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�سعيد البو�سعيدي خبيرًا دوليًا لتقييم

ملفات التراث الثقافي غير المادي في اليون�سكو
جيجو »كوريا الجنوبية«-  

أنتخب الس��يد سعيد بن س��لطان البوس��عيدي المدير 
العام المس��اعد للفنون ب��وزارة الت��راث والثقافة، أنتخب 
خبي��رًا دوليًا لتقييم ملف��ات التراث الثقاف��ي غير المادي 
للمرحل��ة القادم��ة 2018 – 2021 لدى اليونس��كو.  جاء 
ذل��ك خالل اجتماعات لجنة اليونس��كو التي عقدت مؤخرا 
في جزيرة »جيجو« بجمهورية كوريا الجنوبية بمش��اركة 

1000 مسؤول يمثلون 175 دولة من بينها السلطنة.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

�صفحـةديسمبر 2017م  ـ   السـنة الثالثة   ـ   العـدد 47 E.mail:yahmedom@hotmail.com -- info@wejhatt.comرئي�س التحرير: يو�شف بن اأحمد البلو�شي24

)تفاصيل ص 10(

مسقط �� 

ق��ال المهندس عبدالعزيز الرئيس��ي 
الرئي��س التنفي��ذي باإلناب��ة للطيران 
العُماني أن الش��ركة س��وف تستلم 8 
طائرات حديثة منه��ا طائرات من نوع 

787 - 9 دريمالينر، وماكس 737.
ل  خ��اص  تصري��ح  ف��ي  وأض��اف 
»وجهات« : ان طائ��رات ماركس 737 
سوف تشغل على خط مسقط -صاللة 
- مس��قط، وأيضا على رحالت الشركة 
الى محط��ات دول مجلس التعاون. أما 
طائرات دريمالينر س��وف تش��هد نقلة 
جديدة للطي��ران العُمان��ي من خالل 

وج��ود ثالث درجات وهي الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال والدرجة الس��ياحية، 
كما أنها س��تضم  حوالي 6 أجنحة »س��ويت« في الدرجة األولى، و30 مقعدا في 
درجة رجال األعمال. مش��يرا الى ان تلك الطائرات سيبدأ تشغيلها في شهر يونيو 
على خط لندن.  وأكد على انه يأمل أن يكون عام 2018 عاما جيدا للناقل الوطني 

للسلطنة خاصة مع افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد.

بكلفة 748 مليون دوالر وعلى مساحة 600 ألف متر مربع

إنشاء منتجع سياحي متكامل في الدقم 
يضم فندقا »5 نجوم« ومرسى لليخوت

تعتزم ش��ركة الهند الصغيرة إنش��اء مجمع 
س��ياحي متكام��ل ف��ي المنطق��ة االقتصادية 
الخاصة بالدقم. يتضمن المش��روع الس��ياحي 
الجدي��د فندق��ا م��ن فئة ال��� 5 نجوم ب��إدارة 
مجموعة ماريوت األمريكية، ومنتجعات ومرسى 

لليخوت، ومجمع��ات تجارية متنوعة، باإلضافة 
إلى مجمع س��كني متكامل يض��م فيلال مطلة 
على الش��اطىء وشققا س��كنية. وتبلغ التكلفة 
االستثمارية للمشروع حوالي 748 مليون دوالر 

أي ما يعادل 288 مليون ريال عماني.
المنطق��ة االقتصادي��ة  وخصص��ت هيئ��ة 

الخاص��ة بالدق��م حوالي 600 أل��ف متر مربع 
للمش��روع الذي س��يقام بالمنطقة السياحية 
على شاطئ الدقم وفق قانون االنتفاع وسيتم 
تنفي��ذه على مراحل مختلفة حس��ب البرنامج 

الزمني المعتمد بين الطرفين.

الطيران العماني ي�ستلم 8 طائرات

دريمالينر وماك�س 737 في 2018

■ عبدالعزيز الرئيسي
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أكد أن 19 مليار ريال حجم االستثمار بالقطاع حتى 2040

المحرزي:  إقبال حقيقي من المستثمرين لالستثمار في السياحة بالسلطنة
مسقط �� 

قال وزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي 
أن هن��اك هناك عام��الن ضروريان من أجل 
تطوير قطاع السياحة، وهما سهولة الدخول 

وثانيهما سهولة الوصول.
وأكد المحرزي أننا في السلطنة نعمل على 
الجانبين، ففيما يتعلق بسهولة الدخول أي 
س��هولة الحصول على التأشيرات فقد بذل 
في هذا الجانب جهد كبير من قبل ش��رطة 
عم��ان الس��لطانية التي وضع��ت منظومة 
»الزائ��ر«، مش��يرا الى انه م��ن أجل اكتمال 
هذه المنظومة فسوف يعلن عن تسهيالت 
جدي��دة وجنس��يات جديدة حت��ى نصل في 

النهاية إلى اكتمال هذه المنظومة.
وقال: أم��ا فيما يتعلق بس��هولة الوصول 
فلدين��ا مط��ار مس��قط الدول��ي الجدي��د، 
فعندم��ا يفتت��ح هنالك الكثي��ر من خطوط 
الطيران التي بال ش��ك سترغب في المجيء 
إل��ى الس��لطنة، وس��نمنح التراخيص لكل 
م��ن يرغب أن يأت��ي من ش��ركات الطيران 
إل��ى مط��ار مس��قط الجديد وس��يزيد عدد 
الواصلي��ن إلى الس��لطنة، ول��م يكن ذلك 

متيسرًا في ظل محدودية المطار الحالي.

19 مليارا
من ناحي��ة اخرى، توقع وزير الس��ياحة أن 
يص��ل حجم االس��تثمار في قطاع الس��ياحة 
العمان��ي حت��ى 2040 إل��ى 19 ملي��ار ريال 
منه��ا %12 فقط اس��تثمار حكومي يقتصر 
الباق��ي  بينم��ا  األساس��ية،  البني��ة  عل��ى 

مت��اح للقطاع الخ��اص العمان��ي واألجنبي 
والصناديق الس��يادية وصناديق االستثمار. 
وأعرب المحرزي عن تفاؤله بقطاع السياحة 
العمان��ي، مؤك��دا ان  قط��اع الس��ياحة في 
العالم عموما يتأثر بسرعة ويتعافى بسرعة  
أيضا وهذا ما يميزه. مش��يرا ال��ى ان األمر 
يحتاج فقط إلى إيج��اد حوكمة وإدارة تأخذ 
ف��ي االعتب��ار كافة األس��واق على مس��توى 
العالم بحيث عندما تكون هناك مشكلة في 
بعض األسواق المصدرة للسياحة نتجه فورًا 

إلى أسواق أخرى.
واكد اننا في الس��لطنة نبحث عن أسواق 
جديدة فقد، عوضنا الهبوط في عدد السياح 
م��ن ال��دول األوروبي��ة س��واء من الس��وق 
البريطانية أو الفرنس��ية بالسياح القادمين 
من آس��يا، مما اثمر عن اس��تمرار النمو إلى 
أن وصل إلى 3 ماليين سائح العام الماضي. 
ونح��ن نعتب��ر الس��وق الصين��ي حاليًا من 

األسواق الكبيرة المصدرة للسياحة، ونسعى 
لفت��ح مكات��ب تمثيل ف��ي الصي��ن وإيران 
وروس��يا. وجاءتنا وفود من الصين وروس��يا 
وهناك زيارة قريبة س��نقوم به��ا إلى إيران 

لتنشيط سوق السياحة إلى السلطنة.

ثقة
وقال المح��رزي: إن االتفاقي��ات في مجال 
الس��ياحة تعطي ثقة في قطاع ومس��تقبل. 
وهن��اك ب��ال ش��ك فائ��دة يتوقعه��ا رجال 
األعمال من االس��تثمار في هذا القطاع وان 
ه��ذه االتفاقيات هي مع ش��ركة عريقة في 
إدارة الفنادق لها ش��هرة عالمية، وكثير من 
الزبائن ينظرون إلى هذه الشركة باعتبارها 
ش��ركة إدارة تتمتع بثقة تامة، وبالتالي فإن 
ه��ذا االتفاق س��يضيف إلى قط��اع الفنادق 
بالس��لطنة 400 غرف��ة جديدة إل��ى جانب 
ما أنجزناه. مؤكدا ان قطاع الس��ياحة ينمو 

باس��تمرار وهن��اك ثقة وإقب��ال حقيقي من 
المس��تثمرين عل��ى االس��تثمار ف��ي قطاع 
الس��ياحة، وهذا ناتج عن الرؤية والسياس��ة 
الواضح��ة لحكوم��ة الس��لطنة ودليل على 
ثقة المس��تثمرين أيضا في االس��تراتيجية 

العمانية لقطاع السياحة 2040.
وأض��اف أحمد بن ناص��ر المح��رزي وزير 
الس��ياحة قائاًل: نحن نسعى إلى إيجاد منتج 
ذي جودة، والجودة تأتي من ش��ركات إدارة 
على مس��توى عالمي، من هنا تعمل الوزارة 
على تشجيع رجال األعمال كي يأتوا بشركات 
عالمية ذات مس��توى مرم��وق، بحيث توجد 
خدم��ات راقية نناف��س بها ال��دول األخرى 

ونستقطب مزيدًا من السياح.

هبوط
وق��ال: إن أس��عار الفنادق هبط��ت كونها 
مربوطة بالع��رض والطلب فال ال��وزارة وال 

الحكومة تتدخل في األس��عار؛ ألن اقتصادنا 
ح��ر مبني على المنافس��ة بمعايي��ر عالمية 
معروف��ة. وع��ن فئ��ات الفن��ادق الموجودة 
ف��ي الس��لطنة ونوعيتها ق��ال المحرزي في 
تصريحات��ه للصحفيي��ن: إن ع��دد الغ��رف 
الفندقي��ة س��ابًقا كان قلي��ال ولكن��ه حاليًا 
يشهد نموًا متزايدًا، لكننا في الوزارة تبنينا 
خط التركيز على الس��ياحة المتميزة وأغلب 
ش��رائحها من فئة ال�3 نجوم فما فوق، هذا 
ال يعن��ي أننا نغفل الش��ريحة األقل من فئة 
نجمتين ونجمة، فهن��اك طلب عليها ولكن 
نسعى أن نكون متميزين بسياحة الوسط، 
أي ليس��ت الفاخ��رة ج��دًا وال متدنية جدًا، 
وهذا م��ا نعمل علي��ه. وإذا أخذن��ا الفنادق 
الموجودة في الس��لطنة نالحظ أن فئة ال�3 
وال� 4 وال�5 نجوم هي أكثر من النصف، إذن 

نحن نسير في الطريق الصحيح.

■ أحمد المحرزي
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ضمن اهتمام                                                بدراسة التغير المناخي 

مسقط �� 
أصب��ح االحتباس الحراري والتغير المناخي 
من الظواهر البيئية الخطيرة التي تستقطب 
اهتمام العالم لما لها من انعكاسات سلبية 

على حياة البشر.
ويمثل مرك��ز اإليكولوجي��ا محطة فريدة 
للتعل��م البيئ��ي ، وهو أحدث هدايا ش��ركة 
تنمي��ة نف��ط عم��ان للمواطنين، ويش��كل 
إل��ى جانب هديتي��ن س��ابقتين، هما مركز 
ومعرض النفط والغ��از والقبة الفلكية، أبرز 
الم��زارات للجمه��ور للراغبين في اس��تقاء 

المعرفة المستندة على العلم الحديث.
يدرك الكثيرون اليوم ضرورة تغيير أنماط 
معيشتنا بما ينسجم مع جهود الحفاظ على 
البيئة وصون عناصرها التي أصبحت مهددة 
بفعل األنش��طة البش��رية غير المستدامة. 
وألجل ه��ذه الغاية ينبغي علين��ا أواًل إيجاد 
الس��بل والوسائل لتغيير أنفس��نا واآلخرين 
من حولن��ا، وتبن��ي الممارس��ات الصديقة 

للبيئة في منازلنا وأماكن عملنا.
لزائري��ه  اإليكولوجي��ا  مرك��ز  يع��رض 
المش��اكل البيئية التي يعاني منها كوكب 
وباألخ��ص  الراه��ن  الوق��ت  ف��ي  األرض 
المش��اكل الناتجة ع��ن اس��تخدام الوقود 
اإلحف��وري إلنت��اج الطاقة وماه��ي البدائل 
الت��ي يمكن أن تحافظ على س��المة البيئة 

والبشر بإسلوب تفاعلي مشوق.
ولكي نفه��م كل هذه األش��ياء ينبغي أن 
نق��ف أواًل على مفهوم الطاقة ومعناه. حيث 
توجد الطاقة حولنا في أشكال متنوعة منها 
والكهربائي  والحرك��ي  والضوئ��ي  الحراري 
والكيميائي والن��ووي. وإذا تأملنا في الحياة 
حولنا، الكتشفنا أن اإلنسان استطاع تسخير 
بعض هذه األنواع من الطاقة لقرون عديدة 

من الزمن.
توجد الطاقة في كل شيء حولنا، ولها دور 
في كل ش��يء نقوم به ب��دءًا من ركل الكرة 
ف��ي الملع��ب، وطه��ي أش��هى المأكوالت، 
وانته��اًء بإرس��ال رجال الفضاء إل��ى ما وراء 
الغ��الف الج��وي. فالطاقة موج��ودة في كل 
ش��يء، وهي موجودة لكي يس��خرها البشر 

ألغراض حياتهم وأنشطتهم المختلفة.
ونتيج��ة للنجاحات واالكتش��افات العلمية 
الكبي��رة الت��ي حققته��ا البش��رية على مرّ 
الس��نين، تغي��رت معال��م حياتنا وأس��اليب 
معيشتنا بش��كل جذري. فعلى سبيل المثال 
أدى اكتش��اف الكهرباء إلى تغيير أس��اليب 
معيش��تنا، ووس��ائلنا في التفاعل والتواصل 

مع اآلخرين من حولنا.

 وأصب��ح الي��وم ممكنً��ا تحوي��ل الطاقة 
الكامن��ة في الوقود األحف��وري إلى كهرباء، 
وبات يس��يرًا نقل هذه الطاق��ة الكهربائية 
عبر مس��افات طويلة إلى أصق��اع نائية من 
العالم، وس��اهم ذلك في دف��ع المجتمعات 
إلى تطوير أس��اليب معيشتها، وفتحت أمام 

العالم آفاقًا لم تكن تخطر على البال.
 وإذا أردن��ا معرفة قيمة المجتمع الصديق 
للبيئ��ة، علين��ا أن نفهم أواًل اآلثار الس��لبية 
المترتبة على حرق الوقود األحفوري، وحينها 
فق��ط يمكنن��ا إدراك أهمي��ة ص��ون البيئة 
والرفق بمواردها، ومن هنا نستلهم الدافع 

للتغير نحو الموارد المستدامة للطاقة.
 

وم��ن ه��ذا المنطل��ق، يس��تعرض مركز 
اإليكولوجي��ا كيفي��ة إنت��اج الكهرب��اء من 
مص��ادر غير متج��ددة كالوق��ود األحفوري، 
بمص��ادر  اس��تبدالها  إمكاني��ة  ويوض��ح 
متجددة كالطاقة الشمسية والرياح والحرارة 
الجوفية والطاقة المائية، والكتلة الحيوية. 

وأخيرًا ولي��س آخرًا يوضح هذا المركز كيف 
يمكننا اس��تخدام مصادر الطاقة الصديقة 
للبيئة في منازلنا. ينقسم مركز اإليكولوجيا 
إلى ثالث مناطق أساسية هي »برج الطاقة« 
و »رحلة إستكشاف الطاقة« و »عالم أفضل 

لحياة أفضل«.

برج الطاقة
حينم��ا تعب��ر عتب��ة المدخ��ل إل��ى مركز 
اإليكولوجي��ا، تجد نفس��ك وجه��ًا لوجه مع 
أحد أكث��ر المعروضات المثيرة للدهش��ة أال 
وهو ب��رج الطاقة، فمن هنا يب��دأ الزائر في 
التعرف على أبس��ط األساس��يات عن ماهية 
الطاقة وكيف يتم قياسها. وبعد ذلك يحصل 
الزائ��ر على فرصة الس��تخدام طاقته لتوليد 
الكهرباء التي تحرك عج��الت البرج الدوارة. 
ويق��وم الزائ��ر بالتفاع��ل م��ع العدي��د من 
األجهزة المربوطة بالبرج والتي تولد الطاقة 
م��ن مصادر متجددة حي��ث تنعكس الطاقة 

المنتجة على سرعة دوران عجالت البرج.

رحلة الطاقة
بع��د الجولة الممتعة حول ب��رج الطاقة 
وعجالته ال��دوارة، يأخ��ذك المعرض إلى 
»رحل��ة الطاق��ة« التي تستكش��ف خاللها 
كيفية اس��تغالل البش��ر للطاقة الطبيعية 
من��ذ األزل، وكي��ف تس��ارعت قدراته على 
تس��خير م��وارد الطبيع��ة لبن��اء حضاراته 
ف��ي مش��ارق األرض ومغاربها، ب��دًءا من 
م��رورًا  للن��ار،  األول  اإلنس��ان  اس��تغالل 
بتس��خيره للحيوان��ات كالثي��ران والحمير 
ألغ��راض الزراع��ة، ووص��واًل إل��ى العصر 
الحديث لتوليد الكهرباء. وفي كل مرحلة 
من هذه المراحل يجد الزائر شرحًا مصورًا 
مع نماذج واقعي��ة لألدوات واآلالت يمكن 

اختبارها وتشغيلها.

نحو عالم أفضل
بعد أن يختم الزائر »رحلة الطاقة«، يدخل 
إل��ى المعلم األخي��ر في المركز وهو قس��م 
»عال��م أفض��ل« الذي يقدم نم��اذج واقعية 
عن ذكاء اإلنس��ان وعبقريته في اس��تخراج 
الطاقة من مصادر متجددة كأشعة الشمس 
والمي��اه، وحتى الحرارة الكامن��ة في أعماق 

سحيقة في جوف األرض.
 ويحت��وي المرك��ز أيض��ا على رك��ن خاص 
يس��لط الضوء على جهود شركة تنمية نفط 
عمان في الحفاظ على البيئة ومشاريع الشركة 
الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية كمشروع 
»م��رآة« الذي يع��د واحدا من أكبر المش��اريع 
إلنتاج البخار الشمس��ي ف��ي العالم، باإلضافة 
إلى مشروع مستنقعات القصب الصناعية الذي 
يقوم بمعالجة المياه المصاحبة للنفط بطريقة 
بيئي��ة آمنة ومس��تدامة.  وف��ي الختام يطلب 
المرك��ز من زائري��ه كتابة تعه��د بالمحافظة 
عل��ى البيئة وتغيير الس��لوكيات الخاطئة التي 
تساهم في مفاقمة المشاكل البيئية وتطبيق 

ماتعلموه في حياتهم اليومية.

 محطة فريدة في التعايش البيئي
مركز اإليكولوجيا..

يعرض المركز المشاكل 
البيئية وباألخص 

المشاكل الناتجة عن 
استخدام الوقود اإلحفوري 

إلنتاج الطاقة 

الحفاظ على البيئة وصون 
عناصرها يتطلب تغيير 
أنماط معيشة األفراد 

لسلوك مستدام
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بكلفة 60 مليون ريال وضمن مشروع استثماري وسياحي متكامل في الموالح

مجموعة الذهبية القابضة توقع اتفاقية مع فنادق 
ومنتجعات »موفنبيك« إلدارة فندق »موفنبيك مسقط«

مسقط �� 
احتفلت مجموع��ة الذهبي��ة القابضة يوم 
االثنين الماض��ي بالتوقيع على اتفاقية ادارة 
فندق موفنبيك مس��قط مع مجموعة فنادق 
ومنتجع��ات موفنبيك إلدارة وتش��غيل فندق 
موفنبيك مس��قط الذي س��يقام في منطقة 
الموالح بكلفة 60 مليون ريال ضمن مشروع 

استثماري متكامل.
يأت��ي التوقي��ع عل��ى االتفاقي��ة تزامنا مع 
إحتفاالت الس��لطنة بالعيد الوطني الس��ابع 
واإلربعي��ن المجي��د وعلى هام��ش المؤتمر 
العالم��ي الثان��ي للس��ياحة والثقاف��ة الذي 
اس��تضافته الس��لطنة يوم اإلثني��ن الحادى 

عشر من ديسمبر الجاري.
وأقيم حفل التوقيع تحت رعاية وزير السياحة 
أحمد بن ناصر المحرزي، وبحضور لفيف من 
ال��وزراء ورؤس��اء الهيئات بالدول��ة والوكالء 
وعدد من رؤس��اء الهيئات الدبلوماس��ية في 
السلطنة ونخبة من رجال األعمال من بينهم 
رؤس��اء مجالس إدارات اللش��ركات العمانية 
والخليجية ورؤساء التحرير لعدد من الصحف 
المحلية وممثلين عن هيئ��آت إعالم عالمية 
واإلستش��اريين والرؤس��اء التنفيذيين لعدد 

من الشركات بالسلطنة.

مشروع متكامل
المش��روع يأتي ضم��ن مش��روع متكامل 
متع��دد االس��تخدامات ف��ي أكث��ر مناط��ق 
العاصمة مس��قط حيوية ويقام على مساحة 
16 أل��ف متر مرب��ع، ويضم المش��روع فندق 
موفنبي��ك فئة اربعة نج��وم ومكاتب عصرية 
وش��قق فخمة ومحالت للتجزئة.  ويعد فندق 
موفنبيك مس��قط من فئة أربعة نجوم ويقع  

بالق��رب من مطار مس��قط الدولي في موقع 
اس��تراتيجي عل��ى تقاطع ش��ارع الس��لطان 
قاب��وس وش��ارع الم��وج بمنطق��ة الموالح 
ويحتوى على 250 غرفة و115 ش��قة وجناحا 
فندقي��ا ومطعمي��ن وقاع��ات لالجتماع��ات 
وقس��م لالس��تجمام والترفيه به نادٍ رياضي 
صحي متكامل وغرف للساونا والبخار وحمام 
س��باحة إضاف��ة لقاعة منفصل��ة للمؤتمرات 
والمناس��بات الخاص��ة بس��عة اجمالية تبلغ 

1000 شخص.

استراتيجية طموحة
يعتب��ر مش��روع موفنبي��ك مس��قط جزءا 
من خط��ة اس��تراتيجية طموح��ة لمجموعة 
الذهبية القابضة في التوسع وخلق شراكات 
مع مش��غليين عالميين في مج��ال الضيافة 
بم��ا يتماش��ى م��ع النم��و المط��رد ال��ذي 
شهدته الس��لطنة خالل الس��نوات الماضية 
وقي��ام العديد من مش��اريع البني��ة التحتية 
والخدم��ات، حي��ث ان المس��تهدف من هذا 
التوقي��ع والتحالف��ات الس��ابقة للمجموع��ة 

إدراج م��ا يق��ارب م��ن 1700 غرف��ة فندقيه 
خالل الس��نوات الخم��س القادمة في المدن 
الرئيسية بالس��لطنة، من خالل إنشاء فنادق 
م��ن فئة الخمس واألربع وث��الث نجوم األمر 
الذي سيس��اهم بقوة في دفع وتيرة التنمية 
الس��ياحية للس��لطنة ودع��م وتعزي��ز قطاع 

الضيافة.  
كم��ا يعكس توقيع االتفاقي��ة الثقة القوية 
الت��ي يحظ��ى بها قط��اع الضياف��ة العماني 
م��ن قب��ل ش��ركات إدارة الفن��ادق العالمية 
مثل مجموعة فن��ادق ومنتجعات "موفنبيك" 
ذات الش��هره العالمية وثقة القطاع الخاص 
العمان��ي الممث��ل ف��ي مجموع��ة الذهبي��ة 
القابض��ة لإلس��تثمار ف��ي قط��اع الضياف��ة 

والفندقة في السلطنة. 

استثمار في قطاع الضيافة 
وصرح الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس 
مجل��س إدارة مجموع��ة ش��ركات الذهبي��ة 
ورئي��س مجل��س إدارة مجموع��ة الذهبي��ة 
القابض��ة قائ��ال : أنن��ا س��عداء بالتوقيع مع 

مجموعة فنادق ومنتجع��ات موفنبيك الدارة 
فن��دق موفنبيك مس��قط، األمر ال��ذي يعزز 
إس��تراتيجية  المجموعة الخاصة باالستثمار 
في قطاع الضيافة والس��ياحة والس��فر خالل 

الفترة القادمة.
وأضاف الغزالي قائال: ونحن نحتفل بتوقيع 
عق��د إدارة فندق موفنبيك مس��قط بمنطقة 
الموالح فإنه من دواعي س��روري أن أكش��ف 
عن أن التشغيل قد بدأ اآلن في فندق "مسك 
" من ش��ذا فئة أربعة نج��وم بمنطقة الموج 
مس��قط ، كم��ا ان األعمال االنش��ائية جارية 
االن على قدم وس��اق بمنتجع وفندق ش��ذا- 
صاللة فئة خمس��ة نجوم حيث من المتوقع 
افتتاح المنتجع خالل الرب��ع الثاني من العام 

المقبل.
كما كش��فت الشيخ س��الم الغزالي عن أن 
مش��روع ريحان م��ن روتانا فئ��ة أربعة نجوم 
بالموج مس��قط وفن��دق س��نترو صحار من 
روتانا فئ��ة أربعة نجوم ف��ي مراحل متقدمة 
من عمل التصمامي��م ويعمل فريق التطوير 
والضياف��ة على ب��دء االعمال االنش��ائية في 

القريب العاجل.
نمو مطرد

وأكد الغزالي ان إستثمار مجموعة الذهبية 
القابضة في هذا القطاع الحيوي نتيجة للنمو 
المط��رد والتزايد الس��ريع ف��ي الطلب على 
الغرف الفندقية ذات الثالث واألربع والخمس 
نجوم ، كم��ا ان توقيع االتفاقية مع مجموعة 
فنادق ومنتجع��ات موفنبيك يتزامن مع قرب 
بدء التش��غيل التجاري لمطار مسقط الدولي 
والذي سيحدث نقلة نوعية في عدد الرحالت 
القادةمة الى السلطنة مما يتطلب  مضاعفة 

الخدمات اإليوائيه والفندقية في السلطنة.
وف��ي تعليقه عل��ى التحالف م��ع مجموعة 

فن��ادق ومنتجع��ات موفنبيك، صرح الش��يخ 
س��الم الغزالي قائ��ال: إن التوقيع مع أش��هر 
ش��ركات اإلدارة الفندقية ف��ي العالم إلدارة 
موفنبيك مس��قط يضمن لمرت��ادي فندقنا 
أعل��ى مس��تويات الج��ودة وأرق��ى الخدمات 
التجاري��ة  العالم��ة  إدارة  تح��ت  الفندقي��ه 
العالمية "موفنبيك" التابعة لمجموعة فنادق 
ومنتجع��ات موفنبي��ك المش��غل ذو الصيت 
في قطاع الضياف��ة والفندقة العالمية .  كما 
تعاق��دت الش��ركة م��ع أفضل بي��وت الخبرة 
واإلستشارات الهندسية العالمية لتنفيذ هذا 

المشروع الحيوي.
محفظة استثمارية  

وختم الشيخ سالم الغزالي قائال : إن رؤيتنا 
بمجموعة الذهبية القابضة، توزيع المحفظة 
االس��تثمارية بقط��اع الضيافة عل��ى مختلف 
مناطق السلطنة وإيجاد إستثمارات ذات قيمة 
نوعية مضافة ومردود إيجابي على المجتمع 
وتوفير ف��رص عمل للمواطني��ن والنهوض 
بمكون��ات المجتم��ع المحلي واالس��هام في 

عجلة التنمية وانعاش االقتصاد الوطني . 
الذهبي��ة  مجموع��ة  ان  بالذك��ر  جدي��ر 
القابض��ة ه��ي أح��دى الش��ركات الوطنية 
الرائدة في مجال اإلس��تثمار في الس��لطنة 
وتتن��وع اس��تثماراتها في ف��ي العديد من 
القطاعات حيث تنشط في قطاع االنشاءات 
والتجزئة،  والضياف��ة  العق��اري،  والتطوي��ر 
والنفط والغاز، والسفر والسياحة، والخدمات 
اللوجستية، وإدارة المرافق، وادارة المشاريع 
وظل��ت المجموعة منذ تأسيس��ها في نمو 
مستقر وس��ريع لتصبح اليوم من الشركات 
المس��اهمة والفعالة في النم��و االقتصادي 
في الس��لطنة وذلك بمساعدة فريق العمل 

المتخصص ومجموعة من الخبراء.

