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مـيناء السـلطان قابوس
السياحي ينتظر التطوير

وقع��ت شركة عمران مؤخرا اتفاقية مع شركة داماك العقارية االماراتية لتكون
المط��ور لمش��روع ميناء السلطان قاب��وس السياحي الذي يع��د البوابة البحرية
للسلطن��ة .ورغ��م ان مشروع الميناء تأخ��ر في بدء التنفيذ ،بع��د توقف الخطط
الموض��وع في الماضي ،وبعد عزوف المستثم��ر العُماني عن الدخول في مجال
االستثمار حسبما وضعت ل��ه من قبل شركة عمران ،ويبقى اليوم العيون تنتظر
مرحل��ة ب��دء التنفيذ من قبل المط��ور الجديد الذي أكدت شرك��ة عمران ان تم
تخصيص مليار دوالر من اجل تطوير الميناء.
(تفاصيل ص )5

تدشين رحالت لطيران السالم والعربية والقطرية

إعادة تشغيل مطار صحار دولياً

مسقط  -يوسف بن أحمد البلوشي

نجحت عدد من شرك��ات الطيران المحلية
واإلقليمي��ة في إع��ادة تشغيل مط��ار صحار،
بعد توقف خدمات تشغيل المطار عقب توقف
رحالت الطيران العُماني بين مسقط وصحار
بعد افتتاح المطار.
فقد ب��دأ طيران السالم تسيير ثالث رحالت
بين صح��ار وصاللة بمناسبة موسم الخريف،
فيم��ا دشن��ت العربية للطي��ران رحالتها الى
صحار اعتب��ارا من  7يوليو الجاري كأول ناقلة
دولية تح��ط في المطار .م��ن جانبها أعلنت
الخط��وط الجوي��ة القطرية عن ب��دء تسيير
ثالث رحالت بين الدوحة ومطار صحار اعتبارا
من  8أغسطس المقبل.
وعلمت «وجهات « انه تجرى حاليا مفاوضات
م��ع احدى شركات الطي��ران اإليرانية لتسيير
رح�لات الى مطار صحار .كم��ا أكدت مصادر
» ان هناك جه��ودا تبذلها وزارة
ل��ـ «

مسؤولو القطاع السياحي لـ «

»:

التأشيرة اإللكترونية تعزز الحركة السياحية

السياح��ة لتسيير رحالت سياحي��ة «تشارتر»
بين موسكو وصحار بعد اعالن إعطاء السياح
ال��روس تأشيرات عند الوص��ول الى مطارات
السلطن��ة م��ن اجل وض��ع السلطن��ة ضمن
وجه��ات السي��اح الروس مع بداي��ة الموسم
السياحي المقبل.
وكانت الهيئة العام��ة للطيران المدني قد
أعلنت عن إعطاء تصاري��ح لعدد من شركات
الطي��ران المحلي��ة واإلقليمي��ة لب��دء تسيير
رحالته��ا الى مطار صح��ار ،االمر ال��ذي يعزز

م��ن دور مط��ار صح��ار في محافظ��ة شمال
الباطن��ة في تعزيز الحرك��ة السياحية ،خاصة
وان محافظة شمال الباطن��ة تزخر بعدد من
الفن��ادق المتنوع��ة م��ن فئة خم��س نجوم
وأربع نج��وم وثالث نجوم والت��ي تضم اكثر
من  1000غرف��ة فندقية ،كما تزخر محافظة
شمال الباطن��ة بعديد المقوم��ات السياحية
التاريخية والطبيعية.
(تفاصيل ص )11

مسقط -

أشاد عدد من المسؤولين في القطاع السياحي بالجهود التي تقوم بها الجهات
المعني��ة ممثلة ف��ي شرطة عمان السلطاني��ة ووزارة التج��ارة والصناعة لتسهيل
دخول السياح الى السلطنة.
» :إلى أن تدشين التأشيرة االلكترونية يمثل
وأش��اروا في تصريحات لـ «
قف��زة كبير في القطاع السياحي وهو ما يعزز من األهمية التي تعول السلطنة في
اي يلع��ب القطاع السياحي دوره ف��ي التنويع االقتصادي .مؤكدي��ن ان السلطنة
تتمتع باالم��ان واالستقرار وبالمقومات السياحية الت��ي تجعل منها وجهة جاذبة،
االمر الذي يجب ان يستغل من اجل تعزيز الجهود في إعطاء هذا القطاع دوره في
المنظومة االقتصادية.
(تفاصيل ص )7
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أخبــار

بنك مسقط يفوز بجائزة
بنك باركليز لتميزه في
مجال تحويل األموال
مسقط-
فاز بنك مس��قط ،المؤسسة المالية
الرائدة في السلطنة ،بجائزة اإلعتراف
بالج��ودة من بنك باركلي��ز ومقرة في
بريطانيا ،وذلك تقدي��راً ألدائه المميز
ف��ي مجال تحوي��ل األم��وال ،علماً بأن
البن��ك ق��د حصل عل��ى ه��ذه الجائزة
للمعامالت بالعمالت األجنبية المتعلقة
بعمليات الدف��ع بالجنية اإلس��ترليني،
كم��ا س��بق أن ف��از بنك مس��قط بهذا
الن��وع م��ن الجوائ��ز التقديري��ة م��ن
مختلف المؤسس��ات المالية العالمية و
بعمالت متعددة .
وتعتبر الجائزة شهادة عالمية إللتزام
بنك مس��قط بأعلى مستويات الجودة
من خالل تلبي��ة المعايير الصارمة في
مج��ال تحوي��ل األموال ،علم��ًا بأن كال
من دائ��رة العملي��ات المركزية ودائرة
الخزينة ودائرة خدمات التجارة العالمية
تتول��ى عملي��ات تحوي��ل األم��وال في
البن��ك في حين تتول��ى دائرة اإلنظمة
واإلجراءات المس��ائل الفني��ة واألمنية
المتعلقة بهذه العملي��ات ،حيث أقامت
دوائر البن��ك عالقات عمل مع أكثر من
 500بنك مراسل على مستوى العالم،
كم��ا أن البنك من المؤسس��ان الرائدة
والمعروفة على مستوى المنطقة .
وج��اء من��ح الجائ��زة لبنك مس��قط
إعترافًا بالجودة اإلستثنائية لمعامالت
نظام «سويفت» وهو نظام إلكتروني
للحواالت المالية حول العالم.
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بعد تولي شركة داماك العقارية مشروع تطويره

ميناء السلطان قابوس السياحي

متى يبدأ التنفيذ؟!

شراكة «عمران» و«داماك» االماراتية ..فهل فشلت محاوالت استقطاب المستثمرين العمانيين.؟

تأخر تنفيذ المشروع حسب الخطة السابقة يضع عالمات استفهام لمناخ االستثمار في السلطنة!
لم يوضح بيان الشراكة عن مكونات المشروع وبدء التنفيذ أو مراحله ومدة العقد مع "داماك"!
الواجهة البحرية الميناء.

قراءة  :يوسف بن أحمد البلوشي

تصريحات سابقة

مرت اكثر من سنة عل��ى مشروع ميناء
السلطان قابوس الذي يفترض ان يتحول
الى مين��اء سياحي وواجهة بحرية عالمية
متكامل��ة شبيه��ة الى حد م��ا بالواجهة
البحري��ة ف��ي كيب تاون حس��ب الخطط
الموضوع��ة من قب��ل مسؤول��ي شركة
عم��ان التي أخ��ذت زمام تول��ي مشروع
تطويره بدال من وزارة النقل واالتصاالت.

تأخــــير

«سيكس سينسيز زيغي
باي» يعين تيموثي
جودارد رئيسا للطهاة
مسندم-
عين منتجع ’س��يكس سينسيززيغي
باي‘ الش��يف تيموثي جودارد كرئيس
جديد للطهاة ،وس��يضيف جودارد إلى
مطاب��خ المنتج��ع خبرت��ه القيمة التي
اكتس��بها على مدار عقدين من الزمن
تنقل خاللهم��ا بين عدد م��ن الفنادق
ف��ي مختل��ف أنح��اء العال��م ،وتع��اون
مع عدد من أش��هر الطه��اة الحاصلين
عل��ى ’نجم��ة ميش�لان‘ مثل ميش��يل
بورتوس وميشيل رو ونيكوالس فيان
وكريستيان تيتيدوي وغيرهم.
ويتميز تيم بمهاراته االحترافية التي
تشمل تصميم وتوليف قوائم مبتكرة
من األطب��اق ،إلى جانب تمتعه بالكرم
وحس��ن التعامل مع الضيوف ووسائل
اإلع�لام .كم��ا أن��ه يتمي��ز بمعرفت��ه
الواسعة بالكثير من المطابخ العالمية،
ما سيس��اعده على تدريب أفراد طاقم
الضيافة في منتجع ’سيكس سينسيز
زيغي باي‘ وبل��ورة روح اإلبداع لديهم
بأسلوبه اإليجابي المحبب.

وحسب الخطط الموضوع كان يفترض
ان تب��دأ عملي��ات تهيئ��ة ارض مين��اء
السلطان قابوس منذ شهر يوليو 2016
 ،لك��ن المش��روع حت��ى االن ل��م يحرك
به��ا ساكنا ،وقامت شرك��ة عمران بطرح
المش��روع على المستثمري��ن العمانيين
كفرص��ة استثماري��ة خاص��ة وان كاف��ة
األمور كانت جاهزة من قبل شركة عمران
لتسهيل اإلجراءات وتبسيطها للمستثمر
العُماني م��ن اجل تول��ي عملية تحويل
المين��اء الى واجه��ة بحرية ضمن خطط
تطوير مطرح وحتى يكون ميناء السلطان
قابوس مين��اء سياحي من الدرجة االولى
بعد تحوي��ل الحركة التجارية منذ سنوات
ال��ى مين��اء صح��ار ،ووفق الخط��ط التي
وضعت فقد كان المشروع يشكل مشاريع
سياحية تض��م فنادق من فئ��ة الخمسة
نج��وم وأربع��ة نج��وم وب��ازار للمشاريع
الصغيرة والمتوسط��ة كدعم من شركة
عم��ران الصح��اب ه��ذه المشاري��ع لفتح
مح�لات ومطاعم تق��دم المنتج العُماني
للسياح سواء الحرفي او األكالت العمانية
وغيرها.
وبي��ن حي��ن واُخ��رى نسم��ع ون��رى
مناقصات لمشاريع في الميناء لكن لم نر
تقدما عل��ى ارض الواقع رغم ان الخطط
ان يكتم��ل المشروع ف��ي مرحلته االولى
ف��ي عام  2020مع استضاف��ة إمارة دبي
لمع��رض اكسب��و  2020كح��دث عالمي
يتطلب توفير المشاريع السياحية والغرف
اإليوائية اضافة الى خطط جعل السلطنة

محطة للسي��اح القادمين ال��ى المعرض
العالمي ،وه��و ما يشك��ل فرصة سانحة
ان يتم تسوي��ق السلطنة كوجهة جاذبة
سياحيا وقريبة من إمارة دبي مما يجعلها
محطة لعديد السياح.

"داماك" تدخل

وفجأة ،أعلنت شركة عمران قبل نهاية
الشه��ر الماضي عن توقي��ع عقد شراكة
مع شرك��ة دام��اك العقارية الت��ي تتخذ
من إم��ارة دبي موقعا لها ،بهدف تطوير
مين��اء السلط��ان قاب��وس وتحويله الى
واجه��ة سياحية عالمي��ة متكاملة حسب
م��ا أعلن في البيان الصحف��ي الذي أشار
ايضا الى ان هناك اتفاق على ضخ حوالي
مليار دوالر ف��ي المشروع بهدف تحويله
الى واجه��ة بحرية سياحية عالمية يضم

مراس لليخوت وفن��ادق متنوعة وغيرها
م��ن المراح��ل التطويري��ة للمش��روع.
رغ��م ان الفطيسي أعل��ن سابقا ان كلفة
مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان
قاب��وس تبلغ  500ملي��ون ريالى يشمل
تنفيذه  4مراحل تنتهي في  2027مؤكدا
ف��ي تصريحه ان المش��روع ال يتطلب اي
تمويل حكوم��ي وإنما سيتم تمويله من
قبل المستثمرين م��ن صناديق التقاعد
االستثماري��ة والقط��اع الخ��اص .لك��ن
اليوم وبعد تول��ي شركة داماك العقارية
نتفاج��أ بأن كلف��ة المش��روع تصل الى
ملي��ار دوالر ،وه��ي تس��اوي تقريبا 380
ملي��ون ريال عمان��ي ،و َل��م يكشف عن
مدة العقد مع شركة داماك وهل ستقوم
الشركة الجديدة بتمويل المشروع ام ان
الحكومة ستضخ المليار دوالر في تطوير

وق��ال الفطيسي في تصريح��ه السابق
الع��ام الماضي؛ إن المش��روع سيتضمن
اقام��ة  6فنادق من فئات الخمس واألربع
والث�لاث نجوم وستوفر  1500غرفة و65
شق��ة للتملي��ك و 219مسكن��ا للعائالت
ومساكن أخرى الى جانب اقامة  13رصيفا
بحريا و تخصيص أكثر من  6آالف موقف
للمركبات وذلك على مساحة تتجاوز 197
أل��ف مت��ر مربع .لك��ن لم يت��م اإلفصاح
ع��ن م��ا يتضمنه المش��روع بع��د تولي
دام��اك العقارية س��وى االكتف��اء بالقول
"وف��ي إط��ار إلتزامه��ا به��ذه الشراكة،
ستساه��م "دام��اك" ف��ي تطوي��ر البنية
األساسي��ة المصاحبة للمش��روع وتعزيز
الفرص للمشاري��ع الصغيرة والمتوسطة
والمواطني��ن ،عالوة عل��ى تحقيق فوائد
إقتصادي��ة وإجتماعي��ة للمجتمع المحلي
عموم��اً" .بجانب ذكر تاري��خ الميناء منذ
القدم كبوابة لعمان تجاريا .

عروض تمويلية اختفت

كما ذكر الدكتور وزير النقل واالتصاالت
ف��ي تصريحه العام الماض��ي" أن الوزارة
تلق��ت العدي��د م��ن الع��روض لتمويل
المشروع من قبل البنوك العمانية وبعض
شرك��ات االستثم��ار العماني��ة وصناديق
التقاعد ومستثمرين من القطاع الخاص
العمان��ي ،مما يؤكد ثقته��م بالمشروع.
موضح��ا ان هناك ارباحا ثابت��ة وايرادات
م��ن خ�لال االستثمار في ه��ذا المشروع
حي��ث سيتم الب��دء في جن��ي االرباح من
المشروع بدءا من عام ." 2022
لكنن��ا الي��وم لالس��ف بأنن��ا ل��م نجد
تل��ك الصنادي��ق االستثماري��ة او البنوك
المحلي��ة وشركات االستثم��ار التي كانت
ق��د اب��دت حرصها عل��ى االستثم��ار في
مش��روع الواجهة البحري��ة ،و َلم يعلل لنا
المسؤولي��ن أسباب تراج��ع تلك الجهات
التمويلي��ة ع��ن الدخ��ول ف��ي المشروع
لالستثمار فيه.
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ضخ مليار دوالر بالشراكة مع «عمران»

«دامــاك العـقارية» تطـور مشـروع مـيناء
السلطان قابوس إلى واجهة بحرية سياحية

مسقط ــ
أبرمت شركة عُمران إتفاقية مشتركة مع شركة
دام��اك العقاري��ة لتطوير مشروع مين��اء السلطان
قاب��وس ال��ى واجه��ة بحري��ة سياحي��ة متكاملة
ومتعددة االستخدامات.
وتع��د االتفاقي��ة المبرم��ة م��ع شري��ك التطوير
اإلستراتيج��ي خط��و ًة مهم��ة تتواك��ب م��ع خطة
الشركة في تنمية هذا المشروع السياحي الحيوي،
لتسه��م ه��ذه الشراكة الت��ي تقدر بـملي��ار دوالر
أمريك��ي في تحوي��ل المين��اء الى واح��د من أهم
الوجهات السياحية الفذة عل��ى مستوى المنطقة،
حي��ث سيض��م المش��روع جمل��ة م��ن المكونات
المرموق��ة كالفنادق والوحدات السكنية إلى جانب
المطاع��م ومح�لات التجزئة والمراف��ق الترفيهية
وغيرها من المرافق الخدمية للمجتمع المحلي.
شه��د مراس��م توقيع مذك��رة التفاه��م كل من
الدكت��ور علي بن مسعود السنيدي ،رئيس مجلس
إدارة شرك��ة عُم��ران ،والدكتور أحم��د بن محمد
الفطيس��ي ،عض��و مجل��س إدارة شرك��ة عُمران،
وحسي��ن ساجواني ،رئي��س مجل��س إدارة شركة
دام��اك .كم��ا حض��ر توقي��ع اإلتفاقي��ة ع��دد من
المسؤولين من الجانبين.
وصرح الدكتور علي بن مسعود السنيدي ،رئيس
مجل��س إدارة عُمران قائ ً
�لا :يتميز ميناء السلطان
كمركز تجاري تاريخي في
قاب��وس بموقعه الحيوي
ٍ
قلب مسقط على مدى  200عام ،كما يعد من أكثر
المواق��ع السياحية استقطاباً للسي��اح إلى سلطنة
عُمان .وستسهم عملي��ة إعادة تطوير الميناء من
خالل شرك��ة عُمران في تعزي��ز التركيز على هذه
المنطقة وتحفيز الف��رص االستثمارية والسياحية
والعقارية والترفيهية فيها.
كما قال الدكت��ور أحمد الفطيسي ،عضو مجلس
إدارة عُمران :عملية تحويل ميناء السلطان قابوس
الى مركز إقتصادي وسياح��ي جاذب تجسد الرؤية
السامية لحض��رة صاحب الجاللة السلطان قابوس
ب��ن سعي��د –حفظ��ه اهلل ورع��اه -في نق��ل كافة
األنشط��ة التجاري��ة الى مين��اء صحار ،بم��ا يمهد

يضم المشروع فنادق
ووحدات سكنية ومطاعم
ومحالت تجزئة ومرافق
ترفيهية
الطري��ق أمام ه��ذا الميناء ليكون بواب��ة سياحية
متكاملة.
من جانبه أفاد حسي��ن ساجواني ،رئيس مجلس
إدارة داماك العقاري��ة قائ ً
ال :تعكس هذه اإلتفاقية
التاريخي��ة رؤية صاحب الجالل��ة السلطان قابوس
المعظ��م في تحويل السلطنة ال��ى وجهة سياحية
وإستثماري��ة عالمي��ة .وأردف بقول��ه :باعتباره��ا
ثاني أكب��ر شركات التطوير العق��اري في المنطقة
التي تمتاز بخبرتها العالمي��ة العميقة ،تعد داماك
الشريك األمث��ل لشركة عُمران في هذا المشروع.

وفي إطار إلتزامها بهذه الشراكة ،ستساهم داماك
في تطوي��ر البنية األساسي��ة المصاحبة للمشروع
وتعزيز الف��رص للمشاريع الصغي��رة والمتوسطة
والمواطني��ن ،عالوة على تحقي��ق فوائد إقتصادية
وإجتماعية للمجتمع المحلي عموماً.
وج��اءت هذه الشراك��ة اإلستراتيجية لعُمران مع
دام��اك نظير خبرتها الواسعة في تطوير المشاريع
السكني��ة ف��ي أسواقه��ا الرئيسي��ة المختلفة في
دول��ة اإلمارات العربية المتح��دة الشقيقة والخليج
والمش��رق العربي والمملكة المتح��دة ،ما يؤهلها
لتكون الشريك األنس��ب لتطوير الواجهة البحرية
لميناء السلطان قابوس.
جديــ��ر بالذك��ر أن دام��اك رسخ��ت مكانته��ا
العقارية الف��ذة في الشرق األوس��ط بإنجاز أكثر
م��ن  18,500وح��دة سكني��ة وتنفي��ذ م��ا يزيد
ع��ن  44,000وح��دة عقارية متنوع��ة في مراحل
تطويرية متعددة .وتعكس هذه الشراكة مساعي
عًم��ران ف��ي تحفي��ز وتنمي��ة االستثم��ارات في
السلطن��ة عبر تطوير وجه��ات سياحية بمستوى
عالمي ،تساهم في رفد اإلقتصاد الوطني وتفعيل
اإلستراتيجي��ة الوطني��ة للسياحة بم��ا يثمر عن
فوائد إقتصادية وإجتماعية للسلطنة.

أشرعة...
يعقوب بن يوسف
البلوشـــي

السياحة
مقابل النفط !..
يبدو جلياً انتظار المراقبين لحالة االقتصاد الخليجي
ب��أن تمارس حكوم��ات دول الخلي��ج حراكًا ج��اداً نحو
إيج��اد بدائل اقتصادية لمصادر الدخل تغذي صندوق
الموازنة العام بعد اس��تمرار انخفاض أس��عار النفط
الدولي��ة وتأرجحها حول س��عر  41دوالرا للبرميل في
ظل اعتماد موازنتها على س��عر أعلى من س��عر البيع
الحالي بفارق  25دوالرا للبرميل.
فالب��د ان تتخلص الحكوم��ات الخليجية من مرحلة
اإلتكاء عل��ى البرامي��ل النفطية في رس��م موازنتها
وعليها بالعمل الجاد قبل الدخول في أزقة االقتراض
لتغطية مشاريعها التنموية.
إذا م��ا نظرنا في واقعنا بالس��لطنة ،نجد اننا نتمتع
ببدائ��ل جيدة ق��ادرة عل��ى تعويض أزم��ة النفط اذا
ما اس��تمرت األس��عار بالهبوط أال وهي تمكين قطاع
السياحة من ان يتحول لصناعة حقيقية ترفد االقتصاد
الوطني بجانب جذب االس��تثمار للبلد للمساهمة في
هذه الصناعة من خالل ايجاد تس��هيالت حقيقية عبر
شروط مرنه وسلسة تشجع المال االجنبي باالستثمار
في الفنادق والشركات السياحية والمطاعم السياحية
وتوفير الخدمات الثانوية المكملة للمنتج السياحي.
وبال شك فإن أزمة النفط قد تكون رب ضارة نافعة
لاللتف��ات لتنمية ه��ذا القطاع ال��ذي ال ينضب موردهُ
متى ما منحناهُ االهتمام الجيد وساهمنا في تمكينه.
والحظن��ا جميع��اً الجه��د الجي��د المب��ذول م��ن وزارة
الس��ياحة في تنظيم بعض جوانب ه��ذا القطاع عبر
الحمالت التسويقية وجذب عدة فنادق دولية للسلطنة
وتوفير الخدمات المناسبة للقطاع والعمل على خطة
اس��تراتيجية للقطاع  -رغم البطء -اال اننا نؤمن في
أن المسؤولية حاضرة في تنفيذها قريباً وبال شك قد
تكون هي الحل في رس��م خارطة طريق لبناء قطاع
اقتصادي رافد يرفع من نسبة مساهمة السياحة في
االقتصاد الوطني.
إن تس��ارع نمط التنمية السياحية البد ان يصاحبها
وعي تام من المواطني��ن والحكومة حول أهمية هذا
القطاع في ايجاد حلول لمشاكل ملموسة بشكل غير
مرض في وقتنا الحالي وهي مسألة توظيف الباحثين
ٍ
ع��ن عم��ل ف��ي ظ��ل ان مجتمعن��ا العمان��ي ّ
تُكونه
شريحة كبيرة من فئة الشباب والتي تشكل عبئا على
الحكومة اذا ما اس��تمرت في اعتمادها على احتوائهم
ف��ي مؤسس��اتها العام��ة الحكومية وأهمل��ت تنظيم
التوظيف في القطاع الس��ياحي وال��ذي بإمكانه ضم
نسبة كبيرة من هذه الفئة ،وحتى يتحقق هذا الهدف
البد من رفع وتيرة العمل لجذب االستثمارات في هذا
القطاع والذي بدون ش��ك سيس��اهم بشكل جلي في
تقليص حجم االعتماد على مساهمة القطاع النفطي
في الدخل الوطني.
albalushiyaqoob@gmail.com
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يوســــف بن علوي :التأشيرة اإللكترونية العمانية
تفتح آفاقا للتحـول اإللكتروني واألنظمة الرقمية
مسقط  -العمانية

قطـــــرتطــــلق
خدمة التأشيرة
االلكترونية للسياح
الدوحة  -قنا

أطلق��ت وزارة الداخلية والخطوط
الجوي��ة القطري��ة والهيئ��ة العام��ة
للسياحة خدمة إلكترونية للتأشيرات
تتيح لراغبي الس��فر إلى دولة قطر
التق��دم مباش��رة للحص��ول عل��ى
التأشيرات السياحية.
وأوض��ح بي��ان مش��ترك للجه��ات
الث�لاث أن طلب��ات الحص��ول عل��ى
التأشيرات السياحية أصبحت متوفرة
عل��ى الموق��ع اإللكترون��ي www.
 qatarvisaservice.comال��ذي يعد
اآلن في مرحلة تجريبية.
وتوقع البيان أن تؤدي هذه الخدمة
إلى تس��هيل دخول ال��زوار إلى دولة
قطر حي��ث توفر نظام��ًا أكثر كفاءة
وش��فافية ف��ي طلب التأش��يرات مع
توحيد الرس��وم وبعد ان كان يتعين
س��ابقًا على الراغبي��ن في الحصول
على التأشيرات السياحية أن يقدموا
طلباتهم عب��ر الجهات المعتمدة في
قطر مثل الفنادق ومنظمي الرحالت
فقد أصبح اليوم بإمكان المسافرين
تقدي��م طلباتهم مباش��رة ومتابعة
حالة الطلب عبر شبكة اإلنترنت.

