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النمو السكاني واالقتصادي أبرز التحديات
التي تواجه المحميات الطبيعية في السلطنة

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
www.wejhatt.com

@wejhatt

تصدر عن مؤسسة الثراء للصحافة والنشر

في استبيان أجرته«

مسقط  -أحمد الشبلي

ق��ال المهندس س��ليمان االخزم��ي مدير عام ص��ون الطبيعة ف��ي وزارة البيئة
والش��ؤون المناخي��ة ان المحمي��ات الطبيعي��ة في الس��لطنة تواج��ه العديد من
التحديات ،ابرزها تزايد النمو السكاني واألنشطة االقتصادية التي تؤثر على األحياء
البرية وس�لامة الموائل الطبيعية ،ونقص الم��وارد المالية يؤثر في تطوير البنية
األساسية للمحميات ،مؤكدا ان النقص يؤثر على قدرة موظفي الوزارة على التكيف
إلدارة وحماي��ة موارد المحمية ،مما يضّعِف قدرة المراقبين للقيام بالدور المناط
بهم على أكمل وجه ،وتسيير دوريات في المحميات في جميع ساعات النهار والليل
من أجل مراقبة عمليات الصيد غير المشروع.
(تفاصيل ص )10

»:

العمانيو ن يفضلون صاللة لقضاء إجازة الصيف

مسقط  -حمدان البادي

أظهر اس��تبيان أجرت��ه « وجهات « ان  %31.2س��وف يقصدون
صاللة في محافظة ظفار خالل هذا الصيف لقضاء إجازتهم الصيفية
ف��ي ظل ما توفره م��ن بيئة طبيعة وكونها مكان مناس��ب لقضاء
اجازة عائلية بجانب ان الطقس يكون مناسبا في موسم الخريف.
وأكد المش��اركون في االس��تبيان أن محافظة ظفار تعد المكان
القري��ب كما ان االج��واء الطبيعة رائعة والتكاليف تكون مناس��بة
والمن��اخ معتدل م��ع زخات المطر إلى جانب م��ا تتمتع به من كرم
الضياف��ة وتوف��ر الوجب��ات الغذائية الرائع��ة إلى جان��ب الفواكه
والخضراوات االستوائية الطازجة.
من جانب آخر قال مرهون بن س��عيد العامري مدير عام السياحة
ف��ي محافظ��ة ظف��ار ،ان المحافظ��ة بدأت االس��تعداد للموس��م
الس��ياحي والذي يبدأ في اس��تقبال الس��ياح مع اج��ازة عيد الفطر
المب��ارك ،لالس��تمتاع باألجواء المنعش��ة والطبيع��ة الخالبة حيث
ال��رذاذ واألمطار االس��توائية .وأضاف :بدأ القط��اع الفندقي كافة
االستعدادات من حيث توفير الغرف الفــــندقية والشقق السياحية
كما استعدت الشركات السياحية بدورها أيضا للموســم السياحي.
(تفاصيل ص )4

طــرح منافسـة لتطـوير كهوف
«مجلس الجن» و«الكتان» و«صحور»

مسقط -

أعلنت وزارة الس��ياحة عن منافس��ة ألفضل فكرة وتصور ورؤية لتطوير واس��تثمار
«كهف مجلس الجن» بوالية قريات ،والمساحة المحيطة به على مساحة تبلغ  2مليون
متر مربع .وتس��عى وزارة السياحة الى اس��تثمار عدد من الكهوف في السلطنة منها
كه��ف «الكتان» في والية عبري وكهف «صح��ور» بمحافظة ظفار والفتحات من اجل
االستفادة من تلك الكهوف وطبيعتها ومعالمها الجيولوجية لتكون قبلة للمهتمين
بعالم الجيولوجيا والسياحة الطبيعية والباحثين عن المغامرة واإلثارة والترفيه.
ويتك��ون كه��ف مجلس الجن من غرفة بيضاوية ضخمة عل��ى عمق  40مترا من
س��طح الهضبة وتبلغ المسافة من األرض إلى سقف الغرفة نحو  180مترا وطولها
 340مت��را وعرضها  250مترا ويزيد حجم الغرفة على  4ماليين متر مكعب وتعتبر
احدى اكبر الغرف الكهفية في العالم ولتكويناتها الكارستية أهمية عالمية.
(تفاصيل ص )21
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 30يونيو إنطالق مهرجان صاللة السياحي 2017
صاللة ــ
ح��ددت اللجن��ة الرئيس��يّة لمهرجان
صاللة الس��ياحي  2017تاريخ  30يونيو
الج��اري انطالق فعالي��ات المهرجان هذا
العام والذي يس��تمر حتى  31اغس��طس
المقبل.
واجتم��ع الس��يد محم��د بن س��لطان
البوس��عيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار
المش��رف العام للمهرجان بالمسؤولين
المعنيي��ن بمهرج��ان صاللة الس��ياحي

ببلدي��ة ظفار بحضور عب��داهلل بن عقيل
آل إبراهي��م مستش��ار الوزي��ر والقائ��م
بأعمال نائب محافظ ظفار والشيخ سالم
بن عوفيت الش��نفري رئيس بلدية ظفار
رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان .
واس��تعرض المجتمع��ون كاف��ة
استعدادات بلدية ظفار للموسم السياحي
وجميع أنشطة وفعاليات مهرجان صاللة
السياحي لهذا العام.
وأكد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة على

اكتمال االستعدادات النطالق المهرجان،
وان��ه تم اعتماد مجموعة من األنش��طة
والفعالي��ات الجدي��دة لتك��ون إضاف��ات
جدي��دة لمهرجــ��ان صالل��ة الس��ياحي
ومنه��ا مهرجان ظف��ار للفلكلور والحرف
التقليدية حيث يهدف هذا المهرجان إلى
تقدي��م ثقافات دول مختلف��ة من العالم
حي��ث ســــتش��ارك قراب��ة  15دولة من
أنح��اء مختلفة من العالم وذلك بالتعاون
مع وزارة التربية والتعليم .

أكد ان مشاريع سياحية قيد التنفيذ في محافظة ظفار

فضاءات

مرهون العامري :جاهزون إلنجاح
موسم الخريف السياحي 2017

طالب المقبالي

نسيم  7أيام ولهيب  7أشهر

بدأ الس��ائح العماني يحزم أمتعة الس��فر ليشد الرحال إلى جنة
اهلل في أرضه ،إلى محافظة ظفار للهروب من هجير الصيف .
ظفار األرض التي حباها اهلل بمناخ مميز ومتفرد على مستوى
الخليج ،الذي يش��هد درجات حرارة عالية تتجاوز الخمس��ين درجة
مئوي��ة أحيانا ،مقارنة بدرجات حرارة في جنوبنا العزيز ال تتجاوز
 25درجة نهارا وتنخفض إلى أقل من  20درجة ليال .
هذه البالد التي حباها اهلل بموسم ليس له مثيل مقارنة بدول
المنطقة .حيث الرذاذ المتس��اقط ليال ونهارا ،والشالالت والعيون
المتدفقة بالمياه المنسابة التي تشكل لوحات بانورامية جميلة.
فتس��تقطب الزائرين من عُمان ومن دول الخليج العربية هربا
من الصيف الذي سنعود إليه بعد متعة قد ال تتجاوز سبعة أيام .
وزارة الس��ياحة بدوها أعلنت عن اس��تعدادها لموس��م الخريف
الس��ياحي ف��ي محافظ��ة ظف��ار ه��ذا الع��ام بتنفي��ذ العديد من
المش��اريع الخدمي��ة وصيان��ة المرافق واالهتم��ام بتطوير قطاع
اإليواء بالمحافظة.
فوزارة الس��ياحة ممثلة في المديرية العامة للسياحة بمحافظة
ظفار تق��وم بتقديم خدمات للزوار خالل موس��م الخريفتتمثل
في توفير مراكز المعلومات الس��ياحية المؤقتة إلى جانب المراكز
الدائمة في المنافذ البرية ومطار صاللة وفي مجمع صاللة جاردنز
مول ومركز البلدية الترفيهي مقر مهرجان صاللة السياحي.
كما أن الوزارة ومن خالل مراكز المعلومات السياحية تعمل على
تقديم المساعدة واالرش��اد للزوار والسياح وتزويدهم بالكتيبات
والخرائط االرش��ادية التي تتضمن بيانات عن الفنادق والش��قق
الفندقي��ة والمطاع��م واألس��واق والمعال��م الس��ياحة واألثري��ة
ومحطات الوقود إلى جانب استقبال المالحظات واالقتراحات .
كم��ا س��يواكب خريف ه��ذا الع��ام افتت��اح العديد من الجس��ور
والط��رق الحديث��ة في المحافظ��ة ام��ام الحرك��ة المرورية ،مما
ستش��هد المحافظة حركة انسيابية في الطرق ،األمر الذي يبشر
بموسم خريفي رائع هذا العام.
إال أن المؤلم والمؤرق لزوار صاللة الطريق البري الطويل الذي
يفتق��ر إلى الكثي��ر من الخدمات الت��ي يحتاجها الزائ��ر لمحافظة
ظف��ار ،كالمطاعم النظيف��ة الراقية واالس��تراحات ودورات المياه
ومحطات الوقود على مسافات متقاربة ال تزيد عن  50كيلو مترا،
او أكثر بقليل .
كما يتوجب على الجهات الرقابية تكثيف الرقابة على المطاعم
والبق��االت ،فهناك مالحظات كثيرة س��جلتها الع��ام الماضي ،مما
حدا برفض أفراد األس��رة م��ن تناول الطعام ف��ي تلك المطاعم
واإلكتفاء بتناول الفواكه والكعك والعصائر طوال الطريق .
فالنظاف��ة ف��ي المطاعم وجودة م��ا يقدم فيها يعك��س للزائر
م��ن خارج الس��لطنة م��دى اإلهتمام به��ذا الجان��ب ،فقد الحظت
الع��ام المنصرم مغادرة بعض ال��زوار الخليجيين والعمانيين من
المطاع��م من دون تناول اي طعام وهم غير راضين على الوضع
وعلى الطريقة غير الحضارية التي يقدم فيها الطعام ،إلى جانب
انعدام النظافة .
كم��ا أن الطريق الموصل إلى صاللة ما زال يش��كل خطرا رغم
التوسعة المؤقتة ،ولن يكون آمنا إال بعد اكتمال االزدواجية .
وفي صاللة هناك سوق غير منظم في أسعار النزل .
فالفن��دق الذي أقمت في��ه التقيت ببعض الزائرين من ش��مال
الس��لطنة ومن دول الخليج ،فتحدثنا عن األس��عار ،حيث اكتشف
أن هناك ثالثة نزالء كل منهم استأجر بسعر مختلف عن اآلخر .
وعند مواجهة اإلدارة أفادوا بأن األسعار تتغير وفق الزمن ووفق
العرض والطلب .
وإنن��ي من هذا المنبر اناش��د الجهات المعنية بتقنين األس��عار
حسب درجة النزل ،وتضع ضوابط رادعة لمنع التالعب باألسعار.
muqbali@hotmail.com

صاللة ــ
ق��ال مره��ون بن س��عيد العام��ري مدي��ر عام
الس��ياحة ف��ي محافظة ظف��ار ان وزارة الس��ياحة
اس��تعدت هذا العام النطالق موسم خريف صاللة
الس��ياحي ف��ي محافظة ظف��ار من خ�لال تنفيذ
العديد من المش��اريع الخدمي��ة وصيانة المرافق
واالهتم��ام بتطوي��ر قط��اع االي��واء بالمحافظة .
واض��اف العامري ،انه تم بحث جاهزية المنش��آت
الفندقية بمحافظة ظفار للموس��م السياحي الذي
يب��دأ من  21يونيو الى  21س��بتمبر من كل عام
بينما فعاليات مهرجان موسم الخريف تنطلق من
 31يونيو الى  31اغس��طس ألول مرة تمون مدة
المهرجان لشهرين.

مراكز المعلومات

واوض��ح العام��ري ب��أن مراك��ز المعلوم��ات
الس��ياحية تعمل على تقديم المساعدة واالرشاد
للزوار والس��ياح وتزويدهم بالكتيب��ات والخرائط
االرش��ادية الت��ي تتضم��ن بيانات ع��ن الفنادق
والش��قق الفندقية والمطاعم واألسواق والمعالم
الس��ياحة واألثرية ومحط��ات الوق��ود الى جانب
اس��تقبال المالحظ��ات واالقتراح��ات ،ون توف��ر
مراكز المعلومات الس��ياحية المؤقت��ة إلى جانب
المراكز الدائم��ة في المنافذ البرية ومطار صاللة
وف��ي مجمع صالل��ة جاردنز مول ومرك��ز البلدية
الترفيه��ي مقر مهرجان صاللة الس��ياحي  .وقال:
ان وزارة الس��ياحة قامت بالترويج لموسم الخريف
 2017في معرض سوق السفر العربي بإمارة دبي
الذي عقد في شهر ابريل الماضي ،بجانب الترويج
الس��ياحي للس��لطنة وموس��م خريف ظف��ار على
وج��ه الخصوص باإلضافة الى طب��ع خارطة ظفار
السياحية لعام 2017م .

مشاريع

وأش��ار الى ان منتجع البليد الس��ياحي "أنانتارا"
الذي يقع ضمن منت��زه البليد األثري المدرج على
الئحة اليونس��كو لمواقع التراث العالمي وهو من
فئة الـ  5نجوم يعتبر اضافة جديدة لقطاع االيواء
ف��ي المحافظة هذا الموس��م .وأضاف ان المنتجع
يعتبر أول منتجع فلل فاخرة بصاللة ويحتوي على
 96في�لا بقياس��ات مختلفة ذات غرف��ة وغرفتين
وثالث غرف حيث تتوفر أحواض خاصة للس��باحة
ف��ي  88فيال اضاف��ة الى  40غرف��ة فندقية منها
 30غرفة مطلة على البحر وكذلك قاعات متعددة
لكافة المناسبات الى جانب مجموعة من المطاعم
والمراف��ق الترفيهي��ة التي ستس��اهم في تطوير
مستوى الخدمات الفندقية لزوار صاللة.

