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محسن الشيخ: 19.8 مليون انطباع عالمي
عـن طـواف عمان و189 قناة تنقل مراحله 

مسقط - 
أكد المهندس محســن بن محمد الشــيخ رئيس بلدية مسقط رئيس اللجنة 
المنظمــة لمهرجان مســقط 2017 علــى أهمية طواف عمــان كحدث رياضي 

عالمي والذي انطلق الثالثاء ويستمر حتى 19 فبراير .
وقــال ان طواف عمان في عام 2016 حصل علــى حوالي 19.8 مليون انطباع 
حول العالم عبر شبكات التواصل االجتماعي، كما تم بث أخبار الطواف عبر 189 
قناة  طوال مراحله الســت،  كما تم نشــر حوالي 362 خبرا وتغطية صحفية في 

مختلــف الصحــف العالمية الرئيســية. وأوضــح: أن طواف 
عمان يمثل نافذة حقيقية لترويج السلطنة سياحيا. 
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لعدم اإللتزام باشتراطات الجودة 
فندق شاطىء السوادي مغلق حتى إشعار آخر

بركاء - 

أغلقت الجهات المعنية فندق شــاطىء الســوادي بوالية بركاء بســبب تدني 
مســتوى الخدمة المقدمة حســب االشــتراطات المحددة من وزارة الســياحة 
للقطاع الفندقي في السلطنة. وأشارت مصادر مطلعة إلى ان الفندق مغلق منذ 
قرابة 6 أشهر ألن المشغل لم يلتزم بالشروط وااللتزامات في الجودة، وبالتالي 

يجب ان تلتزم ادارة الفندق بالشروط المحددة وفق األنظمة والقوانين.
ويعد فندق شاطىء السوادي من الفنادق ذات الموقع المميز والذي يقع على 
شــاطىء والية بركاء الذي يشــكل مزارا سياحيا كبيرا خاصة وان هذه المنطقة 
تفتقد للفنادق من والية السيب بمحافظة مسقط ومتى والية صحار بمحافظة 
شمال الباطنة بخالف وجود فندق واحد وهو منتجع ميلينيوم المصنعة. ويزداد 
الطلب على الفنادق التي تقع على الشــاطىء نظرا للمنظر الخالب الذي تحظى 
به ومع إغالق فندق شاطىء السوادي يفقد القطاع السياحي الفندق مزارا حيويا. 
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أفواج سياحية تصل إلى المصنعة أسبوعيا 

السلطنة تبهر السياح الفرنسيين
باألمان وبشواطئها وطبيعتها الجغرافية

المصنعة - يوسف بن احمد البلوشي

يجذب ســحر الطبيعــة الجغرافية والشــاطىء 
الــالزوردي وحالة األمان في الســلطنة، الســياح 
الفرنســيين خالل هــذه الفترة مــن العام، حيث 
تشهد الســلطنة حراكا سياحيا كبيرا من السوق 
الفرنســي وبخاصة نحــو واليــة المصنعة التي 
يتدفق عليها أســبوعيا اكثر من 120 سائحا عبر 
رحالت مباشرة. ويشهد فندق ميلينيوم المصنعة 
حركة ســياحية كبيرة من السوق الفرنسي حيث 
تتجاوز نســبة اإلشــغال في غرف الفندق 70 في 

المئة من جانب السياح الفرنسيين.
ويزور السياح الفرنسيين السلطنة عبر رحالت 
منتظمة عبر الطيران العُماني الذي أخذ يسير 
رحالت يومية بين مسقط ومطار شارل ديجول 
فــي باريس وهو ما عزز الحراك الســياحي بين 
السلطنة وباريس .  ويقضي السياح الفرنسيون 
قرابــة 7 ايّام في الســلطنة قبــل العودة الى 
بالدهــم، حيــث يســتمتعون بوقتهــم عنــد 

الشــاطىء في والية المصنعة ودفء الشــمس 
خــالل هــذه الفترة  الــذي يعد رائعا بالنســبة 
للســياح األوروبيين. كما يقوم الســياح بزيارة 
القالع والحصون واألودية والمزارات السياحية 
في السلطنة منها نزوى وبدية ووادي بني خالد 

وبهال عبر رحالت سياحية منظمة.

ويأتــي هذا التدفق الســياحي نتيجة الجهود 
التسويقية لوزارة الســياحية ممثلة في مكتب 
التمثيل الســياحي فــي باريــس وبالتعاون مع 

السفارة العمانية في فرنسا.

)تفاصيل 3(
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مسقط - العمانية

ارتفــع عــدد المنشــآت الفندقية في 
الســلطنة إلى 339 منشأة بزيادة 6.6 
بالمائــة وذلــك بعد ان تــم افتتاح 41 
منشــأة فندقيــة متميــزة خــالل العام 

الماضي.
بــن  محمــد  المهنــدس  وقــال 
محمــود الزدجالــي مدير عــام خدمات 
المســتثمرين وإدارة الجــودة بــوزارة 
السياحة في تصريح لزميلة "عمان" إن 
ارتفاع المنشآت في السلطنة أسهم في 

رفع عــدد الغرف الفندقيــة المعروضة 
إلــى 18839 غرفــة فندقيــة بهــدف 
زيادة التنافســية في مستوى الخدمات 

الفندقية ونوعية وجودة المنتج.

إلغاء تراخيص
وبين أن المنشــآت تتمثــل في 170 
فندقا و122 شــقة فندقية، و47 منشأة 
فندقية أخرى كاالستراحات والمخيمات 
والنزل التراثية والنزل الخضراء وبيوت 
الضيافــة كما أن العام الماضي شــهد 

إلغاء تراخيص 18 منشأة.
وأضاف الزدجالي أنه الحظ من خالل 
مقارنة إحصــاءات الموافقات المبدئية 
الصــادرة فــي عــام 2016، زيــادة في 
عــدد الموافقات الصــادرة حيث بلغت 
256 موافقــة مقارنة بـــ 164 في عام 
2015م حيــث إنه يتم شــهريا إصدار 
عــدة موافقات إلقامة مشــاريع فندقية 
مما يــدل على زيــادة عدد المشــاريع 

المستقبلية.
خدمــات  عــام  مديــر  وأوضــح 

أن  الجــودة  وإدارة  المســتثمرين 
وزارة الســياحة أجرت مراجعة شــاملة 
لمراحل ســير جميع المعامالت الخاصة 
بالخدمــات المقدمــة من قبــل الوزارة 
وإعادة هندســة تلك اإلجــراءات وتوج 
ذلك العمــل بإطالق نظــام إلكتروني 
إلصدار األنشطة والتراخيص السياحية 
عن طريــق الموقع اإللكترونــي لوزارة 
الســياحة »البوابة الســياحية«، وذلك 
طلبــات  لتقديــم  الوقــت  الختصــار 

التراخيص وإصدارها إلكترونيا.

339 منشأة توفر 18839 غرفة

محمد الزدجالي: إلغاء تراخيص
18 منشـأة فــندقية في 2016

االمارات تمنح السياح 
الروس تأشيرات 

دخول عند وصولهم
دبي – رويترز

قررت دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة منح 
مواطنــي روســيا االتحاديــة تأشــيرات دخول 
لدى وصولهم إلى اإلمارات في محاولة لتعزيز 

السياحة والتجارة.
وقالــت وكالــة االنباء االماراتية : إن الشــيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم، رئيــس مجلس 
الــوزراء وحاكم دبي، وافق علــى قرار لمجلس 
الوزراء يوصي بمنح رعايا روسيا تأشيرة دخول 

فور وصولهم إلى االمارات.
ولم يذكر التقرير موعد سريان هذا اإلجراء.

وتحــرص دولة اإلمارات علــى تعزيز التجارة 
والســياحة بعد تراجع أعداد الزائرين لألسواق 
التي كانت رئيســية في الماضــي، ومن بينها 
روســيا، بســبب التباطؤ االقتصــادي وارتفاع 

الدوالر.
وقــررت دولة اإلمارات في ســبتمبر الماضي 
منح حاملي جوازات الســفر الصينية تأشيرات 

دخول لدى وصولهم.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات، إن أكثر من 600 
ألف ســائح روســي زاروا دولة اإلمــارات خالل 

العامين الماضيين.

■ محمد الزدجالي
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أفواج سياحية تصل إلى المصنعة أسبوعيا 

السلطنة تبهر السياح الفرنسيين باألمان وبشواطئها وطبيعتها الجغرافية

المصنعة - يوسف بن احمد البلوشي

يجذب سحر الطبيعة الجغرافية والشاطىء 
الــالزوردي وحالــة األمــان في الســلطنة، 
الســياح الفرنســيين خالل هذه الفترة من 
العام، حيث تشــهد السلطنة حراكا سياحيا 
كبيرا من الســوق الفرنســي وبخاصة نحو 
والية المصنعة التي يتدفق عليها أسبوعيا 

اكثر من 120 سائحا عبر رحالت مباشرة.
ويشــهد فندق ميلينيوم المصنعة حركة 
سياحية كبيرة من الســوق الفرنسي حيث 
تتجاوز نســبة اإلشغال في غرف الفندق 70 

في المئة من جانب السياح الفرنسيين.

حراك سياحي 
ويزور الســياح الفرنســيين السلطنة عبر 
رحــالت منتظمة عبــر الطيــران العُماني 
الذي أخذ يســير رحالت يومية بين مسقط 
ومطار شارل ديجول في باريس وهو ما عزز 

الحراك السياحي بين السلطنة وباريس .
 ويقضــي الســياح الفرنســيون قرابة 7 
ايّام في السلطنة قبل العودة الى بالدهم، 
حيث يســتمتعون بوقتهم عند الشــاطىء 
فــي والية المصنعة ودفء الشــمس خالل 
هذه الفترة  الذي يعد رائعا بالنسبة للسياح 
األوروبيين. كما يقوم السياح بزيارة القالع 
والحصــون واألودية والمزارات الســياحية 
في السلطنة منها نزوى وبدية ووادي بني 

خالد وبهال عبر رحالت سياحية منظمة.

ويأتــي هــذا التدفــق الســياحي نتيجــة 
الجهود التسويقية لوزارة السياحية ممثلة 
في مكتــب التمثيل الســياحي في باريس 

وبالتعاون مع السفارة العمانية في فرنسا.

90 ألفا 
وزار السلطنة خالل عامي 2015 و2016 
حوالي 90 ألف ســائح من السوق الفرنسي 
بينهــم 46,520 ســائح فــي عــام 2015 

وحوالي  41,366 في عام 2016. 
الســياحي  الســوق  ان  بالذكــر  جديــر 
الفرنســي مــن اصعب االســواق من حيث 
إقناع الســائح الفرنسي لقضاء إجازته خارج 
بالده كونه يفضّل البقاء في فرنسا. ولكن 

الترويج الســياحي لوزارة الســياحة شــكل 
دعما لجذب األفواج الســياحية من السوق 
الفرنسي مع السمعة الطيبة للسلطنة من 

حيث األمان واالستقرار الذي تتمتع به.
ويقــول ســالم من عدي المعمــري مدير 
عام الترويج في وزارة الســياحة في تصريح 
ل "وجهات" اننا اليوم نشــهد ثمار الجهود 
الكبيــرة التــي تواصلــت طوال الســنوات 
الماضيــة مــن حيــث الترويج في الســوق 
الفرنســي رغم ان الســوق الفرنســي يعتر 
من االســواق الصعبة حيث يفضّل الكثير 
من السياح قضاء إجازاتهم في أنحاء فرنسا 
ولكن نظيــر الجهد التســويقي وما تتمتع 
به الســلطنة من مقومات سياحية واألمان 

واالســتقرار أصبحت اليوم وجهة ســياحية 
للســياح الفرنســيين خاصــة واألوروبيين 

عامة.

سمعة طيبة
وأشــار المعمري الى ان السلطنة تحظى 
اليــوم بســمعة طيبــة فــي فكر الســياح 
األوروبيين نظير جهود السالم التي أرسى 
دعائمها جاللة الســلطان المعظم، حفظه 
اهلل ورعــاه ، وهو ما اثمر بشــكل كبير في 
ترســيخ فكر السالم في الســلطنة رغم ان 
ماتشهده المنطقة يهدد الحركة السياحية 
ولكــن الحمد هلل الســلطنة باتــت وجهة 

للسياح من دول العالم.

وأضــاف : ان اهتمــام الحكومــة بقطاع 
الســياحة كقطاع واعد في خطــط التنويع 
االقتصادي بال شك سوف يدفع هذا القطاع 
ليتبــوأ مكانــة مرموقــة فــي دعــم الناتج 
االجمالي المحلي للســلطنة حيث نشــهد 
اليوم زيادة في عدد الســياح والزوار وصل 
الــى رقم ثالثــة مالييــن زائر وهــو يمثل 
أهمية كبيرة في تعزيز الحراك الســياحي . 
كما اننا نشهد نسبة نمو في أعداد الفنادق 
في الســلطنة وهو ما يوفــر أماكن ايوائية 
فاخرة ومتنوعة للسياح حيث وصلت اعداد 
الفنادق الى 339 منشأة ايوائية. وأننا نأمل 
ان نصــل الى رقــم 20 الف غرفــة فندقية 

بحلول عام 2020.

■ سالم المعمري

قـرابــة 90 ألــف ســائح فرنســي زاروا الســـلطنة فــي عامـــــي 2015 و2016
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إعالميون: مقومات الدقم السياحية تجعلها وجهة مستقبلية جاذبة 
الدقم - ناجي السعيدي

في تلك المنطقة الواعدة اقتصاديا خالل 
الســنوات القليلة القادمة لما تحتضنه في 
الوقت الحالي من مشــاريع قائمة والثانية 
تنتظــر اكتمــال بنيتها ، وأخــرى في ضوء 
الخطط المستقبلية إلنشــائها، ومع هذه 
المنظومــة االقتصاديــة نتطلــع أن يأخذ 
القطاع السياحي جانبا هاما في هذه البثعة 
مــن الســلطنة، وأن يأخذ حيــزا كبيرا من 

المنظومة المتكاملة اقتصادية.
حديثنا هنــا عن والية الدقــم بمحافظة 
الوسطى التي تبتعد حوالي 550 كيلومترا 
عن محافظة مسقط. قصدها االعالمييون 
الصحفييــن  جمعيــة  فــي  والصحفيــون 
العمانية لتنظيم ملتقاهم الرابع للمراسل 
الصحفي، تعرفوا من خالله على المشاريع 
المنجــزة واألعمــال الجــاري تنفيذهــا في 

المنطقة االقتصادية.
" وجهــات " كانــت حاضــرة من ضمن 
الصحفييــن المشــاركين فــي الملتقــى 
إللقاء الضوء أكثر على الجانب الســياحي 
الصحفييــن  تطلعــات  وأخــذ  بالدقــم 
ورؤيتهم لمستقبلها سياحيا خاصة أنها 
بدأت تأخذ مكانها كمقصد للمستثمرين 
ورجال االعمــال واالقتصادين والســياح 

على حد سواء.  

تنوع طبيعي
ويقــول مصطفــى المعمــري صحفــي 
اقتصــادي بجريدة الوطن عن الســياحة 
فــي والية الدقم : يمثــل التنوع الطبيعي 
لواليــة الدقم واحدة مــن عناصر الجذب 
هنــاك  الشــواطىء  فبجانــب  الســياحي 
الطبيعة الصحراوية والبدوية التي تشتهر 
بها محافظة الوســطى على وجه العموم 
وواليــة الدقم على وجــه الخصوص مما 
يجعــل منها مــزارا ســياحيا واعــدا خالل 
الفتــرة القادمة خاصة مــع ما تجده والية 
الدقــم من رعايــة واهتمــام على مختلف 
والســياحية  االقتصاديــة  المســتويات 

واالستثمارية.
وأضاف : سعت الحكومة جاهدة الستثمار 
بالواليــة  الواعــدة  الســياحية  الفــرص 
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص وعمدت 
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
لتخصيــص شــريط ســاحلي لالســتثمار 
الســياحي ووفــرت كافــة وســائل الدعم 
والتسهيالت إلقامة مشاريع سياحية لديها 
القدرة الستيعاب حركة السياحة المتوقعة 
خــالل الســنوات القادمة. مشــيرا إلى ان 
الوالية شهدت نموا في حركة المسافرين 
عبر مطــار الدقم بنســبة نمــو بلغت ٤٥ 
٪  وهــذا الرقم مرشــح للزيــادة خاصة ان 
متوســط نســب تشــغيل الفنــادق خالل 
العــام الماضي كانت بيــن ٧٠ الى  ٨٠٪  

وهــو معدل يبشــر بحركة ســياحية جيدة 
اذا ما وجدت المنطقة التســويق والترويج 

السياحي المطلوب.
واختتــم المعمــري حديثه قائــال : هناك 
مشــاريع ســياحية عديدة تم اإلعالن عنها 
وايضا مشــاريع سنشهد التوقيع عليها في 
قادم األيام قد يكون ابرزها مشروع شركة 
عقار للتطوير العقاري والذي سيعتبر واحدا 
من أهم المشاريع السياحية التي ستضيف 
بعــدا اســتراتيجيا هامــا للمنطقــة لذلك 
فالجميع يتطلع ان تبــرز منطقة الدقم بما 
فيها مــن مقومات جذب ســياحي وفرص 
اســتثمارية متنوعة لتكون واحدة من أهم 

المناطق السياحية على مستوى السلطنة.

موقع بحري
وقال ســيف بن ســعيد الحبسي مراسل 
بجريدة الوطن : تعد الســياحة في الدقم 
أحــد الوجهــات الجميلــة التــي يمكن أن 
تتطور في السلطنة بحكم ان هذه الوالية 
اقتصاديــة  شــهرة  ذات  أصبحــت  اآلن 
وصناعية وتجاريــة وكذلك بحكم موقعها 
البحــري  المطل على بحر العرب والمحيط 
الهنــدي والتي يمكن تنشــيط ســواحها 
وشطآنها سياحيا، كما نشأت هذه الوالية 
البكر كبداية لها وبعدها عن صخب المدن 

يساعدها كثيرا في الترويج السياحي. 

الــرؤى  مــن  الكثيــر  هنــاك  مضيفــا: 
المســتقبلية التــي ينبغــي علــى جهــات 
االختصــاص ســواء مــن قبــل الحكومــة 
والقطــاع الخــاص تطويرهــا كــون هذه 
الجهات هي األوّلى في تطوير السياحة في 
هذه الوالية فال بــد من إضافة الكثير من 
المشاريع السياحية كالفنادق والمنتجعات 
التــي يمكــن ان تســتقطب العديــد من 
الســياح دول العالم المختلفة والشغوفين 
بالسياحة في مثل هذه المواقع.  وأضاف : 
ينبغي على الجميع التكاتف من أجل ايجاد 
مناخ سياحي مالئم نستطيع من خالله ان 
نوجد قاعدة جيدة من المهتمين في مجال 
السياحة ونعول على الجميع ان يكونوا يدا 
واحــدة من اجل بناء الســياحة بنــاءً علميًا 
وبناًء يســاعد على تطوير البنية االساسية 

وكافة جوانب السياحة المختلفة . 
وذكر علي بن ســالم البادي إعالمي : إن 
الجانب الســياحي في منطقــة الدقم كما 
رأيناه فيه الكثير من المقومات الســياحية 
ســواء كانت ســياحة بحرية او شاطئية او 
جولوجيــة كما شــاهدنا حديقــة للصخور 
التي تعد متنزها فريدا وجاذبا واســتثمارا 
سياحيا ينبغي تطويره والترويج له بشكل 
أكبر، فالطبيعــة والتضاريس بالدقم كلها 
جاذبة ومحفزة لالســتثمار الســياحي، واذا 
ما نظرنا الى الوضع بنظرة سريعة نجد أن  

الدقــم مهيأة بأن تكون منطقة ســياحية 
لكن يبقى كيف تفعيل هذه السياحة، وهنا 
تقــع مســؤولية الجميع، المجتمــع كذلك 
مسؤول مثله مثل القطاع الخاص والقطاع 
الحكومــي واســتثماراته يجــب ان يكون 
هناك تكامل للنهوض بالقطاع الســياحي 
واستغالله لتنويع مصادر الدخل للسلطنة 

في الفترة القادمة . 

نظرة مستقبلية
امــا أحمد بــن ثابت المحروقي مراســل 
جريدة عمان فقال : من خالل زيارتنا لوالية 
الدقم وجدنا هناك نظرة مستقبلية واعدة 
لهذه المنطقــة االقتصادية الصناعية في 
حقيقــة األمر من خــالل جولتنــا واطالعنا 
على ما رأيناه من مشــاريع عمالقة سترفد 
االقتصــاد الوطني وستســاهم فــي تعزيز 
مكانة الســلطنة. مشــيرا الــى ان القطاع 
الســياحي ما هو إال الوجه اآلخــر والداعم 
لالقتصــاد الوطنــي والمســاند للجانــب 
االقتصــادي في هذه الواليــة، وما تمتلكه 
الدقــم مــن امكانيــات ســياحية طبيعية، 
باالضافة الــى الخدمات االخــرى الداعمة 
والمتنزهــات  كالمنتجعــات  للســياحة 
والخدمــات االخرى اللوجســتية ســتكمل 

المنظومة السياحية االقتصادية .
ويؤيــد خالد بن راشــد العــدوي رئيس 

قطاع الشــؤون المحليــة بجريدة عمان ما 
قاله زمــالؤه في أن الدقم واعدة ســياحيا 
اذا ما تضافرت الجهود الحكومية والخاصة 
وقطــاع المجتمع المدني. وقــال العدوي : 
المنطقة تعتبــر ناشــئة اقتصاديا ويتوقع 
ان تكــون ذات مــردود فاعل فــي الجانب 
التجاري واالقتصادي وفي الجانب السياحي 
باالخص علــى اعتبار انها تجتــذب الكثير 
من الزوار والســياح ويمكن الوصول اليها 
عــن طريق البر والبحــر والجو، وهذا يحتم 
على الواقع ان تكون العملية االســتثمارية 
ســريعة ومتالحقة بحيث يتم الوصول الى 
الهدف المنشــود ويتم اســتكمال الرقعة 
الجغرافية المخصصة لالســتثمار بالنسبة 
التجارية والصناعية واســتكمال  للمراكــز 

كافة المجمعات السكانية . 

نحو تدفق سياحي
بينما قال يوســف بن علي البلوشي أحد 
االعالميين المشاركين في الملتقى : يعتبر 
الوضع السياحي في الدقم فقيرا نوعا نوعا 
وبحاجة الى تدفق ســياحي مختلف نوعا ما 
، فمثال تحتاج الى سياحة التسوق والمراكز 
التجاريــة واالســواق والمواقــع الترفيهية 
المختلفــة. مضيفــا: تحتاج الســياحة في 
الدقــم ان تركز مع المشــاريع االقتصادية 
الســياحية  المجمعــات  كإقامــة  االخــرى 
وااللعاب المائية واســتغالل اجــواء الدقم 
الباردة في كل فصول السنة الى ان تكون 
مصــدرا اخر لهذا الجذب الســياحي ثم ان 
تواجــد العالمــات التجاريــة العالمية من 
الفنادق هو االخر ينشــط الجانب السياحي 
،ويفتــح مجال عالمي للطيــران من بعض 
الوجهات الى الدقم مباشــرة ايضا يساعد 

في تمكينها سياحيا. 
وقال أحمد بن حمدان الفارسي صحفي، 
الدقــم والية ســاحلية تتميز بشــواطئها 
و بحرهــا الغامــق المميــز وبجبالها ذات 
التربــة الناعمة التي توحي إليك من بعيد 
بأشــكاال هندسية تشــد ناظريك ناهيك 
عن مســاحاتها الممتــدة  الجميلة، لهذه 
الوالية مستقبال ســياحيا مشرقا جدا من 
حيث مقومات الجذب الســياحي والحداثة 
التي شاهدتها فيها من تطوير في البنية 
االساســية و إنشــاء الفنادق والمنتجعات 
الســياحية، لذا من يبحث عن االســترخاء  
والبعد عن حياة المدن وضوضائها فعليه 
بهذه الوالية. كما ســيكون لها مستقبال 
مشرقا بسبب وجود  المنطقة االقتصادية 
وميناء الدقم وتشهد حاليا حركة تطويرية 
ســريعة جــدا ويمكــن اســتغالل المكان 
ليكــون خاصــا برحــالت الصيــد البحري 
بســبب كثرة األســماك وجودتها ، وخالل 
سنوات قليلة قادمة سيكون لهذه الوالية 
نصيب كبير من الســياح كوّن يوجد بها 

مطار يتم تطويره في الوقت الحالي . 

وجود المطار والفنادق 
يدفع بها نحو حراك 

سياحي كبير

موقعها على بحر العرب 
والمحيط الهندي 

وحديقة الصخور عوامل 
مغرية سياحيا

مطلوب استثمارات كبيرة 
في الحدائق المائية 

والمراكز التجارية

أكدوا على بيئة الجذب المتنوعة  والمميزة فيها
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بعد نجاح الرحالت السياحية المباشرة من أوروبا الى صاللة

صحار تنتظر تطبيق نموذج ظفار في السياحة الشتوية 

صحار - يوسف بن أحمد البلوشي
صحار حاضرة محافظة شــمال الباطنة، 
تتمتع بمقومات ســياحية متعددة تجعل 
منها وجهة سياحية جاذبة للسياح خاصة 
في موســم الشــتاء حيث روعة الطقس 
وجمالية الشواطىء وتوفر أعداد متنوعة 
من الفنــادق ذات الفئات المختلفة منها 

الخمس نجوم والثالث نجوم وغيرها. 
اضافة الى ان المحافظة شهدت افتتاح 
مطار صحار الذي جعل منها محطة مهمة 
الســتقطاب الرحالت الداخلية. لكن بات 
هــذا الصرح معطل مؤقتا بســبب توقف 
رحــالت الطيران العُمانــي لضعف أعداد 
المســافرين بين مسقط وصحار وهو ما 
جعل الناقل الوطني يوقف خط سيره الى 

مطار صحار حتى إشعار اخر .
"وجهــات" تطرح فكــرة تطبيق نموذج 
الموسم الســياحي الشــتوي في صاللة 
على ارض الواقــع في صحار . فبعد نجاح 
التدفق الســياحي المباشر من أوروبا الى 
مطار صاللة خالل موسم الشتاء الحالي، 
تنتظــر صحــار التطبيــق الفعلــي لهذا 
النموذج في محافظة شمال الباطنة بعد 
توفر كل مــا يعزز الحراك الســياحي في 

شمال الباطنة.