 18ألف سائح صيني
زاروا مصر في مايو
الماضي

دشنت شرطة عم��ان السلطانية مؤخرا،
التأشي��رة اإللكتروني��ة العماني��ة تح��ت
رعاي��ة يوسف بن علوي ب��ن عبداهلل الوزير
المسؤول عن الش��ؤون الخارجية وبحضور
الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش
العام للشرط��ة والجمارك وعدد من الوزراء
والمكرمين والوك�لاء وكبار ضباط شرطة
عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة
واألجهزة األمنية األخرى.

تطوير

وأش��ار الوزي��ر المس��ؤول ع��ن الشؤون
الخارجية إلى ان تسهيل وتطوير التأشيرات
تشمل العالم كله ،مؤكدًا أهمية استخدام
نظ��ام التأشيرات في الحف��اظ على سالمة
القادمي��ن والمغادري��ن وللتسهي��ل على
م��ن يأت��ي للسلطن��ة س��واء للسياح��ة أو
العم��ل أو االستثم��ار أو للخدم��ات األخرى
تصريح
بدون إج��راءات معقدة .وأضاف في
ٍ
صحف��ي أن تدشين التأشي��رة اإللكترونية
العمانية ستفتح آفاقا للتح��ول اإللكتروني
واألنظم��ة الرقمية وهي مقدم��ة لألجيال
القادمة .مؤكدًا أن السلطنة تعد من أوائل
الدول التي تسعى دائمًا الستخدم اآلليات
الجديدة في التقنية.

سهولة الوصول

وف��ي السي��اق ذاته قال أحم��د بن ناصر
المحرزي وزير السياحة إن من أهم مقومات
القط��اع السياحي ه��ي سهول��ة الوصول
إل��ى البلد المقصود من خ�لال التأشيرات،
مبينًا على أن تدشين التأشيرة اإللكترونية
العماني��ة تعد نقلة نوعي��ة ستعطي دفعة
قوي��ة ف��ي الحصول عل��ى التأشي��رة بكل
سهولة ويسر.
وأش��ار إل��ى أن القط��اع السياح��ي ف��ي
السلطنة يشهد نموًا كبيرًا يتجاوز األهداف
الت��ي رسمت له حيث وصل عدد السائحين

■ يوسف بن علوي خالل تدشين التأشيرة االلكترونية

للسلطنة خالل العام الماضي ثالثة ماليين
سائح ومن المتوق��ع أن يصل خالل 2020
إل��ى  4ماليين و 700ألف سائ��ح .وقال إن
ه��ذا التط��ور الكبير في القط��اع السياحي
يج��ب أن يالزم��ه سهول��ة الحص��ول على
التأشيرات والذي سيعطي دفعة كبيرة لفتح
أس��واق جديدة للسلطنة كالسوق الصينية
والسوق الروسية والسوق األمريكية وهذه
من األسواق المهمة المصدرة للسياحة.

المقيمون في الخليج

وعلى هام��ش حفل التدشين قال العميد
ه�لال ب��ن أحم��د البوسعيدي مدي��ر عام
الج��وازات واإلقامة في مؤتم��ر صحفي أن
العم��ل حاليًا جار عل��ى تأشيرتين وتشمل
قائم��ة الدول السياحي��ة وعددها  67دولة
وقائمة المهن التي يصل عددها إلى 116
ج��ار العمل عل��ى قائمة
مهن��ة ،مبينًا أنه ٍ
المقيمي��ن بدول مجل��س التع��اون لدول
الخليج العربي��ة .وأضاف أنه بإمكان طالبي

التأشيرتي��ن الحصول عليه��ا مباشرة بكل
سهولة ويس��ر ،مشيرًا أنه خ�لال السبعة
األي��ام الماضي��ة وص��ل ع��دد المتقدمين
لطلب التأشيرة إلكترونيًا بنسبة  2بالمائة
معربًا عن أمل��ه أن يكون هناك ارتفاع في
هذا النسبة خالل األيام القادمة.
ووضح أن��ه ال يوجد حظ��ر ألي دولة من
الدول أو أي جنسية من الجنسيات وتشمل
كل دول العالم ولكن عملية الدخول كانت
تمر بمراح��ل وأن قائمة الدول الـ  67دولة
كانت إج��راءات الحصول على التأشيرة تتم
خالل وصولهم للسلطنة واآلن ستكون من
خالل تقديم الطلب من خالل موقع شرطة
عم��ان السلطاني��ة ،مؤك��دًا أن التبسيط
والتسهيل يشمل جميع الدول والجنسيات.
تبسيط
وأش��ار إل��ى أن م��ن أه��داف مش��روع
التأشيرة اإللكترونية العمانية هي تبسيط
عملية الحصول على التأشي��رة للزوار وف ًقا

للقواني��ن واألنظم��ة المعم��ول به��ا في
السلطنة ومواكبة للتقنيات المعاصرة كما
يسمح للزوار بالدفع المسبق للحصول على
التأشيرة قبل السفر للسلطنة.
تضم��ن حف��ل التدشي��ن ع��رض فيل��م
عن أهمي��ة التأشي��رة اإللكترونية وكيفية
تقديمه��ا والحص��ول عليه��ا والنقلة التي
س��وف تحدثه��ا ف��ي توج��ه السلطنة نحو
الحكومة اإللكترونية.
ويه��دف مش��روع التأشي��رة االلكترونية
إلى تسهيل الحصول على التأشيرات ودفع
الرسوم من خ�لال بوابة الدفع االلكتروني
تمهيدا للحص��ول على التأشي��رة وربطها
أيضا مع الوزارات ذات العالقة كوزارة القوى
العامل��ة فيما يتعل��ق بالمأذونيات وربطها
مع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة صالحية
السجل التجاري وربطها م��ع وزارة الخدمة
المدنية فيما يتعلق بالتأشيرات الحكومية
الخاصة بموظفي الخدمة المدنية األجانب.

منظومة

ويأت��ي تدشي��ن التأشي��رة اإللكتروني��ة
ضم��ن منظوم��ة متكامل��ة ستقل��ل على
المراجعي��ن التوج��ه إلى مناض��د الخدمة
سواء ف��ي اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة
أو اداراته��ا الجغرافي��ة وتعزي��ز انسيابي��ة
حركة السياحة التي تشهد تطورًا كبيرًا.
وتتماشى ه��ذه المنظومة مع متطلبات
منظم��ة الطي��ران المدن��ي ( االيك��او )
وتوجه��ات منظم��ة السياح��ة العالمي��ة
لتسهي��ل دخول السي��اح والتعامل معهم
وفق التقاليد واألع��راف العمانية االصيلة
التي ترحب بالضيف دون االخالل بالجوانب
األمنية ً
حفاظا على سالمة السياح ورصدًا
لإلحصائيات الدقيق��ة والتي ستسهم في
نمو االقتص��اد العماني وتأهي��ل الكوادر
العمانية.

تمثل  %90من العدد المستهدف

النقل واالتصاالت 500 :مركبة تنضم إلى مركبات األجرة للفنادق وميناء السلطان قابوس
الجمي��ع .وتعمل وزارة النق��ل واالتصاالت
حالي��ا ،بالتنسي��ق م��ع الجه��ات المعنية
األخرى ،على وضع اللوائح الخاصة بتنظيم
مركب��ات األجرة الجوال��ة (مركبات األجرة
البرتقالية) ،حيث ت��درس مقترحا إلضافة
الع��دادات على هذا النوع من الخدمة كما
هو معم��ول به حالي��ا في ع��دد من دول
مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية
والعديد من دول العالم.

مسقط ــ العمانية:
بكين  -أ ش أ

كش��ف المستش��ار الس��ياحي
ل��دي الس��فارة المصري��ة ببكين د.
اب��و المعاط��ى ش��عراوى أن مص��ر
اس��تقبلت من الس��وق الصينية في
ش��هر ماي��و الماضي  18الف س��ائح
وفي الفترة من يناير حتى مايو هذا
العام  150الف س��ائح بنس��بة زيادة
 94في المائة عن عام .2016
وق��ال ف��ي تصريح��ات أدل��ي بها
لمراسلة وكالة أنباء الشرق األوسط
بالصي��ن ،إن عدد الليالى الس��ياحية
التي قضاها الس��ياح الصينيون في
مص��ر بلغت  161ألف ليلة س��ياحية
ف��ي مايو الماض��ي بينما وصلت في
الفت��رة م��ا بين يناي��ر حت��ى نهاية
مايو  850ألف ليلة س��ياحية بنسبة
زيادة  116في المائة مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
وأش��ار إلى أن الصين جاء ترتيبها
التاسع من ضمن أكبر عشرة أسواق
مصدرة للسياحة إلى مصر فى شهر
مايو الماضي بينما كان ترتيبها رقم
 4في الترتيب عن إجمالي الفترة من
يناير حتى مايو من العام الجاري.

قال��ت وزارة النق��ل والتص��االت ف��ي
بي��ان لها إن ع��دد قائدي مركب��ات األجرة
للفنادق وميناء السلطان قابوس السياحي
المنضمي��ن إل��ى الشرك��ة المرخصة بلغ
 500مركبة وهو م��ا يمثل قرابة  90%من
الع��دد المسته��دف ،ومن المتوق��ع زيادة
تلك النسبة خالل الفترة المقبلة بعد نجاح
انضمام جميع الفنادق الرئيسية بمحافظة
مسقط إلى الخدم��ة ،مشيرة إلى تحقيقها
لخط��وات كبي��رة ومهمة تعك��س اهتمام
قائ��دي المركبات به��ذا القط��اع الحيوي،
وحرصه��م على تطوي��ره وتجويد خدماته
بم��ا يلب��ي طموح��ات المستفيدي��ن من
مقيمين وسياح.

ارتيــــاح

وأب��دت ال��وزارة ارتياحه��ا للخط��وات
التنفيذي��ة المنج��زة ف��ي تنظي��م قط��اع
مركب��ات األجرة بالسلطن��ة ،مثمنة تعاون
قائدي تل��ك المركبات في إنج��اح الجهود
المبذول��ة لتطوير هذا القط��اع المهم بما
يمكنها م��ن تعظيم العوائ��د االقتصادية
والسياحية للسلطنة.
وأشار البيان إل��ى أن انضمام هذا العدد
من مركب��ات األجرة لتقدي��م خدماتها في
محافظة مسقط يوضح م��دى وعي قائدي
مركبات األجرة في تقديم خدمات متكاملة

خطة عمل

في العاصمة مسقط ،مبدية إشادة الوزارة
بالخط��وات اإليجابية والج��ادة التي مضى
عليها مشروع تطبيق اإلجراءات التنظيمية
والتطويرية لقطاع مركب��ات األجرة ،والتي
وصفتها بالنقلة النوعي��ة والعالمة الفارقة
التي سيك��ون لها األث��ر الواضح في كامل
القطاع.
وأوضح��ت الوزارة في بيانه��ا أن خدمات
الشرك��ة المشغل��ة لمركبات األج��رة حاليا
تتوزع ما بين الفنادق ،وخدمة تحت الطلب،
وخدمة الميناء ،وخدمة كب��ار الشخصيات،
وخدم��ة ذوي اإلعاق��ة وخدم��ة العق��ود
الشهري��ة (النق��ل من وإل��ى العمل) ،حيث
يتوفر بالشركة نظ��ام حجز خاص للفنادق
وحج��ز مركبات األجرة م��ن خالل استخدام
تطبيق إلكترون��ي أو الموقع اإللكتروني أو

عبر مركز االتصال.

استعجال

ودع��ت وزارة النقل واالتص��االت الشركة
العماني��ة للنقل الوطن��ي «مواصالت» الى
االستعجال في تفعيل رخصة أجرة مواصالت
الممنوح��ة لها ،وحثت قائدي مركبات أجرة
المط��ار والمراكز التجارية لالنضمام إليها،
مشي��دة ف��ي ذات الوقت بال��دور اإليجابي
والتعاون المثمر الذي أبداه قائدو مركبات
األج��رة المنضمون للخدمة الجديدة ،سوا ًء
ألج��رة مرحب��ا أو أج��رة مواص�لات ،والذي
سيثم��ر بع��ون اهلل ف��ي تحقي��ق الغاي��ات
االقتصادية والتنموية بتطوير
وتنمي��ة قطاع مركبات األجرة بالسلطنة
والذي لن يتأتى إال بتعاون وتضافر جهود

جدير بالذك��ر أن وزارة النقل واالتصاالت
قامت بإعداد خطة عم��ل متكاملة لتطوير
مركب��ات األج��رة أساسه��ا المحافظة على
ملكية وقيادة المواطني��ن الحاليين لهذه
المركب��ات ،وبموجبه��ا منح��ت ال��وزارة
ترخيصي��ن فق��ط إلدارة عم��ل مركب��ات
األج��رة :األول (أج��رة مواص�لات) لتشمل
تقدي��م الخدمة ف��ي (المط��ار والمجمعات
التجاري��ة) ،والثان��ي (أجرة مرحب��ا) لتشمل
(الفن��ادق ومين��اء السلط��ان قاب��وس)،
باإلضافة لخدمات مركبة األجرة تحت
الطلب المرخصة للشركتين.
وستعم��ل ال��وزارة عل��ى تنظي��م باقي
المركـــب��ات (المعروف��ة بالجوال��ة) بعد
اكتم��ال اللوائ��ح الفني��ة والتسعيري��ة
المنظمة لعملها مع فرض تركيب عدادات
على هذه المركبات.
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مسؤولون في القطاع السياحي يؤكدون لـ«

التأشيرة اإللكترونية

د .رجب بن
علي العويسي

قفزة هامة لجذب السياح إلى السلطنة
مسقط  -يوسف بن أحمد البلوشي
شك��ل تدشي��ن التأشي��رة االلكترونية
مؤخرا نقلة نوعية جدي��دة في الخدمات
التي تقدمه��ا شرطة عم��ان السلطانية
بهدف تسهيل وتبسيط اإلجراءات لجذب
السي��اح وال��زوار ال��ى السلطن��ة في ظل
اهتم��ام الحكومة لجعل القطاع السياحي
اح��د مرتك��زات التنويع االقتص��ادي لما
يع��ول علي��ه ف��ي دع��م النات��ج المحلي
االجمالي.
وك��ان ف��ي الساب��ق كثير م��ن السياح
يتذم��رون م��ن إج��راءات الحص��ول على
التأشي��رة للوص��ول الى السلطن��ة ،االمر
الذي يشك��ل عزوفا من قبل الكثير منهم
لجعل السلطنة وجهتهم السياحية ،لكن
اليوم ومع دخ��ول التأشي��رة االلكترونية
حيّ��ز التنفيذ يعول ف��ي الموسم المقبل
ان تشهد السلطنة حراكا كبيرا من حيث
تدف��ق السياح ال��ى السلطن��ة الى جانب
استعدادات القط��اع السياحي الستقطاب
األف��واج السياحي��ة م��ن عدي��د ال��دول
المصدرة للسياح سواء االسواق األوروبية
او اآلسيوية بجانب دخول السياح من دول
مثل روسيا والصين الى السوق السياحي
العُماني بعد اعالن التسهيالت لدخولهم
السلطنة وفق بعض الضوابط المعلنة.
"وجهات" استطلعت آراء بعض مسؤولي
القطاع السياحي في السلطنة عن أهمية
التأشي��رة اإللكتروني��ة وم��ا تشكله من
دفعة للسياحة العمانية في قادم األيام.

عوائد السياحة

يقول سال��م بن عدي المعم��ري مدير
ع��ام التروي��ج ف��ي وزارة السياح��ة ان
تدشي��ن التأشي��رة اإللكتروني��ة جاء في
وق��ت والسلطنة تضع ثقله��ا في القطاع
السياحي حيث وض��ع هذا القطاع ليكون
ضم��ن برام��ج التنوي��ع االقتص��ادي في
الخطة الخمسية
وأض��اف :نتطلع خالل األيام المقبلة ان
ينتعش القطاع السياحي في السلطنة مع
جهود وزارة السياحة في الترويج للسلطنة
كوجهة سياحية طوال السنوات الماضية
وال��ذي ن��رى الي��وم عوائد ه��ذا الترويج
على الناتج المحل��ي من خالل زيادة عدد
السي��اح ومساهمة القط��اع السياحي في
الدخل القومي وارتفاع إي��رادات الفنادق
ف��ي السلطن��ة األمر ال��ذي يؤك��د نجاح
خطط الوزارة في جهود الترويج السياحي
مع االستثمار الذي نشهده في زيادة عدد
الغ��رف الفندقية التي تج��اوزت اليوم 18
ألف غرفة في كافة محافظات السلطنة.

تطور إلكتروني

وأش��اد المعمري بال��دور الذي تقوم به
شرط��ة عم��ان السلطانية ف��ي التماشي
مع ما يشهده العالم من تطور إلكتروني
خاص��ة في مج��ال من��ح التأشي��رات من
أجل تسهيل وتبسي��ط اإلجراءات لدخول
السي��اح والتي كان البعض م��ن السياح
يجد فيه��ا صعوب��ة  .ولكن الي��وم نحد
ان بإمكان السي��اح والزوار الحصول على
التأشيرة بكل سهولة وفِي زمن قصير.
ويضي��ف مدير ع��ام الترويج ف��ي وزارة
السياحة قائال :ان القطاع السياحي سوف
يشهد نموا متوقعا خالل الموسم المقبل
خاصة مع انفتاحنا على األسواق السياحية
مثل السوق الروسي والصيني واألمريكي
األم��ر الذي نأمل ان نحن��ي ثماره بشكل
يعود بالفائدة على ه��ذا القطاع الحيوي
الذي يشغل قطاعات اخرى عديدة.

■ سالم المعمري

■ بدر الحجري

■ علي الحجري

تبسيط اإلجراءات

يقول علي الحجري رئيس لجنة السياحة
ف��ي غرف��ة تج��ارة وصناع��ة عم��ان؛ ان
تدشين التأشيرة االلكترونية يمثل بادرة
جيدة لتبسيط اإلج��راءات للسياح الذين
ي��زورون السلطنة وهذا يعط��ي المرونة
للسائح عند الدخول للسلطنة.
واض��اف الحج��ري :ان شرط��ة عم��ان
السلطاني��ة سباق��ة دائم��ا ومتميزة في
جميع أعمالها كون هذه الخدمات تواكب
العصر االلكتروني مع الدول األخرى التي
تسع��ى الستقط��اب السياح م��ن الدول
المصدرة خاصة وان العالم اليوم يتهافت
لج��ذب األف��واج السياحي��ة ويسهل لهم
االجرءاءات.
وتمنى رئيس لجن��ة السياحة في غرفة
تجارة وصناعة عمان ان يعزز هذا اإلجراء
من التدف��ق السياحي ال��ى السلطنة مع
بداي��ة الموسم السياح��ي المقبل خاصة
م��ع فت��ح أس��واق جدي��دة مث��ل الصين
وروسي��ا االمر الذي يجع��ل من السلطنة
وجهة سياحية لسياح العالم.

نقلة كبيرة

ويقول ب��در بن ناص��ر الحجري صاحب
مشروع الكثب��ان الذهبية للسياحة :هذه
نقلة كبيرة ف��ي قطاع السياحة العُماني،

سالم المعمري :مرحلة
جديدة تدعم القطاع
السياحي الستقطاب السياح
علي الحجري :بادرة جيدة
لتبسيط إجراءات دخول
السائح
بدر الحجري :تفتح الباب
لجعل عُمان مقصدا للسياح
علي البدواوي :النظام
السابق من معوقات وصول
السياح للسلطنة

زوايـا...

■ علي البدواوي

حيث ان تبسي��ط اإلج��راءات تعد مفتاح
السياحة االول م��ن اجل تسهيل حصول
السي��اح الراغبي��ن لزي��ارة السلطنة على
التأشي��رة بطريق��ة الكتروني��ة مما يفتح
الباب لكل الراغبين بزيارة عمان.
وأشار إلى انه م��ن خالل هذه التأشيرة
ستكون عمان مقصد للكثير من السياح،
وهو م��ا سيوفر علينا كشرك��ات سياحية
الجهد والوقت وسيخ��دم السياحة كثيرا
في السلطنة مما انه سيفتح أسواقا كثيرة
للزيارة السلطنة.

دور كبير

م��ن جانبه أكد عل��ي الب��دواوي عضو
لجن��ة السياحة في غرفة تج��ارة وصناعة
عم��ان ان التأشي��رة اإللكتروني��ة بك��ل
تأكيد سيك��ون لها الدور الكبير في جلب
السي��اح ال��ى السلطنة ،حي��ث أن أصدار
التأشيرات بالنظام السابق كان من أكبر
المعوق��ات التي تواجه السياح وفِي كثير
من األوق��ات تك��ون من األسب��اب التي
كانت تؤدي الى ع��زوف كثير من السياح
األجانب ع��ن القدوم إلى السلطنة ،لعدم
معرفتهم بالمكات��ب السياحية المصرح
له��ا باستخراج التأشي��رات وجلب السياح
الى السلطنة.
ويشي��ر البدواوي إلى ان��ه بعد تدشين
التأشيرة اإللكتروني��ة أصبح من السهل
عليه��م الدخول الى موق��ع شرطة عمان
السلطاني��ة وتقدي��م الطل��ب ب��دون أي
تعب ويت��م دفع الرسوم الفعلية للشرطة
مباش��رة وال يحتاج الى دفع مبالغ إضافية
تكون في بع��ض األوقات مبالغ فيها من
قبل المكاتب السياحي��ة وكل الشكر الى
االخ��وه القائمين على تذلي��ل مثل هذه
العوائ��ق والصعوبات ف��ي وزارة السياحة
وشرطة عمان السلطانية وكلنا ثقه بهم
لالستمرار في تقليص المعوقات وتذليل
الصع��اب للنهوض بقط��اع السياحة في
السلطنة ال��ذي يعول علي��ه كرافد مهم
لتنويع مصادر الدخل.