تطوير

واك��د العامري على اهمية تطوير قطاع الفنادق
ف��ي كاف��ة والي��ات محافظ��ة ظف��ار ذات الطابع
السياحي ،مش��يرا الى ان هناك مش��اريع سياحية
اس��تثمارية كبرى قي��د التنفيذ حالي��ا بالمحافظة
وكذل��ك هناك مش��اريع يت��م تنفيذه��ا من قبل
القطاع الخاص وهي في مراحلها النهائية.
وقال :ان من اهم المشاريع االستثمارية الجاري

■ مرهون العامري

تنفيذه��ا حاليا منتجع ش��ذا صالل��ة ويضم فندق
وش��اليهات ومطاعم حيث يحت��وي المنتجع على
 450غرف��ة وه��و من فئة الـ  5نج��وم اضافة الى
منتجع جزيرة السودة بوالية شليم وجزر الحالنيات
ومنتج��ع اليال بوالي��ة مرباط .واض��اف مدير عام
الس��ياحة بمحافظة ظفار انه ت��م االنتهاء من 80
بالمائة من اعمال مشروع مركز صاللة مول وهو
مش��روع تجاري س��ياحي يضم  230عرفة واجنحة
فندقي��ة وكذلك تم االنتهاء م��ن  60بالمائة من
اعمال مشروع منتجع الدمر وهو مشروع بيئي من
فئة الـ  3نجوم ويضم  80غرفة فندقية.
وقال ان هناك مشاريع سياحية للقطاع الخاص
جاري تنفيذها في مدينة صاللة وهي في المراحل
النهائي��ة كمش��روع منتج��ع المليني��وم بمنطقة
السعادة وهو منتجع س��ياحي من فئة الـ  4نجوم
يحت��وي على  404غرف فندقية ومش��روع منتجع
بالد بونت بمنطقة عوقد وهو ايضا من فئة الـ 4
نجوم ويضم في حدود  110غرف فندقية .

موسم سياحي

واش��ار العامري ال��ى انه تم تش��كيل فرق عمل
بالمديري��ة العامة للس��ياحة بمحافظة ظفار من
أجل الخروج بموس��م س��ياحي رائ��ع حيث اعطيت

لكل فري��ق مهام عمل م��ع اجتماعات اس��بوعية
وتواصل يومي مستمر.
وق��ال ان وزارة الس��ياحة تس��عى بالتعاون مع
الهيئة العامة للدفاع المدني واالسعاف والشركات
المتخصصة لتنفيذ مشروع عمليات إنقاذ وإسعاف
بشاطئ المغس��يل وشاطئ الدهاريز خالل موسم
الخري��ف به��دف توعية الس��ائحين م��ن مخاطر
الس��باحة أثناء فترة الخريف وكذل��ك توفير كافـة
المعـدات الالزمـة للقيـام بعمليـات اإلنقـاذ.
وأض��اف مدير ع��ام الس��ياحة بمحافظة ظفار
ان ال��وزارة قامت وللعــام الثال��ث بتنفيذ توريد
وتش��غيل عدد ( )30دورات مي��اه متنقلة مؤقتة
ف��ي المواق��ع والمعال��م الس��ياحية اضافة الى
إس��ناد أعمال توريد وتركيب وتشغيل عدد ()20
دورة مي��اه ذاتية التنظيف ف��ي عدد من المواقع
المختارة بوالية صاللة .

ممشى الدهاريز

وأك��د ان المديرية العامة للس��ياحة بمحافظة
ظف��ار تق��وم بمتابعة م��ا تم انجازه من مش��اريع
خدمية كممش��ى ش��اطئ الدهاري��ز وواحة اتين
وممش��ى اتي��ن ومش��اريع صيانة عي��ون دربات
وصحلن��وت وجرزي��ز ومواق��ع النوافي��ر الطبيعية
بمنطقة المغسيل.
واض��اف ان مش��روع تطوي��ر وتجمي��ل مطاعم
المضابي بس��هل اتي��ن قد تم تش��غيله وعددها
10مطاع��م مع الخدمات الالزم��ة بالموقع اضافة
الى ص��االت رئيس��ية ومكان للمضبي وس��احات
خارجية لخدمة المطاعم .
وق��ال مدير عام الس��ياحة بمحافظ��ة ظفار انه
يتم دراس��ة طلب��ات تنفيذ ع��دد م��ن الفعاليات
المصاحبة لموس��م الخريف بالتنسيق مع الجهات
الحكومي��ة ذات االختص��اص وبالتع��اون م��ع
الش��ركات المتخصصة في مج��ال ادارة الفعاليات
والمهرجانات ،مش��يرا الى انه ت��م االعداد لتنفيذ
فعالية ( أفراح العيد الس��عيد) لمدة يومين خالل
فت��رة اج��ازة عيد الفط��ر في صالل��ة جاردنز مول
وبتمويل عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة | اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
New Identity | New Expansion

ﺗﻮﻟﻴﺐ إن وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﻘﻂ | ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﺼﺤﺮاء | ﻓﻨﺪق اﻟﻮادي | ﻓﻨﺪق ﺻﻮر ﺑﻼزا
Tulip Inn Downtown Muscat | Desert Nights Camp | Alwadi Hotel | Sur Plaza Hotel
 ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ، ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ45 ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ
 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ100  ﻧﺠﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺜﻤﺎر4  و3  ﻓﻨﺎدق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﺌﺔ10 ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻤﻠﻲء ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻰ
. ا�ﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

With almost 45 years of experience in the hospitality industry, Oman Hotels and Tourism Company
not only has new logo but also set on path filled with ambitions to expand with new 10 three and
four starts hotels by investing OMR 100 millions in the next five years plan.

www.omanhotels.com
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زوايـا...
د .رجب بن
علي العويسي

سلوكنا السياحي
عنوان هويتنا
ّ
يش��كل بن��اء س��لوك س��ياحي مت��زن قائم
عل��ى تعمي��ق الهوي��ة؛ أح��د معايي��ر نج��اح
الس��ياحة الوطني��ة وقدرته��ا عل��ى التعبي��ر
بواقعي��ة ع��ن المب��ادئ والقي��م واالخالقيات
والثقافاتالمجتمعي��ة وطبعه��ا في الممارس��ة
السياحية لألفراد.
فالسلوك الس��ياحي الرصين قيمة حضارية
تعزز مس��احات الود والحوار بين بني االنسان
وم��ع الطبيع��ة ومكوناتها الحياتي��ة والحيوية
والبيئي��ة والتراثي��ة والتاريخي��ة ،أو تلك التي
ابتكره��ا االنس��ان وأعاد صياغته��ا في واقعه
لتصب��ح بدورها نمطا س��ياحيا جاذب��ا وبيئات
ترويحية صناعية داعمة لالس��تقرار النفسي
واالس��ترخاء الوجداني واالنس��جام مع الحالة
المعايشة لإلنسان ،بما يضمن اتفاق اجتماعي
للوص��ول إل��ى تحقي��ق مس��ارات واضحه من
االلتزام بهوية المجتمع وعاداته وقيمه النبيلة
الحضاري��ة الت��ي تبع��ث في اإلنس��ان فرص
العي��ش في عوال��م الطبيعة الس��احرة بأمان
واس��تقرار ،وتحتوي بيئاتها حاجات اإلنس��ان،
وتضمن له فرص االستقرار واالطمئنان ،على
أن وجود هذا السلوك كإطار ذاتي ووطني في
سلوكيات األفراد وعمل المؤسسات عبر عملية
تنظيمي��ة مقننة ووفق مبادئ وميثاق أخالقي
مم��ارس ،والتوعي��ة به والتثقي��ف بمحدداته؛
سوف يضمن للسلوك السياحي الوطني النمو
والحضور في نفوس المواطنين وممارساتهم
وسلوكياتهم وأخالقياتهم وتقديرهم للمنجز
السياحي الوطني ،أو التزامهم ثقافة سياحية
متج��ددة تس��توعب كل المف��ردات وأش��كال
التعبي��ر الس��ياحي ،ملتزم��ة ثب��ات المب��ادئ
وصدق التوجهات ،وصحة األدوات في التعامل
م��ع المس��تجدات الس��ياحية وق��راءة أبعادها
االس��تثمارية واالقتصادي��ة واألمنية ،ويصبح
الس��لوك الس��ياحي عن��وان للهوي��ة الوطنية
الت��ي تضع كل من الزائر والمقيم أمام قراءة
وتش��خيص للرصيد الس��ياحي ال��ذي يمتلكه
المواط��ن ،وال��ذي يمكن م��ن خ�لال تقويته
وتطويره أن يس��اهم في بناء ثقافة س��ياحية
وطني��ة ،تمتل��ك مقوم��ات النج��اح وأرص��دة
اس��تحقاق عالمية منافس��ة ،ليكون المواطن
العماني رس��ول بلده أينم��ا حل وارتحل ،يعبر
ف��ي انتقاله وتنقل��ه بين الوجهات الس��ياحية
العالمية ،عن أنموذج الهوية العمانية في أدق
صورها حامال رس��الة الس�لام واألمان وداعيا
إل��ى ال��ود والحب وااللت��زام ،ومؤص�لا لمنهج
التق��ارب والتواص��ل مع اآلخر ف��ي بلدانهم أو
ف��ي تعامله م��ع المنج��ز الس��ياحي العالمي،
واعي��ا بالخصوصي��ة الثقافي��ة واالجتماعي��ة
والحضارية للبلدان ،وبصمة التأثير االيجابية
الت��ي يتركها لدى غي��ر العمانيين داخل وطنه
وخارجه ،س��تنعكس ايجابا عل��ى تعامل تلك
الش��عوب م��ع أبناء عمان ،وس��عيها لتس��هيل
إجراءات تنقله��م وانتقالهم بين بلدان العالم
المختلفة ،فإن الس��لوك الس��ياحي بذلك إطار
عم��ل دبلوماس��ي ،يعبر ع��ن فقه الس��ياحة
الوطني��ة وطريقة تقديمها لآلخ��ر أو وصفها
له ،وأحد مصادر الترويج السياحي التي ينبغي
أن تحسن مؤسس��ات التعليم والتثقيف وبناء
اإلنس��ان إدارتها في فكر اإلنس��ان وس��لوكه،
فإن مؤش��رات تقييم الس��ياحة العالمية تبرز
قيمة الوعي والثقافة الراقية كمعايير أساسية
لس��ياحة ناجح��ة ،وأن ما تحمله الش��عوب من
قناع��ات حول مواطني بع��ض الدول ،يعكس
مس��توى ما يحمله هؤالء من مبادئ أوطانهم
ف��ي تعاملهم م��ع خصوصي��ات تل��ك البلدان
وثقافتها ،وس��مة التس��امح والمسؤولية التي
يتحلوّن بها في وجهاتهم السياحية.
Rajab.2020@hotmail.com

«

» تستطلع أراء العمانيين عن خيارات قضاء إجازة الصيف

صــاللة الوجـهة األولى ودول
شرق آسيا «ثانيا» وتركيا «األخيرة»

 % 31.2يفضلون صاللة كوجهة سياحية للعائلة لتوفر كل ما يحتاجونه
 %61.3لديهم نية السفر في الصيف الحالي و %29ربما يسافرون و %9.7لن يسافرون
مسقط -حمدان البادي
مع اقتراب موسم الصيف تبدأ ترتيبات
الس��فر واختيار الوجهات التي يفضل أن
يقضي الناس فيها أيام��ا معدودات من
وقتهم للترفيه واالس��ترخاء واالستجمام
بعيدا عن روتين الحياة اليومية ودرجات
الحرارة المرتفعة التي تشهدها السلطنة
في هذا الوقت من العام.
"وجهات" طرحت عبر استطالع صحفي
ثالثة أس��ئلة عل��ى عينة عش��وائية من
الجمه��ور العمان��ي للحديث عن الس��فر
والوجهات المفضلة واالس��باب التي يتم
على اساسها اختيار الوجه السياحية.

نية السفر

وجــــ��اءت نتائ��ج االس��تطالع ال��ذي
ش��اركت به عينة مكونة من  93شخصا
أن  % 61.3م��ن العين��ة لديه��م خطة
للس��فر هذا الصيف ،مقابل  % 29قالوا
انه��م ربم��ا يس��افرون ،بينم��ا % 9.7
ال توج��د لديهم خط��ة للس��فر .وجاءت
صاللة في المرتبة األولى بنس��بة 31.2
 %كوجه��ة س��فر س��يقصدها الس��ياح
العمانيي��ن ممن ش��ملهم االس��تطالع
 ،وج��اءت دول ش��رق آس��يا ف��ي المرتبة
الثانية وبنس��بة  ،% 23.7وجاءت أوروبا
في المرتبة الثالثة بنسبة  23.7%وبعد
ذلك الهند وس��يرالنكا .وجاءت تركيا في
المرتبة االخيرة.
وأظه��ر االس��تطالع بع��ض الوجهات
األخ��رى الت��ي حددته��ا العين��ة مث��ل
اذربيجان والفلبين واوزبكستان وامريكا
واستراليا .

مكان للعائلة

وتعددت االس��باب حول الس��بب الذي
جعل من المس��افرين يخت��ارون وجهتم
وقد أرجع المش��اركين في االستطالع أن
صالل��ة تعتبر مكان س��ياحي جميل جداً
واألنس��ب للعائلة حيث يمكن اصطحاب
جمي��ع أف��راد العائلة خاص��ة أن المكان
قريب والطبيعة رائع��ة والتكاليف قليلة
والمن��اخ معتدل م��ع زخ��ات المطر إلى
جان��ب ما تتمتع ب��ه من ك��رم الضيافة
للس��كان وتوف��ر الوجب��ات الغذائي��ة
الرائعة إلى جان��ب الفواكه والخضراوات
االستوائية الطازجة .

الوجهات الس��ياحية
لدى العمانيين

جنس المش��اركين
في االستطالع
وقالت عينة االس��تطالع "أن السفر إلى
صاللة س��هل وهناك االماكن الترفيهية
لالطف��ال والكب��ار كذل��ك توف��ر جميع
متطلبات الس��ياحة للشخص العربي من
مطاعم ومساجد وغيرها ".
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالمس��افرين إل��ى
دول شرق اس��يا والتي حلت في المرتبة
الثاني��ة ،فق��د قال��ت العينة :أن الس��ب
يعود إلى س��هولة اجراءات الس��فر بعيدا
ع��ن التأش��يرات الس��ياحية ،وم��ا تمتاز
به دول ش��رق اس��يا من حس��ن التعامل
والطبيع��ة واالس��عار المعتدل��ة وتوف��ر
األمن واالس��تقرار مقارن��ة بجهات أخرى
إل��ى جانب ميزة التس��وق وتوف��ر جميع

هل لدى العمانيين خطة للسفر هذا الصيف؟

اختيار شرق آسيا
لسهولة السفر من
دون تأشيرات وتوفر
التسوق والمواقع
الترفيهية لألطفال

متطلبات العائلة واألطفال وايضا لوجود
كثرة االماكن السياحية وتنوعها للصغار
والكب��ار بحان��ب أن تكلف��ة زي��ارة هذه
االماكن مناس��بة لمعظم فئات المجتمع
كذلك رخص تذاكر السفر مقارنة بباقي
الوجهات .
أما ال��دول األوروبية والت��ي جاءت في
المرتبة الثالثة فقد وضعها المس��افرون
ضم��ن وجهاته��م وذل��ك بحث��ا ع��ن
االسترخاء والهدوء خاصة أن دول أوروبا
مهي��أة بدرجة أكبر للس��ياحة مع طبيعة
جوها الجميل والتطور وأسعارها مناسبة
إلى جانب رغبتهم في أكتشاف مجموعة
وجهات سياحية جديدة.
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كشفت عن هويتها الجديدة

فنادق
عمان

تعـلن عن استثمار
 100مــليون ريال النشاء
 10فنادق بين  2017ـ 2021

محمد الخنجي  :المدينة المتكاملة بالدقم وفندق الخوير ومشروع القرم المتكامل أبرز مشاريع 2017
التي تتمت��ع بها الش��ركة وحرصها الدائم
على االستثمار في المش��اريع الوطنية رغم
الوض��ع االقتص��ادي الحالي فقال :ش��ركة
فن��ادق عم��ان كانت وما زال��ت داعمة لكل
المشروعات الوطنية والتوجهات الحكومية
الرامي��ة لتعزيز م��وارد االقتص��اد الوطني
كما أنن��ا متفائلون بأن المس��تقبل القادم
يحمل الكثير من بش��ائر الخير والعطاء كما
ننظ��ر للوضع الحال��ي لالقتص��اد الوطني
بس��بب تراج��ع أس��عار النفط م��ن منظور
إيجاب��ي فهو من وجهة نظ��ري أمر طبيعي
وصح��ي لالقتصاد وه��ذه االزمات ليس��ت
في السلطنة بحس��ب وانما في دول العالم
المختلفة وعلين��ا ان نتقبلها ونتكيف معها
حتى نس��تطيع الخروج منه��ا بأقل االضرار
كما أنه من واجبنا كقطاع خاص ان نتكاتف
بمثل هذه الظروف ونتعامل معها بإيجابية
وأعتق��د أن القط��اع الخ��اص يمل��ك كل
مقوم��ات النجاح والمس��ؤولية الوطنية في
هذه المرحلة وهلل الحمد.