قطاع فندقي
وفِي قراءة سريعة للقطاع السياحي في 
شــمال الباطنة وخاصة فــي والية صحار 

نجد ان عدد الفنادق في صحار وصل الى 
32 فندقــا تضــم اكثر مــن 1000 غرفة 
لفنــادق 5 و3 ونجمتيــن، بينها فندقين 
من فئة 5 نجوم هما كــراون بالزا يضم 
26 غرفــة، ورايســون بلــو ويضم 179 
غرفــة، وهنــاك 3 فنادق مــن فئة ثالث 
نجــوم هي فنــدق ميركــور ويضم 152 
غرفة وفندق شــاطىء صحــار ويضم 93 
غرفة وفنــدق المندوس ويضم 33 غرفة 
. كمــا ان صحــار تضم حوالــي 8 فنادق 
من فئة نجمتين تضم حوالي 393 غرفة 
ويبلغ عدد فنادق نجمة واحدة حوالي 14 
فندقا. وبال شــك ان وجــود هذه األعداد 
من الفنادق يمثل دعامة أساسية للحراك 
الســياحي بمعنــى ان البنية االساســية 
لمقومــات القطاع الســياحي متوفرة في 
صحار حتى تســتقطب األفواج السياحية 
من الســلطنة أو مــن الــدول المجاورة 
خاصة من دولة اإلمــارات القريبة والتي 
يتواجد بها أعداد كبيــرة من المقيمين 

الذين يبحثون عن فرص االستجمام في 
نهاية األســبوع وبيئة سياحية بعيدا عن 
الروتيــن اليومــي، وتمثل صحــار وجهة 
قريبة حيث ال تبعد عن دبي على ســبيل 
المثال اال مســافة ساعة ونصف بالسيارة 

وعن مدينة العين حوالي الساعة فقط. 
ان توفــر كل هذه األعــداد من الغرف 
والفنــادق تعزز مــن الجذب الســياحي 
ولكــن لألســف فــإن ضعف التســويق 
والترويج لقطاع الفنادق في صحار يمثل 
عقبــة للفت أنظار الســياح فــي الداخل 
والخارج وهو ما يعطي تراجعا في نســبة 
اإلشغال في تلك الفنادق .  وهو ما يجب 
ان تشتغل عليه الفنادق في صحار خالل 
الفترة المقبلة من اجل التعريف بنفسها 
وبصحــار كوجهة ســياحية ناشــئة بها 
كل ما يحتاج اليه الســياح لقضاء عطلة 
ممتعــة بيــن احضان الطبيعة ووســط 
هــدوء المــكان وجمــال الشــاطىء في 

شمال الباطنة.

مقومات تاريخية
تضــم محافظة شــمال الباطنة العديد 
من اآلثار التاريخية التي تشكل مقومات 
جــذب ســياحي متنــوع حيــث تبــرز في 
المحافظــة حوالــي 10 قــالع وحصــون 
تاريخية تشــرف عليهــا وزارة الســياحة 
بخــالف تلــك التي تحــت إشــراف وزارة 

التراث والثقافة. 
وفِــي صحار هناك قلعــة صحار االثرية 
التي تعانق شــاطىء البحــر وبها متحف 
يعــرف الســياح بتاريــخ الواليــة خاصة 
ومحافظة شمال الباطنة عامة وهي قلعة 
اثرية تشكل وجهة جذب للسياح للتعرف 
عن قــرب على تاريخ صحــار البحري منذ 

القدم.
كما تملك صحار وبقية واليات شــمال 
الباطنة مقومات ســياحية طبيعية منها 
األوديــة الجارية طوال العــام مثل وادي 
حيبــي ووادي الصرمــي فــي الخابــورة 
وتتوفر قربها بعض الخدمات مثل دورات 

المياه التي توفرها وزارة السياحة.

شراكة
التكاتــف  الراهــن  الوقــت  ويتطلــب 
عبر شــراكة مــع القطاع الخــاص خاصة 
الشــركات العاملة في ميناء صحار للعمل 
مــع الجهات المعنية إلقامــة دورات مياه 
وخدمات في المواقع الســياحية حتى يتم 
تعزيز الحراك السياحي في شمال الباطنة. 
كما يجــب ان تقوم الجهات المعنية مثل 
وزارة البلديــات اإلقليمية ومــوارد المياه 
ووزارة البيئة والشــؤون المناخية بدورها 
المنــوط لتوفير الخدمات االساســية في 
المواقع السياحية حتى تتكامل المنظومة 

السياحية في محافظة شمال الباطنة.

مراكز تجارية
تتوفر في صحار على وجهة الخصوص 
عدد من المراكــز التجاريــة والترفيهية 
التي تشــكل دعامــة للقطاع الســياحي 
منها سفير مول وحاليا يتم بناء بالم مول 
صحار الذي سيشــكل نقلة كبيرة للقطاع 
الترفيهــي في صحــار ومحافظة شــمال 
الباطنــة بما يملكه من خدمات ترفيهية 
متنوعة تجذب الســياح لالستمتاع ببيئة 
ترفيهية للعائلة عامــة واألطفال خاصة.  
وتزخر صحار بسلسلة من المطاعم التي 
توفــر خدماتها على مدار الســاعة للزوار 
وهــو ما يعطــي تنوعا فــي الخدمات في 

حاضرة شمال الباطنة.

مطار صحار »معطل« حتى أشعار آخر بعد توقف رحالت الطيران الُعماني

فنادق 5 و3 ونجمتين تضم اكثر من  1000 غرفة مهيأة الستقبال السياح

تراجع أعداد النزالء في الفنادق بسبب غياب التسويق السياحي لصحار   
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بكلفة تتناسب مع فئات المسافرين المستهدفة

سالم اليافعي: طيران السالم يساهم
في تعزيز التنافسية وتعدد خيارات السفر

صاللة - العمانية 

اللبــان  أرض  مواقــع  زوار  عــدد  بلــغ 
بمحافظة ظفار في شــهر يناير الماضي 
11018 ســائحا وزائــرا وذلــك حســب 
اإلحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض 
اللبان بمكتب مستشــار جاللة السلطان 

للشؤون الثقافية.

وأوضحــت اإلحصائيــة بأن عــدد زوار 
منتزه البليــد األثري ومتحف أرض اللبان 
بلــغ 6097 زائرا فيما بلغ عدد زوار منتزه 
سمهرم األثري 3454 زائرا بينما بلغ عدد 
زوار محمية وادي دوكة الطبيعية ألشجار 
اللبان 927 زائرا وموقع وبار األثري 540 
زائرا. جدير بالذكر بأن البليد وســمهرم 

ووبار ووادي دوكة مواقع مســجلة ضمن 
قائمة التراث العالمي تحت مسمى مواقع 
أرض اللبان حيث يقوم مكتب مستشــار 
الثقافيــة  للشــؤون  الســلطان  جاللــة 
بتطويرها وتزويدهــا بالمرافق الخدمية 
والجمالية بهدف تعزيز السياحة الثقافية 

واألثرية بمحافظة ظفار .

11018 �ضائحا تعرفوا على مواقع اأر�ض اللبان بظفار في يناير الما�ضي

صاللة - العمانية

يعمل طيران الســالم حاليًا على تعزيز 
قطــاع الســياحة في الســلطنة من خالل 
توفير وســيلة نقل فاعلة بأســعار مناسبة 
ليســهم بذلــك فــي تحقيــق تطلعــات 
الســلطنة الراميــة إلى تنويــع االقتصاد 
الوطني عبــر تطوير عدد مــن القطاعات 

بما فيها قطاع السياحة .
وأكد سالم بن عوض اليافعي مدير عام 
مطــار صاللة أن تدشــين طيران الســالم 
من شــأنه أن يســاعد في تعزيــز التنمية 
االقتصادية ويساهم مســاهمة فعالة في 
إيجــاد بيئــة تنافســية لتطوير وتحســين 
خدمــات قطــاع الطيــران المدنــي فــي 
الســلطنة خاصة مع تعدد خيارات الســفر 

أمام المسافر.

وقــال مديــر عــام مطــار صاللــة في 
إن  العمانيــة  األنبــاء  لوكالــة  تصريــح 
المســؤولين في الشركة العمانية إلدارة 
المطارات يعتبرون طيران السالم شريًكا 
اســتراتيجيا جديدا ويمثل إحدى النوافذ 
الجديدة التي ســوف تعمل على تسهيل 
تجربة الســفر من النواحــي االقتصادية 
من محافظة ظفار وإليها، وبالتالي سوف 
تصبــح عملية االنتقــال الداخلية ما بين 
صاللة ومسقط أو الوجهات األخرى التي 
يعد بهــا طيران الســالم أســهل بكثير 
وبتكلفة تتناســب مع فئات المســافرين 
المســتهدفة باإلضافة الــى ان مواصلة 
وخدمــات  الجويــة  الخدمــات  تحســين 
الطيــران إلى صاللة سيســهم في زيادة 
الطلب على السفر واالستثمار في مجاالت 

السكن والخدمات في المدينة.

وأضــاف اليافعي أن طيران الســالم بعد 
مشــروعًا وطنيًا يهدف باإلساس إلى رفع 
مساهمة العوائد االقتصادية للسلطنة من 
القطاعات غيــر النفطية في الناتج المحلي 
وذلــك عن طريق طرح فــرص ذكية تلبي 
احتياجــات المجتمع وتثري تجربة الســفر 
لديــه وتفتــح آفاًقــا جديــدة لالســتمتاع 

بالخيارات المتاحة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أّن طيران السالم تأسس 
عبــر شــركة مســقط الوطنيــة للتطوير 
واالســتثمار »أســاس« والتي تعدّ إحدى 
الشــركات االســتثمارية الرئيســية فــي 
الســــلطنة وتــمّ تأســيس هــذا الناقل 
الجــويّ االقـتـصادي لتلبيــة المتطلبات 
المتناميــة للحركة الجوية في الســلطنة 
والتــي يتوقع نموّها بنســبة 40 بالمائة 

بحلول العام 2019.

»الســـيابية« تصــدر قرارا بإنشاء دائرة
للصناعات الحرفية في جنوب الشرقية

مسقط - العمانية 

أصدرت الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات 
الحرفي��ة قرارًا يقضي بإنش��اء دائ��رة للصناع��ات الحرفي��ة بمحافظة جنوب 

الش��رقية. ون��ص الق��رار عل��ى التبعي��ة اإلداري��ة لدائرة 
الصناعات الحرفية بجنوب الش��رقية للمديرية العامة 

لرعاية الصناعات الحرفية وتمارس الدائرة أعمالها 
بذات اختصاصات الدوائر واألقسام في المحافظات.
وأعتم��د القرار ع��دد م��ن التقس��يمات اإلدارية 
الخاصة بهيكلية الدائرة بحيث تتكون من أقس��ام 
تتصل بشكل مباشر بالحرف حيث تم إنشاء قسم 

للصناع��ات المعدني��ة والخش��بية وقس��م للش��ؤون 
اإلداري��ة والمالي��ة. وتضم��ن الق��رار اعتم��اد جملة من 

ع التقسيمات اإلدارية والتخصصية المكملة لمراحل نمو واستدامة  لقط��ا ا
الحرفي وزيادة إنتاجيته بما يتماش��ى مع رؤية تطوي��ر الجهاز االداري والفني 
لقط��اع الصناعات الحرفية ف��ي إطار التوجه الحكومي نح��و االرتقاء بمختلف 

تخصصات العمل واألداء لموظفي الدولة.
ويأتي قرار انشاء دائرة للصناعات الحرفية بمحافظة جنوب الشرقية ومقرها 
مدين��ة صور من منطلق حرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على انش��اء 
دوائر متخصصة تسهم في النهوض بالحرف وتطوير ريادة المشاريع الحرفية 
بم��ا يحقق األهداف االس��تراتيجية للهيئ��ة في تعزيز فاعلي��ة وكفاءة القطاع 
الحرفي الوطني حيث ستس��هم دائرة الصناعات الحرفية بجنوب الشرقية في 

عمل وتكوين خبرة حرفية تراكمية لحسين جودة اإلنتاج الحرفي وتطويره.

■ سالم اليافعي

منتزه البليد ي�ستقطب

3454 زائـــــــــــــــــــــــرا
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لـندن ــ 
رشــحت صحيفة التليجــراف البريطانية 
الســلطنة ضمــن أفضــل عشــرة مقاصد 
ســياحية تســتحق الزيــارة خــالل العــام 
2017، حيــث ضمــت القائمــة كال مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وانجلتــرا 
وكندا ونيوزيلندا والهند وتشيلي وألمانيا 

وفرنسا وروسيا.
وسلطت الصحيفة الضوء على المقومات 
السياحية الفريدة التي تمتلكها السلطنة، 
وانها بلد يجمع بيــن الحداثة والمعاصرة 
والحرص على التــراث وإرث الماضي حيث 
المــزج بين العــادات القديمــة والضيافة 
ضمن أجواء البساطة الممتعة واالستمتاع 
بالمشــاهد التي تسحر األلباب مع حرصها 
علــى تطويــر بنيتهــا األساســية. ويقول 
سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج 
الســياحي بــوزارة الســياحة: يعكس هذا 
التصنيف العالمي الجهــود المضنية التي 
تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات 
المعنية مــن أجل تعزيز مكانة الســلطنة 
على الخريطة الســياحية العالمية، كما أن 
الــوزارة كانت وال تزال تحرص على تطوير 
السياســات عــن طريق إطــالق المبادرات 
التي من شأنها زيادة أعداد الزوار والسياح 
إليها. تتمتع الســلطنة بمقومــات فريدة 
حيــث الجمــال الطبيعــي وســط المعالم 
الســياحية والتراثيــة بين أحضــان المناخ 

المميز على مدار العام.

جمال 
وأشارت الجريدة إلى أن السلطنة تتمتع 

بجمال العمارة ممــا ينعكس على المباني 
والبيــوت، كما تتميز بالجبــال المتنوعة ال 
ســيما الجبل األخضر والتــالل الصحراوية 
والصحــراء الداخليــة الواقعــة فــي الربع 
الخالــي ناهيــك عــن الواحــات الخضــراء 

بصاللة.
وتأكيــدًا علــى هــذا اإلنجاز، ســتطلق 
رحــالت  البريطانيــة  الجويــة  الخطــوط 
مباشرة بين عمان ومطار هيثرو على متن 
كافــة طائراتها، فــي الوقت الــذي أعلنت 
فيــه الخطــوط الجويــة العمانيــة كذلك 
إطالق رحالت مباشرة إلى مانشستر، حيث 
ستسهم هذه الخطوات في تعزيز الحركة 
السياحية بين البلدين، إذ تعتزم المملكة 
المتحدة إطالق برامج ســياحية إلى عمان 

من أجل استكشاف الجمال العماني العربي 
والثقافــة العربيــة الخالبــة والمغامــرات 
الشــيقة. وأردف المعمــري قائــاًل: نحــن 
حريصون على إطالق المبــادرات النوعية 
وصياغة السياســات المواكبة للعصر من 
أجل تعزيز تدفق السياح إلى السلطنة من 
مختلــف دول العالم ال ســيما دول مجلس 
التعــاون الخليجــي. وإن إطــالق الرحالت 
الجويــة المباشــرة بين الســلطنة ومطار 
هيثرو إنما يدل على االهتمام الكبير الذي 
تبديــه دول العالم تجاه استكشــاف جمال 
الســلطنة. يذكــر، أن العديد من وســائل 
 Vogue و   CNNكـــ العالميــة  اإلعــالم 
أوصت قراءها بزيارة عمان وأدرجتها ضمن 

أهم الوجهات السياحية لعام 2017.

موقع جغرافي
واكــدت الصحيفــة ان عُمــان تمتلك 
موقعًا جغرافيًا متميــزًا كونها أول دولة 
تشــرق بها الشمس في الشرق األوسط 
وتحظــى بمقومات ســياحية فضاًل عن 
تراثهــا العربي األصيل الــذي يرجع إلى 
آالف السنين ويتسم بالبساطة الساحرة. 
وعلى ســبيل المثــال ال الحصــر: الجبل 
األخضرـ الشــواطئ الجميلــة، والوديان 
والكهوف المليئة باألسرار التي تستحق 
استكشــافها مثل كهــف الهوته ناهيك 
والجــوالت  المغامــرات  الرحــالت  عــن 
الســياحية فــي والصحــارى واألماكــن 
الســياحية في محافظة مسندم وواليات 

صاللة ونزوى.

وصفتها بأنها بلد يجمع الحداثة والمعاصرة والحرص على التراث

تدشين الدليل الميداني لجيولوجيا شمال شرق السلطنة

تليجراف: السلطنة ضمن أفضل
10 مقاصد ســياحية في 2017

خبراء: عمان كالمتحف وجيولوجيتها مذهلة للسياح والعلماء

أخبــار

جاكرتا - العمانية

 توقعــت اندونيســا اجتــذاب 15 
مليون سائح هذا العام بعائدات تبلغ 
300 تريليــون روبية اي مــا يعادل 

9ر14 مليار دوالر.
وكشــف موقــع ترافــل انــد تــاور 
االليكتروني في تقرير جديد نشــره 
االندونيســية  الحكومــة  ان  عــن 
تخطــط الجتذاب 20 مليون ســائح 
اجنبي عام 2019 بعائدات تبلغ نحو 
322 تريليون روبية او ما يعادل 24 

مليار دوالر .
وأشــار جــودي بيتانــا نائــب وزير 
إلــى اطالق  الســياحة االونديســي 
وزارة الســياحة االندونيســة مؤخرا 
حملــة ترويجية لجذب الســياح من 
تايالنــد خاصة الراغبيــن في قضاء 

العطالت.

»آياتا«: نمو الطلب 
على السفر 8.8  %  

دبي - رويترز 

قال االتحاد الدولــي للنقل الجوي 
)آياتــا( إن الطلــب العالمــي علــى 
الســفر بالطائرات اختتم عام 2016 
علــى ارتفــــــاع مــع نمو فــي خانة 
العشــرات في الشـــــــرق األوســط 
وآســيا والمحيط الهـــــادي وأوروبا 
ممــا عزز النمو على مســتوى العالم 
إلى 8.8 % على أســاس سنوي في 

ديســـمبر .
وأضــاف »اياتــا«: أن الطلب للعام 
بفضــل   %  6.3 ارتفــع  بأكملــه 
تكيف المســافرين مع مناخ ضبابي 
الــدورة  فــي  متوســط  وانتعــاش 

االقتصادية العالمية.
وقال ألكســندر دو جونياك المدير 
العام والرئيس التنفيــذي الياتا : ال 
يزال الطلب على الســفر بالطائرات 
يشهد نموًا. تواجه الحكومات تحديا 
يتمثل في العمــل مع القطاع لتلبية 
هــذا الطلب من خــالل تجهيز بنية 
تحــــتيــة تســتوعب النمــو ووضع 
قواعــد تنظيميــة لتيســيره ونظام 

ضريبي ال يعرقله.
وأضــــــاف : يجــب علينــا حماية 
المزايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة 
للطيران مــن الحواجز أمام الســفر 

واإلجراءات الحمائية.

اندونيسيا تتوقع
15 مليون سائح

فــــــي 2017

مسقط - وجهات

أكد خبراء جيولوجيون أن عمان كالمتحف 
وان الجيولوجيا التي تتمتع بها الســلطنة 
تعتبــر مذهلــة للســائح العــادي وعلمــاء 

الجيولوجيا على حد سواء.
وقــال الخبــراء، خــالل اجتمــاع الجمعية 
الجيولوجية العمانية السنوي، بحضور أحمد 
بن ناصر المحرزي وزير الســياحة، حيث تم 
تدشين الدليل الميداني لجيولوجيا شمال 

عمان، بفندق كراون بالزا مسقط.
ويعتبر الكتاب حصيلة مشــروع مشرتك 
العمانيــة  الجيولوجيــة  الجمعيــة  بيــن 
والجمعيــة الجيولوجية األلمانية، وشــارك 
في تأليف هذا الدليل كل من البروفيســور 
جوســتا هوفمان من قســم علــوم األرض 
)الجامعة األلمانيــة للتكنولوجيا في عمان 
وجامعة بون بألمانيا( والبروفيسور مارتين 
بألمانيــا(  ميشــيد )جامعــة جريفســوالد 
والدكتورة آن زاكي )جامعة بون( والدكتور 
محمــد الكندي الرئيس الســابق للجمعية 
الجيولوجيــة العمانية وتم نشــره من قبل 
دار بورتنراجــر للعلــوم ويتوافــر اآلن في 

جميع أنحاء العالم. 

متحف
وقال البروفيسور جوستا هوفمان : عمان 
كالمتحف حيث يمكنك دراســة الجيولوجيا 
كما لم تشــاهدها فــي أي مــكان آخر في 
العالــم، وعلى النقيض مــن الدول األخرى 
فإنه يمكن الوصــول إلى الصخور ورؤيتها 
في السطح مشيرا إلى أن جيولوجيا سلطنة 

عُمان تعتبر مذهلة - للسائح العادي وعالم 
الجيولوجيــا علــى حد ســواء. حيــث تقدم 
الصخور البارزة تجربة مثيرة لرؤية النتوءات 
الصخريــة التي ال تتوفر فــي أي مكان آخر 
في العالم. باإلضافة إلى مشــاهد طبيعية 
أخّــاذة فريدة مــن نوعها. ونظــرا لكتابة 
هذا الدليل على هيئة كتاب دراسي وحيث 
أنه يقــدم المعلومات الجيولوجية بطريقة 
ســهلة الفهم، فإنه يســهل علــى القارئ 
استيعاب محتوياته. ولذلك، فإن هذا الدليل 
الميداني ال يســتهدف علمــاء الجيولوجيا 
فحســب، وإنمــا يخاطــب الجميــع بما في 
ذلك الهواة والــزوار والرحالة الراغبين في 
اكتشــاف جمال وأهمية جيولوجيا سلطنة 
عُمــان. وجاءت فكــرة تأليف هــذا الدليل 
الميداني أثناء عمل البروفيســور جويســتا 
هوفمان والدكتورة آن زاكي الدائم بقسم 
علوم األرض التطبيقية بالجامعة األلمانية 

للتكنولوجيا في عمان منذ عام 2008، وقد 
قاما خالل الرحالت الميدانية التي قاما بها 
بدعــم من الجمعيــة الجيولوجية العمانية 
بجمــع بعض الصخور وتأســيس مجموعة 
خاصة للصخور بالجامعة تضم نحو 1500 
نــوع مــن الصخــور، كما تم نشــر ملصق 
بعنــوان »الصخور فــي عمــان« قبل عدة 
سنوات إلبراز األنواع المختلفة من الصخور 

وخصائصها

صخور االفيوليت
وحضــرت باتريشــيا رودريجــوس مــن 
البرازيــل والتي تتدرب حاليا بقســم علوم 
األرض بالجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
عمــان حفل تدشــين الكتــاب ، وقالت: إن 
ما اثار دهشــتي هو رؤية صخور األفيوليت 
على الطبيعة حيــث أنها ال توجد لدينا في 

البرازيل وكنت أقرأ عنها فقط«.

وتبــرز سلســلة جبــال أفيوليت ســمائل 
)وهــي قاع بحر يمكنك أن تمشــي عليها(، 
والتي يزيــد ارتفاعها عــن 3000 متر، مع 
أخاديدها العميقة التــي تحتضن الجداول 
المائية التي يشبه لونها لون أحجار الفيروز 
الثمينــة من بيــن رمال الصحــراء القاحلة 
ذهبية اللون. باإلضافة الشواطئ البيضاء 
التي تغطي الخط الساحلي التي مازالت لم 

تكتشف بعد.
يتكون هذا الدليل الميداني الجيولوجي 
مــن جزئين: يقــدم أولهمــا مقدمة عامة 
عــن جيولوجيــا ســلطنة عُمــان، ويمكن 
القــارئ من وضــع الظواهــر والمالحظات 
الجيولوجية في ســياق علمــي. حيث يركز 
المؤلفون على وصــف العمليات التي أدت 
إلى تشكل صخور سلطنة عُمان ومناظرها 
الطبيعية عبر آالف السنين. وبعد الفصول 
التعريفيــة المتعلقة بآثار ســلطنة عُمان 
ومناخهــا ونباتاتهــا، تم تقديــم الجوانب 
التضاريســية والجيولوجية للســلطنة. أما 
الجــزء الثانــي الكبيــر، فهو دليــل يحتوي 
على أوصاف دقيقة لتســع وتســعين موقع 
مــن مواقــع التنــزه واالســتجمام تقع في 
الجزء الشمالي الشرقي من البالد. ويكمن 
التحدي عند زيارة سلطنة عُمان في التوقف 
عن زيارة هذه المواقع وليس عكس ذلك. 
ولذلك، قام المؤلفون بعناية باختيار أجمل 
وأهم المواقع. ويمكن تحديد هذه المواقع 
بسهولة باســتخدام االحداثيات المقدمة، 
أو باســتخدام خرائــط الطــرق التفصيلية  

المقدمة لكل بروز صخري.

■ سياح يستمتعون بالطبيعة في مسندم
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مسقط ــ 
عينــت مجموعة الجرواني، مؤخرا، ومن 
خالل » شركة تماني للترفيه«، مجموعة 
توليــداي الدوليــة المحــدودة ) تي جي 
هندســيا  مستشــارا  البريطانيــة،   ) اي 
لالشراف التخصصي واإلداري والخدمات 
الخاصة لمشــروع حوض األحياء البحرية 
الجديد في مشروع بالم مول مسقط في 

المعبيلة بوالية السيب.  
)تــي جــي اي(  وتــم تكليــف شــركة 
البريطانيــة للعمــل جنبــا الــى جنب مع 
مجموعة الجرواني لتطوير حوض األحياء 

المائية والذي سيشكل أحد أهم المعالم 
السياحية في السلطنة. وستقوم )تي جي 
اي( بإســتحداث وتطبيق أحدث التقنيات 
في هــذا المجــال لتقديم الحيــاة البرية 
العمانية لجذب المقيم والسائح على حد 
سواء. كما يشكل حوض األسماك المقرر 
إنشــاؤه في السلطنة األول من نوعه في 

منطقة الشرق األوسط.  
وقــال رئيــس مجلــس ادارة مجموعة 
الجروانــي ، محمود بن محمــد بن علي 
الجرواني : إن إنشاء بالم مول مسقط في 
هذه الوجهــه المميزة يهدف إلى تقديم 
تجربــة مميــزة وغيــر مســبوقة لجميع 

الزوار. حيث يســتطيع الــزوار قضاء وقت 
ممتع وتجربــة فريدة مع الحوض المائي 
من اجل تنميــة معرفتهم بالحياة البرية 

والمائية في السلطنة.  
الحــوض  يعتبــر  الجروانــي:  وأضــاف 
المائــي من أبرز معالــم مجمع بالم مول 
مســقط من حيــث التســوق ، كمــا أنه 
يقــدم تجربة ثقافيــة عالميــة وبرنامجا 
للمحافظة علــى البيئة لجميع الزوار ، لذا 
قمنا بإختيار شــركة )تــي جي اي( للعمل 
معنــا لتحقيق هــذه الغاية وهــي احدى 
المتخصصة في  البريطانيــة  الشــركات 

مجال الترفيه.  