أوليفييه:  خطط توسعية لمجموعة موفنبيك في السلطنة 
 قال اوليفييه تش��افي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك: تسعى 
فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى تنفيذ خطط توس��عية إقليمية طموحة، كما أن السوق 
العماني س��وق س��ياحي نش��ط تقوده اس��تثمارات القطاعين الحكوم��ي والخاص في 
التطورات التي تهدف إلى تعزيز مس��اهمة الس��ياحة في االقتصاد الوطني للس��لطنة.  
واضاف أوليفييه قائال: ان فندق موفنبيك مطار مسقط بموقعه المثالي بمنطقة الموالح 
يسعى لالستفادة من هذه التطورات في البنية التحتية لسلطنة عمان ، وبالتوقيع على 
اتفاقية إدارة فندق موفنبيك مطار مس��قط فإنه يعد ثالث فنادق موفنبيك في مسقط، 
وانن��ا نعزز تواجدنا كش��ركة رائدة في مجال الضيافة في س��لطنة عم��ان واحدى اكبر  

الشركات الفندقية من فئة الخمس نجوم في العالم العربي .

سالم الغزالي: نسعى لتعزيز إستراتيجيتنا باالستثمار في قطاع الضيافة والسياحة والسفر بالسلطنة
بدء تشغيل فندق ِمسك الموج مسقط وافتتاح منتجع وفندق شذا صاللة في الربع الثاني من العام المقبل 
تصاميم مشروع ريحان من روتانا بالموج مسقط وفندق سنترو صحار من روتانا في مراحل متقدمة
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 مدير عام فندق »سندس روتانا« مارك مكارثي لـ»    «:

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي  

أكد م��ارك مكارثي مدير عام فندق س��ندس 
روتانا، ان السلطنة صاغت استراتيجية طموحة 
للقطاع الس��ياحي بهدف تعزي��ز مكانتها على 
خارط��ة الس��ياحة العالمي��ة، واضع��ة في عين 
االعتبار التغيرات المس��تمرة ف��ي اتجاهات هذا 

القطاع الحيوي.
 وقال في حديث خاص مع "وجهات" بمناسبة 
افتتاح فندق سندس روتانا: ان القطاع السياحي 
اصب��ح الي��وم راف��دًا مهما م��ن رواف��د الدخل 
الوطن��ي، بفض��ل الجه��ود الجبارة م��ن كافة 
األطراف ذات العالقة، وخصوصًا وزارة السياحة، 
التي ال تأل��وا جه��دًا لالرتقاء بالقط��اع وزيادة 
مس��اهمته ف��ي المش��هد االقتص��ادي الكلي 
للسلطنة، س��واًء عن طريق جذب االستثمارات 
األجنبية وتش��جيع رواد األعم��ال المحليين، أو 
على صعيد االس��تفادة من المقومات المتنوعة 
التي تزخ��ر بها عُم��ان والترويج له��ا كوجهة 

سياحية مميزة على مستوى العالم. 

مزايا فريدة
وأش��ار إل��ى أن كل بل��دٍ تتمت��ع بجاذبيتها 
ومزاياه��ا الفري��دة التي تح��دد بدورها نوعية 
السياح الذين يزورونها. وعُمان، تتميز  بتنوع 
جغرافي اس��تثنائي يؤهلها لج��ذب كافة أنواع 
الس��ياح م��ن جميع أنح��اء العالم س��واء كانوا 
راغبي��ن في قضاء إجازات عائلية أو االس��تمتاع 
بمختل��ف أن��واع المغامرات والرح��الت البيئية 
والثقافي��ة؛ حيت تزخ��ر البالد ببيئ��ة طبيعية 
غني��ة، ومواق��ع تراثي��ة ع��دة مدرج��ة ضمن 
قائم��ة مواقع الت��راث العالمي وفق��ًا لمنظمة 
اليونسكو، وش��واطئ وصحارى مترامية، فضاًل 
عن اس��تقراٍر وأمنٍ يشعر به كل من زار البالد. 
وعمل��ت وزارة الس��ياحة مدعوم��ة بمختل��ف 
الجهات المعني��ة، لتوظيف كل هذه المقومات 
لبن��اء وجه��ات فريدة، وه��ا هي الي��وم تحتل 
مكان��ة رائ��دة على خارط��ة الس��ياحة الدولية 
كوجهة س��ياحية متميزة. وهذا ما أكده عددٌ 
م��ن التقارير الدولية، حي��ث أدرج دليل ’لونلي 
بالنيت‘ الس��ياحي عُمان ف��ي المرتبة الثامنة 
ضمن أفضل 10 دول لزيارتها في 2017، كما 
حلت الس��لطنة في المركز التاس��ع عالميًا من 
حيث إجمالي نموالقطاع الس��ياحي، وذلك فقًا 
لتقرير اقتصادي متخصص صدر عن المجلس 

العالمي للسفر والسياحة لعام 2017.

قطاع الضيافة
وأض��اف ان وزارة الس��ياحة بذل��ت جه��ودًا 
كبيرة وصاغ��ت العديد من الخط��ط بالتعاون 
مع مؤسس��ات القطاع الخاص، وال سيما قطاع 
الضيافة، من أجل تس��ويق الس��لطنة والترويج 
له��ا كإح��دى الوجه��ات الس��ياحية الصاع��دة 
عالميًا. واثمرت تلك الجهود عن وضع السلطنة 
على قائمة الدول الجاذبة للس��ياح من مختلف 
أقط��ار العالم. وفي الوق��ت ذاته، فال بد لنا من 
البقاء عل��ى وعي ت��ام بالمتغيرات المس��تمرة 
في اإلتجاهات الس��ياحية والتكيف معها لنبقى 
في الصدارة. فس��ائح اليوم يختلف عن س��ائح 
األم��س، ويتوج��ب علين��ا التواصل مع��ه بلغة 
الي��وم، وم��ن هنا فال ب��د من انتهاج أس��اليب 
ترويجي��ة جديدة ومبتكرة تأخ��ذ بعين االعتبار 
المس��تجدات الرقمي��ة والتقني��ة مثل وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي، والتي بات��ت تلعب دورًا 

كبيرًا في هذا المجال.

دور قطاع الفنادق
وعن الذى الذي يلعبه قطاع الفنادق قال مدير 
عام فندق سندس روتانا: يلعب القطاع الفندقي 
دورًا مهمًا في تعزيز المسيرة التنموية للقطاع 
الس��ياحي، حيث يعد توافر فن��ادق عالمية ذات 
خدم��ات مميزة أحد أهم عوامل جذب الس��ياح. 

وم��ن جانب آخر، تس��تثمر الفن��ادق الكثير من 
أجل التس��ويق والتعريف بجودة المنتج المحلي 
المتمث��ل بالمقوم��ات الس��ياحية للبل��د. كما 
ترصد ميزانيات خاصة للمشاركة في الملتقيات 
والمع��ارض الدولية المختلف��ة وتنظيم ورش 
عم��ل ميدانية في األس��واق العالمية المصدرة 
للس��ياح والت��ي تق��وم م��ن خالله��ا بالترويج 
لخدماتها المتميزة إضافة إلى تس��ليط الضوء 

على البلد كوجهة سياحية فريدة. 
لذل��ك فقد ج��اء افتتاح فندق س��ندس روتانا 
تحت مظلة ش��ركة روتانا، إحدى أبرز ش��ركات 
إدارة الفن��ادق ف��ي الش��رق األوس��ط وإفريقيا 
وتركيا. وتطمح الش��ركة من خالل هذا الفندق 
الجدي��د، وال��ذي يش��كل أول إضاف��ة له��ا في 
العاصمة مسقط، الى تعزيز مكانتها في السوق 

العُماني اس��تنادًا الى خطة توس��عية طموحة 
س��تقوم من خاللها بالمساهمة في دفع عجلة 

قطاعي السياحة والضيافة في السلطنة.

راحة ورفاهية
ومن ه��ذا المنطلق، فقد ت��م تصميم فندق 
س��ندس روتانا مسقط بأس��لوٍب عصري يالئم 
كاف��ة متطلبات زوار العاصم��ة ألغراض العمل 
أو االس��تجمام. ويضم الفن��دق من فئة األربعة 
نج��وم 215 غرفة وجناح��ًا فاخرًا تضمن أقصى 
درج��ات الراحة والرفاهي��ة لضيوفه. كما يقدم 
ثالث��ة مطاعم راقي��ة، و6 قاع��ات لالجتماعات 
والمؤتم��رات، وقاعة مناس��بات فخمة يمكنها 
استيعاب 300 شخص، إضافة إلى مركز ’بودي 
الينز‘ للصحة واللياقة الجس��ديةالذي يش��مل 

صالة رياضية، ومسبحًا، وعددًا من غرف البخار.
ويعد موق��ع الفندق أحد أه��م عوامل تميزه، 
إذ يبعد دقائق قليلة عن مطار مسقط الدولي، 
ومرك��ز عُم��ان للمؤتمرات والمع��ارض، فضاًل 
عن قربه من أبرز  المعالم السياحية والمناطق 
التجاري��ة الرئيس��ية ف��ي المدين��ة، األمر الذي 
يجعل منه مكان��ًا مثاليًا للراغبين باالس��تمتاع 

بالتنوع الفريد الذي تتمتع به عُمان. 

تسهيالت جديدة
وعن أهمية التسهيالت التي قدمتها السلطنة 
مؤخ��رًا لرعاي��ا ع��دة دول، قال م��ارك مكارثي 
مدير عام فندق س��ندس روتانا في حديثه الى 
"وجه��ات": تمثل التس��هيالت الجديدة خطوة 
مهمة من ش��أنها المس��اهمة بارتف��اع وتيرة 

الحركة الس��ياحية للس��لطنة من عدة أس��واق 
اس��تراتيجية مص��درة للس��ياح. وبدورنا كأحد 
ش��ركاء التنمية في القطاع، فإننا على استعداد 
ت��ام لتلبي��ة كاف��ة متطلبات الس��ياح من هذه 
الوجه��ات الدولي��ة، وذلك إنطالق��ًا من خبرتنا 
الواسعة في تقديم خدمات عالمية. وال يفوتني 
هنا أن أثني على الجه��ود الحكومية المتتابعة 
لدف��ع عجلة نمو القطاع وزيادة مس��اهمته في 
تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد العديد من 
الفرص الوظيفية والتنموية للكفاءات المحلية 

الشابة. 

دور الطيران العُماني 
ويؤك��د مدير ع��ام فندق س��ندس روتانا: إن 
للطيران العُماني، الناقل الوطني العُماني، دورًا 
مهمًا في تحقيق األستراتيجية السياحية للبالد 
والهادفة إلى زيادة أعداد السياح إلى السلطنة، 
وخصوصًا في ظل المؤشرات اإليجابية بارتفاع 
وتيرة الحرك��ة الجوية بواق��ع %40 بحلول عام 
2019. ويق��وم الطي��ران العُمان��ي بدور مهم 
ف��ي توس��يع ش��بكة رحالت��ه الدولية بش��كٍل 
مس��تمر، وتنمية عالقات السلطنة بالمزيد من 
ال��دول، ودع��م اس��تراتيجية الحكوم��ة لترويج 
عُمان كوجهة اس��تثنائية لالستجمام أو إطالق 

المشاريع االستثمارية الجديدة.

نسبة التعمين
ويق��ول مكارث��ي: س��اهم فن��دق س��ندس 
روتان��ا في إيج��اد أكثر م��ن 200 وظيفة خالل 
مرحلتي اإلنش��اء والتش��غيل المبدئ��ي، وتبلغ 
نس��بة التعمين في الفندق اليوم %35. ونحن 
ملتزمون بتنمية واحتضان المزيد من الكفاءات 
المحلية، وس��نقوم قريبًا بطرح عدد من برامج 
التوظيف والمبادرات التدريبية التي من شأنها 
تمكين موظفينا واالرتقاء بخبراتهم ومعارفهم 
وإيجاد قادة لبناء مس��تقبٍل مس��تدام لقطاعنا 
ف��ي الس��لطنة. ويؤك��د ان الش��باب العُماني 
يمتاز بالكفاءة العالي��ة والطموح الكبير، وعلى 
كافة المؤسسات الس��عي الكتشاف مواهبهم 
وصقله��ا وتوجيهه��ا نح��و اله��دف األس��مى 
الذي تس��عى إليه الس��لطنة. وانن��ا نؤمن بأن 
رؤي��ة الحكومة الهادفة الس��تقطاب 5 ماليين 
سائح س��نويًا بحلول 2040 ستتحول الى واقع 
ملموس بفضل تلك القدرات الكامنة لشبابنا، 
ونح��ن ملتزمون بالمس��اهمة الفعالة لتحقيق 

هذه الرؤية.
 وعما يش��تكي منه عدد كبير من العمانيين 
عن ارتفاع أس��عار الفنادق في السلطنة مقارنة 
بدول المنطقة، يقول مدير عام فندق س��ندس 
روتانا: تعتمد أس��عار الفنادق على عدة عوامل؛ 
تش��مل المواسم السياحية المختلفة من دولةٍ 
إل��ى أخ��رى، ونوعي��ة الخدمات الت��ي يطرحها 
القط��اع للضي��وف بمختل��ف فئات��ه، ومس��ألة 
الع��رض والطلب، وغيرها م��ن العوامل األخرى 
التي ترس��م مش��هدًا متكاماًل لعملية التسعير. 
وم��ن هنا، ف��ال نس��تطيع إجراء مقارن��ة دقيقة 
بين دولة وأخرى نظ��رًا الختالف تلك الظروف؛ 
ولكنني أس��تطيع القول بش��كل عام بأن أسعار 
الفنادق في عُمان مقبولة ومنافسة لنظيراتها 

في العديد من دول المجاورة.

عمان تتم��يز بتن�وع ج��غرافي
استثنائي يؤهلها لجذب سياح العالم

■ مارك مكارثي

السلطنة صاغت 
استراتيجية طموحة 

لقطاع السياحة 

القطاع السياحي رافدًا 
مهما من روافد الدخل 

الوطني 

الطيران العُماني يلعب 
دورا كبيرا ومؤشرات 

إيجابية بارتفاع وتيرة 
الحركة الجوية بواقع 
40 % بحلول 2019
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يعي��ش عل��ى أرض المحمي��ة العدي��د من 
الحيوان��ات البرية التي تث��ري التنوع اإلحيائي 
في المحمي��ة وتحاف��ظ على الت��وازن البيئي 
فيه��ا حيث تش��ير اإلحصائيات إل��ى وجود ما 
يقرب من )15( نوعًا من الثدييات، من ضمنها 
أربع��ة أنواع م��ن الثديي��ات ذات الحوافر التي 
كانت وال تزال مقاومة لكل أش��كال االنقراض 
الت��ي تتهددها من صيد غير مش��روع أو زحف 
س��كاني وعمراني او تدمير لموائلها ومصادر 
غذائها ومن هذه الحيوانات التي تصنف بأنها 
مه��ددة باالنق��راض المه��ا العربي��ة والوعل 
النوب��ي والغ��زال العرب��ي وغزال الري��م ، كما 
تحتوي المحمية على العديد من المفترس��ات 
مث��ل الذئب العربي والثعلب األحمر والوش��ق 
والثعلب الرملي والضبع المخطط والتي تقتات 
على الحيوانات الصغيرة مثل األرانب والجرابيع 
وفي أحيان أخرى على صغار الغزالن األمر الذي 
يساعد على حفظ التوازن البيئي في المحمية. 
يضطل��ع مكت��ب حف��ظ البيئة بمس��ؤولية 
إدارة المحمية واإلش��راف عليها والتنسيق مع 
الجهات الحكومية المختص��ة لتوفير الحماية 

للحياة البرية الموجودة بالمحمية.
تعتبر المه��ا العربية وهي من أكبر الثدييات 
البرية ف��ي المحمية والتي كان��ت فيما مضى 
تجوب الصحاري العربي��ة بأعداد كبيرة وكانت 
تعي��ش جنبا الى جنب مع االنس��ان يأخذ منها 
قدر حاجت��ه الى ان تطورت الحياة وأس��اليبها، 

فبدأت أعدادها في التناقص بشكل كبير .

الغزال العربي
يعتب��ر الغ��زال الجبلي أو كما يس��مى محليا 
)الظب��ي( من الغ��زالن التي تتميز بالرش��اقة 
وجمال العين��ي، مع خطين أبيض��ان مميزين 
عل��ى الوج��ه يمران م��ن كال الجانبي��ن ، كما 
يتس��م بطول قوائمه ورقتها مما يسهل عليه 
الجري س��ريعا عند اإلحس��اس بالخطر ويتميز 
الذكر بقرونه الكبي��رة والجميلة والتي تختلف 

عن قرون غزال الريم، وبلونه البني الداكن.
غالبا م��ا تكون الغ��زالن الجبلية في قطعان 
م��ن) 4-10 ( ويك��ون ف��ي كل قطي��ع ذك��ر 
مس��يطر واحد فقط حيث يق��وم بطرد جميع 
الذك��ور البالغة حتى الصغ��ار التي تبدي رغبة 

في المنافسة على السيادة.

الغزال الرملي
يع��رف بغ��زال الري��م ويفض��ل العيش في 

البيئ��ات الرملي��ة ويختلف عن الغ��زال الجبلي 
بلونه الفاتح وش��دة بي��اض الوجه ومن حيث 

الطول فهو أقصر قليال من الغزال الجبلي.
ويتمي��ز ذكر غ��زال الريم بقرون��ة الغليظة 
والكبيرة نسبيا بالمقارنة بذكر الغزال الجبلي 
بينم��ا تك��ون ق��رون االن��اث رفيع��ة ودقيقة 

ومعقوفة للخلف قليال.
تل��د انثى غزال الريم مرة واحدة في الس��نة 
وفي موس��م محدد يمتد خالل ش��هري فبراير 
ومارس بينما يكون موس��م التزاوج بين شهر 
س��بتمبر واكتوب��ر ويمتد الى نهاي��ة نوفمبر 
ولإلناثالقدرة على إنج��اب ورعاية توأمين في 

نفس الوقت.

الوعل النوبي
يتخ��ذ الوع��ل النوب��ي م��ن منح��در الحقف 
الشديد الوعورة مالذا آمنا له ، ويتمتع برشاقة 

عالي��ة وخف��ة كبيرة ف��ي الحرك��ة تمكنه من 
التج��ول ب��كل اريحية بي��ن الصخور القاس��ية 

والشقوق والتثلمات الحجرية.
والوعل النوبي م��ن الحيوانات الخجولة وذو 
حساس��ية عالية وس��مع حاد ج��دا يمكنه من 
س��ماع األصوات من مس��افات بعي��دة تمكنه 
م��ن التحرك م��ن موقعه واله��روب الى موقع 
بعيد وآمن، وهذا التكيف ضمن لهذا الحيوان 
الرائع البقاء وتحدي الطبيعة القاس��ية وتحدي 
االنس��ان الذي يحاول بش��تى الوسائل القضاء 

على هذه الحياة الفطرية الجميلة.

جيولوجيا
الجيولوجيا ف��ي المحمية س��احرة ولها دور 
كبي��ر في تكوي��ن ش��كل المحمي��ة، ويمكن 

تقسيم المحمية جغرافيًا الى قسمين:
1 - هضب��ة الج��دة: والت��ي هي عب��ارة عن 

سهل حصوي منبسط يتخلله مساحات رملية 
منخفضة تسمى محليا بالهيالت، والتي تتجمع 
فيها مياه األمطار مشكلة بركمائية تظل لعدة 

أسابيع .
2 - منطقة الحق��ف: والتي تتألف من منحدر 
الحقف الصخري الذي يص��ل )عمقه( إلى أكثر 
من 100 متر ومن منخف��ض الحقف الذي هو 

عبارة عن سبخات ملحية رملية 
وتشكل منطقة الحقف معلما جيولوجيا فريدا 
من نوعه على مستوى العالم حيث يحتوي على 
متحج��رات وصخور منبثقة م��ن أعماق األرض 

تقدر أعمارها بأكثر من 800 مليون سنة. 
الجول��ة ف��ي منطق��ة الحق��ف كفيل��ة ب��ان 
تطلعك على ش��واهد ملموسة عن الحياة قبل 
وجود االنس��ان فه��ي منطقة غني��ة بالمعالم 
والمتحجرات فتجد الصخور النيزكية والصخور 
المتش��كلة م��ن االنبثاق��ات البركاني��ة التي 

كانت ناش��طة قبل ماليين السنين ،كما تجد 
المتحج��رات م��ن القواقع والرخويات ش��اهدة 
على تلك الفترة السحيقة من الزمن حيث كان 

البحر هو المحتضن األوحد لهذه المنطقة. 

النباتات
تش��ير آخر الدراس��ات الميداني��ة الى وجود 
)189 ( نوعا م��ن النباتات البرية في المحمية 
منه��ا )12( نوعا مس��توطنا ويش��كل الغطاء 
النبات��ي أهمية كبيرة للحي��اة الفطرية ، حيث 
يوف��ر الغ��ذاء والم��الذ اآلمن ومص��در للمياه 
للكائن��ات الحي��ة األخ��رى الت��ي تعي��ش في 
المحمية م��ن خالل قطرات الندى التي تتكثف 
عل��ى أوراق بعض النباتات أثناء تكون الضباب 
. ورغم قس��اوة البيئة الصحراوية إال ان بعض 
النباتات لديها القدرة الفائقة على التكيف بأن 
تظل في اخضرار دائم.  تعاني نباتات المحمية 
من مش��كلة الرع��ي الجائر من قب��ل أصحاب 
الماشية داخل المحمية وخارجها ويعتبر وجود 
نب��ات الحرمل مؤش��ر جيد على وج��ود الرعي 
الجائر للمنطقة التي ينمو بها الحرمل بكثرة .

الطيور
ت��م تس��جيل ما يرب��وا عل��ى )50( نوعا من 
الطيور في المحمية منها ما هو مهاجر ومنها 
ما هو مستوطن ومن أبرز الطيور التي تتواجد 
بأعداد كبيرة طائر )القطا ( حيث تحط أسراب 
من��ه يومي��ا على الب��رك المائية بج��وار مركز 

المحمية لتشرب وتجمع الماء لصغارها.

الزواحف
تش��ير بعض اإلحصائيات إلى وجو 21 نوعا 
من الزواحف بالمحمية منها الضب المش��وك 
وال��ورل وعدة أنواع م��ن االفاعي منها االفعى 

المقرنة واألفعى المقرنة الكاذبة.

شرغوف الماء ) شبشب(
من الكائنات المذهلة والتي ال تظهر اال بعد 
تس��اقط االمطار، ش��رغوف الماء او ما يسمى 
محليا ب »الشبش��ب« والذي ينتمي الى عائلة 
Triopsidea والت��ي تعن��ي ثالثي��ة األعين؛ 
ويظهر شرغوف الماء بعد تكون البرك المائية 
بعدة أي��ام ، وبعد جفاف المي��اه يموت مخلفا 
أعدادا كثيرة من البيوض الصغيرة والتي تظل 
في حالة سكون لفترات طويلة جدا غير متأثرة 

بالحرارة أو الجفاف. 

بفضل االهتمام السامي لجاللة السلطان المعظم

تنوع احيائي ووجهة سياحية فريدة
محمية الكائنات الحية والفطرية في الوسطى 

مسقط �� 
تتمت��ع محمي��ة الكائنات الحية والفطرية بتنوع فريد في الحي��اة البرية والتضاريس الجيولوجية الضاربة في القدم، ولقد كان االهتمام الس��امي 
لحضرة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد المعظم، حفظه  اهلل ورعاه، األثر الكبير في المحافظة على هذا الموقع المتميز بجعله محمية 
تحتفظ بمكنونات الطبيعة العمانية. أنش��ئت المحمية بموجب المرس��وم الس��لطاني رقم 94/4 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ) 11/ 2007( 
، وتبل��غ المس��احة الكلية لمحمية الكائنات الحي��ة والفطرية أكثر من )2824( كم مربع وتعتبر من أكبر المحميات في الس��لطنة وتقع في محافظة 

الوسطى ضمن حدود واليات هيماء والدقم ومحوت، وتبعد عن محافظة مسقط بأكثر من 500 كم .
وأدى تنوع الحياة البرية مع التميز الجغرافي والجيولوجي الى اكسابها شهرة على المستوى العالمي، حيث أصبحت مقصدا للباحثين وللسائحين .



ديسمبر 82017

صحار-

احتفل مطار صحار يوم 18 نوفمبر الماضي 
بالذك��رى الثالث��ة لتش��غيل عمليات��ه، الت��ي 

انطلقت في 18 نوفمبر من عام 2014.
إلدارة  العُماني��ة  الش��ركة  واس��تطاعت   
المط��ارات من تحقيق دفعة قوية في عمليات 
التش��غيل م��ن وإل��ى المط��ار بالتع��اون مع 
الهيئ��ة العام��ة للطيران المدن��ي، من خالل 
منح موافقات لش��ركات الطي��ران المحلية أو 
األقليمية لتس��يير رحالتها ال��ى مطار صحار، 
والتي حققت نجاحا كبيرا في الش��هور األخيرة 
مم��ا جعل المطار يحقق نموا كبيرا منذ يونيو 

الماضي في أعداد المسافرين.

نمو الحركة
وأك��د عل��ي ب��ن زاي��د البلوش��ي مديرعام 
إلدارة  العُماني��ة  الش��ركة  ف��ي  العملي��ات 
المط��ارات، أن مطار صحار ش��كل حركة نمو 
جيدة في الفترة الماضية مما جعله واحدا من 
المطارات اإلقليمية التي اس��تطاعت في فترة 
وجيزة في جذب ش��ركات الطي��ران، نظرا لما 
تش��كله صحار من وجهة سياحية واقتصادية 

وصناعة في شمال السلطنة.
وق��ال: ان تش��غيل مطار صحار ج��اء بوتيرة 
متسارعة منذ يونيو الماضي مما جعله يحقق 
نم��وا كبي��را وغي��ر متوقع حتى من ش��ركات 
الطي��ران التي بدأت تس��ير رحالتها من والى 
المطار، مما دفعها الى رفع عدد رحالتها سواء 
بين صحار ومطار حم��د الدولي في العاصمة 
القطرية الدوحة او بين صحار ومطار الشارقة 

في دولة االمارات العربية المتحدة.
وأضاف مدير العمليات في الشركة العمانية 
إلدارة المطارات قائال: نظرا لموقعه المتميز، 
استطاع مطار صحار ان يكون محطة انطالقة 
حيوية س��واء للمسافرين او شركات الطيران، 

مم��ا س��هل الكثي��ر عل��ى المس��افرين بدل 
الوصول الى مس��قط، وأننا نأمل ان تش��هد 
العمليات التش��غيلية في المطار نموا بنهاية 
الع��ام وفِي العام المقبل م��ع زيادة عدد من 
ش��ركات الطي��ران لرحالتها او قيام ش��ركات 
طيران أخرى بتسيير رحالت جديدة الى صحار.  