مسقط ــ
أعلن��ت ش��ركة "فن��ادق عم��ان" ال��ذراع
االس��تثماري لمجموعة الخنجي ،عن استثمار
 100ملي��ون ري��ال عمان��ي ضم��ن خطتها
الخمسية 2017م ـ 2021م وتستهدف بناء
 10فن��ادق جديدة من فئة  4و 5نجوم بعدد
من محافظات السلطنة.
وكش��فت الش��ركة على هام��ش المؤتمر
الصحفي ال��ذي عقد مؤخ��را بفندق جولدن
توليب داون تاون بروي عن الهوية الجديدة
لش��ركة "فنادق عمان" والتي جسدت الكثير
من تطلع��ات وأهداف الش��ركة وتوجهاتها
المس��تقبلية ،بجان��ب أن الهوي��ة الجديدة
ج��اءت اكث��ر عصري��ة ومواكب��ة لتط��ورات
ومس��تجدات الس��وق الس��ياحي واتس��مت
بالبساطة والتصميم المميز الذي ربط بين
عمان وتاريخ ش��ركة "فنادق عم��ان" والبالغ
عمرها أكثر من  35عاما.

فندقان في الخوير والدقم

وأك��د محمد ب��ن عب��داهلل الخنجي رئيس
مجلس إدارة فنادق عمان أن الشركة ستقوم
خ�لال الش��هرين القادمي��ن بالتوقيع على
باكورة مش��اريع الخطة الخمسية 2017م ـ
 2021م والتي تتعلق بإنش��اء فندقين األول
بمنطق��ة الخوير م��ن فئة  4نج��وم والبالغ
تكلفت��ه حوال��ي  13ملي��ون ري��ال عماني "
 220غرف��ة فندقية " باإلضافة لفندق الدقم
والبالغ تكلفته  7ملي��ون ريال عماني "200
غرف��ة فندقية" آم�لا أن يوفر المش��روعان
بعد اكتمالهم��ا أكثر من  420غرفة فندقية
وبمواصفات عالمية.
وع��رج الخنجي لمش��اريع الش��ركة خالل
الخطة الخمسية ،مؤكدا أن الشركة ماضية
في إعداد الدراس��ات والتصامي��م المتعلقة
بإنش��اء العدي��د من المش��اريع الس��ياحية
المتنوع��ة والتي تواكب الحرك��ة المتوقعة
على القطاع الس��ياحي خالل الفترة القادمة
إيمانا منا بالدور الذي يجب ان يلعبه القطاع
الخ��اص الوطـــني خالل المرحل��ة القادمة
حي��ث نس��تهدف ضم��ن خطتنا الخمس��ية
الت��ي ت��م اإلع�لان عـــنه��ا الي��وم توفي��ر
أكث��ر م��ن  2000غــرفة فندقي��ة متعددة
األغراض وعلى مستوى عال من اإلمكانيات
والمواصفات الفندقية من خالل التعاون مع
ش��ركات عالمية متخصصة ف��ي مجال إدارة
وتشغيل الفنادق.

منتجات متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية

وق��ال الخنجي :نحرص في ش��ركة "فنادق
عمان" أن تكون منتجاتنا وخدماتنا متوافقة
مع الش��ريعة اإلس�لامية والحمد هلل أثبتت
تجاربنا في إدارة الفنادق التي تقع تحت إدارة
الش��ركة نجاح هذا التوجه ونحن متمسكون
به من خالل مش��اريعنا القادم��ة أو الحالية
وه��ذه ربم��ا أح��د الجوان��ب التي تحس��ب
لمجموع��ة فنادقن��ا ونجاحها خ�لال الفترة
الماضية.
وأوض��ح الخنجي أن ش��ركة "فنادق عمان"
استثمرت على مدى الس��نوات الماضية في
الكثير من المش��اريع والت��ي حققت نجاحات
جي��دة عل��ى مختل��ف المس��تويات وحظيت

بقبول ورضا الجميع ،وه��ذا ما يدفعنا اليوم
لإلعالن عن مشاريع جديدة سياحية مختلفة
بمقدورها ان تضيف قيمة مضافة لالقتصاد
الوطني بما يرفد القطاع السياحي بمشاريع
نوعية تلبي االحتياجات المتزايدة والمتوقعة
لنمو القطاع خالل المرحلة القادمة.

دراسات لواقع السوق

وفيم��ا يتعل��ق باألس��س الت��ي تعتم��د
عليها ش��ركة فن��ادق عمان في التأس��يس
لمش��اريعها قال رئيس مجلس إدارة فنادق
عمان :نعتمد عند وض��ع برنامج تنفيذ هذه
المش��اريع على دراسات مس��تفيضة تتعلق
بواقع الس��وق والحرك��ة الس��ياحية والنمو
الس��كاني والعمران��ي المتوق��ع واحتياجات
كل منطق��ة م��ن المش��اريع بم��ا يضمن
لمش��اريعنا التفوق والنج��اح وهذا ما حرصنا
على العناية به خالل الفترة الماضية مشيرا
لى ان ش��ركة فنادق عمان تكتسب أهيمتها
كواحدة من الش��ركات الرائ��دة والمعروفة
في مجال االس��تثمار الس��ياحي ولها تجربة
رائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق حيث
شهدت الشركة تطوير مستمر في برامجها
ومش��اريعها وكوادره��ا لتكون ق��ادرة على
مواكبة الطفرة المتنامية لقطاع الضيافة .

المشاريع الجديدة من فئة
 4و  3نجوم وستوفر أكثر
من  2000غرفة فندقية
دراسات مستفيضة حول
واقع السوق والحركة
السياحية والنمو السكاني
والعمراني المتوقع
واثقون في عالمة «كيو»
كعالمة عمانية رائدة في
مجال التسوق والترفيه

وبالنسبة لجهود الشركة في مجال التعمين
ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال
الخنج��ي  :نح��ن مس��اندون وداعمون لكل
التوجهات الحكومية التي من شأنها أن تعزز
من مس��توى الش��راكة فيما بي��ن الحكومة
والقط��اع الخ��اص وفي مقدمته��ا موضوعا
التعمي��ن ودع��م المؤسس��ات الصغي��رة
والمتوس��طة سواء في مش��اريعنا السياحية
مؤكدا ان التعمين واجب وطني ونستش��عر
أهميته خ�لال المرحل��ة القادم��ة لكن من
المهم أيضا تكثيف برامج التدريب والتأهيل
بما يمكنهم من دخول س��وق العمل وتلبية
احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة
الوطنية الماهرة والمدربة.

الهوية الجديدة لشركة
"عـــمان للفنادق"

وبالنس��بة للهوي��ة الجديدة ق��ال رئيس
مجل��س إدارة فنادق عمان :الهوية الجديدة
جاءت لتواكب التطور المتنامي الذي تشهده
الشركة في مش��اريعها وأهدافها وبرامجها
االس��تثمارية هذا من جهة ومن جهة أخرى
هو نت��اج طبيعي للحرك��ة االقتصادية التي
تش��هدها الب�لاد عل��ى كاف��ة المس��تويات
االقتصادية وعليه فق��د وجد مجلس اإلدارة
أهمية تدشين هوية جديدة لشركة "فنادق
عمان" ب��دل الهوي��ة الحالي��ة والتي مضى
عليه��ا ما يرب��و على  45عاما ب��دءا من أول
مشروع استثماري وهو فندق الفلج.
وأوض��ح قائ�لا :تق��ع تح��ت إدارة "فنادق
عم��ان" حاليا"  4فنادق وهي توليب إن داون
تاون ويقع تحت إش��راف إدارة شركة عالمية
فرنس��ية وس��توفر  180غرف��ة م��ع بداية
الع��ام القادم في ض��وء التوس��عات الجاري
االش��تغال عليها كم��ا تملك ش��ركة فنادق
عمان فن��دق صور ويقع تحت إش��راف أتكن
س��بينس الس��يرالنكية ويش��مل على 105
غرف باإلضافة لفندق الوادي في صحار ""79
غرفة ومخيم ليالى الصحراء " "53غرفة.

فنادق عمان داعمة

ورد محمد الخنجي في سؤال حول المكانة

قدرة اقتصادنا

وأض��اف :نحن على ثقة بق��درة اقتصادنا
لتج��اوز هذه األزمة ..منوه��ا بقدرة القطاع
الس��ياحي عل��ى إح��داث نقل��ة نوعي��ة في
االقتصاد الوطني حيث تش��ير المؤش��رات
والمؤسسات العالمية المتخصصة بمرحلة
مهم��ة له��ذا القطاع خ�لال الع��ام القادم
خاص��ة م��ع اكتم��ال منظوم��ة المش��اريع
االس��تراتيجية الج��اري تنفيذها س��واء في
القطاع السياحي أو بالنسبة لمطار مسقط
الدولي الجدي��د ومركز عم��ان للمؤتمرات
والمعارض والطي��ران اإلقتصادي ( طيران
الس�لام ) والمجمعات التجارية وغيرها من
المش��اريع الت��ي بالتأكي��د ستش��كل نقلة
نوعية للقطاع االقتصادي على وجه العموم
والقطاع السياحي على وجه الخصوص.

دعوة الستثمار الفرص

وناش��د محم��د الخنجي ش��ركات القطاع
الخاص بضرورة اس��تثمار الفرص المتاحة
في مختل��ف القطاعات .وق��ال على القطاع
الخ��اص أن يعزز م��ن قدرات��ه وأن يجازف
بالدخ��ول ف��ي مش��اريع وطني��ة كم��ا من
المه��م على رجال االعم��ال أن يأخذوا زمام
المبادرة في الولوج للمش��اريع االقتصادية
المختلف��ة وعلين��ا أال نتوقع م��ن الحكومة
لتقديم كل ش��يء على طب��ق من ذهب بل
المبادرات يجب ان تأتي من القطاع الخاص
فعمان كبيرة والمج��االت كثيرة والحكومة
اس��تثمرت في البنية التحتية من أجل هذه
الفت��رة المهم��ة من مس��يرة عم��ان التي
خطها جاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد
المعظ��م ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على مدى 47
عاما من مسيرة النهضة المباركة.
وقال أنن��ا في فنادق عم��ان ال نعتمد في
تنفــــيذ مش��اريعنا على الدع��م الحكومي
بقدر م��ا نعتمد عل��ى قدراتن��ا وامكانياتنا
وه��ذا ربم��ا م��ا ميزن��ا ع��ن العدي��د من
الش��ركات والحمد هلل هذا اكس��بنا احترام
وتقدير الجمي��ع فالحكومة وفرت لنا البنى
والتسهيالت والتش��ريعات ونحن استثمرنا
هذه البنى في مصلحتنا.