مــن جانبه، قال أدريان توليداي المدير 
ان  اي(:  جــي  )تــي  لشــركة  التنفيــذي 
الشركة ســاهمت في عدد من المشاريع 
في الشرق األوسط مثل الحوض المائي 
لألسماك في »أتالنتيس« بمجمع النخلة 
في دبي باإلضافة لمشــروع حوض دبي 

لألسماك في دبي مول.  
وقال: أن شــركتنا تمــر بمرحلة مميزة 
ونحن سعداء بمشاركتنا في هذا المشروع 
حيث قمنا بتطوير الفكرة والمدة الزمنية، 
باإلضافة إلــى التعهد بتقديــم األفضل 
واألرفــع ليحصــل جميــع زوار بالــم مول 

مسقط على تجربة فريدة من نوعها.

ويحتوي مشــروع الحوض المائي على 
مجموعة مــن األحياء البحريــة المذهلة 
على مســتوى المنطقة والعالم، حيث ان 
هدفنا ترســيخ ثقافة كل زائر عبر نوعية 
من األحياء البحرية وزيادة وتوعية الزوار 
للمحافظة على البيئة لألجيال القادمة.  

التثقيفــي  البرنامــج  ان  الــى  مشــيرا 
الترفيهــي يعد األول من نوعه وطموحنا 
أن نزدهــر بســوق العمــل في الشــرق 
األوســط بحقبة جديدة وتجارب مشوقة 
فـــي مجال األحــواض المائية مع توجه 
لبنــاء أول حوض أحيــاء مائية حيوية في 

القـــريب العاجل.  

مجموعة الجرواني تعين »تي جي آي« البريطانية
مستشارا هندسيا لمشروع األكواريوم في بالم مول مسقط

يفتتح في الربع األول من 2018 

مسقط ــ 
قال الدكتور ســالم بن سليم الجنيبي 
رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجســتي 
بغرفــة تجارة وصناعة عمان: ان الموقع 
الجغرافي للسلطنة يعتبر عامال أساسيا 
فــي ان تكــون المركز الجــاذب ونقطة 
توزيع مهمة لحركة النقل والشحن بين 
الشــرق والغرب فــي المرحلــة القادمة 
حيث تشير المؤشــرات إلى أنه سيكون 
هنــاك نمــو كبير فــي حركة الشــحن 
بين اقتصاديات آســيا وأفريقيا وأوروبا 
ويمكن أن تقوم الســلطنة بدور الممر 
االســتراتيجي لعبــور البضائــع وحركة 

الشحن بين دول تلك القارات المنتجة.
وأضاف الجنيبي فــي كلمة القاها في 
افتتــاح ملتقى عمان للنقــل والخدمات 
اللوجســتية األول الــذي عقــد مؤخــرا 
برعاية وزيــر النقل واالتصاالت الدكتور 
احمد الفطيســي: بما أن الرؤية واضحة 
لبنــاء قطــاع لوجســتي يعزز مــن نمو 
االقتصاد الوطني ويسهم في استغالل 
الموقع االســتراتيجي للسلطنة ويجعل 
منهــا مركــزا عالميا للشــحن والحركة 
كأطــراف  علينــا  ويجــب  اللوجســتية 
مشــتركة في هذا القطــاع ان نعزز هذا 
التوجه ونســرع في الخطى إليجاد بيئة 
جاذبة في هــذا القطاع من خالل األطر 
بالعبور  المعنية  والقوانيــن  التنظيمية 
والبنــى األساســية الخاصــة بالموانئ 
والمطــارات والطرق وشــبكة الســكك 
الحديثة  التقنية  الحديدية مستخدمين 

في تسهيل عملية الشحن والمناولة.

وأشــار إلى أن هــذا الملتقــى هدفه 
جمع أطــراف القطــاع حول مــا تحقق 
مــن إنجــازات والخطط المســتقبلية 
للبحث عن آليات التكامل واإلسهام في 
إيجاد منظــــومــة نقل متكاملة وبيئة 
استثمار لوجستية تستقطب الشركات 
العالمية ورؤوس األموال المســتثمرة 

لهذا القطاع.
الفــرص  الملتقــى  واســتعرض 

االســتثمارية واالنظمــة الذكيــة فــي 
واستراتيجية تطوير  اللوجستي  القطاع 
منظومــة النقل العام بالســلطنة الذي 
نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة 
في لجنــة النقــل والقطاع اللوجســتي 

بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني.
وتــم خــالل الملتقــى تقديــم عرض 
مرئي تنــاول اهــم المشــاريع القائمة 
والخطــط  والــرؤى  والمســتقبلية 
االســتراتيجية لقطاع النقــل والخدمات 
محافظــات  بمختلــف  اللوجســتية 
السلطنة كالطرق والموانئ والمطارات 

واالتصاالت.
بعد ذلك تم تقديم العديد من اوراق 
العمل حــول اســتراتيجية النقل العامة 
والمشاريع القادمة ومنظومة المطارات 
ورؤية مطار مسقط الدولي ومواصالت 
وســيارات األجرة الجديــدة ونظام بيان 
الجمركــي والتجــارة االلكترونيــة ودور 
القطــاع الخاص والمنطقة اللوجســتية 

)خزائن( في والية بركاء.

المنامة - العمانية 

شــاركت الســلطنة ممثلــة فــي وزارة 
الســياحة فــي االجــتمــاع األول للفريق 
الفنــي المختــص بالـــرؤيــة الشــاملة 
الخاصة بالعمل الســـــياحي المشــترك 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربــي والذي عقد في مدينــة المنامة 
بمملكة البحرين، بحضــور ممثلين من 
الــوزارات والهيئات المختصــة بالقطاع 
الســياحي بدول المجلــس، ويمثل وزارة 
الســياحة في االجتماع عبد اهلل بن سالم 
الحجري، المدير العام المساعد للشؤون 

اإلدارية بالوزارة.
جــاء االجتماع بهــدف متابعــة قرارات 
االجتماع الثالث للوزراء المســؤولين عن 
الســياحة بــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربــي، وتنفيًذا للقــرار الخاص 
باعتمــاد رؤيــة شــاملة خاصــة بالعمل 
الســياحي المشــترك في دول المجلس 
لهــا،  االســتراتيجية  األهــداف  ووضــع 
وتشــكيل فريق فني يضم مختصين من 
الدول األعضــاء واألمانــة العامة إلعداد 
الخطــة التنفيذيــة لمشــروع الرؤية في 
إطــار تعزيز مســيرة التعاون المشــترك 
في قطاع السياحــــــة بين دول مجلس 

التعاون.
اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
ومناقشة ومتابعة عددً من الموضوعات 
أهمها : متابعة تصورات الرؤية الشاملة 
الخاصــة بالعمــل الســياحي المشــترك 
بيــن دول المجلــس ، ومتابعــة التصور 
الخــاص بتنظيــم العمــل المســتقبلي 

اتحــاد  ومرئيــات   ، الســياحة  لصناعــة 
غــرف دول مجلس التعــاون حول تطوير 
العمل المشــترك بين القطاعين الخاص 
والحكومــي ، كمــا تــم خــالل االجتماع 
متابعة توصيــات االجتماع األول للفريق 
الفنــي المختص بدراســة تقريــر لجنة 
المجلــس  بــدول  الســياحي  التعــاون 
المواقــع  بشــأن  األمانــة  ومذكــرة   ،

اإللكترونية الخاصة بالمجال السياحي.
بالعمــل  الخاصــة  الرؤيــة  أن  يذكــر 
مجلــس  بــدول  المشــترك  الســياحي 
التعــاون تعنــى بالعمل المشــترك بين 
الدول األعضاء لتطوير وتنمية الســياحة 
باإلعتماد على مرتكــزات أهمها الموقع 
الجغرافي المشــترك بين دول المجلس 
وتنــوع مواردهــا الطبيعيــة والثقافيــة 
االجتماعــي  وترابطهــا  والتاريخيــة، 

والعالقات الوثيقة التي تربط بينها.

ملتقى القطاع اللوجستي يبحــث
تطــــــوير منظـــومة النقـــل العـــام

الجنيبي: موقع 
السلطنة الجغرافي 

يجعلها المركز الجاذب 
لحركة النقل والشحن 

بين الشرق والغرب

السلطنة تشارك في اجتماع الفريق الفني 
للرؤية الخاصة بالعمل السياحي الخليجي 

■ عبداهلل الحجري
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مسقط - العمانية 

 بلــغ عدد المســافرين الذين تــم نقلهم 
على متن رحالت العبّارات التابعة للشــركة 
الوطنية للعبّارات خالل شهر يناير من العام 
الحالــي 19 ألفا  و771 مســافرا منهم 442 
مســافرًا تم نقلهم عبر الرحــالت االقليمية 
التي تسيرها الشركة إلى الموانئ اإليرانية.

وذكرت االحصائية الشــهرية الصادرة عن 
الشــركة ان عدد المركبات التــي تم نقلها 
خالل شهر يناير الماضي على متن العبارات 
بلــغ 4783 مركبــة. وفــادت االحصائية ان 
إجمالــي المســافرين علــى خــط »خصب-

قشــم« بلغ خالل شــهر يناير الماضي 195 
مســافرًا، في حين بلغ عدد المسافرين على 
خــط »خصب-بندر عبــاس« 90 مســافرًا، 
بينما بلغ عدد المسافرين على خط )مسقط 

- شهبار( 157 مسافرًا.

اقبال كبير 
وأوضــح نبهان بن محمــد النبهاني مدير 
اإلعالم والعالقات العامة بالشــركة الوطنية 
للعبارات في تصريح لوكالة األنباء العمانية، 
أن هناك اقباال كبيرًا من المسافرين للسفر 
علــى الخطــوط االقليمية منها على ســبيل 
المثال خط »مســقط – شهبار« الذي شهد 

يوم الثالثاء الماضي نقل 167 مسافرا.
وأشــار الى ان الشركة تستعد خالل الفترة 
القادمــة إلــى تكامــل خدماتها مــن خالل 
تدشــين خدمة شــحن ونقل المركبات إلى 
كل من جزيرة قشــم ومدينة بنــدر عباس. 
موضحًا أن الفريق الفني بالشــركة سيعمل 
خالل األســبوع الجاري على الوقوف ميدانيًا 
على تلك الجسور التي تم بناؤها في الموانئ 
اإليرانية، لمعرفة مــدى جاهزيتها وتوافقها 

مع كافة المواصفات الفنية.

تطوير 
واكد ان الشــركة تعمل على تعزيز وتطوير 
منظومة النقل البحري بين البلدين من خالل 
تسيير رحالت منتظمة اسبوعيًا بين البلدين، 
األمر الذي يساهم في تعزيز التواصل السياحي 
والتجاري بين السلطنة والجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، خاصة وأن الشــركة ســتعمل خالل 
الفترة القادمة على تدشــين عروِض ترويجية 
للمســافرين اإليرانيين تزامنًا مع عطلة رأس 
السنة بالتاريخ الفارسي، بهدف زيارة السلطنة 
علــى متن رحــالت العبارات.. مشــيرًا الى أن 
هذه العروض هي ايضــا موجهة للمواطنين 
العمانيين وحتى المقيمين للســياحة في كل 

من قشم وبندر عباس.

فرنسيون على شاطىء المصنعة
األمان الذي تتمتع به الس��لطنة بفضل حكمة جاللة السلطان المعظم، 
حفظه اهلل ورعاه، بسياس��ته التي رس��خت في اذهان العالم دور السالم 
والجهود الحثيثة التي تقوم بها الس��لطنة في ارساء السالم، لفتت أنظار 

العالم نحو السلطنة وجعلت منها محطة جاذبة للسياح.
وأخذ السياح الفرنسيون يتدفقون بشكل اسبوعي على والية المصنعة 
حي��ث فن��دق الميلينيوم الذي يش��هد حركة كبيرة خالل ه��ذه الفترة من 

الموسم السياحي.
وبال ش��ك ف��إن الجهود الترويجية لوزارة الس��ياحة ب��دأت تجني ثمارها 
االن مع تزايد أعداد الس��ياح من الس��وق الفرنس��ي خاصة وأوروبا عامة، 
وهو ما يعطي نجاحا للجهد التس��ويقي والمشاركة في المعارض الدولية 

المتواصلة بجانب دور سفارات السلطنة في الخارج.
ان هذه المرحلة تش��كل أهمية كبيرة من اجل تعزيز القطاع الس��ياحي 
والعمل بش��كل اكبر في الترويج للسلطنة في الخارج سواء دول أوروبا او 
دول الخليج العربية من اجل اس��تقطاب السياح نحو السلطنة طوال العام 
خاصة وان الس��لطنة تنعم بأجواء سياحية طول السنة مع تنوع طبيعتها 

الجغرافية من محافظة مسندم الى محافظة ظفار.
ان تعزيز الحراك السياحي والترويجي البد ان يلعب فيه القطاع الخاص 
الدور األكبر في هذه المرحلة س��واء الفنادق او الش��ركات الس��ياحية وان 
ننظ��ر لالمر من خ��الل تكامل وعمل يكون مردوده االول على الش��ركات 
والفن��ادق وبالتالي تتطلب هذه المرحلة ان يق��وم القطاع الخاص بدوره 
األس��اس في زيادة جرعات الترويج بش��كل فاع��ل. وإذا ما نظرنا لألرقام 
لالفواج الس��ياحية والزوار للس��لطنة ننظر الى انها ف��ي نمو خالل العام 
الماض��ي 2016 بعد تحقيق نح��و 3 ماليين زائر للس��لطنة وارتفاع عدد 
الفنادق الى 339 منشأة ايوائية حتى وصل عدد الغرف الى 18839 غرفة 
بنهاية 2016. وكل هذا مؤش��ر على نمو هذا القطاع وهو ما تس��عى اليه 

وزارة السياحية للوصول الى 20 الف غرفة مع حلول عام 2020. 

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

تمثل منطقة السوادي بوالية بركاء مزارا سياحيا، نظرا لما تتمتع به من مقومات سياحية، حيث الشاطىء الممتع 
والتشكيالت الجبلية التي تضفي للمكان روعة، خاصة مع تواجد طيور النوارس في هذه الفترة من العام. 

442 مسافرا الى الموانىء اإليرانية 

العبارات تنقل أكثر من 19 ألف مسافر في يناير الماضي

info@wejhatt.com تصوير
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288 مليون ريال انفاق السياحة الوافدة

976 مليون ريال انفاق السياحة المحلية بالسلطنة في 2015 

مسقط ــ 
ارتفع انفاق السياحة الوافدة بنهاية العام 
2015 ليبلغ 288 مليونــا و230 ألف ريال 
عماني مقارنة مــع 250 مليونا و913 ألف 
ريال عمانــي بنهاية العام 2014 حيث بلغ 
متوسط انفاق الســائح خالل العام 2015 
نحــو 110.1 ريال عماني ، كما ارتفع انفاق 
الســياحة المحلية إلــى 976 مليونا و376 
ألف ريــال عماني وفق ما أفــادت البيانات 
الصــادرة عن المركــز الوطنــي لإلحصاء 

والمعلومات.
وتصدر الزوار القادمون من دول مجلس 
التعــاون قائمة الــزوار الوافدين بنســبة 
%45.5 ثــم الــزوار القادمين مــن الدول 
االســيوية بنســبة 22.1 % يليهــم الزوار 
القادمــون مــن أوروبــا بنســبة 19.7 % 
ثم الــزوار من الدول العربية بنســبة 6.2 
% ومــن الــدول األخــرى بنســبة 6.5 % 

غالبيتهم من األمريكيتين وأوقيانوسيا.

المبيت
وأفــادت البيانــات أن عــدد زوار المبيت 
بنهايــة العام 2015 بلغ مليونا و897 ألف 
زائر بمتوســط ليالي إقامة بلــغ 6.9 ليلة 
فيما بلغ عدد زوار اليــوم الواحد 721 ألف 

زائر.
واســتحوذ بند الســكن على الكم األكبر 
مــن انفــاق الســياحة الوافدة حيــث بلغ 
االنفــاق عليه 109 ماليين و949 ألف ريال 
عماني فيما حل بند تذاكر السفر ثانيا حيث 
بلغ االنفاق عليه 73 مليونا و979 ألف ريال 
عماني تاله الطعام والشــراب بـ42 مليونا 
و742 الــف ريال عماني ثم التســوق بـ31 
مليونــا و740 ألــف ريال عمانــي والتنقل 
داخل الســلطنة بـــ17 مليونــا و443 ألف 
ريــال عمانــي في حيــن بلغ االنفــاق على 
البنود األخرى 12 مليونــا و378 ألف ريال 

عماني.
وبلغــت نســبة نــزالء الفنادق والشــقق 
الفندقية من الســياح الوافدين الكثر من 
ليلة %46.6 ومكث %36.4 من الســياح 

مع أقاربهــم وأصدقائهم فــي حين مكث 
%4 منهم في شقق مفروشة.

مغادرون
من جهــة أخرى ارتفــع انفاق الســياحة 
المغــادرة بنهاية العــام 2015 ليبلغ 487 
مليونا و944 ألف ريال عماني بمعدل انفاق 
للســائح بلغ 90 رياال عمانيــا. وارتفع عدد 
الزوار المغادرين ليبلغ 5 ماليين و424 ألفا 
مقارنة بـ4 ماليين و727 ألفا بنهاية العام 
2014. وبلــغ عــدد زوار المبيت 3 ماليين 
و838 الفا قضوا 81 ألفا و910 ليالي إقامة 
بمتوسط 21.3 ليلة في حين بلغ عدد زوار 
اليوم الواحد مليونا و586 الف زائر. ومكث 
ما نســبته 70.8 % من الســياح أكثر من 

ليلة واحدة في وجهاتهم أي ما يعادل 3.8 
مليون ســائح مقابل 1.6 مليون عادوا في 
نفس اليوم مشــكلين ما نسبته 29.2 % 
من الزوار.  وتصدر العمانيون أعلى نســبة 
من الســياحة المغادرة حيــث بلغ عددهم 
3.6 مليــون زائر تالهم الزوار االســيويون 

بـ1.6 مليون زائر.
واســتحوذ بنــد تذاكر الســفر على الكم 
األكبر من انفاق السياحة المغادرة بنهاية 
العــام 2015 ليبلــغ 125 مليونــا و792 
ألف ريال عماني تاله بند التســوق بـ118 
مليونا و429 الف ريال عماني ثم الســكن 
بـــ82 مليونــا و985 الــف ريــال عمانــي 
والطعام والشــراب بـ71 مليونا و259 ألف 
ريال عماني والتنقل خارج الســلطنة بـ19 
مليونــا و404 آالف ريــال عماني في حين 

بلغ االنفاق علــى البنود األخرى 70 مليونا 
و77 ألف ريال عماني. ومكث 40.6 % من 
السياح في الفنادق أو الشقق الفندقية في 
حين مكــث 27.9 % منهم لــدى األقارب 

واألصدقاء.

سياحة محلية 
وفيمــا يتعلــق باالنفــاق على الســياحة 
المحلية فقد تصدرت الخدمات الســياحية 
والمتضمنــة التســوق قائمــة األنشــطة 
بنســبة 29.5 % وحلــت خدمــات النقــل 
الجوي ثانية بنسبة 13.2 % تليها خدمات 
اإلقامــة بنســبة 10 % ثم خدمــات النقل 

البري بنسبة 10.4 %.
وفيما ارتفع اجمالي اإلنتاج السياحي إلى 
مليار و264 مليونا و606 آالف ريال عماني 

بنهاية العــام 2015 مقارنة بـمليار و216 
مليونا و725 ألف ريال عماني بنهاية العام 
2014 .. ارتفعت أيضا مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي اإلجمالي إلى %2.8 مقارنة 

بـ%2.2 في العام 2014.

وســجلت القيمــة المضافــة المباشــرة 
للقطاع الســياحي بنهايــة العام 2015 ما 
قيمته 748 مليونا و574 ألف ريال عماني 
ارتفاعا مــن 729 مليونــا و434 ألف ريال 
عمانــي بنهاية العــام 2014 فيمــا ارتفع 
اجمالي االســتهالك إلى 516 مليونا و32 
ألف ريــال عمانــي بنهايــة العــام 2015 
مقارنــة بـــ 487 مليونــا و291 ألــف ريال 

عماني بنهاية العام 2014.

اشغال الفنادق 
وشــهد العــام 2015 ارتفاعــا فــي عدد 
الفنــادق ليبلغ 318 فندقــا مقارنة بـ286 
فندقــا بنهايــة العــام 2014 ليرتفع أيضا 
عدد الغرف إلى 15 ألفا و568 غرفة مقارنة 
بـ14 ألفا و815 غرفة األمر الذي انســحب 
أيضا على عدد االيدي العاملة في الفنادق 
لتصــل إلــى 11 ألفــا و54 عامــال بنهاية 
2015 بأجور بلغــت 48 مليونا و573 ألف 
ريــال عماني مقارنــة مــع 10 آالف و734 
عامال بأجور بلغت 45 مليونا و77 ألف ريال 

عماني بنهاية 2014.
وســجلت إيرادات الفنادق ارتفاعا نسبته 
4.6 % لتبلغ بنهاية العام 2015 ما قيمته 
226 مليونا و852 ألف ريال عماني مقارنة 

بـ216 مليونا و898 ألف ريال عماني.
كما ســجل عــدد النزالء ارتفاعا نســبته 
13.6 % ليصــل على مليونين و736 ألف 
نزيل بعدد ليالي غرف إقامة بلغ مليونين 
و975 ألــف ليلــة بنهايــة العــام 2015 
مقارنة بـمليونين و409 آالف نزيل بعدد 
ليالــي غرف إقامة بلغ مليونين و678 ألف 
ليلة بنهاية العام 2014. وارتفعت نســبة 
اشــغال الغرف لتصل إلــى 50 % بنهاية 
العــام 2015 مقارنة بـــ49.2 % بنهاية 

العام 2014.

سفارة السلطنة في كوريا تواصل برنامج »مرحبا بكم في عمان«

سول ــ 
انطلق مؤخــرا برنامج »مرحبا بكم فــي عمان« لعام 
2017 في ســفارة السلطنة في جمهورية كوريا، وذلك 
باســتضافة عدد 35 طالبا وطالبة من جامعة جيونبوك 
بمدينــة ديجو وبالتنســيق مع متحف متعــدد الثقافات 
وبحضور ممثلين من المتحف وعدد من األكاديميين .

يتضمــن برنامــج »مرحبــا بكم في عمان » سلســلة 
من الفعاليــات الثقافية والفنية الــذي يهدف للتعريف 

بالسلطنة والترويج السياحي واالستثماري.
بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية للســفير محمد بن سالم 
الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا، 
ثم قدم عرضا مرئيا عن الســلطنة والموروث الحضاري 
والتاريخي ومالمح النهضــة الحديثة وتعريف بالمعالم 

الســياحية والعالقات العمانية الكوريــة وآفاق التعاون 
والفرص االســتثمارية المتاحة ودور السفارة والجوانب 
الثقافيــة في تعزيز ذلــك. كما تضمــن عرضا لمقاطع 

فيديو وثائقية عن السلطنة والمعالم السياحية. 
وتم خالل اللقاء توزيع الكتيبات والمطويات السياحية 
واالطــالع على المعروضــات التراثية بمتحف الســفارة 
وفنون الهندســة المعمارية. واختتــم اللقاء بالرد على 
أســئلة واستفســارات الحضــور وتقديم قســمات من 
الضيافــة العمانيــة المشــتملة برائحة اللبــان الزكية 
والقهــوة والتمور العمانية. كما قدم الســفير مجموعة 
قيمة من الكتب العمانية لمكتبة الجامعة لتكون مرجعا 

للدارسين والباحثين عن السلطنة.
وقال الســفير محمد الحارثي: أن السفارة تحرص على 

إقامة مثل هذه البرامــج الثقافية والفنية والتي تهدف 
فــي مجملهــا التعريف بالســلطنة والترويج الســياحي 
واالســتثماري الذي من شــأنه يعزز آفــاق التعاون بين 

السلطنة وجمهورية كوريا.
ويشتمل برنامج هذا العام على العديد من الفعاليات 
الثقافيــة والفنيــة ومعــارض الصور مالمــح من عمان 
فــي الميادين العامة وتقديــم محاضرات وندوات حول 
السلطنة وإبراز قيم التسامح في السلطنة في المدارس 
والجامعات وســيركز على الترويج الســياحي من خالل 
المشاركة في المعارض السياحية واللقاءات مع وكاالت 
السفر والســياحة بجانب الترويج االستثاري والمشاركة 
في الندوات االستثمارية واللقاءات مع الشركات للترويج 

بالفرص والحوافز االستثمارية.

ميناء خصب 
يستقطب 114 الف 

سائح في 2016
خصب -  

حظيت الســياحة البحرية في محافظة 
مســندم بنمو متســارع مــن حيث عدد 
الســياح القادميــن إلــى المحافظة عبر 
مينــاء خصــب خاصــة مــع االهتمــام 
الرامية  لتعزيــز اإلمكانيــات  المبــذول 
لتعزيز عائدات السياحة البحرية. وتمكن 
ميناء خصب من اســتيعاب آالف السياح 
مع جهود الحكومة المبذولة الستقطاب 
السفن الســياحية البحرية التي تمر في 

مياه السلطنة.

45.5  %  نســـبة الســـياح الخـــليجيون ثـــم اآلســــيويون 22.1  %  فــاألوروبيــــون 19.7 % 
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بركاء - العمانية 

واليــة بركاء هي إحــدى واليات محافظة 
جنوب الباطنة، تقع على الشريط الساحلي 
لبحــر عمان، وتبعد عن العاصمة مســقط 
نحــو ) 85 ( كيلومترا وتحدها من الشــرق 
والية الســيب ومن الغرب والية المصنعة، 
كمــا تحدهــا مــن الجنــوب واليتــا وادي 
المعــاول ونخل ومن الشــمال بحر عمان، 
وبها العديد من المواقع الســياحية أبرزها 

حصن "بيت النعمان".