توسع كبير 
من جانبه قال سمير بن صالح العبري مدير 
مطار صحار : يعتبر اإلحتفال بالذكرى السنوية 

الثالث��ة لتش��غيل مطار صحار مناس��بة عزيزة 
على قل��وب جميع موظفي الش��ركة العمانية 
إلدارة المطارات عموم��ا وعلى موظفي مطار 
صحار خصوصا، كما أن مايميز هذه المناسبة 
أنها تص��ادف يوما عظيما عل��ى قلوب جميع 
المواطنين أال وه��ي اإلحتفال بالعيد الوطني 

المجيد السابع واالربعين.
وأض��اف : يع��د مط��ار صح��ار أح��د الروافد 
المهمة في التنمية الش��املة للس��لطنة، كما 

أنه يعتبر أحد اللبنات الفاعلة في بناء ش��بكة 
المواصالت المتنامية بالسلطنة بحكم موقعه 
الجغراف��ي المه��م بمحافظة ش��مال الباطنة 
والت��ي تعد إحدى عص��ب التنمية اإلقتصادية 

للبالد والتي تشهد توسعا كبيرا وسريعا.
وق��ال العب��ري: احتف��ال مطار صح��ار هذا 
العام بالذك��رى الثالثة لتش��غيله في ظروف 
جيدة حيث تمكن المطار من إستقطاب عدد 
من الرحالت المحلي��ة والدولية منها طيران 
السالم ، الذي قام بتشغيل 6 رحالت اسبوعيا 
الى مط��ار صاللة في فترة موس��م الخريف، 
كما يس��ير حاليا رحلتان اس��بوعيا. بعد ذلك 
دش��ن طي��ران العربي��ة رحالته بي��ن صحار 
والش��ارقة عبر تس��يير 12 رحلة اسبوعيا، ثم 
دخل��ت الخطوط الجوية القطرية، كمش��غل 
جديد بين صحار والدوحة، عبر تشغيل رحلة 
واحدة يوميا عل��ى ان ترتفع رحالت القطرية 
ال��ى رحلتين يومي��ا اعتبارا من بداية ش��هر 

ديسمبر القادم.
وع��ن أعداد المس��افرين عبر مط��ار صحار، 
ق��ال العبري : بلغ عدد المس��افرين القادمين 
والمغادرين عبر مطار صحار 29534 مس��افرا 

خ��الل الفترة م��ن 28 يونيو ال��ى 31 أكتوبر 
الماضيين، في حين بلغ عدد الرحالت المشغلة 
في المطار خالل نفس الفترة 285 رحلة، مما 
يعد إنجازا للمطار، مش��يرا الى ان المؤشرات 
تؤكد ان هن��اك زيادة في ع��دد الرحالت الى 

مطار صحار سيتم االعالن عنها قريبا.  
 جدير بالذكر أن مطار صحار قد بدأ عمليات 
التش��غيل، بعد االنتهاء من الحزمتين األولى 
والثاني��ة واللتي��ن تضم��ان جاهزي��ة المدرج 
والمم��رات الرابط��ة ومواقف الطائ��رات التي 
تتس��ع ألربع طائ��رات من ضمنه��ا الطائرات 
العمالق��ة من ن��وع إيرباص 380A وش��بكة 

الطرق وغيرها من المرافق الخدمية.
 وتس��عى الجهات المعنية إلى إنش��اء مبنى 
للمس��افرين بطاق��ة اس��تيعابية تبلغ نصف 
مليون مس��افر س��نويًا قابل��ة للزي��ادة، كما 
يحتوي المش��روع على مجمع المالحة الجوية 
الذي يحتوي على برج للمراقبة الجوية ومبان 
لخدم��ة المالحة واألرص��اد الجوية، باإلضافة 
الى إنش��اء مبنى لكب��ار الش��خصيات ومبنى 
للش��حن الجوي تبلغ طاقته اإلس��تيعابية نحو 

25 ألف طن سنويا.

السلطنة وصناعة المؤتمرات 
تشكل المؤتمرات أحد دعائم كل من قطاع السياحة واالقتصاد والتجارة، لما تمثله 
من أهمية لوجس��تية في حال أخذت في عين االعتبار كصناعة حيوية تشغل كثير 
من القطاعات في البالد. ومع إكمال منظومة المعارض والمؤتمرات في الس��لطنة 
ف��ي ظل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يقترب من اكتمال أس��س البناء، 

فإن السلطنة اليوم تشكل بيئة جاذبة لصناعة المؤتمرات على وجه الخصوص.
وال ش��ك ان مدينة العرفان تمثل وجه��ا حضاريا جديدا لصناعة المؤتمرات لما 
تملك��ه من مخطط اس��تراتيجي اذا ما اكتمل بناؤه فإنه سيش��كل إضافة كبيرة 

لصناعة السياحة على وجه الخصوص.
فالس��لطنة بم��ا تملكه م��ن مقومات س��ياحية وأمان وتراث حضاري، تش��كل 
أهمية كبيرة لرجال األعمال واالقتصاديين خاصة وأن بها نس��بة كبيرة من فئة 
الش��باب قد يش��كلون أكثر من 65  %  من مجمل الس��كان عل��ى األقل المحليين. 
وهذا جيل يطمح أن يرى كل ش��يء متوفر له في أطار وطنه حتى ال يبحث عنه 
في المحي��ط الخارجي. وتحرص كثير من الجه��ات الحكومية معها مكتب عمان 
للمؤتمرات التابع لوزارة السياحة على تدعيم هذه الصناعة التي ستضيف الكثير 
اذا ما اس��تغلت خير استغالل من أجل بناء منظومة في صناعة المؤتمرات بحيث 
تكون عُمان أرضا خصبة لصناعة المؤتمرات. وهذا أمر يتطلب تكاتف كثير من 
المؤسس��ات س��واء الخاص أو العامة مع وجود أرضية صلبة من حيث توفر عدد 
كبير من الفنادق التي تدعم هذه الصناعة الحيوية مع دخول ش��ركة مواصالت 
كشريك أساس في منظومة المعارض لما تمثله من توفر بنية أساسية لخدمات 
مهمة للزوار والس��ياح كما هو الحال ف��ي كثير من البلدان المتقدمة في صناعة 
الس��ياحة والمؤتمرات. وقبل انقضاء هذا العام اس��تطاع مركز عمان للمؤتمرات 
والمعارض من استضافة حدثين مهمين االول ملتقى ومعرض تبادل المطارات 
العالم��ي، والثاني هو المؤتمر العالمي الثاني لوزراء الس��ياحة والثقافة. حدثان 
ش��كال نقطة انطالق��ة حقيقية لمركز عُم��ان للمؤتمرات والمع��ارض الذي أكد 
قدرت��ه على اس��تضافة هكذا أحداث عالمي��ة. ولعلها بداية لمرحل��ة تكون فيها 

صناعة المؤتمرات في السلطنة رقما يضاف الى مصادر التنويع االقتصادي.   

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

تشــكل الرحالت عبر الجمال في بُُطون الصحراء جزءًا ال يتجزأ من الســياحة التي تحظى اليوم بإقبال كبير من 
الســياح ســواء المحليين او األجانب. وسيتم تنظيم رحلة ركوب الجمال في محافظة الشرقية من 15 الى 18 

ديسمبر الجاري للتعريف بطرق القوافل والمغامرات والتخييم في الصحراء من خالل فعالية حداء الصحراء.

info@wejhatt.com

احتفاء بالذكرى الثالثة لتشغيله

مطار صحار يحقق قفزة نوعية في أعداد المسافرين منذ تدشينه
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 جبل حارم
ويق��ول الريامي: يعد جبل حارم من اش��هر 
الجبال ف��ي المحافظة ويقع ف��ي والية خصب 
حي��ث يرتف��ع عن س��طح البح��ر ب 1600متر 
ويص��ل ارتف��اع أعل��ى قممه ال��ى 2087 مترا 
فوق س��طح البحر ، كما يطلق على هذا الجبل 
مس��ميات اخ��رى كجب��ل حريم وجب��ل هارم ، 
ويمتاز الجبل بوجود احافير اس��ماك واصداف 
واحي��اء بحري��ة اخ��رى متحج��رة يق��در العمر 
الجيولوج��ي لها بأكثر من 250  مليون س��نة 
حينما كانت تغمر البحار تل��ك القمم الجبلية، 
وتكسوه الثلوج في ايام معدودة بفصل الشتاء 
في س��نوات متفرق��ة ويكون معت��دل البرودة 
في باقي ايام الس��نة تكثر في��ه مختلف انواع 
االش��جار الجبلي��ة كالس��در والس��مر والمزي 
وغيرها م��ن الش��جيرات ، مع وج��ود الطريق 
الممهد الذي يصل بي��ن والية خصب ووالية 
دبا مرورا بجبل حارم ووادي الخب الشامس��ي  
مما يعطي فرصة كبيرة لتوافد السياح وخاصة 
سياحة المغامرات يجعل من جبل حارم ووادي 
الخب مقصدا س��ياحيا جذابا لهواة المغامرات 
والتس��لق واالستكش��اف. كما ان الطريق يمر 
بعدة ق��رى جبلية ومنتزه��ات وواحات خضراء 
اشهرها مناطق الس��ي والخالدية والصحاصح 
والروض��ة  وتعتبر من الواح��ات الخضراء التي 
يقصدها السياح واهالي المحافظة لالستجمام 
والراحة اذا يكسوها البساط االخضر في بداية 
فصل الشتاء مع س��قوط االمطار ونمو أشجار 
الغاف الضخمة والسدر والسمر المتناثرة على 
مس��احة تلك الواحات. كما يوجد جبل القشعة 

وجبل سل أسطم ضمن سلسلة رؤوس الجبال 
الممت��دة من ش��مال محافظة مس��ندم حتى 
الح��دود الش��مالية لدول��ة االم��ارات العربية 

المتحدة الشقيقة.
الج����زر   

ويس��تطرد مدير إدارة السياحة في مسندم 
يق��ول: يكثر ف��ي مياه محافظة مس��ندم عدد 
كبير من الج��زر البحرية الس��ياحية وهي جزر 
صخرية تكون شاهقة في أكثرها، ابرزها جزيرة 
ام الغن��م وجزي��رة وس��المة وبناته��ا وجزيرة 
الخي��ل وجزي��رة مس��ندم وجزي��رة ام الطي��ر 
وجزيرة التلغراف وجزي��رة ام الفيارين وجزيرة 
ساويك » السوداء« وجزيرة ابو مخالف ، ولكل 
جزيرة تميز منفرد ع��ن قريناتها اذا ان جزيرة 
ام الطير الواقعة بالجهة الش��رقية للمحافظة 
وتس��مى أيض��ًا جزي��رة البيض وجاء اس��مها 
م��ن كثر عدد الطيور البحري��ة المهاجرة التي 
تتخذها مقرا للتعش��يش به��ا وتعتبر محمية 
طبيعية لتل��ك الطيور خاصة طيور الخرش��نة 
وهي ضمن المحميات الطبيعية بموجب تقرير 
االتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 1986م .

جزيرة التلغراف
ويضي��ف: تمث��ل جزي��رة تلغ��راف الواقع��ة 
ف��ي خور ش��م بوالي��ة خصب معلما س��ياحيا، 
تش��تهر بها مس��ندم وتكون محط��ة الوقوف 
للج��والت الس��ياحية بالخ��ور تحكي للس��ائح 
الطبيعة الجيولوجية والتضاريس والتكوينات 
الطبوغرافية ، ويعود اصل اسم الجزيرة كونها 
ش��هدت م��رور أول خ��ط تلغراف في الش��رق 

الوسط ربط بين البصرة في العراق ومومباي 
في الهند وم��د كابل بحري م��ن الجزيرة الى 
جوادر عام 1864م ، ووجد آثار تشير الى بقايا 
اطالل تحكي عراقة هذه الجزيرة وبداية ميالد 

حركة االتصاالت في المنطقة .
 سياحة تراثية

وعن المواقع الس��ياحية التراثية في مسندم 
يق��ول موس��ى الريام��ي: ال تختل��ف محافظة 
مس��ندم عن باقي محافظات السلطنة بوجود 
معال��م تراثي��ة تحكي قص��ص تاريخي��ة عبر 
العص��ور الماضية وتتعدد تل��ك المعالم بين 
الق��الع والحصون واالبراج واآلث��ار ، اذ تضيف 
تلك المعالم مقومات س��ياحية تكمل به عقد 
التنوع السياحي بالمحافظة. ففي والية خصب 
توجد العديد م��ن المعالم التراثي��ة واالثرية 
ابرزه��ا حصن خصب وحصن الكم��ازرة  وبرج 
الس��يبة وب��رج كبس القص��ر ومنطقة الطوي 
بقري��ة قدا وجزي��رة التلغ��راف وحفريات جبل 
حارم. بينما يوجد في والية بخاء  حصن البالد 
أو حصن بخاء وحصن القلعة ومس��جد الجامع 
األثري وبرج المربعة وبرج القشة وآثار منطقة 
الجدة بقري��ة غمضاء ، كما يوج��د بوالية دبا 
حصن دبا »الس��يبة« وحص��ن الغزاير  وقلعة 
س��بطان والمقبرة التاريخية المسمى بمقبرة 
أمي��ر الجيش والتي يع��ود وجودها الى حروب 
ال��ردة باإلضاف��ة موق��ع س��يح الدي��ر االثري 
والمكتش��ف حديث��ًا بع��ام 2012م بمنطق��ة 
الغرابية وتم جمع ما يقارب 4000 قطعه أثرية 
مختلف��ة حت��ى االن وتعرض حالي��ا بالمتحف 
الوطني بالعاصمة مسقط،  وفي والية مدحاء 

تكثر النقوش الصخرية في عدة مواقع متفرقة 
وهي عبارة عن رسومات وكتابات تعود الى ما 
قبل االس��الم ومواقع اثرية ترج��ع الى العصر 
الحدي��دي المس��مى بمخازن الجه��ل ووجود 
عدة ابراج تاريخيه ف��ي االنظار والغونة وحجر 
بني حميد، ومتحف محمد بن سالم المدحاني 
الذي يحوي العديد من القطع النقدية القديمة 

وقطع أثرية وكتب وتحف ومقتنيات.
 حصن خصب

 كما يش��كل حصن خصب أحد أبرز المعالم 
السياحة التراثية في مس��ندم بموقعه الفريد 
المط��ل على الطريق الس��احلي، والذي ش��يد 
في القرن الس��ابع عش��ر وبني على بقايا قلعة 
موغلة في القدم ، وقامت وزارة التراث والثقافة 

بترميمه في عام 1990م .
ابرز مكونات الحصن  برج مركزي  يتوس��ط 
الحص��ن يع��رض في��ه حالي��ا مع��رض دائم 
يس��تعرض في��ه الجوانب المختلف��ة عن حياة 
اه��ل المحافظة، وقام��ت وزارة الس��ياحة في 
2007م بافتتاح مشروع تطوير الحصن ، شمل 
التطوير جميع مرافقه وتعزيزها بالمعروضات 
والنم��اذج التراثية من س��كن وملبس ومهن 
وحرف وعادات وتقاليد  تصور لس��ائح مختلف 
جوانب الحياة لإلنس��ان العماني ، وفاز حصن 
خصب بجائزة أوس��كار ألفض��ل موقع تاريخي 
لع��ام  الس��ياحية  لألغ��راض  تطوي��ره  يت��م 
2010م عل��ى مس��توى العال��م وذلك ضمن 
مس��ابقة المتاحف والتراث السنوي بالعاصمة 
البريطانية لندن والتي تضم مشاركة الهيئات 

السياحية والمتاحف واالثر حول العالم .

تمتاز بطبيعة جغرافية متنوعة تمثل جذبا للسياح 

تعانق بحر عمان بشموخ جبالها
خصب - خاص  

 تعترب حمافظة م�شندم ذو طبيعة جغرافية متنوعة، جتمع بني اجلبال ال�شاهقة ومياه البحر العميقة و�شواطئها ال�شخرية الوعرة والتي �شكلت على امتداد 

�شاحلها �شل�شلة من الأخوار املائية اجلميلة مبختلف اطوالها وعر�شها وتعرج ممراتها وجزرها البحرية بتنوع ا�شكالها واأحجامها ومواقعها . 

كم��ا تزخ��ر م�شندم بال�شواطئ املتنوع��ة، ال�شخرية منها  والرملية البي�شاء الناعم��ة ك�شواطئ ب�شة وحيوت بولية خ�شب و�شواط��ئ حل  وطبيب وال�شيفة 

الطويل��ة بولي��ة بخاء و�شواطئ ال�شوت وزغي وال�شحمة البي�شة بولي��ة دبا، وخ�شوبة واحاتها املنت�شرة على قمم اجلب��ال وبطون الودية م�شكلة منتزهات 

خ�ش��راء جميل��ة كمنتزهات اخلالدية وال�ش��ي وال�شحا�شح والرو�شة بولية خ�شب وعي��ون مائية عذبة مو�شمية وافالج كعيون ال�ش��ي واملحل واملحا�س وعني 

الرحيبة ووادي خن بولية خ�شب وعني الثواره وعني لو الثرية بولية بخاء  وعني ال�شقطه بولية دبا وافالج العا�شد واملعرت�س وال�شريكي والداير وحجر 

بني حميد بولية مدحاء. ياأخذنا اليوم مو�شى الريامي مدير اإدارة ال�شياحة يف حمافظة م�شندم يف جولة حول اأبرز معامل م�شندم ال�شياحية.

جوهرة سياحية

■ موسى الريامي 

يقول موسى الريامي يوجد في محافظة 
مسندم 8 فنادق ذات فئات مختلفة تساهم 
في رفد القطاع الس��ياحي، وتش��كل بيئة 
إيوائية للس��ياح الذين يزورون المحافظة. 
كما ان هناك 3 فنادق قيد اإلنش��اء وتضم 
كل تلك الفنادق ع��دد 437 غرفة ايوائية 
بعدد أس��رّة 663 س��ريرا، فيم��ا بلغ عدد 
نزالء الفنادق منذ بداية الهام حتى نهاية 

سبتمبر حوالي 80470 نزيال.

مشاريع فندقية

موسى الريامي ل� »           «:
جزيرة »التلغراف« تحكي للسائح 
الطبيعة الجيولوجية والتضاريس 

والتكوينات الطبوغرافية
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الكابتن محمد أحمد لـ »                «: 
طيران السالم يدشن رحالت الى شيراز 
والخ�رطوم ق�ريبا ويضيف 3 ط�ائرات 

الطيران الُعماني يضم طائرة جديدة من طراز بوينج دريمالينز 787-9

مسقط �� 
كش��ف الرئيس التنفيذي لطيران الس��الم الكابتن محمد أحمد، عن خطة 
الش��ركة تس��يير محطتين جديدتين ال��ى كل من مدينة ش��يراز اإليرانية، 
والعاصمة الس��ودانية الخرطوم في العام 2018. وكشف في تصريح خاص 
ل� "وجهات" ان هناك خططا لتدشين رحالت جديدة في الصيف المقبل الى 
وجهات تجد قبوال من الس��ياح العمانيين ومنطقة الخليج لتسهيل سفرهم 
على متن ناقل عماني منها تدشين خط في يونيو المقبل الى جورجيا نظرا 
لإلقبال الذي تشهده في الموسم السياحي الصيفي. وأضاف الكابتن محمد 
أحم��د ان هن��اك خططا لدى الش��ركة إلضافة عدد من الطائ��رات لمواكبة 
التوسع وتدعيم أس��طول الش��ركة بمجموعة من الطائرات الحديثة والتي 

تعزز دور الشركة في قطاع الطيران بالسلطنة. 
وق��ال: كما هو معروف اننا دش��نا رحالتنا في 2017 ونح��ن اْليَوْمَ نطير 
الى 9 وجهات، وآخرها كانت محطة الدوحة ولذلك نحن نتوسع وفق برنامج 
يثري خططنا المس��قبلية ومع ذلك ستدشن الش��ركة رحالتها الى محطات 
صيفية في العام المقبل.  وكش��ف ان نس��بة اش��غال مقاع��د الرحالت كان 

يفوق  90% ، خاصة لعدد من المحطات التي تشهد اقباال كبيرا منها صاللة 
الى جانب خط الدوحة الذي دش��ن مؤخرا وكذلك خط جدة. مش��يرا الى ان 
طيران السالم سوف يضيف ثالث طائرات اخرى الى أسطول الشركة لخدمة 

الخطوط الجديدة التي سيتم تدشينها في العام 2018.

مسقط �� 
أعلن الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة 
عمان، عن انضمام طائرة جديدة من طراز بوينج 
9-787 دريمالين��ر إل��ى ق��وام أس��طوله الجوي 
بتاري��خ 6 ديس��مبر 2017، حيث يأت��ي ذلك في 
ظل مض��ي الطي��ران العُماني قدم��ًا في خطته 

التوسعية الطموحة.
وتع��د الطائرة من طراز بوينج 9-787 عريضة 
البدن النسخة األكبر حجمًا من الطائرة المتطورة 
من طراز بوينج 8-787 ضمن أس��طول الطيران 
العماني والمخصصة للرحالت طويلة المدى ذات 
المحركين، إذ توفر مقصورة درجة رجال األعمال 
30 مقعدًا على متن الطائرة من تصميم ش��ركة 
بي أي أيروسبيس، والتي تعمل بإمكانية التحكم 
لتتحول إلى أسرة مسطحة بس��هولة، باإلضافة 
إل��ى 258 مقعدا على الدرجة الس��ياحية. جهزت 
كافة الدرج��ات بأحدث أنظمة الترفية المتكاملة 
من 'تاليس'، والت��ي تتيح الوصول إلى مجموعة 

واس��عة من البرامج الترفيهي��ة المتنوعة أعدت 
خصيصا الس��تكمال وس��ائل الراح��ة والرفاهية 
اإلس��تثنائية للمقصورات والمقاعد، مما يضفي 

تجربة سفر ال مثيل لها في األجواء. 
مدين��ة  م��ن  اإلفتتاحي��ة  الرحل��ة  وأقلع��ت 

تشارلس��تون  بوالية كاروالين��ا الجنوبية وعلى 
متنها الس��فيرة حنينة بنت س��لطان المغيرية، 
س��فيرة الس��لطنة المعتم��دة ل��دى الوالي��ات 
المتح��دة األمريكية، بتاريخ 5 ديس��مبر وحطت 
في مسقط في ال��سادس من ديسمبر 2017. 

م��ن جانب��ه، عل��ق المهن��دس عبدالعزيز بن 
س��عود الرئيس��ي، الرئيس التنفي��ذي بالوكالة 
للطي��ران العُمان��ي ، قائ��اًل: يضي��ف الطي��ران 
العماني اليوم طائرة جديدة إلى قوام أس��طوله 
الجوي، ويأتي اس��تالم هذه الطائ��رة كجزء من 
برنام��ج الناقل الوطني التوس��عي الطموح على 
مستوى األس��طول والش��بكة، وعلى حد سواء، 
يواصل الطيران العماني ضخ استثماراته بهدف 
توفير أفضل الخدم��ات الممكنة وتقديم تجربة 

سفر فريدة لضيوفه في األجواء.
بع��د انضم��ام الطائ��رة الجديدة إل��ى قوام 
أس��طول الناقل الوطني، بات الطيران العماني 
يش��غل س��بعة طائرات من ط��راز بوينج 787 
دريمالينر، حيث سيتم تسيير الطائرة الجديدة 

إلى وجهات الناقل عبرأوروبا والشرق األقصى.
واستكمااًل لإلضافات الجديدة في األسطول، 
قام الطيران العُماني مؤخرًا بطلب 30 طائرة 
م��ن ط������راز بوينج 737 ماك��س، األمر الذي 
يتيح مجموعة متنوعة من الخدمات ووس��ائل 

الترف���يه المتطورة.

طيران الخليج تطلق خدمة إصدار 
التأشــيرات السياحية للبحرين

المنامة -  
أطلق��ت طي��ران الخليج، الناقل��ة الوطني��ة لمملكة البحري��ن، من خالل 
ش��راكتها مع »في إف إس غلوبال« ، شركة توفير خدمات التأشيرات األكبر 
في العالم، خدمة اس��تصدار التأش��يرات الس��ياحية لمملك��ة البحرين عبر 
الموقع االلكتروني visa.gulfair.com ؛ والمتوفرة حصريًا لمسافري الناقلة 

القادمين من أرجاء شبكة وجهاتها إلى البحرين.
س��يتمكن مس��افري طيران الخليج اآلن وبكل س��هولة من الحصول على 
visa.gulfair. تأش��يرات الدخول للبحري��ن من خالل الموق��ع االلكترون��ي
com، أو م��ن خالل زي��ارة أي من مكاتب المبيعات المحلي��ة للناقلة؛ وذلك 
ف��ي مدة ال تقل عن 30 يومًا من موعد الس��فر لملئ االس��تمارات الالزمة. 
وتس��تغرق إجراءات اس��تصدار التأش��يرة هذه أربعة أيام عمل على األقل، 

وتتم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العالقة.  
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي لش��ركة طيران الخلي��ج الكابتن وليد عبد 
الحميد العلوي: الترويج لمملكة البحرين كوجهة س��ياحية هو أمر ذو أهمية 
كبيرة لطيران الخليج. يس��عدنا وبالشراكة مع شركة »في إف إس غلوبال« 
أن نقوم بإطالق خدمة التأش��يرة السياحية إلى البحرين، مما يجعل عملية 
الحصول على تأش��يرة لدخول مملكة البحرين أسهل وأكثر مالءمة من ذي 
قبل. نتوقع ردود فعل إيجابية من قبل عمالئنا الذين صممت هذه الخدمة 
م��ن أجلهم؛ ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من زوار المملكة من جميع أنحاء 

العالم لالستمتاع بكل ما تقدمه المملكة في مجال السياحة.
م��ن جهته قال رئيس قط��اع العمليات لمجموعة »ف��ي إف إس غلوبال« 
للش��رق األوسط وشمال آسيا، فيناي مالهوترا : تسعدنا شراكتنا مع طيران 
الخليج وحكومة البحرين لتوفير التأش��يرات السياحية لمملكة البحرين. إن 
هذه الخدمة الجديدة ال تجعل من الحصول على التأشيرات لدخول البحرين 
أكثر س��هولة ويسرًا من ذي قبل وحسب؛ بل تتعدى ذلك بتوفر خدمة على 
مدار الساعة لمتابعة تطورات الطلب، ضمن مجموعة من الخدمات األخرى.

»القطرية« تشتري
50 طائرة ايرباص 321

الدوحة - 
 أعلنت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها لطلب شراء 50 طائرة من طراز 
إيرباص A321neo، فيما تعتبر الصفقة زيادة في الطاقة االستيعابية حيث 
 .A320 تعد أكبر حجمًا من طائرات اإليرباص A321 أن طائ��رات اإليرباص
وأبرمت القطرية االتفاقية لشراء الطائرات بحضور الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير قطر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وق��ع االتفاقية كل من أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط 
الجوي��ة القطرية، وفابري��س بريجر، الرئيس التنفي��ذي ورئيس الطائرات 

التجارية لشركة إيرباص، في مدينة الدوحة.
وتعك��س هذه الطلبي��ة ألكبر نوع من الطائ��رات ذات الممر الواحد حاجة 
الناقل��ة الوطني��ة لدولة قطر لطائرات تتس��م بكفاءتها وس��عتها، ولتنفيذ 
خططها التوس��عية. وتأتي هذه الطلبية لتحل محل الطلبية الس��ابقة التي 
س��جلتها في عام 2011. وستنضم الطائرات الجديدة ل�50 طائرة من طراز 
إيرب��اص A320ceo في األس��طول اآلن بحلول العام 2019، حيث س��تعزز 
طائ��رات اإليرباص A321neo من النمو المس��تمر لش��بكة وجهات الناقلة 
القطري��ة بفضل ما يتس��م به هذا الن��وع من الطائرات م��ن حيث الكفاءة 
وتوفير تجربة ال تضاهى للمسافرين. وتبلغ القيمة اإلجمالية لصفقة شراء 

الطائرات الجديدة 6.35 مليار دوالر أمريكي.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: 
تم��ر الخط��وط الجوي��ة القطرية بمرحل��ة مهمة تش��هد نموًا وتوسّ��عًا ال 
يضاهى، حيث تتطلب الناقلة تش��غيل طائرات تتس��م بكفاءتها وحداثتها 
 A321neo وإمكاني��ة االعتماد عليها. ويأتي اعتمادنا على طائرات إيرباص
م��ن أجل تلبية طموحنا في النمو وزيادة س��عة الرح��الت وازدهار أعمالنا. 
والقطرية هي أس��رع ش��ركة طيران نموًا في العالم، وسوف نشغّل أحدث 
أساطيل الطائرات في العالم بإضافة هذه الطائرات إلى أسطولنا، باإلضافة 
إلى توفير تجربة ال تضاهى للمسافرين من حيث الراحة والخدمات الراقية.

■ عبدالعزيز الرئيسي

دبي -  

تعتزم فالي دبي افتتاح وجهتي��ن جديدتين في القارة األوروبية، 
اعتب��ارًا م��ن الع��ام المقبل، وهم��ا كراك��وف البولندي��ة، وكاتانيا 
اإليطالية لتك��ون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هاتين المدينتين 

برحالت مباشرة. 
وس��تبدأ الناقلة خدمة المحطتين الجديدتين، اعتبارًا من 8 أبريل 
و13 يوني��و 2018 على التوالي، وهما أولى محطات فالي دبي، في 
كل من بولندا وإيطاليا. وستش��غل الناقل��ة على هاتين الوجهتين 
طائ��رة بوينج 737 ماكس الجديدة لترتف��ع وجهات فالي دبي إلى 
اكث��ر من 100 محطة في 47 بلدا ح��ول العالم.  وقال غيث الغيث، 
الرئيس التنفيذي لشركة فالي دبي، »إطالق الخدمات الجديدة إلى 
كراك��وف وكاتانيا يؤكد التزام فالي دبي بفتح المزيد من الوجهات 
الجدي��دة، انطالق��ًا م��ن مركزنا التش��غيلي في دب��ي يأتي ضمن 
س��عينا لتوسيع شبكتنا وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، 
الوجه��ات الجديدة تؤكد على التزامنا لتوفي��ر خيارات إضافية أمام 
مس��افرينا الستكش��اف وجهاتنا مع تنامي أعداد المس��افرين على 

وجهاتنا نتيجة لنمو عملياتنا واتفاقيات الرمز المشترك«.