خريف صاللة السياحي..
عندما نصنع له قيمة؟
بات خريف صاللة الس��ياحي أحد الوجهات
الس��ياحيةالمهمة ف��ي المنطق��ة ،نظ��را
للتزايد المس��تمر في أعداد السياح وخاصة
الخليجيي��ن منه��م ،عل��ى أن بناء مس��ارات
أكب��ر لمؤش��رات التنافس��ية الس��ياحية
في��ه ،يرتبط اليوم بالقيم��ة التي يصنعها
المواط��ن ومؤسس��ات الدول��ة والقط��اع
الخ��اص والش��ركات لخري��ف صالل��ة كم��ا
ونوع��ا ،عبر القناع��ة والجدي��ة والتكاملية
والش��راكة ف��ي إع��ادة االعتب��ار واالهتمام
بالخري��ف كأه��م الوجه��ات الس��ياحية
بالمنطق��ة ،فيصن��ع لخريف صالل��ة قيمة
ف��ي س��لوكه الس��ياحي ،وف��ي ممارس��اته
وقناعات��ه واهتمام��ه بالخري��ف ورص��ده
االيجاب��ي ألنش��طته وبرامج��ه ومواقع��ه،
والتس��ويق النوعي له عبر صفحات األفراد
والمؤسس��ات االلكتروني��ة  ،وأن يضع ثقل
أف��كاره وطموحات��ه ف��ي كل ما من ش��أنه
االرتقاء بالخدمات ،وتعزيز حضور المواطن
قلب��ا وقالب��ا ف��ي تهيئ��ة البيئ��ة المناس��بة
للخريف داعمة لالس��تقرار النفس��ي ،يجد
فيها الس��ائح فرصته لالس��تمتاع والترويح
 ،عب��ر المحافظة عل��ى الم��وارد الطبيعية،
ونظاف��ة األماكن الس��ياحية ،ومنع التخييم
خارج المناطق السكنية المخصصة ،وخروج
الس��كان المواطني��ن م��ن البي��وت بقص��د
تأجيره��ا ،وإزال��ة كل ما يمكن أن يش��هّوه
المظه��ر الحض��اري للخري��ف باس��تغالل
جائر أو س��لوك ش��ائن ،أو ممارسة مبتذلة،
أو تص��رف أرع��ن ،أو تج��اوز لح��دود الذوق
واالع��راف االجتماعية واألخ�لاق ،ملتزمين
سلوك االعتدال والممارسة الداعمة لخريف
راق آمن بعيدا عن أي منغصات ،قد يتسبب
بها الفرد نتيجة تهور أو اندفاع أو ممارس��ة
ال تلي��ق بالخري��ف ،وم��ا يترت��ب عليها من
غرق أو حوادث مرورية أو سلوكيات منافية
للحي��اء ،أو التفحي��ط أو إظه��ار لس��لوك
التهور ،ومسارات تتعارض مع روح الخريف
وجمالياته ورونقه وعطره الذي ينثره على
كل القادمين على عمان األبية بردا وسالما
وتعميق ذائقة التسامح والتآخي في التعامل
مع السائح ،والتناغم الفكري لدى المواطن
حول الصورة العاكس��ة للخريف لدى أسرته
وأبناء المجتمع وتعميق مس��احات االعتراف
بم��ا يقدم��ه للوط��ن والمواط��ن ،وإعط��اء
نموذج وطني في العم��ل التطوعي ،وفرق
الدعم والمساندة  ،والشراكة والتنسيق مع
المؤسس��ات المعنية ،في حال��ة تقديم أي
مقترحات أو أفكار أو تصحيح أي ممارسات أو
اإلبالغ عن أي ظاهرة حاصلة ،عبر البوابات
المفتوح��ة ومراك��ز االتص��ال االلكتروني��ة
والتواصلية مع المؤسس��ات والمس��ؤولين،
ليك��ون خري��ف صالل��ة قيم��ة مضافة في
حياتن��ا كمواطنين ،بحيث تش��كل قناعاتنا
نح��وه ،مرآة عاكس��ه للقيمة الت��ي نحملها
حول الخري��ف ومنطلقنا لتطويره والتجديد
ف��ي مرافقه وخدماته وأنش��طته ،فيتأصل
حضورهف��ي أفكارن��ا وقناعاتن��ا ،وتكب��ر
مكانته في س��لوكياتنا وتعاملنا وتغريداتنا
وتعبيراتنا الثقافي��ة واالجتماعية ،وحرصنا
عل��ى أن يك��ون الخري��ف طريقن��ا لق��راءة
الجمال والس��عادة واألمن في سهول صاللة
وجبالها الخضراء وعيونها العذبة وش ّ
الالتها
الجميل��ة وبحرها الضاحك بعطائه ورمالها
الذهبية العاكسة لروح الحياة النقية .

Rajab.2020@hotmail.com
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أخبــار

اكتشف جمال الطبيعة في عمان

أضرار البريكسيت
تطارد السياحة
اإلنجليزية األوروبية
لــندن ــ

صاللة-

أب��دى خب��راء س��ياحة أوروبي��ون
مخ��اوف م��ن تأثيرات س��لبية كبيرة
عل��ى صناع��ة الس��ياحة اإلنجليزية
األوروبي��ة بعد خ��روج بريطانيا من
االتح��اد األوروب��ي (البريكس��يت)،
وفق��ا لما ذك��ره الرئي��س التنفيذي
لمشغلة السياحة توماس كوك بيتر
فرانكهاوزر .وقال موقع ترافيل واير
نيوز إن فرانكهاوزر شدد على أهمية
أن يكون ألوروبا سوق طيران واحدة
واتفاقي��ات انتقالية لحقوق الطيران
بع��د خ��روج بريطاني��ا م��ن االتحاد
األوروب��ي ،وأض��اف :ه��ذه مس��ألة
حتمي��ة للقط��اع لينس��ق ويكون له
صوت مسموع عند بدء المفاوضات.
وتس��اءل الرئي��س التنفي��ذي
الس��ويدي أمام اتحاد وكالء الس��فر
البريطانيي��ن قائ ً
ال« :ه��ل تتخيلون
الحاج��ة مرة أخ��رى لتأش��يرة دخول
إلى ألمانيا؟ .إن ذلك س��يعيد رس��م
الخارطة إل��ى العصور الوس��طى».
صورة من بريطانيا.

أين تود قضاء عطلة الصيف؟ هل تبحث
عن وجه��ة ذات طقس معتدل؟ إذن ،البد
أن تتعرف أكثر على محافظة ظفار لتخطط
من أج��ل قضاء عطلة صيفي��ة فريدة من
نوعها بين أحضان طبيعتها البكر ،وتتمتع
بأجواءها الساحرة .فبينما تشهد المناطق
المج��اورة إرتفاعا في درجات الحرارة خالل
الصيف تتميز محافظة ظف��ار الواقعة في
جنوب السلطنة بمناخها المعتدل ،وتتميز
هذه البقع��ة التي تخطف األنظ��ار وتأسر
األلباب بوجود السفوح الجبلية والسهول
واألودي��ة وشواطئه��ا ممت��دة على طول
ساحل بحر العرب.
وتزخ��ر محافظ��ة ظف��ار بالعدي��د م��ن
الممي��زات الت��ي تستح��ق الزي��ارة ،حيث
يتساقط الرذاذ وتنخفض درجات الحرارة،
ويكس��و الجب��ال والسه��ول لون��ا أخضرا
وتصبح الطبيعة فائقة الجمال خالل الفترة
م��ن يونيو إلى سبتمبر من كل عام ،وتعد
محافظة ظفار من أهم المصايف السياحية
خالل شهري يوليو وأغسطس ،حيث تقام
فعالي��ات تع��رف بدوره��ا ال��زوار والسياح
بأبرز المقوم��ات السياحية التي تحتضنها
المحافظ��ة واألنشطة المنظمة ،مما يتيح
لهم فرصة لالستمتاع بمقومات الطبيعة
الخالبة.
إليك أشهر المزارات السياحية في ظفار
والت��ي ستضيف تجرب��ة بطابع خاص عند
زيارتك إليها ،السيما خالل موسم الخريف
الذي تتميز به المحافظة:

«الوطنية الكويتية»
تطير الى تبليسي
وجورجيا وسراييفو

مهرجان صاللة السياحي..
ينطلق في  30يونيو
الكويت ــ
دش��نت ش��ركة الخط��وط الوطنية
الكويتية أولى رحالتها المجدولة الى
مدين��ة (تبليس��ي) عاصم��ة جورجيا
وذل��ك يوم  11يولي��و الجاري بمعدل
ثالث رحالت اسبوعيا.
وقال��ت مدي��رة العالق��ات العام��ة
واالعالم في الش��ركة لنا الرشيد في
تصريح لوكال��ة األنباء الكويتية :كما
بدأت الش��ركة تس��يير رحالت أخرى
إل��ى كل من (باكو) عاصمة أذربيجان
يوم  11يوليو و(س��راييفو) بالبوسنة
ي��وم  13يولي��و بمع��دل رحلتين في
األس��بوع .وأضافت ان الشركة لديها
خطة توسعية لتسيير وجهات جديدة
للوصول إلى إجمالي  10وجهات خالل
المرحلة األولى من التش��غيل السيما
بع��د اس��تالم الطائ��رة الثانية خالل
األس��ابيع الثالثة المقبلة .ولفتت الى
ان هن��اك عددا م��ن الوجهات االخرى
في دول المنطقة سيتم االعالن عنها
خالل الفترة المقبلة بعد االنتهاء من
اإلجراءات المطلوبة مع االدارة العامة
للطيران المدني.
وأكدت الرش��يد ان (الوطنية) لديها
خطة عمل خمس��ية تنته��ي في عام
 2022وتترك��ز ف��ي مضمونها على
تقدي��م خدم��ات «رائع��ة» لجمي��ع
المس��افرين علي الرغ��م من راغبي
قطاع الطيران االقتصادي الذي تعمل
في اطاره الشركة بإدارتها الجديدة.

يعتب��ر م��ن أهم األح��داث ف��ي خارطة
المهرجانات االقليمية ،ويضم العديد من
األنشطة الت��ي تتوزع ف��ي مدينة صاللة
وخارجها ،إن هذا المهرجان يضمن الشعور
بالحماس��ة والتشويق من خالل الفعاليات
المنظمة التي تستهدف فئات مختلفة من
الزوار ،مثل :البرامج الثقافية والفلكلورية،
والتي تشكل بدورها فرصة لكل الراغبين
من جميع أنحاء العالم في مشاهدة التراث
والفن��ون التقليدي��ة العماني��ة .إضاف��ة
إلى ذل��ك ،تجتذب المع��ارض والفعاليات
التسويقي��ة المقامة ف��ي أرض المهرجان
العدي��د من التجار من شت��ى بقاع العالم،
لذل��ك يشه��د تنوع��ا ف��ي المنتج��ات
المعروض��ة والتي ق��د ال يجدها الزائر في
أماك��ن أخرى .ولمحب��ي المطالعة واقتناء
الكتب فإنه بإمكانهم زيارة المعارض التي
تحتوي على الكت��ب األكاديمية واألدبية،
وتتن��وع ليالي المهرجان بي��ن األمسيات
الشعري��ة والحف�لات الغنائي��ة التي تقام
بمسرح المروج في مركز البلدية الترفيهي
بسه��ل أتين والذي يضي��ف بجماله طابع
رائع ونكهة خاصة ألجواء المهرجان.

سوق الحافة ..مزيج تراثي

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ بتجرب��ة تم��زج التس��وق
الحدي��ث العص��ري والتقلي��دي األصي��ل
ﺧﻼل اإلﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ ،حي��ث يجد الزائر
ﺑﺠﻮار ﻗﺼﺮ اﻟﺤﺼﻦ ﺳﻮق اﻟﺤﺎﻓﺔ ال��ذي
يض��م أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺎن واﻟﺒﺨﻮر واﻟﻌﻄﻮر
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ محلي��ا ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺎن ،وشم��اال من

أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧـﺎﺻﺔ ﺗﺠﻮل ﺑﻬﻢ
عب��ر اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ األﺛﺮﻳﺔ للتعرف على االمتداد
الحضاري والعريق للثقافة العمانية.

وادي درﺑﺎت ..استرخاء
مع البحيرات

هذا السوق على ش��ارع السالم يقع سوق
الذهب ،حيث يمكن للزائر ﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻞ
وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ المصاغ��ة بأنامل
عمانية تعك��س الهوي��ة المحلية ،كذلك
يمك��ن للزائر أن يجد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء وهن��اك
أيضا تشكيل��ة أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ والتي تلبي حاج��ات ورغبة الزوار
باختالف أعمارهم واهتماماتهم.

ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﻐﺴﻴﻞ..
اللعب مع الموج
ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﻐﺴﻴﻞ ال��ذي يقع ﻏﺮب
ﺻﻼﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
األب��رز ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر وال��ذي يض��م
ﻨﻮاﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ .وﻫﻲ
ﺣﻔﺮ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺎﻻﻧﺒﺜﺎق ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ
ﻫﻴﺠﺎن اﻟﺒﺤﺮ ،ويوفر ﻛﻬﻒ اﻟﻤﺮﻧﻴﻒ اﻟﻘﺮﻳﺐ

ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺴﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﺨﻼﺑﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺷﺎﻃﺊ
اﻟﻤﻐﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻣﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻟﻌﺪة ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﺑﺘﻤﻀﻴﺔ
ﻧﺰﻫﺔ راﺋﻌﺔ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺴﺎﺣﺮ ،كذل��ك ﺗﻨﻤﻮ أﺷﺠﺎر اﻟﻠﺒﺎن والت��ي
تشتهر بها المحافظ��ة ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻮح اﻟﺠﺒﺎل
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺴﻴﻞ.

اﻟﺒﻠﻴﺪ ..إبحار مع التاريخ

ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي ،حي��ث ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وأﺛﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ منظم��ة اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
وﻳﻀﻢ مواق��ع أثري��ة وﻣﺘﺤﻒ أرض اﻟﻠﺒﺎن
الذي توجد ب��ه ﻋﺪة ﻗﺎﻋﺎت وأﻗﺴﺎم ﻣﻨﻬﺎ:
ﻗﺎﻋﺔ لألعم��ال األﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ،وﻗﺎﻋﺔ
أﺧﺮى ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻇﻔـﺎر ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤـﺎن .ويمك��ن لل��زوار
اليوم أن ﻳﺸﺎﻫﺪوا موق��ع وآثار البليد ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻐﻴر ﻳﺒﺤﺮ ﺑه��م ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻮر

ﻳﻌﺪ وادي درﺑﺎت آﺳﺮا ل�لأﻟﺒﺎب ﺣﻴﺚ
أﻧﻪ ﻳﺨﺘﺒﺊ داﺧﻞ اﻟﺠﺒـﺎل وﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮر روري ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ واﻟﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه
واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺴـﺎﺣﻞ ،وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮادي ﺗﻘﺒﻊ أﻋﺪاد
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮات ﺑﺎإلﻣﻜـﺎن اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼل اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ،ﺗﺘﻔﺠﺮ ﺑﻌﺾ
ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ وﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻃﻮال
اﻟﻌﺎم .وﺗﺸﻜﻞ األﻋﺸﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ عل��ى
جنبات��ه منظرا جماليا رائعا ،ﺑﺎإلﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
كونه مك��ان رائع لقضاء نزهة مع العائلة
واألصدقاء واالستمتاع باألجواء اللطيفة.
وتتع��دد األماكن السياحي��ة التي يجد
فيه��ا الزائر تباينا مناخيا وجغرافيا مهيبا،
فتتف��اوت المناظ��ر الطبيعي��ة باخت�لاف
العي��ون واألودي��ة والجب��ال الشامخ��ة
المخضرة ،كذلك أن زيارة المعالم األثرية
والمشارك��ة في األنشط��ة التي تقام في
أماك��ن مختلفة من رياض��ات ومغامرات
تسهم في ترسيخ اللحظات واألوقات التي
ت��م قضاؤه��ا وتشجع على تك��رار الزيارة
ودعوة األهل واألصدق��اء لخوض تجارب
خريفية متنوعة في أرض السلطنة.
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رأي
عمان الرخاء والنماء
مع اطاللة  23يوليو المجيد ذلك اليوم التي أش��رقت نور شمس��ه على
عم��ان الحديث��ة ،بقي��ادة جاللة الس��لطان قابوس المعظ��م ،حفظه اهلل
ورعاه ،لتنطلق النهضة المباركة على هذه االرض المعطاء.
وما االحتفاء بموسم الخريف خالل هذه االيام السعيدة ،إال احتفاء بمولد
يوم النهضة العمانية حيث تفجر الخير على هذه االرض الطيبة منذ أول
يوم بزغ فيه فجر الثالث والعشرين من يوليو المجيد من عام .1970
إن ما تحقق اليوم على هذه االرض جاء بعد عمل وكفاح وس��هر ليالي
من القائد المفدى ومن خلفه الش��عب العُمان��ي األبي الذي كان وال يزال
العمود الفقري في منجزات النهضة حيث سارع الجميع الى البناء والتعلم
م��ن اجل نهضة عمان م��ن حالة التخلف وانعدام التنمي��ة الى بناء حديث
يعمر االرض حتى غدت اليوم عمان الرخاء والنماء.
اكث��ر من  47عاما والعمل يتواصل بخط��ط ومنهاج عمل دؤوب ما كان
ليتحق��ق لوال ايم��ان القائد المفدى وحبه له��ذه االرض الطيبة بان عمان
وش��عبها قادرين عل��ى تحقيق التنمية والعمل س��ريعا م��ن اجل مواكبة
الركب التنموي والنهوض بعمان لمصاف الدول المتقدمة والحديثة.
لق��د تحقق الكثير رغم التحدي��ات العديدة التي واجه��ت البناء التنموي
وم��ع الصعاب ي��زداد العمل همة وعطاء النه ال يولد كل ش��يء بالصدفة
وال تتحق��ق التنمية المنش��ودة اال بالعمل والس��هر والكف��اح  .فالمنجزات
واالنج��ازات عديدة لن تحصى في هذه الس��طور ولكنها ش��اهدة للعيان
سواء من في الداخل او الخارج.
لذل��ك علينا الي��وم المزيد من العمل ألن ما بني ف��ي الماضي أيضا لم
يك��ن س��هال ولكن اآلتي لن يكون اس��هل مما س��بق في ظ��ل العواصف
المحيطة اقليميا وعالميا ،ولكن بالتكاتف والتعاضد هو السبيل للمحافظة
على ما أنجز من جانب والعمل على ما هو اكبر للمستقبل من جانب آخر.

فاز الطــــيران العماني مؤخــرا بجائزة أفضل خـــدمة مـــوظفين في خطوط الطــــيران في الش��رق األوس��ط
ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران  2017بعد أن تم التصويت من قبل المسافرين عبر الرحالت الجوية
مستندين على تجاربهم الخاصة.

info@wejhatt.com

يقام يومي  7و 8سبتمبر المقبل

«تحدي الخليج  »2017يكتشف مستقبل رياضة الراليات في السلطنة

مسقط  -العمانية

كشفت الجمعية العُمانية للسيارات مساء
اليوم عن تفاصيل ج��والت «تحدي الخليج»
 2017لموسم��ه األول ،وال��ذي يُعتبر رُؤية
جديدة لرياض��ة السيارات في منطقة الخليج
العربي وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد
بمقر الجمعية العُمانية للسيارات بمرتفعات
المطار في مسقط.
وق��ال العمي��د جم��ال بن سعي��د الطائي
نائب رئيس مجل��س إدارة الجمعية العمانية
للسي��ارات ان رالي تحدي الخليج سيفتح آفاقا
أوسع لمستقبل رياض��ة الراليات في منطقة
الخلي��ج العرب��ي ال��ذي سيك��ون من خمس
جوالت مخصصة لسيارات الدفع الرباعي.
واضاف الطائي ان الرالي يعد الخطوة األولى
على طريق التع��اون المشترك لتطوير رياضة
السي��ارات والدراجات الناري��ة في دول مجلس
التع��اون الخليج��ي ،ويعل��ن عن إقام��ة جولة
عُمان في يومي  7و  8من سبمتبر المقبل.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

تطوير

وأك��د الطائي أن «تحدي الخليج» سيسهم
في تعزيز التع��اون بين دول مجلس التعاون
الخليجي وذلك في تطوير الرياضة الخليجية
واستدام��ة ما تحق��ق من نجاح��ات في هذا
المجال ،باإلضافة إلى توفير الفرصة للشباب
الخليجي للمشاركة في بطولة إقليمية كبيرة
واالحتك��اك بمتسابقي��ن عالميين واكتساب
الخبرة والمهارة التي تؤهلهم للمشاركة في
بطوالت عالمية.
وعب��ر عبداهلل باخشب مس��وق بطولة أدي
الخلي��ج عن إعجابه به��ذه اإلضافة الجديدة
على ج��دول أح��داث رياض��ة السي��ارات في
المنطق��ة  ،وان فك��رة البطول��ة ب��دأت منذ
سنتي��ن نتيجة التراجع الكبي��ر الذي شهدته
أحداث رياضة السيارات في المنطقة مُؤخرًا
على صعيد أع��داد المُشاركي��ن ،فقد برزت
الحاجة المُلحة لطرح مُقاربةٍ جديدة تضمن
مُستقب�ًل�اً مُشر ًق��ا للرالي��ات ف��ي منطق��ةٍ

تصدر عن:
مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

جمال الطائي:
تخصيص  5جوالت
لسيارات الدفع
الرباعي

تحظى فيه��ا هذه النوعية م��ن المُنافسات
بشعبية كبيرة ،وحتى تدعم بطوالت الراليات
الصحراوية في منطقة الخليج بالمتسابقين،
وشهدت بط��والت الرالي��ات الصحراوية في
السن��وات األخي��رة نم��وا في كال م��ن قطر
والمملك��ة العربي��ة السعودي��ة ُ
والكوي��ت
واإلم��ارات ،ووحدت االتحادات الوطنية لهذه
ال��دول جُهوده��ا م��ع االتح��ادات واالندية
الشقيقة ذات الصلة في البحرين وعُمان من
أجل إنشاء السلسلة الجديدة.

نمو المواهب

وأوض��ح باخشب بأن تح��دي الخليج صمم
ليك��ون مفتوحً��ا أم��ام فئ��اتٍ مُتع��ددةٍ
للسي��ارات والدراج��ات الناري��ة ،وكذل��ك
الدراج��ات النارية رُباعية العج�لات «كواد»
حيث ستُخص��ص بُطولة مُنفردة لكل فئة،
ً
موضح��ا أن البطول��ة ستبقى أرض��اً
خصبة
لنُم��و المواهب واكتشافه��ا على المُستوى
اإلقليم��ي ،باإلضافة إلى الراغبين في تطوير

هــــواتف:

نــقـــال 99327574 :

صندوق البريد1 :
الرمز البريدي 314 :سلطنة عمان

البريد االلكتروني:

yahmedom@hotmail.com

مسيرتهم واالرتق��اء للمشاركة في بطوالت
الـ «فيا» على المستويين اإلقليمي والدولي.
وقال سليم��ان الرواحي مدير عام الجمعية
العماني��ة للسي��ارات :البطول��ة ج��اءت تلبي
اإلقب��ال الكبير من المتسابقي��ن في منطقة
الخلي��ج لهذا النوع م��ن الراليات التي تسجل
إقباال كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي،
موضح��ا أن الجمعي��ة ب��دأت استعداداته��ا
الستضاف��ة الجول��ة االولى م��ن الحدث منذ
وقت مبك��ر من خالل تحدي��د منطقة الرالي
ومراحلها وحرصن��ا أن تكون المنطقة قريبة
من الجمعية العمانية للسيارات بحيث ال تبعد
عنها سوى  30كيلو مترا ،مضيفا أن اإلعالن
ع��ن المنطق��ة ومراحله��ا سيتم بع��د مسح
المنطقة من قبل الفنيين ،مؤكدا أن السلطنة
لديها تاريخ حافل في تنظيم الراليات .
وأض��اف بأن الجمعية ستعق��د حلقة عمل
للمتسابقي��ن والفنيين وذل��ك اليضاح كافة
الجوانب الفنية والقانونية للبطولة .

اإلعالنات95112169 :

يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع «المطبعة الشرقية ومكتبتها» ــ مسقط  ،روي
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اللجنة التسييرية لقطاع السياحة تناقش
مشروع االستثمار في محمية القرم الطبيعية

أخبــار

مسقط  -العمانية

ارتفاع اسهم شركات
الطـ ــيران العالمية
 % 7.8في مايو
جنيف  -العمانية

اك��د االتح��اد الدول��ي للنق��ل
الجوي»االيات��ا» ارتف��اع اس��هم
ش��ركات الطيران العالمية بنس��بة
 7.8بالمائ��ة خ�لال ش��هر ماي��و
الماضي ليصل معدل االرتفاع هذا
العام الى  20بالمائة مقارنة بالعام
الماضي.
وقال في تقري��ر جديد اصدره إن
النمو في حركة سوق السفر الجوي
الفاخر قد تجاوز نظيره االقتصادي
في العديد من األس��واق الرئيس��ية
في العام الماضي.
وأش��ار الى انه لوحظت مكاس��ب
ف��ي جميع المناطق الث�لاث بالعالم
لك��ن أس��هم ش��ركات الطي��ران
األوروبية تق��ود الطريق مرة أخرى
خالل ش��هر مايو مع ارتفاع نس��بته
 14.3بالمائة.
ولف��ت ال��ى ان مكاس��ب ش��ركات
الطيران تع��ززت اثر تراجع أس��عار
وقود الطائرات في مايو بنسبة 5.6
بالمائة مع استمرار النمو القوي في
الطلب على الركاب والبضائع.

إطالق جائزة
البترا للسياحة

البترا ــ
أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي
الس��ياحي ،إط�لاق جائ��زة البت��را
للس��ياحة ،وذلك بمناس��بة الذكرى
العاش��رة لف��وز المدين��ة بإح��دى
عجائب الدنيا السبع الجديدة.
وقال رئيس مجل��س المفوضين
الدكتور محم��د عباس النوافلة ،انه
ت��م تش��كيل لجنة لوضع األس��س
التي سيتم بناء عليها منح الجائزة،
الت��ي تس��تهدف األش��خاص الذين
خدم��وا مدين��ة البت��را وأث��روا ف��ي
مسيرتها السياحية.
وأضاف ،أن الس��لطة تس��عى من
خ�لال هذه الجائ��زة إلى تكريم من
خدموا البترا وقدم��وا لها ودعوتهم
إل��ى مواصل��ة جهوده��م الرامي��ة
لتنمية المدينة والتعريف بها محليا
وعالمي��ا ،إل��ى جان��ب تحفي��ز كل
القادرين على خدمة المدينة.
وأش��ار إل��ى أن��ه س��ـــــيتم من��ح
الجائزة لألش��خاص على مس��توى
المملكة وكذلك على مس��توى لواء
البترا .وتعد هـــــذه الجائزة النشاط
األول م��ن نوع��ه ال��ذي تطلق��ه
الس��لطة تزامـــــن��ا م��ع الذك��رى
الس��نوية لتتوي��ج المدين��ة بلق��ب
إحدى عجائب الدنيا السبع.