مأوى ريفي
ويقصــد والية بركاء الســيّاح من داخل 
الســلطنة وخارجها لزيارة المواقع األثرية 
والســياحية وأبرزها حصن "بيت النعمان"، 
ويقول إبراهيم بن سبيل البلوشي المرشد 
الســياحي في الحصن : "منــذ ثالثة قرون 
وربــع القــرن كانــت الرحلــة شــاقة بين 
مســقط ومقر حكم اليعارب في الرســتاق 
والحزم علــى ظهور اإلبــل والخيول، وفي 
منتصف الطريق بين مســقط والرســتاق 
تم تشــييد حصن بيت النعمان في القرن 
الســابع عشــر كمأوى ريفي كما استخدم 
بيتا للضيافة ألئمــة اليعاربة في رحالتهم 
من عاصمتهم في الرســتاق وإليها، ومن 
المتداول أن تشييد حصن النعمان قد تم 
حوالــي 1691 - 1693م فــي عهد اإلمام 
بلعــرب بــن ســلطان اليعربي الــذي كان 
حصــن جبرين مقــرا لحكمــه، ويعتقد أن 
حصن بيت النعمان قد بني بمبادرة من أخ 
اإلمام بلعرب وهو اإلمام سيف بن سلطان 
اليعربــي. وأضــاف : كان اإلمام ســيف بن 
سلطان اليعربي الذي خلف أخاه في منصب 

اإلمامة رجال ذا بصيرة إذ قام ببناء أسطول 
تجــاري قوي وعمــل على تنشــيط التجارة 
البحرية الخارجية وتنفيذ مشروع استصالح 
أراضي البــالد من أجل رفع اإلنتاج الزراعي 
حتى قيل إنه كان مسؤوال خالل المدة التي 
عاشها عن زراعة ما يزيد على ثلث األشجار 

الموجودة على أرض البالد.
وأشــار إلى أنه تــم تجديــد حصن بيت 
النعمــان علــى يد اإلمام أحمد بن ســعيد 
البوسعيدي )1749 1783-( بعد ما يقارب 
مــن قرن مــن الزمان من بنائــه حيث تم 
تحصين المبنى عن طريق تعزيز األســوار 
وإضافــة برجين دفاعييــن على محور خط 
قطري مما وفر للحــراس قدرة على إطالق 
النار في جميع االتجاهات، وبهذا فإن البيت 
الريفــي الفخــم الذي لم يكــن مجهزا في 
األصل إال بفتحات رمي ومتاريس قد تحول 

إلى قلعة محصنة.

مكونات
ويتكون المبنى من ثالثة أدوار وله هيئة 
رفيعة بســبب ارتفاعه، وهو محمي بســور 
مــزود بفتحات مع مدخــل وحيد من خالل 
باب خشــبي ثقيل. والدخــول الى الحصن 
يمر عبر بوابة خشبية منقوشة تحت قوس 
محدب موضوع في مســتطيل مفتوح من 
الجــص المزخــرف، وتقــود قاعة واســعة 
إلى خمس غــرف بعضها بســقف معقود، 
وتتلقى غــرف الطابق األرضي اإلضاءة من 
شبابيك موجودة في أعلى الجدران. ويقول 
البلوشي إن الحصن يمر به فلج كان يتخذ 
سبيله عبر الطابق األرضي من الجنوب إلى 
الشــمال مرورا بأحــواض الوضوء وأماكن 
االغتســال، وقد أبقيت القناة المائية جافة 
للحفــاظ علــى بنيــة الصــاروج العمانــي 
وهــو عبارة عن نوع مــن الطين التقليدي 

المحروق عند درجة حرارة معينة.

اروقة ملكية
ويوضح البلوشــي متحدثــا عن الحصن: 
توجــد باحــة االســتقبال وغــرف الضيوف 
التــي يطلق عليها "األروقــة الملكية" وقد 
تم تزيينها بالســجاد الفرنســي والوسائد 
بأشــكال  مطعــم  ومنــدوس  الحريريــة 
معقــدة مــن النحــاس األصفــر، وتعكس 
األروقــة الملكية مظاهــر الثروة من خالل 
الخــزف والقطــع الثمينــة والنــادرة مــن 
الحلــي الفضيــة، وتعــرض هــذه الكنــوز 
حاليا بأســلوب متحفي جميل. كما يحتوي 
التصميم الداخلي للحصن على مســاقط 
صغيــرة أعلــى المدخل وطرق غيــر نافذة 
لتضليل الغزاة، ومســالك الهروب الخاصة 
بســكان الحصن، ويوجد فــي غرفة اإلمام 
مخبــأ ذو فتحة صغيرة فــي األرض تحتها 
غرفة مظلمة في البرج الجنوبي الشــرقي، 
وتخفي هذه الغرفة معبرا آمنا نحو األرض.

مقتنيات نادرة
الســياحة  وزارة  إن   : البلوشــي  يقــول 
عملــت علــى المحافظة على هــذا المعلم 
التاريخي وإبــراز ما يحتويه مــن مقتنيات 
نادرة لمختلف شــرائح الــزوار حيث قامت 
بتنفيــذ صيانــة شــاملة لمبنــى الحصن 
وإدخــال  الكهربائيــة  الطاقــة  وتقويــة 
اإلضاءة الحديثة التي تتناسب مع المواقع 
التاريخيــة، كمــا أقامــت معرضــا تاريخيا 
يتنــاول تاريخ الحصــن والرمــوز الثقافية 
والتاريخيــة لواليــة بــركاء من أجــل إبراز 
الموروثات التقليديــة والصناعات الحرفية 

التي تشتهر بها الوالية.
وأضــاف أنــه تــم أخيــرا االنتهــاء مــن 
اســتكمال المرافق الخدمية لزوار الحصن 
المتمثلة في إنشاء مكتب المرشد ودورات 
الميــاه ومقهى للزوار ومحــل لبيع الهدايا 

من المنتجات الحرفية العمانية.

ُشيد في القرن السابع عشر كمأوى ريفي

بيت النعمان.. حصن تراثي وسياحي شامخ في بركاء  

مسقط -  

ضمن برنامج سياحي وتعريفي تم تنظيمه 
من قبل وزارة السياحة وبنك مسقط لزيارة 
أبرز المواقع والمقاصد الســياحية والثقافية 
بالســلطنة والتعريــف بالعــادات والتقاليد 
والفنون الشــعبية التي تشتهر بها،  اختتم 
الشــيخ ماجد بن جابر الصباح، الشــخصية 
المعروفة فــي مواقع التواصــل االجتماعي 
جولتــه الثانيــة للترويــج عن الســياحة في 
الســلطنة، حيث قــام الصباح خــالل االيام 
الماضية بزيارة عدد من المواقع الســياحية 
في محافظة مسقط وفي محافظة مسندم ، 
كما قام أيضا خالل الزيارة بتســليط الضوء 
على العديد من المواقع السياحية والتراثية 
بأسلوب وطريقة جديدة ومشوقة في نفس 
الوقــت والتعريــف بالموروثــات والثقافات 
العمانيــة المختلفــة على قنــوات التواصل 
اإلجتماعــي،  وحظيت هــذه الزيارة بتغطية 
وتفاعــل كبير مــن المتابعيــن على مختلف 
قنوات التواصل اإلجتماعي سواء بالسلطنة 

او بالمنطقة . 

احتفال 
ونظم بنك مســقط احتفااًل خاصًا للشــيخ 
ماجــد الصبــاح في نهايــة الزيــارة، بالمقر 
مــن  عــدد  وبحضــور   ، للبنــك  الرئيســي 
المسؤولين بوزارة الســياحة وبنك مسقط 
وبعــض شــخصيات التواصــل اإلجتماعــي 
واإلعالميين ، واشــتمل الحفل الذي شــهد 
حضــورًا مميزًا على تنظيــم بعض الفقرات 
مــن بينها عــرض فيلــم قصير عــن زيارة 
الشــيخ ماجد االولى للسلطنة وابرز المواقع 

الســياحية والثقافية التي زارها خالل الفترة 
الماضية ، كما قدمت الطفلة الموهوبة عزة 
الحارثية عددا من القصائد الشــعرية بهذه 
المناســبة وخالل اختتام الحفل القى الشيخ 
ماجد الصبــاح امام الجمهــور كلمة تحدث 
فيها عن زيارته الناجحة للســلطنة واعجابة 
بالمــوروث الثقافــي والمقومات الســياحية 
العديدة التي تتميز بها الســلطنة في كافة 

المحافظات والواليات .

مضيفــًا: "لقد أكســبتني الزيــارة الثانية 
لعمان التعرف على مواقع ســياحية وتراثية 
جديــدة وخاصة في محافظة مســندم وبلد 
ســيت وما تتمتــع به من مقومــات وعادات 
وتقاليد اصيلة وقرى جبلية وســاحلية رائعة 

وغيرها من المواقع الجميلة المتنوعة" .

شكر
وفي نهاية الحفل قدم الشيخ ماجدالصباح 

الشكر والتقدير لوزارة السياحة وبنك مسقط 
على كرم الضيافــة العمانية الرائعة وإتاحة 
الفرصة للتعرف على التراث والثقافة الغنية 
بالســلطنة. وأشــادت وزارة السياحة بالدور 
البالغ األهمية الذي يلعبه الشــيخ ماجد في 
الترويج للســلطنة كوجهة ســياحية فريدة 
في المنطقــة محليًا وعالميًا، عبر حســاباته 
المختلفــة على مواقــع التواصل االجتماعي 
إلــى المالييــن مــن المتابعيــن باألخص 
"سناب شات" و"تويتر" و"انستغرام". وأكدت 
الوزارة بأن تنظيم هذه الزيارة تأتي في إطار 
حرصها للترويج عن الســلطنة عبر القنوات 
اإلعالمية المختلفة التي تشمل االلكترونية 

والتقليدية معَا.

بصمات 
وكان بنــك مســقط قد أعرب  فــي بداية 
هذه الزيارة عن اعتزازه بالمشاركة والتعاون 
مع وزارة السياحة في استضافة الشيخ ماجد 
الصبــاح ، الشــخصية المؤثــرة فــي مواقع 
التواصل االجتماعي ، وذلك بعد النجاح الكبير 
الــذي حققته زيارتة االولــى العام الماضي ، 
مؤكــدًا البنك ان تنظيم هــذة الزيارة تأتي 
ضمن المبادرة الوطنيــة " بصمات " والتي 
اطلقها بنك مســقط خالل العــام الماضي 
وتهدف الي تعزيز دوره كمؤسسة رائدة في 
مجال المسؤولية االجتماعية وتنفيذ البرامج 
المســتدامة كمــا ان البنك دائمــا ما يقف 
خلف المبادرات والفعاليات التي تساهم في 
التعريف بالمقومات السياحية واالقتصادية 
والثقافيــة التــي تتميز بها الســلطنة وفي 
مشــيرًا   والقطاعــات  المجــاالت  مختلــف 
البنــك انه من المؤسســات المالية الرائدة 

بالســلطنة التي تحرص علــى دعم مختلف 
الفعاليــات والمبــادرات التــي تســاهم في 
تنمية وتطوير المجتمع العماني وتســاهم 
في اعطاء الجميع صورة مشــرفة لما تنفرد 
به الســلطنة من مقومات وعــادات وتقاليد 

وتاريخ عريق يفتخر به كل العمانيين .

تأثير 
ويصنــف الشــيخ ماجــد الصباح مــن بين 
وســائل  فــي  تأثيــرا  األكثــر  الشــخصيات 
التواصــل االجتماعــي، بما في ذلك "ســناب 
شات"و"إنســتجرام" و"تويتر"، حيث يشــارك 
متابعيــه بطريقــة مرحــة وتلقائيــة وتغيير 
مفهوم استخدام "سناب شات"، فهو غالبًا ما 
يقدم أشياء ممتعة ومفيدة وآرائه عن مختلف 
البلــدان والثقافات والحضــارات حول العالم 
إلنه محب للسفر. وبسبب مشاركته النشطة 
في  "ســناب شــات"، تم اختيــاره كواحد من 

أكثر 50 شخصية مؤثرة حول العالم . 
جديــر بالذكر ان زيارات الشــيخ ماجد الى 
الســلطنة اشــتملت على جولــة بحرية في 
منطقة بنــدر الخيران وحضــور حفل خاص 
في  دار االوبرا الســلطانية ، كما قام بزيارة 
محافظــة مســندم وتنظيم جولة ســياحية 
مرورًا بخــور نجد وزيارة بيــت القفل وزيارة 
قريــة قدى ووالية بخا. كما تم تنظيم جولة 
بحرية للصباح تشــمل خور شــم ومشاهدة 
الدالفيــن وقرية كمزار، كما زار بالد ســيت 
وغيرهــا مــن المواقــع االخــرى الســياحية 
والتراثيــة والثقافيــة في محافظة مســقط 
.يمكــن متابعة تغطية وصور رحلة الشــيخ 
ماجــد الصبــاح علــى الهاشــتاق: #ماجد_

الصباح_في_عمان.

بتنظيم ودعم من وزارة السياحة وبنك مسقط 
اختتام ناجح لزيارة ماجد الصباح للسلطنة للتعريف والترويج لمقوماتها السياحية 
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مسقط - صاللة - وجهات  

دشــن طيــران الســالم، أول طيــران 
اقتصادي في الســلطنة، نهاية الشــهر 
الماضي، أولى طائراته والتي تحمل اسم 
»سمهرم« والتي دشن بها أولى رحالته 
مــن مطــار صاللة الــى مطار مســقط 
الدولي، مضيفا صفحة جديدة في تاريخ 

قطاع الطيران في السلطنة.

أقيم حفــل تدشــين أولــى الطائرات 
بمبنى كبار الشــخصيات بمطار مسقط 
الدولــي برعاية صاحب الســمو الســيد 
تيمور بن أســعد آل سعيد بحضور عدد 
من الوزراء والوكالء وكبار المســؤولين 
من القطاعين العام والخاص ومجموعة 
من العاملين في قطــاع الطيران. بينما 
أقيــم حفل تدشــين اول رحلة في مطار 
صاللة برعاية الشــيخ سالم بن عوفيت 

الشنفري رئيس بلدية ظفار.
وتعد هــذه الخطــوة المهمــة إيذانا 
ببدايــة مســيرة طيران الســالم لتوفير 
التكاليــف،  منخفضــة  جويــة  رحــالت 
وخدمــات تتجّلــى فيها ســمات الثقافة 

العُمانية.
ومن المتوقع أن يعزز طيران الســالم 
قطاع الســياحة في الســلطنة من خالل 
توفير وسيلة نقل فاعلة وبأسعار مناسبة 

مُســاهِما بذلــك في تحقيــق تطلعات 
البلــد الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد 
الوطني بتطوير عدد من القطاعات بما 

فيها قطاع السياحة.
تجــدر االشــارة إلــى أن اســم طيران 
الســالم اســتوحي من ثقافة السلطنة 
ودورهــا التاريخــي المتأصل كســفيرةٍ 
للســالم ومن التحية العربية المعروفة 

والتي تبدأ بكلمة »السالم« .

ودشــن طيران الســالم بمطار صاللة 
اولــى رحالتــه من  صاللة الى مســقط  
بواقع رحلتين يوميا على ان يرتفع العدد 
خالل األيام القادمة الى أربع رحالت في 

اليوم .
ويبلــغ رأس المــال المدفــوع لطيران 
الســالم يبلــغ 15 مليون ريــال عماني، 
حيــث تتــوزع نســبة 30 % لشــركتي 
أســاس وتنمية و70 % لجهات مختلفة 

أيمن الحوسني: 12 مليون مسافر عبر مطار مسقط

12

قال ســالم بن عــوض اليافعــي مدير 
عام مطار صاللة ان تشغيل خط طيران 
الســالم  كثاني ناقل وطني بين مسقط 
وصاللــة سيســاهم فــي دفــع الحركة 
والســياحية  واالســتثمارية   التجاريــة 
على مســتوى المحافظة بشــكل خاص 
والسلطنة بشــكل عام الى جانب توفير 
خيارات ووجهات متعددة للمواطنين في 

مجال السفر .
واشــار اليافعي ان طيران الســالم هو 
مشــروع وطني يهدف باإلساس إلى رفع 
مســاهمة العوائد االقتصادية للسلطنة 
من القطاعــات غير النفطية فــي الناتج 
المحلــي وذلــك عن طريق طــرح فرص 
ذكية تلبــي احتياجــات المجتمع وتثري 
تجربة الســفر لديه وتفتــح آفاق جديدة 
لالســتمتاع بالخيــارات المتاحة في هذا 
المجال. واضاف مدير عام مطار صاللة ان 
طيران الســالم يعتبر شريكًا استراتيجيا 
جديدا حيث يمثل أحدى النوافذ الجديدة 

التي ســوف تعمل على تســهيل تجربة 
الســفر مــن النواحــي االقتصاديــة من 
محافظة ظفار وإليها، وبالتالي ســتصبح 
عملية االنتقــال الداخلية ما بين صاللة 
التــي  األخــرى  الوجهــات  أو  ومســقط 
يعــد بها طيران الســالم أســهل بكثير 
وبتكلفة تتناســب مع فئات المســافرين 

المستهدفة.
وأكــد اليافعي إلى الدعم والمســاندة 
الكبيرة التي تقدمها الشــركة العمانية 
إلدارة المطارات إلى طيران السالم الذي 
ينوى تسيير 4 رحالت يوميا من مسقط 
الى صاللــة وتوفر 150 مقعدًا على متن 
طائرات »إيرباص إيه 320 في كل رحلة 
وخططه في المســتقبل القريب أن يتم 
إضافــة رحالت دولية مباشــرة من مطار 
صاللــة إلى إمــارة دبي بدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وكذلك إلــى وجهات 
محددة في المملكة العربية الســعودية 

ووجهات في دول أخرى.

سالم اليافعي: دفع الحركة السياحية والتجارية واالستثمارية

تسيير 4 رحالت الى صاللة لتعزيز الحركة النشطة وتوفير خيارات مريحة للمسافرين

قال الشــيخ أيمن بن أحمد الحوســني 
العمانية  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
إلدارة المطارات : ان اعداد المســافرين 
قد تخطى حاجز 12 مليون مســافر العام 
المنصرم من مطار مسقط الدولي ونحن 
على يقيــن بانه بتكاتف جهــود الجميع 
ســوف نصل الى رؤيتنا بان نكون افضل 
20 مطارا في العــام بحلول عام 2020. 
وأضاف أن الكثير مــن الدول تعول على 
شركات الطيران الوطنية المساهمة في 
عجلة التنمية من خالل نقل المسافرين 
من وإلى مختلف الجهات في العالم ولقد 
كان للناقــل الوطني الطيــران العماني 
دورا ملموســا فــي هــذا الجانــب خالل 
السنوات الماضية ونحن نحتفل بتدشين 
ناقــل وطني آخــر يرفد قطــاع الطيران 

بالسلطنة ويساهم في تطويره.
وأشــار الحوســني الى انه بدأ تطبيق 
مفهــوم الطــــيــران االقتصــادي في 
الخليــج العربــي في عــام 2003 حيث 

أنشــأت اول شــركة طيــران اقتصادي 
بمفهــوم مختلــف عمــا اعتــاد عليــه 
المسافرون في المنطقة ولكن سرعان 
ما القى الطيــران االقتصادي رواجًا في 
المنطقة وظهرت العديد من الشركات 
التي تعمل بنفس االســتراتيجية والتي 
اســتطاعت أن تضع لها قاعدة عريضة 

للمسافرين في المنطقة.
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في القطاع الخاص، مشيرا الى أن حجم 
أســطول الشــركة يتوقع أن يصل خالل 

سنة ونصف ما بين 5 الى 7 طائرات. 
وتشــير مصادر الى ان سوق الطيران 
االقتصــادي في المنطقة ينمو بشــكل 
كبير حسب الدراســات واألرقام وكان ال 
بد ان يكون في الســلطنة جزء من هذه 
السوق ومن هذا المنطلق وجد القائمون 
على طيران الســالم ضرورة الدخول في 
هذا القطاع، رغم ان المنافســة موجودة 
دائمــا لكن حجــم الســوق وبالذات في 

قطاع الطيران االقتصادي في نمو.
وأكدت دراسة أسعار التذاكر في العادة 
قائمة على األســعار الحالية تســتهدف 
الحصــول على حصة أكبر خالل الســنة 
االولى، حيث  أسعار التذاكر ستكون أقل 
من األســعار الحالية بنسبة تتفاوت بين 
15 إلــى 20 % ويرتبــط ذلك بالعرض 

والطلب وهي قابلة للتغيير. 
وكشــفت الشــركة مؤخرا عــن موقع 
بإمكان  االلكترونــي حيــث  الحجــوزات 
الراغبيــن للســفر عبــر طيران الســالم 
الحجز مــن خــالل الموقــع االلكتروني 
للشركة بأسعار تنافسية وصلت الى 30 

رياال .
حيــث يبلغ ســعر الرحلة من مســقط 
الى صاللة أدناه حوالي 15 رياال اما من 
صاللة الى مســقط بسعر أقله 13 رياال. 
بينما رحلة مسقط - دبي ستكون بسعر 
16.600 ريال اما من دبي الى مســقط 

ستكون بقيمة 15 رياال.

فرباير 2017

 أعــرب المهنــدس خالــد بــن هالل 
اليحمــدي رئيس مجلــس إدارة طيران 
الســالم عن فخره لتحقيق هذا اإلنجاز 
خالل 12 شهرا مقدرا الدعم الكبير الذي 
حظيت به الشــركة من المســاهمين 
والجهات المعنية باإلضافة إلى الفريق 
الــذي عمل بتفانٍ، والتــزم إلنجاز هذا 

المشروع بمستوىً عاٍل من الكفاءة.
وقــال: إن 68 بالمائــة مــن موظفي 
طيران الســالم هــم مــن العُمانيين، 
وأنه تم إشــراك عدد من المؤسســات 
العمانيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 

لتحقيق هذا اإلنجاز . وأن عدد طائرات 
الشــركة بلغ 3 طائــرات حاليــا وذلك 
عبــر تحالف مــع إحدى شــركات جنوب 
افريقيا الرائدة. متوقعا ان تبلغ الحصة 
الســوقية لطيــران الســالم على خط 
مســقط - صاللة خالل الفترة القادمة 

20 بالمائة  .
وردا علــى إحــدى المداخــالت حول 
الطيــران  شــركات  بعــض  خســارة 
المشابهة بالمنطقة يقول بأن السبب 
يعود لتكلفة التشــغيل العالية مطمئنا 

بحساب المخاطر.

قال الدكتور انــور بن محمد الرواس 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران 
الســالم ان طيران السالم يعتبر بداية 
فعليــة للطيــران االقتصادي وســيوفر 
المســافرين  متعــددة ألوقات  خيارات 

بين مسقط وصاللة .
واضــاف: ان طيــران الســالم يعــد 
االقتصــادي  للنشــاط  تشــجيعا 
واالســتثماري الى جانب تنشيط حركة 

السياحة الداخلية في السلطنة. مشيرا 
الى ان الطيران يعمل وفق رؤية مهنية 
عالية من خــالل ادارة فنية تدرك حجم 

التحديات في سوق السفر .
وقال الــرواس: ان وجود ناقل وطني 
آخر بالســلطنة سيســاهم فــي ايجاد 
للناتج  الماليــة  البدائــــــل والمــوارد 
الوطنــي بعــــيــدا عن االعتمــاد على 

النفــــط والغاز.

خالد اليحمدي: 20  %  الحصة
السوقية لخط مسقط - صاللة

أنور الرواس: توفير خيارات متعددة 
للمســـافرين بين مسقط وصاللة

13

أســـعار التذاكـــر فــي متناول الجـــميع ورأس المـــــال المدفــوع 15 مـــليون ريال

بوتلييه:  دبي وجدة 
والمدينة المنورة 

وكراتشي وسيالكوت 
ومولتان وجهاتنا المقبلة 

قال فرانسوا بوتلييه الرئيس التنفيذي 
لطيران الســالم ان هناك جهودا بذلت 
لتســيير أولى رحالت طيران السالم في 
الوقت المناســب. موضحا ان الشــركة 
تسعى لمنح المســافرين تجربة فريدة 
تتســم بالمرونــة وبخيــارات متعــددة 
عنــد التخطيط لرحالتهم بأســعار في 
المتنــاول ممــا ســيمكن عــددا أكبــر 
األشخاص من الســفر جوا واستكشاف 
وجهــات جديــدة. وأوضــح ان طيــران 
الســالم بــدأ رحالتــه من صاللــة إلى 
مسقط والعكس ومن ثم توسيع نطاق 
وجهاتــه هذا العام لتشــمل مطار دبي 
ومطاري جدة والمدينــة باإلضافة إلى 

كراتشي وسيالكوت ومولتان.
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ترجمة الهتمام جاللة السلطان بصون البيئة

14 محمية برية وبحرية
تحفظ التنوع األحيائي في السلطنة

مسقط-

ترجمة لالهتمام السامي لحضرة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، 
حفظه اهلل ورعاه، بصون البيئة والمحافظة 
عليها ومراعاة لالعتبارات الخاصة بحمايتها 
عند تخطيــط وتنفيذ المشــاريع اإلنمائية 
حماية  للمــوارد الطبيعية والتنوع اإلحيائي 
الــذي وهبه اهلل لبالدنا، حرصت الســلطنة 
على إعالن محميــات طبيعية وصل عددها 
إلــى نحــو 14 محميــة معلنــة بمراســيم 
ســلطانية واوامر ســامية بمســاحات يبلغ 
مجموعهــا 9 أالف و179 كيلومتــرا مربعــا 
مشكلة ما نســبته %3 من اجمالي مساحة 
الســلطنة لتكــون مناطق محــددة األبعاد 
جغرافيــا تفرض عليهــا الحمايــة بموجب 
قوانيــن خاصة حفاظــا على تلــك الموارد 
من االســتغالل الجائــر أو االنقراض نتيجة 

المتغيرات الطبيعية والتنموية.
ويرصد تقرير صادر عــن المركز الوطني 
اليــوم  والمعلومــات بمناســبة  لإلحصــاء 
العالمي لألراضي الرطبة )المحميات( والذي 
يوافــق الثاني مــن فبراير مــن كل عام ما 
تضمه السلطنة من محميات طبيعية تتنوع 
بين بحرية وبرية بموارد فيزيائية وأحيائية 
إضافــة علــى محميــات الحمايــة والصون 
واإلكثــار والمناظــر الطبيعية فــي مختلف 

مواقع السلطنة.