أبوظبي -  

أضاف��ت »االتحاد للطيران« أربع رحالت أس��بوعية جديدة لخدمة 
وجه��ة أبوظبي- ماليه التي تالقي رواجًا كبي��رًا، ليرتفع بذلك عدد 
الرح��الت إل��ى المالديف من 7 إل��ى 11 رحلة أس��بوعيًا، اعتبارًا من 
يونيو 2018. وس��يتم تش��غيل الرحالت اإلضافية، ابت��داًء من 15 
يوني��و 2018، عل��ى مدار العام لتوفير مزيد من خيارات الس��فر مع 
الوص��ول في س��اعات الصباح الباك��ر بحيث يتمّك��ن الضيوف من 

االستفادة من إقامتهم في المالديف للحد األقصى. 
وإلى جان��ب توفير المزيد من الخي��ارات والمرونة للمقيمين في 
دول��ة اإلم��ارات ودول مجلس التع��اون الخليجي، س��تعزز اإلضافة 
الجدي��دة إمكاني��ات رب��ط الرحالت وخي��ارات مواعيد الس��فر بين 
المالديف والمدن الرئيس��ية على ش��بكة وجهات االتحاد للطيران 
األوروبي��ة، التي تش��مل األس��واق الكب��رى في المملك��ة المتحدة 
وألمانيا وفرنس��ا وإيطاليا وروس��يا. وس��تحظى الرح��الت الجديدة 
اإلضافي��ة بخدم��ة طائرة الش��ركة إيرب��اص A320، الت��ي تخدم 
الرح��الت القائمة، والمرتبة وفق نظ��ام الدرجتين وتوفر 16 مقعدًا 

في درجة رجال األعمال و120 مقعدًا في الدرجة السياحية.

»فالي دبي« تفتح خطين الى كراكوف
 البولندية وكاتانيا اإليطالية في 2018

"االتحــاد للطــيران" تضيف
 4 رحالت أسبوعية للمالديف
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مسقط �� 
يوما بع��د يوما تزداد اهمية الس��لطنة 
س��ياحيا، من خالل اكتشاف عديد المواقع 
الس��ياحية الطبيعية لتجعل من السلطنة 
وجهة مغرية لسياح العالم الذين يبحثون 
ع��ن وجه��ات س��ياحية جدي��دة  الي��وم 
تمت��از بالمقوم��ات الطبيعي��ة والتاريخية 
والحضاري��ة بجان��ب وج��ود األم��ن الذي 
يشكل هاجسا اليوم لكثير من السياح في 

اختيار وجهاتهم السياحية.
مجموعة من المستكش��فين والس��كان 
المحليي��ن في الس��لطنة وبالتنس��يق مع 
الفري��ق العمان��ي الستكش��اف الكه��وف 
قام��وا برحل��ة لس��بر أغ��وار مجموعة من 
الكهوف التي لم تكتش��ف بعد في محيط 
قرية حيل الحريم بوالية دماء والطائيين، 
وأسفرت تلك الجهود عن استكشاف ثالثة 
كهوف جديدة ومسحها، وأطلق على هذه 

الكهوف أس��ماء كه��ف الخش��يل وكهف 
النقاح وكهف الفقع، وهي جميعها أس��ماء 
محلية يس��تخدمها أهل الق��رى المجاورة 
لوصف هذه الفتحات الجبلية العميقة التي 

لم يتم النزول إليها من قبل. 

كهف الخشيل
وقد يك��ون كهف الخش��يل أعمق كهف 
مكتش��ف في عمان حتى اآلن، إذ يتوقع أن 
يزيد عمقه عن 400م تحت سطح األرض، 
هذا الكهف الضخم يقع على بعد نحو 7 كم 
من قري��ة حيل الحريم، على طول الطريق 
المؤدي��ة إلى م��ا يعرف بالجب��ل األبيض، 
وه��و يحت��وي عل��ى مجموعة م��ن البرك 
الكهفية  والتش��كيالت  الصافي��ة  المائية 
الرائعة، إال أن النزول إليه واستكشافه يعد 
مغامرة خطرة وتحتاج إلى حذر شديد نظرا 
لتع��دد المنحدرات العمودي��ة فيه ووجود 
أرضي��ة زلقة ف��ي كثير من أج��زاءه، وتعد 

الفتحة األولى في الكه��ف أعمق جزء منه 
إذ يصل عمقها إلى نحو 140 مترا، تعقبها 
بع��د ذلك ع��دة فتح��ات متتابع��ة يتراوح 

عمقها بين 30 مترا وعدة أمتار.

كهف النقاح
ويع��د كه��ف النق��اح معلما معروف��ا لدى 
أهل الق��رى المج��اورة، لكن أح��دا لم ينزل 
إل��ى باطنه من قب��ل فيما يب��دو، والوصول 
إلى الكهوف يتطلب المش��ي لمسافة نصف 
ساعة تقريبا من الشارع الترابي للوصول إلى 
فتحته العلوية، التي تنتهي بمنحدر عمودي 
عمقه 25 مترا، ويمتد الكهف لعشرات األمتار 
داخل الجبل، وبه مجموعة من التش��كيالت 
الجميل��ة، قب��ل أن ينته��ي بمجموع��ة من 
الشقوق والخنادق والبرك المائية الصغيرة. 

كهف الفقع
أما كهف الفقع فهو يقع على بعد حوالي 

نص��ف كيلومت��ر عل��ى الجانب الش��مالي 
الش��رقي من قرية حيل الحريم، في أعلى 
الجبال الجنوبية المحيط��ة بوادي ضيقة، 
ويبلغ عم��ق الكهف نحو 47 مترا ويتطلب 
الن��زول العم��ودي بالحب��ال، علم��ا ب��أن 
س��طحه ال يوجد به أماكن مناسبة لربط 
الحبال أو صخور قوية ومتماس��كة لثقبها، 
مما يتطلب جه��دا فنيا مضاعف��ا لتأمين 
الحبال قبل النزول إلى الكهف، وال يحتوي 
الكهف عموما على امتدادات شاس��عة في 
داخله لكن جدرانه ت��زدان بمجموعة من 

الترسبات الكهفية الجميل.
وتعد هذه االكتشافات في مجملها دليال 
على إحتمالية وجود مجموعة من الكهوف 
الكثيرة التي لم تكتش��ف حتى اآلن س��واًء 
في محيط جبال الحجر الش��رقي أو غيرها 
من جبال عمان، علما بأن الفريق العماني 
ب��وزارة  مرتب��ط  الكه��وف  الستكش��اف 

السياحة والجمعية الجيولوجية العمانية. 

 الخشيل  والنقاح  والفقع
3 كهوف جديدة في السلطنة 

■ إحدى البحيرات المائية 
في بحر الخشيل

■ الترسبات الكهفية 
في كــــهف الفـقـــــــع

■ الفتحة األساسية
في كـــــهف النقاح

■ قرية حيل الحريم

■ مدخل كهف الخشيل

■ ترســــبات كــــهفية 
في كـهف الخشيل

أخبــار

مسقط-
العُمانية  البيئ��ة  اختتمت جمعي��ة 
بنجاح المرحلة األخيرة من برنامجها 
لتثبيت أجهزة تتبّع حيتان بحر العرب 
الحدباء، وذلك ف��ي إطار تعاونها مع 
ش��ركة المحيطات الخمسة للخدمات 
البيئية. وبدأ البرنامج البيئي الهادف 
في عام 2014، حيث تمّ حتى وقتنا 
الحالي تثبيت أجهزة التعقب على 14 

حوتًا في مياه السلطنة. 
ونج��ح فري��ق الباحثي��ن المحليين 
والدوليين من تثبيت خمس��ة أجهزة 
تتب��ع إضافي��ة عل��ى مجموع��ة من 
الحيتان المنتشرة في خليج مصيرة 
خالل األسبوعين الماضيين لمتابعة 

حركتها في المياه العُمانية. 
وتشكل حيتان بحر العرب الحدباء 
مجتمعًا فري��دًا في مياه الس��لطنة، 
حيث أنها تستقر هناك منذ ما يقرب 
م��ن 70 أل��ف ع��ام ولم تهاج��ر منذ 
ذلك الوقت. كم��ا أنها مدرجة ضمن 
’األن��واع المه��ددة باالنقراض‘عل��ى 
القائم��ة الحم��راء لالتح��اد العالمي 
الطبيع��ة ومواردها؛  للحفاظ عل��ى 
إالاّ أن هن��اك توصياتٍ برفع تصنيف 
ه��ذه الفصيلة إل��ى درج��ة ’األنواع 
باالنقراض بش��كٍل خطر‘.  المهددة 
وتق��در أعدادها بأقل من 100 حوت 
في المي��اه اإلقليمية العُمانية، وهو 
رق��مٌ غي��ر مؤك��د نتيج��ة العتماده 
عل��ى معلوم��اتٍ قديمة ت��م جمعها 

بين أعوام 2000 و2004. 

مصر تشارك في 
معرض سياحة 

الحوافز في ملبورن
القاهرة-

المع��رض  ف��ي  مص��ر  تش��ارك 
المزمع  الحواف��ز  الدول��ي لس��ياحة 
عق��ده بمدين��ة ملبورن بأس��تراليا 
خ��الل الف����ت��رة م��ن 19 إل��ى 21 

فبراير 2018.
وكش��ف تقرير الجه��از المركزى 
للتعبئ��ة العامة واالحص��اء أن عدد 
الوافدي��ن  االس��تراليين  الس��ياح 
لمصر خالل شهر سبتمبر الماضى 
بل��غ 3691 س��ائحا بنس��بة زي��ادة 
بنف��س  مقارن��ة   %  23.7 قدره��ا 
الفترة من عام 2016 فيما بلغ عدد 
الس��ياح الوافدي��ن لمص��ر بغرض 
حضور المؤتمرات 3605 سائحا فى 
سبتمبر الماضى بنسبة نمو وصلت 
إل��ى 56.1 % مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضى.

ختام مشروع تثبيت 
أجهزة تتبع لحيتان بحر 

العرب الحدباء
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نجاح كبير في استضافة السلطنة لملتقى تبادل المطارات العالمية

مسقط-

نجحت السلطنة ممثلة في الشركة العمانية 
إلدارة المطارات في استضافة أعمال النسخة 
الحادية عش��رة ل��� "ملتقى ومع��رض تبادل 
المط��ارات العالم��ي 2017" ال��ذي عقد في 
مركز عمان للمؤتم��رات والمعارض بمدينة 
العرف��ان تحت ش��عار "قيادة المط��ارات نحو 

تشغيل ربحي وخدمة عمالء ممتازة" .
رع��ى االفتت��اح الدكت��ور أحمد ب��ن محمد 
بن سالم الفطيس��ي وزيرالنقل واالتصاالت، 
وبمش��اركة ما يزيد عن 1,500 مشارك من 

48 دولة حول العالم.

تعزيز التعاون
ب��دأت أعم��ال الملتق��ى بكلم��ة ترحيبية 
للرئيس التنفيذي للش��ركة العُمانية إلدارة 
المطارات الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان 
الحوس��ني، أش��ار فيها إلى أهمية مثل هذه 
الملتقي��ات ف��ي تعزي��ز التع��اون لمواجهة 
التحديات في قطاع الطيران المدني الحيوي، 
والعمل معًا لرفع معدالت الس��المة واألمان، 
وتعظي��م العوائ��د والمناف��ع عل��ى اختالف 
أش��كالها، مؤكدًا ف��ي ذات الوقت على األداء 
اإليجاب��ي لمطارات الس��لطنة في مس��قط 
وصاللة والدقم وصحار، حيث أش��ار إلى نمو 
أع��داد المس��افرين بش��كل ملح��وظ خالل 
العام الج��اري، مع توقعات بوص��ول إجمالي 
المس��افرين عب��ر مط��ارات عم��ان إل��ى 17 
مليون مس��افر بنهاية الع��ام، أي ما يعادل 4 
أضعاف عدد سكان السلطنة". ويعتبر ملتقى 
ومع��رض تب��ادل المط��ارات العالمي 2017 
خت��ام فعاليات ع��ام كامل لخم��س مجالس 
إقليمية ف��ي القارات الخم��س التي يجمعها 
مجلس المطارات العالمي تحت مظلته، وأحد 
أهم الفعاليات العالمية التي تركز على صناعة 
إدارة المطارات حول العالم، وتأتي إستضافته 
ضم��ن مس��اعي الش��ركة العُماني��ة إلدارة 
المطارات لتعزيز قدرة مطارات السلطنة على 
خدم��ة مختلف القطاعات األخ��رى عبر تبادل 
المع��ارف والخبرات بين مختل��ف الخبراء في 

صناعة إدارة المطارات.

متغيرات 
للملتق��ى تضمن��ت  االفتتاحي��ة  الجلس��ة 
عرضًا تقديمي��ًا ألوليفر جانكوفي��ك، المدير 
الع��ام لمجل��س المط��ارات العالم��ي ع��ن 
الق��ارة األوروبية وض��ح فيه التغي��رات التي 
طرأت خالل الس��نوات القليلة الماضية على 
آلي��ات العمل في المط��ارات ودور التطورات 
التقنية في هذا اإلط��ار، فضاًل عن التوقعات 
المس��تقبلية للقط��اع ككل ودوره في توليد 
الوظائ��ف المباش��رة وغي��ر المباش��رة، إلى 
جان��ب دوره المحوري كبنية أساس��ية لبقية 
القطاعات التجارية والخدمية والسياحية على 
وجه التحديد، مش��يرًا  إلى النمو الواضح في 
بعض مطارات منطقة الش��رق األوسط مثل 
دبي والدوحة ومسقط والتي تُعد خير مثال 
على جدوى االس��تثمار في البنية األساس��ية 

للمطارات الدولية".

نمو واعد 
م��ن جانبه��ا أك��دت بات��ي ش��او، المدير 

اإلقليمي لمجلس المطارات العالمي عن قارة 
آس��يا والمحيط الهادي: عل��ى توقعات النمو 
الواعدة لقطاع الطيران المدني مع تغير في 
نوعية المس��افرين، حيث أشارت في عرضها 
التقديم��ي إلى أن إجمالي عدد المس��افرين 
ف��ي العام 2031م س��يصل إل��ى15.7 مليار 
سنويًا بنمو يتجاوز %100 عن األرقام الحالية، 

ونصف هؤالء ه��م من مواليد األلفية الثالثة 
الذي��ن يتمي��زون بتطورهم التقن��ي، فضاًل 
عن ارتفاع في حجم البضائع المش��حونة جوًا 
لتصل إلى 171 مليون طن سنويًا، األمر الذي 
يؤكد على ضرورة زيادة الطاقة االس��تيعابية 
للمطاراتفي المنطقة عبر زيادة االستثمارات 
في هذا الجانب مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز 

دور ومش��اركة القطاع الخ��اص والعمل على 
خصخصة المطارات بأس��رع وق��ت ممكن". 
كما تضم��ن الي��وم األول للملتقى، جلس��ة 
نقاشية عامة ضمت كٍل من أيمن الحوسني، 
الرئيس التنفيذي للعُمانية إلدارة المطارات، 
والدكتور س��اني س��ينر، الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة TAV المش��غلة للمطارات التركية، 
باإلضاف��ة إل��ى بدر محم��د المي��ر، الرئيس 
التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي في 
قطر. كما ش��هد اليوم األول افتتاح المعرض 
المصاح��ب للملتق��ى بمش��اركة 50 عارضًا 
من الدول المش��اركة، في مختلف القطاعات 
المعني��ة بالطي��ران المدن��ي من ش��ركات 
طيران وموفري خدمات، ومؤسسات تعليمية. 
حيث ش��هد المعرض إقبااًل كبي��رًا من الزوار 
الذين اطلعوا على أح��دث التقنيات العالمية 

المستخدمة في قطاع الطيران المدني.

120 متحدثا 
وتضمن القس��م الثاني م��ن اليوم األول 
للملتق��ى، مجموع��ة م��ن حلق��ات العم��ل 
التخصصية والجلسات النقاشية التي شارك 
فيها ما يزيد عن 120 متحدث رسمي قدموا 
عدد م��ن أوراق العمل ركزت عل��ى المحاور 
الفرعية للمؤتمر التي حملت عناوين "األمن 
وإدارة األزمات، تش��غيل وعملي��ات المطار، 
االبتكار الرقم��ي والبيانات الضخمة، تطوير 
المط��ار" . واختت��م الش��يخ أيمن ب��ن أحمد 
الحوس��ني تعليقه على اليوم األول للملتقى 
قائاًل : اإلقب��ال الكبير والتفاع��ل الجاد الذي 
لمس��ناه في اليوم األول للملتقى يؤكد على 
نجاح المس��عى األساس��ي له في جم��ع أبرز 
الخبراء في القطاع تحت س��قف واحد لتبادل 
الخب��رات والمع��ارف في الجوان��ب المختلفة 
لعملية إدارة المطارات بالش��كل الذي تقدم 
مع��ه خدمة عم��الء ممتازة ترق��ى لتطلعات 
المس��افرين، وتحق��ق أرباح��ًا جي��دة عل��ى 
المس��توى االس��تثماري، وهذا ما ينسجم مع 
جوهر استراتيجية الش��ركة العُمانية إلدارة 
المط��ارات 2020 والتي ترفع ش��عار "تنمية 
البواب��ات المؤدية للجم��ال والفرص" والتي 
ته��دف إلى تطوي��ر أداء مطارات الس��لطنة 
ورف��ع قدرتها االس��تيعابية لخدم��ة مختلف 
وغيرها،  واللوجس��تية  الس��ياحية  القطاعات 
كونها البوابة الرئيس��ية للبالد في عالقتها 
مع دول العالم، باإلضافة إلى ترس��يخ إس��م 
الس��لطنة كإحدى دول المنطقة القادرة على 
اس��تضافة هذا النوع من الملتقيات العالمية 
نظ��رًا لإلمكانيات العالي��ة  للمرافق الحديثة 

التي تتمتع بها.

أيمن الحوسني: 17 مليون مسافر يستخدمون مطارات عمان بنهاية 2017 

أوليفر جانكوفيك:
دور كبير للمطارات 

في توفير فرص العمل 
وتعزيز السياحة 

باتي شاو:
15.7 مليارا إجمالي 
المسافرين  سنويا 
بحلول 2031 بنمو 

يتجاوز 100%
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مدير منتجع أنانتارا الجبل األخضر دارين داروين في حديث خاص مع»                  «:

مهتمون بالتعمين لتعريف ضيوفنا بالثقافة والفخامة العمانية األصيلة 

نسبة اإلشغال
■ ماهي نس��بة اإلش��غال في سنة 
العمل األولى، وما هي الفترة األكثر 

ازدحاما في المنتجع؟
كانت نسبة اإلشغال ممتازة، فقد وصلت 
حج��وزات الضيوف إل��ى 29 أل��ف ليلة في 
الع��ام الماض��ي. لحس��ن الح��ظ، ال يعرف 
منتجعنا موس��م كساد. ففي أشهر الصيف، 
يتهافت ع��دد كبير من الس��يّاح من دول 
الخلي��ج العربية الهاربين م��ن المناخ الحار 
إلى منطقتنا الجبلي��ة األلطف جوًا بحوالي 
15 درجة أقل. وبين شهري أكتوبر وأبريل، 
يتواف��د الضي��وف م��ن باق��ي دول العالم 
الس��يما في فت��رات ال��ذروة المتزامنة مع 
العطل المدرس��ية واألعياد الرس��مية مثل 

عيدي الميالد والفصح. 

 مميزات فريدة 
■ ما ه��ي المميزات الفري��دة التي 

تستقطب السيّاح إلى منتجع أنانتارا 
الجبل األخضر؟

نتمتع بمجموعة م��ن المميزات الفريدة 
السيما من حيث الموقع الرائع واإلطالالت 
الخالب��ة والمناخ اللطي��ف وحتى التصميم 
الالفت، وكّلها عوامل تش��جّع السيّاح على 
زي��ارة واستكش��اف كل زاوي��ة ف��ي عُمان 
ألس��باب عدة. كذلك، أمضينا أشهرًا عدة 
في تنظيم الطرق الجبلي��ة من أجل توفير 
ع��دة مس��ارات مناس��بة لرحالت المش��ي 
واستكش��اف الق��رى المهج��ورة والكهوف 
السرية برفقة خبير محلي ملمّ بخصائص 
الجب��ال. ومؤخرًا، أضفنا مي��زة جديدة إلى 
تجربة تسلق الجبال بتركيب كابل فوالذي 
بط��ول 200 متر على امت��داد جانب الجبل 
المطل على الوادي، باإلضافة إلى تدش��ين 
المس��ارات اإلنزالقية الجبلي��ة وهي األولى 

من نوعها في عمان. 

بيئة فخمة 
ويق��ول: بالعودة إل��ى المنتج��ع، يمكن 
للضيوف االس��ترخاء في إط��ار بيئة فخمة، 
س��واء ق��رّروا االس��تمتاع بأح��د العالجات 
الصحية المتوفرة في سبا أنانتارا العالمي، 
أو االس��تلقاء في حوض الس��باحة مترامي 

األطراف على حافة الوادي، أو المشاركة في 
صفوف اليوغا على قمة الجبل عند ش��روق 
الش��مس. لدينا فئات مختلف��ة من الغرف، 
يتضم��ن كل منها وس��ائل الت��رف محلية 
الطاب��ع واألثاث العماني األصيل المصمّم 
على الطل��ب، باإلضافة إلى الفلل المزوّدة 
بحوض سباحة وعددها 33 فيال تتمتع كل 
منها بحوض س��باحة خاص يمكن التحكم 
بحرارته، وغرفة معيش��ة مستقلة، وخدمة 
مضي��ف الفلل. وأخي��رًا، يمك��ن لضيوفنا 

االس��تمتاع بتجربة طعام مختلفة في ستة 
مطاعم وقاعات اس��تراحة، بدءًا من تذوّق 
تشكيلة لحوم مشوية في المطعم العربي 
الفاخ��ر المتخصّص في أطباق المش��اوي، 
إلى االنغماس في تجربة طعام مس��توحاة 
من المطبخ اإليطال��ي في مطعم بمحاذاة 
حوض الس��باحة، أو تناول أش��هى األطباق 
ف��ي مطعم يفت��ح طوال الي��وم، أو تدخين 
الشيشة في االستراحة على سطح المنتجع. 
نقدّم أيضًا تجربة طع��ام ال تُضاهى، مع 

مفهوم "داينينج ب��اي ديزاين" من أنانتارا 
ال��ذي يتيح للضيوف فرص��ة تناول الطعام 
عل��ى حافة صخرة ش��اهقة، تُع��رف أيضًا 
بنقط��ة ديانا، تيمّنًا بالراحل��ة ديانا أميرة 
ويل��ز الت��ي زارت ه��ذه البقع��ة ف��ي العام 

 .1986
تنوع السياح 

■ م��ن أي منط���ق��ة يتواف��������د 
معظ��م الس��يّاح؟  وم��ا ه��ي أبرز 
للس��يّاح  المص��دّرة  المناط��ق 

بالنسبة إلى المنتجع؟
نستقبل عددًا كبيرًا من السيّاح القادمين 
من دول الخليج العربية، ولكن لدينا أيضًا 
حجوزات من الس��يّاح األوروبيين، الس��يما 
م��ن المملكة المتح��دة وألمانيا وفرنس��ا 
وإيطاليا. كذلك، ش��هدنا زيادة في نس��بة 
الحج��وزات م��ن مواطني دول أخ��رى مثل 
روس��يا والصي��ن والهن��د بعد اإلج��راءات 
األخي��رة الرامي��ة إل��ى تس��هيل معامالت 

التأشيرة.  

خطة التعمين 
 ■ ما التدابير المعتمدة في المنتجع 

من أجل تطبيق خطة التعمين؟
 نحرص عل��ى تطبيق خطة التعمين منذ 
تدش��ين المنتجع وقد استوفينا بالفعل كل 
االلتزامات على عاتقنا، وأبرزها توظيف 67 
عمانيًا في مختلف أقس��ام بما فيها قس��م 
الهندس��ة والمبيع��ات والش��ؤون المالية 
والمكات��ب األمامي��ة. وم��ع ذل��ك، ال نزال 
نس��عى إلى اتخ��اذ المب��ادرات واإلجراءات 
اإلضافي��ة التي تضمن فرص عمل متنوعة 
للعماني��ن، ايض��ا وبالتع��اون م��ع وزارتي 
التربية التعليم والس��ياحة بدأنا منذ مطلع 
ه��ذا العام بتدري��ب الط��الب الموهوبين 
بفرص��ة اإلقام��ة ف��ي منتجعن��ا واإلتاح��ة 
الرائع��ة  الس��ياحية  المراك��ز  واكتش��اف 
والمناطق الجبلي��ة في عمان، أملين بذلك 
أن يس��اهمون بدورهم في تعزيز السياحة 
المحلي��ة. وبما أّن الس��ياحة م��ن المتوقع 
أن تصبح مادة دراس��ية إلزامية في مناهج 
الم��دارس الحكومية في الس��لطنة، ال بد 
من أن نلفت انتباه الشباب إلى هذا القطاع 

الهام. 
ويضي��ف ف��ي حديث��ه م��ع "وجه��ات": 
يتوافق سعي المنتجع الدؤوب إلى توظيف 
العمانيي��ن مع العهد ال��ذي قطعته عالمة 
أنانت��ارا بأن تع��رّف ضيوفها إل��ى الثقافة 
المحلي��ة وتغمره��م بالفخام��ة األصيل��ة 
وتمدّه��م بتج��ارب عنوانها الش��غف. خير 
مث��ال على ذل��ك "خب��راء الجب��ال"، الذين 
نش��أءوا في القرى المجاورة فيعرفون خبايا 
الجب��ال وخفاياه��ا، ممّ��ا يتي��ح للضيوف 
فرصة مميّزة للتعرّف إلى ثقافة السلطنة 

وتاريخها وطبيعتها.

الجبل األخضر- حمدان البادي 
حّقق منتجع أنانتاراالجبل األخضر على مر السنة الفائتة 
ع��دة إنج��ازات باهرة، فأصب��ح من أكث��ر المنتجعات التي 
تلقى إقبااًل في المنطقة ويس��تقبل زواره من دول الخليج 
العربي والسياح األوروبيين، السيما من المملكة المتحدة 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وحصد عددًا كبيرًا من الجوائز 
واألوس��مة، إذ حج��ز مكانة ل��ه على الئحتَ��ي »ترافل أند 
ليجور«، و«كوندي ناس��ت ترافيلر« )في الواليات المتحدة 
والش��رق األوس��ط(، باإلضافة إل��ى جائزة أفض��ل فندق 
جديد للعام في حفل جوائز الضيافة المتميّزة في الشرق 
األوس��ط، كما تم اختياره كوجه��ة لتصوير برنامج »توب 
جير« التابع لقناة »بي بي س��ي« واستضاف عدة فعاليات 

أخرى خاصة بالسيارات السريعة. 
 »وجه��ات« اجرت لق��اًء خاصا مع داري��ن داروين مدير 
منتجع أنانتارا الجبل األخض��ر والفائز بجائزة أفضل مدير 
ع��ام من جوائز مجلة »هوتيللر« الش��رق األوس��ط وذلك 
للحديث عن عام من العمل واالنجاز لتقديم تجربة سياحية 
متفردة على ارتفاع 2000 متر فوق مس��توى سطح البحر، 
حيث سعى المنتجع ومنذ تدشينه إلى توفير تجربة ضيافة 
فريدة ال تُنس��ى إلى ضيوفه بحيث يندمجون بحواسهم 
كاف��ة في الثقاف��ة المحلي��ة وتاريخ المنطق��ة ومناظرها 
الطبيعي��ة وفي هذا الحوار س��نتعرف عل��ى ابرز المحطات 

التشغيلة واالنجازات التي تحققت خالل العام المنصرم.