6
أشرعة...
يعقوب بن يوسف
البلوشـــي

الخضرة والماء وصاللة
حي��ن يذك��ر اس��م صاللة م��ن حول��ك يأبى
االنبهار إال أن يكون له نصيب األسد في مجمل
الوصف من قِبل محدثك أي كان جنسه وعمره
وجنس��يته ،كي��ف ال وهي المدين��ة التي تعانق
جباله��ا روعة الس��حاب ،ولل��رذاذ بينهما حكاية
أجمل ،كيف ال وه��ي واحة الصيف الخيالية في
ش��بة الجزيرة العربية الصحراوية التي تنصهر
بها أنفاس قاطنيها من حرارة تبلغ ذروتها أكثر
من  ٥٠درجة مئوية.
صاللة ،المدينة الحالمة في جنوب الس��لطنة
الحبيب��ة التي ترتفع بها وتي��رة النمو والتطوير
ف��ي كاف��ة القطاعات وه��ي نهضة يش��هد لها
الجميع ،ومما ال ش��ك فيه إنها نهضة مس��تمرة
بفض��ل التوجيه��ات الس��امية م��ن ل��دن جاللة
الس��لطان المعظ��م -حفظهُ اهلل ورع��اه  -في
جعل هذا البلد ذو شأن على كافة األصعدة .
صاللة ،المالذ الهادىء المشرف على المحيط
الهن��دي ال��ذي ال يألوا جهدا ف��ي تحويلها صيفا
إلى لوحة من س��حر الطبيعة والجمال الربانّي،
وجاذبيته��ا التي يله��ث لها الباح��ث عن مكنون
س��ياحي فريد ،وطقس عذب يطفي « الهوب «
الصيف في المنطقة لكل مرتاديها.
صالل��ة ،لوحة ما زال بروازها الخدمي مفقود
في ظل غياب بقعة الض��وء من االهتمام الذي
انتظ��ره زوارها عام بع��د آخر على أمل مكفول
الصب��ر بارتف��اع وتي��رة التطوي��ر واالس��تثمار
الخج��ول في الس��لطنة عموم��ًا ،ليش��مل عدة
جوانب مهمة لتحس��ين مكانته��ا وتلبية رغبات
مرتاديه��ا الذين يتزايد عددهم س��نويًا بفضل
ما يتناقله الزوار المعتادون لها في ظل الصورة
الذهني��ة الت��ي يرس��مونها في مخيل��ة من لم
يزورها بعد ،وهي صورة نقية تلتحفها الحقيقة
لكونه��ا أداة ترويجي��ة ال يقص��د به��ا االنتف��اع
التج��اري وانم��ا صدقة جارية يش��كر عليها كل
من قام بها ومن س��اهم في ممارس��تها بشكل
صحي وفضل من المولى عز وجل في ان مهّد
الطريق لوزارة السياحة وبلدية ظفار في البدء
في خطوات اكثر تقدمًا في تقديم منتج سياحي
ش��بة مكتمل !!  ..اال اننا ولألسف المتنامي نجد
بأن تلك الخطوات ال تبرحُ مكانها ألس��باب عدة
أهمها ان دائرة االس��تثمار السياحي في صاللة
ل��م تحق��ق نجاح��ًا ف��ي ج��ذب رؤوس االموال
االس��تثمارية س��واء أكانت محلية أو أقليمية أو
دولي��ة ،ولكي نك��ون اكثر ش��فافية في طرحنا
فإن لفظ « الفشل اإليجابي « يحيط بالقائمين
على هذا الش��أن ،وهو لفظ ي��راد به المحاوالت
غير المدروسة بشكل يتيح للسلة االستثمارية
مس��احة لها ابعاداً عديده وهنا نذكر ثالثة ابعاد
رئيسة وهي ؛
ايج��اد وتطوي��ر الم��وارد البش��رية المحلي��ة
المختص��ة في المجال ،والتس��هيالت المتوافقة
على نحو يكف��ل للطرفين « المس��تثمر والبلد
والمُس��تثمر في��ه « االس��تفادة القص��وى عبر
تحقي��ق أه��داف طويل��ة االمد ،ورس��م خطط
مس��تمرة االس��تدامة عبر دعمها ببحوث علمية
ح��ول المتغي��رات وف��ق أدوات قي��اس تم��ارس
بمس��ؤولية لتعبئ��ة النواق��ص ل��كل مرحل��ة
ومتطلباتها .
إن ما نس��معه ونق��رأه عن م��دى الرضا لدى
زوار صاللة حول طبيعتها وأجواءها ش��يئًا ُ
يبث
بداخلن��ا س��روراً ال متناه��ي وفخراً يمت��د زمناً
لألمام كون صاللة جزءاً من بلدنا المعطاء ،وما
نس��معه عن ذات الرضا عن الخدمات يرجع ذلك
االمتداد الزمني ليس��تقر حي��ث كان ،نأمل من
وزارة الس��ياحة وبلدية ظف��ار والجهات االخرى
ذات االختص��اص في تطوير مس��تدام للس��لة
االستثمارية لتس��توعب حجم االقبال المتزايد،
ومم��ا ال ش��ك في��ه ان االس��تعانة بالمهتمي��ن
االكاديمين وذو الخبرة في القطاع س��ينتج عنه
رؤي��ة متكاملة للمش��هد الس��ياحي في صاللة
وه��م بكل تأكيد يدركون أهمية التعاون البنّاء
لرفعة هذا القطاع الحيوي.
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أكد أن المنطقة بيئة جاذبة لالستثمارات

فخري هندية :كراون بالزا الدقم أيقونة
تســترخـي عـلى ضــفاف بحـــر العـرب
حوار  -ناجي السعيدي
الدق��م تل��ك المنطق��ة الواع��دة
اقتصادي��ا وس��ياحيا  ،فخ�لال الخمس
الس��نوات المقبلة سيتغير وجه المكان
هنا ،ويتأم��ل المراقبون والمعنيون أن
تصبح الوجهة األكثر نشاطاً ورواجاً لما
تتمتع به من موقع متميز واستراتيجي
فه��ي تراقص ضفاف بح��ر العرب على
معزوف��ات موس��يقية يعزفه��ا م��وج
البحر بطبيعتها المختلفة وما تش��هده
المنقط��ة الي��وم م��ن تط��ور وحداثة
اقتصادية وسياحية يجعل منها وجهة
سياحية واقتصادية كبيرة في السنوات
القليلة القادمة.
مش��اريع ع��دة ت��م التوقي��ع عليها
إلنش��ائها وإقامته��ا ف��ي الدق��م مما
ستش��هد حرك��ة س��ياحية ونش��اطا
اقتصاديا كبي��را وهذا يتطل��ب بدوره
استيعاب االفواج المتدفقة إلى الوالية.
فن��دق ك��راون ب�لازا أح��د الفن��ادق
المرحب��ة به��ذه األف��واج لالس��ترخاء
وقض��اء أوق��ات ممتعة وك��راون بالزا
من��ذ افتتاح��ه ف��ي ش��هر ابري��ل عام
 2014أصب��ح مقصدا لرج��ال األعمال
والمستثمرين والسياح لما يحتويه من
وس��ائل راحة متطورة وحسن الضيافة
واالستقبال .
مدير عام ك��راون بالزا فخري هندية
يتح��دث ل " وجهات" ع��ن الفندق وما
يقدم��ه لنزالءه م��ن خدم��ات ليقول:
يس��تقبل الفندق مئات م��ن الزوار من
مختلف الجنس��يات الخليجية والعربية
واألجنبي��ة وأبرز نزالئنا من الجنس��ية
االمريكية والبريطاني��ة باالضافة إلى
الجنس��يات الخليجي��ة بالطب��ع ،وتعد
نسبة االش��غال في كراون بالزا الدقم
جي��دة اذا م��ا ت��م مقارنته��ا بالوضع
الحال��ي للوالية والحرك��ة االقتصادية
والس��ياحية الواع��دة في المس��تقبل
القري��ب م��ن الناحي��ة االس��تثمارية
وإنشاء المناطق الصناعية والمنتجعات
الس��ياحية والتجمعات السكانية ،وإذا
ما قورنت أيض��ا ببعدها عن العاصمة
مس��قط بحوالي  600كيلومتر ،ولكن
هذه النقطة التي يراها البعض سلبية
نراه��ا نحن في مجموعة ك��راون بالزا
إيجابية من ناحيتنا اذ قمنا باس��تغالل
ه��ذه النقطة لصالحن��ا وذلك بتقديم
عروض جذابة للسياح سواء من داخل
الس��لطنة وخارجه��ا والمتوجهين برا
من وإل��ى محافظة ظفار أيام موس��م
الخري��ف ليقيم��وا معن��ا ليل��ة أو أكثر
ويكملوا رحلتهم وقد راج هذا العرض
بش��كل جيد خاصة بعد تس��ويقه في
أكثر من مكان .
وأض��اف فخ��ري  :كما عملن��ا عروضا
تسويقية للعمانيين وعائالتهم ورجال
األعمال أيام عيد الفطر وعيد األضحى
وقض��وا أوقاتا ممتع��ة ،ولدينا نية في
تكرارها هذا العام .
وقال فخري  :تتفاوت نس��بة االش��غال
ف��ي أش��هر الس��نة تزامنا مع المواس��م
الس��ياحية وتعتبر األش��هر م��ن أكتوبر
وحتى مايو هي األش��هر الس��ياحية معنا
ويك��ون فيه الطق��س رائعا م��ع نفحات
برودة جي��دة ،ويعد موس��م الخريف من
المواسم ذات نسبة اشغال معقولة نظرا
لموق��ع والية الدقم كمنطقة متوس��طة
بين شمال الس��لطنة وجنوبها وتفضيل
الس��ياح لقضاء وقتهم بالوالي��ة للراحة
واالستجمام واالستمتاع بجمال الطبيعة .

■ فخري هندية

طراز عماني

ويضيف فخري  :كراون بالزا بطرازه
العماني الفريد وألوانه الدافئة تضفي
لمسات جمالية على  213غرفة وجناحا
وتطل جمي��ع نوافذه وش��رفاته على
بحر العرب وهذا يعطي للفندق جماال
آخر باالضافة إل��ى أن الفندق يحتوي
على خمس قاعات بمقاس��ات مختلفة
إلقامة المؤتم��رات والحفالت مزودة
بأح��دث أجه��زة الص��وت واإلض��اءة
وقاعة الوس��طى ذو سعة االستيعابية
لـ  300شخص.
وينظم الفندق العديد من الفعاليات
والبرامج الترفيهية من النادي الصحي

والدراج��ات الهوائي��ة لجمي��ع االعمار
عوضا عن حمام الس��باحة والش��اطىء
الخالب ويقدم مطعم السوق في فندق
ك��راون ب�لازا الدق��م اش��هى االطباق
اليومية والبوفيهات المتنوعة كالعربية
والهندي��ة واالس��يوية والماك��والت
البحرية تحت إشراف أمهر الطهاة.
وأكد فخري على أن فندق كراون بالز
الدق��م لديه خطة وبرنامج لتحس��ين
خدماتن��ا بالفن��دق ف��ي المس��تقبل
كتوفي��ر األلع��اب المائية م��ن خالل
إبرام العقود مع ش��ركات مختصة في
ه��ذا النوع م��ن الرياض��ات واأللعاب
والتخيي��م  ،ونس��وق والي��ة الدق��م
وفندقنا ف��ي دول الخليج أجمع لقضاء
أوق��ات ممتع��ة وه��ي فرص��ة لرجال
األعمال للتعرف عن مس��تقبل الوالية
من الناحية االقتصادية والسياحية .

قطاع واعد

وق��ال فخ��ري هندي��ة  :إن القط��اع
الس��ياحي أح��د التوجهات األساس��ية
في س��بيل تحقيق التنمية المستدامة
لجميع القطاع��ات وتتمتع والية الدقم
بمزايا اقتصادية وسياحية مميزة تحقق
مس��تقبل واعد فموقعها المتميز بين
صاللة ومس��قط وش��واطئها والقرية
الصناعي��ة الصينية وغيرها هي عوامل
جذب م��ن المتوق��ع أن تنم��و الوالية
وتزدهر في المستقبل القريب  .ويسعى
الفندق أن يس��اهم ف��ي تنمية القطاع
الس��ياحي بالعمل م��ع الجهات االخرى
ذات العالق��ة والمجتمع��ات المحلي��ة

موقع مميز للسياح
للتمتع بهبوب
موسم الخريف
قبل الوصول الى
محافظة طفار

والدولية وزيادة االستثمار فيه وترويج
الس��لطنة كوجه��ة س��ياحية لزي��ادة
مس��اهمة القط��اع في النات��ج المحلي
اإلجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر
الدخل القومي والمس��اهمة في إيجاد
فرص عمل مع المحافظ��ة على البيئة
الطبيعية واالجتماعية والثقافية .
وب��ال ف��ي ختام اللق��اء  :يت��م إثراء
المجتمع من خالل االلت��زام بالتنمية
المس��تدامة لقط��اع الس��ياحي الذي
يرتكز على تحقيق التنمية االقتصادية
ويوف��ر ف��رص العمل ويحاف��ظ على
اإلرث الطبيع��ي والت��راث الثقاف��ي
ويحق��ق التعاي��ش الس��لمي بي��ن
الثقافات المختلفة .
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محسن رمضان المدير اإلقليمي لـ« مصر للطيران» لـ «

»:

زيادة رحالتنا إلى مسـقط
لمواكبة انتعاش السياحة العمانية

حوار  -يوسف بن أحمد البلوشي
قال المدير اإلقليمي لشركة مصر للطيران
في مسقط ،محس��ن رمضان عبدالمحسن،
ان خط مسقط  -القاهرة يشهد نموا كبيرا
بعد زيادة عدد الرحالت لمصر للطيران الى
 5رحالت من ش��هر مارس الماضي بعد ان
كانت ثالث رحالت فقط في الس��ابق ،حيث
نس��ير حاليا ثالث رحالت في نهاية االسبوع
ورحلتين في وسط االسبوع.
واض��اف رمض��ان ف��ي حديث خ��اص مع
"وجهات" ان الس��ياحة نحو السلطنة تشهد
نموا في ظل المشاريع االستثمارية السياحية
التي تشهدها كل من الدقم وصاللة بشكل
خ��اص مما يعطي مؤش��رات عل��ى ان قفزة
كبي��رة تنتظر القطاع الس��ياحي ،االمر الذي
يتوجب علينا المس��اهمة ف��ي جذب األفواج
السياحية الى الس��لطنة عبر مصر للطيران
سواء من مصر او السياح من افريقيا وأوروبا
الذين يفضلون مصر للطيران التي تنتش��ر
محطاتها في عدة قارات العالم مما يجعلها
حلقة وصل مهمة.
وكشف عن زيادة كبيرة على رحالت مصر
للطي��ران الى مس��قط خاصة وان الس��وق
العُماني يستوعب هذه الرحالت .مشيرا الى
ان مص��ر للطيران تحتف��ل بمرور عامها 85
ومرور عش��رين عاما على انضمامها لتحالف
س��تار ،وأننا س��نكون مس��اهم أساسي في
تنشيط السياحة العمانية.
وتوقع رمضان ،ان يشهد الموسم الشتوي
الس��ياحي العُمان��ي المقبل نش��اطا كبيرا
ف��ي ظل المقوم��ات الس��ياحية التي تتمتع
بها الس��لطنة من جبال ووديان وشواطىء
ورمال ذهبية مما يؤهلها الن تلعب دورا في
الجذب السياحي في السنوات المقبلة.
وعن نس��بة األش��غال على رح�لات مصر
للطيران قال محس��ن رمضان :ان األش��غال
كان كبيرا وس��جل حوالي  %70قبل موسم
عط�لات المدارس وهو امر جيد لم نتوقعه،
وخ�لال الش��هرين المقبلي��ن وم��ع انتهاء
الم��دارس والجامع��ات فإنن��ا نتوق��ع عددا
كبي��را من اإلقبال س��واء م��ن العمانيين او
المقيمين الذين يسافرون الى مصر او الى
اوروبا وغيرها من الوجهات عبر رحالت مصر
للطي��ران .خاصة وان رح�لات الربط لمصر
للطيران مع أروربا س��هلة مما يفضّل كثير
من الس��ياح السفر عبر تلك الرحالت حتى ال
يسبب تأخيرا لهم في محطات الترانزيت.

توأمة

وشبه المدير اإلقليمي لمصر للطيران في
مس��قط ،التضاريس في محافظة مس��قط
بمدينة ش��رم الش��يخ من حيث الشواطىء
والجبال والهدوء والجو النقي ،لذا فإن هناك
توأم��ة بين مصر وعم��ان ونحن نعمل على
جهد تسويقي لجذب سياح من محطاتنا في
اوروبا لتسيير رحالت الى سلطنة عمان.
كما اننا اجتمعنا مع المسؤولين في شركة
موري��ا وتعرفنا على مش��اريعهم في صاللة

■ محسن رمضان

والس��يفة ،وان هناك مشروعا اخر لهم قرب
مطار مسقط الدولي سيعلن عنه قريبا ،وتم
االتف��اق على العم��ل معا لجذب س��ياح الى
تلك المنتجعات سواء من القاهرة او الجونة
ولك��ن ف��ي البداية س��تكون بين مس��قط
والقاهرة.