عق��دت اللجن��ة التسييري��ة لقط��اع
السياح��ة مؤخ��را اجتماع��ا لمتابع��ة
مستجدات مب��ادرات البرنام��ج الوطني
لتعزيز التنويع االقتصادي.
ت��رأس االجتم��اع أحم��د ب��ن ناص��ر
المحرزي وزي��ر السياحة وبحضور أعضاء
اللجن��ة وفري��ق وح��دة دع��م التنفي��ذ
والمتابعة.
وتم خ�لال االجتماع مناقش��ة التقدم
الحاص��ل في مجم��ل مب��ادرات القطاع
ففي مب��ادرة التقويم السنوي للفعاليات
وافق��ت اللجن��ة عل��ى تكلي��ف إدارة
فعاليات المب��ادرة لشركة عمان لإلبحار
كونه��ا تمتل��ك خبرة عملي��ة في مجال
تنظيم الفعالي��ات ويوجد لديها الفريق
المخت��ص لذل��ك .كما ناقش��ت اللجنة
مش��روع االستثم��ار في محمي��ة القرم

الطبيعية إذ يتوق��ع أن يطرح للمنافسة
خ�لال الم��دة المقبل��ة بما يت�لاءم مع
االشتراط��ات والمعايي��ر الت��ي تحددها
اللجن��ة المشتركة بي��ن وزارة السياحة
ووزارة البيئة والشؤون المناخية.
م��ن جان��ب آخ��ر اعتم��دت اللجن��ة

التسييرية في القطاع السياحي تعديالت
مؤش��رات قي��اس األداء بع��د التقيي��م
والمراجع��ة النص��ف سنوي��ة التي تمت
خالل المدة الماضية.
جدير بالذكر أن القطاع السياحي يعد
أح��د القطاع��ات الواعدة ف��ي السلطنة

ويب��ذل فري��ق العم��ل المشك��ل م��ن
القطاع��ات الحكومي��ة والخاصة جهودا
كبيرة م��ن أج��ل تنفيذ المب��ادرات في
الوقت المحدد له��ا حيث تحرص وحدة
دع��م التنفي��ذ والمتابع��ة عل��ى إيجاد
الحلول للتحديات التي تواجه القطاع.

ضمن جوائز «انتصارات السياحة» الفرنسية

السلطنة تنال جائزة «أفضل مكتب سياحي لعام »2017
باريس ــ
نال مكت��ب التمثيل السياحي التابع ل��وزارة السياحة
بالجمهوري��ة الفرنسي��ة جائزة أفض��ل مكتب سياحي
في فرنسا لعام  2017وذل��ك ضمن جوائز "انتصارات
السياح��ة" التي تمنحه��ا مجلة السف��ر الفرنسية Le
.Quotidien du Touri sme
وتُعنى ه��ذه المجلة بإبراز جه��ود مكاتب ووكاالت
وشركات السفر وكذلك األفراد الفاعلين في هذا القطاع
بالجمهورية الفرنسية وتلقى الضوءعلى جهودهم كما
تطلع العالم على تجاربهم .في استفتاء وضعته المجلة،
قام ال ُق��رّاء باالختي��ار من عدة فئات وه��ي :الخطوط
الجوية وشركات السفن السياحية والحدائق الترفيهية
والمرشدي��ن السياحيين وسالسل الفن��ادق وشركات
التأمين السياحية ومكات��ب السياحة الدولية .كما قام
ال ُقراء باختيار الشُركاء الذين يفضّلون التعامل معهم
طوال ال 12شه��راً الماضية وذلك وفق��اً لعدة معايير
منها :سرعة االستجابة وحس االبتكار وحُسن التعامل.
ومرت مراح��ل التصويت بجولتين قب��ل اإلعالن عن
النتائج النهائية ،حيث تمت جولة التصويت األولى في
 19إبريل وفيها تم اختي��ار المُرشحين النهائيين من

كل فئة ،بينما تمت الجولة الثانية في  5يونيو .ونافس
مكتب التمثي��ل السياحيللسلطنة ه��ذ ا العام في هذا
االستفتاء عدد من الدول تمتلك باعاً طوي ً
ال في صناعة
السياحة ومنه��ا إسبانيا وجنوب أفريقيا .وقد تم توزيع
الجوائز عل��ى الفائزين خالل حفل عشاء أُقيم في فندق
انتركونتيننتال باريس لوجراند تحت رعاية وكيل وزارة
التجارة الخارجية والترويج السياحي والعالقات الخارجية
بفرنسا ،وبحض��ور جمع من العاملي��ن والمؤثرين في
القطاع السياحي بفرنسا.
وق��ال سالم بن ع��دي المعمري ،مدير ع��ام الترويج
السياح��ي بوزارة السياحة :يأتي هذا الفوز الذي حققته
الوزارة تقديراً للجهود الت��ي يقوم بها مكتب التمثيل

السياح��ي للسلطن��ة في فرنس��ا للتعري��ف بمقومات
السلطن��ة ف��ي السوق السياح��ي الفرنس��ي كما يدّل
عل��ى تفان��ي واخ�لاص فري��ق المكت��ب وتقديمهم
ّ
المُبتك��رة واألفكار الجديدة والفعالة ،كما أنه
للحلول
ّ
يمثل حافزاً لنا في ال��وزارة للمزيد من العطاء للترويج
للسلطن��ة في كاف��ة دول العالم .كما يأت��ي هذا الفوز
تأكي��داً على ما تبذله الوزارة م��ن جهود دولية لتعزيز
تواجدنا في السوق السياحي العالمي".
م��ن جانبها عبرت رانيا خضر ،مديرة مكتب السلطنة
السياح��ي بجمهورية فرنسا عن شكره��ا البالغ لوزارة
السياح��ة بالسلطن��ة على دعمهم��ا المتواصل لفريق
السلطن��ة السياحي بفرنسا وكذل��ك السفارة العمانية
بفرنس��ا وكاف��ة شركائنا عل��ى دعمهم لن��ا على مدى
السنوات الماضي��ة .ومما يستحق تسليط الضوء عليه
ه��و القفزة النوعي��ة التي استطعنا تحقيقه��ا جنباً إلى
جنب م��ع وزارة السياح��ة العُمانية ،حي��ث وصل عدد
الفرنسيين الذي��ن زاروا السلطنة خالل العام الماضي
إل��ى حوال��ي  41أل��ف و 400زائر .وأضاف��ت :إن فوزنا
بهذه الجائزة يمنحنا الثقة بجودة ما قدّمناه من جهود
ومساعي لوضع بصم��ة متميّزة للسلطنة على خارطة
السياحة الفرنسية ..

بقيمة  250ألف ريال

«مواصالت» و«اللولو» توقعان اتفاقية انشاء محطة مكيفة للركاب قرب «عمان افنيري مول»
مسقط ــ
وقعت شركة النق��ل الوطنية العمانية
«مواصالت» مع «اللول��و هايبرماركت»
عقد حق��وق تسمية ثالث محطات توقف
حافالت جديدة في مسقط.
وستقوم «مواصالت» بتسمية محطة
توقف فرع اللول��و بدارسيت بالقرب من
والية مطرح ،وفرع لولو البندر بالموالح،
في حي��ن سيت��م إنشاء محط��ة مكيفة
بالق��رب من «عم��ان أفنيوز م��ول» أحد
أكبر وأرقى مراكز التسوق في السلطنة.
وتعزز االتفاقية عوائد «مواصالت» من
بيع حقوق التسمي��ة لمختلف محطاتها
في محافظ��ة مسقط األمر الذي يعكس
توج��ه الشركة على إيج��اد مصادر دخل
أخرى لتغطي��ة تكاليف التشغيل وكذلك
تخفي��ض الدعم الحكوم��ي .حيث تمتد
االتفاقية لمدة خمسة أعوام بقيمة 150
ألف ريال عماني.

تجربة تسوق

م��ن جانب آخر ،يأتي توقي��ع االتفاقية
سعيا إلى إثراء تجربة التسوق بالسلطنة
بطريق��ة فري��دة تتمثل ف��ي استخدام
حافالت النقل العام أثناء التنقل.
وبموج��ب ه��ذه االتفاقي��ة ،ستحتوي
المواقف عل��ى خدمات وممي��زات تمنح

الرك��اب ك��ل سب��ل الراح��ة والرفاهية.
حيث سيتم تزويد محطة «أفنيوز مول»
بأجه��زة تكيي��ف والتي ستق��ع بمحاذاة
ش��ارع السلط��ان قاب��وس بالق��رب من
المرك��ز التج��اري وبذل��ك سيسهل من
الوصول إليه عب��ر حافالت «مواصالت»
مما يتيح للزوار االستمتاع بتجربة حافالت
النق��ل العام وما توفره «مواصالت» من

تسهي�لات وخدم��ات للرك��اب كخدمة
«االنترنت الالسك��ي» المجاني .حيث
سيمتلك «اللولو هايبر ماركت» الحقوق
الحصرية للتروي��ج واإلعالن على محطة
«عمان أفنيوز مول» والتي ستشكل جزءا
رئيسيا م��ن مرحلة التطوي��ر والتجديد
الت��ي سيشهدها الم��ول خ�لال الفترة
المقبل��ة ،مما يسهم ف��ي توسيع نطاق
الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا «مواصالت»
لتكون أكثر شموال .
جدير بالذك��ر ،أن «مواصالت» وقعت
ف��ي شه��ر ديسمب��ر الماض��ي ،اتفاقية
مشابهة مع الشركة العمانية لالتصاالت
(عمانت��ل) بتسمية محطتي��ن مكيفتين
من محطات حافالت «مواصالت» باسم
«عمانت��ل» تقع��ان عل��ى جانب��ي شارع
السلطان قابوس (الشارع الرئيسي) في
منطقة الخوير بمحافظة مسقط وأخرى
في منطقة الموالح الجنوبية والمتواجدة
على جان��ب الشارع الرئيسي المتجه إلى
محافظة الداخلية.

11

يوليو 2017

طيران السالم والعربية والقطرية تبدأ رحالتها

مطار صحار يعود إلى الحركة الجوية «دولياً»
خـطط لتشـغيل خـطوط طـيران إيرانية ورحالت "تشـارتر" من روســيا إلى صحـار
صحار  -يوسف بن احمد البلوشي
نجحت عدد من شرك��ات الطيران المحلية
واإلقليمي��ة الى إع��ادة تشغيل مط��ار صحار
بعد توقف رحالت الطيران العُماني من والى
المط��ار بسب��ب ضعف اإلقبال عل��ى الرحالت
بين مسقط وصحار.
وأعلن��ت مؤخ��را الهيئية العام��ة للطيران
المدن��ي عن منح تراخي��ص لشركات طيران
منه��ا طي��ران الس�لام والعربي��ة للطي��ران
والخطوط القطري��ة لتسيير رحالت من والى
المطار ليتحول مطار صحار الى مطار دولي.
وبدأت طيران السالم تشغيل رحالتها بين
صح��ار وصاللة اعتبارا من  28يونيو الماضي
بمع��دل ث�لاث رح�لات أسبوعي��ا ،بمناسبة
موسم الخري��ف السياحي ،فيما بدأت العربية
للطي��ران تسيير رحالتها بي��ن مطار الشارقة
ومط��ار صحار بمعدل ثالث رح�لات أسبوعيا،
وتبدأ الخطوط الجوية القطرية رحالتها بين
الدوحة وصحار اعتبارا من  8اغسطس المقبل
بمعدل ثالث رحالت مباشرة.

■ الشيخ مهنا اللمكي

■ د .محمد الزعابي

■ م .خالد اليحمدي

جهود حثيثة

وقال الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ
شمال الباطنة ان اع��ادة تشغيل مطار صحار
ج��اء بجه��ود حثيث��ة م��ن قب��ل وزارة النقل
واالتصاالت والهيئة العامة للطيران المدني
والشركة العمانية إلدارة المطارات والجهات
المختصة ذات العالقة.
واضاف في تصريح لـ «
» ان تدشين
من طيران السالم فتم تدشين اولى الرحالت
بي��ن محافظ��ة شم��ال الباطن��ة ومحافظ��ة
ظف��ار خالل موس��م الخريف وبأسع��ار رمزية
مشجع��ة على التشغي��ل وتنشي��ط السياحة
الداخلية ،مشيرا الى ان هذه الخطوة أدت الى
استقطاب شركات طيران دولية وهي العربية
للطي��ران والخطوط القطري��ة لتكون صحار
وجهة للطيران الوطني واالقليمي والدولي.
وق��ال محافظ شم��ال الباطن��ة :ان تسيير
رح�لات ال��ى صحار ب�لا شك يعزز م��ن نجاح
مش��روع المط��ار خاص��ة وان المواص�لات
بقطاعات��ه المختلف��ة تع��د جانب��ا م��ن ابرز
الجوانب المشرقة لمسيرة النهضة المباركة،
فقد تحققت طفرة ضخمة ونقلة نوعية هائلة
في مجال الطرق والموانىء والمطارات.

اضافة

وَمِمَ��ا ال ش��ك فيه ان
واستط��رد قائ�لا:
ّ
مطار صحار يعد اضافة لمنظومة المواصالت
بالمحافظ��ة ،االمر ال��ذي يعزز م��ن النشاط
التج��اري والسياحي وشتى النواحي التنموية،
لم��ا تتمتع به المحافظة من مشاريع متعددة
وكثافة سكانية وعمالة وافدة وهو ما سيوفر
فرص العمل البناء المحافظة.
وقال اللمكي :ان ه��ذه الجهود والنجاحات
ستتواص��ل في اط��ار رؤية متكامل��ة تسعى
ال��ى استخ��دام االمكانات العدي��دة العديدة
التي تتمتع به��ا السلطنة وما يوفره موقعها
االستراتيج��ي وعالقاتها الطيب��ة وسياستها
الحكيمة عل��ى ان تجعل من السلطنة واحدة
من أكثر مواقع التجارة والترانزيت والسياحة
نشاطا وحيوي��ة .مشيرا الى ان ما تحقق كان
بالفع��ل من بي��ن أولويات وأه��داف التنمية
المختلفة م��ع اتاحة الفرص��ة كاملة إلسهام
القط��اع الخاص ف��ي تطوير تل��ك القطاعات
حسب الخطط المحددة.

بوابة جديدة

وق��ال الدكت��ور محم��د بن ناص��ر الزعابي
الرئي��س التنفي��ذي للهئية العام��ة للطيران
المدني :إن مطار صح��ار يعتبر بوابة جديدة
للسياح��ة ف��ي السلطن��ة وقيم��ة اقتصادية
جيدة تضاف لمحافظ��ة شمال الباطنة وبقية
المحافظ��ات المجاورة ،ونح��ن نبارك لطيران
الس�لام تدشين خطه المباش��ر بين مطاري

■ حسن الجابري

■ عادل العلي

مهنا اللمكي :اعادة
تشغيل المطار يعزز من
نجاحه محليا واقليميا
د .محمد الزعابي :مطار
صحار بوابة جديدة
للسياحة في السلطنة
خالد اليحمدي :أهمية
بالغة لتشغيل خط
طيران بين صاللة
وصحار
حسن الجابري :تشغيل
المطار يشكل عامال
لجذب السياح الى شمال
الباطنة
صاللة وصحار وإن شاء اهلل القادم أفضل.
وأوضح الزعابي قائال؛ أن مطار صحار شهد
ف��ي التاسع م��ن شهر يولي��و الج��اري ايضا
استقب��ال أول رحل��ة للخط المباش��ر لطيران
العربي��ة من مطار الشارقة حيث يسير طيران
العربي��ة ثالث رح�لات أسبوعي��ا بين مطاري
صح��ار والشارقة وهو ما يع��د إضافة جديدة
لمطار صحار وهناك جه��ود مستمرة للمزيد
من التفعيل لهذا المط��ار بما يساير أهميته
الجغرافي��ة واالقتصادي��ة ال سيم��ا قربه من
ميناء صحار والمنطق��ة الحرة ومنطقة صحار
الصناعية.
وأش��ار إلى أن تسيير الرح�لات بين مطاري

■ نادر بطنيجي

صح��ار وصالل��ة تزام��ن معه تدشي��ن مسار
مالح��ي جديد يرب��ط بي��ن المطارين وذلك
الختص��ار الوق��ت الزمن��ي للطي��ران وتوفير
الوقود للطائرات.

أهمية بالغة

وقال المهن��دس خالد بن هالل اليحمدي
رئي��س مجل��س إدارة طي��ران الس�لام :إن
تشغي��ل خ��ط مباش��ر بين مط��اري صاللة
وصحار له أهمية بالغ��ة ومن حسن الطالع
أن تزامن وص��ول أول رحلة لطائرة السالم
لمط��ار صح��ار م��ع مناســـب��ة عي��د الفطر
المب��ارك والتواجد السام��ي لحضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظ��ه ورعاه ـ في والية صحار .مشيرا إلى
أن الع��دد الذي شهدته الرحلة األولى سواء
من حي��ث القادمين الذي��ن وصل عددهم
حوال��ي  72مساف��را أو المغادري��ن الذي��ن
وصل عدده��م حوال��ي  121مسافرا يؤكد
عل��ى أهمية هذا الخ��ط المباشر الذي يوفر
الكثي��ر من الوق��ت والمساف��ة للمسافرين
بد ًال من السفر عبر المركبات.

مهم جدا

وأوض��ح سلطان ب��ن راش��د الكعبي عضو
مجلس الش��ورى بوالية شن��اص أن تشغيل
مط��ار صح��ار يعتب��ر مهم��ا ج��دا عل��ى كل
المستوي��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
والسياحية فبال شك الجميع سعيد جدا برؤية
العم��ل له��ذا المطار ال��ذي يخ��دم األهالي
في محافظ��ات الباطنة ومسن��دم والظاهرة
والبريم��ي وك��ان م��ن ضم��ن المطالب��ات
الت��ي تك��ررت للمسؤولي��ن ف��ي وزارة النقل
واالتص��االت ووزارة السياح��ة أن يتم تفعيل
هذا المطار الهام.

رافد مهم

من جانب��ه اكد حسن الجاب��ري مدير ادارة
السياح��ة ف��ي محافظ��ة شم��ال الباطنة ،ان
اعادة تشغيل مطار صحار امام حركة المالحة
الجوي��ة يعد رافدا مهما لقط��اع السياحة في
السلطنة عامة وشمال الباطنة خاصة.
وقال :في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة
لتنويع مصادر الدخل ف��ان القطاع السياحي
احد تل��ك الروافد لمص��ادر التنويع وبالتالي
ف��إن تشغي��ل المط��ار يشكل عام�لا لجذب
السي��اح الى السلطنة عب��ر رحالت جوية من
عديد الدول .مشي��دا بخطوة طيران السالم
لتسيير رحالته بين صحار وصاللة في موسم

الخريف وهو ما يعزز الحركة السياحية ،تزامنا
مع الموسم السياحي لمحافظة ظفار بجانب
تشغي��ل عدد من الطائرات م��ن قبل طيران
العربي��ة والقطري��ة مم��ا يجع��ل المطار في
حراك مستمر.
وكش��ف حسن الجابري ع��ن جهود لتسيير
رحالت لطيران من اي��ران لرحالت الى صحار
بجان��ب الرح�لات السياحي��ة المباش��رة من
اوروبا «تشارتر» كم��ا ان هناك مساع لجذب
السياح الروس الى صحار عبر رحالت مباشرة
بي��ن موسكو وصح��ار خالل الفت��رة المقبلة
وهو بال ش��ك ينعش الحراك السياحي خاصة
وان محافظ��ة شمال الباطن��ة تملك مقومات
سياحي��ة تراثية وطبيعي��ة وشواطىء جميلة
طوال العام.
إضاف��ة إلى وج��ود عدد كبير م��ن العمالة
الواف��دة في صح��ار وهو ما يعط��ي نموا في
عملي��ة تشغي��ل مطار صح��ار برحالت��ه الى
صاللة مما يزيد م��ن الحركة االنسيابية من
قبل الوافدين الى صاللة في موسم الخريف.

أوائل الشركات

وق��ال ع��ادل العل��ي ،الرئي��س التنفي��ذي
لمجموع��ة العربي��ة للطي��ران :يع��د افتتاح
الوجه��ة الجدي��دة الثالثة إل��ى عُمان ضمن
إط��ار التزامن��ا المستمر بتوفي��ر تجربة سفر
أكثر راحة وسهولة بين سلطنة عُمان ودولة
اإلم��ارات ،والت��ي تع��د دلي�لا عل��ى جهودنا
المتواصلة ف��ي تطوير خداماتن��ا وعملياتنا.
واض��اف :نح��ن فخ��ورون بكوننا م��ن أوائل
شرك��ات الطي��ران العالمية الت��ي تحلق من
وإلى مطار صحار الدولي ،ونتطلع إلى توسيع
قائم��ة خدماتن��ا وعروضن��ا للمسافرين بين
المدينتي��ن أو عب��ر شبك��ة وجه��ات العربية
للطيران الكبيرة.
وتعتبر صحار م��ن أقدم الم��دن العٌمانية
وأعرقه��ا نظراً ألهميتها التاريخية .هذا ويعد
ميناء صحار االستراتيج��ي المتوسط للتجارة
العالمي��ة بين أوروبا وآسي��ا من أحد األعمدة

االقتصادي��ة األساسية ف��ي الدول��ة ومركزاً
رئيسياً ألنشطتها الصناعية.

 3رحالت للقطرية

من جانبها قالت الخطوط الجوية القطرية،
ف��ي بيان صحف��ي؛ إنه��ا ستبدأ ف��ي تسيير
رحالتها إلى صُحار في عُمان في  8أغسطس
المقبل..
وأكدت أنه��ا ستسيّر ثالث رحالت أسبوعياً
من الدوحة إل��ى صُحار متن طائرة من طراز
«إيرباص .»A320
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط
الجوية القطري��ة ،أكبر الباك��ر :بعد حصولنا
على لق��ب أفضل خطوط طي��ران في العالم
خالل حف��ل جوائز «سكاي تراك��س »2017
العالمية المرموقة ،تقع على عاتقنا مسؤولية
في تقدي��م المزيد من الخدم��ات لمسافرينا
ولجمي��ع الذي��ن يدعمونن��ا في شت��ى أنحاء
العالم.
من ناحيته أكد ن��ادر بطنيجي مدير ادارة
المبيع��ات والتسوي��ق في فن��دق راديسون
بلو صح��ار؛ ان اع��ادة تشغيل مط��ار صحار
تمثل خطوة استثماري��ة ناجحة وفي الوقت
المناسب لدعم النش��اط السياحي والتجاري
في صحار.
وأض��اف :نح��ن نتطل��ع ال��ى زي��ادة نسب
األشغال ف��ي الفندق على الم��دى المتوسط
والقري��ب مدعومة بحرك��ة سياحية من دول
الخلي��ج المج��اورة ،باالضاف��ة ال��ى الحرك��ة
التجاري��ة لما تمثله مدين��ة صحار من أهمية
في القطاع التجاري.
وعن رحالت الشارتر بين مطار صحار وعدد
م��ن دول أروربا ،قال ن��ادر :نود ان نستقطب
ال��دول المناسبة وذات الدخ��ل العالي نسبيا
لضمان تقديم أفضل الخدم��ات والمحافظة
على مستوى المدينة.
وأضاف :الش��ك بأن تجرب��ة صاللة ناجحة
ولكن هنالك أيضا نقاط سلبية علينا مراعاتها
وتجنبها عند تطبيق نفس التجربة في صحار.
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استطالع لـ «

» يكشف وج

طلب متزايد على البوسنة وجورج
العماني تؤثر على حجوزات المسافرين
مسؤولو شركات سياحية :ارتفاع أسعار الطيران ُ
«فالي دبي» ..و«العربية» تشهد اقـباال بسبب رحالتها الى دول شرق أروربا
مسقط  -يوسف بن احمد البلوشي
أك��د عدد من مسؤول��ي شركات السفر
والسياح��ة ف��ي السلطن��ة ،ان السائ��ح
العُماني بدأ يغير من وجهات سفره هذا
الصيف ،ب��دال من الوجهات السابقة التي
اعتاد عليها خالل السنوات الماضية.
وأش��اروا في استط�لاع ل "وجهات" ان
دوال سياحي��ة جدي��دة أصبح��ت وجهات
جاذبة للسياح العمانيين االمر الذي جعل
من السائ��ح العُماني يفضلها عن غيرها
م��ن الوجهات االخ��رى بفض��ل اسعارها
وقربه��ا واألجواء الب��اردة التي تتمتع بها
خ�لال فت��رة الصيف حيث يبح��ث السائح
العُمان��ي الي��وم ع��ن األج��واء الب��اردة
والطبيع��ة بجانب ان تك��ون اسعارها في
متن��اول العائل��ة العماني��ة الت��ي تسافر
كمجموعات.
وأخ��ذت دوال مث��ل البوسن��ة وجورجيا
وأذربيجان تستقطب السي��اح العمانيين
خاصة م��ع العروض المغرية التي توفرها
شرك��ات السف��ر المحلية اضاف��ة الى ان
العدي��د م��ن السي��اح يفضل��ون تغيي��ر
وجهاته��م عما اعتادوا علي��ه سابقا مثل
تايالند وماليزيا.