موقع "أنانتارا" الرائع واإلطالالت الخالبة والمناخ والتصميم الالفت سر تميزنا

■ دارين داروين

زوارنا يكتشفون سحر 
الجبل األخضر من علو 

2000 متر من سطح البحر

 نسبة اإلشغال للغرف 
وصلت إلى 29 ألف 

ليلة في العام األول من 
التشغيل 
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مسقط-

كشف الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي 
وزير النق��ل واالتصاالت، ع��ن أن أول رحلة 
تجريبية من مطار مس��قط الدولي الجديد 
س��تنطلق في 23 ديس��مبر الجاري. مشيرا 
ال��ى ان عملي��ات التج��ارب العمومية بدأت 
في 6 ديسمبر بعدها س��يتم تحديد الوقت 

المناسب إلعالن تشغيل المطار رسميا.
وق��ال: ان قط��اع الطي��ران يع��د قطاع��ا 
متغيراته متسارعة بش��كل كبير وفي تطور 
ونم��و عالم��ي وليس محلي��ا فاالطالع على 
التجارب العالمية وما يحدث له مهم، مشيرا 
الى ان ملتقى تبادل المطارات العالمي يعد 
من المؤتمرات الكبيرة بقطاع الطيران كما 

انه يعتبر من المؤتمرات العالمية.
وقال الفطيسي في تصريح للصحفيين ان 
السلطنة تستضيف ألول مرة الملتقى الذي 
يعد فرصة لها وللش��ركات العاملة في هذا 
المجال لالطالع على التجارب العالمية فيما 
وصل اليها قطاع الطيران العالمي من تطور 

ونم��و وفرصة لصناع القرار على المس��توى 
الدولي في التعرف على إمكانيات الس��لطنة 
في هذا القطاع والتس��ويق للس��لطنة من 

خالل هذه المؤتمرات.
وأض��اف: انه من خالل الع��روض المرئية 
المقدم��ة بالملتق��ى هناك توقع��ات بنمو 
والطائ��رات  المس��افرين  اع��داد  وارتف��اع 

والش��حن بنس��ب عالمي��ة خالل الس��نوات 
القادم��ة تص��ل بي��ن 7 و8 بالمائ��ة عل��ى 
مس��توى العالم. مؤكدا ان الس��لطنة ومنذ 
السنوات الماضية تمشي على نفس الوتيرة 
بنس��ب نم��و وارق��ام ثنائية تص��ل بمطار 
مس��قط ال��ى 15 و 17 بالمائة ف��ي أعداد 
المس��افرين وبمطار صاللة تتراوح بين 20 

و25 بالمائة ونتوقع في الس��نوات القادمة 
ان تس��تمر هذه الزيادة وتط��ور المطارات 
الحالية تتناس��ب مع هذا النم��و من ناحية 

السعة االستيعابية.
وأش��ار الدكت��ور وزير النق��ل واالتصاالت 
إل��ى ان هناك مبادرات كبيرة على مس��توى 
قط��اع الطي��ران المدن��ي بالس��لطنة لعل 

أهمها في هذه األيام، االس��تعداد لتشغيل 
مطار مس��قط الدولي الجديد بعد بدء أولى 
التج��ارب التش��غيلية المتقدم��ة والتي تتم 
عن طريق استخدام متطوعين من العموم 
لتجربة المطار بعد نجاح عمليات التش��غيل 
التجريب��ي األول��ى. وأض��اف، انه ج��اٍر حاليا 
العم��ل على اع��داد االس��تراتيجية الوطنية 
في قطاع الطيران المدني شاملة المطارات 
والطيران وكل ما يصاحبه من نمو وتطور، 
معربًا ع��ن امله في ان يت��م االنتهاء منها 
نهاية الع��ام الجاري ومن ث��م عرضها على 

مجلس الوزراء لمناقشتها.
وق��ال؛ ان��ه باإلضافة الى ذلك ج��ار العمل 
بشكل كبير لتفعيل تأسيس الشركة القابضة 
وهي نم��وذج جديد يتم العم��ل عليه حاليًا 
وهناك جه��ودٌ تبذل حاليا للعمل على إعادة 
هيكل��ة الطيران العماني ونقل��ه الى مرحلة 
جديدة تتناسب مع تطور البني األساسية في 
القط��اع. معربًا عن أمل��ه في ان تصب هذه 
المب��ادرات نحو تطوير القط��اع والتكيف مع 

النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.

قريبا عرض استراتيجية قطاع الطيران على مجلس الوزراء

الفطيسي: 23 ديسمبر تشغيل أول رحلة طيران من مطار مسقط الدولي الجديد 

بكلفة 288 مليون ريال وعلى مساحة 600 ألف متر مربع 

إنشاء فندق 5 نجوم في الدقم بإدارة ماريوت 
ومرسى لليخوت ومجمع سياحي متكامل

مسقط-

وقع يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري 
المنطق��ة  هيئ��ة  إدارة  مجل��س  رئي��س 
االقتصادية الخاصة بالدقم اليوم، اتفاقية 
انتفاع وتطوير مع ش��ركة الهند الصغيرة 
باعتبارها شركة مطورة تعتزم إنشاء مجمع 
االقتصادية  بالمنطق��ة  متكامل  س��ياحي 

الخاصة بالدقم.
وقع االتفاقية باإلنابة عن ش��ركة الهند 
الصغيرة براديب ناير رئيس مجلس إدارة 
الش��ركة، وذلك بحضور إندرا ماني باندي 
الس��فير الهندي المعتمد لدى الس��لطنة 
وعدد م��ن المس��ؤولين ورج��ال األعمال 
والتج��ار وذل��ك بالمبن��ى الرئيس��ي لبنك 

مسقط.
ويتضم��ن المش��روع الس��ياحي الجديد 
فندق��ا من فئ��ة ال��� 5 نج��وم ومنتجعات 
تجاري��ة  ومجمع��ات  لليخ��وت،  ومرس��ى 
متنوع��ة، باإلضاف��ة إل��ى مجمع س��كني 
متكام��ل يضم فيلال مطلة على الش��اطئ 
وشققا سكنية. وتبلغ التكلفة االستثمارية 
للمش��روع حوالي 748 مليون دوالر أي ما 

يعادل 288 مليون ريال عماني.
وخصص��ت هيئة المنطق��ة االقتصادية 
الخاصة بالدقم حوالي 600 ألف متر مربع 
للمشروع الذي سيقام بالمنطقة السياحية 
على ش��اطئ الدق��م وس��يتم تنفيذه على 
مراح��ل مختلفة حس��ب البرنام��ج الزمني 

المعتمد بين الطرفين.

 تمويل
وش��هد الحفل أيضا التوقيع على اتفاقية 
التمويل بين شركة الهند الصغيرة وميثاق 
للصيرفة االسالمية، وقع سليمان بن حمد 
الحارثي نائب الرئي��س التنفيذي لألعمال 
المصرفية اإلسالمية ببنك مسقط اتفاقية 

التمويل نيابة عن »ميثاق«.
كما وقعت شركة الهند الصغيرة اتفاقية 
إلدارة فندقها ذي ال� 5 نجوم مع مجموعة 
ماري��وت األمريكي��ة، كما وقع��ت مذكرة 
للتطوير العقاري مع ش��ركة سانجاي بوري 
ماس��تر واتفاقي��ة م��ع ش��ركة اي ام جوج 

االمريكية للتسويق الرقمي.

إضافة جديدة للمنطقة
وق��ال إس��ماعيل ب��ن أحم��د البلوش��ي 
نائ��ب الرئيس التنفي��ذي بهيئة المنطقة 

االقتصادي��ة الخاص��ة بالدق��م ان توقيع 
اتفاقية االنتفاع باألرض للمشروع الجديد 
يأت��ي ضم��ن جه��ود الهيئة الس��تقطاب 
المش��روعات النوعية واالس��تثمارات التي 
تقدم إضافة جي��دة للمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم وتساهم في تعزيز التنوع 

االقتصادي بالمنطقة.
وأوضح أنه مع تنامي االهتمام بالمنطقة 
س��تتيح ه��ذه المش��روعات آفاق��ا جديدة 
لتنمي��ة الدق��م وإيج��اد ف��رص وظيفي��ة 
تتواف��ق م��ع تطلع��ات المجتم��ع المحلي 
والمناطق المحيطة به، كما ان المش��روع 
الجديد سيساهم في تقديم الدعم للقطاع 
الس��ياحي ف��ي المنطقه خصوص��ا اذا ما 
علمنا ان مشروع الفندق ستتم إدارته من 
قبل مجموعة فنادق ماريوت العالمية ذات 

ال� 5 نجوم.

مسقط-

ق��ال الدكتور محمد بن ناص��ر الزعابي الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة العامة للطيران 
المدني ان التشغيل الفعلي لمطار صحار فاق التوقعات فيما يتعلق بحركة المسافرين 
حيث اس��تقبل المطار منذ بداية نهاية شهر يونيو الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر 

الماضي 60 ألف مسافر عبر 412 رحلة وهذه القفزة تؤكد جدوى مطار صحار.
وأض��اف في تصري��ح صحفي، انه تمت توس��عة مبن��ى مطار صح��ار المؤقت لتلبية 

االحتياجات المحلة وهناك جهود لطرح تكملة مرافق المطار لالستثمار الخاص.

الزعابي: ت�شغيل مطار �شحار فاق التوقعات 

■ د. أحمد الفطيسي

■ محمد الزعابي

لندن - العمانية 

قال موقع« لوكس��ري ترافل بلوج«االلكتروني البريطاني إن الس��لطنة 
تش��كل وجهة حالم��ة على نحو متزاي��د للراغبين في الس��فر بالنظر الى 
م��ا تتمتع به من جمال وهدوء. وأضاف في تقرير جديد نش��رته أن جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، قد حول السلطنة 
إل��ى دولة حديثة وهي عل��ى األرجح حاليا أكثر دول العال��م أمانا وأكثرها 

تسامحًا مشيرًا الى ترتيبها على مؤشر اإلرهاب العالمي.
ولف��ت ال��ى أن مواطني العالم لم يكونوا يعرف��ون كثيرا عن عُمان في 
الماض��ي لكن األم��ر تغير حاليا حي��ث اصبحت وجهة لمختلف الس��ائحين 
حتى محبي السفر الفاخر مشيرًا إلى أن هؤالء الزوار ذوي اإلنفاق المرتفع 
يس��تمتعون بخدمات الفنادق الراقية المتطورة والطرق الس��ريعة وجودة 
المخطط��ات المرورية بالس��لطنة مبين��ًا أن العمانيين يتمتع��ون بتقاليد 
الضيافة المميزة وأنهم كرماء . وبين انه مع أكثر من 1000 ميل من الخط 
الس��احلي الذي يمتد من مضيق هرمز في الشمال مارا ببحر عُمان وبحر 
العرب ال حاجة للس��لطنة إلنش��اء جزر اصطناعية فيها س��واحل متنوعة 
والش��واطئ الرملية الذهبية المضايق وهي موطن للس��الحف والدالفين 

في حين يتمتع الغواصون بالشعاب المرجانية البكر.
وأش��ار الى أن الحياة في السلطنة س��هلة فيما السكان ودودون يقابلون 
الضيوف بابتس��امة محببة جدا مضيًفا أن من أجم��ل االماكن التي يمكن 
للس��ياح زيارتها في السلطنة قلعة نزوى بأبراجها وأبوابها الضخمة والتي 

تعد شاهدا على تاريخ عُمان وهي محاطة ب�44 نوعا من أنواع النخيل.
وتح��دث الموقع عن أس��واق عُمان الفتًا الى أن من أهم تلك األس��واق 
س��وق مطرح حيث يمكن شراء الذهب واللبان واالنتهاء من قائمة التسوق 

الخاصة بالشخص في غضون دقائق.

موقع« لوكسري ترافل بلوج« البريطاني: 

السلطنة وجهة حالمة للسياح وأكثر تسامحًا وأمانًا 
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يضم 295 غرفة ويقع في مدينة العرفان

فندق كراون بالزا مسقط يعزز قطاع المعارض والمؤتمرات 

فندق سندس روتانا مسقط يضيف 215 غرفة لقطاع الضيافة 

مسقط-

للتنمي��ة  العماني��ة  الش��ركة  أطلق��ت   
الس��ياحية "عمران" مؤخ��را، الفندق األول 
ضمن مش��روع مرك��ز عم��ان للمؤتمرات 
ليوف��ر  العرف��ان،  بمدين��ة  والمع��ارض 
لضيوفه من رجال األعمال والسياح أماكن 
إقامة راقية ومريحة س��تعزز م��ن جاذبية 
قطاع المعارض والمؤتمرات في السلطنة.

افتت��ح الفن��دق صاحب الس��مو الس��يد 
طارق بن ش��بيب ال س��عيد بحضور عدد 
م��ن ال��وزراء والوكالء ورج��ال األعمال في 
القطاع الس��ياحي وجمع من الحضور. يقع 
فندق ك��راون بالزا مس��قط بمركز عمان 
للمؤتم��رات والمع��ارض ضم��ن مدين��ة 
العرفان والذي يعد أول مشروع حضري يتم 
تطويره في قلب العاصمة مسقط، ويضم 
الفندق 295 غرفة مريحة وتشكيلة واسعة 
من مرافق االجتماعات والفعاليات. ويلبي 
الفندق جميع احتياجات مس��افري األعمال 
مع فريق��ه المتخصص إلدارة االجتماعات، 
وقاعته الكبرى، وغرف االجتماعات، وصالته 
التنفيذي��ة. كم��ا يتمتع الفندق بخمس��ة 
خي��ارات لتناول المأكوالت والمش��روبات، 
بما ف��ي ذلك مطعم "ش��ارم ت��اي الونج" 

للمأكوالت التايالندية الساحرة.

جاذبية المسافرين 
وقال صاحب الس��مو الس��يد طارق بن 
ش��بيب آل س��عيد: يظهر افتت��اح كراون 
ب��الزا مس��قط بمركز عم��ان للمؤتمرات 
لصناع��ة  الكبي��ر  التق��دم  والمع��ارض 
المع��ارض والمؤتم��رات في الس��لطنة. 
ووفر مركز عم��ان للمؤتمرات والمعارض 
أساس��ا قويا لنمو هذا القطاع في عمان، 
وم��ع افتت��اح الفندق، أصبحت الس��لطنة 

خيارًا أكثر جاذبية للمس��افرين من رجال 
األعمال من جميع أنحاء العالم. وتماش��يا 
مع سياس��ات االس��تدامة في عمران، تم 
تصميم كراون بالزا مسقط بمركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض لتحقيق التصنيف 
الذهبي م��ن نظام الري��ادة في تصاميم 

الطاقة والبيئة”.
من جانبه ق��ال أحمد بن ناصر المحرزي 
وزي��ر الس��ياحة إن الفندق يعتب��ر إضافة 
كبي��رة للقطاع الس��ياحي وخاص��ة لمركز 
مبين��ا  والمع��ارض،  للمؤتم��رات  عم��ان 
أن هن��اك فندقا آخ��ر س��يفتتح في نفس 

المنطقة في شهر يونيو العام المقبل.
وبين المحرزي أن الفندق سيضيف 295 
غرفة فندقي��ة، ويمتاز بقرب��ه من المطار 
وموقع��ه االس��تراتيجي بمدين��ة العرفان 
والذي سيخدم قطاع األعمال بدرجة أولى 
وكل ما له عالقة بمركز عمان للمؤتمرات 
والمعارض، مش��يرًا إل��ى أن فندق كراون 
ب��الزا س��وف يس��تقبل ضي��وف المؤتمر 
العالمي الثاني لوزراء الس��ياحية والثقافة 

يومي 11 و12 من شهر ديسمبر القادم.
تنويع االقتصاد

م��ن جهت��ه ق��ال بيت��ر والكينوس��كي 
العماني��ة  للش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س 
للتنمية الس��ياحية "عمران" : تم تصميم 
المشروع بما يتماش��ى مع رؤية السلطنة 
لتعزيز وتنوي��ع االقتصاد الوطني، موضحا 
أن اله��دف م��ن مركز عم��ان للمؤتمرات 
والمعارض تنمية قدرات ونطاق وإمكانات 

القطاع السياحي في السلطنة.
وأض��اف ان الفندق س��يوفر العديد من 
الوظائ��ف م��ع التركيز عل��ى التعمين في 
ه��ذه الوظائ��ف، حي��ث م��ن المتوقع أن 
يوف��ر الفندق وظائف ل�100 ش��خص عند 

تشغيله بشكل كامل ، وفيما يتعلق بمركز 
المؤتمرات الجديد ق��ال: إنه من المتوقع 

افتتاحه في منتصف العام القادم.
وأضاف أنه منذ افتت��اح قاعات المعرض 
ف��ي أكتوب��ر 2016، فقد ش��هدت نجاحا 
واس��تجابة دولية كبيرة مما يجعله واحدًا 
من أهم المش��اريع االستثمارية السياحية 
في الس��لطنة، موضح��ا أن ج��دول مركز 
عمان للمؤتمرات والمعارض يتضمن أكثر 

من 50 حدثا عالميا وإقليميا .
ويعتب��ر الفن��دق ذو األربع نج��وم، األول 
بي��ن 3 فنادق مخطط إلقامتها بمش��روع 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة 
العرف��ان. كما تج��ري األعم��ال على قدم 
وس��اق الفتتاح فندق جيه دبلي��و ماريوت 
ذو ال� 5 نجوم ومركز المؤتمرات في العام 
القادم. وعند اس��تكمال المشروع سيضم 
أيضا مجمع أعمال ومناطق تس��وق وأحياء 
س��كنية، محاطة بمحمي��ة طبيعية ومالذ 
للطي��ور الفريدة بالس��لطنة، إل��ى جانب 

الحدائق ومنتزه الوادي.
الرئي��س  والكينوس��كي،  بيت��ر  وق��ال 
التنفي��ذي لش��ركة عم��ران: ت��م تصميم 
المش��روع بم��ا يتماش��ى مع رؤي��ة عمان 
لتعزيز وتنوي��ع االقتصاد الوطني، ويهدف 
مركز عم��ان للمؤتم��رات والمعارض إلى 
تنمي��ة ق��درات ونطاق وإمكان��ات القطاع 

السياحي في السلطنة.
وأض��اف: منذ افتتاح قاعات المعرض في 
أكتوبر 2016، ش��هدنا نجاحا واس��تجابة 
دولي��ة كبيرة، م��ا يجعله واح��دًا من أهم 
ف��ي  الس��ياحية  المش��اريع االس��تثمارية 
السلطنة. ولدينا أكثر من 50 حدثا عالميًا  
وإقليميا في جدولنا المزدحم، ونفخر اآلن 
بتقدي��م خي��ار اإلقام��ة في فن��دق كراون 

بالزا مس��قط بمرك��ز عم��ان للمؤتمرات 
والمعارض بمدينة العرفان.

معدل إشغال 
ويس��تعد فندق ك��راون بالزا مس��قط 
بمرك��ز عم��ان للمؤتم��رات والمع��ارض 
بمدينة العرفان لتحقيق معدالت إش��غال 
قوي��ة، فق��د تلق��ى بالفع��ل ع��ددا م��ن 
الحجوزات الضخمة م��ن مؤتمرات دولية 
رفيعة المستوى ستنعقد في ديسمبر من 
هذا العام، بما ف��ي ذلك ملتقى ومعرض 
تب��ادل المط��ارات العالمي��ة، والمؤتم��ر 
العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية 

واليونسكو المعني بالسياحة والثقافة.
من جهته قال كريس��تيان كروناس��ت، 
المدير العام لفندق كراون بالزا مس��قط 
بمرك��ز عم��ان للمؤتم��رات والمعارض: 
نظ��را للموق��ع االس��تراتيجي ف��ي قلب 
المنطق��ة التجارية الجديدة في س��لطنة 
عم��ان، نتوق��ع أن يكون غالبي��ة ضيوفنا 
من المش��اركين والمنظمي��ن للمعارض 
والمؤتمرات، ومع ذلك وضعنا في االعتبار 
تكييف جميع جوانب ك��راون بالزا لتلبية 
متطلب��ات واحتياجات مس��افري األعمال 

ومنحهم تجربة إقامة ممتعة ومريحة. 
يقع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 
عل��ى بعد أربع��ة كيلومت��رات فقط من 
مطار مس��قط الدولي، ويشكل جزءا من 
المرحلة األولى من مدينة العرفان، التي 
هي الملتقى الرئيسي الجديد للفعاليات 
التجارية والعالمية الكبرى في مس��قط. 
وتع��د ه��ذه المنطق��ة الت��ي طورته��ا 
ش��ركة عمران واح��دة م��ن العديد من 
المجتمعات المبتكرة قيد اإلنش��اء والتي 
تم تصميمها لتش��كل تجارب ال تنس��ى 

لزوار السلطنة.

أخبــار

المصنعة-
أطل��ق منتج��ع ميليني��وم المصنعة 
النس��خة األولى من برنام��ج التدريب 
وال��ذي  الي��وم«  »نج��وم  الداخل��ي 
المتواصل��ة  جه��وده  ضم��ن  يأت��ي 
وخب��رات موظفي��ه  مه��ارات  لتعزي��ز 
ليكون��وا س��فراء لعالمت��ه التجاري��ة. 
وس��يقوم المنتجع باس��تخدام برنامج 
الم��دراء التدريب��ي »صان��ع النج��وم« 
الموظفي��ن  أنس��ب  اختي��ار  به��دف 
للمش��اركة في برنامج »نجوم اليوم« 
ومس��اعدتهم ف��ي اكتس��اب المعارف 
والخب��رات والمه��ارات الالزم��ة إلثراء 
تجربة ضي��وف المنتجع بأفضل خدمة 

على اإلطالق.
وقال كريس��توف شاليس��نج، مدير 
عام منتجع ميلينيوم المصنعة: يهدف 
برنام��ج »نج��وم الي��وم« إل��ى ضمان 
إدراك فري��ق عم��ل المنتج��ع للقيَ��م 
المختلف��ة الت��ي تتمي��ز به��ا عالمتن��ا 
التجاري��ة. ويس��تخدم ه��ذا البرنام��ج 
أس��لوب »ش��اهد، وافعل، وتعلم«من 
أجل غرس الثقة في نفوس موظفينا 
ليس��اهموا بش��كٍل فاعٍل في تحقيق 
مهمتن��ا ورؤيتنا وقيمنا ف��ي أعمالهم 

ومهامهم اليومية.
ويتضم��ن برنام��ج »نج��وم اليوم« 
جمي��ع  إل��ى  يومي��ة  أس��ئلة  ط��رح 
أصح��اب  وس��يحصل  الموظفي��ن 
ميدالي��ة  عل��ى  الصحيح��ة  اإلجاب��ات 
البرنامج. وس��يتم تكري��م الموظفين 
الحاصلي��ن على أعل��ى الدرجات حيث 
سيتم تسليمهم شهادة »نجم الشهر« 

مع جوائز قيّمة.

»أياتا«: ارتفاع حركة 
المسافرين الدوليين 

7.2  %  في أكتوبر 
دبي-

كش��ف االتحاد الدولي للنقل الجوي 
»اياتا« ع��ن نتائج حركة المس��افرين 
الدوليي��ن ف��ي ش��هر أكتوب��ر، الت��ي 
أظه��رت ارتف��اع الطلب، بنس��بة 7.2 
% مقارن��ة بالش��هر ذات��ه م��ن الع��ام 
الماض��ي. وفيم��ا حققت الس��عة نموًا 
بنس��بة 6.2 %، ارتفع عام��ل الحمولة 
بواق��ع 0.8 نقط��ة مئوي��ة ليصل إلى 
80.8 %. وش��هد أكتوب��ر زي��ادة معدل 
الطلب العالمي عل��ى الرحالت الجوية 
بنس��بة 7.3 % مقارن��ة بش��هر أكتوبر 
2016، وهو ما يمثل تحس��نًا ملحوظًا 
بالنظ��ر إلى معدل الطلب خالل ش��هر 
س��بتمبر ال��ذي س��جل زي��ادة بنس��بة 
6.6 %. وحقق��ت ش��ركات الطيران في 
مختلف المناطق العالمية نموًا في عدد 
المسافرين، مع تزايد السعة اإلجمالية 
بنس��بة 6.0 % وعام��ل الحمولة بواقع 

1.0 نقطة مئوية ليبلغ  %79.4 .

"ميلينيوم المصنعة" 
يطلق برنامج "نجوم اليوم"

مسقط - العمانية 

دش��نت مجموع��ة » روتان��ا » مؤخرا 
فندق » س��ندس روتانا مس��قط » أول 
فنادقها في العاصمة والذي يضم 215 
غرفة وجناحًا وس��ت قاعات لالجتماعات 
والمؤتمرات. افتتح الفندق رسميا أحمد 

بن ناصر المحرزي وزير السياحة .
وم��ن المؤم��ل أن يس��اهم الموق��ع 
االس��تراتيجي والخدم��ات النوعية التي 
يقدمها الفندق في تلبية احتياجات زوار 
الس��لطنة ألغراض العمل أو االستجمام 
وهو يضم مرك��ز »بودي الينز« للصحة 

واللياق��ة البدني��ة اضاف��ة ال��ى ثالث��ة 
مطاعم.

وتع��د خطوة افتت��اح الفن��دق مهمة 
وتدخل ضمن اس��تراتيجية مجموعة » 
روتانا » التوسعية في السوق العُمانية 
والتي س��تقدم م��ن خالله��ا خدماتها 

العالمية المختلفة .
وأوضح محمد العارضي صاحب فندق 
»س��ندس روتان��ا مس��قط« أن قط��اع 
السياحة يمثل أحد المحركات الرئيسية 
لتنوي��ع مص��ادر الدخ��ل الوطن��ي في 

السلطنة.
م��ن جانبه قال ناص��ر النويس رئيس 

»روتان��ا«  مجموع��ة  إدارة  مجل��س 
خاص�����ة  الع������ماني��ة  الس��وق  إن 
ف��ي العاصم��ة مس��قط تش��كل هدفًا 
استراتيجيا للمجموعة لما تتمتع به من 

ميزات مختلفة.
جدي��ر بالذكر أن مجموعة روتانا تدير 
حالي��ًا 615 غرف��ة وجناحً��ا فندقيًا في 
الس��لطنة تتضمن فندق سندس روتانا 
مسقط ومنتجع صاللة روتانا وهي تؤكد 
التزامها بدعم اس��تراتيجية الس��لطنة 
الخاصة بزيادة مساهمة قطاع السياحة 
ليصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج 

المحلي بحلول عام 2040.

مسقط-

قام الطيران العُمان��ي، الناقل الوطني 
لس��لطنة عُم��ان، بزيادة وتي��رة رحالته 
الجوي��ة بين كل من مس��قط والمنطقة 
الس��احلية في الدقم الواقعة في وس��ط 
شرق السلطنة تلبية للطلب المتزايد من 

قبل الضيوف، والذي رصده الناقل.
سيشهد جدول الرحالت الشتوية الذي 
وضع موضع التنفيذ منذ 29 أكتوبر زيادة 
في عدد الرح��الت، حيث ترتف��ع الخدمة 
المجدول��ة على مت��ن طائرات أس��طول 
الناقل من طراز 800-737 لتصبح بواقع 
س��ت رحالت على مدار األس��بوع مقارنًة 
بعدد خمس رحالت، والمدرجة في جدول 

الرحالت الصيفية.

الطـيران الُعماني يزيد

عدد رحالته الى الدقم 
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صاللة - العمانية 

يع��د موق��ع وب��ار األث��ري بمحافظ��ة 
ظف��ار م��ن المواق��ع التراثي��ة المهمة 
نظ��را للمكونات الحضارية واإلنس��انية 

والثقافية والتاريخية في الموقع حيث
أدرج الموقع في قائمة التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي لمنظمة اليونس��كو 
مواق��ع  أربع��ة  ضم��ن  2000م  ع��ام 
بمحافظ��ة ظف��ار تحت مس��مى مواقع 
"أرض اللب��ان" مع منت��زه البليد األثري، 
ومنتزه س��مهرم األثري، ومحمية أشجار 

اللبان بوادي دوكة.