تشارتر الى شرم

وعن إمكانية تس��يير تشارتر بين مسقط
وش��رم الشيخ على غرار تس��يير رحالت بين
ش��رم او الغردق��ة وعواص��م خليجي��ة قال
المدير اإلقليمي لمصر للطيران ،في الوقت
الحالي سيكون االمر صعبا الن كافة رحالت
األسطول مشغولة في الموسم الصيفي ،اال
انه قد يكون االمر متاحا في وقت الموس��م
الس��ياحي الشتوي في شرم الشيخ بالتعاون
مع الشركات السياحية العمانية.

ميزة تنافسية

وعن الميزة التنافسية بين مصر للطيران
وغيرها من ش��ركات الطيران التي يفضلها
المس��افر ،ق��ال المدي��ر اإلقليم��ي لمص��ر
للطيران في مس��قط؛ ان ميزتنا التنافسية
تكم��ن في وجود رح�لات ربط بين عواصم
العالم ورح�لات مصر للطي��ران االمر الذي

■ خالل التكريم في حفل تعارف بين مصر للطيران والشركات السياحية

 5رحالت أسـبوعيا بين
مطاري مسقط وصاللة
لخدمة المسافرين بين
البلديـــن والعالم
مسقط تتشابه مع شرم
الشيخ في طبيعتها
ومكوناتها الجغرافية
مشاريع االستثمار في
الدقم وصاللة تعزز من
تدفق السياح للسلطنة

يجع��ل كثير م��ن الس��ياح يفضل��ون مصر
للطيران للوصول الى وجهاتهم الى العالم
الن الترانزيت لفترات طويلة يشعر المسافر
بالمل��ل لذا نحن نوفر أق��ص فترة ترانزيت
للمسافرين وهو ما يفضله اي مسافر .
بجان��ب الوزن المتاح عل��ى مصر للطيران
الذي يتاح للمس��افرين م��ن خالل حقيبتين
لكل مس��افر ب��وزن  23كيلو غرام��ا بجانب
حقيبة يد يحملها المسافر معه على الرحلة.

تعاون مع الطيران العُماني

وكش��ف المدير اإلقليمي لمصر للطيران
ع��ن وج��ود تع��اون مباش��ر م��ع الطيران
العُمان��ي الناقل الوطني لس��لطنة عمان،
بينم��ا كان في الس��ابق هناك تع��اون عبر
تقاس��م حصة المس��افرين من المدرسين
ولكن االن يمكن الجانبين استخدام الرمز
المشترك.

فرص سياحية

وأش��اد محس��ن رمضان بف��رص القطاع
الس��ياحي العُماني في ظل تدفق االستثمار
الى السلطنة ممثلة في الدقم والتي ستكون
وجهة رائعة خاصة وان عمان ال تزال بكر من
حيث مقوماتها السياحية التي لم تلوث كما
هو في بعض الدول فال تزال السلطنة تحافظ
عل��ى تراثه��ا وعاداته��ا وبيئتها الس��ياحية
المتنوع��ة ف��ي ظ��ل جغرافيته��ا المتنوعة.
االمر الذي يجعل منها وجهة سياحية كبيرة
مس��تقبال مع اكتمال المنظومة لالس��تثمار
الس��ياحي .بجان��ب الهدوء ال��ذي تتمتع به
الس��لطنة وه��و ما يفضل��ه الس��ياح الذين
يبحثون عن هكذا مزارات.

طيران اقتصادي

وع��ن دخ��ول ش��ركات طي��ران اقتصادي
كمناف��س للطي��ران االخر؛ ق��ال رمضان ،ال
نستطيع ان نقارن بين الطيران االقتصادي
والطي��ران االخ��ر ،الن ل��كل ن��وع من هذه
الشركات بيئة عمل مختلفة .وبارك محسن

رمضان دخول طيران السالم كناقل اخر في
الس��لطنة واشار الى انه بال شك سوف يأخذ
حصة من الس��وق ولكن يبق��ى الجودة في
العمل لكل شركة.

السياحة في مصر

وكش��ف رمضان عن ان القطاع الس��ياحي
في مصر يش��هد زيادة كبيرة حيث ان نسبة
الزيادة في اعداد الس��ياح الى مصر في شهر
ابريل الماضي كانت بنسبة  %50عن نفس
الفت��رة من العام الماض��ي  .2016وقال؛ ان
األحداث االخيرة التي شهدتها مصر لم تؤثر
كبيرا على الحركة السياحية الى مصر خاصة
في الوجهات المعتاد ان يزورها السياح.
واض��اف؛ ان الس��ياحة المصري��ة واجهة
تحدي تعويم س��عر ص��رف الجنيه المصري،
مم��ا كان مزعج��ا في الفت��رة الماضية ،وان
الحكومة ب��دأت تحل المش��كلة وقد تحتاج
بع��ض الوقت .وتوقع ان تتحس��ن األوضاع
الس��ياحية ف��ي المرحلة المقبل��ة مع بداية
الموسم المقبل.

تجديد

وع��ن التجدي��د ف��ي القط��اع الس��ياحي
المص��ري من اجل جذب األفواج الس��ياحية
وخاص��ة العائلي��ة؛ ق��ال المدي��ر اإلقليمي
لمصر للطي��ران :ان القطاع الس��ياحي بات
يش��هد مرحل��ة جدي��دة خاصة م��ن حيث
انشاء المنتجعات السياحية واستغالل مواقع
جديدة مثل مرس��ى علم والجونة والقصير
والس��احل الش��مالي ،وهو ما يدعم الحراك
السياحي ويجذب السياحة العائلية.
وأكد ان الس��ائح الخليجي يعتبر اساس��ي
بالنس��بة لمص��ر ،ونعتب��ره ان مص��ر بلده
ومنه��م متملك ويس��تثمر ويعي��ش فترات
طويلة ،بعكس السائح االوروبي.
والمس��ؤولين في وزارة السياحة يعملون
عل��ى تعزي��ز الس��ــــياحة العائلي��ة وعمل
ماله��ي لألطف��ال لتعي��ش االس��رة وقت��ا
طويال مع اطــــفالها ممـــا يعزز المشاريع
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أخبــار

«أو دي جي» تصمم
المنطقة الحرة في
مطار مسقط الدولي
■ خريف صاللة موسم السياحة
العـــائالت العــمانية والخــليجية

مسقط ــ

ظفار تستعد لموسم خريف  2017السياحي

مرهون العامري :القطاع الخاص مطالب
بتنفيذ المشاريع المعتمدة في وقتها
تستعد محافظة ظفار الستقبال فصل
الخريف والذي يبدأ فلكيا من  21يونيو
إلى  21سبتمبر من كل عام والذي تزهو
في��ه المحافظة بكل م��ا هو جميل من
اج��واء نتيجة هبوب الرياح الموس��مية
م��ن المحي��ط الهن��دي حي��ث يلفها
الضب��اب وتهب عليها نس��مات الهواء
الباردة واالمطار الخفيفة المنعشة بما
يجعلها لوحة فنية طبيعية تستقبل بها
المحافظة زوارها.
وفي اطار االستعداد الستقبال موسم
الخري��ف له��ذا الع��ام 2017م  ،قامت
المديرية العامة للسياحة في محافظة
ظف��ار بعقد اجتماع لجميع مدراء عموم
المنش��آت الفندقي��ة بمحافظ��ة ظفار
لبحث جاهزيتها للموسم السياحي.

الى خمس��ة نج��وم لتلبي ذائق��ة زوار
المحافظة وتناس��ب متطلباتهم ،مبينا
اهمية دور الوزارة ف��ي القيام بمتابعة
المنش��آت الس��ياحية بش��كل ع��ام ،
السيما المنشآت الفندقية وذلك حفاظا
عل��ى جودة الخدم��ات المقدم��ة لزوار
المحافظة ون��زالء الفنادق .موضحا انه
يتم خ�لال ه��ذه الزيارات التفتيش��ية
التأك��د م��ن تطبي��ق المنش��آت لكل
االش��تراطات وتوفير جمي��ع متطلبات
الجودة لهذه المنش��آت وذلك حس��ب
درجة التصنيف لكل منشأة بما يتوافق
م��ع األنظمة والقواني��ن المعمول بها
س��عيا لمعالجة اي مالحظ��ات قد يتم
رصدها بأسرع وقت وذلك بالتعاون مع
ادارات المنش��آت وقيام فريق التفتيش
بالتأكد من اس��تيفاء اي مالحظات من
خالل زياراته المتكررة.

جاهزية

مقصد سياحي

صاللة-

وأك��د مره��ون ب��ن س��عيد العامري
مدي��ر عام الس��ياحة بمحافظ��ة ظفار،
على اهمي��ة جاهزية جميع المنش��آت
الفندقي��ة الس��تقبال ال��زوار من داخل
وخ��ارج الس��لطنة  ،وذل��ك بتوفير كل
متطلب��ات الزوار ف��ي هذه المنش��آت
حس��ب درج��ة التصني��ف المعتم��د
بحيث تش��مل هذه االس��تعدادات كل
الخدمات والمرافق ،اضافة الى جاهزية
الموظفين بالمنشآت واهمية التعامل
مع الش��ركات الس��ياحية والمرشدين
وتنظيم سيارات األجرة بالفنادق .
وأش��ار العام��ري ،ال��ى م��ا تزخ��ر به
المحافظ��ة م��ن مقوم��ات س��ياحية
طبيعية تتمثل في الشواطئ والسهول
واالودية والجبال ،اضافة الى الصحارى،
مؤكدا اهمية استغالل هذه المقومات
وذل��ك ما تعم��ل عليه ال��وزارة جاهدة
من خالل توفير كل الس��بل لالستثمار
في هذا القطاع الواعد وتكييف اللوائح
واالنظم��ة لذلك ،مش��يرا ال��ى ضرورة
قيام القطاع الخاص بتنفيذ المش��اريع
المعتم��دة في وقته��ا وع��دم التأخير
في اس��تغالل االراضي السياحية نظرا
لحاج��ة المحافظة لزيادة ع��دد الغرف
الفندقي��ة والمش��اريع الترفيهية ،كما
حث المنتجع��ات القائمة عل��ى اضافة
غرف فندقي��ة او بناء فن��ادق اخرى في
اراضي المنتجعات الممكن استغاللها.

مشروعات

وأوضح مدير عام السياحة بمحافظة
ظفار قائال :بأن االس��تراتيجية الوطنية

■ مرهون بن سعيد العامري

للس��ياحة التي تقوم به��ا الوزارة تضع
محافظة ظفار ضمن االولويات كوجهة
س��ياحية ذات اهمي��ة ،مش��يرا الى ان
هناك ع��دد م��ن المش��روعات الجاري
دراستها اضافة الى المشاريع الفندقية
والترفيهي��ة الج��اري تنفيذه��ا والت��ي
يتوقع تش��غيلها في االع��وام القادمة
بما يساعد على اضافة عدد من الغرف
الفندقية المطلوبة في هذه المرحلة.
وفي نف��س االطار وحرصا من الوزارة
عل��ى متابعة س��ير العمل بالمنش��آت
الفندقي��ة والس��ياحية والتأك��د م��ن
التزامه��ا بقان��ون الس��ياحة والئحت��ه
التنفيذي��ة  ،فق��د ق��ام المختصي��ن
بالمديرية العامة للسياحة في محافظ
ظفار بالتفتيش على المنشآت الفندقية
والس��ياحية وذلك حسب جدول مبرمج
لذلك للتأكد م��ن جاهزية الخدمة قبل
موسم الخريف .

زيارات تفتيشية

م��ن جانبه ق��ال ،رواس ب��ن حفيظ
ال��رواس ،مدير خدمات المس��تثمرين
والتراخيص السياحية بالمديرية العامة
للس��ياحة بمحافظ��ة ظف��ار :يوجد في
المحافظة عدد من المنتجعات والفنادق
العالمي��ة الفاخرة اضافة ال��ى الفنادق
والش��قق الفندقية المميزة بمستويات
وتصنيفات مختلفة تتراوح بين النجمة

■ رواس ين حفيظ الرواس

المنشآت الفندقية
والشركات السياحية
جاهزة الستقبال
ضيوف المحافظة
رواس الرواس:
جوالت تفتيشية على
الفنادق والشقق
لاللتزام بجودة
الخدمات

وأش��ار ال��رواس الى اهمية موس��م
الخري��ف ف��ي الفترة م��ن يوني��و الى
س��بتمبر الذي تنفرد به محافظة ظفار
بين مناطق شبة الجزيرة العربية التي
تشكوا من ارتفاع درجات الحرارة غالبا
في مثل هذه الفترة وتبقى اجزاء كبيرة
م��ن محافظ��ة ظف��ار تتأثر بالموس��م
الممطر والذي تعتدل فيه درجة الحرارة
وتكتسي فيه سهول وجبال المحافظة
البس��اط االخضر  ،اضافة الى ما تمتاز
به المحافظة من مواقع تاريخية واثرية
وفنون لتصبح محافظ��ة ظفار مقصدا
س��ياحيا ف��ي اج��واء اس��تثنائية بحيث
تس��تقبل المحافظة في هذا الموس��م
زواره��ا الذين يتوافدون بش��كل كبير
من الدول العربية وخاصة دول مجلس
التعاون الخليجي  ،حيث تعتبر السياحة
العائلي��ة ف��ي موس��م الخري��ف ه��ي
المقصد طوال فترة الموسم وعليه يتم
تهيئة االجواء في المواقع والمنش��آت
السياحية الستقبال السياح من العوائل
وغيرهم.
كما أكد مدير خدمات المس��تثمرين
والتراخيص السياحية على أن محافظة
ظفار تعتبر ارض لكل المواسم ،موضحا
بأن موسم الخريف يعتبر موسم سياحي
اس��تثنائي وليس الموس��م الس��ياحي
الوحيد في المحافظ��ة  ،حيث ان اجواء
المحافظ��ة معتدل��ة على م��دار العام
تقريب��ا ويتوافد عليها الس��ياح خاصة
في موس��م الش��تاء ال��ذي يعتمد على
الس��ياحة القادمة من كل انحاء العالم
والدول األوروبية على وجه الخصوص.

أعلن��ت ’أو دي ج��ي‘ ( ،)ODGوكال��ة
االستشارات والتصميم التي تتخذ من
دب��ي مقراً لها ،ع��ن تعيينها لتصميم
وإدارة كام��ل مش��روع المنطقة الحرة
في مطار مسقط الدولي الجديد.
واختارت الشركة العمانية للمبيعات
والخدمات (( )OSSمش��روع مش��ترك
بي��ن الطي��ران العمان��ي وإي��ر ريانتا
إنترناش��يونال ميدل إيست) شركة ’أو
دي ج��ي‘ لتصمي��م المش��روع الجديد
بع��د فوزه��ا بعق��د إدارة المنطق��ة
الحرة لمدة  10س��نوات من بين سبعة
ش��ركات دولية أخ��رى متخصصة في
مجال تشغيل المناطق الحرة.
وم��ن المتوق��ع أن تص��ل الق��درة
االس��تيعابية لمط��ار مس��قط الدولي
الجديد ،قيد اإلنشاء حالياً ،إلى نحو 12
مليون مس��افر س��نويًا خالل المرحلة
األولى من اإلنش��اء ،ليصل هذا الرقم
إل��ى  48ملي��ون مس��افر س��نويًا حال
اكتم��ال المش��روع العمالق المقس��م
على أربع مراحل.
وم��ن المنتظ��ر أن تمت��د المرحل��ة
األول��ى على مس��احة  580أل��ف قدم
مربع��ة م��ع  7آالف ق��دم مربع��ة من
مساحات التجزئة .