الوصول ،اضاف��ة او توفر رحالت الطيران
بأسعار مناسبة.
وي��ؤك ان الطي��ران العُماني هو الخيار
االول بالنسبة للمسافرين العمانيين لكن
الكثي��ر يشتكي من ارتف��اع أسعاره التمر
ال��ذي يضطرهم ال��ى البحث عن شركات
طي��ران بديل��ة مثل فالي دب��ي والعربية
خاصة ل��دول شرق أروربا حي��ث ال تتوفر
رحالت للطيران العُماني.

سفريات القمر

فهد إكسبريس

ويق��ول عيسى الحضرم��ي من شركات
فه��د أكسبري��س للسف��ر والسياحة في
الخوير :ان اكثر الطلب لدينا هذا الموسم
ال��ى جورجيا في ظل الع��روض المتوفرة
واالسعار المميزة التي نوفرها.
ويضي��ف :ان اكث��ر م��ن  %65م��ن
الحجوزات ذهبت ال��ى البوسنة وجورجيا
وأذربيج��ان حيث الطلب كبي��ر سواء من
األف��راد او العائ�لات  ،وان اكبر مجموعة
للعائلة تتك��ون من  12شخص��ا .مشيرا
الى ان هن��اك تراجعا في السفر الى لندن
نظ��را الرتفاع األسع��ار ،اضافة او ان كثير
م��ن المسافري��ن ألغ��وا حجوزاتهم على
الخط��وط القطري��ة نظ��را لالوضاع في
المنطقة حتى كتابك هذا التقرير.

اضاف��ة ال��ى توف��ر األك�لات المناسب��ة
للمسلمين .مشيرا الى تراجع نسبة السفر
ال��ى امريك��ا ه��ذا الصيف  ،بينم��ا هناك
حج��وزات الى وجهات اخ��رى مثل بوكيت
ف��ي تايالند وسيريالنكا حيث هناك طلب

جيد من العائالت العمانية.
ويشي��ر غور الى ان الكثير من السياح ال
يفضلون انتظار الحصول على التأشيرات
بل يفضل��ون الذهاب ال��ى دول ال تحتاج
ال��ى تأشي��رات او است�لام التأشيرة عند

وتشاركنا في الحدي��ث حبيبة الدلهمي
مستشار سفر في شركة القمر للسفريات،
فتق��ول هناك طلب كبير ه��ذا العام على
البوسنة وأذربيجان وتبليسي في جورجيا
اضاف��ة ال��ى ان البعض ال ي��زال يفضّل
الذه��اب الى تايالند كم��ا ان هناك طلبا
ايضا للسفر ال��ى اندونيسيا  .وتشير الى
الطل��ب األكب��ر م��ن العائ�لات وان مدة

محمود الهيملي :نمو
سياحي نحو اوروبا
وخاصة للريف في
النمسا وألمانيا
السائح العُماني اصبح
يختار رحالت السفن
السياحية في دول أروربا

مرمول للسفر

ام��ا بوينت غ��ور مدي��ر ادارة العطالت
في شرك��ة مرمول للسف��ر والسياحة في
الخوي��ر :لدينا حجوزات كبي��رة هذا العام
الى البوسن��ة وأذربيجان وجورجيا بجانب
حكوم��ات ال��ى اسبانيا وتركي��ا وباريس
ولكن دول ش��رق اوروبا أخذت تستقطب
العديد من األفواج السياحية.
واض��اف :ان اختي��ار السائ��ح العُماني
دول ش��رق أرورب��ا كونه��ا قريب��ة وتأخذ
الطاب��ع االوروبي ،كم��ا ان بعضها يمتاز
بالخصوصي��ة االسالمي��ة مث��ل البوسنة

تراجع نسبة السفر الى
تايالند وماليزيا هذا
الصيف نتيجة ارتفاع
أسعارها

■ بوينت غور

■ سعود السعدي

■ حميد المجيني
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العماني
جهات السفر للسائح ُ

جيا وأذربيجان في الصيف الحالي
حميد المجيني :أسعار شركات الطيران االقتصادي يقارب الطيران العادي!!
العــــماني تتراوح بـــين  8الى  15يومــــا
معــــدل رحـــــالت ســــفر السائح ُ
فالي دبي تسير
 6رحالت من مسقط

مسقط-

السفر تترواح بين  10ايّام الى أسبوعين.
وع��ن شرك��ات الطي��ران المفضلة من
قب��ل السائ��ح العُماني فتق��ول؛ بال شك
ان الكثيري��ن يفضل��ون الناق��ل الوطني
"الطي��ران العُماني" لك��ن هناك شكاوى
من ارتف��اع أسعاره مقارن��ة مع الشركات
االخ��رى مثل فالي دب��ي والعربية وهو ما
يؤثر على نسبة الحج��وزات على الطيران
العُماني.

طلب على المغرب

اما سعود السعدي من القمر للسفريات
فيق��ول؛ هن��اك ايضا طلب عل��ى موسم
الذهاب الى العم��رة باالضافة الى وحود
طلب عل��ى المغرب من قب��ل الكثير من
الشب��اب والعائالت كذل��ك ،وايضاً هناك
نسب��ة جيدة م��ن الحج��وزات الى تونس
ومص��ر واألردن  ،وه��و ما يفس��ر الى ان
السائ��ح العُمان��ي ب��دأ يخت��ار وجه��ات
السف��ر بعناي��ة وأصب��ح يغير بي��ن حين
وآخر لالستمتاع بدول جديدة بدأت تأخذ
حظوظها كوجه��ات سياحية جديدة مثل
البوسنة وجورجيا.

جولدن تورز في الخوير:
ان هن��اك اهتم��ام كبي��ر ه��ذا الع��ام
بوجهات مثل البوسنة وجورجيا وأذربيجان
حيث أخذت الكثير من العائالت العُمانية
تحجز رحالتها الى دول شرق اوروبا كونها
وجه��ات جدي��دة بالنسب��ة له��م وايضاً
اسعاره��ا مناسب��ة مقارنة م��ع دول شرق
اسي��ا االن ،خاصة وان ع��دد أفراد األسرة
العماني��ة يتراوح بين  4ال��ى  6أشخاص
كمتوسط .
ويؤكد المجيني ال��ى ان متوسط ايّام
الرحل��ة يكون بين  8ايّ��ام الى  15يوما،
مشيرا الى ان المسافر يفضّل السفر على
شركات تك��ون اسعارها جي��دة ولكن ما
نالحظه ان شرك��ات الطيران االقتصادي
أخذت ترف��ع اسعارها وتك��ون قريبة من
أسع��ار شرك��ات الطي��ران االخ��رى وفِي
بع��ض األحي��ان تزيد ،وهو ف��ي الحقيقة
شيىء مستغرب.

تسي��ر ف�لاي دب��ي رحالته��ا ال��ى
البوسنة بعم��ل رحلتي��ن يوميا ،كنّا
انه��ا تطي��ر ال��ى باك��و وقب��اال ف��ي
اذربيجان منها رحلتين الى باكو يوميا
ورحلتي��ن أسبوعيا الى قب��اال ،وتسير
ايضا رحلتين يومي��ا الى تبليسي في
جورجيا وثالث رحالت في الصيف الى
باتومي أسبوعيا.
وتسي��ر ف�لاي دبي ع��دد  6رحالت
يومـــيا بي��ن مســــق��ط ودبي كما
تســــي��ر رحل��ة يومي��ا ال��ى صاللة
وتزيده��ا ال��ى رحــلتي��ن يومي��ا في
موسم خريف صاللة.

جود للسياحة

ويكشف محم��ود الهيملي مدير شركة
ج��ود للسف��ر والسياح��ة ع��ن ان ه��ذا
الع��ام يوجد تنوع كبير ف��ي برامج السفر
والسياح��ة لدين��ا ،ولكن تركي��ز السائح

العمان��ي على دول تتمتع بجمال الطقس
وبرودة الجو كانت احد ابرز السمات لهذا
العام.
ويشي��ر ال��ى ان هناك طلب��ا كبيرا على
وجه��ات سياحية مث��ل النمس��ا والمانيا

كأكث��ر المبيعات لدين��ا ،والول مرة يغلق
ب��اب التسجي��ل ف��ي الرح�لات لالري��اف
األوروبي��ة قب��ل شه��ر كامل م��ن السفر
لجميع رحالت شهر يوليو .2017
ويق��ول :المفاج��أة ه��ذا الع��ام كان��ت
بالنسبة لنا تطور الفكر السياحي للسائح
العماني حيث تفاجأنا بعدد االستفسارات
عن رحالت البواخر الملكية حيث ان جميع
الرح�لات خالل شه��ري يوليو واغسطس
مكتمله بالكامل ،وننص��ح في اغسطس
الق��ادم تجرب��ة البرام��ج الجدي��دة منها
االناقة االوروبية حيث جمال الطبيعه في
بليد بجمهورية سلوفينيا وجمال البندقية
وروعة زيالمسي في النمسا.

اقبال على طرابزون
في تركــــيا

جولدن تورز

اسطنبول-

ويقول حميد المجيني مدير عام شركة

■ حبيبة الدلهمي

■ عيسى الحضرمي

■ ــــــــــــــــ

تشهد الخطوط التركية اقباال كبيرا
م��ن السائ��ح العُماني خ�لال موسم
الصي��ف ،حي��ث يفضّ��ل الكثي��رون
الذهاب الى اسطنبول وطرابزون الى
جانب الذهاب الى البوسنة عبر تركيا.
وأصب��ح الطل��ب هذا الع��ام متزايد
عل��ى طراب��زون م��ن قب��ل السي��اح
العمانيين نظ��را للطبيع��ة الساحرة
التي تتمتع بها بحانب ان هناك نسبة
ارتفاع تتجاوز  %200من اجل السفر
الى البوسنة عطا العام .
وتسي��ر الخط��وط التركي��ة رحل��ة
واحدة يوميا بي مسقط واسطنبول .
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أجنحة
حمدان بن علي
البـــــادي

قوالب جاهزة
للـســـــفـر
الس��فر متعة واكتش��اف ومغامرة ،وأي
محاول��ة لتأطي��ره ومحاول��ة وضعه في
قوالب جاه��زة ،ما ه��ي إال محاوالت من
ش��أنها أن تفق��د المس��افرين دهش��ة
االكتش��اف ومتعة الس��ير ف��ي دروبهم
الخاصة.
لذا فإن رحالت االستكش��اف والمغامرة
ال يمك��ن وضعه��ا ف��ي قوال��ب خاص��ة
وتعميمه��ا ،فلكل مس��افر وجهة وهدف
واهتمام��ات يبح��ث عنه��ا ،وما يناس��ب
مسافر قد ال يناسب مسافر آخر.
يواج��ه أغلب المس��افرين ف��ي مرحلة
التخطي��ط وخاص��ة حي��ن يستش��يرون
األصدق��اء إلى اصط��دام ببعض الصور
النمطي��ة والقوالب الجاهزة عن الس��فر
والت��ي تقض��ي بزي��ارة بل��دان معين��ة
وممارس��ة أنش��طة معين��ة ف��ي تل��ك
البل��دان ،وإن ح��اول المس��افر ترتي��ب
جدول��ه بما يناس��ب اهتمامات��ه واختيار
وجهات مغايرة عن المعتاد يجد األصدقاء
الذي��ن ينصبون أنفس��هم خبراء س��فر
وس��ياحة ويقدم��ون نصائحه��م والت��ي
غالب��ا ما تؤط��ر البرنامج الس��ياحي في
م��ا اعتاد علي��ه عموم المس��افرين حتى
وإن كان المتحدثي��ن ل��م يس��بق له��م
الس��فر أو زيارة تلك البلدان ،إنما يبنون
استش��ارتهم عل��ى ما س��معوه وبالتالي
يض��ع المس��افر ف��ي حيرة ،هل يس��لك
الدروب التي عبرها من س��بقه أم يبحث
ع��ن عالم��ه الخ��اص ويكتش��ف وجهات
جديدة أو وجهات معتادة بدروب مختلفة.
هناك م��ن يفض��ل أن يقض��ى إجازته
في مدينة واح��دة وفندق واح��د وآخرين
ينتقلون بين مجموعة كبيرة من الفنادق
والم��دن داخ��ل البل��د الواح��د وق��د يمتد
األم��ر لزي��ارة أكثر م��ن دولة خ�لال مدة
زمني��ة قصي��رة ال تزي��د عن أس��بوعين،
وهناك من ينفق رياالت معدودة وآخرين
ينفقون مئات الري��االت والجميع هدفهم
واحد ويسعون إلش��باع رغبات وأحتياجات
خاص��ة ،وبالتال��ي ال يح��ق ألي كان أن
يفص��ل أو يوج��ه خي��ارات المس��افرين
ورغباتهم وفق منظوره الخاص بالسفر .
ولك��ن جميل أن ننقل تج��ارب رحالتنا
وأن نش��اركها اآلخري��ن وأن نضع رؤيتنا
الخاصة حولها س��واء كان��ت بااليجاب أو
السلب وهذا ال يعني أن على المسافرين
أن يستس��لموا لتل��ك االراء حت��ى وأن
أتف��ق الجمي��ع عل��ى أفضليته��ا أو عدم
تفضيلها ،فما يناس��ب مسافر ال يناسب
المس��افرين اآلخرين وعلى كل مس��افر
أن يخط��ط جيدا لس��فره وفق��ا ألهدافه
وظروف��ه الخاصة وم��ا يحتاجه واالذواق
والرغب��ات تتع��دد والوجه��ات مختلف��ة
ومتنوع��ة مثل ما ه��ي التكاليف المالية
تختلف من مس��افر إلى آخر داخل نفس
الوجه السياحية ،فقط على المسافرين
أن يحس��نوا تدبيرها وتوزيعها بالشكل
الصحيح من أجل رحلة اس��تثنائية وآمنه
تبق��ى في الذاكرة تش��به أو تختلف عن
رح�لات اآلخرين بعي��دا ع��ن وصاياهم
وقوالبهم الجاهزة عن السفر.
Hamdan.badi@omantel.om

ظفار تحتضن أعلى كثيب رملي في العالم

رملة جديلة

ال تفوت فرصة زيارتها

صاللة ــ
تتع��دد المواقع السياحي��ة في محافظة
ظفار ،سواء في موسم الخريف الذي يزداد
فيه التدفق السياحي من داخل السلطنة
وم��ن دول مجل��س التع��اون الخليج��ي،
بينما في الموسم الشتوي تكون الحركة
السياحية من دول اوروبا.
ولك��ن ،اذا زرت محافظ��ة ظف��ار خالل
موس��م الخريف السياحي ،فال تفوت زيارة
اعلى كثيب رملي ف��ي العالم وهو قعيدة
جديل��ة الت��ي تبل��غ ارتفاعه��ا  445مترا
ف��وق سطح البحر والت��ي اعتبرها الباحث
السعودي الدكتور عيد اليحيى اعلى كثيب
رملي في العالم .
والرحلة يجب ان يتم تجهيزها من خالل

توفر سيارات دفع رباعي مجهزة لتخوض
غم��ار الرملة كما يسميه��ا البعض ،حيث
تكون االنطالقة من الشصر أحد محطات
درب البخ��ور البري��ة والت��ي كش��ف عن
مبانيه��ا العتيقة والتي تمت��د لها الطرق
من موان��ئ ساحل بح��ر الع��رب كالبليد
وسمهرم لتنطلق القوافل محملة بالبخور
نحو الشصر الرابض��ة على أطراف الرمال
العربي��ة والت��ي أخفت الرم��ال كثيرا من
معالم هذه الطرق .ولن تختفي ابتسامتك
طوال الرحل��ة لمجرد ان تصل الى قعيدة
جديلة حي��ث الرم��ال الرملي��ة الناعمة،
خاصة وانه ط��وال المسير نح��و الكثيب
الرمل��ي ترى البحر المتالط��م من الرمال
في الطريق الى المكان.

أول المواقع التي قد تتوقف فيها القافلة
هي مياه مذعذع وهي مياه فوارة كبريتية
تعطي الحياة وسط أعنف الرمال وأعتاها
في العالم على من يدخلها من غير أهلها
وهي مياه قامت الحكومة بحفرها وسط
الرم��ال لتنطل��ق منها المياه ف��وارة من
دون مضخات.
«قع��د جديلة» الواقع ف��ي رملة جديلة
سج��ل الدكت��ور عي��د اليحيى قم��ة هذا
الكثيب الرملي كأعلى قمة كثيب بالعالم
بعد بحث استمر على مدى  10سنوات في
صحراء الربع الخالي.
وق��ال الدكتور عيد اليحي��ى لـ«العربية.
ن��ت» إن الوص��ول لقم��ة ه��ذا الكثي��ب
والذي يتضح أن��ه األعلى في العالم وهذا

ال يمن��ع م��ن كسر ه��ذا الرق��م من قبل
الباحثي��ن والرحالة .الفتا إل��ى أن قاعدة
قع��د جديلة تقع ف��ي منطق��ة منخفضة
ومقارب��ة لمست��وى سطح البح��ر وهو ما
يج��ب أن يراعي��ه المهتم��ون والباحثون
في هذا مجال قياسات االرتفاعات الجبلية
والرملية.
وبحس��ب اليحيى فإن كثيب قعد جديلة
هو األعلى بعد أن سجل ارتفاع  455مترا
فوق سطح البحر ليكس��ر الرقم المسجل
ف��ي ناميبي��ا والصي��ن ف��ي الكثيبي��ن
المسجلين هناك من قبل.
وأض��اف اليحي��ى أن القع��د الهائل في
رملة جديلة استغرق الوصول لقمته أكثر
من  3ساعات.
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األدلة المكتشفة في الموقع أشارت إلى مراحل استيطان أربع

قبلة سياح العالم
األثري..
البليد
نحو محافظة ظفار
صاللة  -العمانية

طيران االمارات تطلق
مبادرتين لتسهيل
الس ــفر ف ــي المبنى
 3بمط ـ ــار دبي

مع دخول فص��ل الصيف وبدء اإلجازات
وش��د الراح��ل إل��ى موس��م الخريف في
محافظة ظفار تعود إلى الواجهة المواقع
األثري��ة ف��ي سي��اق االهتم��ام الكبي��ر
والمتزايد من الن��اس للسياحة الثقافية.
وتتمتع محافظة ظفار بالكثير من المواقع
األثرية التي يحرص السياح على وضعها
في جدول زياراتهم للمحافظة.
وم��ن بي��ن تل��ك المواق��ع التاريخية
المهم��ة يأتي موقع (البليد األثري) كأحد
اهم المزارات التاريخية الثقافية .ويمكن
الحدي��ث عن موقع البلي��د طويال ،ولكن
أه��م ما يقف عنده الزائ��ر هو كيف تحول
موقع مندثر منذ أزمنة طويلة إلى الواقع
ليرى النور .

دبي-

جهود

ه��ذا بالضبط ما حص��ل للموقع نتيجة
الجه��ود الكبي��رة الت��ي بذل��ت من قبل
مكتب مستشار جاللة السلطان للشؤون
الثقافية الذي استط��اع تحويل المنطقة
إل��ى قبلة السياح من ك��ل مناطق العالم
ممن يزورون للمحافظة.
تق��ع البليد على بع��د أقل من مائة متر
من ساحل المحيط الهندي ،وهي مدينة
معروفة من قب��ل المؤرخين اإلسالميين
باسم ظف��ار .ورغم الدم��ار الذي تعرض
ل��ه الموق��ع ،إال أن مساح��ة من��ه بقيت
تزيد عل��ى 800/1500م وف��ق ما تذكر
الموسوعة العمانية.
وح��دد عال��م اآلث��ار باول��و كوستا عام
 1979مساحت��ه بحيث يمت��د على طول
الساح��ة شرق��ا وإل��ى ح��دود منطق��ة
الحاف��ة .ويض��م الموق��ع شواه��د أثرية
تنتم��ي غالبيتها إلى العص��ور اإلسالمية
الوسطية.
ويشغ��ل الجان��ب الغربي م��ن الموقع
المبان��ي الرسمي��ة الضخم��ة والمقابر،
وبقاي��ا الج��دران الحجري��ة واألعم��دة
الظاه��رة على السطح .وصف الموقع من
قب��ل األوروبيين من��ذ ثالثيني��ات القرن
التاس��ع عش��ر الميالدي ،فق��د زاره هاينز
وتاله كروتن��دن ع��ام  1836وكارتر في
الفترة 1846ـ 1851ومايلز في ثمانينيات
القرن التاسع عشر وغيرهم.
كان��ت مدين��ة البليد إط�لاال مهجورة
عندما وصفها عالم اآلثار كارتر ،وهو أول
باحث يقوم بإعداد مخطط منظم للموقع
في عام  1846وقد أش��ار فيه إلى بعض
المباني الرئيسية كسور المدينة الجنوبي
على ساح��ل البحر وبعض األب��راج ،وقام
برسم حدود الموقع في المنطقة الواقعة
ما بين الدهاري��ز والحافة بمساحة تصل
إلى ميلين طوال وبعرض  600ياردة ،أما
عال��م االثار مايلز فقد ذكر في عام 1883
بأن البليد والمنطقة المحيطة بها كانت
يوما ما مأهولة بع��دد كبير من السكان
ويوجد بها نشاط زراعي واسع .وفي عام
 1952أجرت المؤسسة األميركية لدراسة
اإلنسان حفريات غير منظمة على المدينة
القديم��ة ،خصوص��ا في القص��ر وبعض
المباني المهمة بما فيها المسجد الجامع
ومدخال المدينة.
وظه��رت النتائج ف��ي رسال��ة دكتوراة
لوين��دل فيليب��س ع��ام  1972ونشرها
ألبيرت عام .1982
وف��ي ع��ام  1978ق��ام باول��و كوستا
بالتنقي��ب في ثالث مناط��ق رئيسية هي
المسج��د الجام��ع والمنطق��ة “أ” الت��ي
تتضمن الجسر الغربي ومدخل المدينة،
والمنطق��ة “ب” الت��ي تتضم��ن ج��دران
المدينة إضافة إلى مسجد.

أخبــار

حفريات وتنقيب

سيتم التوصل إلى المزيد من المعلومات حول جدار المدينة واألبراج اإلضافية
والمباني األخرى بعد االنتهاء من أعمال التنقيب في البوابة الجنوبية-الغربية
التي تم حفريات فيها في عام 2008م.
وبن��اء على نتائج أعم��ال التنقيب التي ت��م تنفيذها فإنه يمك��ن القول بأن
المجم��ع تم هجره بحل��ول 1300م نظرا لكون قط��ع السيراميك من العصور
الوسطى التي تم العثور عليها في الجزء الغربي من الموقع غير معروفة هنا.
ولك��ن لألسف يظل أصل هذا المجمع وتاريخ بنائه الرسمي غير واضح .ولقد
ت��م العثور في المنطقة عل��ى مستوطنات غير مكتمل��ة العناصر تعود للعصر
البرون��زي المبك��ر والعصر الحديدي ،مما يشير إلى وج��ود استيطان مبكر في
الفترة بين  2500عام قبل الميالد و عام  250ميالدي.
واليوم يمكن للزائر أن يتجول في المدينة التي أعيد احياؤها من تحت التراب
لتك��ون شاهدا على عظمة التاريخ وما يمك��ن ان يصنعه اإلنسان ،ويقف ليقرأ
العبر من كل مجريات التاريخ وتحوالته.