موقع تاريخي
وقامت الس��لطنة خ��الل الفت��رة من 
1992 ال��ى 1995م بالتعاون مع جامعة 
جنوب ميس��وري األمريكية باستكشاف 
هذا الموقع التاريخ��ي على قمة تل من 
الحج��ر الجي��ري وبالرغم من اكتش��اف 
علماء اآلثار مواقع أثرية صغيرة متناثرة 
في المنطقة تعود إلى العصور الحجرية 
5000 - 4000 قب��ل المي��الد " إال أن 
أحداث استيطان في المنطقة كان خالل 
العص��ر الحدي��دي /325 قب��ل الميالد 
- 625 بع��د المي��الد " حي��ث وج��دت 
ف��ي القلعة المكتش��فة بع��ض األواني 
الفخارية وأدوات اللب��ان التي تعود إلى 
القرن األول قبل الميالد وحتى منتصف 

العهد اإلسالمي.
ويقوم مكتب مستشار جاللة السلطان 
للش��ؤون الثقافي��ة ف��ي إط��ار التعاون 
والمراك��ز  المؤسس��ات  م��ع  الثقاف��ي 
األكاديمية والعلمية المتخصصة ومنها 
جامع��ة بيزا اإليطالية ف��ي تنفيذ أعمال 
المسوحات والتنقيب والترميم والصيانة 
األثرية حس��ب المعايير المعتمدة لدى 

منظمة اليونسكو.

نقطة تحكم 
ويحتوي موق��ع وبار األثري على مواقع 
تع��ود إل��ى العص��ر الحج��ري الحدي��ث 
والعص��ر الحديدي وكان��ت "وبار" نقطة 
تحكم ف��ي مص��ادر المي��اه العذبة في 
جن��وب الرب��ع الخال��ي ومرك��زًا تجاريًا 
نش��ًطا لتجميع وتس��يير قوافل تجارية 
للب��ان عبر الجزيرة العربي��ة وعرفت في 
خرائط الجغرافيين باس��م سوق عُمان 

ووبار القديمة.

وعث��ر ف��ي "وب��ار" عل��ى العدي��د من 
المكتش��فات األثري��ة الت��ي تع��ود إلى 
فت��رات زمني��ة مختلف��ة أهمه��ا قط��ع 
لعبة الش��طرنج وآنية فخاري��ة وحجرية 
وأدوات زجاجية ومصابيح حجرية ومباخر 
وأدوات اللبان وعمالت وأدوات من حجر 
الصوان وألواح خش��بية ورؤوس سهام 
وأوزان حديدية، كما تبين معالم القلعة 
المكتش��فة وجود أماكن إلدارة الموقع 
ومخازن في حين تم اس��تخدام أبراجها 
للسكن. وحظيت منطقة "وبار" باهتمام 
م��ن المؤرخين والرحال��ة حيث وصفها 
الرحال��ة " بيرترام توم��اس " في رحلته 
المش��هورة ع��ام 1930م عب��ر صحراء 
الرب��ع الخال��ي بأنها المدين��ة القديمة 
الغني��ة بكنوزه��ا. مش��يرا إل��ى حدائق 
النخيل وقلعتها الحم��راء ومياهها، كما 
أش��ير للمنطقة في كتاب��ات المؤرخين 
الع��رب كالطب��ري، وياق��وت الحم��وي، 
والثعالب��ي، والهمدان��ي، الذين تحدثوا 

عن ث��روات هذه المنطق��ة ورواج تجارة 
اللبان والبخور.

اهتمام
وق��ال أحمد بن عامر العوائد مس��اعد 
مدير دائ��رة مواقع أرض اللبان: إنه من 
منطلق اهتمام السلطنة بالتراث الثقافي 
والعماني، فقد قام مكتب مستشار جاللة 
السلطان للشؤون الثقافية بافتتاح مركز 
المعلوم��ات بموقع " وب��ار" األثري الذي 
يحتوي على صال��ة للعرض المرئي من 
خ��الل ثالثة أجهزة تحتوي على شاش��ة 
بطول 16 مترا وعرض 4 أمتار الى جانب 
مظلة خارجية ومعلومات عامة عن موقع  

"وبار" األثري.
وأضاف: أن المركز يحتوي على مرافق 
وخدم��ات متنوع��ة للزوار حي��ث يحكي 
العرض المرئي بالصال��ة قصة المكان 
وأبع��اده التاريخية واألثري��ة إلى جانب 
تقدي��م بع��ض المش��اهد من مس��يرة 

النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الس��لطان قابوس بن س��عيد 

المعظم، حفظه اهلل ورعاه.
وحصلت مواقع أرض اللبان على المركز 
الثان��ي عل��ى مس��توى العال��م كأفضل 
الممارسات في إدارة التراث الثقافي عام 
2010 من منظمة اليونسكو، كما أشادت 
لجنة التراث العالمي في اجتماعها التاسع 
والثالثي��ن عام 2015 بجهود الس��لطنة 
في ادارة التراث الثقافي ممثلة في مواقع 

أرض اللبان.

نقل المعرفة
وتع��د المنتزهات األثري��ة مراكز لنقل 
المعرف��ة  والمعلوم��ة الثقافي��ة وتوفير 
تجربة ممتعة وتعليمية للزوار والس��ياح 
 للتعرف على ال�تراث الثقافي والحضاري 
العُمان��ي في فترات��ه الزمنية  وعصوره 
المتعددة وتشارك المجتمع المحلي في 
أنشطته المختلفة  حيث إن هذه المواقع 
تمثل شاهدًا على الحضارة ال�تي قامت 
ف��ي  جنوب ش��رق الجزي��رة العربية منذ 
العصور القديمة، والتي أسس��ت  روابط 
اقتصادية وثقافية واجتماعية من خالل 

تجارة اللبان في العالم  القديم .
جدي��ر بالذك��ر أن مكت��ب مستش��ار 
جاللة السلطان للشؤون الثقافية يقوم 
بتطوير مواق��ع أرض اللبان المس��جلة 
ضمن قائمة  الت��راث العالمي وتزويدها 
بالمراف��ق الخدمي��ة والجمالي��ة بهدف 
واألثري��ة  الثقافي��ة  الس��ياحة  تعزي��ز 

بمحافظة ظفار.

موقع »وبار« األثري..
أدرج في قائمة التراث العالمي في عام 2000

مكونات حضارية وإنسانية وتاريخية في ظفار 

 حمدان بن علي 
البـــــادي

»إجازتي في ربوع ُعمان«
م��ا  الس��ياحة، حس��ب  وزارة  تتفاع��ل  ل��م 
يفترض، والذي نش��ط حسابها على »تويتر« 
خالل فترة اإلجازة األخيرة مع  هشتاق أو وسم 
»إجازتي ف��ي ربوع عمان« والوس��وم األخرى 
المس��اندة مثل »كش��ته عماني��ة« و»إجازتي 
اقضيه��ا ف��ي عم��ان« و »إجازتي ف��ي بالدي 
عمان« والتي أطلقها مغ��ردون عمانيون قبل 
وخ��الل إجازتي العيد الوطن��ي المجيد وذكرى 
المولد النبوي الش��ريف بالرغم من تصدرها 
ط��وال  »تويت��ر«  عل��ى  العماني��ة  للوس��وم 
فترة اإلجازة بهدف دعم وتنش��يط الس��ياحة 

الداخلية.
فقد قام حساب وزارة السياحة بالترويج على 
»تويتر« عن  السياحة الداخلية وقدم النصائح 
واالحصائيات لمناطق الجذب الس��ياحي خالل 
اإلجازة األخيرة إال إنه لم يس��تخدم »الوسم«  
م��ن ب��اب الوصول إل��ى الجمهور المس��تهدف 
والتفاع��ل م��ع المغردي��ن في دعم الس��ياحة 
الداخلية وهو الهدف المشترك بين المغردين 

من عموم الناس والحساب الرسمي للوزارة .
ل��ذا يمكنن��ا تلخي��ص مجم��ل م��ا تناول��ه 
وس��م »إجازت��ي في رب��وع عم��ان« في ثالث 
نقاط أساس��ية، يمكن الرجوع لهذه الوس��وم 
لالس��تفادة منها في اكتشاف عمان كما يراها 
الناس واستخالص جوانب الضعف في بعض 
المراف��ق ومحاول��ة تعزيزه��ا والوق��وف على 
بعض الس��لوكيات والممارس��ات الخاطئة من 

قبل بعض السياح.
 أول النق��اط الت��ي رك��ز عليه��ا الوس��م أن 
الس��لطنة حباه��ا اهلل بالكثير م��ن المقومات 
الس��ياحية الطبيعي��ة المتنوعة بي��ن الوديان 
والجب��ال والش��واطىء والرم��ال إل��ى جان��ب 
المراف��ق الخدمي��ة والمنتزه��ات والكثير من 
األنشطة التي أستمتع السياح بتنفيذها خالل 
اإلجازة ونقل »الوسم« الكثير من هذا الجمال 
بالصوت والصورة.   كما كش��ف »الوسم« في 
نقطت��ه الثاني��ة ع��ن بعض جوان��ب القصور 
ف��ي بع��ض األماكن الس��ياحية والت��ي يراها 
البعض إنها أساس��ية وضرورية للسائح مثل 
دورات المي��اة ونق��ص ف��ي حاوي��ات القمامة 
واالس��تراحات موجهين بذلك رس��الة ليس��ت 
غائبة عن الجه��ات المعنية وباألخص وزارتي 
السياحة والبلديات اإلقليمية والجهات المعنية 
األخرى كل حسب اختصاصه للرجوع إلى تلك 
التغريدات ودراس��ة تلك النقاط والعمل على 
إيجاد خطط لتنفيذها خاصة في األماكن التي 
تشهد حضورا سياحيا نشطا طوال أيام العام، 
بعي��دا ع��ن االتكالي��ة وتداخ��ل االختصاصات 

والمسؤوليات بين الجهات الحكومية. 
أم��ا النقطة الثالث��ة وهي األه��م فقد نقل 
الوسم  سلوكيات بعض السياح والمتمثلة في 
رم��ي المخلفات وعدم جمعها بعد اإلنتهاء من 
زيارة الموقع وإش��عال النار بطريقة عشوائية 
في مختل��ف األماك��ن وخاصة تحت األش��جار 
مم��ا أدى إل��ى  إحت��راق بعضها إل��ى جانب ما 
تخلفه المواقد من تش��ويه للبيئة وهناك من 
يخربشون ذكرياتهم على الجدران والصخور 
واالستراحات العامة بالرغم من وجود وسائل 
التواصل االجتماعي كبديل لتلك الخربش��ات  
وه��ي  الخاطئ��ة  الس��لوكيات  م��ن  وغيره��ا 
مس��ؤولية الف��رد وواجب وطن��ي خاصة فيما 
يتعلق بجمع المخلفات ونقلها إلى أقرب حاوية 
قمام��ة حيث أن البع��ض يجمعه��ا في كيس 
ويتركه��ا ف��ي نفس الم��كان وتك��ون عرضة 

للرياح والحيوانات السائبة. 
وف��ي األخي��ر ال يمكن أن نقف ض��د خيارات 
الن��اس ورغباتهم أو أن نح��اول توجيههم في 
كيفي��ة قض��اء إجازته��م، وعلين��ا أن نس��هم 
كأف��راد وحكومات  في تعزي��ز مناطق الجذب 
السياحي في الس��لطنة لتكون جاذبه للسياح 

من داخل وخارج السلطنة.
hamdan.badi@omantel.om

أجنحة
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مسقط-

ش��هد أحم��د بن ناص��ر المح��رزي وزير 
السياحة مؤخرا، في فندق توليب ان داون 
ت��اون، روي، التوقيع عل��ى اتفاقية لإلدارة 
الفندقي��ة، بين "فنادق عمان" إلدارة فندق 
4 نجوم حسب الشريعة اإلسالمية بمنطقة 
الخوي��ر مع سلس��لة فنادق أك��ور العالمية 

تحت مسمى فندق”نوفتيل”.
وقع االتفاقية باإلنابة عن “فنادق عمان" 
محمد ب��ن عبد اهلل الخنجي رئيس مجلس 
اإلدارة ومن أكور أوليفر الرئيس التنفيذي 
للمجموع��ة. وق��ال محم��د ب��ن عب��داهلل 
الخنجي رئيس مجل��س إدارة فنادق عمان 
ان االتفاقي��ة الخاص��ة بفن��دق “نوفتيل” 
فئ��ة 4 نجوم، هي باكورة مش��اريع الخطة 
الخمس��ية التي س��بق وأعلن عنه��ا والتي 
تتضمن 10 فنادق جديدة فئة 3 و4 نجوم 
حسب الشريعة اإلس��المية بكلفة إجمالية 
للخطة 100 مليون ريال عماني. ويشتمل 
الفندق عل��ى 220 غرفة فندقية، باإلضافة 
إلى قاعات االجتماعات والمناسبات الكبرى 
وكاف��ة الخدمات األخ��رى بكلفة تصل إلى 

13 مليون ريال.

وق��ال الخنج��ي: إن الش��ركة ماضية في 
إعداد التصاميم المتعلقة بإنش��اء العديد 
م��ن المش��اريع الس��ياحية الت��ي تواكب 
الحركة المتوقعة على قطاع السياحة خالل 
الفت��رة القادم��ة، إيمانًا منا بال��دور الذي 
يج��ب أن يلعب��ه القطاع الخ��اص الوطني 
خ��الل المرحل��ة القادمة، حيث نس��تهدف 
توفي��ر أكث��ر م��ن 2000 غرف��ة فندقي��ة 
متعددة األغراض وعلى مس��توى عال من 
اإلمكانيات الفندقية بالتعاون مع ش��ركات 

إدارة عالمية.
وقال الخنجي: نحرص في "فنادق عم ان" 
أن تكون منتجاتن��ا وخدماتنا  متوافقة مع 
الش��ريعة اإلس��المية و أثبتت تجاربنا في 
إدارة الفنادق  التي تقع تحت إدارة الشركة 
نجا ح هذا التوجه ونحن متمس��كون به م 
ن خالل مشاريعنا القادمة أو الح الية وهذه 
ربما أحد الجوانب الت ي تحسب لمجموعة 

فنادقنا ونجاحها  خالل الفترة الماضية. 
وأوضح الخنجي أن شركة "فنادق عم ان" 
اس��تثمرت على مدى الس��نوات ال ماضية 
ف��ي الكثير م��ن المش��اريع وا لتي حققت 
نجاحات جي��دة على مختلف  المس��تويات 
وحظي��ت بقب��ول ورضا ال جمي��ع، وهذاما 

يدفعنا اليوم لإلع الن عن مش��اريع جديدة 
س��ياحية مخت لفة بمقدوره��ا ان تضيف 
قيمة مضاف ة لالقتصاد الوطني بما يرفد 
الق طاع الس��ياحي بمش��اريع نوعية تلبي  
االحتياج��ات المتزاي��دة والمتوق��ع ة لنمو 

القطاع خالل المرحلة الق ادمة.
وقال الخنجي: نحن مساندون وداعمون 

ل��ك ل توجهات الحكومية التي من ش��أنه 
ا أن تعزز من مس��توى الشراكة فيم ا بين 
الحكومة والقطاع الخاص وف ي مقدمتها 
موضوع��ا التعمي��ن ودع��م  المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة ف��ي  مش��اريعنا 
الس��ياحية، مؤك��دا ان ال تعمي��ن واج��ب 
وطني ونستش��عر أهميته  خ��الل المرحلة 

القادم��ة لكن م��ن ا لمهم أيض��ا تكثيف 
برام��ج التدري��ب  والتأهيل بم��ا يمكنهم 
من دخول س��و ق العمل وتلبية احتياجات 
القطاع  الخاص من القوى العاملة الوطني 
ة الماهرة والمدربة وتم االتفاق  مع معهد 
الضياف��ة لتدري��ب واع��داد  مجموعة من 

الكوادر الوطنية للع مل في فنادق عمان .

»أكور« تدير وتشغل فندق نوفوتيل الخوير بعدد 220 غرفة  

وقع اتفاقية مع »أكور العالمية« إلدارة نوفوتيل مسقط في العذيبة

محمد الخنجي: إنشاء 10 فنادق جديدة بكلفة 100 مليون ريال 

مسعود الحارثي: خطوات متسارعة تتخذها السلطنة للتنويع االقتصادي
مسقط-

وقع��ت مجموعة فن��ادق أك��ور العالمية 
وهي سلس��لة فنادق عالمية اتفاقية إدارة 
مع ش��ركة األنوار القابضة مؤخ��را، إلدارة 
فندقها الجديد الحائز على العالمة التجارية 

نوفوتيل مسقط بالعذيبة . 
وقع االتفاقية مسعود بن حميد الحارثي 
رئيس مجلس إدارة شركة األنوار القابضة 
مع الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق أكور 
العالمية بفندق توليب )روي( بحضور أحمد 

بن ناصر المحرزي وزير السياحة. 
ونظ��رًا لموقع��ه المتمي��ز بالق��رب من 
مطار مس��قط الدولي ومول عمان المزمع 
افتتاحه قريبًا ومدين��ة العرفان فإن فندق 
نوفوتي��ل مس��قط العذيبة يق��دم فرص 
وص��ول مالئمة لرجال األعمال و عائالتهم 

وكذلك كوجهة للرفاهية في مسقط. 
نظ��رًا  قائ��اًل:  الحارث��ي  مس��عود  أك��د 
للخطوات المتسارعة التي تتخذها سلطنة 
عمان على درب التنوي��ع االقتصادي، فإننا 
نرى أن هناك فرصة كبيرة س��انحة لزيادة 
وتعزي��ز محفظتنا االس��تثما رية وذلك من 
خ��الل التركي��ز على قط��اع الس��ياحة. إن 
الموق��ع المتميز لفندق نوفوتيل مس��قط 
بالعذيبة عل ى ش��ارع الس��لطان قابوس 
بالقرب من مركز عمان للمؤتمرات الدولي 
مم��ا ال ري��ب فيه يع��د فرص��ة فريدة من 

نوعها في السوق.
إل��ى  اس��تنادًا  قائ��اًل:  الحارث��ي  وأردف 
شراكتنا مع سلس��لة فنادق أكور العالمية، 
فق��د كانت تل��ك الش��راكة خي��ارًا طبيعيًا 
النطالقتنا في قطاع تطوير وإنشاء الفنادق 
حي��ث أننا نصبوا إلى العمل مع فريق لديه 
سجل حافل باإلنجازات والتطورات وسمعة 
مرموقة بوصفها مجموعة رائدة في مجال 

السفر والسياحة في الشرق األوسط.
يض��م فندق نوفوتيل مس��قط بالعذيبة  

200 غرفة رحبه مجهزة بجميع مستلزمات 
وتجهي��زات االس��تجمام والرفاهي��ة م��ن 
قاعات رياضية للجمنازيوم وحمام س��باحة 
كم��ا يقدم ه��ذا الفن��دق خي��ارات عديدة 
لتناول الطعام بما في ذلك المطعم القائم 
ف��ي ردهة الفندق لتقدي��م وجبات الطعام 
على مدار الس��اعة. عالوة عل��ى ذلك، فإن 
فندق نوفوتيل مس��قط بالعذيبة ستتوفر 
به غرف��ا لعق��د اجتماعات من المس��توى 
المتوسط إلى الكبير إلستضافة  الفعاليات 
واللقاءات الهامة وسي وفر المشروع كذلك 
طابقا متكامال م��ن المكاتب توفي بجميع 
متطلبات العميل وهو ما يمثل فرصة رائعة 
للمستثمرين األجانب للعمل والبقاء إلنهاء 

أعمالهم من نفس الموقع. 
وتوقع الحارثي أن يحصل قطاع السياحة 
عل��ى دع��م ودفع��ة قوي��ة بافتت��اح مطار 
مسقط دولي مع مطلع العام المقبل، حيث 
س��تعمل خطوط الطيران العماني والناقل 
طيران الس��الم على المس��اعدة في جذب 
الس��ياح م��ن داخل المنطق��ة وكذلك من 

وجهات عالمية.
وقال: ان الس��لطنة مثله��ا في ذلك مثل 
باقي دول الخليج العربية تشهد توسعا في 
القدرات االس��تيعابية بالمطار ات وتطوير 
البنية األساس��ية وذلك للتكيف والتماشي 
مع الدفع��ات الحكومية الهادفة إلى تعزيز 
السياحة األمر الذي يمثل حافزًا قويًا لزيادة 

الطاقات االستيعابية الفندقية. إن الصالة 
الجديدة التي تتميز بتطبيق أفضل أحدث 
م��ا توصل إلي��ه العلم في مج��ال الطيران 
ونق��ل ال��ركاب ومناول��ة األمتع��ة بمطار 
مس��قط الدولي لديها القدرة على مناولة 
12 مليون راكب س��نويًا ويمكن أن تتطور 
هذه القدرة االستيعابية  كي تصل إلى 24 
مليونا و36 مليونا و48 مليونا على مراحل 

تطوير مختلفة، إذا لزم األمر. 
وأش��ار الحارث��ي إل��ى أن االس��تراتيجية 
الوطني��ة لتطوي��ر قطاع الس��ياحة بحلول 
الع��ام 2040 ته��دف إلى جعل الس��لطنة 
أحد أهم الوجهات السياحة على المستوى 
العالمي بمعدل نمو س��نوي قدره 6 % في 

عوائد وإرادات الس��ياحة، وكذلك مضاعفة 
عدد الس��ياح إلى 5 ماليين س��ائح بحلول 

العام 2040. 
وتضطلع سلسة فنادق أكور العالمية في 
منطقة الش��رق األوس��ط بمهمة تشغيل 
وإدارة م��ا يرب��و عل��ى 200 فن��دق بطاقة 
اس��تيعابية تربوا على 31 ألف غرفة. عالوة 
على ذلك، فإن هن��اك 90 فندقًا قيد البناء 
والتش��ييد والتطوي��ر في مراح��ل مختلفة 
ف��ي جميع ربوع المنطقة م��ن المتوقع أن 
تتضاعف سلس��لة الفنادق في المس��تقبل 
بطاقة اس��تيعابية تربو على 50 ألف غرفة 
في عمليات التش��غيل التي تجري بمنطقة 

الشرق األوسط. 



ديسمبر 182017

قطاع الفنادق في قطر يستعد للجذب السياحي العالمي 

أطلق عليها لقب »باريس الشرق«
بيروت.. إطاللة على البحر األبيض المتوسط 

الدوحة-

يعد قط��اع الفن��ادق أحد آلي��ات الجذب 
إل��ى  القادمي��ن  للس��ائحين  األساس��ية 
العاصمة القطرية الدوحة من مختلف دول 
الع��ام، فضال عن أنها س��تخدم اس��تيعاب 
المتوق��ع  للزائري��ن  الك��بي��رة  األع��داد 
قدومه��م إلى دولة قطر ف��ي ظل تواصل 
االس��تعدادات الس��تضافة بطول��ة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
وكشف تقرير صدر مؤخرا عن الهيئة العامة 
للس��ياحة في قطر أن قطاع الضيافة شهد 
نموا ملموسا في ظل تواصل االستعدادات 
الستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022، حيث س��جل عدد 
الغ��رف نموا بمعدل 9 بالمائة، مش��يرا إلى 
وج��ود 117 منش��أة فندقية قيد التش��غيل 
توفر ما يقرب من 23 ألف غرفة. كما أوضح 
التقرير أن إجمالي عدد الغرف الفندقية التي 
التزال قيد اإلنشاء بلغ 20580، منها 8433 
غرفة خم��س نجوم ما يش��كل 41 بالمائة 
من إجمالي الغرف و3476 غرفة أربع نجوم 
ما يمثل 17 بالمائ��ة، باإلضافة إلى 1132 

غرفة ثالث نجوم.
ووفقا للتقرير فقد شملت الغرف الفندقية 
التي هي قيد اإلنش��اء 2063 ش��قة فندقية 
فاخ��رة تمث��ل 10 بالمائ��ة م��ن إجمال��ي 
العدد، و529 ش��قة فندقية قياسية تشكل 
3 بالمائ��ة، بجانب 100 غرف��ة فندقية فئة 
النجمة والنجمتين. وأش��ارت هيئة السياحة 
إلى أن عدد الغ��رف الفندقية المتاحة حاليا 
فئة الخمس نجوم تبلغ 10365 غرفة والتي 
تش��كل 45 بالمائ��ة، و8021 غرفة فندقية 

فئة األربع نجوم تمثل 35 بالمائة، باإلضافة 
إل��ى 2268 غرف��ة ثالث نج��وم و 254 فئة 
النجمة والنجمتين، وأكثر من 2000 ش��قة 

فندقية فاخرة وقياسية.
وتش��هد فن��ادق الدوحة نس��ب إش��غال 
كبيرة تص��ل إلى أكثر م��ن 90 بالمائة في 
العدي��د من األوق��ات مدعوما بم��ا تنظمه 

الهيئة العامة للسياحة وغيرها من فعاليات 
وأنش��طة ترويجي��ة تخ��دم لي��س فق��ط 
استقطاب الزائرين من دول الخليج والعالم 
وإنم��ا أيض��ا كل م��ن يعي��ش عل��ى أرض 
قط��ر م��ن مواطنين ومقيمي��ن، فضال عن 
التسهيالت التي يحظى بها الزوار القادمون 

إلى الدولة.

وأكملت الهيئة العامة للس��ياحة الخطط 
ودراس��ات الجدوى الالزم��ة لتطوير العديد 
تمهي��دا  وذل��ك  الس��ياحية  المش��روعات 
لطرحها كفرص استثمارية بما تتضمنه من 
خطط تطويرية تشمل مراكز زوار وأنشطة 
خارجي��ة مث��ل المش��ي ورك��وب الدراجات 

والتخييم وقوافل اإلبل والتجديف، وغيرها.

بيروت - العمانية 

بي��روت عاصم��ة لبن��ان كان��ت وال تزال 
تتباه��ى بما فيه��ا من حيوي��ة وروح إبداع 
رائعة تشعّ ليس ألنها عاصمة لبنان فقط، 
ب��ل ألنها تقع عل��ى رأس بح��ري يمتد في 
البحر كلسان سلسلة جبال مهيبة تحيط به 
المياه، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني 
نسمة، وهي مركز نشاط اقتصادي وثقافي 

يتجاوز نفوذه وتأثيره حدود أرض لبنان.
وحس��ب المؤرخ كم��ال الصليب��ي، »فإن 
اس��مها في اللغات الس��امية بيروت )جمع 
كلمة بير( أي »آبار المياه »، وكانت تسمى 
قديمًا »غرغش« )نسبة إلى قبيلة كنعانية 
قديمة( وال تزال تسمية »خليج مار جرجس« 

تراًثا محفوًظا لهذه القبيلة في بيروت.
وتعد بيروت مدينة ذات ماٍض تليد يزيد 
عمره��ا عل��ى )4000( س��نة، ازدهرت منذ 
القدم بمينائها على الش��اطئ الكنعاني – 
الفينيقي للبحر المتوس��ط، وكانت محطة 
تج��ارة والتقاء بين الش��رق والغرب، وتردد 
اسمها في رس��ائل تل العمارنة )في مصر( 
الش��هيرة )ف��ي الق��رن الراب��ع عش��ر قبل 
الميالد( وكانت مدينة عامرة يحكمها ملك 

يدعى »عمونيرا«.
واختارها الرومان لتكون مقرًا لمدرس��ة 
الحق��وق )مدرس��ة الحقوق في بي��روت( أو 
)مدرس��ة الحقوق الرومانية(، التي أنشئت 
في أواخر القرن الثاني الميالدي، وازدهرت 
منذ أوائل القرن الثالث حتى منتصف القرن 
الس��ادس الميالدي، وأسس هذه المدرسة 
سبتيموس س��فيروس 193-211م، وخّلد 
ذك��ره في مدينة بي��روت بمعب��د وتمثال، 
ويقصد المدرس��ة طالب من مختلف أنحاء 

العالم لدراسة التشريع.

وق��ام الرومان بإنش��اء م��دارس فقهية 
أخ��رى في رومي��ة اإلس��كندرية وقيصرية 
فلس��طين وأثين��ا والقس��طنطينية، إال أن 
ش��هرة مدرس��ة بيروت تفوقت على تلك 
الم��دارس جميعً��ا، وق��د تعرض��ت هذه 
المدرس��ة لالنهي��ار واندث��رت تماما عام 
551 ميالدي، واختار األمبراطور البيزنطي 
جوستينيان مجموعة من أساتذتها لوضع 
ش��رائع دولت��ه الت��ي بقيت ط��وال قرون 

مصدرًا لشرائع العالم الغربي.