محمية القرم الطبيعية
وتعــد محميــة القرم الطبيعيــة الممتدة 
على مساحة 1.72 كيلومتر مربع في منطقة 
ســاحلية بمحافظة مســقط من المحميات 
البحريــة التــي تضــم مــوارد احيائية مثل 
أشــجار القرم وطيور بحريــة وبرية وبعض 
أنواع القشــريات والروبيان وسرطان البحر 
والمحاريات واالســماك واســتقطبت ألفين 

و20 زائرا في العام 2016.

محمية جزر الديمانيات الطبيعية
ومن المحميات البحرية أيضا محمية جزر 

الديمانيات الطبيعية الممتدة على مساحة 
203 كيلومتــرات مربعــة بمحافظة جنوب 
الباطنة وهي منطقة ذات منحدرات صخرية 
شــاهقة وجروف صخور جيرية وتضم موارد 
احيائية مثل الشــعاب المرجانية واألسماك 
والســالحف البحريــة الخضراء والشــرفاف 
وأنواعا أخرى من الطيــور وبلغ عدد زوارها 

في العام 2016 نحو 4 آالف و136 زائرا.

محمية السالحف
أما محمية الســالحف براس الجينز والتي 
تمتــد على مســاحة 120 كيلومتــرا مربعا 
وتعد من أكثر المحميات اســتقطابا للزوار 
حيــث زارها فــي العام 2016 نحــو 19 ألفا 
و545 زائــرا فهي من المحميــات البحرية 
التي تضم شــواطئ رملية وجروف صخرية 
وسالســل جبلية إضافة علــى مواقع اثرية 
كمــا تتنــوع قيهــا المــوارد األحيائية بين 
ســالحف بحرية وشــعاب مرجانية وأشــجار 
القــرم وغابات من الغــاف إضافة إلى أنواع 

من الطيور.

محميات الخيران بساحل ظفار
وتضم محميات الخيران بســاحل ظفار 9 
محميــات بحرية هي )خور المغســيل وخور 
البليــد وخــور صولي وخــور الدهاريز وخور 
طاقة وخــور روري وخور عوقــد وخور القرم 
الصغير وخور القرم الكبير( بمســاحات يبلغ 
مجموعهــا 13.2 كيلومتر مربع حيث تضم 
هذه المحميات خيران وينابيع ماء ومناطق 
أثريــة بتنوع أحيائي يشــمل أشــجار القرم 

وأسماك طيور متنوعة.

محمية األراضي الرطبة
وفــي محافظة الوســطى توجــد محمية 
األراضي الرطبة وهــي محمية بحرية تمتد 
علــى مســاحة 3,4 كيلومتر مربــع وتضم 
ســهوال حصباء وسهوال ســاحلية وداخلية 
من الملح )السبخة( ومسطحات ضخمة من 
الطمر وبعض البحيرات ذات المياه المالحة 
بموارد أحيائية تشمل الشــعاب المرجانية 

وحشــائش  القــرم  وأشــجار  والطحالــب 
القيعان البحرية وثالثة أنواع من السالحف 
)الزيتونية والحمســة الخضراء والريمانية( 
كما تم تســجيل ســبعة أنواع من الحيتان 
فــي المياه الســاحلية بينما توجــد ثمانية 
أنواع من الدالفين. أما الحياة على اليابسة 
فقد ســجلت مشــاهدات األبرص الســامة 

والثعابين.

محمية الكائنات الحية والفطرية 
بمحافظة الوسطى

وتضــم محافظة الوســطى أيضا محمية 
الكائنــات الحيــة والفطريــة وهــي محمية 
برية تمتد على مســاحة 2824.3 كيلومتر 
مربع وتضم سهوال منبسطة وكثبانا رملية 
وتالال مرتفعــة ومنحــدرات صخرية بتنوع 
أحياء يشــمل حيوانات برية كالمها العربية 
والوعــل النوبي والوشــق والغــزال العربي 
والغــزال الرملــي والقــط الرملــي وطائــر 
الحبارى إضافــة إلى نباتات برية كالســمر 

والغاف والسلم.

محمية جبل سمحان
وفــي محافظــة ظفار توجــد محمية جبل 
ســمحان وهي محميــة برية على مســاحة 
4500 كيلومتر مربع تضم مرتفعات جيرية 
ومنطقة ساحلية وأودية عميقة ومنحدرات 

صخريــة شــاهقة بمــوارد أحيائية تشــمل 
النمر العربي والوعل النوبي والذئب العربي 
والضبع والغزال إضافة إلى أشــجار التبلدي 
والفافاي األفريقي وأشــجار الســمر وأشجار 

اللبان.

حديقة السليل الطبيعية
وفي محافظة جنوب الشرقية توجد محمية 
حديقة السليل الطبيعية وهي محمية برية 
على مســاحة 220 كيلومتــرا مربعا وتضم 
موارد أحيائية مثل أشــجار الســمر والغزال 
العربــي والقــط البــري وبعــض الثدييات 
الصغيرة كالفار الشوكي المصري واليربوع 
والجــرذان و23 نوعــا تقريبــا مــن الطيور 

البرية وبعض أنواع الزاحف والحشرات.

محمية جبل قهوان الطبيعية
وفي محافظة جنوب الشرقية أيضا توجد 
محمية جبــل قهوان الطبيعيــة التي تمتد 
على مســاحة 289.5 كيلومتــر مربع وهي 
محميــة بريــة تضــم جبــاال ذات ارتفاعات 
مختلفة وأودية متعرجة ذات قيعان حصوية 
واسعة كما توجد بها برك مياه عذبة صغيرة 
في أنحاء متفرقة من الجبل وصخور القاعدة 
للصفيحــة القاريــة الجيرانيتيــة القديمــة 
)825 إلــى 850 مليون ســنة(. ومن ضمن 
المــوارد األحيائية فــي محمية جبل قهوان 
الطبيعيــة يوجــد الوعــل العربــي والغزال 
العربــي والثعلــب األحمر والثعلــب الجبلي 
والوشــق والذئب العربــي والنمس والقط 
البــري واألرنــب البــري والقنفــذ األثيوبي 
والنســر األصلع والنســر المصري ودجاجة 
الجبل والصبا والحجل والعربي ونوعان من 
الصقــور والبــوم والعقبان والحمــام البري 

وقمرية النخيل والبلبل.

محمية الجبل األخضر
للمناظر الطبيعية

وفــي محافظــة الداخلية توجــد محمية 
الجبل األخضر للمناظر الطبيعية التي تضم 
سالســل جبلية وأودية ومنحدرات صخرية 

على مســاحة 122 كيلومتــرا مربعا بتنوع 
أحيائي يشمل أشجارا برية وزراعية وبعض 

الحيوانات البرية.
محمية السرين الطبيعية

وتعــد محميــة الســرين الطبيعيــة من 
محميــات الحمايــة والصون التي يشــمل 
موقعها أجزاء من واليات العامرات وقريات 
 780 مســاحة  علــى  والطائييــن  ودمــاء 
كيلومتــرا مربعــا وتضم مرتفعــات جبلية 
وعيونــا مائيــة وأوديــة وكهوفــا بمــوارد 
أحيائيــة تشــمل الوعــل العربــي والغزال 
العربي والثعلب األحمــر وثعلب بالندفورد 
وأنواعا مــن الطيور والزواحف والحشــرات 

الخفافيش والنباتات البرية.

محمية رأس الشجر الطبيعية

ومــن محميــات الحماية والصــون أيضا 
هنــاك محمية رأس الشــجر الطبيعية التي 
تمتــد علــى مســاحة 93 كيلومتــرا مربعا 
بوالية قريات وتضم مرتفعات جبلية وعيونا 
مائية وأودية وكهوفا بموارد أحيائية تشمل 
الوعــل العربــي والغــزال العربــي والثعلب 
األحمــر وثعلب بالندفورد وطيــور وزواحف 

وخفافيش ونباتات برية.

محمية خور صاللة الطبيعية
وفــي واليــة صاللــة توجد محميــة خور 
صاللة الطبيعية وهي أراضي رطبة تشــكل 
محمية للمناظر الطبيعية على مساحة 5.6 
كيلومتــر مربع تضم ارضا منبســطة وخور 
بتنــوع أحيائــي يشــمل طيورا مســتوطنة 
وأخرى مهاجرة ونباتات برية وأخرى مائية.

محمية الخوير الطبيعية
وفي والية بوشر بمحافظة مسقط توجد 
محميــة الخويــر الطبيعيــة وهــي محمية 
طبيعيــة تضــم مناظــر طبيعية فــي أرض 
منبسطة على مساحة 3 كيلومترات مربعة 
بتنوع احيائي يشــمل نباتات السمر البرية 

وطيور وزواحف.

تفردا متنوعا من 
الكائنات يعزز فرص 

الجذب السياحي 
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كتب – ناصر الرزيقي 
تصوير – عادل العبدلي 

شــاركت 41 مصورة فوتوغرافية خليجية 
فــي معــرض فنــي تنوعــت فيــه مجاالت 
التصوير، أحتوى المعرض على أكثر من 61 
صورة ضوئية كل صورة لها حكاية، أبدعت 
المصــورات الخليجيات مــن خالل معرض 
ملتقى المصورات الخليجيات الذي نظمته 
اللجنة الثقافية لفعاليات مهرجان مســقط 
فــي دورتــه الثامنــة بالتعاون مــع جمعية 

التصوير الضوئي.

 تجربة أولية
وتحــدث المصــورة الفوتوغرافيــة مريم 
المشــعان من دولة الكويــت قائلة: رحبت 
كثيرا بفكرة المشــاركة في هــذا الملتقى 
الذي يقام في ســلطنة عمان، ومشــاركتي 
كانــت فــي محــور حيــاة النــاس، الصورة 
المشــاركة فيها ألتقطتها فــي نيبال وهي 

لمــرأة كبيــرة فــي الســن وهــذا العمــل 
يعتبــر من أحب األعمال بالنســبة لي نظرا 
لحصولي على جوائز كثيرة عند مشــاركتي 
المحليــة  بالمســابقات  الصــورة  بهــذه 
والدولية، مضيفة برنامج الملتقى في يومه 
األول كان حافل باالســتمتاع بمجاالت هذا 
البلد العريق حيث زرنا مدينة نزوى بقلعتها 
الشـــــامخة وســوقها التقليــدي وكتجربة 
أوليــة التصويــر في هــذا المــكان حقيقة 
كانت رائعة، مما شــعجني لزيارته أكثر من 
مــرة لما يحتويه من لوحــات فنية متنوعة 
تثري المصور للحصول على مشــاهد أكثر 

من رائعة . 

لوحات متنوعة
من جانبها أشارت المصورة الفوتوغرافية 
فاطمــة القصابيــة من ســلطنة عمان أن 
هذا الملتقى مكســب للمصــورة العمانية 
والخليجيــة وفرصــة لتبادل الخبــرات بين 
المصــورات، والمعرض يأتي ضمن برنامج 

الملتقــى شــاهدنا فيــه لوحــات متنوعــة 
ألتقطــت فــي دول مختلفــة مــن العالم، 
والبرنامــج للملتقى تضمــن زيارة للمعالم 
الســياحية بالســلطنة وهذا سيســهم في 
إثــراء الصــور الذهنيــة للمصــور لإلبداع 
بعدسته إلى جانب تعرف المصورات اإلرث 
الثقافــي والتاريخي ومنجزات النهضة التي 

تحققت بهذا الوطن . 

 تنظيم ناجح
وعبــرت المصور الوثائقية رشــا يوســف 
مــن مملكة البحرين عن ســعادتها لزيارة 
الســلطنة قائلــة : هــذا البلــد الرائع في 
أهله وتعاملهم وكــرم ضيافتهم يجلعني 
أفتخر بزيارته أكثر مــن مرة، وتنظيم هذا 
الملتقى بهذا البلــد ونجاحه من أول يوم 
نصــل فيــه يعتبر نجــاح لنا جميعــا، حيث 
شــعرت هناك تقارب في البساطة والحياة 
االجتماعيــة بيننا وبين الشــعب العماني، 
وفــي الحقيقــة عُمــان كبلــد عريــق بما 

يحتويــه من عناصــر التصويــر كالطبيعة 
والتراث واأللوان وتضاريس وتنوع تاريخي 
هو مــن أفضل البلــدان التي تســتقطب 
الكثيــر من المصورين، والمشــاركة بهذا 
الملتقى تمثل فرصة للتعرف على السلطنة 
من الداخل ومعايشــة التفاصيل الحياتية 

لإلنسان العماني . 

برنامج متنوع
وقالــت الفنانــة التشــكيلية والمصــورة 
الفوتوغرافيــة موضي الهاجــري من دولة 
قطر : برنامج الملتقى متنوع في أنشــطته 
وفعاليات الذي أســهم فــي تحقيق أهداف 
تنظيــم الملتقى ضمن فعاليــات مهرجان 
مســقط 2017م، فهو فرصة أن نشــاهد 
بمــا يقدمه هــذا المهرجان مــن عروض 
فنيــة وبرامج متنوعة تعكــس حضارة هذا 
البلد، أما عن مشــاركتي بالمعرض فكانت 
نوعا معــا مختلفة حيث مزجــت بين الفن 
التشــكيلي والصــور الفوتوغرافيــة التــي 

شاركت بها في هذا المعرض والصور تعبر 
عن الحياة االنسانية لألطفال في الدول من 

فقر وحروب وغيرها . 

محطته األولى
وحدثتنا المصــورة الفوتوغرافية فاطمة 
ابراهيــم المرهــون من المملكــة العربية 
الســعوية عــن برنامــج الملتقــى قائلــة : 
الملتقى منــذ محطته األولى الذي شــهد 
زيارتنــا لمحافظة الداخليــة  كان المقصد 
قلعة نزوى وسوق نزوى الثري بروح األصالة 
العمانية حيث المعمار التاريخي والموروث 
والفكــر  االقتصاديــة  والقيمــة  الثقافــي 
التقليــدي األصيل، حيث تنوعــت مواضيع 
التصوير بين التصوير التجريدي والتصوير 
المعمــاري وتصوير حياة النــاس وتصوير 
الوجــوه وكانــت المصــورات الخليجيــات 
ســعيدات بالتواجــد فــي نــزوى، مضيفة 
الحمــدهلل أســتطعنا الحصول علــى كمية 

رائعة من الصور الفوتوغرافية.

مسقط-

الناقــل  العمانــى،  الطيــران  اســتلم 
الوطنــي للســلطنة، في ينايــر الماضي 
طائــرة جديــدة من طــراز بوينج 800-

الجــوي،  أســطوله  إلــى  تضــاف   737
وســيتم تشــغيل الطائرة األحدث على 
خطوط المسافات القصيرة والمتوسطة 

للطيران العمانى.
تضم مقصورة درجة رجال األعمال فى 

طائرة البوينــج الجديدة عدد 12 مقعدا 
تتّســم بالحداثة واالبتكار بمساحة 46 
بوصــة، أما مقصورة الدرجة الســياحية 
فيوجد بها عدد150 مقعدا تفصل بين 
صفوفها مســافة 30 بوصــة، باإلضافة 

إلى تزويد كل مقعد بشاشات تلفزيونية 
بحجم 10,6بوصة.

العُماني تشــغيل  الطيــران  ويواصل 
عملياته الجوية بطائــرات من طراز بي 
737 البالــغ عددهــا 23 طائــرة ومنــذ 

ســنوات عــدة؛ إذ أن هــذا الطــراز هــو 
بمثابة العمود الفقري ألسطواللشــركة 
من الطائرات على الخطوط التي تغطي 
منطقة الشــرق األوســط وشــبه القارة 

الهندية وشرق أفريقيا. 

تتسم بالحداثة واالبتكار 
الطيران الُعماني يستلم طائرة جديدة من طراز بوينج 737-800

■ فاطمة القصابية■ مريم المشعان■ موضى الهاجري■ فاطمة ابراهيم■ رشا يوسف

مصورات  خليجيات: البيئة العمانية حافلة بروح
األصـالة والمعمار التاريخـي والموروث الثقافـي  

شاركن في ملتقى ضم 61 صورة فوتوغرافية 



فبراير 162017

»عمانتل« تكشف النقاب عن منصة »إدالل« المعرفية
مشروع ابتكاري لتعزيز المحتوى العربي على اإلنترنت 

مسقط - وجهات  

احتفلــت الشــركة العمانيــة لالتصــاالت –
عمانتل- في مقرها الرئيســي وبالشــراكة مع 
"الردهــة، وبوينــت" باإلطالق الرســمي ألول 
منصــة إلكترونيــة عمانيــة للتعلــم المفتوح 
"إدالل" وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين 
المجتمعيــة  والمبــادرات  األعمــال  بريــادة 
واإلعالميون في السلطنة، حيث تم استعراض 
رؤية المشروع وخططه خالل المرحلة القادمة 
لخدمــة بنــاء اقتصــاد المعرفــة القائــم على 

التقنيات والمعلومات.
وأوضحت ليلى بنــت محمد الوهيبية، مديرة 
المســؤولية االجتماعية بعمانتــل قائلة : نحن 
فخــورون اليــوم بالكشــف عن منصــة إدالل 
الفريدة من نوعها التي تعتبر بمثابة مشــروع 
ابتكاري يستهدف مشــاركة الخبرات والمعارف 
والمهارات بين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث 
يمكن لهذه المنصة المعلوماتية أن تســاهم 
في تعزيز قدرة الشباب على دخول سوق العمل 
متســلحين بالمهارات والمعارف التي يحتاجها 
السوق بشــكل عملي، في الوقت الذي تساهم 
فيه فــي تعزيز المحتــوى العربي على شــبكة 
اإلنترنــت بمعلومــات ذات مصداقيــة ويمكن 
الركــون إليها ألن مصدرها هم أصحاب الخبرة 
المشهود لهم كٍل في مجاله وفي المقابل من 
المنتظر أن تبرز منصة إدالل الكفاءات العمانية 

الشابة وتقديمها للوطن العربي .
وتضيف : نحن نعي في عمانتل أن المستقبل 
ســيعتمد بشــكل كبير على االبتكار في تقنية 
المعلومــات التي اقتحمت كافة مجاالت الحياة، 
وعليــه فــإن منصــة إدالل جــاءت فــي الوقت 
المناســب لتعزز من قدرة الشباب على اقتحام 
معترك الحياة متســلحين بالمعارف المطلوبة 

لتحقيق النجاح".

وقــال محمــد الوهيبــي، الرئيــس التنفيذي 
للردهة، أن "إدالل " أحد الحلول لتعزيز مهارات 
الشــباب من خالل تركيزها على النواحي التي 
يتطلبها ســوق العمــل اليوم . مشــيرا إلى أن 
الفكــرة األساســية لمنصــة إدالل كانت صقل 
مهــارات الشــباب العمانــي وفقــًا الحتياجات 
سوق العمل وبما يواكب االستحقاقات الحالية 
والمســتقبلية لهذا السوق، ومن هنا سنجد أن 
المــواد التعليميــة على هذه المنصة ســتدور 
فــي فلــك اقتصــاد المعرفة بحيــث تركز على 
تخصصات البرمجة والتقنيــة، تصميم وإعالم 
رقمي وأيضا في القيادة والمهارات وغيرها من 
المجــاالت ، إلى جانب الهامــش الثقافي الذي 
يتعلــق بالفن والهويات اإلنســانية المختلفة. 
وعليــه نتوقع أن تشــهد المنصة إقبــااًل كبيرًا 
من شريحة الشــباب الباحث عن تعزيز معارفه 
ومهــارات بالشــكل الــذي يتمكــن معها من 

االستفادة منها في المستقبل".
بينما يرى عمر الحارثي رئيس مشروع منصة 
إدالل أنالمنصة مبنية لمشاركة المعرفة وتعزيز 
االســتفادة من المعرفة وأيضًا تنمية كفاءات 
الشــباب واالســتعداد للمســتقبل عبر مقاطع 
مرئية كبداية مدعومة بخاصيات تســاهم في 
جعل المــادة التعليمية ممتعة ومثرية للجميع، 
نســتهدف مــن هــذه المنصــة، الباحثين عن 

المعرفة وطــالب الجامعات والكليــات، وأيضًا 
رواد األعمال والباحثين عن عمل. وستســاهم 
منصــة إدالل فــي إبــراز الســلطنة كمُصــدر 
للمحتــوى العربــي المعرفــي ونطمــح لنكون 

الرواد في هذا المجال.
وتضيف ليلــى الوهيبية : نحــن على ثقة أن 
إدالل ستكون منصة شبابية واعية وقادرة على 
استقطاب العقول العمانية الشابة الباحثة عن 
فرصة أفضل للعمل في المجاالت الجديدة في 
الســوق المحلي، وسيشــارك موظفــو عمانتل 
فــي منصة إدالل مــن خالل تقديــم مجموعة 
من الــورش العملية وحلقات النقاشــية إلثراء 
هــؤالء  وتجــارب  بخبــرات  إلدالل  المنتميــن 
الموظفين في مجاالت عدة في القيادة واإلدارة 
وفــي مجــاالت الفنيــة التخصصية فــي قطاع 

االتصاالت . 
ويضيــف الرئيــس التنفيذي للردهــة قائاًل : 
لطالمــا كانت عمانتــل في مقدمة الشــركات 
الوطنيــة الراعيــة لالبتكار في ســلطنة عمان. 
نحن ســعداء الرتبــاط هذا المشــروع بقائمة 
معرفية ومؤسساتية مثل عمانتل، مما سيمنحه 
دون شــك فرصًا أفضل للنجــاح والوصول إلى 
أوسع الشرائح من الشباب العماني الذي يشكل 
عصب التطور للســلطنة التــي تتميز عن بقية 

الدول بارتفاع نسبة الشباب لعدد السكان.

مسقط-

تعزيزًا لدوره الريادي فــي القطاع المصرفي 
، توج بنك مســقط ، المؤسسة المالية الرائدة 
فــي الســلطنة ، بجائــزة »  أفضــل بنــك في 
الســلطنة  » لعام 2016 مــن مجلة ذي بانكر 
)The Banker( التابعة لمجموعة فايننشــال 
تايمــز اللندنيــة )Financial Times( ، حيث 
حقق البنك هذا االنجاز تتويجًا لكافة العمليات 
المصرفيــة الناجحة التي قام بهــا خالل العام 
الماضــي ومســاهماته البــارزة فــي القطــاع 
المصرفي بالســلطنة ، كذلك تــم تتويج بنك 
مسقط بهذا االنجاز وفقًا لسلسلة من المعايير 
االساســية والمتعلقة بتقديم المنتجات واالداء 
المالــي وقيمــة األصــول واإليــرادات ورضــاء 
الزبائــن واســتخدام احــدث التقنيــات الفنية 
والمعلوماتيــة فــي تقديــم مختلــف الخدمات 

المصرفية .
واعــرب عبدالــرزاق بــن علــي بن  عيســى ، 
الرئيس التنفيذي لبنك مســقط  ، عن سعادته 
واعتــزازه بحصــول البنــك مجددًا علــى جائزة 
أفضل بنك في السلطنة لعام 2016 والمقدمة 
من مجلــة ذي بانكــر اللندنيــة والمتخصصة 
على مســتوى العالم موضحًا ان الجائزة جاءت  
كتقدير وإعتراف باالداء المتميز الذي يتمتع به 
البنك ألن المؤسسات التي تفوز بهذه الجائزه 
هي من صفوة وأكبر المؤسسات على مستوى 
العالــم األمر الــذي يجعل البنك يشــعر بالفخر 
لحصولــه على هذه الجائــزة المرموقة مضيفا 
ان هذا الفوز يــدل على تقدير المجتمع المالي 
الدولي ألدائنا المتميز في بنك مســقط وعلى 

استمرارنا في ريادة القطاع المصرفي العماني 
رغم المنافســة القوية التي يشــهدها القطاع 
مشيرًا ان هذا التتويج مهم خاصة انه ياتي من 
مؤسسة عالمية ويشــكل دافعًا لنا لبذل مزيد 
من الجهد لنتمكن من تحقيق اهدافنا الحالية 

والمستقبلية .
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر 
والتقدير للزبائن على ثقتهم الغالية بالخدمات 
والتسهيالت التي يقدمها البنك ، حيث نشهد 
كل عام نمو في اعــداد الزبائن واقبالهم على 
الخدمــات والمنتجات الجديــدة  التي يطرحها 
البنك بين فترة واخرى كما انتهز هذه الفرصة 
الجــدد شــكري وتقديــري لموظفــي البنــك 
الذيــن يعملون بجد وإخــالص لتحقيق النجاح 

واالنجازات وتنفيذ رؤية البنك » هيا ننجز أكثر » 
كما اجدها فرصة لنتقدم بالشكر لكافة وسائل 
االعــالم والمســؤولين فــي الشــركات الذين 
اختاروا بنك مسقط للتتويج بجائزة أفضل بنك 
بالســلطنة لعــام 2016 مؤكــدا مواصلة بنك 
مســقط في الريادة وتقديم افضــل الخدمات 
والتســهيالت المصرفية وطــرح الخيارات التي 
تلبــي احتياجــات الزبائن في كافــة محافظات 

وواليات السلطنة  .
ويحظــى بنــك مســقط بإعجــاب المجتمــع 
المالي و المصرفي المحلي واإلقليمي والدولي 
تقديــرًا ألدائــه المتميـــز ومســاعيه الحثيثة 
والتســهيالت  الخدمــات  بمســتوى  لإلرتقــاء 
المصرفية وطرح المبادرات المتعلقة بالخدمات 
االلكترونية وغيرها مــن الخدمات والمنتجات، 
حيث حقــق البنك العديد مــن االنجازات خالل 
السنوات الماضية وتوج بمجموعة من الجوائز 
علــى كافة المســتويات والمجــاالت من بينها 
اختيــاره كأفضل مــكان للعمل على مســتوى 
الشــرق االوســط ، كما ســبق ان فــاز بجوائز 
عديدة من بينها جائزة أفضل بنك في السلطنة 
لسنوات عديدة من قبل مجلة جلوبال فاينانس 
األمريكية )Global Finance( كما فاز البنك 
بجائزة أفضل حملة تسويق للخدمات المصرفية 
لألفراد عن حســاب المزيونة لألطفال ، و ذلك 
 Banker Middle( في حفل تدشــين جوائــز
East( للمنتجــات وجائزة افضل عالمة تجارية 
وافضل بنك اســتثماري بالسلطنة وغيرها من 
الجوائــز المحلية واالقليميــة والعالمية و على 

كافة المستويات .