شواهد أثرية

وعثر خالل هذه التنقيبات على شواهد
أثري��ة منه��ا أعم��دة مبنية م��ن الكتل
الحجرية ،أغلبها منحوت من كتلة حجرية
واح��دة ،واألعم��دة ذات مقط��ع ثمان��ي
األضالع وهو السائ��د ،أو دائري .كما عثر
عل��ى بقايا مسجد مربع الشكل في جنوبا
وغرب المنطقة “ب” لم يكن له فناء.
وأش��ارت األدلة المكتشف��ة في الموقع
إلى مراحل استيطان أرب��ع تغطي الفترة
م��ن  500إل��ى  1700مي�لادي .كما عثر
أيض��ا على مقب��رة في منتص��ف المدينة
تضم قبورا معظمها موجود داخل جدار
مستطي��ل يض��م مسجدا صغي��را وفي
الجه��ة الشمالي��ة من المدين��ة أظهرت
دراسة الص��ور الجوية وج��ود بقايا جسر
لعب��ور البحيرة الصغي��رة ،وعثر أيضا في
الموقع على بقايا ثالثة مداخل أحدها في
منتصف سور المدينة وأخرى أصغر قريبة
من البحر في الجانب الغربي من الخور.
وفي ع��ام  2009تم تنفي��ذ مسح أثري
شام��ل في محافظة ظف��ار بهدف تحديد
طبيع��ة االستيطان البش��ري في العصور

التاريخي��ة القديم��ة المختلف��ة ،وشمل
المسح األث��ري مدينة البلي��د والمنطقة
المحيطة بها ،وأش��ارت النتائج بأن أقدم
البقايا األثرية التي ت��م العثور عليها في
المنطقة تعود إلى العصر الحجري القيدم
م��ا بين ملي��ون إل��ى  10آالف عام تشير
إليها األدوات المكتشفة والمصنوعة من
حجر الصوان والمتناث��رة على طول خط
األنهار القديمة.
كما تم العثور على بقايا أثرية مطمورة
تحت قن��وات التصريف المائ��ي القديمة
ف��ي سه��ل صالل��ة وعل��ى ط��ول وادي
عن��دوب .وأكد المس��ح ال��ذي أجري في
المحافظ��ة التصور الع��ام لمدينة البليد
“ظف��ار القديمة” والمنطقة المحيطة بها
وما تتمت��ع به ،حيث تم اكتشاف مخلفات
لالستيط��ان البشري وأساس��ات لمنازل
ومساجد وقن��وات لري المزروعات ومقابر
تشكل مدينة متكاملة .وعندما تم تنفيذ
أعمال التنقيب في سبتمبر عام  2009لم
يكن من الممكن رؤية سوى عدد بسيط
من الخصائ��ص المعماري��ة للبوابة ،أما
بعد أعمال التنقيب فقد أصبح واضحا بأن
البوابة في الواق��ع جزء من سور المدينة

الكبير المج��اور لها وال��ذي يحيط بفناء
كبي��ر ومنبس��ط يمتد من الشم��ال إلى
الغرب.

سور ضخم

ويحي��ط بالمجمع بأكمل��ه سور مدينة
ضخم وثالثة أبراج ،وبعدما هجر السكان
المدينة أصبحت ه��ذه المنطقة مساحة
رئيسية تستخدم كمقبرة صغيرة .أما في
جهة الغرب من هذه المنطقة فيوجد سد
صغير وبوابة صغي��رة للتحكم في تدفق
المياه العذبة من نبع الماء القريب.
وال��ى الجن��وب م��ن البواب��ة الشرقية
فيوج��د ج��دار المدينة حتى أح��د األبراج
الرئيسي��ة ال��ذي يمتد ب��دوره غربا حتى
يصل لجدار بحري ضخم جدا يصل طوله
لحوال��ي  40مترا وعرض��ه  10أمتار وهو
بحق تحفة هندسية رائعة.
وقد تم بناء هذا الج��دار من حجارة تم
قصه��ا لتتناسب مع بعضه��ا البعض مع
وجود أعم��دة خشبية كبي��رة تعمل على
دعم جدار المدين��ة من الجهتين ،ويبدو
بأن ه��ذه األعمدة هي بقاي��ا لمرفأ كان
يستخدم لتحميل البضائع.
كما تم العثور في قاعدة الجدار البحري
عل��ى حف��ر تصري��ف منتظم��ة مصممة
للتخفيف من ضغط الماء بينما توجد في
أقصى النهاية الجنوبية منه أساسات من
الحج��ارة الضخمة باإلضاف��ة إلى أعمدة
خشبية أيضا بحالة جيدة كانت تستخدم
على األغلب لتدعيم جانبي المرفأ المطل
على البحر.
كم��ا يوجد ج��دار بحري صغي��ر يحيط
بالمجم��ع ككل من جهة الش��رق ويمتد
حت��ى الخور ف��ي الجهة الشمالي��ة .والى
الغ��رب يبلغ ارتفاع ج��دار المدينة حوالي
مترين ويتكون من حج��ارة تم تجهيزها
بعناي��ة بينم��ا يبلغ عرض��ه مترين أيضا
وتتخلله أبراج شبه متصلة يبلغ مجموعها
 13برج��ا تفصل بين ك��ل منهما مسافة
 50مترا تقريبا .وتوجد بوابة ذات مدخل
معقوف على شكل فأس على بعد حوالي
 600متر نح��و الغرب على ط��ول الجدار
البحري .وكما هو الحال للبوابة الجنوبية-
الشرقي��ة التي تم الكش��ف عنها في عام
1952م فق��د ت��م بناء ه��ذه البوابة من
الحجارة الضخمة.
وعلى بع��د أمتار قليلة إل��ى الغرب من
هذه البوابة يوجد ج��دار بحري آخر يبدو
بأن��ه كان ف��ي السابق برج ت��م تمديده
ليصبح جدارا بحري��ا يبلغ طوله  45مترا.
وحت��ى اليوم أسفرت أعم��ال التنقيب في
الجهة الغربية م��ن الجدار البحري الثاني
بالكشف عن  -11 10برجا.

أعلن��ت طي��ران اإلم��ارات ع��ن ب��دء
التنفيذ الف��وري لمبادرتي��ن جديدتين
من شأنهما تسهيل تجربة المسافرين
ف��ي المبن��ى  3بمط��ار دب��ي الدول��ي.
وس��وف تصب��ح مبادرت��ا التكنولوجي��ا
البيومتري��ة والبواب��ات اآللي��ة الجديدة
لمراقب��ة المناف��ذ ،متاحتي��ن بالكام��ل
خالل فترة تتراوح بين  18 12-شهراً.
وتع��د هات��ان المبادرت��ان أول
مش��روعين يقرهما الفريق المشترك
الذي يج��ري حاليًا مراجعة لجميع نقاط
التعامل مع المس��افرين في مطار دبي
الدول��ي ،به��دف تعزيز تجرب��ة العمالء
بصورة شاملة.
ويجمع ه��ذا النهج التعاون��ي الفريد،
ال��ذي ت��م إطالق��ه ف��ي ماي��و الفائت
وأثمر نتائ��ج إيجابية فوري��ة ،بين كل
م��ن طي��ران اإلم��ارات وجم��ارك دب��ي
واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
وش��رطة دبي ومطارات دبي .وس��وف
تس��اعد المبادرت��ان الجديدت��ان عل��ى
تس��ريع إجراءات المسافرين ،وتسهيل
عبوره��م نق��اط التفتي��ش المتع��ددة
داخل المطار بسالسة تامة.

 98.8مليار ريال انفاق
السعوديين على السياحة
الخارجية في 2016

الرياض-
بلغت قيمة إنفاق الس��عوديين على
السياحة الخارجية في عام  2016نحو
 98.8ملي��ار ريال مقارن��ة بـ  84مليار
ريال في عام  ،2015مس��جلة ارتفاعا
نس��بته  % 17كأعل��ى نس��بة زي��ادة
خ�لال ثالثة أعوام ،حس��ب ما نش��ره
موقع العربية نت .ووفقا لرصد وحدة
التقاري��ر االقتصادي��ة ف��ي صحيف��ة
االقتصادي��ة ،اس��تند إل��ى بيان��ات
مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي
«س��اما» ،فإن إنفاق السعوديين على
الس��ياحة الخارجية بل��غ نحو أكثر من
نصف تريليون ريال ،ما يعادل 580.7
مليار ريال خالل عشرة أعوام وتحديدا
منذ عام  2007حتى عام .2016
وبحس��ب غرض الرحالت السياحية
الخارجية أنفق السعوديون نحو 65.2
مليار ريال على «العطالت والتسوق»،
مس��جال ارتفاعا نس��بته  54%مقارنة
بمس��توى إنف��اق الس��عوديين عل��ى
العطالت والتسوق في .2015
جاء ثانيا «زيارة األقارب واألصدقاء»
بـ  21.6مليار ريال.
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حاجز أستراليا
المــرجاني يض ـ ــخ
 29م ــليار دوالر
على السياحة
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وزارة السياحة تطور وتجمل منطقة االكشاك على سهل آتين

المضابي والمعجين
وجبات أهل ظفار جاهزة للزوار

لندن  -رويترز

قدر خب��راء في ش��ركة «ديلويت»
القيمة االقتصادية للحاجز المرجاني
الكبير الذي يعتبر رمزا لألستراليين
ال يق��در بثم��ن ،ب��ـ 56ملي��ار دوالر
أستراليًا ،ما يعادل  42مليار دوالر.
والحاجز مدرج في قائمة اليونسكو
للت��راث العالم��ي ،وهو مه��دد راهنا
باالحت��رار المناخ��ي والتس��ربات
الزراعية والتنمية االقتصادية.
ومن أجل رفع الوعي بالغنى الذي
يمثله الحاجز المرجاني الممتد على
 2300كيلومت��ر ،كلف��ت مؤسس��ة
الحاج��ز المرجان��ي الكبي��ر ش��ركة
«ديلويت أكس��يس إيكونوميكس»
تقدي��ر «القيم��ة» االقتصادي��ة
واالجتماعية لهذا الموقع.
وفي تقرير نش��ر االثنين ،اعتبرت
الشركة أن القيمة السياحية للحاجز
الذي ترتبط به  64ألف فرصة عمل،
تصل إلى  29مليار دوالر .أما القيمة
«غير المباش��رة» للحاجز فتصل إلى
 24مليار دوالر أسترالي.

االتح ـ ــاد للطيران
تتشارك بالرمز
المشترك مع خطوط
جنوب الصين
أبوظبي-
أبرمت االتح��اد للطيران ،وخطوط
جن��وب الصي��ن الجوي��ة ،اتفاقي��ة
جدي��دة للمش��اركة بالرم��ز ،وبذلك
يرتف��ع ع��دد اتفاقي��ات المش��اركة
بالرمز التي توفرها االتحاد للطيران
إلى  53اتفاقية.
وبموجب هذه االتفاقية ،س��تقوم
خطوط جنوب الصين الجوية بوضع
رمزها « »CZعلى الخدمات اليومية
التي تس��يرها االتحاد للطيران بين
بكي��ن ( )PEKوش��نغهاي ()PVG
وتش��نغدو ( )CTUف��ي الصي��ن
وأبوظبي (.)AUH
وتتي��ح الش��راكة بالرم��ز لعم�لاء
خط��وط جن��وب الصي��ن الجوي��ة
إمكاني��ة حجز رحالتهم المش��تركة
بالرم��ز إل��ى ومــــــ��ن أبوظب��ي،
والرب��ط م��ع أكث��ر م��ن  100وجهة
حول العالــــم عـــــبر شبكة وجهات
االتحاد للطـــيران.

صاللة -حمدان البادي
لك��ل بل��د مطبخ��ه الخ��اص وأكالته
المنوع��ة الت��ي تدخ��ل ضم��ن نسيجه
الثقافي واالجتماعي وتصبح سمة تميزه
وتجذب السياح للتل��ذذ بالطعم األصيل
حتى غ��دا هوية غذائي��ة للبلدان فطعم
البيت��زاء في ايطاليا ال��ذ من باقي بلدان
العالم وطعم الدون��ر التركي لن تجد له
مثيال إال ف��ي تركيا وأكالت ب�لاد الشام
والمنسف االردني وقس على ذلك الكثير
من األطب��اق الممي��زة والمتنوعة التي
يح��رص السائ��ح ان يكتشفه��ا ويستلذ
بطعمها خاص��ة ان لكل بلد خصوصيته
واالحساس بالطعم يبقى و»نحن ال نأكل
لنعيش بل لنعرف ما هو إحساس تناول
الطعام».
يق��ول المث��ل إذا كن��ت ذاهب��اً إل��ى
أمريك��ا ،فاجلب طعامك الخاص لكن في
صاللة الوض��ع مختلف وقائم��ة الطعام
في المطاع��م الشعبية تزخ��ر باألكالت
الممي��زة والمتنــوعة والت��ي بعضها ال
تج��ده إال في صاللة وه��ي تدخل ضمن
النسي��ج الثقاف��ي لمحافطة ظف��ار حتى
وأن كانت بعض تلك األكالت تتقاسمها
المحافظ��ة م��ع الجــارة اليم��ن وبعض
بل��دان الخلي��ج إال أن في صالل��ة يجيد
أصح��اب المطاع��م إعداده��ا حتى غدت
سم��ة خاص��ة بمحافظ��ة ظف��ار وضمن
قائم��ة األكالت التي يتمي��ز بها المطبخ
الظف��اري ويح��رص السي��اح ان يبدأون
يومهم بها .
على اليمي��ن باتجاه الجب��ل في سهل
آتين المنبسط تصطف اكشاك المضابي
وتتنافس في م��ا بينها إلعداد المضابي
والمقاديد والمعاجين موفرة خيارات لحم
الجمل واالغنام والبقر والدجاج يتم شيها
ام��ام السائح بالطريق��ة التقليدية ولعل
المضابي أشهرها .

المضبي

«مضبي��ت « ف��ي اللهج��ة الشحري��ة /
الجبالي��ة الفرن الذي يتم إع��داده لشي
اللحم حيث توضع على النار حجارة ملساء
ومن ث��م ترش بالحص��ى الصغير وحين
يص��ل لدرجة ح��رارة مناسب��ة يتم وضع
شرائ��ح اللحم او كما تسم��ى في اللهجة
الشحرية /الجبالي��ة ( الرطح ) مع القليل
من المل��ح فق��ط م��ن دون أي اضافات

الكعك الظفاري

ليحتفظ اللحم بطعمه األصلي .
توفر مطاع��م المضابي اللحوم بالكيلو
او حتى ذبيحة كاملة يتم إعدادها بالكامل
تحت نظر الشاري وتجهيزها ليستمتع بها
في الجبل تحت الرذاد والضباب وبطريقة
الطب��خ الت��ي يريده��ا فهن��اك المقلي
والمضبي والمفور والمجلجل والقصابية
والهبشة ولكل نوع طريقة وطعم .
واذا ك��ان المضبي الوجبة األشهر التى
تجذب أهتم��ام السائح فهن��اك الهبشة
التي يت��م إعدادها من القط��ع المختلفة
م��ن الذبيح��ة م��ن المص��ران والكب��د
والك��رش والكل��ى مع بع��ض االضافات
والبهارات حسب الرغبة .

المعجين

ام��ا المعجين فه��ي الوجب��ة الظفارية
الت��ي يتم إعداده��ا من اللح��م المجفف
م��ع الشح��وم بع��د أن يت��م تقديده��ا
وتقطيعه��ا على شك��ل طولي تنشر على
واجهه مطاعم المضابي لتتعرض الشعة
الشم��ش لي��وم أو أكث��ر ويت��م إعدادها
كطب��ق شعبي ف��ي االعي��اد والمناسبات
تقدمه��ا المطاع��م وتحتف��ظ بطعمه��ا
األصلي بعد إعادة طبخها .
كل هذه الوجبات يتم تقديمها مع االرز
المطبوخ بأكثر م��ن طريقة لعل المندي
أشهره��ا والقبولي والبرياني والمكبوس
والرز االبيض.

من جانب آخر تتميز محافظة ظفار بعدد
من المخب��وزات منها خب��ز الكعك (خبز
بالقالب) وهو عبارة عن خبز يتم خبزه في
التنور التقليدي ويشكل على شكل رقائق
دائرية يابسة وحل��وة المذاق وتقدم مع
الشاي والحلي��ب وتؤكل مع الحلوى أيضا
وهي من أشهر أنواع الخبز في ظفار يتم
إعدادها ف��ي المنازل إلى جانب أن بعض
المخابز الحديث��ة التي تقدم هذه األنواع
من الخبز لكنها ليس��ت بجودة الصناعة
المنزلي��ة والت��ي يح��رص السي��اح وزوار
المحافظة على طلبها من بعض المنازل
المتخصص��ه ف��ي إعداده��ا وتسويقه��ا
للزوار وخاصة خالل فترة الخريف .
وقامت مؤخ��را وزارة السياحة بتطوير
وتجميل منطقة اكشاك المضابي على
سهل آتي��ن وبالتنسيق مع بلدية ظفار
واعدادها وفق��ا لالشتراط��ات الصحية
وبشكل جمال��ي ،إلى جانب أن محافظة
ظف��ار تزخ��ر بمجموع��ة واسع��ة م��ن
المطاع��م العالمية ومطاع��م الوجبات
السريعة والمطاع��م الهندية والتركية
والعربية واالسيوية بشكل عام ،فهناك
المطعم الصيني والمطاعم الباكستانية
والمطاع��م الدولي��ة وجميعه��ا تقدم
قائم��ة منوع��ة من الطع��ام وبما يلبي
حاجة زوار المحافظة.

17

يوليو 2017

منها رأس أول بئر منتجة للنفط ونسخا من فاتورة أول شحنة

شركة تنمـية نفـط عـمان تهـدي متحف
«عمان عبر الزمان» مقتنيات تحكي تاريخها
حــمود المحروقي :المتحـــف ســيكون األكـبر في دول الخليج
عبداألمير العجمي :المواد المهداة جزء هام من رحلة البدايات المتواضعة
مسقط-
أه��دت شرك��ة تنمي��ة نفط عُم��ان بعض
المقتنيات والم��واد التي تحك��ي تأريخها إلى
"متح��ف عُم��ان عبر الزم��ان" (قي��د التشييد)
ال��ذييُـتو ّقع أن يكون أكبر متحف في منطقة
الخلي��ج .وم��ن القط��ع األثري��ة الت��ي ستأخذ
طريقه��ا إل��ى المتح��ف رأس أول بئ��ر منتجة
للنف��ط في حق��ل فهود ف��ي شم��ال منطقة
االمتياز ،في حي��نتشمل القطع األخرى نسخاً
م��ن الفاتورة الت��ي تسج��ل أول شحنة تصدر
م��ن خام النفط العُماني في 1967م ،ورسالة
شك��ر وتقديرمن السلط��ان السيد سعيد بن
تيمور آل سعي��د لتهنئة موظفي الشركة على
ه��ذا اإلنجاز الذي تحقق .كم��ا قدمت الشركة
صوراً قديمة لموظفيه��ا ،وعملياتها ،وجهود
االستكشاف ،وكتب حول الجيولوجيا ،وعيّـنات
من األحافيروالصخور والنفط.

يكون المتحف األكبرفي الخليج.
واضاف :نحن نتقدم بالشكر الجزيل لشركة
تنمية نفط عُمان وبقية القطاعات الحكومية
والخاص��ة عل��ى دعمه��م ومساندته��م لهذا
المشروعالوطني الكبير".
ويُع��د التوقي��ع عل��ى ه��ذه المذك��رة أحد
أبرز اإلنج��ازات خالل ه��ذا الع��ام االستثنائي
الذي تحتفي في��ه الشركة بالذكرى الخمسين
لتصدي��رأول شحنة من خ��ام النفط العُماني
والذكرى الثمانين لتأسيسها.

تفاصيل

ويتمث��ل الغرض م��ن المتحف ال��ذي يجري
بناؤه حالياً في والي��ة منح بمحافظة الداخلية تشرف عل��ى بن��اء المتح��ف ،والمهندس عبد
في إب��راز قصة عُمان بتفاصيلها الشيّقة منذ األمي��ر ب��ن عبدالحسي��ن العجم��ي ،المدي��ر
حُقب ما قب��ل التاريخ إلى يومن��ا الحاضر ،مع التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة
التركي��ز عل��ى الفترة من ع��ام 1970م عندما بشركة تنمية نفط عُمان.
تولى حضرة صاحب الجاللة السلطانقابوس
بن سعيد المعظم ،حفظ��ه اهلل ورعاه ،مقاليد
رحلة البدايات
مشروع وطني
الحكم في البالد.
ّ
من جانبه قال عبداألمير العجمي :يُسعدني
وعلق المحروق��ي قائال :يعد مشروع "متحف
وو ّقع الطرفان مذك��رة تفاهم رسمية بهذا عُمان عبر الزم��ان" مشروعاً وطنياً كبيراً .وتم أن يك��ون تاريخ الشركة ف��ي خدمة هذا البلد
الش��أن ،حي��ث و ّقعه��ا المهن��دس حمود بن االنته��اء من األعم��الالتمهيدية وت��م البدء العزيز وال��ذي سيعرض في "متحف عُمان عبر
محم��د المحروق��ي ،رئيس ش��ؤون المنشآت بحمد اهلل في تنفيذ األعمال اإلنشائية كأعمال الزم��ان" الرائع ،وأننا تمكنّ��ا من اإلعالن عن
السلطانية بش��ؤون الب�لاط السلطاني التي الخرسان��ات والهياكل الحديدي��ة ويُتوقع أن إهداء هذه القطع والم��واد األثرية الهامة في

عامنا الذي نحتفي فيه بمناسبتين عزيزتين 543800 ".برميل (بسع��ر  1.42دوالر أمريكي
واضاف :تشكل هذه الم��واد جزءاً هاماً من للبرميل)  750ألف دوالر أمريكي ،أي ما يعادل
رحلتن��ا من البداي��ات المتواضع��ة إلى شركة  5.5مليون دوالر أمريكي بسعر اليوم.
حديثة ورائدة وذات شه��رة عالمية كما نراها
رسالة شكر
الي��وم .وجاء رأس البئر الذي تتبرع به الشركة
للمتحف من بئر فه��ود -2التي أكدت في عام
واحتف��ا ًء بهذه المناسبة ،أرس��ل والد جاللة
1964م ألول مرة وجود النفط بكمياتتجارية السلط��ان المعظ��م رسالة شك��ر وتقدير إلى
ف��ي هذا الحقل .كم��ا أن البئر أنتجت ما يصل موظف��ي شرك��ة تنمية نف��ط عُم��ان ،والتي
إل��ى  12500برميل م��ن النف��ط يومياً حتى ستُعرضف��ي المتحف كذل��ك .ومما جاء في
أغلقت أخيراً في عام 1983م.وقد عُرض رأس الرسالة :إن االنتهاء بنجاح من كل هذا العمل
البئر ف��ي مبنى عالم المعرف��ة التابع للشركة ضمن الجدول الزمني الذي خططت له الشركة
منذ عام 2005م.
يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع
ّ
وتوث��ق الفات��ورة  -أو بوليص��ة الشح��ن  -والذين عملوا بجد وإخالص".
تصدير أول شحنة م��ن النفط الخام العُماني
وأض��اف :إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة
في  27يولي��و 1967م على متن ناقلة النفط ف��ي تاري��خ بالدنا ونتمن��ى لك��م أن تواصلوا
موسبرين��س من مين��اء الفحل إل��ى اليابان .عملكم الجيد الذي يعد بطبيعته األساسالذي
وبلغ��ت قيم��ة الشحنة الت��ي بلغ��ت كميتها يعتمد عليه تقدم بلدنا وشعبنا في المستقبل.

تدفق السياح يعكس شعبيتها

هامـبورغ ..وجـهة العـائالت الخـليجية فـي الصيـف
هامبورج-
وفق��اً لإلحصائيات األخي��رة التي أصدرتها
هيئ��ة السياح��ة في هامب��ورغ ،فقد شهدت
أع��داد السي��اح م��ن دول مجل��س التعاون
الخليج��ي وع��دد ليالي مبيتهم ف��ي مدينة
هامب��ورغ األلماني��ة ازدي��اداً الفت��اً ،األم��ر
ال��ذي يؤكد من جدي��د شعبيتها لدى هؤالء
الزوّار .وفي المقابل ،أظهرت أحدث التقارير
المتعلقة بسوق السياحة أن هذه الدول هي
أيضاً م��ن أكثر األسواق تصديراً للسياح إلى
هذه المدينة.
ومن المتوقع أن يزداد تد ُّفق الزوار الذين
يقص��دون مدينة هامبورغ م��ن دول الخليج
العربية بفضل روع��ة المعالم الجديدة التي
تم��ت إضافته��ا إل��ى المدني��ة ،ومنه��ا دار
الحفالت الموسيقية واألوبرا "فيلهارمونيكا
إلب��ه هامبورغ" الت��ي افتتحت مطل��ع العام
2017؛ وه��ي مجم��ع عص��ري للحف�لات
الموسيقية يقع في منطقة هافن سيتي من
المدينة.
ويعتبر هذا المعلم المرموق الجديد تحفة
معماري��ة فري��دة تتأل��ف من ث�لاث قاعات
للحفالت الموسيقية ،وفندق ،وشقق فندقية،
وساح��ة البالزا المتاحة لعام��ة الناس ،وهي
عب��ارة ع��ن منص��ة أو شرفة تنه��ض على
ارتف��اع يبلغ  37مت��راً .وبوصفها معلماً من
معالم الج��ذب السياحي يضفي على المعلم
األساسي بعداً جمالياً آخر؛ تتوضع البالزا في

مبتغاه في العدد الكبي��ر من المقاهي التي
ً
مؤمنة له��م مناظر
تنتشر عل��ى ضفافه��ا؛
طبيعية أخاذة.