وبحس��ب الم��ؤرخ لوي��س ش��يخو، فإن 
يلتق��ي  الي��وم  بي��روت  ف��ي  المتج��ول 
والرومان  الكنعانيي��ن واإلغري��ق  بت��راث 
والعثمانيي��ن  والع��رب  والبيزنطيي��ن 
م��ن  مزيجً��ا  ويكتش��ف  والفرنس��يين، 
الثقاف��ات، ويتفاع��ل م��ع ش��عب تتنازعه 
المي��ول المعاصرة والحني��ن إلى التجديد 
المبدع في اللغات والحضارات والنهضات.

وخ��الل الح��رب العالمي��ة األول��ى كانت 
بيروت مدينة ش��رقية جديدة بس��حر البحر 

المتوس��ط، وتنفرد بتنظيم مدني أوروبي، 
وتتمي��ز بحجارته��ا وش��رفاتها الصغي��رة، 
وتع��ود معظ��م األبنية القديم��ة فيها إلى 
الحقبة العثمانية أو زمن االنتداب الفرنسي.

وتض��م بي��روت ع��ددًا من المؤسس��ات 
الرسمية وأهم المتاحف والجامعات والمطار 
الدولي الرسمي، وقد انطلق مشروع ترميم 
وس��ط بيروت وإعادة إعماره، بفضل جهود 
رئيس الوزراء األس��بق رفيق الحريري الذي 
أسس مشروع س��وليدير على امتداد 180 
هكت��ارًا، وجعل منه مس��احة حيوية تميزت 
والعم��ارات  والمكات��ب  الفن��ادق  بوج��ود 
الس��كنية، وقد أت��اح ردم نصف مليون متر 
مربع من البحر من إقامة مرفأين للسياحة 

والنزهات على شاطئ البحر وحديقة عامة.
ومنذ الع��ام 1994، كش��فت بيروت عن 
صدرها عب��ر حقبات مختلفة م��ن تاريخها 
العري��ق م��ن خالل عملي��ات إع��ادة البناء؛ 
وعمل بعثات تنقيب أثرية في حفريات أثرية 
أبرزت الكثير من اآلثار والكنوز الرائعة، وقد 
ت��مّ تصني��ف عدد م��ن األبني��ة واألماكن 
المقدّس��ة والعامّة في وسط بيروت كآثار 
تراثيّ��ة، واحتفظ��ت المدين��ة بطرقاته��ا 
الرئيس��ية مع تحسين وتحوير في المناطق 
المستحدثة، وإتخذت األسواق حّلة جدي�دة 
وأزي��ل غبار الس��نين عن األبنية الرس��مية 
فأكسبها التّجديد مسحة معمارية حديثة.

وبحسب المديرية العامة لآلثار فقد كشف 
وس��ط المدينة عن كنوز تاريخي��ة وأثرية 
تع��ود إلى الحقب��ات العثماني��ة والصليبية 
والعباسية واألموية والبيزنطية والرومانية 
والهللينستية والفارسية والكنعانية، وبرزت 
هذه الكن��وز والمواقع األثري��ة في حدائق 

عامة مفتوحة للزائرين

الستيعاب الزوار في مونديال 2022

قطاع الترفيه
 تتمت��ع دول��ة قط��ر بالعدي��د م��ن الم��والت التجارية 
التي ته��دف إلى توفير كافة س��بل الج��ذب للمواطنين 
والمقيمي��ن والزائرين والس��ائحين، حيث تض��م الكثير 
م��ن وس��ائل الترفيه إلى جان��ب أكبر وأفض��ل العالمات 
التجارية العالمية. وتت��وزع الموالت والمجمعات التجارية 
في العديد من المناطق بدولة قطر وذلك بغرض التنوع 

والتسهيل على من يعيش على هذه األرض أو يحل ضيفا 
على أهلها.

ولم تنته حكاية السياحة بعد، فلدولة قطر موعد آخر مع 
قصص نجاح جديدة، عبر خطط طموحة، ومشاريع نوعية، 
من المؤكد أن تغير مفهوم السياحة في المنطقة، السيما 
بع��د أن قررت إعفاء مواطني 80 دولة من التأش��يرة، في 
مسعى لجذب ماليين الس��ياح، الذين سيعيشون رفاهية 

حقيقية، وتجربة استنائية في قطر المحبة والسالم.

باريس الشرق
كان يُطلق على بيروت اسم »باريس الشرق« في أيام ازدهارها األولى بعد االستقالل، 
وال ي��زال البع��ض يلقبها به��ذا اللقب الى الي��وم، ويعود ذلك إلى النم��ط العمراني، 
المعالم األثرية، األس��واق، المطبخ البلدي، والحياة الليلية، التي يشبهها البعض بتلك 
الموجودة في فرنسا، والتي من شأنها إبقاء السائح مهتما بالمدينة أثناء زيارته للبنان. 
جدير بالذكر أن بيروت قد حصلت على المركز التاس��ع في قائمة أفضل المدن لمجلة 
الس��ياحة والترفيه )باإلنجليزية: Travel and Leisure( لس��نة 2006، حيث أتت في 

مرتبة متأخرة عن مدينة نيويورك ومتقدمة عن سان فرانسيسكو. 

إجازتي في بالدي ُعمان
ح��از الهاش��تاق ال��ذي أطلقه مغ��ردون عبر 
التدوين المصغر » تويتر« والذي حمل عناوين 
» إجازت��ي ف��ي ب��الدي عُمان/ رب��وع عمان«، 
عل��ى تفاعل كبي��ر، عكس حميمية اإلنس��ان 
العماني لبلده، وانس��جامه مع بيئاته وتفاعله 
مع مفرداته��ا الحضارية والثقافية والتاريخية 
والطبيعية والبيئية السياحية، لتبني فيه قيم 
االيجابية والثقة بما يقدمه هذا الوطن الغالي 
م��ن أج��ل أبنائ��ه، ولقناعته  ب��أن الوطن بما 
يحتويه من مفردات ومناظر جميلة ومتنزهات 
راقية  ونزل س��ياحية تراثية وخضراء، وبيئات 
استثنائية جاذبة  في سهوله وجباله، وشواطئه 
ووديانه، وأفالجه وعيون��ه وبحاره، قادر على 
بناء مس��احات األلفة م��ع جمالي��ات الطبيعة، 
ورون��ق المكان، فوجه نظره واهتمامه وبحثه 
ومتابعات��ه وقراءات��ه الكتش��اف كن��وز عمان 
ورصيدها الس��ياحي المتنوع، وأعطى مؤشرا 
إيجابي��ا نحو م��ا يتميز به المفردة الس��ياحية 
العمانية من تنوع واتس��اع وعمق وابتكارية، 
واقترابه م��ن أذواق واهتمامات المواطن، في 
بس��اطتها وخصوصيتها التي تحتضن األسرة 

العمانية كما تتناغم مع مجتمع الشباب.
رصدت شبكات التواصل االجتماعي جميعها 
عب��ر الصفح��ات الش��خصية، حج��م الحرك��ة 
الس��ياحية النش��طة الت��ي  ش��هدتها مختلف 
محافظات السلطنة في إجازتي العيد الوطني  
المجيد والمولد النبوي، وما صاحب هذه الفترة 
م��ن طقس معتدل ف��ي مختل��ف المحافظات 
العماني��ة، وأبرزت ف��ي الوقت نفس��ه الكثير 
من المطالبات والمقترح��ات واألفكار بتطوير 
بالخدم��ات  وتزويده��ا  الس��ياحية  المناط��ق 
الت��ي  األساس��ية  والمتطلب��ات  الضروري��ة 
يحتاجه��ا الس��ائح، كاالس��تراحات  والمظالت 
لوص��ول  الط��رق  وتمهي��د  المي��اه  ودورات 
السيارات إليها، باالضافة إلى توفير احتياطات 
األمن والسالمة في تلك المتنزهات السياحية 
خاصة ف��ي المناط��ق الجبلية أو ف��ي األودية 

العميقة أو الكهوف. 
وم��ع االعتراف ب��كل الجه��ود المبذولة من 
وزارة السياحة؛ فإن جاهزية جميع المؤسسات 
وتكاتفها واستعدادها المبكر للتعامل مع هذه 
التظاهرات السياحية، وتشكيل لجان للمتابعة 
على مس��توى المحافظ��ات والوالي��ات وإدارة 
خطط طوارئ وتوعية السياح في التعامل مع  
األحداث الناتجة عن غ��رق أو غيره، أو توجيه 
السياح للممارسات الس��ليمة في التعامل مع 
البيئات السياحية كنظافة المكان، وتعريفهم 
بحال��ة الطري��ق او وع��ورة بع��ض االماك��ن 
الجبلية التي تتواجد فيها المناطق السياحية، 
أو أدوات األم��ن والس��المة الت��ي ينبغ��ي ان 
ترافقه��م ف��ي رحالتهم الس��ياحية ؛ يفرض 
مسارات أخرى عبر استقراءات أولية وتوقعات 
بالوجه��ات الس��ياحية المرغوب��ة م��ن قب��ل 
الس��ياح في تلك الفترة من العام، كالسياحة 
الرملية والشواطئ والعيون أو البرك المائية، 
أو النزل الخض��راء والحدائق، بالش��كل الذي 
م��ن  المتزاي��دة  األع��داد  اس��تيعاب  يضم��ن 
الس��ياح، وبم��ا يتي��ح إمكاني��ة توفير الس��لع 
المح��الت  ف��ي  واالس������تهالكية،  الغذائي��ة 
والمراك��ز التجاري��ة والمطاع�����م والف��نادق 
المحاذية للشارع العام، وإيجاد خدمات متنقلة 
لسد حالة العجز الحاصل في الخدمات الثابتة، 
وتوفي��ر المياه في خزانات يت��م توزيعها في 
ه��ذه المناطق بش��كل يضمن قدرة الس��ياح 

على االستفادة منها.
إنن��ا بحاجة إل��ى توظيف ه��ذه التوجهات 
الطموحة، واالستفادة من تفاعالت وحوارات 
المؤثرين عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
بم��ا يرس��م خارطة نج��اح قادمة للس��ياحة 
الداخلي��ة، ويضعه��ا ف��ي ثقاف��ة المواطن 

وثقته وقناعاته.

زوايا
د. رجب بن

علي العويسي
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اختيار مهدي العبدواني ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي

»الوطنية للعبارات« أفضل شركة عربية لعام 2017 

دور متميز في تعزيز النشاط السياحي والتجاري
الوطنية للعبارات

جرافيك -  

ساهمت الشركة الوطنية للعبارات في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في الس���لطنة عبر توفير وسائط النقل البحري 
المالئمة والمريحة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز النش���اط 
السياحي والتجاري من خالل نقل األفراد والمركبات والبضائع. 
إضافة الى ذلك ساهمت في تحقيق منافع للمستثمرين عبر 
تقليل تكلفة نقل المدخالت في قطاع التشييد والبناء في 
محافظة مسندم وجزيرة مصيرة، أو في زيادة حركة السياح 

وبالتالي حفز النشاط الفندقي.
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 8 موانئ ت�شل اليها 

العبارات ال�شريعة

�ش�����ح�ن 50916 األف 

مرك����بة بنمو 15  % 

تنف����يذ 69 رح��لة 

اأ�ش�������بوعية

�شحن اأكثر من 27 األف طن من 

المعدات والب�شائع الثقيلة

نقل 262198 األف م�شافر حتى 

نهاية اأكتوبر الما�شي بنمو 8  % 

تمتلك العبارات 7 عبارات

من مختلف الطراز والمهام

مسقط-

اختيرت الش��ركة الوطنية للعبّ��ارات، الناقل 
البح��ري الوطني، كأفضل ش��ركة عربية لعام 
2017م في قط��اع النقل البح��ري، كما اختير 
مهدي بن محمد العبدواني الرئيس التنفيذي 
للش��ركة الوطنية للعبارات ضمن أفضل 100 
رئي��س تنفيذي على مس��توى الوطن العربي، 
وذل��ك في حفل جوائ��ز "أفضل الع��رب" الذي 
اقيم في نس��خته الثاني��ة بمدينة مراكش في 
المملك��ة المغربي��ة، ويأتي التكري��م تتويجًا 
للجهود المتميّ��زة الرامية إلى تعزيز وتطوير 

قطاع النقل البحري في السلطنة.
وذك��رت اللجنة المنظمة للجائ��زة أن اختيار 
الش��ركة الوطني��ة للعبّ��ارات لجائ��زة المركز 
األول جاء بعد عملية تصويت واختيار من لجنة 
الخبراء باألمان��ة العامة لجائزة "أفضل العرب" 
معتمدًة على ع��دة معايير ومعطيات للمقارنة 

بين الشركات المرشحة للجوائز لهذا العام.
وج��اء اختي��ار الش��ركة الوطني��ة للعبّارات 
للمركز األول نتيجًة لعدة اعتبارات منها وضوح 
رؤية وأهداف الش��ركة عل��ى المديين القريب 
والبعيد، باإلضاف��ة إلى تنوّع وتميّز خدماتها 
س��واء لنقل المس��افرين أو ش��حن المركبات 
والبضائع، ومراعاتها ألعلى متطلبات وعناصر 
األمان والس��المة المعتمدة من قبل المنظمة 

البحرية الدولية.
كما أتى اختيار الش��ركة الوطني��ة للعبّارات 
للف��وز بالجائ��زة العربي��ة اعتراف��ًا بالجه��ود 
والخدم��ات الت��ي تقدمه��ا ف��ي مج��ال النقل 
البحري وتعزيزها لنشاط العديد من القطاعات 
األخ��رى كالقطاع الس��ياحي والتج��اري ودعم 
التنمي��ة االقليمية من خالل توفي��ر خدماتها 
للتجمع��ات الس��كانية الس��احلية الصغي��رة، 
وتميّزها ف��ي مجال المس��ؤولية االجتماعية، 
عالوة مس��اهمتها في تنمية الموارد البشرية 
م��ن خالل توطين وتعمي��ن الوظائف البحرية 

الفنّية. كما أش��ارت اللجن��ة المنظمة إلى أن 
اختي��ار مه��دي ب��ن محم��د العبدواني ضمن 
أفضل 100 رئي��س تنفيذي في الوطن العرب 
ج��اء نتيجًة لألدوار الب��ارزة التي قدمها لقطاع 
النق��ل البح��ري في س��لطنة عُم��ان، و إدارته 
للش��ركة بنج��اح خ��الل الس��نوات الماضي��ة 
واإلرتقاء بخدمة النقل والسفر على متن رحالت 
العبّ��ارات العمانية على المس��توى االقليمي،  
ومساهمته في دعم وتشجيع المشاريع العاملة 
بالقطاعي��ن الس��ياحي واللوجس��تي لتعزي��ز 
السياحة المحلية في سلطنة عُمان  وتقدّمها 
كوجهة مفضّلة ضمن األس��واق االقليمية، و 
ما بذله م��ن جهود لضمان تناس��ق األهداف 
االس��تراتيجية للش��ركة الوطنية للعبّارات مع 
األه��داف التنموية لس��لطنة عُمان بما يحقق 

قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
كما أش��ار تقييم اللجنة العام��ة للجائزة بأن 
مه��دي العبدوان��ي اس��تطاع يوّظ��ف خبرته 
الممت��دة والمتنوع��ة ف��ي مج��االت االقتصاد 
الش��ركات  وإدارة  والمص��ارف  والتخطي��ط 
ف��ي قطاعات التموي��ل، والطاق��ة، والصناعة، 
واالتصاالت، لتعزي��ز منظومة خدمة العبّارات 
ف��ي س��لطنة عُم��ان لتصب��ح رائ��دة عالميًا 
م��ن خالل نيلها ع��دد من الجوائ��ز االقليمية 

والعالمي��ة، مم��ا جعله��ا بمثاب��ة بي��ت خبرة 
لمختلف الدول العربية.

وأش��ار غازي ب��ن عب��داهلل الزدجال��ي مدير 
عام التس��ويق واالتصاالت بالش��ركة الوطنية 
للعبارات أن نيل الش��ركة الوطني��ة للعبّارات 
على جائزة أفضل ش��ركة عربية في فئة النقل 
البحري ف��ي االحتفال الس��نوي لجائزة "أفضل 
الع��رب" يعتب��ر انج��ازّا آخر يضاف إلى س��جّل 
الس��لطنة الحافل بالنجاحات وللشركة بصفة 
خاصة، ويكتسب هذا الفوز رونقًا وألقا لتزامنه  
مع احتفاالت الس��لطنة بالعيد الوطني السابع 
واألربعين المجيد. مؤكدًا بأن المتتبع لمشروع 
العبّارات في السلطنة خالل السنوات الماضية 
س��يالحظ الدور االم الذي ضطلع به الش��ركة 
الوطنية للعبّارت في ربط محافظات السلطنة 
الساحلية، والمس��اهمة في تنمية المجتمعات 
المحلية، وتوفير فرص عم��ل للكادر الوطني. 
وأض��اف غازي الزدجالي قائال: تفخر الس��لطنة 
بأن ه��ذه الجائزة جاءت أيض��ا تقديرا للعناية 
التي توليها قيادة الش��ركة للش��باب العماني 
ال��ذي اثب��ت أن��ه قادر عل��ى العمل ف��ي كافة 
ميادي��ن العمل، لك��ون تقييم اللجن��ة العامة 
للجائ��زة اش��اد بتبوأ الش��باب العمان��ي اعلى 

المناصب والمراتب البحرية.

مسقط-

وقع��ت الش��ركة العماني��ة للتنمية 
الس��ياحية "عم��ران" الي��وم اتفاقي��ة 
للفن��ادق  "بريفي��رد"  م��ع  ش��راكة 
والمنتجع��ات الت��ي تع��د أكب��ر مزود 
عالمي لخدمات المبيعات والتس��ويق 
المس��تقلة  الفنادق  لعالمات  والتوزيع 
الفاخ��رة. وتهدف هذه الش��راكة إلى 
تس��ليط الض��وء عل��ى مس��ندم التي 
هي واح��دة من أكث��ر المناطق تفردا 
في عم��ان، لدعم األهداف الس��ياحية 

الطويلة األجل للسلطنة.
وتملك ش��ركة عم��ران كال من أتانا 
مس��ندم وأتانا خصب م��ن فئة األربع 
نج��وم والواقعي��ن ف��ي ش��به جزيرة 
مسندم مع إطالالت خالبة على مضيق 
هرمز، ويجتذب الموق��ع المميز الزوار 
اإلقليميين والدوليين الحريصين على 

استكشاف عمان من منظور مختلف.
وتمثل "بريفي��رد" العالمية للفنادق 
والمنتجع��ات أفض��ل وأرقى وأش��مل 
الفندقي��ة  الخب��رات  م��ن  تش��كيلة 

المستقلة.
وعبر هذه الش��راكة يمك��ن لفنادق 

أتانا االس��تفادة من ق��درات المبيعات 
الرفيع��ة ف��ي قط��اع س��فر األعم��ال 
والترفيه، وبرامج التس��ويق المبتكرة، 
ومنص��ات التوزيع، وش��بكة المهنيين 
المنتشرين في ما يقارب 40 مكتبا في 

جميع أنحاء العالم.
وقال حافظ بن محفوظ الحضرمي، 
ف��ي  األص��ول  إدارة  مس��اعد  مدي��ر 
ش��ركة عمران: إن عالمة أتانا هي أول 
سلس��لة فنادق تم إستلهام مفهومها 
وإنش��اؤها محلي��ًا في س��لطنة عمان، 
ومنذ ذلك الحين وهي تلعب دورا هاما 
ف��ي تطوير قطاع الضيافة والس��ياحة 
في الس��لطنة. وتسعى فنادق أتانا إلى 
االحتفاء بالتنوع واألصالة في السلطنة 
وش��عبها، مم��ا يتيح للضي��وف اختبار 
الضياف��ة العمانية على أصولها والتي 
ت��م تصميمه��ا وتنفيذها وف��ق أعلى 

المعايير العالمية.
وأضاف قائال: س��تتيح الش��راكة مع 
بريفيرد للفن��ادق والمنتجعات تقديم 
عالم��ة أتانا إل��ى جمهور أوس��ع وفي 
أس��واق راس��خة إضافية ما سيعزز من 
الوع��ي بعم��ان كوجه��ة س��ياحية ال 

يمكن تفويتها.

»بريفيرد« تروج لفنادق أتانا 
مسندم وأتانا خصب عالميا 

■ مهدي العبدواني

خالل التكريم 
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مسقط-

قالت س��امية بنت سنان الجهورية رئيسة 
فريق ميزون للمس��ير الحر إن السياحة هي 
من أهم القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
وتلعب دورا كبيرا في تنمية هذا البلد العزيز 
وتتمت��ع الس��لطنة بالمقوم��ات الس��ياحية 
الطبيعي��ة مما يعد تمي��زا األمر الذي يحتاج 
الى إلق��اء الضوء عل��ى األماكن الس��ياحية 
الموجودة في السلطنة وتطويرها وتنميتها.

وأضاف��ت ف��ي حديث م��ع "وجه��ات" إننا 
كفري��ق رياض��ي نم��ارس رياضة المس��ير 
الح��ر وصعود الجبال يس��اهم بش��كل كبير 
في استكش��اف أماكن جديدة في السلطنة 
والتعريف باالماكن السياحية الحالية، وكون 
الفريق خاص للنس��اء ف��إن الفعاليات التي 
تقام تس��تقطب كل نساء عمان الالتي لهن 
الدور الكبير في االس��رة فيما يتعلق بتوفير 

الترفيه والمتعة.
وقال��ت: إن دور وزارة الس��ياحة في اقامة 
مثل هذه الفعاليات مهم جدا ، حيث أنها هي 
الجهة المسؤولة عن إبراز الجانب السياحي 
في مثل ه��ذه الفعالي��ات ومهمتها تقديم 
الدعم والمساندة لكل من يرغب في تقديم 
خدم��ة مجتمعي��ة ته��دف إلى نش��ر ثقافة 
السياحة في البلد ويساهم بشكل مباشر في 
استقطاب السياح من الداخل والخارج خاصة 
بأن مثل هذه الفعاليات تلعب دورا كبيرا في 
جم��ع أعداد كبيرة من المجتمع للمش��اركة 
في مختلف المناس��بات خاصة النساء ، وهذا 
بدوره كفيل بالتعريف باألماكن الس��ياحية 
في الس��لطنة وتداول وجود ه��ذه األماكن 
بين الجميع، كما يمكن للمشاركات في مثل 
هذه الفعاليات أن يستقطبن عائالتهن وكل 
معارفهن الى نفس المكان الس��ياحي الذي 
اقيمت فيه الفعالية مما يساهم في تنشيط 

الحركة السياحية لهذه المواقع.
واش��ارت الى كثير م��ن الفعالي��ات تنجح 
او  لألف��راد  الش��خصي  المجه��ود  بس��بب 
المجموعات ولكن هناك الكثير منها يفشل 
بس��بب عدم وجود الدعم ، وإن توفر الدعم 
ولو بصورة لوجس��تية بحته فهذا من شأنه 
أن يع��زز همة وإرادة الذي��ن ينظمون مثل 
ه��ذه الفعالي��ات ويتفاعلون معه��ا بصورة 
ايجابية كبيرة تساهم في تكرار تنظيم هذه 
الفعاليات والذي بالتأكيد يساهم في تعزيز 

السياحة ودعم االقتصاد الوطني.

مسار العز
وقال��ت س��امية الجهوري��ة: تزامن��ا م��ع 
احتف��االت العيد الوطني الس��ابع واألربعين 
المجي��د ، قررن��ا االحتفال بهذه المناس��بة 
بطريق��ة ممي��زة ، وبم��ا أن الفري��ق يعنى 
برياضة المس��ير الحر وصعود الجبال بحثنا 
عن أماكن سياحية تحتضنها الجبال لتنفيذ 
احتفالية الفري��ق وتم اختي��ار قرية "وكان" 
الس��ياحية بوالي��ة نخ��ل ، كونها مش��روع 
س��ياحي يجذب العدي��د من الس��ياح ويقع 
ب��وادي مس��تل بقري��ة "وكان" وهي إحدى 
الق��رى الجبلية التي تحتضنه��ا قمم الجبال 
العالية، وتقع على ارتفاع 4950 مترا وتتميز 
ببرودة الطقس في فصل الشتاء، ونستطيع 
في هذه القرية السياحية أن نمارس رياضة 
المس��ير الحر وأيضا الصعود الى أعلى قمة 

ف��ي القرية بواس��طة المش��روع الس��ياحي 
ال��ذي أقامته وزارة الس��ياحة وهو عبارة عن 
مدرج يس��هل عملية الوصول إلى أعلى قمة 

بالقرية. 

قرية وكان
وتؤك��د الجهوري��ة ان فكرة اختي��ار قرية 
وكان بس��بب توافق طبيعة المكان وتوافر 
المقومات الس��ياحية الت��ي نحتاجها لتنفيذ 
مس��ار العز ، كذلك قرية وكان تعد مشروعا 
س��ياحيا جمي��ال الن��ه يج��ذب العدي��د من 
الس��ياح المحليين واألجانب بس��بب وجود 
المدرج الذي يسهل عمليه الصعود وكذلك 
الس��ياحة  وثقاف��ة  الموف��رة  االس��تراحات 
المنتشرة بين أهالي القرية حيث أن الجميع 
يستقبل السياح اس��تقباال جميال ويدل على 
ك��رم الضيافة واالحت��رام. وكذلك جو قرية 
وكان بارد ولطيف ويشجع السائح لالستمرار 
في صعود المدرج الى أعلى قمة واالستمتاع 

برؤية المناظر الخضراء الجميلة.

تعزيز حركة السياحة
وتشير رئيس��ة فريق ميزون للمسير الحر 
ال��ى أن أحد أه��داف فريق ميزون للمس��ير 
الح��ر النس��ائي ف��ي اقام��ة فعالية "مس��ار 

الع��ز" االحتف��ال بالعي��د الوطن��ي الس��ابع 
واالربعي��ن المجي��د بمش��اركة 47 ام��رأة 
البراز أهمي��ة رياضة المس��ير الحر وصعود 
الجبال بالنس��بة للم��رأة ، وتمكين قدراتها 
القيادي��ة ومس��اعدتها ف��ي كس��ب لياق��ة 
بدنية عالية، باالضاف��ة الى المحافظة على 
صحته��ا ، وارتأينا انه من خالل اس��تقطاب 
47 امرأة لمثل هذه الفعالية فإننا سنساهم 
وكان  لقري��ة  العائ��الت  اس��تقطاب  ف��ي 
الس��ياحية فأغلب النس��اء ال يعرف��ن القرية 
وال المقوم��ات الس��ياحية الموج��ودة فيها 
مم��ا يس��هم ذلك ف��ي تعزيز مكان��ة قرية 
"وكان" الس��ياحية كوجهة سياحية مفضلة 
للعائ��الت ، والمس��اهمة ف��ي دف��ع العجلة 
الس��ياحية واالقتصادية واالجتماعية وإبراز 
الوجه السياحي للقرية على وجه الخصوص 
والس��عي الى جعل والية نخل وجهًا سياحيا 

استثماريا في السلطنة.

طموح 
وتؤكد س��امية الجهوري��ة على انه هناك 
طموح بأن يكون لنا دور كبير في تنش��يط 
حركة السياحة في سلطنة عمان من خالل 
نش��ر ثقافة ممارس��ة رياضة المس��ير الحر 

وصعود الجبال عن طريق اكتش��اف أماكن 
س��ياحية اخ��رى في الس��لطنة بمش��اركة 
باس��تقطاب  وأيض��ا   ، عم��ان  نس��اء  كل 
الس��ياح وممارس��ي هذه الرياضة من دول 
العال��م حي��ث أن هذه الرياضة تس��تقطب 
الجمي��ع كبارا وصغ��ارا لس��هولتها وتوافر 
المقوم��ات الالزم��ة ف��ي س��لطنة عم��ان 
لممارس��تها. خاصة وأن الس��لطنة تتمتع 
بالمقومات الس��ياحية )الجبلية والساحلية 
والبرية واألودية( يس��اهم بشكل كبير في 
اس��تقطاب محبي هذه الرياضة مما يؤدي 
الى تعزيز السياحة ودعم االقتصاد الوطني 
من خالل االس��تثمارات الت��ي من الممكن 
ان تأتي بس��بب زيارة الس��ياح للسلطنة او 

الهواة وغيرهم.
وتص��ف س��امية الجهورية جولة المس��ير 
الح��ر فتقول: أغلب المش��اركات لم يتخيلن 
الم��كان ، فقب��ل الذهاب الى قري��ة "وكان" 
السياحية قمنا بارس��ال صور للمكان والكل 
كان يتساءل هل هذه الصور هي نفسها في 
الطبيعة ؟ وبما أننا ذهبنا بأنفسنا الى هناك 
وإلتقطن��ا هذه الص��ور كان��ت االجابة نعم 
هذه الصور هي نفس��ها في الطبيعة فكان 
االندهاش من الجميع وردود االفعال كبيرة 
جدا ، لمن يكن متوقعا وجود مكان سياحي 
به��ذه المقوم��ات الس��ياحية الممي��زة في 
سلطنة عمان مما كان اختيارنا لقرية "وكان" 
الس��ياحية كان موفقا. وفي البداية خططنا 
لتس��جيل عدد 47 إمرأة فقط في مسار العز 
ولكن تفاجأنا بأن عدد المشاركات وصل الى 
150 مش��اركة وكنا مندهشين وسعداء جدًا 
ألن هؤالء النسوة ينتظرن مثل هذه الفرصة 
لزيارة قرية "وكان" الس��ياحية وأيضا فرصة 
التعرف على مكان س��ياحي جديد باإلضافة 
الى ممارس��ة رياضة المس��ير الحر وصعود 

الجبال في جو لطيف وبارد.