بنك العز اإلسالمي يجري السحب السنوي 
على الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف ريال 

مسقط-

أكد موسى الجديدي الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك العز اإلسالمي بأن 
المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ال تندرج تحت اطار المنافســة وإنما 
التميز واالســتثناء كما أن بنك العز اإلســالمي هو البنك الوحيد الذي يقدم 
أكثــر مــن 26 منتجا تتوافق جميعها مــع احتياجات األفراد والشــركات وقد 
صممت لتلبي مختلف شــرائح المجتمع ، جاء ذلك خالل حديثه في االحتفال 
الــذي أجراه بنك العز اإلســالمي بحديقــة اليويبيل بوالية صحار بمناســبة 
الســحب السنوي على الجائزة الكبرى لحســاب التوفير للجوائز بشرى والتي 

تبلغ قيمتها 100 ألف ريال عماني .
وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات : إننا نسعى في الوقت الحالي إلى زيادة 
التوســع في إنشاء الفروع في مختلف محافظات و واليات السلطنة لكن ذلك 
يأتي بخطوات متقنة بمعنى أن نمد شرايين بنك العز اإلسالمي إلى مختلف 

العمالء أينما كانوا حتى نضمن لهم تقديم خدمات ذات جودة عالية .
وكان بنك العز اإلسالمي قد أقام مؤخرا احتفاال كبير بوالية صحار بحديقة 
اليوبيل إلجراء الســحب السنوي على الجائزة الكبرى لحساب التوفير للجوائز 
بشــرى والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال عماني لفائــز واحد والجائزة الربع 
الســنوية والتي تبلــغ قيمتها 50 ألف ريال عماني لفائــز واحد أيضا وكذلك 
الجائزة الشــهرية والتي تبلغ قيمتهــا 25 ألف ريال عماني ، وقد أقيم الحفل 
تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصناعة عمان .
وشــهد الحفل تنظيم العديد من الفعاليــات لمختلف الفئات العمرية مثل 
ألعاب األطفال والرسم علال الوجوه وكذلك تقديم مختلف أنواع المأكوالت ،  
كما تم إجراء الســحوبات على عدد من الجوائز والتي قام البنك بتخصيصها 

لمختلف شرائح المجتمع .

بنك صحار يقيم الحفل
السنوي للموظفين

مسقط-

نظم بنك صحار مؤخرًا الحفل السنوي للموظفين في فندق قصر البستان في 
إطار احتفاله بإكمال عام آخر من النجاح في مسيرته نحو التميز المصرفي، حيث 
شارك في الفعالية التي سادتها أجواء المرح والبهجة موظفو البنك وعائالتهم.

وفــي كلمته التي ألقاهــا أثناء الفعالية ركز الرئيس التنفيــذي بالوكالة لبنك 
صحار ساســي كومار على أهميــة إقامة الفعاليات التي تجمــع بين الموظفين 
بشــكل منتظم؛ قائاًل: نؤمن أن النجاح واالســتدامة في أي مؤسســة يعتمدان 
بشــكل كبير على الحفاظ علــى فريق عمل يجمع بين الحمــاس والتركيز على 
تعزيز اإلنتاجيــة. من هذا المنطلق يحرص بنك صحار على إقامة هذه الفعالية 
الســنوية تقديرًا للجهــود الكبيرة التي بذلها كل موظــف من موظفي البنك، 
واحتفــاًء باألهداف الكثيرة التــي حققناها معًا حتى اليوم. وتعتبر هذه الســنة 
بالتحديد علــى درجة بالغة من األهمية، حيث نقترب من إكمال 10 أعوام على 
انطالق العمليات التشغيلية في السلطنة. وهذا اإلنجاز العظيم ما كان ليتحقق 

لوال االلتزام الصادق واالحترافية التي يتمتع بها موظفو البنك.
ونّظم الفعالية قســم الموارد البشــرية فــي البنك بهدف جمــع كافة أعضاء 
فريق بنك صحار معًا في بيئة اجتماعية تســودها األلفة، واستعراض جهودهم 
والتزامهــم والــدور الكبير الذي مارســوه فــي تنمية ونجاح البنــك. وتضمنت 
الفعالية مجموعة من األنشطة الترفيهية التفاعلية، والعزف الموسيقي المباشر 
وســحوبات للحضور وجوائز فورية وعروض ترفيهية وغيرها الكثير،  وتبع ذلك 
حفل العشاء على أنغام الموسيقى الجميلة. وكجزء من الفعالية، تم عرض فيديو 

يستعرض رحلة البنك وأبرز إنجازاته ونجاحاته خالل السنوات العشر الماضية.

تأكيدا لريادته في القطاع المصرفي 
بنك مســقط يفوز بجائزة أفضل بنك
في السلطنة من مؤسسة ذي بانكر 

■ عبدالرزاق بن علي عيسى
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 المنامة-  

كشــفت طيــران الخليــج، الناقلــة الوطنيــة لمملكــة 
البحريــن، عــن أنها ســتقوم بإفتتاح وجهتهــا الجديده 
العاصمة الجورجية تبليســي في يونيو من العام الجاري 
مع ثالث رحالت أســبوعية مباشرة بين البحرين والمطار 
الرئيسي في جورجيا  -– مطار شوتا روستافيلي تبليسي 

الدولي.
وقــال الرئيس التنفيذي للناقلة الســيد ماهر ســلمان 
المســّلم: يســعدنا تلبية إحتياجــات مســافرينا بإفتتاح 
وجهتنا الجديدة العاصمة الجورجية تبليسي والتى سوف 
يبدأ العمــل بها من يونيو من العام الجــاري، ونأمل أن 
تلبي طلبات مسافرينا من البحرين ودول مجلس التعاون 
خاصة خالل موســم الصيف والعطــالت. نحن في بحثٍ 

دائــم عن طــرق تعزيز روابــط األعمال والســياحة بين 
الوجهات الرئيســية فــي العالم وبين مملكــة البحرين 
والمنطقــة. إن إضافة جورجيا إلى شــبكة وجهاتنا يأتي 
كنتاج للمباحثات المستفيضة مع هيئات شئون الطيران 
فــي جورجيــا، ونحن نشــكرها علــى دعمهــا وجهودها 
في ســبيل تدشــين هذا الخط الجديــد. أعتقد بأن هذه 
اإلضافة إلى شــبكة وجهاتنا تعد تطورًا إيجابيًا سيضاف 
إلــى إنجازات طيــران الخليج في العــام 2017، وأن هذه 
الوجهــة ســتجذب عمالئنا حــول العالم للســفر إليها«.  
وتشــغّل طيــران الخليج إحــدى أكبر شــبكات الوجهات 
في الشــرق األوســط، مع رحلتين يوميتين أو أكثر لعشر 
مدن إقليمية؛ حيث تأمّن الناقلة ربطًا سلســًا لعمالئها 
المســافرين علــى مــدى شــبكة وجهاتها عبــر مركزها 

الرئيسي في مطار البحرين الدولي. 

طيران الخليج تطلق رحالتها إلى  جورجيا في يونيو

»القطــــرية« تتســــلم أولى طـــــــائرة
ايرباص A 350 - 1000 نهاية العام

االتحاد للطيران تسير 11 رحلة الى المالديف 

الدوحة - 

قالت وكالة األنباء اإلقتصادية العالمية 
الجويــة  الخطــوط  إن  »بلومبيــرج« 
القطرية ستتســلم أولــى الطائرات من 
فئة إيرباص A350 -1000 نهاية العام 
الحالي، حيث تم مؤخرا تجربتها في رحلة 
دامت نحو 4 ســاعات و20 دقيقة، وتقدر 
حجم الطلبيــة القطرية من هذا الصنف 

بنحو 17 طائرة.
ويرى الخبراء أن هذه الطائرة ستشكل 
منافســا جديا لعمالق صناعــة الطائرات 
الشركة األمريكية، حيث انطلقت طائرة 
إيربــاص A 350- 1000 ذات محركين 

في السماء ألول مرة 19 يناير الماضي
وتعتبــر هــذه الطائــرة أكبــر طائــرة 
إيرباص للــركاب، وهي أخف وزنا وأطول 
بسبعة أمتار ولديها 40 مقعدا زيادة عن 

سلسلة طائرات أي 350 الحالية، وتضم 
الطائرة الجديدة تصميم 366 مقعدًا.

وتشــير التقارير إلى أن انخفاض كلفة 
اقتناء الطائــرة األوروبية الجديدة تعتبر 
أقل من تكلفة الطائرة األمريكية بوينج 
777 حيــث تبلغ قيمــة الطائــرة بوينج 
777-9 بـ400 مليون دوالر، بينما تقدر 
 1000-A350 قيمــة الطائرة إيربــاص

بـ359.3 مليون دوالر.

ابوظبي - 

أعلنــت االتحــاد للطيــران مؤخــرا عن 
تشغيل أربع رحالت أسبوعية إضافية على 
وجهتها بين أبوظبي وماليه التي تشهد 
رواجــًا كبيرًا، ليرتفع بذلــك عدد الرحالت 
إلى المالديف إلى 11 رحلة أسبوعية بين 

1 يوليو و17 سبتمبر 2017.
وستســاعد زيــادة القدرة االســتيعابية 
علــى تلبية الطلب المرتفع خالل موســم 
الــذروة فــي الصيف. ويأتي هــذا اإلعالن 

مع إتمام االتحاد للطيران، التي تتخذ من 
أبوظبي مقرًا لها، 5 سنوات من العمليات 

التشغيلية إلى المالديف.
وســوف يتم دعم التوســع الصيفي عبر 
طائرة من طــراز إيربــاص A320 مرتبة 
بنظــام الدرجتين، تضــمّ 16 مقعدًا في 
درجــة رجــال األعمــال و120 مقعــدًا في 

الدرجة السياحية.
وســوف توفر الرحالت األربع األسبوعية 
اإلضافية خيارات أكثر للضيوف المحليين 
الذين يسافرون بين أبوظبي وماليه ممن 

تصــل رحالتهم إلــى جــزر المالديف في 
الصباح الباكر.

وســيرتفع عدد خدمات الربــط العامّة 
مــن وإلى الوجهــات الرئيســية في دول 
مجلــس التعــاون وأوروبا، كما ســتتوافر 
خدمــات ربط جديــدة ذهابــًا وإيابًا من 
أســواق تشــمل إدنبــرة وجــدة ومدريد 

وموسكو وزيوريخ.
وعلى مدار الســنوات الخمس الماضية 
نقلــت االتحاد أكثر من 450 ألف مســافر 

على هذه الوجهة. 

طيران اإلمارات تشغل »إيرباص 
A380« إلى ساو باولو في 26 مارس 

دبي -  

كشفت طيران اإلمارات، مؤخرا، عن عزمها تشغيل طائرة اإليرباص A380 لخدمة 
رحلتها اليومية إلى مدينة ساو باولو البرازيلية اعتبارًا من 26 مارس المقبل، لتصبح 

أول ناقلة تشغل هذا الطراز من الطائرات ذات الطابقين إلى أميركا الجنوبية.
وس��يتزامن اس��تخدام اإليرباص A380 بداًل من البوين��ج 300ER-777 مع مرور 

عشر سنوات على انطالق خدمة طيران اإلمارات إلى البرازيل.
حي��ث كانت قد أطلقت خدمتها اليومية بين دبي وس��او باولو ف��ي أكتوبر 2007، 
وأصبح��ت حينها أول ناقلة تربط بين منطقة الش��رق األوس��ط والق��ارة األميركية 
الجنوبية برحالت منتظمة من دون توقف. وفي عام 2012، وسعت طيران اإلمارات 
تواجدها في البرازيل بإطالق خدمة يومية أخرى بين دبي ومدينة ريو دي جانيرو. 
وقال هيوب��رت فراخ، نائب رئي��س أول طيران اإلمارات لدائ��رة العمليات التجارية: 
»إيرباص اإلمارات A380 طائرة مميزة ال تزال تثير إعجاب واهتمام عمالئنا وترسي 
معايير عالية لراحة وفخامة الس��فر جوًا، ونح��ن نتطلع إلى توفير خدمات ومنتجات 

هذه الطائرة لعمالئنا ومواصلة مساهمتنا في االقتصاد البرازيلي.
وس��يوفر اس��تخدام هذه الطائرة 959 مقعدًا إضافيًا كل أسبوع في كل اتجاه بين 
دبي وساو باولو لتلبية الطلب المتنامي من الركاب على هذا الخط، ما يعزز التزامنا 

القوي نحو البرازيل ومنطقة أميركا الجنوبية«.

ركل مقعد الراكب أمامك
أسوأ سلوك في الطائرة 

دبي - 

أس��فرت دراسة نشرها موقع »اكس��بيديا« عن قواعد السلوك في الطيران عن 
أن ركل مقعد الراكب أمامك هو أسوأ سلوك يمكن أن يرتكبه راكب في الطائرة.

وتحدد قواعد الس��لوك في الطيران على أس��اس تصرفات ال��ركاب تجاه الركاب 
اآلخرين. ومن أنواع الس��لوك الس��يء في الطائرة تناول الكحول بكثرة واإلفراط 
في الحديث وخلع المالبس، لكن األس��وأ هو ركل المقع��د الذي أمامك. واعتمدت 
الدراس��ة عل��ى اس��تطالع أراء 1005 م��ن األميركيين فوق س��ن 18 عاما ورعتها 

مؤسسة »اكسبيديا« وأجرتها شركة جي اف كيه ألبحاث السوق.
وق��ال جون موراي نائب رئيس ومدير عام اكس��بيديا دوت كوم ونحن نبدأ عام 
2017 فإن الماليين من الناس س��وف يس��تخدمون الطائرات هذا العام ويجب أن 
يعلم��وا أن أفضل هدية تقدمها لزميلك المس��افر هي االحت��رام والكرم. وأضاف 
م��وراي أن دراس��ة قواعد الس��لوك في الطائ��رات تثبت أن أفعااًل بس��يطة خاصة 
باللياق��ة يمك��ن أن يكون له��ا تأثير كبير، وكلن��ا حرفيًا في نف��س القارب. وأهم 

األمور في السفر بالطائرات هي المساحة الشخصية وراحة البال.
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الرباط -  

يســعى المغرب حاليا عبر خطط موســعة 
إلى تنمية القطاع السياحي واالستحواذ على 
حركة السياحة من الدول التي تراجعت بها، 

ومنها مصر وتونس وتركيا.
وتركــز حكومة المغرب فــي خططها على 
االســتثمار  في قطاع الفنــادق والمنتجعات، 
قيمــــة  بلـــــغ  فقـــــد  إحصــاء  وحســب 
االســتثمارات المحليــة في هــذا القطاع 43 
مليــار درهم مغــــربي عام 2015، أي نحو 4 

مليارات دوالر« .
وتأمل المغرب بخططها في جذب السياحة 
الروســية والصينية، إذ تســتهدف 800 ألف 
ســائح روســي بحلــول عــام 2020. ويتوقع 
خبراء أن تواصل الســياحة المغربية تقدمها 
بمنطقة شــمال أفريقيــا، مشــيرين إلى أن 
المغرب اتخذت خطوات مهمه لجذب السياح، 
بخــالف التوتــرات األمنية في بعــض الدول 

الســياحية القريبة منها مــا يُمكن المغرب 
من نجاح خططها.

وقال وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، 
في تصريحات سابقة: إن بالده تستهدف أن 
يبلغ النمو السياحي 10 % بحلول عام2017، 

وزيادة بنسبة 15 % بحلول عام 2018. 
»حسب إحصاءات تشكل السياحة الداخلية 
في المغرب 30 % وهنالك تركيز على تطوير 

األسواق التركية والصينية والهندية« 
وتشــير أحــدث المؤشــرات إلــى ارتفــاع 
إيرادات الســياحة المغربيــة بواقع 4.1 % 
خــالل أول 11 شــهر من هذا العــام، فيما 
تراجــــعــت اإليــــــرادات في مصــر بواقع 
48.9 % خالل العام المالي 2015/ 2016، 
وانخفضت في تونس بنســبة 8.4 % خالل 

أول 9 أشهر من 2016.
ويقــول عبد الرفيع الزويتــن، المدير العام 
للمكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة إن 
حصيلة نشــاط الســياحة في بــالده حققت 

رقمًا قياســـــــيًا بلغ 59.4 مليار درهــــــم 
ما يعـــادل قــــــرابــة 5.9 مليار دوالر حتى 

نهاية نوفمبر 2016.
ووفًقا لبيانات مرصد الســياحة، فقد وصل 
عدد الســياح بالمغرب حتى أكتوبر الماضي 

إلى 8.9 مليون سائح.
وعلــق علــى غنيــم، عضــو اتحــاد الغرف 
»العيــن«  لبوابــة  المصريــة،  الســياحية 
اإلخبارية، قائال إن مؤشرات السياحة تكشف 
عن وجود تفــوق واضح للســياحة المغربية 
بين دول شمال إفريقيا نظرًا الستفادتها من 

اضطرابات الدول المنافسة.
وأضــاف غنيــم أن المغرب تتمتــع بفرص 
االســتفادة من ركود النشــاط السياحي في 
الدول المنافســة خــالل العــام 2017 نظرًا 
ألن األوضاع ال زالت غير مســتقرة بها، فضاًل 
عن عمل المغرب على أن تكون أكثر انفتاحًا 
على السوق الصينية عبر إلغاء نظام التأشيرة 

لتسهيل تنقلهم.

المغرب يسعى لجذب السياح من روسيا والصين 

الجزائر تستثمر 5 مليارات دوالر النعاش السياحة

4 مليارات دوالر االستثمار في قطاع الفنادق

لتعزيز السعة الفندقية بعدد 86 الف غرفة جديدة 

السودان يؤكد على ضرورة تغير 
المفاهــيم التقـليدية للســـياحة

 الخرطوم -  

أكد جوزيف ملوال دونق وزير س��ياحة الحياة البرية السوداني أن السياحة 
ف��ي العال��م العربي بحاجه الى تغي��ر المفاهيم التقليدي��ة التي تحيط بها، 
مؤكدًا أن مفهوم السياحة ينبغي ان يحرر ويجرد مما علق به من تحلل في 
الس��لوك وبحث عن المتع لتبقى الس��ياحة بأهدافها الثقافية النبيلة ليمكن 
توظيفها واالس��تفادة منها م��ن النواحي اإلعالمية والثقافية لدعم وس��ائل 
التربية والتعليم األخرى وتثبيت الثقافة المحلية وتوس��يع آفاقها في أذهان 

الصغار والشباب بشكل خاص . 
واض��اف: ان مهمتن��ا الوطني��ة الس��عى لتقدي��م الصور الجي��دة ألوضاعنا 
االجتماعية المس��تقرة للعالم كله الذي يفتقد هذا النوع من االستقرار الذي 
ننع��م ب��ه وبالتالي الدعوة إلى قيمنا ومبادئنا بطريق غير مباش��ر قد يكون 

أبلغ وأكثر تأثيرا من كثير من الوسائل المباشرة.
واش��ار الى مدى احتياج السودان الى قوى عاملة مدربة، وكيف ان القضية 
االبرز اليوم التى تهتم بها الحكومة توفير التدريب المهنى بكافة مستوياته 
وفى ش��تى المج��االت لمواجه��ة متطلبات الفت��رة القادمة وتأهي��ل الكوادر 

البشرية…
ذلك الن الس��ودان على حد وصف الوزير “يش��هد تح��ول كبير في مختلف 
القطاعات الس��يما االقتصاد والس��ياحة، وتوقع جوزيف ملوال وزير السياحة 
الس��ودانى “مس��تقبل كبير لصناعة الس��ياحة والفندقة نظرا لما تتميز به 

بالده من تنوع في المناخ والبيئة .
واوض��ح ان اب��رز التحدي��ات التي تواج��ه صناعة الس��ياحة كيفي��ة تغيير 

المفاهيم لدى الشعب السودانى حول اهمية السياحة.

ارتفاع التدفق السياحي من روسيا 
إلى تونــــس 137.2  %  فــي 2016

تونس -  

أعلنت الجمعية الروس��ية لمنظمي الرحالت السياحية، أن التدفق السياحي 
من روسيا إلى تونس خالل 2016، ارتفع إلى %137.2 مقارنة مع فترة عام 

.2014
وج��اء ف��ي بي��ان : “زار تونس وبحس��ب نتائج ع��ام 2016 أكث��ر من 623 
ألف مواطن روس��ي، حيث وصل النمو بالمقارنة مع عام 2014، إلى نس��بة 
%137.2، وبنجاح كبير تمكن توجه الس��ياح نحو ش��مال إفريقيا أن يس��جل 

رقما قياسيا تاريخيا في السوق الروسية.
وس��اهم بذلك إغالق سوق السياحة التركية والمصرية، وفي موسم عام 
2017، ستصبح تونس منافسا جديا لتركيا، ولمصر أيضا، التي من المتوقع 

عودتها هذا العام”.
وأك��د منظم��و الرحالت الس��ياحية، أنه لدى تونس في الس��وق الروس��ية 
جمهوره��ا الخ��اص، م��ن الذي��ن يق��درون المن��اخ اللطيف للبح��ر األبيض 
المتوس��ط، وإمكاني��ة االس��تجمام الصح��ي والمنتجعات، باإلضاف��ة إلى أن 
التوجه��ات تجري نحو اس��تقرار الوض��ع واألمن، على خ��الف تركيا حيث أن 

اإلرهاب وغيره من الحوادث يجري بشكل دوري.
واعتمدت نتائج الجمعية اس��تنادا لمقارنة السياحة في تونس مع معطيات 
عام 2014، وذلك بسبب حدوث العديد من األحداث اإلرهابية في عام 2015، 
أدت إل��ى انخف��اض التدفق الس��ياحي، لذل��ك يعتقد أن اإلحص��اء في العام 

السابق لم يكن دقيقا.

الجزائر -  

 كشــف وزير الســياحة الجزائري إسماعيل 
ميمــون، أن بالده بصــدد تطبيــق برنامج 
النعــاش الســياحة بتكلفة تقــدر بحوالي 5 

مليارات دوالر.
وأوضح ميمون في حديث مع وكالة األنباء 
الجزائرية ، أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ 
وبــدأ يحقق األهداف المســطرة مــن بينها 
وجــود حوالي 763 مشــروعا ســياحيا حظي 
بموافقــة الحكومــة أغلبها في طــور اإلنجاز 

بتكلفة تقدر ب 5 مليارات دوالر.
وأشــار الوزير إلى أن هذا البرنامج ســيعزز 
الحظيــرة الفندقيــة بحوالي 86 ألف ســرير 
جديــد تضاف إلى 94 ألف ســرير الحالية مع 

إنشاء 36 ألف وظيفة جديدة مباشرة.
وقــال ميمون إنه تم إطالق عملية تحديث 
وإعادة تأهيل واســعة للمؤسسات الفندقية 
العموميــة وإعــداد خريطــة التدريــب فــي 
ظــل إعــادة تأهيــل المؤسســات التدريبية 
وإرساء جســور التعاون والتعامل مع قطاعي 
التدريــب المهنــي والتعليــم العالي بهدف 
»تحســين نوعية منتوج التكوين والشــروع 
في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي بإعداد 
اســتراتيجية اتصاليــة وتســويقية عصرية 
والعمــل على وضــع حيز التنفيذ ما يســمى 

بمخطط الجودة السياحية الجزائرية«.
واعتبر أنــه بالرغم من هذه المؤشــرات 
اإليجابيــة نؤكد أننا فــي بداية الطريق وال 

زالت تفصلنــا عن بناء المقصد الســياحي 
المرغــوب فيه أشــواط كبيرة تحتــاج إلى 
الجهــات  كل  وتجنيــد  الجهــود  تظافــر 
ومواصلة العمل بالمثابرة وحســن الرؤية 
والتخطيــط الصــارم وإشــراك الفاعليــن 
السياحيين. وقال إن نهاية المرحلة األولى 
مــن تطبيق المخطــط التوجيهي للتهيئة 
الســياحية ســتكون العام 2014 »وحينها 
ســيتم القيــام بعمــل تقييمــي موضوعي 

لمدى تجسيد هذه العملية«.
وأكد ميمــون أن من بين أوليات الحكومة 
في هذا المجــال »دعم االســتثمار ومرافقة 
المستثمرين بهدف توفير هياكل االستقبال 
الداخلــي  الطلــب  المتصــاص  الضروريــة 
والخارجي، حيــث تم في هــذا اإلطار تفعيل 

اللجنة الوطنية العتماد المشاريع الفندقية.
وأشــار الى توقيع اتفاقية إطــار بين وزارة 
والبنــوك  التقليديــة  والصناعــة  الســياحة 
بمنــح  تســمح  المصرفيــة  والمؤسســات 
تسهيالت جديدة للمستثمرين والمتعاملين 
في قطاع السياحة خاصة في ما يتعلق بمدة 
ســداد القروض ومدة تأجيــل الدفع، تضاف 
إلى تخفيضات هامة على نسب الفوائد تصل 
إلــى 4.5 % فضال عن تســريع وتيــرة إنجاز 
مخططات التهيئة الخاصة بمناطق التوســع 
الســياحي بهــدف توفيــر العقار الســياحي 
للمســتثمرين ومنح العديد من التسهيالت 
الجبائيــة منها على ســبيل المثال تخفيض 
نســبة القيمــة المضافــة على النشــاطات 

الفندقية من 17 إلى 7 %.
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ندوة تناقش دور عمان البحري في المحيط الهندي
 بتنظيم من سفارة السلطنة في  فرنسا

وأكــد النــج أن هــذه النــدوة وكذلــك 
معــرض "مغامــرو البحارـ  من الســندباد 
إلى ماركو بولو" كســرتا األســطورة التي 
تقوم على اإلعتقاد بأن العرب هم شــعب 
صحــراوي مبينًــا أن الموقــع الجغرافــي 
لعُمــان المُطلــة علــى البحر ســمح بأن 
يكون شعبها بحريًا لم يطور فقط تجارته 
المزدهــرة فحســب بــل تميــز بانفتاحه 

الفكري الكبير وبروح التسامح واالعتدال.