الفراغ الكائن ما بي��ن كتلتيّ المستودعات
القديم��ة ف��ي األسف��ل والهيك��ل الزجاجي
العص��ري في األعلى .وخ�لال نصف عام من
افتتاحها فقط ،استقبل��ت ساحة البالزا أكثر
م��ن مليوني زائر للتمتع بمناظ��ر بانورامية
خّ
الب��ة ال مثيل لها لمدينة هامبورغ ..مناظر
 360درج��ة تحي��ط بالمُشاه��د م��ن كل
الجهات.

حديقة هاغنبيك

طبيعة سياحية

وتجت��ذب مدينة هامب��ورغ السياح من كل
مك��ان ،وخاص��ة العائالت الخليجي��ة ،بفضل
مناظره��ا الطبيعية البك��ر الرائعة وبحيراتها
وتاريخها الغني ،عالو ًة على المعالم السياحية
الب��ارزة الت��ي يمكنهم زيارتها ف��ي المدينة؛
مث��ل بالد العجائ��ب المصغّ��رة أو (مينياتور
فوندرالند) ،حيث يعتبر هذا المعلم السياحي
أكب��ر نموذج مصغّر م��ن القطارات والسكك
الحديدي��ة ف��ي العال��م ،ويكتس��ب شعبي��ة
كبي��رة لدى العائالت نظ��راً لتصميمه الفريد
ً
إضاف��ة إل��ى تجارب
ال��ذي يحاك��ي الواق��ع،
الترفي��ه والتعلم التي يتيحه��ا .ويحتوي هذا
العال��م المصغّر على  930قط��اراً تضم نحو
 14450مقط��ورة ،و 228أل��ف شجرة ،و215
مجسَ��م ،و 8850سي��ارة ،فض ً
�لا ع��ن
أل��ف ّ
سك��ة حديدية بط��ول يناه��ز  13كيلومتراً،
و 3660مبنىً وجسراً .وتحتوي بالد العجائب
المصغّ��رة على نم��اذج للعديد من المناطق
األلماني��ة وأخرى شهيرة ف��ي العالم يجب أال

تف��وَّت فرصة زيارتها؛ مث��ل مدينة هامبورغ
ومنطقة هارتز الجبلية األلمانية وجبال األلب
النمساوية وفرنسا وإيطاليا وأمريكا الشمالية
واسكندنافي��ا ،عالو ًة عل��ى أصغر مطار حيوي
في العالم.
وف��ي جوار ه��ذا العال��م المصغّ��ر تنتظر
ً
خاص��ة على
العائ�لات رحل��ة مثيرة أخ��رى
السك��ك الحديدية في "هامب��ورغ دانجون"،
وه��ي حج��رة الرعب حي��ث ي��ؤدي ممثلون
ً
محترف��ون عروضاً
حيّ��ة مستمدة من تاريخ
مدين��ة هامب��ورغ تدخ��ل الهلع إل��ى قلوب
ال��زوار ،فتجعلهم يطلق��ون صرخاتهم عالياً
من دون شك!

بحيرة ألستر

وم��ن المعال��م السياحية األخ��رى "بحيرة
ألست��ر" التي تقع في قل��ب مدينة هامبورغ،
وتحظ��ى بشعبية كبي��رة لدى ال��زوار ،وهي
تمت��د على مساحة  160هكتاراً .تم إنشاؤها
في الق��رن الثالث عشر عب��ر حصر مياه نهر
األلست��ر .وفي ه��ذه البحيرة ،يمك��ن لزوار
هامبورغ الذي��ن يقصدونها من جميع أنحاء
العال��م االستمتاع بجوالت عائلية لطيفة في
الق��وارب ،فض ً
ال ع��ن خوض تج��ارب ركوب
زوارق التجذيف والقوارب الشراعية ،مع توفر
فرصة كبيرة لمشاهدة ع��دد ال يحصى من
المنازل والفي ّ
�لات المجاورة للبحيرة .أما من
يبح��ث عن السكين��ة والصف��اء ،فإنه سيجد

وعن��د قض��اء عطل��ة عائلي��ة ف��ي مدينة
هامبورغ ينبغي أال يفوّت الزوار فرصة زيارة
حديقة حيوانات "هاغنبيك" ففي عام 1907
كان��ت أول حديق��ة حيوانات عل��ى مستوى
العالم يمكن لزواره��ا االستمتاع بمشاهدة
أغ��رب الحيوانات خ��ارج أقفاصه��ا .ويمكن
اعتب��ار حديق��ة حيوان��ات "هاغنبي��ك" األم
األصلية لجميع حدائق الحيوانات العصرية؛
حيث صمّم��ت معالمها الطبيعية والحظائر
الخارجية فيها بعناية فائقة.
ومن��ذ ع��ام  ،2007أصبحت ه��ذه الحديقة
تضــ��م حــــــوض��اً لألسم��اك االستوائية ،إذ
عبر ممر أدغال مثير يمكن للزوار الوصول إلى
خ��زان سمك القرش وبرك��ة التماسيح وجحور
األفاع��ي .إضاف�� ًة إل��ى ذلك كله ،ف��إن صيف
هامب��ورغ اللطيف الذي يتمي��ز بدرجات حرارة
لطيفة يقدم مالذاً لقاطني دول الخليج العربية
من صيفهم الحار؛ ما يجعل هذه المدينة وجه ًة
عائلي��ة مثالي��ة للتمت��ع بمزيج م��ن الحضارة،
والطبيعة ،والعمارة والفنون المتنوعة األخرى،
فضــــ ًال عن إمكانية االسترخاء في أجواء تتسم
باألم��ان وال��ودّ ..إنها لعناص��ر فريدة تشكل
أس��اسَ الشعبية المتزاي��دة لمدينة هامبورغ
في قلوب العائالت .
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منح فندق بارك إن
الدقم شهادة التميز
في تريبادفيسور 2017

يوليو 2017

يوسف الهوتي مدير المشاريع في شركة االبتكار:

مرحبا تاكسي

خدمة هدفها راحة السياح وسهولة تنقل الزبائن
منهجية المشروع تكمن في أن «المواطن مالك المركبة ..المالك يقود المركبة»

مسقط-
حصل فندق بارك إن باي راديس��ون
هوت��ل آن��د ريزيدن��س الدق��م ،ف��ي
سلطنة عمان ،على شهادة التميز في
تريبادفيس��ور  .2017وش��هادة التميز
تريبادفيس��ور تعليقات ونصائح حول
الفنادق والمنتجعات ورحالت الطيران
وأماكن اإليجار وباقات السفر والمزيد،
حت��ى يمكن��ك التخطي��ط لرحلت��ك
المثالية وحجزها.
وتمنح شهادة التميز حسابات لجودة
وكمية وحداثة االستعراضات المقدمة
م��ن المس��افرين على تريبادفيس��ور
على مدى  12شهرا .وللتأهل ،يجب أن
يحافظ النش��اط التجاري على تقييم
إجمال��ي فقاعة تريبادفيس��ور ال يقل
عن أربع��ة من أصل خمس��ة ،ويكون
الحد األدنى لعدد المراجعات ،ويجب أن
يك��ون مدرجا في تريبادفيس��ور لمدة
 12شهرا على األقل.

الخليجيون يكتشفون
روعة الخريف بين ربوع
منتجع البليد صاللة

صاللة-
ش��هد منتج��ع البلي��د صاللة ب��إدارة
أنانت��ارا إقب��ا ًال كبيراً خ�لال أيّام عيد
الفطر ،ومن المرتقب أن يستمرّ هذا
الزخم خالل موسم الخريف في العام
األول على تشغيل المنتجع.
وقال جايم��س هويتس��ون ،المدير
الع��ام لمنتج��ع البلي��د صاللة ب��إدارة
أنانتارا :احتفلنا بعيد الفطر ألول مرّة
ف��ي المنتجع من��ذ أن ش��رّعنا أبوابنا
في ش��هر نوفمبر الماضي ،واس��تأثر
ّ
س��كان دول الخليج بأكثر من  80%من
ضيوفنا.
يُعتبر منتج��ع البليد صالل��ة بإدارة
أنانت��ارا المنتج��ع األول واألوح��د ف��ي
المنطق��ة المؤ ّل��ف م��ن فل��ل فاخ��رة
م��زوّدة بأحواض س��باحة ،إذ يش��مل
 88فيال خاص��ة مؤ ّلفة من غرفة نوم
واحدة أو اثنتين أو ثالث غرف.
وأضاف هويتس��ون قائ ً
ال :س��اهمت
فللنا المتوفّرة بعدّة أحجام والمزوّدة
بأح��واض س��باحة خاص��ة ف��ي جذب
الضيوف م��ن دول الخليج .في الواقع،
ّ
ش��كلت حجوزات الفلل م��ا يزيد على
 50ف��ي المئ��ة م��ن نس��بة اإلش��غال
لدينا خ�لال أيّ��ام العيد .ع�لاوة على
ذل��ك ،نحن نقدّم مس��توى جديداً من
الفخامة في صاللة ينش��ده الكثيرون
م��ن زوّارن��ا الخليجيين بع��د التجارب
الت��ي اختبروه��ا مع عالمتن��ا في جزر
المالديف وفي تايالند».

اقتسام اإليرادات بنظام النسب المتفق عليها بين مالك التاكسي والشركة
مسقط-
ق��ال يوسف ب��ن أحم��د الهوت��ي مدير
المشاري��ع الخاصة بشركة االبتكار للتقنية
المعلوماتية ان خدمة مرحبا تاكسي ولدت
م��ن اجل تقديم خدمة متميزة في خدمات
التاكس��ي ،تتمت��ع بأعل��ى مرات��ب االمان
باستخدام أح��دث التقنيات في مجال ادارة
سي��ارات األجرة م��ن اجل راح��ة السائح أو
الزبون وتسهيل التنقل واكساب السائقين
الثقافة والوعي الالزمين للقيادة اآلمنة.
وأشار الهوتي إلى أن الفئات المستهدفة
والخدم��ات لهذا الن��وع من ان��واع النقل
تتمث��ل في خدم��ة تحت الطل��ب (تطبيق
الكتروني ،موقع الكتروني ومركز االتصال)
وأجرة سياحي��ة لخدمة السياح في الفنادق
 3و  4و  5نجوم ورحالت تجارية والعائالت
والنس��اء والمع��ارض والمؤتم��رات وذوي
االحتياج��ات الخاص��ة وكب��ار الشخصيات
والتوصيل من والى العمل ورحالت سياحية
(ميناء السلطان قابوس).

منهجية

وأوض��ح؛ ان منهجي��ة المش��روع تكمن
ف��ي ان “المواط��ن مال��ك المركب��ة …
المالك يقود المركب��ة” حيث ان السيارات
مملوك��ة للمواط��ن والمواط��ن هو يقود
المركب��ة مع توفير خدم��ات االجرة الذكية
باستخ��دام اح��دث التقني��ات والتي تقوم
الشرك��ة بتركيبها وتوفيره��ا في المركبة
ويت��م اقتس��ام االي��رادات بنظ��ام النسب
المتف��ق عليه��ا بي��ن مال��ك التاكس��ي
والشركة وتكاليف الوقود وصيانة المركبة
وتأمينه��ا عل��ى مال��ك المركب��ة .اما عن
الفوائد وااليجابيات فق��ال انها تتمثل في
اسطول موحد من سيارات االجرة لتحسين
الجودة ومرك��ز اتصاالت على مدار الساعة
وقسم خاص لتلق��ي الشكاوى من الزبائن
والسائقي��ن وبيئ��ة آمنه للزبائ��ن وتوفير
خدم��ات التاكسي من خالل مركز االتصال
والتطبيق االلكتروني والموقع االلكتروني
واستخدام الهيكل الخارجي لسيارة األجرة
لإلعالن��ات لتحقي��ق عائد اضاف��ي وتوفير
تدريب متخص��ص لسائقي سيارات االجرة
وخدمة العمالء واالرش��اد السياحي اضافة
الى سائق اجرة محترف (.)IRU

تطبيق خاص

واشار يوس��ف الهوتي ال��ى أن التطبيق
الخاص بمرحبا تاكسي (Marhaba Taxi
 )Omanسيوفر خاصية االمان للراكب من
خ�لال زر ام��ان بإمكان الزب��ون من خالله
التواصل بشكل سريع مع الشركه في حالة

■ الفطيسي خالل
استخدامه مركبات مرحبا

وجود أي اشكالي��ات أو مساعدة ،باالضافة
الى مي��زة متابعة اق��ارب وأصدقاء الزبون
له منذ لحظ��ة انطالق الرحل��ه الى نقطة
الوص��ول من خالل إرس��ال رابط يمنكهم
من متابعته.
وتسع��ى شركة مرحبا تاكس��ي بالتركيز
عل��ى االمان وجودة الخدم��ة كأساس عند
تقدي��م الخدمة م��ن خالل مي��زات االمان
التي يوفره��ا التطبيق باالضافة الى نظام
تتبع المركبه ومعرفة سرعتها ومدى التزام
السائ��ق بالقواع��د المرورية ،حي��ث يعتبر
االمان في وسائل النقل أمر رئيسي لتشجيع
السي��اح على استخدام وسائل النقل اآلمنة
مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية.

■ ربط الخدمة بأحدث خدمات الخرائط

■ يوسف بن احمد الهوتي

■ استخدام عداد التعرفة في مركبات مرحبا
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لبسط مظلة األمن في الطرق

شرطة عمان السلطانية
في خدمة زوار موسم الخريف

«عمان الرّخاء وال ّنماء»
تحت شعار ُ

مهرجان صاللة السياحي

يواصل جذب السياح إلى محافظة ظفار
صاللة  -العمانية

يواصـــ��ل مهرج��ان صالل��ة السياح��ي
2017م فعاليات��ه ف��ي مرك��ز البلدي��ة
الترفيه��ي والت��ي تستم��ر إل��ى  31م��ن
اغسط��س المقب��ل ولم��دة  63يوماً تحت
شعار « عُمان الرّخاء والنماء» .
يتضم��ن برنام��ج المهرج��ان ه��ذا العام
فعالي��ات متنوع��ة ف��ي مختل��ف الجوان��ب
الديني��ة واالقتصادية والثقافي��ة والتراثية
واالجتماعية والرياضية والفنية والترفيهية
والعروض المسرحي��ة ،باإلضافة إلى إقامة
مهرج��ان الفن��ون التقليدي��ة والصناع��ات
الحرفية بمشاركة  35دولة .
وتق��ام معظ��م الفعاليات بمرك��ز البلدية
الترفيه��ي الذي يضم العدي��د من المسارح
وقاعات للمعارض وقرية تراثية وقرية الطفل
إلى جانب إقامة بعض الفعاليات المصاحبة
لمهرجان صاللة السياحي في واليتي طاقه
ومرب��اط وموقع مخيم اصدق��اء البلدية في
سهل اتين وقرية سمهرم السياحية.

معارض

ويشتم��ل المهرجان عل��ى إقامة معارض
مختلف��ة منه��ا التثقيفي��ة والخدمي��ة
والتسويقي��ة والتوعوي��ة من خ�لال أجنحة
خصص��ت للجه��ات الحكومي��ة وشرك��ات
القط��اع الخاص وجمعيات الم��رأة العمانية
والمراكز الحرفية حيث تقام بعض المعارض
ط��وال فترة المهرجان أو خ�لال فترة زمنية
محددة وتحظ��ى بمتابعة واهتمام من قبل
زوار المهرجان .
كما تقام ضمن فعاليات المهرجان معرضا
استهالكي��ا يض��م عارضين من ع��دة دول
وبمشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات
العمانية الى جانب مشاركة معرض «عمان
أرض الصداقة والس�لام» ومعرض الكتاب
وفعاليات عالمية .
ويتضمن المهرج��ان ايضا تنظيم العديد
من المسابقات أبرزها مسابقة حفظ القرآن
الكريم ومسابقة اإلنشاد ومسابقة الواليات
التنافسي��ة ومسابقة فن البرع��ة والشالت،
إضافة الى بطولة مهرجان صاللة السياحي
لك��رة الق��دم وبطول��ة الرماي��ة ومسابقة

قــرية سـمهرم

مزاينة االبل والمحالب��ة إلى جانب مسابقة
القدرة والتحمل للخي��ول وفعاليات رياضية
وفنية متنوعة .
وتقام على م��دى فترة المهرجان الندوات
الديني��ة واألمسي��ات الثقافي��ة والشعري��ة
والفني��ة بمشاركة علم��اء ومفكرين وادباء
عرب وعمانيين في مختلف المجاالت .
ويح��رص المهرج��ان عل��ى إقامـــ��ة
األنشـــــط��ة والفعـــالي��ات المتج��ددة
والمتنوع��ة تناس��ب كافة الفئ��ات العمرية
مع التركيز على الفعاليات التراثية والفنون
العماني��ة التقليدي��ة إلى جان��ب الفعاليات

 35دولة تشارك في
مهرجان الفنون التقليدية
والصناعات الحرفية
مركز البلدية الترفيهي
يحتضن فعــاليات
مســرحية وقاعــات
للمعارض وثرية للطفل

الخاصة بالمرأة والطفل.

عروض ومسارح

ويضم مركز البلدية الترفيهي العديد من
المسارح إلقامة الفعالي��ات كمسرح المروج
التي تقام عليه الحفالت الفنية والمسابقات،
بينم��ا يحتضن المس��رح الرئيسي العروض
المسرحي��ة وع��روض الجالي��ات المقيم��ة
بالسلطن��ة فيم��ا تقام على مس��رح الساحة
العامة عروض اخرى تساهم فيها الشركات
الراعية للمهرجان.
كما تقام على مس��رح الواليات المسابقة
التنافسي��ة للتعري��ف بالم��وروث العمان��ي
للوالي��ات المشاركة م��ن مختلف محافظات
السلطن��ة فيم��ا يحتض��ن مس��رح البحيرة
الجلس��ات الفني��ة ،بينما تق��ام على مسرح
الطفل فعاليات وبرامج األطفال المتنوعة.
ويضم مرك��ز البلدي��ة الترفيه��ي قاعات
متعددة إلقامة المع��ارض الفنية والثقافية
والخدمي��ة لمختلف الجهات الحكومية وهي
قاع��ة التُ��راث وقاعة عم��ان وقاع��ة اللبان
وقاعة البليد وقاعة ريدان .
وتع��د القري��ة التراثي��ة بمرك��ز البلدي��ة
الترفيه��ي واجه��ة المهرج��ان م��ن خالل
بيئاته��ا الحضري��ة والريفي��ة والبدوي��ة
والبحرية نظرا لما تجسده من إرث حضاري
وتاريخ��ي وثقافي يعكس لل��زوار جانبا من
الت��راث العمان��ي بم��ا تقدم��ه القرية من
مأكوالت تقليدية وفنون مختلفة وصناعات
حرفي��ة عماني��ة وذلك ف��ي إط��ار التعريف
بالموروث العماني.

تشه��د قرية سمهرم السياحية الت��ي تعتبر رافدا من
روافد مهرج��ان صالل��ة السياحي الفعالي��ات السنوية
الت��ي تحتضنها وتضم العديد من المناشط التي تعنى
بالمع��ارض التجاري��ة واأللعاب الكهربائي��ة والهوائية
وألع��اب المهارات وع��روض الحيوان��ات وركوب الخيل
والجمال ،إضافة إل��ى فرق الفنون التقليدية ومسابقات
االطف��ال  .ويساه��م مهرج��ان صالل��ة السياح��ي في
تنشي��ط السياحة ف��ي موسم الخريف الذي يستقطب السياحة العائلية من كافة محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون لدول
الخلي��ج العربية حيث استعدت الجهات الرسمية واألهلية إلنجاح الموسم السياحي له��ذا العام واستقبال زوار المحافظة وتوفير
كافة التسهيالت والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة.

■ جهود شرطية خالل فعاليات موسم خريف صاللة
صاللة  -العمانية
تواص��ل ش��رطة عم��ان الس��لطانية
جهوده��ا خ�لال موس��م الخري��ف من
خالل خطة أمنية تضمن توفير المظلة
األمنية الشاملة للمواطنين والمقيمين
وزائري المحافظة من السياح وغيرهم
لتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة هذا
ما أكده العميد محسن بن أحمد العبري
قائد شرطة محافظة ظفار.
وق��ال العب��ري؛ إن قي��ادة ش��رطة
محافظ��ة ظف��ار دأبت وبمس��اندة من
باقي التش��كيالت األخرى في ش��رطة ■ محسن العبري
عمان الس��لطانية على ب��ذل مزيد من
الجهد واالس��تعداد قبل بدء موس��م الخريف من خالل عق��د االجتماعات التحضيرية
والقي��ام بالزي��ارات الميداني��ة الت��ي يت��م خالله��ا الوقوف عل��ى كاف��ة االحتياجات
والمتطلبات الالزمة لبسط مظلة االمن على طول الطرق التي يسلكها الزوار وصوال
ال��ى محافظة ظفار فضال عن انتق��اء المواقع إلقامة النق��اط االمنية لتمكين رجل
الشرطة من تقديم مختلف الخدمات للزوار ،حيث اتخذت تشكيالت الشرطة المعنية
في س��بيل ذلك كاف��ة االجراءات ب��دءاً من المنافذ البرية واالنتش��ار على مس��ارات
الطرق الرئيسية المؤدية الى محافظة ظفار.

تنسيق

وأضاف قائد شرطة محافظة ظفار بأن قيادة شرطة محافظة ظفار قامت بالتنسيق
مع الجهات الحكومية المختصة لإلعداد والتحضير للمهرجان ،وتم زيارة المواقع التي
تقام عليها الفعاليات ،لوضع االش��تراطات والمتطلبات األمني��ة والمرورية ،وتحديد
االحتياج��ات األمنية من القوى البش��رية والتجهي��زات األخرى بالتنس��يق مع االدارة
العام��ة للعمليات والتي تقوم بمتابعة س��ير الفعاليات لتذلي��ل الصعوبات والعقبات
التي قد تظهر أثناء تأدية الواجب .
كما تتولى اإلدارة العامة للعمليات التنسيق بين تشكيالت شرطة عمان السلطانية
وتوزيع العمل وتقس��يم األدوار على رجال الش��رطة حس��ب المناش��ط والفعاليات،
س��واء كان ذل��ك مروريا أو أمنياً أو خدميًا .ونظراً لكث��رة أعداد مرتادي مركز البلدية
الترفيه��ي وتنوع الفعاليات والمناش��ط التي تقام على أرضه ،فقد تم انش��اء مركز
أمن المهرج��ان ليقدم خدمات أمنية للزوار ويقوم المرك��ز بذات االختصاصات التي
تقوم بها مراكز الش��رطة األخرى ويتلقى كافة انواع البالغات الواردة إليه ويتعامل
مع ما يدخل ضمن اختصاصه ،كما يشرف المركز أمنيا على مداخل ومخارج المركز
الترفيهي وتنظيم حركة المركبات سواء داخل المركز أم خارجه.
ويعتبر مركز ش��رطة اتي��ن المتنقل بالقرب م��ن دوار اتين م��ن المواقع الحيوية
الت��ي يقصدها الكثير من زوار المحافظة لقربه من المواقع الس��ياحية والمناش��ط
المصاحبة للمهرج��ان ،باإلضافة الى القرب من المدينة والخدمات حيث يأتي الهدف
من انشاء المركز لغرض التواجد الشرطي واالمني ولسرعة االستجابة للبالغات في
نطاق اختصاص المركز.