«عمانتل» توفر
خدمات وحلول تقنية
لمطارات السلطنة

مسقط ــ

توف��ر عمانت��ل ،حلوال ذكية وش��بكة
األلي��اف البصري��ة لمطارات الس��لطنة
الرئيس��ية ( مط��ار مس��قط الدول��ي،
ومط��ار صاللة ) م��ن أجل تعزي��ز أداء
أعماله��م في ش��تى المجاالت ال س��يما
األمن والسالمة .وتنسجم هذه الخطوة
م��ع اس��تراتيجية عمانت��ل  3.0الت��ي
تهدف ف��ي مجملها إلى التحول الرقمي
للنه��وض بمنظومة التنمية الش��املة
ف��ي الس��لطنة ف��ي مج��ال الحكوم��ة
االلكتروني��ة وتقني��ة المعلوم��ات،
وتعكس حرص الش��ركة على تطوير
أعماله��ا عل��ى ق��دم وس��اق م��ن أجل
تقديم خدمات متميزة مواكبة للعصر .
وأك��دت عمانت��ل عل��ى أن م��ا تقدمه
يع��د أح��دث باق��ة م��ن الحل��ول التقنية
وخدم��ات اإلتص��ال المتطورة لسلس��لة
من المؤسس��ات والش��ركات الرائدة في
الس��لطنة ذات العالق��ة بالنق��ل الجوي
أو العاملي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال أبرزه��ا
الهيئة العام��ة للطيران المدني ( PACA
) والش��ركة العماني��ة إلدارة المط��ارات
( )OAMCوالطي��ران العمان��ي ( Oman
) Airوالمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة
العامل��ة ف��ي المط��ارات .وف��ي س��ياق
متصل ،توفر الش��ركة خدمات إتصاالت
ثابتة متطورة لكافة مطارات السلطنة.
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رأي
أرباح فنادقنا وضعف التسويق للسلطنة

بل��غ ع��دد زوار مواق��ع أرض اللبان بمحافظة ظفار في ش��هر مايو الماضي  6229س��ائحا وزائرا .وبلغ ع��دد زوار منتزه البليد
األثري ومتحف أرض اللبان  3884زائرا ،وبلغ عدد زوار منتزه سمهرم األثري  1897زائرا بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة
العمانية
الطبيعية ألشجار اللبان  233زائرا وموقع وبار األثري  215زائرا .

حس��ب آخر احصائيات عن نس��ب إش��غال الفنادق من فئة  3الى 5
نجوم والتي أش��ارت الى نس��بة نمو جيدة بلغت  %65.5 خالل الربع
الحال��ي م��ن الع��ام  2017بنس��بة ارتف��اع %18.3ع��ن ذات الفترة
م��ن الع��ام  2016وبإجمالي ايرادات بلغ��ت  57مليونا و 49الف ريال
بارتفاع مقداره  %7.2عن الفترة نفسها من عام .2016
م��ا نود اإلش��ارة الي��ه هنا ال��ى ان القط��اع الفندقي حق��ق نجاحا
خ�لال الرب��ع االول رغم األزم��ة االقتصادي��ة الطاحنة الت��ي تواجه
االقتصادي��ات في المنطقة جراء انخفاض أس��عار النفط وتخفيض
المصاري��ف الحكومية وبالتالي تراجع نس��ب األش��غال في عدد من
الفنادق في المنطقة ،اال ان المؤش��رات في السلطنة دلت على نمو
جيد في الربع االول ،وبال شك ان هذه الفترة من العام تشهد حركة
سياحية نحو الس��لطنة خاصة من السياح األوروبيين بجانب تفعيل
المؤتمرات التي تشهدها السلطنة من بداية العام حتى ما قبل شهر
رمضان مما اسهم في زيادة النزالء بشكل عام.
ولكن ،م��ن ناحية اخرى نرى ضعفا تس��ويقيا م��ن جانب الفنادق
ذاتها في التس��ويق للس��لطنة س��واء ف��ي الداخل او الخارج س��وى
اقتصار الحمالت التس��ويقية على المش��اركة في المعارض الدولية
من دون إعطاء زخم ترويجي اخر خاصة للسوق المحلي او الخليجي
م��ن حيث بث اعالنات ترويجية ف��ي الصحف المحلية والخليجية عن
الس��لطنة والفنادق وما توفره من خدمات وبرامج للعائلة واألطفال
والنزالء عموما.
اليوم يجب ان تش��ارك هذه الفنادق في تس��ويق السلطنة كونها
ه��ي المس��تفيد االول م��ن التدف��ق الس��ياحي فهي تجن��ي األرباح
واالشغال الفندقي مما يتوجب ان تزيد من مساهمتها في التسويق
للسلطنة خاصة من اجل جذب المزيد من السياح سواء من الداخل او
من السوق الخليجي الذي ال يزال لم يعط الجهد التسويقي من اجل
كسبه في نهاية االسبوع.
info@wejhatt.com

بدء تسجيل المشاركين وتوقع بزيادة عدد العداءين

ماراثون عمان الصحراوي يعود بنسخته الخامسة في نوفمبر المقبل
مسقط ــ
يعـــ��ود ’ماراث��ون عُمان الصح��راوي‘ في
نس��خته الخامس��ة خالل الفت��رة الممتدة ما
بي��ن  17و 25نوفمبر المقب��ل ،بعد أن أعلن
القائمون على هذه الفعالية المرتقبة عن فتح
أبـــواب التسجيل للمش��اركة في أحد أقسى
س��باقات الجـــ��ري العالمية ،وال��ذي يتط ّلب
قــدرة تحم��ل عالية طوال المس��افة البالغة
 165كيلو مـــتراً ،ويل��زم ّ
كل عداء باالعتماد
الكامل على نفسه.
يحص��د الماراثون ش��هر ًة كبي��ر ًة عاماً تلو
االخر عبر استقطاب ما يزيد عن  150عداء من
مختل��ف دول العالم لخوض مغامرةٍ منقطعة
النظي��ر ف��ي أحض��ان التضاري��س الخالب��ة
للصحراء العمانية ،تسمح لهم باختبار تجربةٍ
بدني��ة وعاطفي��ة وروحية ال تنس��ى وس��ط
رقعة شاسعة من المناظر المحيطة الساحرة
والممتدة بين كثبان الرمال الذهبية.
وينقس��م الس��باق الذي ينطلق من منطقة
الواص��ل في والي��ة بدي��ة إلى س��ت مراحل
تمت��دّ كل منها عل��ى مس��افة  21كيلو متراً
و 24كيل��و متراً و 26كيلو متراً و 28كيلو متراً
و 42كيل��و متراً و 24كيلو مت��راً على التوالي،
م��ا يق��دّم للمتس��ابقين فرصة االس��تمتاع
بمجموعة متنوعة م��ن المناظر الطبيعية في
صحراء س��لطنة عُمان خالل مس��ار الس��باق
الممتد عب��ر الكثب��ان الرملية الش��اهقة إلى
بحر العرب ،موف��راً للعدائين تجرب ًة صحراوي ًة
متكامل ًة .س��يمرّ المتسابقون بمضارب البدو
شبه الرُحل المستمرّين باتباع ’طريق الحرير‘
القديم في صحراء عُمان حيث ينعمون بجمال
الحياة البرية ومنظر غروب الش��مس اآلس��ر.
كما ستأسر المرحلة الليلية ألباب المتسابقين
بس��حر الصحراء المدهش والسماء المرصّعة
بالنجوم المتأللئة ،والتي ّ
تمثل الختام األمثل

رئيس مجلس اإلدارة
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

لهذه المرحلة المفعمة بمشاعر المتسابقين
الجياشة الذين سيحطون الرحال على شواطئ
بحر العرب الرائعة عند خط النهاية.
وقال س��عيد ب��ن محمد الحجري ،مؤس��س
ورئيس اللجن��ة المنظمة ل��ـ ’ماراثون عمان
الصح��راوي‘ :ت��مّ تصمي��م مس��ار ’ماراثون
بأس��لوب فريد يوفر تجربة
عمان الصحراوي‘
ٍ
صحراوية واقعية منقطعة النظير .حيث تتميز
س��لطنة عُمان بجم��ال تضاريس��ها الرائعة
م��ن الجبال المذهل��ة والكثب��ان الصحراوية

تصدر عن:
مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

مغامرةٍ منقطعة
النظـير في أحضان
التضــاريس الخــالبة
للصحـراء العمانية

هــــواتف:

نــقـــال 99327574 :

والوديان الرائعة ،فض ً
ال عن كونها من أفضل
وجهات الغوص في العالم.
كم��ا تتي��ح الصح��راء العُماني��ة لعدائ��ي
ً
ً
مثالية وجديد ًة
تجربة
الماراث��ون حول العالم
هي األفضل من نوعها على اإلطالق».
يُش��ار إلى أنّ��ه يتوج��ب عل��ى العدائين
بش��كل كامل،
االعــــــتم��اد على أنفس��هم
ٍ
حيث يتوج��ب عليهم حمل جمي��ع المعدات
الخاصة بالس��باق باس��تثناء المياه الموزعة
كل منها
عل��ى نقاطٍ الفحص  ،تفص��ل بين ٍ

صندوق البريد1 :
الرمز البريدي 314 :سلطنة عمان

البريد االلكتروني:

yahmedom@hotmail.com

مس��افة  10كيلومت��رات ،ما يجسّ��د تحدياً
حقيقي��اً في نظر المتس��ابق الذي س��يحمل
مؤونة تكفي لس��تة أيام ويجري مسافة تزيد
عن  165كم ،إلاّ أنها مغامرة تس��تحق العناء
وتسمح للمشـــاركين باالنغماس في تجربة
صحراوية أصيلة.
ال تفوت��وا فرص��ة االس��تمتاع بالس��باق
الصح��راوي األروع عل��ى اإلط�لاق ،من خالل
التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
www.marathonoman.com

اإلعالنات95112169 :

يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع «المطبعة الشرقية ومكتبتها» ــ مسقط  ،روي
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مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية:

النمو السكاني واالقتصادي أبرز التحديات أمام السياحة البيئية
حوار -أحمد بن راشد الشبلي
تس��عى وزارة البيئ��ة والش��ؤون المناخي��ة
ممثلة في المديرية العام��ة لصون الطبيعة
للحفاظ عل��ى الموارد الطبيعي��ة والمكونات
الفطرية للطبيع��ة العمانية ،وذلك من خالل
وض��ع القواني��ن والضوابط الخاص��ة بإدارة
المحمي��ات الطبيعية ،وصونه��ا من األخطار
الت��ي قد تؤثر عليها .ومن هذا المنطلق كان
لنا هذا الحوار مع المهندس سليمان األخزمي
مدير عام صون الطبيعة بالوزارة.
■ ما هو مفهوم المحميات الطبيعية؟

المحمي��ة الطبيعية أو المنطق��ة المحمية
ه��ي منطقة جغرافي��ة محددة المس��احة تم
تُخصيصها للمحافظة عل��ى الموارد البيئية
المتجددة وتطبيق النظم الجيدة الستغاللها،
وتتمي��ز هذه المناطق بأنه��ا قد تحتوي على
نبات��ات أو حيوانات مه��ددة باالنقراض مما
يس��تلزم حمايتها م��ن التعديات اإلنس��انية
والتل��وث بش��تى الص��ور ،وقد تحت��وي تلك
المنطقة عل��ى حفريات من عصور جيولوجية
س��ابقة أو مناطق أثرية قديمة .وفي سلطنة
عُم��ان يت��م اإلعالن ع��ن إنش��اء المحميات
الطبيعية بمراسيم سلطانية سامية كمناطق
محمية ،ويت��م إدارتها من قب��ل وزارة البيئة
والش��ؤون المناخي��ة للحفاظ عل��ى المنطقة
وف ًق��ا لأله��داف المح��ددة ف��ي المرس��وم
الس��لطاني الس��امي ،والذي يقضي بإنش��اء
المحمي��ة .ويتم إنش��اء المحمي��ات الطبيعة
في الس��لطنة للمحافظة عل��ى موارد محددة
مثل مواقع تعشيش الس�لاحف البحرية على
الش��واطئ (محمية الس�لاحف ب��رأس الحد)،
والتنوع األحيائ��ي المتميز (محمية الس��ليل
الطبيعي��ة) ،والمناط��ق ذات المناظر الخالبة
(محمي��ة الجبل األخضر للمناظ��ر الطبيعية)،
وكذل��ك لتوفير فوائد للمجتمع��ات المحلية.
يوجد حالياً  18محمية طبيعية في الس��لطنة
معلنة بموجب مراس��يم س��لطانية س��امية.
تس��اعد المعلوم��ات بش��أن قي��م المحميات
وموقع هذه القيم في تحديد المناطق األكثر
حساس��ية في المحمية والتي تتطلب المزيد
من الحماية المشددة .يمكن السماح بالقيام
باألنشطة مثل الس��ياحة الطبيعة  ،والبرامج
التعليمية ،والمراف��ق ذات التأثير المنخفض
لصالح المجتم��ع المحلي ،وزوار المحمية في
المناطق األخرى خارج المناطق الحساسة في
المحمي��ة وفق��ا للتش��ريعات المعمولة بهذا
الشأن.
وم��ن أه��داف إنش��اء المحمي��ات
الطبيعية:الحف��اظ على العملي��ات والعالقات
البيئية الطبيعية المتوازنة ومراقبتها بصفة
مس��تمرة .وص��ون وحف��ظ األن��واع النباتية
والحيوانية والمصادر الوراثية التي تستوطن
ه��ذه المناطق أو تس��تخدمها كمحطات في
طري��ق هجرته��ا .واالس��تغالل االقتص��ادي
المنظم والرشيد لهذه الموارد الحيوية التي
يمك��ن أن تنش��أ في ه��ذه المحمي��ات .وأن
تبقى هذه المحميات بنوكاً وراثية حية تكون
داعماً عن��د الحاجة للنظم البيئية الهش��ة أو
التي تتعرض للحوادث الطبيعية أو البشرية.
واالس��تثمار التوع��وي له��ذه المواقع بحيث

تزي��د الوعي العام للمواطني��ن بأهمية هذه
المحميات .وإعادة تأهي��ل األنواع المنقرضة
والتي توجد في مواقع أخرى مشابهة وإعادة
تنمي��ة وتأهيل األنواع المه��ددة باالنقراض
والن��ادرة بحي��ث تؤم��ن عودته��ا بأعدادها
الطبيعي��ة الت��ي كان��ت موجودة ف��ي األيام
الخالية للتوازن البيئي.
تطوير مشاريع السياحة البيئية خاصة بعد
أن أصبحت المناف��س األول لألماكن األثرية
والتاريخي��ة إنما بالش��كل ال��ذي ال يؤثر على
سالمة هذه المحميات من التدهور.