مساهمة الجميع 
للمس��اهمة  الجميع  الجهورية،  وتطال��ب 
بش��كل إيجابي في نش��ر أهمية الس��ياحة، 
ونحتاج الى عدة نقاط لتعزيز ونش��ر الوعي 
لدى األسر والمجتمع من خالل تحسين نوعية 
الحياة ألهالي المناطق الس��ياحية والحفاظ 
على القيم والعادات والتقاليد والمس��اهمة 
في تحسين فهم طبيعة التواصل مع السياح 
ثقافي��ًا ، كذل��ك العم��ل على إيج��اد فرص 
وظيفية لألهالي لتحسين دخلهم من خالل 
وضع خطط صحيحة لتنمية الس��ياحة على 
أن تكون مس��تدامة وطويل��ة األمد، وأيضا 
توفير خبرات س��ياحية تق��دم خدمات عالية 
للس��ياح والزوار من مختلف المستويات مع 
األخذ قي االعتب��ار مصالح األهالي وأصحاب 
الممتلكات في المناطق الس��ياحية، وتوفير 
الترويحي��ة والخدمية  المراف��ق الس��ياحية 
وانشاء المحميات الطبيعية البرية والبحرية، 
واش��راك كافة القطاعات لتطوير النش��اط 
الس��ياحي كون القط��اع الس��ياحي مرتبط 
بطريقة مباشرة مع جميع القطاعات، وأيضا 
توفي��ر التعلي��م المطلوب في ه��ذا المجال 
والب��د ان تحدد أه��داف التعليم لكي يدرك 
األهال��ي وأبناؤه��م الملتحقي��ن بالكلي��ات 
والمعاهد أهمية السياحة ودورها في تعديل 
مس��تواهم المعيشي من خالل توفير فرص 

ألبناؤهم وبناتهم.

تمتاز بمقومات طبيعية 
يتطلب تطويرها وتنميتها 

سامية الجهورية رئيسة فريق ميزون للمسير الحر لــ »                 «:

السياحة 
العمانية

»مسار العز« يكتشف جمالية قرية "وكان" بطقسها الجميل وطبيعتها الخالبة
150 إمرأة شاركت في المسير الحر وصعدن إلى قمة قرية »وكان« بروح عالية  

يجب نشر ثقافة الوعي 
لدى األهالي وطبيعة 
التواصل مع السياح 

ثقافيًا

مطلوب إيجاد فرص 
وظيفية لألهالي 
لتحسين دخلهم 

ووضع خطط صحيحة 
لتنمية السياحة

■ سامية الجهورية
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مسقط-

تعمل »حيا للمياه« بش��كل متواصل 
على االرتقاء بمس��توى ج��ودة األعمال 
والخدم��ات الخاص��ة ب��إدارة ومعالجة 
مي��اه الص��رف الصح��ي والمحافظ��ة 
عل��ى الم��وارد البيئي��ة وبيئ��ة العمل 
وسالمة وصحة كافة العاملين بها من 
موظفين ومقاولين وكذلك المواطنين 
والمقيمين في مناطق أعمال ومشاريع 
الشركة، س��عيًا منها لتحقيق تطلعات 
وترجمة هدفها األساسي الرامي لجعل 

»عمان أكثر اخضرارًا وصحة« .
وق��ال  المهن��دس حم��د ب��ن حمود  
الهاشمي  مدير عام الدعم المؤسسي 
ف��ي حي��ا للمياه: أن الش��ركة تس��عى 
لضم��ان الج��ودة والصحة والس��المة 
من خالل تطبيق المعايير والمتطلبات 
المحلي��ة والدولي��ة المنظم��ة لذل��ك 
والعم��ل بها كمقياس لكاف��ة أعمالها 
ونش��اطاتها وتطوير مواردها البشرية 
وذلك بإدراج هذه المتطلبات والمعايير 
ف��ي كافة عملياته��ا اليومي��ة وجعلها 
مس��ؤولية أساس��ية لجمي��ع العاملين 
إضاف��ة إلى توفي��ر بيئة عم��ل صحية 
وآمنة لكاف��ة الموظفين والعاملين مع 
الش��ركة مع توفير التدريب المس��تمر 
للمخاط��ر  الكاف��ي  الفه��م  لضم��ان 
والتأثي��رات البيئي��ة ووض��ع الضوابط 
المناسبة للتحكم فيها. وتعمل الشركة 
بش��كل مس��تمر على تحدي��د وتقييم 
المخاطر والعمل على الحد منها. فضال 
عن اإلس��تجابة لحاالت الطوارئ، والحد 
من الح��وادث والحوادث الوش��يكة مع 
تطبيق المعاييرالمحلية والدولية الدارة 
البيئ��ة في ترش��يد اس��تهالك الطاقة 
والموارد الطبيعية في كافة األنش��طة، 

والتقليل من الفاقد والحد من التلوث، 
ورفع وزي��ادة الوعي البيئ��ي لدى كافه 

العاملين والمقاولين بالشركة.
وأضاف مدير عام الدعم المؤسس��ي 
أن حي��ا للمي��اه تولي جُ��ل اهتمامها 
بالس��المة والصح��ة المهني��ة حي��ث 
شرعت الشركة في إيجاد اللوائح وسن 
الضواب��ط الداخلية لرفع كفاءة مبادئ 
الس��المة والصحة المهني��ة من خالل 
وج��ود فري��ق مختص يُعنى بش��ؤون 
الس��المة والصحة المهني��ة من حيث 
متابع��ة مدى التزام موظفي الش��ركة 
والمقاولي��ن العاملي��ن ف��ي مش��اريع 
الش��ركة بش��روط وقوانين الس��المة 
والصح��ة المهني��ة عن طري��ق قيامه 
بعملي��ات تفتي��ش دوري��ه للتأكد من 
تطبيق اشتراطات ومتطلبات السالمة 
بالمباني ومحطات التش��غيل والورش 
والمختبرات. كما أن الفريق يقوم بنشر 
الوعي الوقائي وترسيخ مبادئ السالمة 
المهني��ة بي��ن الموظفين م��ن خالل 
الوقائية  والنشرات  اإلرشادية  اللوحات 
وتنس��يق العدي��د م��ن المحاض��رات 

التثقيفية والتوعوية في هذا المجال.

»حيا للمياه« تطبق أرقى معايير 
الجودة والصحة والسالمة والبيئة

فريق ميتسوبيشي باجيرو يخوض مغامرته الصحراوية األولى بنجاح

بنك عمان العربي يدشن فعاليات "قيادة2" 

مسقط-

أفتتح��ت عمانت��ل، الش��ركة الرائدة في 
المتكامل��ة  االتص��االت  خدم��ات  توفي��ر 
ف��ي الس��لطنة، مناف��ذ بي��ع جدي��دة في 
واليتي العامرات والمعبيلة، التي عكس��ت 
تصاميمه��ا مفهومًا عصري��ًا وتهدف إلى 
خل��ق تجربة رقمية تفاعلية للمش��تركين. 
وتنس��جم هذه الخط��وة مع اس��تراتيجية 

عمانتل للتح��ول الرقمي »3.0« التي تركز 
بشكل رئيسي على إطالق منتجات وخدمات 
متط��ورة تتج��اوز توقعات المس��تخدمين 
وتث��ري تجارب حياته��م اليومية من خالل 
تبن��ي أفض��ل ممارس��ات البي��ع بالتجزئة 
وتيسير العمليات، وذلك من خالل عنصري 

اإلبتكار والتطوير.
وحرص��ت عمانت��ل على تطبي��ق أفضل 
التصاميم الهندس��ية واإلبتكارية في بناء 

هذه المنافذ، فالواجهات الخارجية تتس��م 
بالجم��ال الالف��ت للنظر والرق��ي. وقد تم 
تصميم مدخل المنافذ لتشجيع المشتركين 
على استكش��اف المنتجات والخدمات التي 
تقدمه��ا عمانتل، في حي��ن أن الديكورات 
الداخلية البراقة توفر أس��لوبًا مميزًا ونهجًا 
جديد في تقديم الخدمات إلى جانب تعزيز 
تجرب��ة المنتج المرتكزة على المش��تركين 

واحتياجات التسوق الخاصة بهم.

مسقط-

اختتمت الشركة العامة للسيارات، الموزع 
الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في عُمان، 
رحلته��ا األولى من أصل أربع بنجاح وذلك 
في إط��ار مغامرتها الصحراوية الس��نوية  
الشهيرة ل� »فريق ميتسوبيشي«. وكانت 
الرحلة األولى خالل يومي 24-25 نوفمبر 
بحضور حوالي 200 شخص في 50 سيارة 

باجي��رو جاب��وا الصحراء ف��ي عطلة نهاية 
أس��بوع مليئة بأجواء المتع��ة والمغامرة، 
حيث أتاحت الرحلة لكل من مالكي وعشاق 
باجيرو فرصة تجربة المغامرة الصحراوية 
الحقيقة على المركبة المصصمة خصيصًا 
لخ��وض ه��ذا التح��دي – ميتسوبيش��ي 

باجيرو.
ونظرًا للش��عبية الكبيرة التي تحظى بها 
مغام��رات فري��ق باجي��رو، فقد تم تقس��يم 

الرحالت إلى أربع رحالت على مدى الشهرين 
القادمين، حيث انطلقت الرحلة األولى خالل 
عطل��ة نهاية األس��بوع الفائتة وس��تتبعها 
الثاني��ة في ش��هر ديس��مبر ث��م الرحلتين 
األخيرتين في ش��هر يناي��ر المقبل. وتدعو 
الش��ركة جميع مالكي باجيرو في السلطنة  
للتس��جيل في الرحالت القادم��ة وذلك في 

صالة عرض الشركة في العذيبة.

مسقط-

بعد إطالق��ه مؤخرًا النس��خة الثانية من 
برنامج تطوي��ر وتعزيز المه��ارات القيادية 
»قيادة«. أعلن بنك عمان العربي عن إكمال 
20 مش��ارًكا لورش��ة العم��ل األولى ضمن 

فعاليات برنامج قيادة )2(.
وقال ع��ادل الرحبي رئي��س إدارة الموارد 
البش��رية : قبل التحاقه��م بالبرنامج، خضع 

جمي��ع المرش��حين لبرنامج »قي��ادة« لعدد 
من مراح��ل التقييم اش��تملت على التقييم 
الش��مولي باس��تخدام نظ��ام 360 درج��ة 
وه��و نظ��ام متط��ور لتقيي��م األداء يعتمد 
عل��ى التغذي��ة المرتدة أو التغذي��ة العائدة 
من عدة مص��ادر وم��ن كل االتجاهات كما 
خضع المرش��حون لمقاب��الت منهجية بعد 
اس��تكمالهم الس��تبيان SDI( وال��ذي ت��م 
تصميم��ه للوقوف عل��ى نقاط الق��وة لدى 

المرشحين وآليات تعزيزها. 
وأض��اف: أود أن أنوه بأن فعاليات ورش��ة 
العم��ل األول��ى ضم��ن برنامج »قي��ادة 2« 
تركز على دراسة الجوانب والمؤشرات التي 
تظهره��ا أدوات التقيي��م التي أش��رنا اليها 
وذل��ك م��ن خالل تخصي��ص اح��د المحاور 
لتنمية الوعي الش��خصي للموظفين لنقاط 

القوة لديهم والعمل على تعزيزها.

عمانتل تفتتح منافذ بيع جديدة في العامرات والمعبيلة

■ حمد الهاشمي 

بنك مسقط يوقع اتفاقية تنفيذ 
المشـتريات مـع برافوسـوليشن

مسقط-

حقق بنك مس��قط، المؤسس��ة المالية الرائدة بالس��لطنة‘ تقدمًا ملحوظًا في 
عمليات المش��تريات بالتعاون مع شركة ’برافوسوليشن‘ حيث قام البنك بتوقيع 
إتفاقية تمديد لمدة 3 أعوام مع ش��ركة ’برافوسوليش��ن‘ لتزويده بحلول الشراء 
االستراتيجية، إذ يدير البنك حاليًا أنشطة المناقصات الخاصة به من خالل منصة 
برافوأدفانتج االس��تراتيجية للمشتريات من ’برافوسوليش��ن‘، والتي تقوم أيضًا 
بتزويد البنك باستشارات موجهة في مجال المشتريات لتوسيع نطاق حضوره في 
مجال األعمال. ويأتي تمديد نطاق االتفاقية إثر التعاون الناجح الذي استمر لمدة 
أربعة أعوام بين الطرفين، والذي س��اهم في جعل البنك من  أوائل المؤسس��ات 
المصرفية العمانية التي تدير مزادات عكس��ية من خ��الل منصة ‘برافوأدفانتج’، 

مما أدى إلى انخفاض بنسبة 20 ٪ في التكلفة اإلجمالية إلحدى المشاريع.
وقال سعيد بن سالم العوفي، نائب مدير عام مجموعة المشاريع الخاصة والبنية 
التحتية في بنك مسقط: نتطلع قدمًا لتعاوننا مع منصة برافوأدفانتج الرائدة في 
توفير حزم تطبيقات التوريد االستراتيجي، والتي أتاحت لنا تنفيذ أولى المزادات 
العلني��ة اإللكترونية م��ن نوعها في القطاع المصرفي العماني، بما ينس��جم مع 
فلس��فة البنك المس��تندة إلى رؤيته ) هيا ننجز أكثر(. وال يزال البنك يبرهن على 
حض��وره الرائد في مج��ال اعتماد أحدث التقني��ات التي ال ترتقي بس��وية أدائه 
فحس��ب، وإنما تسهم في جعل عمليات الش��راء أكثر كفاءة. وتلعب التكنولوجيا 
المالية دورًا محوريًا في رسم المالمح المستقبلية للخدمات المصرفية، وقد نجح 
’بنك مسقط‘ في تحقيق انتقال سلس من تقديم الخدمات المصرفية التقليدية 
الى الخدمات المصرفية الرقمية والمبتكرة بهدف تحسين التجارب التي يوفرها 

لعمالئه، وإعادة هندسة عملياته وتحقيق النمو والتوسع.
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مشاريع تعزز من مكانة اإلمارة عالميا كمقصد للسياح

واجـهات بحـرية تجـمع بـين الطـابع العصـري والتقـليدي
دبي- حمدان البادي

» دبي ليس��ت مدينة أس��منت فقط«، 
بهذه العبارة قدمت موظفة شركة مراس 
مشروع الس��يف بمنطقة الفهيد التراثية 
وال��ذي أفتتح جزاء منه مؤخرا كممش��ى 
ونم��وذج  متكامل��ة  بحري��ة  وواجه��ة 
للواجهات البحرية التي تجمع بين الطابع 
العصري والطابع التقليدي مجسدة بذلك 

دبي الحاضر ودبي الماضي.
تضم الوجه��ة البحرية التي تطل على 
خور دبي وبطول 1.8 كم وجهة سياحية 
جدي��دة تجمع بي��ن الحداث��ة واألصالة 
المس��توحى من نمط الطابع العمراني 
في الخمس��ينيات والس��تينيات في دبي 
إل��ى جان��ب الممش��ى وأكثر م��ن 500 
محل تج��اري متنوع و3 فنادق ومجموعة 
واسعة من األنشطة التي تناسب مختلف 
شرائح الزوا. كما أن المطاعم والمقاهي 
تأتي من بين تشكيلة واسعة من أشهر 
والمحلية  العالمي��ة  التجارية  العالم��ات 
والمطاعم العربية لتقديم خدماتها منذ 

الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل.
يض��م القس��م التراث��ي الكثي��ر م��ن 
التفاصيل الصغي��رة التي تعكس الحياة 
ف��ي الماض��ي واس��تخدام الكثي��ر من 
األدوات التي تحاكي تلك الفترة الزمنية 
ب��كل تفاصيله��ا، كم��ا أن هذا القس��م 
يض��م فندقا صم��م بطريق��ة مبتكرة- 
قيد اإلنش��اء- تتوزع غرفة البالغ عددها 

200 غرفة على مباني واحياء الممش��ى. 
بينم��ا صم��م القس��م الحدي��ث بطابع 
عصري ويضم فندقين ومرسى لليخوت 
وعدد من المح��الت التجارية والمطاعم 

والخدمات المتنوعة.

ال مير
»المير« الوجهة الشاطئية التي قامت 
بتطويره��ا وافتتاحه��ا مؤخ��را ش��ركة 
مي��راس القابض��ة ف��ي مدين��ة دبي و 
»المير« كلمة فرنسية تعني البحر وهي 
تتمتع بش��واطئ استثنائية على شاطىء 
جمي��را بط��ول 2.5 ك��م، حي��ث يمت��د 

المشروع على مساحة 13.4 مليون قدم 
مربعة، ويتوزع على ثالثة أقسام: »المير 
س��اوث«، و«المير ن��ورث«، و«ذا وارف« 
وتق��ع م��ا بين مش��روعي  بي��رل جميرا 
وجميرا باي، كما أنه��ا قريبة من بعض 
المعالم الش��هيرة مثل متح��ف اإلتحاد، 

وقناة دبي المائية.
يح��وى »المير« ع��ددا م��ن المطاعم 
والمقاه��ي وعرب��ات الطع��ام المعروفة 
الواجه��ة  جان��ب  إل��ى  بالفودترك��س 
البحري��ة لالس��تمتاع بالش��اطىء وبم��ا 
يوف��ر خصوصي��ة للعائ��الت وأنش��طة 
متنوعة مثل األلعاب المائية والرياضات 

الش��اطئية، باإلضاف��ة إلى أل��واح التزلج 
وقاع��ات األلع��اب الرياضي��ة الخارجي��ة 

واألنشطة الشبابية.
بافتتاح هاتين الوجهتين تكون مراس 
القابضة قد طورت 8 وجهات بحرية في 
مدينة دبي خالل السنوات الثالث االخيرة 
وه��ي »الس��يف« و »المير« و »س��يتي 
ووك«، و »ذا بييتش«، و »بوكس بارك«، 
و »الست إكزت«، و »ذا أوتلت فيليدج«. 
ومِ��راس هي ش��ركة قابض��ة مملوكة 
لحكومة دبي، وتتخذ من دبي مقرًا لها. 
وتقوم حاليًا بتطوير مش��اريع حيوية في 

دولة اإلمارات.

أخبــار

االتحاد للطيران تضيف 
رحلة يومية ثانية الى 

عّمان فــي مـــارس
أبوظبي -  

تعت��زم االتح��اد للطي��ران إضافة 
رحل��ة يومي��ة ثانية بي��ن أبوظبي 
وعمّ��ان، اعتب��ارًا م��ن 25 مارس 
الرحلتي��ن  ش��أن  وم��ن   .2018
أكب��ر  خي��ارات  توفي��ر  اليوميتي��ن 
للمس��افرين بين أبوظبي وعمّان، 
ومريح��ة  مالئم��ة  مواعي��د  م��ع 
الظه��ر  س��اعات  ف��ي  للمغ��ادرة 
والمس��اء المبك��رة م��ن العاصم��ة 
اإلماراتية والعاصمة األردنية، على 

التوالي.
اإلضافي��ة،  الرح��الت  وستس��هم 
الت��ي تت��م خدمته��ا عب��ر طائ��رة 
إيرباص A320 المرتبة وفق نظام 
الدرجتين وتحم��ل 16 مقعدًا على 
مت��ن درجة رج��ال األعم��ال و120 
مقع��دًا بالدرج��ة الس��ياحية، ف��ي 
تعزي��ز حركة الربط عب��ر أبوظبي 

إلى شبكة أوسع من الوجهات.
وقال بيت��ر بومغارتن��ر، الرئيس 
التنفي��ذي لالتحاد للطي��ران: يأتي 
تركيزن��ا عل��ى زيادة الرح��الت إلى 
عدد م��ن وج����هاتنا العالمية بهدف 
س��فر  خي��ارات  توف�����ي��ر  ضم��ان 
أك����ث��ر للضي��وف الراغبين بمزيد 

م�����ن المرونة.

اختيار شيف مطعم 
»اوسيانو« في فندق 

أتالنتس دبي ضمن أفضل 
10 طهاة في العالم

دب��ي-
اختير الشيف الرئيسي في مطعم 
»أوسيانو« بمنتجع أتالنتس النخلة 
في دبي«جريجوار بيرجيه« كواحد 
من أفضل عش��ر طهاة ف��ي العالم 
وذل��ك ضم��ن حف��ل توزي��ع جوائز 
أفضل شيف 2017 والذي أقيم في 

العاصمة البولندية وارسو. 
وتعتب��ر جائزة أفضل ش��يف التي 
تنظمه��ا ميديا ك��ورب اح��دى أبرز 
مج��ال  ف��ي  العالمي��ة  المنافس��ات 
الطهي حيث ش��ارك فيه��ا أكثر من 
300 شيف من مختلف أنحاء العالم. 
الفرنس��ي  الطاهي  اختي��ار  وتم 
»بيرج���ي��ه« م��ن بي��ن أفضل 10 
طه��اة ف��ي العال��م نظ��رًا لتقنيات 
ينفذه��ا  الت��ي  المبتك��رة  الطب��خ 
ف��ي مطع��م أوس��يانو ف��ي منتجع 
أتالنت��س النخل��ة في دب��ي، حيث 
تفوق بيرجيه عل��ى أكثر من 300 

طاه من جميع أنحاء العالم.

وجهات بحرية سياحية
ج�ديدة في دب�ي

»السيف«
و »المير«



9.7 ماليين سائح زاروا المغرب في 10 أشهر 

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

الفج�ر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

مواقيت 

ال�صالة في 

م�صقط

اأرقـــام 

تهمــك

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

استعالمات رحالت مطار صاللة:

استعالمات الطيران العماني:

مركز استعالمات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234 خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:

ديسمبر 2017م    ـ    العدد  47 www.wejhatt.com

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

ال ش��ك أن مس��اعي تطوي��ر القطاع الس��ياحي في الس��لطنة بوتيرة 
متس��ارعة بجه��ود عديد المؤسس��ات الحكومي��ة ودعم اس��تثماري من 
القط��اع الخاص األمر الذي يحفز بيئة هذا القطاع للنمو وليكون محركا 
أساسيا في تنويع مصادر الدخل وفق استراتيجية 2040 التي تكمل رؤية 

2020 التي وضعت اللبنات األولى الستراتيجية التطوير.
اليوم نحن نرى كثير من الدول تعمل على جذب السياح سواء في دول 
شرق آس��يا أو دول االتحاد الس��وفيتي س��ابقًا ومنها أذربيجان وجورجيا 
اللتين تعمالن وفق أس��س جذب س��ياحي وحم��الت ترويج كبيرة تحقق 

أهدافها وتجني ثمارها سريعا.
بال شك أن من محفزات القطاع السياحي عاملين مهمين هما تسهيالت 
الدخول وس��هولة الوصول، وهذين العاملين تعمل بهما كثير من الدول 
الت��ي باتت تس��تقطب الس��ياح منها تايالن��د وماليزيا والي��وم اذربيجان 
وجورجيا والبوسنة التي تحقق عوائد جمة من حراكها السياحي من دولنا 
الخليجية كون تلك الدول تقدم تس��هيالت للسياح الذين يودون زيارتها 
منها إلغاء التأشيرات وهو عامل مهم كل سيائخ يبحث عن دولة ال تطلب 
تأش��يرة مس��بقة مثال ذلك تايلند التي تجذب س��ياح العالم الن الدخول 
إليها س��هال حتى أنها اآلن ألغت تعبئة استمارة الدخول عن السياح وهذا 
ما يجب أن نسير به نحن في السلطنة كعامل مهم لتطوير السياحة من 
جانب وجذب الس��ياح من جانب آخر ألن أي تس��هيل ف��ي هذا يجذب إلينا 
الس��ياح والدخول بسهولة. ومن جانب آخر سهولة الوصول والذي يتمثل 
في تعدد ش��ركات الطيران التي تحط في مطاراتنا س��واء في مس��قط 
أو صالل��ة أو صحار، وهي مطارات مهيأة الس��تقبال أكبر الطائرات مثل 
إيرباص 380 العمالقة، لذلك على الجهات المعنية ان تعمل بسرعة من 
أجل جذب ش��ركات الطيران العالمية إلى السلطنة مما يعزز من تسهيل 
وصول الس��ياح إلينا من دون الحاجة إلى رح��الت طويلة وترانزيت الذي 
أصبح ال يحبذه كثير من الس��ياح من أجل كسب الوقت والراحة للوصول 

إلى المقصد السياح. 
ه��ذان العامالن يجب أن نعمل عليهما في الس��لطنة، وبس��رعة حتى 
نجعل من الس��لطنة محطة استقطاب س��ياحي مهمة الستغالل موقعنا 
الجغراف��ي وحال��ة األمان التي نعيش��ها على تراب ه��ذه األرض الغالية 
بحكمة بانيها جاللة الس��لطان المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، إضافة إلى 
المقومات الس��ياحية التي تزخر بها الس��لطنة والتي تمثل كنزا سياحيا 

غير مستغل حتى اآلن.
فه��ل نعي ذل��ك خاصة ف��ي مرحلة تتطل��ب تجاوبا س��ريعا وإبعاد 
المخاوف غير المبررة التي تثقل كاهل خططنا وتوجهاتنا المستقبلية.
 yahmedom@hotmail.com

عامالن ضروريا لجذب السياح
يوسف بن أحمد البلوشي

الرباط-

بل��غ عدد الس��ياح الذين زاروا المغ��رب بين يناير واكتوب��ر 2017، ل 9.7 
ماليين س��ائح، بارتفاع قدر بتس��عة في المائة، مقارنة م��ع الفترة ذاتها من 
الس��نة المنصرمة. وأعلن المرصد السياحي للسياحة في المغرب عن ارتفاع 
عدد الس��ياح األجانب بنس��بة 14 في المائة، فيما ارتف��ع عدد الوافدين من 

السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة خمسة في المائة.
وأشار إلى ان الس��ياح القادمين من ألمانيا زاد 14 في المائة، وهولندا زاد 
8 في المائة، وفرنسا زاد 7 في المائة، وكذا األسواق الواعدة مثل الصين زاد 
203 في المائة، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة 
األمريكية والبرازيل على التوالي، ارتفاعا بنسب 40 في المائة و33 في المائة 

و30 في المائة و51 في المائة.
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»مواصالت« تفوز بجائزة عالمية
عن فئة التميز في مجال الحافالت 

مسقط-

فازت شركة النقل الوطنية العمانية »مواصالت«، إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة »أسياد«، بجائزة عالمية عن فئة »التميز في مجال 
الحاف��الت« ضمن مجموعة الجوائ��ز التي يمنحها االتح��اد الدولي 
للنقل الطرقي سنويا، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل النقل 
العام داخل المدينة و بين المدن، من خالل مش��اريع مبتكرة عالية 

الجودة وفعالة من حيث التكلفة .
وتأه���لت »مواصالت« من ضمن 15 ش��ركة على مستوى العالم 
للمنافس�����ة على الجائزة، واحتلت المركز الثان��ي عالميا عن الفئة 

التي فازت بها.
 يأت��ي الف��وز بالجائزة نظرا للنم��و الملحوظ ف��ي تطبيق مراحل 
استراتيجية النقل العام بالحافالت في السلطنة ومدى سعي الشركة 
ف��ي تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها وزيادة عدد المس��تخدمين 
لحافالت »مواصالت« في فترة وجيزة  إلى جانب ثقة العمالء الكرام 

بالخدمات المقدمة.
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