نصائح

وحول النصائح الموجهة لس��ائقي المركبات اثناء تساقط األمطار وتكون الضباب
خاصة في المنحدرات والمنحنيات الجبلية أوضح العميد قائد ش��رطة محافظة ظفار
بأن��ه يتطلب من مس��تخدمي الطريق اخذ الحيط��ة والحذر خالل تس��اقط األمطار
وتك��ون الضب��اب وعليهم ،كذل��ك التأكد من س�لامة جميع اج��زاء المركبة وضمان
صالحيته��ا للعمل في مثل تلك األج��واء كالفرامل واإلطارات تفادي��ًا لالنزالق اثناء
التوقف المفاجئ او اثناء عبور الحيوانات السائبة .كذلك التأكد من صالحية ماسحات
الزجاج كما يجب على س��ائقي المركبات مراعاة اللوائح اإلرش��ادية المنتش��رة على
الطرقات والتقيد بأنظمة المرور ومنها ترك مسافة أمان كافية بين المركبة واألخرى
وتجنب السرعة الزائدة وتشغيل اإلضاءة متى ما دعت الحاجة إليها.
وحول الخطة المرورية التي تم وضعها لتس��هيل حركة الزوار اكد العميد محس��ن
ب��ن احمد العب��ري ان القيادة وضعت خط��ة مرورية متكاملة لتس��هيل حركة الزوار
والمقيمين من خالل نش��ر دوريات المرور في جميع الدوارات ومواقع إشارات المرور
والط��رق الرئيس��ية به��دف تنظيم الحرك��ة المرورية وتس��هيلها ومن��ع االختناقات
المرورية وكذلك في بوابات المهرجان فقد تم نشر دوريات عند المداخل والمواقف
التابعة للمهرجان لتس��هيل الحركة وفك االختناقات المرورية خاصة في األيام التي
تقام فيها حفالت وأمسيات ثقافية داخل المهرجان.
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أخبــار
عمانتل تطلق عرض
فيلم األربعاء ألعضاء
برنامج «مكاسب»

خالل أول  5أشهر من العام الجاري

مسقط ــ

مسقط ــ

محمد الزدجالي :تشغيل  13منشأة
فــندقية جــديدة بالسـلطـنة

أكد مدير ع��ام خدم��ات المستثمرين
وإدارة الجودة بوزارة السياحة المهندس
محمد ب��ن محمود الزدجال��ي أن جهود
وزارة السياحة تتواصل بوتيرة متسارعة
تتواصل جهود وزارة السياحة في تهيئة
سُب��ل اإلستثم��ار ف��ي اقام��ة المشاريع
الفندقي��ة بالسلطن��ة به��دف مواكب��ة
الطل��ب المتنام��ي للغ��رف الفندقية في
مختل��ف المواق��ع السياحي��ة ف��ي جميع
محافظات السلطنة.
فقد بل��غ إجمال��ي العرض ف��ي الغرف
الفندقي��ة بنهاي��ة الع��ام 2016م ع��دد
18825غرف��ة فندقي��ة تتوزع ف��ي ربوع
السلطن��ة ضم��ن أصن��اف المنش��آت
الفندقية المعتم��دة بالسلطنة كالفنادق
والمنتجعات والشقق الفندقية والمخيمات
السياحية بفئاتها المتعددة واالستراحات
السياحي��ة وبي��وت الضياف��ة والن��زل
التراثية والنزل الخض��راء ،ورغم األوضاع
االقتصادي��ة المتذبذب��ة ف��ي المنطقة
جراء إنخفاض أسع��ار النفط وبطء النمو
في اإلستثمار إال أن المجال السياحي في
سلطنة عُمان يشهد حراكاً وطلباً متزايد
األمر الذي يدف��ع بالمستثمرين للمضي
قدم��اً ف��ي الدخ��ول بمشاري��ع سياحية
وفندقية تلبي ذلك الطلب.

 352منشأة فندقية

وقال الزدجالي :منح��ت وزارة السياحة
خالل الخمس��ة أشهر األولى م��ن العام
الجاري 2017م تراخيص سياحية جديدة
لتشغيل ع��دد  13منش��أة فندقية ليبلغ
ع��دد المنش��آت الفندقية ف��ي السلطنة
حت��ى األول من يوني��و الجاري عدد 352
منش��أة فندقي��ة ،ويأت��ي ذلك ف��ي إطار
سع��ي ال��وزارة لتطوير قط��اع المنشآت
الفندقي��ة بالسلطنة وزيادة أعداد الغرف
الفندقي��ة وتنوي��ع المنت��ج السياحي في
ه��ذا الجانب ،جنباً إلى جن��ب مع االرتقاء
بمستوى الخدم��ة والجودة في المنشآت
الفندقي��ة وتوزي��ع ه��ذه المنش��آت في
مختلف محافظات السلطنة ،كما يتواكب
ه��ذا االهتمام بالقط��اع الفندقي ضمن
رؤي��ة السلطنة لتنمي��ة وتطوير القطاع
السياحي وف��ق االستراتيجي��ة العمانية
للسياحة  2040التي ستنفذ على مراحل
خ�لال الخم��س وعشرين سن��ة القادمة
ً
هادفة إلى جعل السلطنة وجهة سياحية
متمي��زة للعطالت والمؤتم��رات وأنماط
السياحة المتعددة.
وأض��اف :توزع��ت المنش��آت الفندقية
التي منحتها الوزارة التراخيص السياحية
خالل الفترة م��ن يناير إلى مايو 2017م
عل��ى ع��دد م��ن محافظ��ات السلطن��ة

خدمات إلكترونية

■ م .محمد الزدجالي

وبمختل��ف التصنيف��ات شمل��ت عدد 4
فنادق و 2شقق فندقية و 2مخيم سياحي
و 3بي��وت ضياف��ة وع��دد استراحتي��ن
سياحيتين توزعت ف��ي كال من محافظة
مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة جنوب
الشرقي��ة ومحافظت��ي شم��ال الباطن��ة
وجن��وب الباطن��ة ومحافظ��ة الداخلي��ة
ومحافظة البريمي ومحافظة مسندم.
جدي��ر بالذك��ر أن إفتت��اح المزيد من
المنشآت الفندقية يسهم بشكل مباشر
في رفع ع��دد الغرف الفندقية المعروضة
وزيادة التنافسية ف��ي مستوى الخدمات
الفندقي��ة ونوعي��ة وج��ودة المنتج من
جهة اخ��رى ،حيث ارتفع ع��دد المنشآت
الفندقي��ة بنهاي��ة 2016م بنسبة زيادة
 % 6.6مقارن��ة بع��ام 2015م فبع��د أن
ك��ان الع��دد ( )318منش��أة فندقية بلغ
عدد المنشآت الفندقية التي تم افتتاحها
حت��ى نهاية ع��ام 2016م ( )339منشأة
فندقي��ة لترتفع بعد ذل��ك حتى منتصف
العام الج��اري 2017م إلى ( )352منشأة
فندقية.

افتتاح  81منشأة

وأضاف :حسب الموافقات الصادرة من
وزارة السياحة إلقامة المشاريع الفندقية

ق��ال المهن��دس محم��د الزدجال��ي ان وزارة السياح��ة اثبتت نجاحه��ا في تفعيل
الخدم��ات اإللكترونية لجميع طلبات التراخي��ص السياحية بما فيها كافة الموافقات
المنوطة بالوزارة إلقامة المشاريع الفندقية في إطار توجه الحكومة لتطوير وتبسيط
اإلجراءات اإلدارية الحكومية.
وأض��اف :فبعد أن قام��ت وزارة السياحة بإطالق نظ��ام إلكتروني إلصدار موافقات
األنشطة والتراخيص السياحية عن طريق الموقع اإللكتروني للوزارة بهدف إختصار
الوقت والجهد أمام المتعاملين لتقديم طلبات التراخيص واصدارها الكترونيا ،أدى
ذل��ك فعلياً إل��ى إختصار الوقت ال�لازم لتقديم الطلبات والحص��ول على التراخيص
بشك��ل سريع وم��رن ،حيث أن الوقت المستغ��رق إلنجاز المعاملة لمن��ح الموافقات
وإصدار التراخيص تقلص إلى فترة قصيرة ال تتعدى خمسة أيام عمل بحد أقصى في
حال اكتمال الطلب واستيفائه للش��روط والمعايير الفنية ،إلى جانب ذلك فإن وزارة
السياح��ة تقوم بمراجعة اجراءاتها في هذا الشأن بشكل دوري وتعمل على التنسيق
بصفة مستمرة مع كافة الجهات المختصة بهدف تبسيط وتسريع اجراءات الحصول
على الموافق��ات والتراخيص للمشاريع السياحية سعي��اً الى توفير منظومة خدمات
سياحية ذات كفاءة ترقى بمستوى التطلعات المرجوة لقطاع السياحة بالسلطنة.

يتوقع افتتاح 81
منشأة فندقية خالل
عامي 2018 – 2017
 18825غرفة فندقية
تتوزع على محافظات
السلطنة لخدمة
السياح والزوار

فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح عدد 81
منش��أة فندقي��ة جديدة خ�لال العامين
 2018/2017م ،حي��ث منح��ت ال��وزارة
موافقاته��ا إلنش��اء  81منش��أة فندقية
سترف��د القطاع ب��ـ  5279غرفة فندقية،
بينه��ا ع��دد  38منش��أة ف��ي محافظ��ة
مسق��ط بطاقة استيعابي��ة 3343غرفة،
و 3منش��آت بمحافظة ظفار ستوفر 498
غرفة فندقية ،كما يتوقع افتتاح  7منشآت
فندقي��ة ف��ي محافظ��ة شم��ال الباطنة
بطاق��ة استيعابي��ة  329غرف��ة فندقية
وافتتاح ع��دد  5منشآت بمحافظة جنوب
الباطنة توف��ر  171غرفة فندقية ،كذلك
 3منش��آت يتوقع افتتاحه��ا في محافظة
جنوب الشرقية ستوفر  54غرفة فندقية،
وف��ي محافظة شم��ال الشرقي��ة يتوقع
افتتاح عدد  7منش��آت ستوفر 102غرفة
فندقية ،كما يتوقع افتتاح عدد  4منشآت
بمحافظ��ة الداخلي��ة بطاق��ة استيعابية
 145غرف��ة فندقي��ة ،وف��ي محافظ��ة
البريمي يتوقع افتتاح  10منشآت فندقية
ستوفر  445غرفة فندقية ،ويتوقع افتتاح
ع��دد  3منشآت ف��ي محافظ��ة الظاهرة
توف��ر  90غرفة فندقية ومنش��أة واحدة
يتوق��ع افتتاحه��ا في محافظ��ة مسندم
توفر 24غرفة فندقية.

أطلق��ت عمانتل ،الش��ركة الرائدة
ف��ي توفي��ر خدم��ات االتص��االت
المتكامل��ة ف��ي الس��لطنة ،عرض��ا
متميزاً «اشتر تذكرة واألخرى علينا»
لمحبي السينما ومش��اهدة األفالم،
إذ يمك��ن العرض الخ��اص ألعضاء
برنام��ج « مكاس��ب « م��ن الحصول
على تذكرة س��ينما مجاني��ة مقابل
كل تذك��رة يقوم��ون بش��رائها من
جميع دور العرض «فوكس س��ينما
وسيتي سينما.
وقال أس��امة أحمد ال��رواس مدير
والء المش��تركين ف��ي عمانت��ل:
يس��عــــــدنا التعاون م��رة أخرى مع
دور الس��ينما «فوك��س و س��يتي
س��ينما» في إطالق ه��ذا النوع من
الع��روض الرائع��ة ،ويتمي��ز عرض
األف�لام «اش��تر تذك��رة واألخ��رى
علين��ا» بجاذبيت��ه حي��ث تتي��ح لهم
االس��تمتاع بمش��اهدة ما يفضلونه
م��ن األف�لام الس��ينمائية بأس��عار
تنافس��ية ومخفض��ة ،ويدل عرضنا
هذا على التزامــــنا تجاه مشتركينا
وتقدي��م له��م المزاي��ا ذات قيم��ة
وحرصن��ا علىمواصـــل��ة ابت��كار
أشكال مختلفة من المكافآت تقديراً
لوالئهم.
وأضاف  :هذا العرض س��اري أيام
األربع��اء من كل أس��بوع وللحصول
عل��ى الع��رض الممي��ز ،يمك��ن
ألعضاءبرنام��ج مكاس��ب االتص��ال
بالرق��م * ،33#*224واختي��ار
«مكاس��ب األربع��اء» ،وم��ن ث��م
االختيار بين تذاكر «فوكس وسيتي
س��ينما» ،وبع��د ما يق��وم باالختيار
س��يتلقى المش��ترك رس��الة نصية
قصي��رة على هاتف��ه متضمنة رمز
قسيمة العرض.

طيران اإلمارات تسير
يوميا إلى بنوم بنه
بنوم بنه  -وام

احتفل��ت « طيران اإلم��ارات « في
العاصم��ة الكمبودي��ة بن��وم بن��ه
بإطالق خدمتها اليومية إلى كمبوديا
من مطلع يوليو الجاري.
وأعرب بدر عباس نائب رئيس أول
طي��ران اإلمارات للعملي��ات التجارية
لمنطقة الشرق األقصى عن تقديره
للحكومة وسلطات الطيران المدني
الكمبودي��ة ومط��ار بن��وم بنه على
الدعم الذي قدموه لتس��هيل إطالق
الخدمة الجديدة.
وق��ال  :إنن��ا نتطل��ع إل��ى تلبي��ة
متطلبات المسافرين على هذا الخط
وتعزي��ز حرك��ة الس��ياحة والتجارة
بين دولة اإلم��ارات العربية المتحدة
وكمبوديا وشركائها التجاريين.
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أخبــار

فنادق إنتركونتيننتال
تفتتح «هوليداي إن
موتاري» في زيمبابوي

دبي ــ

ترميمها يجعل منها ضمن حزمة سياحية مع آثار بات

حارة الرمل في عبري تنتظر يد التطوير! ..
قراءة -يعقوب بن يوسف البلوشي
الزائ��ر لح��ارة الرم��ل ف��ي والي��ة عبري
بمحافظ��ة الظاهرة ،سيج��د تفاصيل البناء
القديم��ة وستع��ود ب��ه الذاك��رة الى آالف
السنين ،كون المكان تفوح منه رائحة عبق
الماضي ،والذي يقع على سفح جبل الرمل،
وهي حارة ذات بناء طيني.
تمتاز الحارة بتن��وع التفاصيل المعمارية
به��ا حي��ث أن أغلب البي��وت بالح��ارة بها
شرف��ات ونواف��ذ وأق��واس مستوح��اة من
ف��ن العم��ارة العربية واإلسالمي��ة كما هو
الح��ال السائد ف��ي فن العم��ارة في القالع
والبي��ت العماني��ه قديماً ،وكذل��ك أسقف
المن��ازل عمل��ت بج��ذوع النخي��ل وصبغت
بال��وان متع��ددة ،وكت��ب به��ا بعض من
األبيات الشعري��ة الرائعة ،باالضافه الى إن
ه��ذه الجذوع تش��د الناظر إليه��ا وتشعره
بالدهشة.

لم تشهد الحارة
منذ صدور المرسوم
السلطاني في 2004
بتقرير صفة المنفعة
العامة اية محاولة
لتطويرها!..
بيوتها ونوافذها
وشرفاتها مستوحاة
من فن العمارة العربية
واإلسالمية

عظمة البناء

فالشخص الذي يزور هذه البيوت التاريخية
يشاهد عظم��ة اإلنسان العمان��ي في بناء
البي��وت ف��ي اوانٍ ف��ات .حي��ث إن طريقة
بناء البيوت بحارة الرم��ل بعبري تشبه إلى
حد ما طريقة البيوت الت��ي بنيت بالحارات
القديم��ة بمدين��ة األندلس ف��ي أسبانيا،
ومدينة دمش��ق بسوريا ،وذل��ك من حيث
ترابط وتالحم البي��وت مع بعضها البعض
مع وج��ود الممرات والشوارع الصغيرة بين
البيوت وكذل��ك وجود األسق��ف المزخرفة
واألقواس والمشربيات المستوحاة من فن
العمارة العربية واإلسالمية.

طريقة بناء البيوت
تشبه الحارات القديمة
في األندلس ودمشق

عبق الماضي

وصدر مرسوم سلطاني رقم ()2004/25
بتقرير صف��ة المنفعة العامة لمشروع حارة
الرمل ،وذلك لألهمية التاريخية التي تمثلها
الح��ارة ،حي��ث تعد إرث��ا تاريخي��ا وحضاريا
لإلنس��ان العمان��ي ،ومم��ا ال ش��ك فيه ان
ترميم تلك البيوت يع��د بمثابة إعادة عبق
الماض��ي الجمي��ل بكامل مفردات��ه ،ولكن
الح��ارة أهملت م��ن بعد ص��دور المرسوم
وال تولي أهمية في محاولة تطوير وترميم
البيوت المتواج��دة والتي تعاني من انهيار
بي��ن الحين واآلخر ج��راء االمط��ار الغزيرة
والتي بدأت تمحو بع��ض تفاصيل الجمال
التاريخي في تلك البيوت حيث يوجد هناك
تشابه كبير في تفاصيل العمارة والرسومات
والنقوش��ات في جدران بع��ض البيوت في
ح��ارة الرمل وتل��ك التي تتواج��د في قرية

البالد ف��ي والية منح ومسفاة العبريين في
والية الحمراء بمحافظة الداخلية

تعزيز السياحة

كما يعتبر تطوير مشروع حارة الرمل من

المشاريع التي ينتظر منها الكثير في تعزيز
مجال السياح��ة بمحافظ��ة الظاهرة حيث
يأمل المواطنون م��ن الحكومة بأن تقوم
بترميم حارة الرمل بعبري ،وذلك على غرار
ترميم الحارات األثرية بواليتي أدم ،ومنح،

لكي تكون هذه الحارة في المستقبل مزارا
سياحي��ا للسي��اح وال��زوار الذي��ن يزورون
الوالي��ة مع تعيي��ن مرشدي��ن سياحيين،
وإنشاء مكتب سياح��ي مع عمل استراحات
مستوحاة من التراث بهذه الحارة القديمة
األثري��ة .كما يجب وض��ع مخطط سياحي
له��ا يتمثل ف��ي استغ�لال بيوته��ا كنزل
تراثية وعمل مقاهٍ ومطاعم تقدم شيئا في
البيئة العمانية ل��زوار الحارة ،وهو ما يوفر
فرصا وظيفي��ة لألهالي والشباب وستكون
مزارا سياحيا مهما كنّا هو الحال في عديد
ال��دول التي تهت��م بهكذا بي��وت وحارات
قديمة حت��ى أصبحت جاذب��ة للسياح من
بق��اع العالم كافة .وق��د يساهم تطويرها
ف��ي تحديد والي��ة عبري كحزم��ة سياحية
أثري��ة تعيّن في ج��دول الرحالت لمكاتب
ً
متضمنة
السف��ر والسياحة في السلطن��ة
ح��ارة الرمل وآثار ب��ات وغيرها م��ن اآلثار
الموجودة في محافظة الظاهرة.

أعلن��ت «مجموع��ة فن��ادق
إنتركونتيننت��ال» إح��دى الش��ركات
الفندقية الرائدة على مستوى العالم،
ع��ن افتتاح فندقها الجديد «هوليداي
إن» بمدينة موتاري في زيمبابوي.
ويش��كل الفن��دق امتيازاً لش��ركة
«أفري��كان ص��ن المح��دودة» ،وه��و
يض��م  96غرف��ة ،وبرك��ة س��باحة
ف��ي الهواء الطل��ق ،وقاعة اجتماعات
تس��توعب  250ش��خصًا .ويتربّ��ع
الفن��دق وس��ط المدين��ة الت��ي تعجّ
بأنش��طة األعمال في مجال الغابات،
وزراعة أشجار الحمضيات ،وقطاعات
التعدي��ن .وبع��د جن��وب أفريقي��ا،
تعتبر دولة اإلمارات السوق األضخم
لص��ادرات زيمباب��وي .وتق��ع مدينة
موت��اري ف��ي منطق��ة اس��تخراج
األلماس في زيمبابوي وعلى مقربة
من مقاطعة تيت ،منطقة اس��تخراج
الفح��م ف��ي موزامبي��ق .وتس��تورد
زيمبابوي اآلالت والمعدات الكهربائية
واإللكتروني��ة م��ن دول��ة اإلم��ارات،
ويس��تأثر قط��اع األلم��اس بالجان��ب
األكبر من صادراتها.

بنك العز اإلسالمي
يدشن تطبيقا جديدا
للهواتف الذكية

مسقط ــ
ش��ن بنك الع��ز اإلس�لامي تطبيقا
جدي��دا للهوات��ف الذكي��ة  ،ويحم��ل
التطبيق العديد م��ن المزايا الذي من
خالل��ه يمك��ن للعمالء إج��راء مختلف
المعام�لات المصرفي��ة بكل س��هولة
ويسر ،يأتي ذلك إنطالقا وحرصا من
بنك العز اإلس�لامي على توفير كافة
الخدم��ات المصرفية التي يس��تحقها
العم�لاء عل��ى ال��دوام تح��ت مظل��ة
واحدة  ،حيث أصبح العمالء بإمكانهم
تحميله من خالل المتاجر اإللكترونية
لنظام التش��غيل األي��زو أو اآلندرويد،
كما يعد بنك العز اإلس�لامي أول بنك
عل��ى مس��توى الصيرفة اإلس�لامية
يدش��ن تطبيقا للهواتف الذكيةوذلك
منذ البدء في عملياته التشغيلية .
ويمك��ن التس��جيل ف��ي التطبي��ق
الجديد من خالل بطاقة البنك مباشرة
عن طريق اتباع التعليمات اإلرش��ادية
 ،وبمجرد التس��جيل فسيكون العمالء
مؤهلين لدف��ع فواتير الكهرباء والماء
والهات��ف النق��ال واالنترن��ت وكذل��ك
إع��ادة ش��حن الهواتف مس��بقة الدفع
وإجراء التحويالت المالية من حسابات
بنك العز اإلسالمي إلى الحسابات في
البنوك األخرى.

محطة
يوسف بن أحمد البلوشي

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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«العبارات» تنقل  108آالف مسافر في  6أشهر بنمو % 9 

مسقط  -العمانية

بل��غ إجمالي أعداد المسافري��ن عبر رحالت
العبّ��ارات الســــريع��ة للشرك��ة الوطني��ة
للعبّارات في النص��ف األول من العام الجاري
 108آالف و 628مســــاف��رًا مقاب��ل  99ألفا
و 871مساف��رًا في الفت��رة نفسها من العام
الماض��ي مســـــج�ًل�اً نسب��ة نم��و بلغ��ت 9
بالمائة.
وأرجعت االحصائي��ات الصادرة عن الشركة
الوطني��ة للعبّارات هذا االرتفاع خالل النصف
األول م��ن الع��ام الج��اري إلى ازدي��اد حركة
المسافري��ن والمركب��ات خ�لال إج��ازة عيد
الفط��ر التي تم من خاللها نقل  7آالف و390
مسافرًا وشحن ألف و 763مركبة.
وأوضح��ت اإلحصائي��ات نم��و حركة شحن

المركبات عل��ى متن رح�لات العبّارات خالل
النص��ف األول ليبل��غ عدده��ا  27ألفا و976
مركبة مسجلة نسبة نم��و بلغت  14بالمائة
مقارن��ة بالفت��رة نفسها من الع��ام الماضي

والبالغ عددها  24ألفا و 640مركبة.
فيما بلــــغ حجم الشحن على متن أسطول
العبّارات بنهاية شهر يونيو من العام الجاري
 5007أطنان.

الواجهة البحرية في مطرح

إلــى أيــن..؟!

تذبذب بعض المش��اريع السياحية في السلطنة بات واضحا للعيان،
خاص��ة اذا كانت تلك المش��اريع تدار من جانب حكومي ،حيث نش��هد
تأخرا وتراجعا وتغييرات كبيرة تطالها بين حين وآخر من دون ان نعلم
عديد األسباب التي تجعل منها في هكذا حال.
مش��روع الواجهة البحرية لميناء الس��لطان قاب��وس في مطرح ،من
المشاريع العمالقة التي ينظر اليها على انها قادرة على تغيير الصورة
في تلك البقعة التي تعود الى اكثر من  200عام .هناك كانت الحركة
التجارية تأتي من بقاع العالم وتذهب الى دول العالم االخرى عبر ذلك
الميناء التجاري.
الي��وم الحكومة ارادت تغيير مفه��وم ذلك الميناء وتحويله الى ميناء
س��ياحي بس��بب تزاحم المكان ،وتم على إثر ذلك انتقال الحركة الى
صح��ار وصاللة وايضًا الدق��م ،فأصبح ميناء مطرح ال يصلح اال ليكون
واجهة سياحية بحرية في ظل انتعاش السياحة رويدا رويدا.
وبعد ان كان المش��روع تح��ت ادارة وزارة النق��ل واالتصاالت ،انتقل
في عام  2016الى ش��ركة عمران ،التي وضعت خططا جميلة ورسمت
خارط��ة طريق لتطوير منطقة الميناء ليكون مزارا س��ياحيا وترفيهيا
ودش��نت من خالله حفال كبيرا بمبلغ مالي كبير للترويج له كمش��روع
استثماري مستقبلي.
وحاول��ت «عم��ران» تس��ويق المش��روع للمس��تثمرين المحليي��ن
والصناديق االس��تثمارية ،لكن يبدو ان عزوفا من الجميع ،س��اهم في
التحرك من اجل جلب مس��تثمر غير عماني لتطوير المش��روع ويكون
شريكا مع شركة عمران وتم اختيار شركة داماك العقارية.
اليوم س��ننتظر س��نوات اخرى حتى ي��رى هذا المش��روع النور وتبدأ
الرافعات تعانق الس��ماء للعمل في مش��روع سيحول مطرح الى وجهة
سياحية جاذبة وعقارية تضاهي كيب تاون وغيرها من المدن الحديثة.
بال ش��ك ان التخطيط للمش��روع بني من اجل ان يكون س��ياحيا به
عدي��د الفنادق الس��ياحية والمش��اريع العقارية التي س��تباع على من
يود ان يس��تثمر ش��قة او فيال كما هو الحال في مش��روع الموج ولكن
الخ��وف ان يب��دأ في بيع العقارات وينس��ى الجانب الس��ياحي وبالتالي
تتك��رر األخط��اء كل مرة ،ولكن نأمل ان نك��ون فهمنا الدرس وتعلمنا
من األخطاء هذه المرة.
yahmedom@hotmail.com