السياحة البيئية
المنافس األول لألماكن
األثرية والتاريخية

■ م��ا هي أن��واع المحمي��ات الطبيعية؟ وكيف
تصنف المحميات الطبيعية في السلطنة؟

المحمي��ة الطبيعي��ة ذات الطاب��ع العلمي
المحض :حيث تخصص مس��احة من األرض
ألغ��راض علمية بحثي��ة ،غايته��ا المحافظة
على البيئة الطبيعية ومكوناتها من عش��ائر
وأن��واع ،وللحف��اظ عل��ى اس��تمرار العمليات
البيئية التي يمك��ن أن تتم دون أي تدخل أو
مؤثر س��لبي من خارج هذه األنظمة البيئية،
وذلك بغية الحصول على قراءات أو تسجيالت
علمية مستمرة لهذه العمليات ،وتكون هذه
المحميات ذات قيمة علمية بحتة ،ويمكن أن
تكون ذات مساحات محددة.
الحدائق الوطنية الطبيعية :هي أكثر أنواع
المحميات ش��يوعاً في الواليات المتحدة وفي
بع��ض ال��دول اإلفريقية ،وتضم ف��ي العادة
مساحات أرضية كبيرة أو مناطق مائية تحوي
نماذج متنوعة من البيئات الطبيعية والمناظر
ذات القيمة الجمالي��ة باإلضافة إلى تجمعات
نباتي��ة وحيواني��ة وتكوين��ات جيولوجي��ة
متباين��ة ،وتخدم هذه الحدائ��ق عدة أغراض
علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية.
األث��ر الوطن��ي الطبيع��ي  :وه��ي تكوين
جيولوجي أو تجمع حيواني أو نباتي ذو أهمية
وطني��ة معينة ،ثقافية أو علمي��ة أو تعليمية،
وتقوم الدولة بحمايته خوفاً من التعدي عليه
أو تدهوره ،ومن األمثلة على ذلك الش�لاالت
والعي��ون والكهوف��ف الطبيعي��ة والت�لال
والوديان والواحات ،أو مناطق معيشية أنواع
معينة من الحيوانات والنباتات.
محمي��ة المناظ��ر الطبيعي��ة :وه��ي الت��ي
تضم مناظ��ر طبيعية ذات أهمي��ة ثقافية أو
فنية خاصة ،مثل نم��اذج خاصة من األراضي
أو المي��اه وم��ا تضمه م��ن أحي��اء وتراكيب
جيولوجية جديرة بالصون ،ويتم اس��تخدمها
كأماكن للنزهة والترويج.
محمية الموارد الطبيعية :وهي منطقة بها
موارد طبيعية غير مستغلة أو مكتشفة حديثاً،
ويمكن اس��تغاللها اقتصادياً بشكل مستدام
بدون التأثير على الموارد الطبيعية ،وينطبق
ذلك على مناطق لم تحدد مواردها الطبيعية
بشكل دقيق.
محمي��ة الحي��اة التقليدي��ة :وه��ي محمية
يكون اإلنس��ان طرفا فيها ،تستخدم مواردها
بطريق��ة تقليدية دون تغيير جذري في نمط
الحياة ،ودون خط��ر كبير من تدهور الموارد،
وتمثل هذه المناط��ق أهمية ثقافية وعلمية
وسياحية وجمالية في آن واحد.
محمية الموارد متع��ددة األغراض  :وتمتاز
هذه المحمي��ة بالحاجة إلى حماي��ة الثروات

■ م .سليمان األخزمي

الطبيعية المتنوعة والمتواج��دة مع الثروات
األساس��ية والجوهري��ة الت��ي يس��تخدمها
اإلنس��ان كث��روة قومي��ة أساس��ية ألغراض
التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،،ويؤدي
االس��تخدام المتع��دد واألمث��ل ل�لأرض إلى
حماية تلك الموارد الجوهرية والتي يخش��ى
إهداره��ا أو تبديدها ،ويس��اعد على تنميتها
واس��تغاللها بأس��لوب مس��تمر ،كالتحك��م
في م��وارد المي��اه والحياة البري��ة والمراعي
الطبيعية والموارد الش��جرية والمس��طحات
الواسعة الصالحة لألغراض الترويجية.
محمي��ة المحيط الحي��وي :اقت��رح برنامج
اإلنس��ان والمحي��ط الحيوي التاب��ع لمنظمة
األم��م المتح��دة للتربي��ة والثقاف��ة والعلوم
(اليونس��كو) ه��ذا الن��وع المس��تحدث م��ن
المحمي��ات ع��ام 1971م ،و تقص��د ه��ذه
المحمية إلى المحافظة على عناصر التجمعات
اإلحيائي��ة من نبات��ات وحيوان��ات وتراكيب
جيولوجية في إطار النظ��ام البيئي الطبيعي،
م��ع االهتم��ام بالمحافظ��ة عل��ى التباي��ن
البيئ��ي والوراث��ي المتميز ودون المس��اس
باالس��تخدامات التقليدي��ة ل�لأرض ( رع��ي،
زراعة بس��يطة ،احتطاب ) ،وهي بذلك تجمع
بين أغراض المحميات الطبيعية ذات الطابع
العلمي المح��ض والمحمية الطبيعية لصون
األنواع ،ومحمية الحياة التقليدية.
محمية التراث القومي العالمي  :يتصل هذا
النوع من المحميات بتطبيق االتفاقية الدولية
لحماي��ة الت��راث الثقافي والطبيع��ي ،وتختار

 18محمية طبيعية في
السلطنة تشكل رافدا
للقطاع السياحي
المحمي��ات الحتوائها عل��ى مواقع لها أهمية
عالمي��ة طبيعية أو آثار ثقافية ،أو كليهما معاً
تكون جدي��رةة باالهتمام والحماية .وتصنف
المحميات في س��لطنة عُمان حس��ب النظام
العالمي لالتحاد العالمي لصون الطبيعة.
 كي��ف يمكن إدارة المحميات الطبيعية بما اليؤثر على مكوناتها الطبيعية؟

يتول��ى موظف��و وزارة البيئ��ة والش��ؤون
المناخي��ة ومختل��ف إدارات ال��وزارة ف��ي
المحافظات إدارة المحميات لضمان حمايتها،
وذلك من خالل إدارة األنشطة التي تقام في
المحمية ،وايضا من خ�لال تطبيق القوانين
الخاص��ة بالمحمي��ات مث��ل قواني��ن الصيد،
وقوانين اس��تخدام األراضي داخ��ل احرامات
المحمي��ة م��ن قب��ل ال��زوار والمس��تثمرين
والس��كان المحليين .وتفعيل برامج المراقبة
من خ�لال وح��دات المراقبة الم��ودودة في
جمي��ع محافظ��ات الس��لطنة ،والدوري��ات
المش��تركة للحد من التعديات التي تتعرض
لها الحياة الفطرية .وال يختلف أس��لوب إدارة
المحمي��ات من ن��وع ألخر ،جميعه��ا تخضع
لنفس القوانين.
■ كي��ف يمكن تفعي��ل الس��ياحة البيئية في
المواقع المحمية؟

وضع��ت وزارة البيئ��ة والش��ؤون المناخية
الخط��ط والبرامج واألنش��طة التي تتناس��ب
مع الس��ياحة الطبيعي��ة والتعليم وتش��ترك

فيه��ا المجتمع��ات المحلي��ة ف��ي المحمي��ة
الطبيعية ،وترك��ز الوزارة جهودها حاليًا على
عدة محميات طبيعي��ة ومنها محمية حديقة
السليل الطبيعية (محمية طبيعية) بمحافظة
جنوب الشرقية من خالل تطوير وتنفيذ خطة
للس��ياحة البيئي��ة المنظم��ة والمتوازنة مع
المكونات البيئية للمحمية ،وس��يتم دراس��ة
مدى امكانية تنفيذ األنش��طة المخطط لها
في محمي��ة حديقة الس��ليل الطبيعية للزوار
بما يتوافق مع حماية التنوع األحيائي ،ومدى
استفادة المجتمع المحلي من تلك األنشطة،
وبمج��رد أن تثبت نجاح األنش��طة المخطط
له��ا ف��ي محمية حديق��ة الس��ليل الطبيعية
سيتم فتحها الستقبال الزوار ،وهذه االنشطة
تكون متوافق��ة مع حماية التن��وع األحيائي،
وتوفر فوائد للمجتمع المحلي ،كما س��تكثف
ال��وزارة جهوده��ا في تطوي��ر وتنفيذ خطط
س��ياحية أخرى ف��ي محمية الق��رم الطبيعية
في محافظة مسقط ،ومحمية الجبل األخضر
للمناظر الطبيعي��ة ،ومحمية األراضي الرطبة
ف��ي محافظة الوس��طى ،ومحمية الس�لاحف
بمحافظة جنوب الش��رقية .كما قامت الوزارة
وبالتع��اون م��ع وزارة الس��ياحة بوضع الئحة
تنظيم االس��تثمار الس��ياحي ف��ي المحميات
الطبيعي��ة بم��ا يتماش��ى والمحافظ��ة على
الهدف الذي تم إنش��اء المحمي��ات من أجله
ولصون التنوع األحيائي.
 م��ا ه��ي التحدي��ات الت��ي تواجه الس��ياحةالبيئية في المحميات الطبيعية؟

تواج��ه المحمي��ات الطبيعية في س��لطنة
عُم��ان العدي��د م��ن التحديات ،منه��ا تزايد
النمو السكاني واألنش��طة االقتصادية التي
تؤثر عل��ى األحي��اء البرية وس�لامة الموائل
الطبيعي��ة ،ونقص الم��وارد المالية يؤثر في
تطوي��ر البنية األساس��ية للمحمي��ات ،وهذا
النقص بدوره يؤثر على قدرة موظفي الوزارة
على التكيف إلدارة وحماي��ة موارد المحمية،
وق��د يضّعِف قدرة المراقبي��ن للقيام بالدور
المناط بهم على أكمل وجه ،وتسيير دوريات
في المحميات في جميع ساعات النهار والليل
من أجل مراقبة عمليات الصيد غير المشروع.
■ كيف يمكن اإلستفادة من خبرات الدول في
إدارة وتفعيل الس��ياحة البيئية في المحميات
الطبيعية؟

هن��اك العديد م��ن نم��اذج اإلدارة الفعالة
للمحمي��ة الطبيعية ف��ي كافة أنح��اء العالم،
على س��بيل المثال في األردن قامت الحكومة
األردنية بش��راكة مع مؤسس��ة غير حكومية
وه��ي الجمعي��ة الملكي��ة لحماي��ة الطبيعة
للمس��اعدة ف��ي إدارة محمياته��ا ،وتطوي��ر
الس��ياحة الطبيعية ،وإش��راك أفراد المجتمع
المحل��ي كمرش��دين س��ياحيين ،وتقدي��م
المش��غوالت الحرفية والطعام في المحمية،
وكس��ب دخل من هذه األنشطة .وتقوم دول
أخرى مثل أستراليا وكينيا والواليات المتحدة
وغيرها بإدارة محمياتها بطرق مختلفة أثبتت
فعاليتها أيضا .ويمكن للسلطنة أن تستفيد
م��ن إدارة المحمي��ات الطبيعي��ة ف��ي الدول
األخ��رى ث��م تق��وم بتطبيق أفضل أنش��طة
اإلدارة لهذه الدول في المحميات الطبيعية.
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موسـم الفـنون الرفـيعة في

مسقط-

دار األوبرا السلطانية

أعلن��ت دار األوبرا الس��لطانية مس��قط
مؤخ��را ،ع��ن برنام��ج الموس��م الق��ادم،
 :2018 / 2017موس��م الفن��ون الرفيعة.
عقب احتفال الدار ي��وم  12أكتوبر 2017
بالذك��رى السادس��ة لتأسيس��ها .وتب��دأ
موسمها الس��ابع بتشكيلة واسعة متنوعة
من اإلنتاجات عالية المس��توى في مختلف
المجاالت؛ مثل األوبرا ،والباليه ،والحفالت
الموس��يقية ،وحفالت الجاز ،والمسرحيات
الغنائي��ة ،وموس��يقى العال��م ،والفعاليات
الخاصة.
وكما تعودنا دائماً ،فإن هذا التنوع الثري
ف��ي البرامج عالية المس��توى هو الس��مة
المميزة لدار األوبرا الس��لطانية مس��قط
التي اكتسبت شهرة واسعة في جميع أنحاء
العالم.
يبدأ الموس��م الجديد يوم  14س��بتمبر
 2017ليس��تهل عروضه بأوب��را "عايدة"،
تلك التحف��ة الفني��ة الخالدة للموس��يقار
جوزيب��ي فيردي الت��ي ت��دور أحداثها في
مصر القديمة ،وتقدمها نخبة من الفنانين
العالميين في إنتاج مميز لمس��رح "ريجيو"
في تورينو.

عروض أوبرا مذهلة

يضم برنامج عروض األوبرا هذا الموسم
عملي��ن دراميي��ن رومانس��يين كبيري��ن،
يغوصان في أعماق المش��اعر اإلنس��انية،
مثلهم��ا مثل أوب��را "عايدة" .وهم��ا أوبرا
"المهرج" التي كتبه��ا روجيرو ليونكافاللو
في أواخر القرن التاس��ع عشر ،ويقدمها لنا
مس��رح دار أوبرا روما للمخرج المس��رحي
العالمي المبدع فرانك��و زفيريللي .أحداث
األوبرا مس��توحاة من قص��ة حقيقية حول
أحد المهرجي��ن الذي يُضح��ك الجماهير
بينما تنهار حياته.
كما تقدم دار األوبرا الس��لطانية مسقط
أوب��را "نورم��ا" لفينش��ينزو بيلليني ،وهي
تحف��ة رائعة م��ن تحف قائم��ة أعمال البل
كانتو ،تحكي قصة الكاهنة حارسة المعبد
وحبها المش��ؤوم للفاتح الروماني .تحمل
هذه األوبرا أهمية خاصة نظرًا ألنها إنتاج
مشترك بين دار األوبرا السلطانية مسقط
وأوب��را "روان" .يمثل هذا الع��رض إنجازًا
عظيمًا في تاريخ الدار التي تواصل سيرها
على الدرب الذي رس��مته لنفسها بوضوح،
لتصبح مس��رحًا بكل ما تحمل الكلمة من
معنى يعرض إنتاجات��ه الخاصة إلى جانب
استضافة إنتاجات من الخارج.
تراع��ي برام��ج دار األوب��را الس��لطانية
مسقط التنوع والتوازن في عروض األوبرا
الت��ي تقدمه��ا ،وله��ذا يش��مل البرنامج
عرضين خفيفين ممتعي��ن يغمران القلب
س��عادة وبهج��ة .أولهم��ا أوب��را "الفرصة
تصنع اللص" ،وهي قصة مضحكة تسردها
كلم��ات عذبة حول س��رقة هوية ش��خص
والتب��اس بين عاش��قين .وثانيهم��ا أوبرا
بيلليني الساحرة "السائرة أثناء النوم" التي
تحكي قص��ة فتاة جميلة يتيمة تكاد تفقد
خطيبها المحبوب عندما تس��ير أثناء النوم
إلى الغرف��ة الخطأ .أوب��را "الفرصة تصنع
اللص" تقدي��م "مهرجان أوبرا روس��يني"
الذي يش��تهر بالمهارة والحرفية ،في حين
تمتعنا فرق��ة "أرين��ا دي فيرون��ا "بأدائها
المميز ألوبرا "السائرة أثناء النوم".

تشكل عن موسم الفنون الرفيعة

تقديم العرض وس��ط مناظ��ر وديكورات
مدهش��ة ليمزج بمهارة وتناغم بين فنون
المس��رح ،والرقص ،والحركات البهلوانية،
وفقرات السيرك ،والموس��يقى الفيتنامية
الحية.

عروض باليه

أصوات أسطورية

يشهد عام  2017الذكرى العاشرة لوفاة
واحد من أعظم المطربين على مر العصور،
وهو الفنان األس��طوري والتين��ور العظيم
لوتش��يانو بافاروت��ي .تح��رص دار األوبرا
السلطانية مسقط على إحياء هذه الذكرى
واالحتف��اء به��ذا النجم الكبي��ر في الحفل
الس��اهر تكريم الفنان لوتشيانو بافاروتي،
باإلضاف��ة إلى إقامة مع��رض يضم أثمن
مقتنياته والذي سيستمر خالل الفترة من
 14ديس��مبر  2017وحتى  6يناير .2018
يحي الحفل أربعة مطربين رائعين يتلقون
الدع��وات باس��تمرار للغن��اء عل��ى أش��هر
المس��ارح ح��ول العالم؛ وهم س��ومي جو،
وفيورينزا ش��يدولينز ،وفرانشيسكو ميلي،
ومارتشيللو جورداني .نعدكم بحفل ممتع
يشبع الحواس ويس��مو بالروح إلى عوالم
جديدة.
تفنن��ت برام��ج دار األوب��را الس��لطانية
مس��قط في جمع كوكبة متألقة من نجوم
األوب��را من أج��ل موس��م ،2018 / 2017
وم��ن بين األس��ماء الالمعة التي س��تقف
على مس��رح ال��دار الفنان روبيرت��و أالنيا،
أح��د أش��هر مطرب��ي التينور ف��ي العالم،
الذي س��يقدم حف ً
ال خاصًا مع الس��وبرانو
المشهورة ألكساندرا كورجاك .كذلك فإن
الفرصة متاحة لكل عش��اق ال��ذوق الرفيع
لالس��تمتاع بصوت التينور عالمي الشهرة
مارسيلو الفاريس.
وف��ي مقدمة النج��وم الذين س��يقفون
على مس��رح دار األوبرا السلطانية مسقط
أس��طورة ال��روك الس��ير كليف ريتش��ارد،
ال��ذي باع أكثر من  250مليون أس��طوانة
حول العالم خالل العقود الخمسة األخيرة.
ول��م يغفل برنامج موس��م 2018 / 2017
أس��طورة الجاز الحية ديانا ريفز التي فازت
بخمس جوائز "جرامي" ووصفتها صحيفة
"نيوي��ورك تايمز" بأنهاا "أكثر مطربة جاز
محبوبة بعد س��ارا فون وإي�لا فيتزجيرالد
وبيلي هوليداي".
كذل��ك س��يطل علينا النجم األس��طوري
الحاصل عل��ى جائزة "جرام��ي" عدة مرات
جيلبرتو جيل الملقب باسم "روح البرازيل"،
وهو مط��رب وعازف جيت��ار ومؤلف أغاني.
يش��تهر جيلبرت��و بموس��يقاه العبقري��ة
المبتكرة ،وإحساسهه الموسيقي العميق،
وش��خصيته الهادئة الجذابة .أما المطربة
ومؤلفة األغان��ي الحاصلة على عدة جوائز
بالتينية آن هامبتون كاالواي ،فس��تمتعنا
بغناء مجموعة من الكالس��يكيات الخالدة
للمطرب��ة بارب��را سترايس��ند مث��ل أغنية
"ابكيني نهرًا"" و"كما كنا".

عروض عربية

يض��م برنامج ع��روض موس��م / 2017
 2018في دار األوبرا الس��لطانية مس��قط
تس��عة إنتاجات عربي��ة وعُماني��ة بمثابة
مراح��ل مهم��ة ف��ي الطري��ق .نبدأها مع
احتفاالت الس��لطنة بيوم المرأة العُمانية
بمصاحب��ة المطربة اليمني��ة الموهوبةة
بلقيس .إلى جانب الحفل الرائج الموسيقى
العس��كرية :عُم��ان والعال��م بمش��اركة
مئ��ات الموس��يقيين الذي��ن يقدمون��ن
تكويناتهم المدهش��ة في ساحة الميدان
أثن��اء ارتداء أزياء مميزة .ستش��ارك الفرقة
النسائية التابعة لألوركستراا السيمفونية
الس��لطانية العُماني��ة وموس��يقيون من
جمعي��ة هواة الع��ود العُمانية بالعزف في
احتف��االت يوم الم��رأة العُمانية ،في حين
سيسلط حفل الموسيقى العسكرية الضوء
عل��ى مهارة فرقتي��ن تقليديتين ضيفتين
قادمتين من آسيا وأوروبا.
تهت��م الحف�لات الموس��يقية العربي��ة
بدعوة مجموعة متألقة من أس��اطير الغناء
المعاصرين ،على غرار الفنان سامي يوسف
ال��ذي وصفت��ه صحيف��ة "جاردي��ان" بأنه
"أشهر نجم بريطاني في الشرق األوسط.
وم��ن النج��وم الع��رب اآلخري��ن الذي��ن
سيش��رفون ال��دار بحضوره��م ,المطرب
وع��ازف الع��ود ومؤل��ف األغان��ي العذبة،
لطفي بوشناق الذي سيغني مع المطربب
المص��ري المعروف محم��د ثروت في حفل
موس��يقي رائ��ع تكتمل عذوبت��ه بأصوات
أعضاء جوقة فرقة ريتاج الفنية التي تضم
مجموعة من الشباب العُماني المتخصص
في اإلنشاد.

كما س��يصدح النجم العُمان��ي المتألق
ص�لاح الزدجال��ي بمجموعة م��ن األغاني
المحبوب��ة والرائجة التي تالمس ش��غاف
القل��وب وتفي��ض بهج��ة وس��عادة عل��ى
المس��تمعين .ويق��دم المط��رب المصري
المع��روف مدحت صالح ف��ي نفس الحفل
أغانيهه الرومانس��ية الشهيرة ،إلى جانب
تش��كيلة من أغاني المطرب األس��طوري
الراح��ل عبد الحلي��م حافظ مث��ل أغنيات
"أهواك"" و"التوبة" وغيرها.
النج��م الس��وري ب��در رام��ي فن��ان
كل
صاع��د مغربي المول��د متم��رس في ٍ
م��ن الموس��يقى العربي��ة الكالس��يكية
والمعاصرة ،س��يقف على خش��بة المسرح
لتقدي��م أمس��ية م��ن أروع الموش��حات
والق��دود الحلبية ،وهي قوالب موس��يقية
نش��أت في حلب واألندلس .على أن يكون
آخر إنت��اج في مجموعة الع��روض العربية
التي تقدمها دار األوبرا السلطانية مسقط
مسرحية غنائية مدهشة من إنتاج الرحابنة
بعن��وان "ع أرض الغج��ر" ،والتي س��تكون
الخاتم��ة المثالي��ة لعروض الدار لموس��م
.2018 / 2017

عرض خاص

تصطحب دار األوبرا الس��لطانية مسقط
جماهيرها كل موسم في رحلة ساحرة حول
العالم .وألول مرة س��نتوقف هذا الموسم
ف��ي فيتنام لتقديم ع��رض إبداعي مذهل
بعن��وان "إيه أو" ،مصم��م ليعكس الجمال
الرقيق الذي تش��تهر ب��ه فيتنام من خالل
تقديم لوحات متباينة ،تجسد ثراء الثقافة
الفيتنامي��ة ف��ي الماض��ي والحاض��ر .يتم

حفالت موسيقية
لعل أبرز حفل في برنامج الحفالت الموس��يقية المميزة هو حفل األرغن السنوي،
الذي يس��تضيف في الموس��م الجديد ع��ازف األرغ��ن والبيانو وقائد األوركس��ترا
البريطان��ي المع��روف وين مارش��ال ليعزف عل��ى أرغن ال��دار المهي��ب ،ويقودد
األوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية في عرض ال يُنسى.
تس��تقبل دار األوبرا السلطانية مس��قط عازف الكمان الروس��ي المميز سيرجي
كريلوف لتقديم حفلين ساحرين بمصاحبة األوركسترا الروسية الوطنية بقيادة بير
كارلو اوريزيو .سوف يستمتع كل عشاق الموسيقى الكالسيكية بمقطوعاتت عذبة
لمندلسون ،وتشايكوفسكي ،وسان سينز ،وريمسكي كورساكوف ،ورافيل.
جوقة الجيش األحمر ألكساندروف فرقة عالمية الشهرة ذات شعبية هائلة ستقدم
عرضها على مسرح دار األوبرا السلطانية مسقط بمشاركة مجموعة من المطربين
الذين يتمتعون بالنشاط والحيوية .وإلضفاء مزيد من المتعة واإلثارة ،ستقدم فرق
رقص الجيش األحمر عروضًا بهلوانية وحركات أكروباتية مذهلة ،نعدكم أن تنال
إعجاب الجميع.

اختارت دار األوبرا الس��لطانية مس��قط
باليه "بحي��رة البجع" ،الذي يعتبره البعض
أعظ��م باليه عل��ى م��ر العص��ور ،الفتتاح
عروضه��ا الراقص��ة لهذا الموس��م .تدور
القص��ة حول بجعة تس��بح ف��ي بحيرة من
الدم��وع ،وتتحول وقت الغس��ق إلى أجمل
فتاة تراها عينا األمير .يقدم مس��رح األوبرا
والباليه الوطني "أوبرا أس��تانا" العريق في
كازاخستان باليه "بحيرة البجع" باألسلوب
الكالسيكي الس��احر ،بمصاحبة أوركسترا
مس��رح "كارلو فيليتش��ه" في جنوا .يظهر
الطابع الرومانس��ي المهي��ب لهذا اإلنتاج
في مالبس المصممة فرانكا سكوارشابينو
الحاصلة على جائزة األوس��كار والمرشحة
لنيل جائزة «طوني» ،والمناظر المتناغمة
للمصمم اإليطالي المميز إتسيو فريجيريو.
أس��مى تعبير للجمال والتناغم في عرض
مدهش يحمل اسمًا غير معتاد هو "رقصة
ثنائية ألصابع اليد والقدم" .يجمع العرض
بين الموسيقى والحركة مع العازف فاديم
ريبين الذي وصفه اللورد يهودي مينوهين
بأنه "أفضل وأبرع عازف كمان" ،وسفيتالنا
زاخاروفا التي أصبحت راقصة الباليه األولى
في فرق��ة "البولش��وي" ومجموعة متألقة
من نجوم مس��رح "ال سكاال" .يقدم االثنان
معًا رقص��ة ثنائية س��احرة ترتقي بالروح
إلى عوالم غير مس��بوقة وتثير في النفس
الرغبة في تحقيق األحالم.
وألول مرة تدخل دار األوبرا الس��لطانية
مس��قط عالم البالي��ه التجريب��ي بتقديم
بالي��ه "س��ندريال" المع��روف م��ن منظور
مختلف .تدور أحداث هذه النسخة المبتكرة
ف��ي بي��ت دمي��ة م��ع اس��تخدام مالبس
تالئ��م هذه األجواء .تعزف أوركس��ترا براغ
الفيلهارمونية الشهيرة موسيقى سيرجي
بروكوفييف المتألقة.
تق��دم دار األوب��را الس��لطانية مس��قط
عرضًا ش��ي ًقا مثيرًا لرقص التانجو بعنوان
"كان تانج��و" ،وال��ذي نتوق��ع أن تُب��اع
تذاك��ره بالكام��ل في وقت مبك��ر .رقصة
التانج��و م��ن أكث��ر الرقص��ات المحبوبة
والرائجة حول العال��م ،ولحرص دار األوبرا
السلطانية مسقط على إمتاع روادها بكل
الفنون الرائجة ،نق��دم لكم رقص التانجو
األرجنتين��ي الرومانس��ي األنيق مع س��رد
غنائ��ي لتاري��خ تط��وره بمش��اركة التينور
الرائع فابي��و أرميلياتو .وال تكتمل عروض
موس��م  2018 / 2017الراقص��ة في الدار
س��وى بأمس��ية من الرقص التقليدي من
جميع أنح��اء العالم مع فرق��ة "باليه إيجور
موس��ييف" الروسية ،التي تشتهر ببراعتها
التقني��ة وحرفيته��ا العالية ،وتع��د واحدة
من أش��هر ف��رق الرق��ص الش��عبي على
الساحة اليوم .أما المسرحية الغنائية التي
يقدمها موسم الفنون الرفيعة بدار األوبرا
الس��لطانية مسقط فهي مس��رحية "بيتر
ب��ان" في إنتاج جديد حاص��ل على العديد
من الجوائز يالئم كل األعمار .المس��رحية
مليئة بالمغام��رات واألحداث المثيرة التي
تقوم بها كل الشخصيات المحبوبة.
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دراسة انشاء ميت

استراتيجية النقل ..نحو شبكة م

الفطيسي :مجـلس الوزارء يوجــه بتنفــيذ اســـتراتيجية ال
سالم النعيمي :االســــتراتيجية تعكـــــس توفــير نقــل عا
أحمد البلوشي :االســـتراتيجية تضـــع خارطــة الطــريق لـ «

مسقط-
كشفت وزارة النقل واالتصاالت مؤخرا
تفاصيل اس��تراتيجية النق��ل العام خالل
الفترة الممتدة من .2025 - 2015
ويأتي اإلعالن عن الخطة االستراتيجية
للنق��ل الع��ام ( ) 2025 - 2015نظ��را
لما تش��هده الس��لطنة من تطورا كبيرا
في منظومة ش��بكة الط��رق التي تربط
مختلف المحافظات ،وسعيا إليجاد شبكة
مترامية األطراف من المواصالت العامة
تخ��دم جمي��ع المواطني��ن والمقيمين
والزائري��ن ،حي��ث ش��رعت وزارة النقل
واالتص��االت بإع��داد هذه الدراس��