دولة بحرية
وقــال المديــر العــام للمعهــد معجب 
الزهرانــي في كلمــة له إن عُمــان دولة 
خليجية لكنها باألســاس وفي العمق هي 
دولة بحرية وهذه الميزة هي التي تشكل 
إضافــة نوعية لبلــدان الجزيــرة العربية 
والعالــم العربي " إذ نعرف أن هذه الدولة 
كانت لقرون مــن الزمن امبراطورية تمد 
يدهــا لتحتضن شــرق أفريقيــا من جهة 

وغرب الهند من جهة أخرى .
ولهذا الســبب وحين نــزور عُمان اآلن 
نلمس مظاهر حياتية واجتماعية وثقافية 
مرتبطة بهــذا الجانب البحري فعمان بلد 

متنوع ومتسامح " .
أما الباحثة أولغــا أندريانوفا التي أدارت 
أعمــال النــدوة فنوهــت فــي كلمــة لها 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التراث 
والثقافــة ومختلــف المؤسســات المعنية 
من أجل ابراز الجانب التاريخي والحضاري 
للمالحــة البحريــة وبينــت أن االتصاالت 
العابــرة للمحيطات والبحار التي شــملت 
والصينية  والهندية  األفريقية  الســواحل 
وســواها لم تكن ممكنة من دون القدرة 
لــدى العمانييــن للســيطرة علــى هــذا 
الفضاء البحري الواســع وامتالك المعارف 
في مياديــن الجغرافيا وتقنيــات المالحة 
البحريــة منوهة في هذا الصدد بمؤلفات 
المؤرخين حمود الغيالني وربيع العريمي 

ومحمد ناصر بوحجام.
كمــا أكدت علــى أهمية األبحــاث التي 
قــام بها غبريــال فــران قبل قــرن ومن 
وحوراني  خلفه كشوموفسكي وسوفاجي 
وتيبيتــس وخوري حــول القواعد والنظم 
المالحية العربية . كمــا لفتت إلى العمل 
البحثــي الكبير الذي بدأ فــي الهند حول 

هذا الموضوع.

تراث غارق في القدم
الكبيــر  الباحــث  تحــدث  جهتــه  مــن 
المتخصــص في تاريخ المحيــط الهندي 
فيليب بوجار عن "عُمان والجزيرة العربية 
في الشبكات القديمة للتجارة في المحيط 
الهنــدي مــن القــرن األول حتــى القرن 
الخامس عشر" والذي وضح أن لدى عُمان 
تــراث غارق فــي القدم تمثــل في صناعة 
السفن التي تعود إلى األلفية الرابعة قبل 
الميــالد إال أنه رغب في حصر بحثه اليوم 
بالقــرن األول الميالدي علــى غرار ما قام 
به في كتابــه "عوالم المحيــط الهندي" 
للتدليل على أن تشــكل " نظــام العالم" 
فــي الفضاء األفرو ـ أوراســي جرى بفضل 

حركات تبادل السلع والبشر.
وأشــار بوجار الى أن هــذا النظام تطور 
وفــق أربع دورات كبرى في النمو والركود 
االقتصادي والسياســي مــن القرن األول 
حتى القرن السادس ومن القرن السادس 

وحتى القرن العاشــر ومن القرن العاشــر 
وحتــى القــرن الرابع عشــر ومــن القرن 

الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر.
وبيــن بوجــار أنــه فــي الــدورة األولى 
ظهر في المكتشــفات األثريــة وفي أحد 
النصــوص اليونانيــة في مصــر بعنوان" 
رحلة في بحــر إريتريا" ذِكر إســم عُمان 
في الخليج وكانت السفن تبحر من هناك 
باتجاه الهند في عصر الساســانيين ومن 
ســبقهم اذ كان لديهــم قــالع في صحار 
ودامــا وجرافار. وقــد لعبت صحــار دورًا 

كبيرًا منذ نهاية القرن الثاني الميالدي.
وأشــار الــى أن البحارة العــرب والفرس 
قامــوا فــي ذلــك برحــالت إلــى الصين 
والســاحل الشــرقي من أفريقيــا. وكانت 
تجارة اللؤلؤ والذهب القماش والمنتجات 
واللبــان  والعطــور  والتوابــل  الزراعيــة 
والخشــب هي السائدة.. كما كان بعضها 
يمــر في بــالد ما بيــن النهريــن لتصل 
إلــى تدمر عبر القوافــل موضحًا أنه ومع 
بزوغ االســالم وأثنــاء الخالفة العباســية 
أدى العمانيون دورًا أساســيًا في توســع 
المالحة العربية الســيما أثناء قيام الدولة 
اإلباضية المستقلة في عُمان بين 750 و 

790 ميالدية.

صحار 
ووضح أن السفن كانت تبحر من صحار 
إلــى الهند وجنوب شــرق آســيا والصين 
وشــرق أفريقيا مفترضًــا أن تكون صحار 
هــي المدينة التــي ولد فيها الســندباد 
البحري مشــيرً الى أن األســطول البحري 
حينهــا كان مؤلًفــا من 300 ســفينة في 
العام 841 ميالدية وأن البحارة اســتولوا 

علــى " ســوكوتورا "  لحمايــة التجارة مع 
أفريقيا مشــيرًا الى المسعودي الذي ذكر 
جزيــرة " كانبالــو " في بحــر زنجبار حيث 
ازدهرت تجــارة العاج مــع الصين والهند 
والــى أن العمانيــون كانــوا يأتــون الى 

المالديف لصناعة سفنهم.
وتطــرق الباحــث فــي تاريــخ المحيط 
الهنــدي فيليــب بوجــار الــى دور مرفأي 
"قيــس " و"هرمز " وشــهادة ماركو بولو 
عنهما وعما نقله االدريســي بــأن التجار 
العمانييــن كانوا ينشــطون على ســاحل 
"الجنــز " وجــزر القمــر ومدغشــقر وعن 
صناعة السفن في تلك الحقبة معتبرًا أن 
قصة " سيد بن ابو علي " العماني األصل 
والذي ولد على سواحل "كوروماندل " هي 
قصة نموذجية في شــأن تدويل شبكات 

التجارة والتنافس السياسي.
ومضى يقول " تبقى عُمان بوابة الهند 
وابن بطوطة قد ذهب من ظفار الى مرفأ 
كاليكوت الهندي في القرن الرابع عشــر. 
ولقــد تواجــد اإلباضيــون على الســاحل 
الشــرقي من افريقيــا في الوقت نفســه 
مع الســنة والشــيعة والقرامطــة . ومن 
الممكن أن يكون قادة كلوة وسواها من 

اإلباضيين منذ 1150 ميالدية ".
ويختــم بوجار مداخلته بالقــول إنه في 
القــرن الخامس عشــر حدث تــوازن بين 
الخليج والبحر األحمر وقد استفادت عُمان 
بدرجــة معينة من قوة هرمــز التي كانت 
احدى المدن ـ الدول الكبرى في المحيط 
الهندي . وقد ظهر التأثير العماني الكبير 
فــي شــرق أفريقيا حين تمكنت ســلطنة 
عمــان من الســيطرة على زنجبــار وعلى 
جــزء مــن ســاحل أفريقيا الشــرقي حيث 

اعتمدت على تجارة القرنفل .

ازدهار التجارة
دوكيــن  شــارل  جــان  الباحــث  أمــا 
والعلــوم  الجغرافيــا  فــي  المتخصــص 
الطبيعيــة العربيــة في العصر الوســيط 
فقد تناول مرحلــة إزدهار التجارة البحرية 
لعُمان خالل العصر العباسي في المحيط 
الهندي ومع منطقة الساحل الشرقي من 
أفريقيا. وأشــار الى أنه في منتصف القرن 
التاسع الميالدي أظهرت المصادر العربية 
أن مرافئ عُمان شــهدت حركــة تجارية 
فاعلة وكان القضــاة العمانيون يفصلون 

في القضايا العالقة .
ويروي مــا قاله إبن حوقل والمقدســي 
عــن مكانة صحــار في ذلــك الوقت حيث 
وصفها األخير بأنها "ممر الصين ومخزن 
الشــرق والعراق والمحل التجاري لليمن". 
كمــا ذكر أن االدريســي أشــار الــى مرفأ 
قلهــات كما ألمــح إلى مســقط في ذلك 
العصرلكــن دورها أصبــح مهما بدءا من 

القرن الرابع عشر.
وشــرح الباحث طرق التوجه في االبحار 
في ضوء النصوص التي كتبها ابن ماجد 
في القرن الخامس عشــر سواء المستندة 
إلى قوة الهواء أو علو نجمة في السماء أو 
خالل فترة معينة من الســنة وهذا يتضح 
في "دفاتر الطرق" والذاكرة وكذلك اصابع 
اليد والكمال. ويستفيض الباحث في شرح 
الــدور الكبير الذي لعبــه القبطان العالم 
أحمد بن ماجد في علوم االبحار ومعرفته 
التامة بكل الكتــب والمراجع العلمية في 
هذا المجال وكذلك فــي العلوم الفلكية. 
وختــم مداخلتــه بالقــول لقــد عثرت في 

اسطنبول على وثيقة تكشف للمرة األولى 
كتبهــا أبــو بكر الدمشــقي )توفــي علم 
1691( تشــير إلى ان البحارة البرتغاليين 
نقلوا علوم االبحار مــن ابن ماجد وهكذا 
فان كتب هــذا العالم كانت حصيلة خبرة 
متوارثة من المعرفــة العملية في االبحار 

طوال القرون الوسطى .

خبرة تجارية
وعــن أوجه الحــرب البحريــة : البرتغال 
وعُمان والقوى األوروبية في القرن السابع 
عشــر ذكرت الباحثة ديجانيــره كوتو أن 
االمام سلطان بن سيف الذي كسب خبرة 
تجارية وبحريــة راكمتها عُمــان قرر في 
القرن الســادس عشر مقارعة البرتغاليين 
فــي التجــارة فــي المنطقــة الغربية من 
المحيط الهنــدي وكان طموحه أبعد من 
ذلك حيــث أراد أن يطردهم من الموانئ 
التي بنوها في تلك المنطقة منذ 1505. 
وكانت أولى ساحات المواجهة في الخليج 
بيــن 1652 و 1674 ثــم انتقلــت إلــى 

منطقة مومباي عام 1661.
الرئيســية  األوجــه  الباحثــة  وشــرحت 
للحــرب البرتغاليــةـ  العمانيــة في القرن 
الســابع عشــر ثم ركزت على الــدور الذي 
قام به منافســو البرتغاليين في المنطقة 
من إنجليز وهولندييــن لتأجيج النزاع مع 
البرتغاليين. ولقد اظهــرت المعارك بين 
الطرفين قــدرة هائلة لدى العمانيين في 

الخطط البحرية وفنون القتال .
وختم المدير الســابق لمتحــف البحرية 
الوطني الفرنسي األميرال فرنسوا بيليك 
النــدوة بمداخلــة عن "عُمان وتأســيس 
علــم الفلك البحــري" ركز خاللهــا على " 
أســد البحار" أحمد بــن ماجد وما أثرى به 
علوم الفلك والمالحة والجغرافيا الســيما 
في "مطول كتــاب الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد" الذي وضعه قبل 30 عامًا 
من كتابــة البرتغاليين قواعدهم في هذا 

المضمار.
وتحدث بيليك عن 13 سورة في القرآن 
الكريم تتصل بغنى البحر والســفن التي 
هــي هبة من اهلل عز وجــل ثم تحدث عن 
قصعــة خزفية فــي متحف دمشــق حيث 
تشــير الى القبلة لدى ثمانــي مدن وعن 
اســتخدام اإلبــرة الممغنطة حيــن تتلبد 
الســماء بالغيــوم وتنعــدم الرؤيــة وعن 
مراقبة الفلك والنجــوم وخطوط العرض 
القريبــة والبعيــدة مــن خــط االســتواء 

والكمال واستخدام االصابع في القياس.
وختم بليك مداخلته بالقول إن المراجع 
التاريخية حول نشأة علم المالحة البحرية 
فــي المحيط الهندي غالبيتهــا هو الجزء 
الجنوبــي من الجزيــرة العربيــة وجنوب 
شــرق الهند. ولكن عُمــان التي هي في 
وضعيــة جغرافية اســتراتيجية دفعت الى 
خــوض غمار المالحة في أعالي البحار عبر 
المحيط الهندي وعــدم االكتفاء باالبحار 
الســواحلي . ولهذا الســبب فــان معلمي 
المالحة البحرية العمانيين أسســوا ألول 

علم بحري لمواقع النجوم في التاريخ.
حضـــــــر النــدوة ســـــفراء دولة قطر 
ودولة الكويــت وجيبوتي ولبنان وممثلي 
مكتــب جــــامعة الــدول العربيــة وعدد 
الكبيــر مــن االختصاصيين فــي التاريخ 

والعلوم البحرية.

باريس - العمانية

 ناقشت ندوة »عُمان والمالحة البحرية في المحيط الهندي« بمقر معهد العالم العربي في باريس أربعة محاور أساسية تتصل بالعالقات التي أسسها العمانيون 
في المحيط الهندي والمواجهات البحرية بين البحارة العمانيين وأساطيل األمم األوروبية وحول التراث العلمي الذي تضمنته مؤلفات وكتب » أسد البحر » أحمد بن 
ماجد في القرن الخامس عشــر. وفي الكلمة التي افتتح بها الســفير الشــيخ حميد بن علي المعني سفير السلطنة المعتمد لدى فرنسا أكد على أهمية الحوار الثقافي 

والتاريخي واالستفادة من كل ما هو إيجابي للتقارب بين الشعوب.
من جانبه شكر جاك النج رئيس معهد العالم العربي بباريس حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، لدور جاللته، أعزه اهلل، 

في انجاح معرض »مغامرو البحار ـ من السندباد إلى ماركو بولو« وإلقاء الضوء على دور عُمان البحري الرائد كما أثنى على دور حكومة السلطنة في هذا الجانب .

■ فيليب بوجارد■ حميد المعني
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العجينة:

ـ 3 أكواب ونصف دقيق
ـ 2 ونصف ملعقة صغيرة خميرة

ـ ملعقة صغيرة سكر
ـ ملعقة صغيرة ملح

ـ ملعقة صغيرة زيت زيتون
ـ ربع كوب دقيق ذرة

الحشوة:

500غ لحم مفروم بصلــة مفرومة ثلث 
كوب صنوبر ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة 
صغيرة فلفل أســود نصــف ملعقة صغيرة 
زعفــران ربــع ملعقــة صغيرة فلفــل حلو 
ملعقــة صغيرة دبس الرمــان نصف كوب 

لبن زبادي
طريقة التحضير: 15 دقيقة

1. لتحضيــر العجينــة، امزجــي الخميرة 
والســكر في نصف كوب من المــاء الفاتر 

واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تخمر.
2. فــي وعــاء كبيرآخــر امزجــي الدقيق 
والملح ثم أضيفــي فوقهم مزيج الخميرة 

والزيت و4/3 كوب من الماء الفاتر.
3. اعجنــي المكونات جيدًا حتى تحصلي 

على عجينة ناعمة وطرية.
4. غطي العجينة بقطعة قماش واتركيها 

في مكان دافئ مدة ساعتين إلى ثالث إلى 
أن يتضاعف حجمها.

5. اعجنــي العجينة جيدًا وقســميها الى 
6 كريات، ثم اتركيها لنصف ســاعة أخرى 

حتى ترتاح.
6. قومي برق كريات العجين حتى يصبح 

شكلها مستديرًا أو بيضاويًا.
7. ضعــي رقائــق العجين على خشــبة، 
وغطيهــا بقطعــة قمــاش واتركيها مرة 

أخرى مدة نصف ساعة.

للحشوة:

امزجــي اللحم مــع البصــل و الصنوبر 
والتوابــل فــي وعــاء، ثم أضيفــي دبس 
الرمــان واللبنــة وامزجي الخليــط جيدًا. 
ادهنــي الحشــوة علــى كل عجينة. ضعي 
الفطائــر في صينيــة واخبزيهــا في فرن 
ســاخن لمــدة 15 دقيقة، إلــى أن تحمرّ 

العجينة وينضج اللحم.
قدميها ساخنة مع اللبن.

أكالت عالمية
طريقة عمل سكالوب اللحم بالجبن

المقادير :

200 جم شرائح لحم بدون دهن.
100 جــم جبن شــيدر أو الجبن المفضل 

لكِ.
ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح.

فص ثوم مهروس.
1 بيضة مخفوقة.

كوب بقسماط.
رشة ملح.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
زيت للقلي.

الطريقة:

افــردي اللحم بالمطرقــة بخفة ، ثم تبليه بالفلفل األســود وبهار 
جوزة الطيب والملح.

ضعي اللحم في البيض المخفوق ثم البقسماط وتقلي في الزيت 
الساخن.

بعد نضج اللحم ، ضعي الشــرائح في صينية ورشــي الجبن فوقها 
ثم لفيها على شكل رول.

ادخلي رول اللحم في الفرن لمدة 5 دقائق ، ثم اخرجية بعد ذوبان 
الجبن وقطعيه شرائح.

يقدم اسكالوب الجبن مع البطاطس المحمرة والخضار السوتيه.

طريقة عمل بيتزا المايكرويف

الصفيحة الشامية

الطريقة:

نخلط الســكر مع الزيــت، - نضيف البيض ونحرك، - نضيــف باقي المقادير 
ونخلط ثم  نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة والطحينة.. نخبزها في 
فرن حرارته 180 فهرنهايت لمده من 35 إلى 45 دقيقة، -بعد احمرار وجهها 

نسكب عليها القطر وهي ساخنة.. تزين نزين بالفستق وتقدم.
لتحضيــر القطر: في قدر على النار نغلي كوب من الســكر مع كوب من الماء 

وعصرة ليمون وملعقتي مازهر، حتى يتكاثف الخليط.

المقادير:

- 3 من التفاح المقشر والمفروم
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، 
باإلضافة إلى ملعقتان صغيرتان من 

قشر الليمون المبشور
- كوب ونصف من السكر الناعم
- 500 غرام من التوت المجمد

- بيضتان.
- 2/1 كوب من الحليب.

- ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال
- كــوب )150 جــرام( مــن الدقيــق 

العادي، المنخول.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

- مسحوق السكر.
- كريمة ســميكة مختلطة مع ملعقة 

صغيرة من القرفة المطحونة.
الطريقة :

يسخن الفرن إلى 160 درجة مئوية، 

يوضــع التفاح، العصير وكوب الســكر 
في وعاء صغير، تخفق المكونات جيدا 
وتطهى على نار خفيفــة مع التحريك 
لمدة 3 دقائق أو حتى يذوب الســكر. 
تطهــى لمــدة 3-4 دقائــق أخرى مع 
التحريك مــن حين آلخــر، حتى يلين 
التفــاح قليــال. تبــرد المكونــات، ثم 

يضاف عليها التوت.
تنقل إلى طبق الخبز.

يخفق البيض والحليب، ويضاف قشر 
الليمون والفانيليا.. 

يصب خليط البيض فوق المكونات 
الجافة، وتخفق بشــكل جيد لتشكيل 

العجين على نحو سلس
يســكب الخليط فــوق خليط التفاح 

والتوت.
يخبــز لمــدة 30-35 دقيقــة حتــى 
تصبح المكونات ذهبية اللون،  يضاف 
مسحوق الســكر ويقدم البودنغ دافئ 

مع الكريمة والقرفة.

المقادير:

ـ كوب سميد
- كوب فســتق مجروش 

خشن
- 2/1 كوب زيت

- 4/3 كوب سكر
- حبتا بيض

- 4/3 كوب لبن زبادي
- 2/1 فنجــان قهوه ماء 

ورد + ماء زهر
- ملعقــة كبيــرة بيكينج 

باودر
صغيــرة  ملعقــة   -
بيكربونات الصوديوم

- 3 مالعق طحينة لدهن 
الصينية

- فستق للتزيين

طريقة تحضير بسبوسة الفستق

»بودنغ« التفاح والتوت االسفنجي

المقادير:

ـ جبن موتزيرال مبشور
ـ نقانق مقطع مكعبات

ـ طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة
ـ زيتون مقطع

ـ صلصة بيتزا جاهزة أو كتشب
ـ يمكن اســتخدام التوست بداًل للعجينة 

لتحضير أسرع.

الطريقة:

ـ وزعي الصلصة على التوست.

ـ ثــم ضعــي طبقــة خفيفة مــن الجبن 
فوقها، وبعدها النقانق، ثم الطماطم.

ـ بعد ذلك ضعي الزيتون المقطع، ورشي 
ما تبقى من الجبن فوقه.

ـ ضعي قطع التوســت فــي المايكرويف 
لمدة دقيقتان فقط.
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طواف عمان 2017
ينطلق على 6 مراحل بمشاركة 144متسابقا عالميا

مسقط-
انطلــق طواف عمــان 2017 فــي دورته 
الثامنــة خــالل الفتــرة مــن 14 الــى  19 
فبراير الجــاري بعد النجاحــات التي حققها 
في الســنوات الماضية، واستطاع ان يحقق 
تواصال عالميا وترويجا سياحيا للسلطنة في 

دول العالم. 
ويأخــذ الطــواف ســت مراحــل ليقطــع 
المتســابقون حوالي 885 كيلومترا ، حيث 
انطلقــت المرحلــة االولى يــوم 14 فبراير 
الجاري، من شــاطىء الســوادي الى متنزه 
النســيم حيث يقطع المتنافســون 176.5 
كيلو متر، اما المرحلة الثانية تنطلق يوم 15 
فبراير، من والية نخل حتى منطقة البستان 
كيلومتر.   145.5 المتســابقون  وســيقطع 
وتبلغ المرحلــة الثالثة 162كيلومترا والتي 
تطلــق يــوم 16 فبراير الجــاري، وتبدأ من 
جامعة الســلطان قابوس الى والية قريات. 
امــا المرحلــة الرابعــة فتنطلــق يــوم 17 
فبراير، وســتكون انطالقتها مــن يتي في 
الســيفة الــى ان تصل إلى وزارة الســياحة 
في الخوير وســيقطع المتســابقون حوالي 
118 كيلومترا. بينما المرحلة الخامسة في 
يوم الســبت 18 فبراير فســوف تنطلق من 
والية سمائل حتى تصل الى الجبل االخضر 
 152.5 مســافة  المتســابقون  وســيقطع 
كيلومتــر. وســتكون المرحلــة السادســة 
واالخيــرة يــوم االحــد 19 فبرايــر الجاري 
وتنطلق من الموج مســقط وحتى الوصول 
الى نقطة النهاية في شاطىء مطرح ويقطع 

المتسابقون مسافة 130.5كيلومتر.  

الترويج للسلطنة
وقــال وزيــر الســياحة، أحمد بــن ناصر 
عمــان  طــواف  ســباق  أصبــح  المحــرزي: 
للدراجــات الهوائية وبفضــل الجهود التي 
بذلت خالل األعوام الماضية، واحدا من أبرز 
الســباقات الرياضية على مســتوى العالم، 
حيــث اســتطاع أن يســتقطب النخبــة من 
الفــرق العالمية وأبرز دراجي العالم ليبهروا 
العالم بأفضل مــا لديهم من تقنيات وأداء 

محترف على أرض السلطنة.
وأشــار المحرزي الى أن احتضان السلطنة 
لهذا الســباق ســاهم في الترويج السياحي 
للســلطنة بشــكل الفــت وتقديــم صورة 
شــاملة لجماليات وتاريخ وحضارة السلطنة 
والطبيعة الخالبة التي تتميز بها السلطنة، 
الــى جانب التعريــف بالمنجــزات التنموية 

والعمرانية وبالشــعب العمانــي المضياف 
بالحفــاوة  المشــاركين  يســتقبل  الــذي 
والترحيــب، وذلــك مــن خــالل التغطيات 

اإلعالمية التي تصاحب هذا السباق.

مشاركة كبيرة
ويقول ســالم بن مبارك الحســني رئيس 
لجنة طواف عمان وعضو اللجنة الرئيســية 
لمهرجان مســقط 2017، ان طواف عمان 

اخــذ اهتماما كبيرا في العالــم، خاصة وان 
هناك مشاركة كبيرة من المتسابقين حيث 
يصل عددهم الى 144متسابقا من مختلف 

دول العالم. 
ويضيف: ان اختيار مواقع السباق ومراحله، 
تأتــي من قبــل الفنييــن المشــرفين على 
طواف عمان، حيث يتم وضع كافة متطلبات 
السباق من حيث المواقع السهلية والجبلية 
والمنعطفــات حتــى يســهم فــي تقويــة 

التنافس بين المتســابقين. ويشير الى ان 
الســطلنة تتمتــع بمقومات ســياحية تعد 
بارزة من حيث توفر كل متطلبات الســباق 
من حيث المناطق المنبســطة والســهول 
والوديان والجبــال األمر الذي يعزز من قوة 

مسارات السباق.  

نجاح إعالمي 
واضاف الحســني قائــال: ان طواف عمان 

في دورته الثامنة اســتطاع خالل السنوات 
الماضيــة ان يحقــق النجاحــات االعالمية 
والترويجيــة للســلطنة فــي العالــم كافة 
حيث ان وســال اعالم دوليــة تنقل الحدث 
وهــو مــا يمثــل ترويجــا كبيرا لســياحة 
الســلطنة والمناطق التــي تتمتع بها من 
حيث المعالم الحديثة والمزارات التاريخية 

والجبال والطرق. 
واشــار سالم الحسني الى ان طواف عمان 
استطاع ان يعطي صورة اقرب عن ما تتمتع 
به الســلطنة من مقومات سياحية حيث ان 
المشــاركين يطوفون على مناطق ومواقع 
ســياحية وتكــون مراحــل الســباق تغطى 
اعالميا مــن خالل وســائل اعالمية عالمية 

تنقل تفاصيل الحدث أواًل بأول.  
، وسجلت إحصائيات متابعي  طواف  عمان  
2016 ارتفاعا ملحوظا في النســخة السابعة 
مــن طــواف عمان حيــث بلغ عدد مســجلي 
االنطباعات عبر قنــوات التواصل اإلجتماعي 
19.8 مليون انطباع من مختلف انحاء العالم 
، وال شك أن نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي 
انعكس علــى النجاح االعالمــي الكبير لنقل 
الحدث التي ســجلتها االحصائيات في أعداد 
المتابعين لإلعالم العماني واألجنبي بمختلف 
وســائله المســموعة والمقــروءة والمرئيــة  
باإلضافــة إلى مواقــع التواصــل االجتماعي 
بأنواعها المختلفة »انستجرام« و »تويتر« و 

»فيسبوك » و »يوتيوب«.  

يسهم في الترويج السياحي للسلطنة 

■ سالم الحسني■ احمد المحرزي

مسقط -  

أكــد المهنــدس محســن بن 
محمــد الشــيخ رئيــس بلديــة 
مســقط رئيس اللجنة المنظمة 
لمهرجــان مســقط 2017 على 
أهميــة طــواف عمــان كحــدث 

رياضي عالمي.
وقــال: أصبــح طــواف عمــان 
من األحــداث الســنوية المهمة 
فــي خارطــة رياضــة الدراجــات 
أساســية  ومحطــة  العالميــة، 
لدراجي العالم، ينتظرونه بشغف 
من أجل المشــاركة فيه، وشهد 
الطواف خــالل دوراته الســابقة 
مشــاركة أشــهر أبطــال العالم 

كريســتوفر  البريطانــي  منهــم 
جرايبل  أندريه  واأللمانــي  فروم 
كونتــادور  ألبرتــو  واألســباني 
ســاجال  بيتــر  والســلوفاكي 
والبلجيكــي بريبــن فــان هيكر 
والفرنسي رامين بارديه ماكانوا. 
وأكــد أن الطــواف يعــد أحــد 
القنــوات المهمــة فــي التعريف 
بالمقومات الطبيعية والحضارية 
والتاريخيــة والتراثيــة ومنجزات 
النهضــة المباركــة التــي تنعم 
بهــا الســلطنة في ظــل القيادة 
الحكيمة لموالنــا حضرة صاحب 
الجاللــة الســلطان قابــوس بن 
سعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
وحظــي الطــواف عبــر محطاته 

الماضية بتغطية إعالمية واسعة 
التلفزيوني والصحفي  النقل  عبر 
وعبر شبكات التواصل اإلجتماعي 
نقلت للعالم جمال المكان وسحر 
الطبيعة في الســلطنة وتنوعها 
الســهول  بيــن  التضاريــس 
والجبال، حيث ســجلت  واألدوية 
نســخة 2016 حضــور أكثر من 
32 إعالميــا عملــوا علــى نقــل 
تجربتهم في التعرف على طبيعة 
الســلطنة وثقافتهــا إلــى جانب 
نقل أخبار الطواف عبر 189 قناة  
بثت اخبار الطواف طوال مراحله 
الست،  كما تم نشر حوالي 362 
خبرا وتغطية صحفية في مختلف 

الصحف العالمية الرئيسية.

محسن الشيخ: 19.8 مليون انطباع عالمي عن طواف ُعمان 

■ محسن الشيخ

المتسابقون يقطعون 
885 كيلو مترا ونقل 
اعالمي دولي لمراحل 

الطواف 

المحرزي: السباق ساهم 
في الترويج السياحي 

للسلطنة بشكل الفت  
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قاموا بجولة عبر الصحراء والشواطىء من صحار الى بركاء

فرسان من أوروبا وأمريكا يكتشفون جمال
السلطنة السياحي من على ظهور الخيول

السلطنة مهيأة للعب دور في السياحة الرياضية ونتمنى ان نرى فارسات عمانيات
مسقط - يوسف بن احمد البلوشي

)تصوير: محمد البلوشي(

أشاد عدد من الفرسان الذين شاركوا في 
برنامج "عمان من على ظهور الخيل" والتي 
نظمتها مؤسســة ريح الصحــراء الوطنية، 
أشادوا ِبنَا تتمتع به السلطنة من مقومات 
سياحية متنوعة وتضاريس طبيعية تشكل 

بيئة خصبة للجذب السياحي.
وقام الفرســان بجولة شــملت عددا من 
واليات محافظتي شــمال وجنــوب الباطنة 
تعرفــوا خاللهــا على ما تزخر به الســلطنة 
من مقومات ســياحية وتراثية، كما أشادوا 
باالمان الذي تتمتع به السلطنة بجانب كرم 
الضيافة العمانية الذي حظي به الفرســان 

المشاركين طوال ايّام الرحلة.
"وجهات" التقت مع عدد من المشــاركين 
في الرحلة وكذلك مع مدير المؤسسة التي 
نظمت الجولة السياحية على ظهور الخيول 

العربية.
في البداية يقول ســيف بن علي الرواحي 
مديــر مؤسســة ريــح الصحــراء الوطنيــة 
الجهــة المنظمــة لرحلة "عمــان من على 
ظهور الخيل": تم التخطيــط لهذه الرحلة 
او البرنامــح منذ عام 2015، عبر مشــاركة 
سبعة من الفرسان والفارسات بينهم واحد 
من الواليات المتحدة األمريكية وســتة من 

مملكة السويد.
ويضيــف فقد قــاد الفريق خــالل الرحلة 
الفارس العُماني المخضرم سعيد بن سالم 
البلوشــي  بجانب مشــاركة أربعة فرســان 
وفارســة عمانيــة بهدف كســب االحتكاك 
والمعرفــة لمثل هذه الرحلــة الخلوية بين 

الجبال والصحراء وعلى الرمال.

تنوع التضاريس
وتــم اختيار الفرســان عــن طريق مكتب 
يونيكورن ترايل من مملكة الســويد ، وتم 
رسم المسار للرحلة منذ ستة أشهر تقريبا. 
كمــا تم اختيــار المواقع في الســلطنة من 
حيث تنوع التضاريس مثل الجبال واألودية 

والرمال والشواطىء والقرى والسهول. 
وقــال الرواحــي: ان الهــدف مــن هــذا 
البرنامــج تعزيز القطاع الســياحي وتعريف 
ســياح النخبة بمقومات السلطنة السياحية 
التي تعتبــر ذات بيئة تضاريســية متنوعة 
وهو ما شــاهده المشــاركون في البرنامج 
طوال ايّام الرحلة التي امتدت لســتة ايّام، 
انطلقــت مــن والية صحــار مــرورا بصحم 
والخابورة والسويق والرستاق ونخل وصوال 

الى والية بركاء عند منطقة السوادي.
واندهش المشاركون بما تملكه السلطنة 
من بيئة سياحية غنية ومتنوعة حيث اطلعوا 
على الشواطىء والجبال والوديان والسهول 
والرمــال كمــا زاروا عــددا مــن المواقــع 
الســياحية مثل حصن الحزم وعين الكسفة 
وعين الثوارة واعجبوا كثيرا بالسلطنة وبما 
تزخر به ســياحيا بجانــب انبهارهم بالكرم 
والضيافــة العمانيــة التــي وجدوهــا عند 

مرورهم على عزب األهالي والبيوت.

انبهار
بينمــا تقول الفارســة ســوزان اكيســون 
من الســويد أنها كانت ســعيدة لتواجدها 
في الســلطنة .  وتضيف عُمــان بلد يمتاز 
بالتضاريــس والمقومات الســياحية خاصة 
وأن مشــاركــــتنا كانــت لقيــادة الخيــول 
العربية لمســافات طويلة مــن خالل عبور 

الصحارى واألدوية.

وتضيف: لقد ســمعنا كثيــرا عن عمان 
لكن لما وصلنا انبهرنــا كثيرا فقد كانت 
الفكــرة أنها بلــد صحراوي واالســتمتاع 
بالشــمس والطقس الدافئ، وإننا سنرى 
شيئا مختلفا، ولكن في الحقيقة لما وصلنا 
اعجبنــا بالضيافة من النــاس هنا الذين 
كانوا ودوديــن للغاية وكل من نمر عليه 
خــالل رحلتنا يضيفنا ويقيــم لنا الوجبات 

العمانية الرائعة. 
وتقــول ســوزان انها ممتنة كثيــرا لهذه 

المشــاركة الطيبــة وتعرفت علــى الخيول 
العربية والساللة العمانية التي نتمنى أخذ 

واحدة منها إلى السويد.

متعة سياحية 
لقد كانــت الرحلــة على الخيــول ممتعة 
شــاهدنا عمان بصورة مختلفة فقد تعمقنا 
في الداخل وزرنا مواقع سياحية منها الجبال 
واألدويــة. فقــد زرنــا حصن الحــزم وعين 
الكسفة وعين الثوارة، كما تعرفنا عن قرب 
على الشــعب العمانــي والمالبس الجميلة 

التي يرتدونهــا، وتعرفنا على عادات الناس 
وبســاطة العيش بجانــب أن الرحلة كانت 
ممتعة رغم المسافات الطويلة التي تتجاوز 
أحيانــا 5 ســاعات وكانــت الخيــول تتحمل 
السير لمسافات وهذا مثار اعجابنا كما أنها 
كانت أي "الخيول" تريد السير سريعا خاصة 

عند المنحدرات الجبلية.
وتضيف ســوزان قائلــة: ســنحكي روعة 
الرحلة إلى أصدقائنا في السويد وعن جمال 
عمــان واألمان الــذي هنا رغــم أن البعض 
حذرنــا من المجىء ألن كمــا تعرف منطقة 
الشرق االوســط وما تعانيه من مشكالت. 
ولكن نحن مصممــون على الزيارة وتجربة 

هذه الجولة على ظهور الخيول. 

الحفاظ على البيئة
وتشــير إلى أنها تتمنى أن يحافظ الناس 
علــى البيئــة خاصة مــن حيث عــدم رمي 
األوراق والعلــب الفارغة ألنهــا تلوث البيئة 

وهنا األماكن جميلة للغاية.
كما تؤكــد علــى أن عمــان بإمكانها أن 
تجذب الســياحة الرياضية من خالل تنظيم 
بطــوالت جاذبــة للســياح مثل الســباقات 
الرياضيــة للخيول وجذب فئة الشــباب ألن 
هنا كل شيء جميل لهكذا فعاليات والنساء 
فــي أوروبا يحببــن ركوب الخيــول بعكس 
لديكــم فلم نــر إال عدد قليل مــن الفتيات 

تستهويهن قيادة الخيول.

تجربة ثرية 
أمــا صديقتهــا الفارســة لينا ســتينبيرج 
فهي أيضا من الســويد ولكنها تعيش في 
اســتوكهولم فتقــول: في الحقيقــة كانت 
التجربة ثرية للغاية بعد وجدنا هذه الرحلة 
عبر االنترنــت للقيام بجولة عبر الخيول في 

الطبيعة العمانية والتي شدتنا كثيرا .
وتضيــف: في الحقيقة تعرفنا على الجمال 
الطبيعي الــذي تتمتع به عمان ســواء من 
حيــث الجبــال والرمــال الناعمــة فــي خبة 
الجعــدان والوديان والتــراث العربي للقالع 
والحصون، واســتمتعنا ايضــا بالبحر حيث 
خضنا المياه بالخيول ونحن في طريقنا الى 

السوادي الجميلة بذلك الشاطئ. 
وتقول: نحن كنا سبعة اشخاص من خارج 
الســلطنة مع مشاركة اثنين من عمان فتاة 
وشــاب. وكان الناس يســتقبلوننا بترحاب 
كبيــر ويرحبون بنــا في عزبهــم وبيوتهم 
ويقدمون لنا األكل العماني اللذيذ الذي لم 

نتذوق مثله في السابق. 

عمان جمال طبيعي
وتكشــف لينا حقيقة فتقول: لقد ســافرت 
بلدانا كثيــرة لكن في الحقيقــة لم ار مثل 
عمان فــي الجمال الطبيعي وحب الناس لنا 
وهم شــعب يرحب بالسياح والضيوف كثيرا 

وهو ما آثار اندهاشي بشكل الفت.
وتؤكــد على اهمية تســويق عمــان في 
أوروبــا حتى يتعرف العالــم كثيرا على هذه 
البقعة الجميلة مع عمل تســويق للسياحة 
الرياضية التي يمكن كســب أعــداد كبيرة 
من الســياح الى هنا.  كما انه يجب تشجيع 
الفتيــات علــى امتطاء الخيول واالســتمتاع 

بقيادتها في هذه المواقع الجميلة.
وتشــير الى اننا ايضا جربنــا الغوص في 
جزر الديمانيــات فنحن نهوى الغوص وفي 
الحقيقــة هنا مكان جميــل للغوص لوجود 
الشــعاب المرجانية وتنوع االســماك تحت 
الميــاه العمانيــة وهــذا امر مهــم ان يتم 

تسويقه بشكل اكبر.

سيف الرواحي :
هدفنا الترويج 

للسلطنة سياحيا 
والتعريف بمقوماتها 

الطبيعية

سوزان اكيسون:  
انبهرنا باألمان 

والتضاريس العمانية 
الساحرة

نتمنى الحفاظ على 
البيئة وعدم رمي 

المخلفات في الصحراء

لينا ستينبيرج: سافرت 
كثيرا وَلم أر مثل جمال 
عُمان الطبيعي وكرم 

الضيافة

■ الفارسة سوزان اكيسون■ الفارسة لينا ستينبيرج■ سيف بن علي الرواحي
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مسقط-

انطلق الطــواف العربي لإلبحار الشــراعي 
إي.أف.جي ، حيث شــهد خــط االنطالق في 
الموج مســقط اصطفاف ثمــان قوارب من 
فئة الفار30 من فرق محليــة ودولية والذي 
يســتمر لمدة ألســبوعين من المنافســات 
الحاميــة لمســافة 763 ميل بحــري مرورًا 
بثــالث دول على مــدى 16 يومًــا. وحملت 
حجــم  علــى  مهمــة  مؤشــرات  البدايــة 
المنافسة الشرسة التي تنتظر الجميع هذا 
العام، وســتتوجه القوارب شمااًل لترسو في 
محطتها الثانية بوالية صحار وضيافة كلية 
عمان البحرية الدولية. وبعدها ســتواصل 
الفــرق إبحارها شــمااًل حتــى مضيق هرمز 
بجباله الشــاهقة علــى الجانــب العُماني، 
وبعــد أن تتجــاوز القوارب تحديــات الرياح 
والتيــارات المائيــة في المضيق، ســتنزل 

مراسيها في ميناء خصب. 

جوالت طويلة
وسيكون التحمل البدني والذهي العنوان 
األبرز في منافســات الســباق، ال ســيما في 
الجــوالت الطويلــة كالجولــة الثالثــة التي 
تنطلــق مــن خصب وتتــرك القــوارب أمام 
تحديات كثيرة ومناورات بين السفن العابرة 
للقــارات والناقالت العمالقــة، ومنصات آبار 
النفط البحرية، وشــباك الصيد التي يوزعها 
الصيــادون هنا وهنــاك، وســتحط القوارب 

رحالها بعد ذلك في إمارة أبوظبي.
وبعــد أخــذ قســط بســيط مــن الراحة 
فــي ضيافة قصر اإلمــارات بإمــارة أبوظبي 
ســتتوجه القوارب شــمااًل مرة أخرى باتجاه 
العاصمة القطرية الدوحة، وهناك ستخوض 
الفرق الجولة الثانية من السباقات القصيرة، 
وســتكون المنافســات والنقــاط قد وصلت 

حينهــا إلــى درجة الغليــان، وكيفمــا كانت 
النتائج بعــد الدوحة، ســتبذل الفرق الغالي 
والنفيس من أجل الحفاظ على ما حققته في 
الجوالت الماضية واالقتراب أكثر من منصة 
الفــوز في الجولة الختامية مــن الدوحة إلى 
دبــي، ولكــن الفاصل النهائي ســيكون في 
الجولــة الثالثة من الســباقات القصيرة في 
إمارة دبي قبل حفل الختام، والتي ســتكون 

حاسمة في نتائج الفرق والترتيب العام.
وال يخفى على الجميــع بأن موازين اللعب 
قد تختلف بعض الشــيء هذا العام، ال سيما 
مع غياب الربان الفرنســي ســيدني جافنييه 
الــذي اضطر إلى ترك مقعــد القيادة لفريق 

إي.أف.جي نتيجة اإلصابة بعد أن حقق الفوز 
للفريق ثالثة أعوام متوالية.

عرش الصدارة
ومــع األمــل الذي بدأت تشــعر بــه الفرق 
األخرى في إزاحة فريق إي.أف.جي عن عرش 
الصدارة، إلى أن الفريق سيعوض عن غياب 
ســيدني بالثنائي الفرنســي الرابح المكون 
من تييري دويالرد وماتيو ريتشارد، وسيبقى 
على بقية أفراد طاقم السباق من دون تغيير، 
وبــذات العزيمــة القوية للدفــاع عن اللقب 

للعام الرابع.
من جهة أخرى، أشــارت البحّــارة وخبيرة 

األرصــاد الجوية ليبي جرينهــال من فريق 
دي.بي شــنكر النســائي بأن السباقات هذا 
العام ســتكون حامية للغاية، وأنها ستعمل 
مــع الربانــة األولمبية أنيميــك بيس على 
تعزيز مركز الفريق النســائي في منافســة 
الفرق األخرى، وستلعب البحّارات العُمانيات 
األربــع دورًا مهمًا في دفع الفريق لتحقيق 
النتائج المرجــوة. وعالوة على الســباقات، 
سيســعى الفريق برعاية دي.بي شنكر إلى 
إيصال رســالة ســامية والتوعية بالرياضة 

النسائية في الشرق األوسط.
وأضافت ليبي جرينهال التي تولت سابًقا 
مهمة قراءة نشرات األرصاد على متن قارب 

أس.ســي.أيه في ســباق فولفو المحيطي: 
ســتحمل كل جولة في هذا الســباق وتيرة 
مختلفة عن التي تسبقها، وسيتمثل التحدي 
أمامنــا فــي التأقلــم مــع هــذه المتغيرات 
والحفــاظ على قوانا حتى اللحظات األخيرة، 
وفي تحديد تغيــرات الرياح والحصول على 

الرياح األقوى لتجاوز الفرق األخرى.

انطالقة ممتعة
وأردفت: ستكون انطالقة السباق ممتعة 
هذا العام، ألن الطقس في الســلطنة كان 
جاًفا لمدة عام كامل، ولكنه يشــهد بعض 
التغيــرات مع بعــض العواصــف واألمطار 
المتفرقــة، ومــن خــالل قراءتــي للوضــع 
الراهــن، أتوقع بأن تكون الريــاح في يوم 
االنطالق إمــا عاتية قويــة أو خفيفة جدًا، 
االنطــالق  الحالتيــن ســيكون  وفــي كال 
مختلًفا ويحمل عاماًل إضافية الختبار قدرات 
البحّــارة. هــذه أول مرة أنافــس فيها في 
ســباق الطــواف العربي لإلبحار الشــراعي 
إي.أف.جي ولكنني تدربت مع فريق دي.بي 
شنكر ســابًقا، وسأحظى بخمسة أيام أخرى 
مــن التدريبــات المكثفــة هذا األســبوع، 
ولذلــك أتوقع بأن فرصنا كفريق ســتكون 

جيدة لتحقيق نتائج مشرفة«. 
وإلضافة المزيد من اإلثارة على تشــكيلة 
السباق والفرق، سيشــارك هذا العام فريق 
إيطالــي ألول مــرة باســم أديليســيا دي 
توريــس، برعايــة مالك القــوارب اإليطالي 
ريناتو أزارا من جزيرة ســريدينا، وسيسعى 
الفريق الجديد إلــى وضع بصمة قوية منذ 
أول لحظــة، تيمنًــا بالفــرق األخــرى التي 
حققت نتائج قوية في أول مشاركة لها مثل 
فريــق الموج الذي حّل ثانيًا العام الماضي، 
وفريق زيــن الذي حقق المركــز الثالث في 

اول مشاركة له في عام 2015م.

انطالق الطواف العربي لإلبحار الشراعي »إي.أف.جي« 2017
لمدة أسبوعين من التنافس ولمسافة 763 ميال بحريا

الســيدة عــفراء آِل ســعيد تفـتتح معرضــا 
للفنانين التشكيليين الشباب بصالة ستال 

مســقط - العمانية: افتتح مؤخرا بصالة ســتال للفنون بوالية بوشر المعرض الفني للفنانين التشكيليين الشباب الجدد تحت رعاية 
صاحبة السمو السيدة عفراء بنت طالل بن طارق بن تيمور آل سعيد . شارك 12 فنانا تشكيليا شابا بـ12 لوحة فنية غلب عليها الطابع 

الحديث والتجريب بالمواد المختلفة .
وبعــد افتتــاح المعرض والتجوال في أروقته قامت صاحبة الســمو الســيدة عفراء بنت طالل آل ســعيد راعية الحفــل بتكريم الفنان 
التشكيلي عبد الرحيم الكندي الفائز بالجائزة الكبرى للمعرض والفنانة التشكيلية أصيلة الحبسية الفائزة بجائزة أفضل عرض والفنان 

التشكيلي محمد الكندي الفائزة بجائزة افضل فكرة.
يشار إلى أن المعرض سيستمر في استقبال الزوار لمدة أسبوعين.

 تواصل دورة تعلم اللغتين االسبانية 

وااليطـالية للمرشــدين الســياحيين 
مسقط-

تتواصل في معهد الصداقة 
دورة  االس��باني   - العُمان��ي 
االس��بانية  اللغ��ة  تعل��م 
للمرش��دين  وااليطالي��ة 
تنظمه��ا  الت��ي  الس��ياحيين 
وزارة الس��ياحة بالتع��اون مع 
شركة الغاز الطبيعي المسال 

والمعهد وبدعم إعالمي من جريدة "وجهات" كراع إعالمي.
ويش��ارك في الدورة 30 ش��ابا وش��ابة م��ن العمانيين لتعلم اللغتين االس��بانية 
وااليطالية والعمل كمرشدين سياحيين في القطاع السياحي الذي أخذ ينمو بشكل 
كبير االمر الذي يتطلب وجود مرشدين سياحيين عمانيين يقومون بعملية اإلرشاد 

السياحي وتعريف السياحي بحضارة السلطنة ومقوماتها السياحية.
واقبل الش��باب العُماني من الجنس��ين على حضور الدورة االولى والتي تس��تمر 

الدورة لمدة 6 أشهر بي مستواها االول.
ويتجاوب المشاركين بشكل كبير مع أعضاء هئية التدريس في المعهد وذلك من 
خالل س��رعة تعلم اللغتين االس��بانية وااليطالية مما يساهم في وجود مرشدين 
س��ياحيين عمانيي��ن يتقنون اللغ��ة اإليطالية واإلس��بانية وهو ما يدع��م القطاع 

السياحي من جانب ويوفر فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل.
حيث يعد القطاع السياحي من القطاعات الواعدة التي تستوعب أعدادا كبيرة من 

الباحثين عن عمل للعمل في مختلف التخصصات والمهن .
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محطة

تمضي ِبنَا السنوات جريا سريعا، وتحيط ِبنَا 
التحدي��ات كل يوم بجديدها في ظ��ل اعتمادنا 
الوحي��د على مصدر النفط كقطاع وحيد للدخل 
رغم التنوع الذي باإلمكان ان يدر ذهبا على هذه 

االرض والشعب.
وإذا م��ا ركزنا على المقومات الس��ياحية التي 
تزخ��ر به��ا بالدنا س��نجد اننا لم نق��در ما حبانا 
اهلل ب��ه على تراب هذه االرض من تنوع يش��يد 
به العالم وينهبر من خالله كل من يزور عمان .
باألم��س القريب التقيت مع س��ياح من ألمانيا 
يزورون الس��لطنة وصدفة جلس��ت معهم على 
طاول��ة واحدة ف��ي أحد الفنادق خارج مس��قط، 
الذي بات وجهة سياحية عالمية للسياح من دول 
أوروب��ا وكم هي الفرحة تس��ر القلب حينما اجد 

شخصيا تلك األفواج السياحية تزور السلطنة. 
وحينما جالس��ت الس��ياح األلم��ان تطرقوا لما 
تزخر به الس��لطنة من مقومات سياحية فريدة 
خاص��ة في هذا الوقت م��ن العام حيث الطقس 
الجميل للس��ياح من دول أوروب��ا الذين يبحثون 
عن ال��دفء والش��واطىء الجميل��ة والتي تمثل 

السلطنة وجهة سياحية بكر لهم .
تح��دث الس��ياح ع��ن الكثير بما ش��اهدوه من 
طبيعة وتنوع تضاريس��ي وش��واطىء وال اروع 
تمثل اس��ترخاء جميال وشمس��ا دافئة يتشمس 
تحت اشعتها الس��ياح من اجل تسمير بشرتهم 
واكتس��اب فيتامين »د« الذي ال نعير له اهتماما 
في بالدنا. وقبل أيام أكد احد الخبراء المختصين 
في الجيولوجيا بأن عُمان متحف مفتوح خاصة 
للعلماء والس��ياح عامة. وان صخور عُمان تمثل 
ندرة كبي��رة وتنوعا فري��دا. وقبله��ا الكثير من 
الس��ياح والزوار حينما يأتون السلطنة ينبهرون 
بطبيعته��ا البك��ر م��ن محافظ��ة مس��ندم الى 

الجنوب في محافظة ظفار.
م��اذا علين��ا ان نعمل ف��ي هذا الوض��ع الحرج 
القتصادن��ا، كم تغنينا وصرح المس��ؤولون عن 
خطط التنويع االقتص��ادي ولكن ال نزال محلك 
س��ر لالس��ف . أين الخلل، هل انفتاحنا س��ياحيا 
س��يؤثر ام س��يدعم التن��وع االقتص��ادي ، فإذا 
كان��ت هن��اك أكثر م��ن 4 ملي��ارات دوالر تخرج 
سنويا بس��بب التحويالت المالية، فإنه باإلمكان 
تعويضها من الس��ياحة التي ستدر عملة صعبة 

وتشغيل قوى عاملة من الباحثين عن عمل.
حال��ة االنتظ��ار وحب��س الخطط ف��ي األدراج 
والتخ��وف من انفتاحنا الس��ياحي يعطل أش��ياء 
كثي��رة ويفقدن��ا فرصا اس��تثمارية ومجموعات 
س��ياحية تنبه��ر بم��ا تملك��ه بالدنا م��ن تاريخ 
ومقومات س��ياحية. علينا ان نتجاوز حالة التردد 
والمغام��رة لنجن��ي ثم��ارا عدي��دة تس��هم في 
إنع��اش اقتصادن��ا . األرقام الت��ي نطالعها كل 
يوم تؤكد ان مس��تقبل الس��ياحة كبير في هذا 
الوط��ن المعط��اء وتوافد أعداد من الس��ياح من 
الغرب ومن دول الجوار يعطي مؤشرات إيجابية 
لف��رص س��ياحية وانتع��اش كبي��ر يس��هم في 
ارتفاع مساهمة السياحة ألكثر من 3 في المئة 

في الناتج المحلي االجمالي.
yahmedom@hotmail.com

لـــم نعـــرف
قدر ُعمان سياحيا

يوسف بن
أحمد البلوشي

المحرزي يرأس وفد السلطنة إلى معرض برلين السياحي 

الفجـر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

5:24
6:40

12:26
3:42
6:07
7:18

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:

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

هواتف متاحف السلطنة

برلين-
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة السياحة في معرض سوق السفر العالمي في برلين 

والذي يقام خالل الفترة من 8 الى 12 مارس المقبل.
ويرأس وفد الســلطنة وزير الســياحة احمد بــن ناصر المحرزي مــع وفد من قطاع 
السفر والسياحة والفنادق العاملة في السلطنة. وتهدف مشاركة السلطنة في معرض 
برلين السياحي للترويج للقطاع السياحي في السوق األلماني والذي يعد من االسواق 
المهمة خاصة من حيث جذب أعداد كبيرة من السياح األلمان للسلطنة.  ويعد معرض 
برلين من المعارض السياحية المهمة على المستوى العالمي نظرا لمشاركة اكبر عدد 
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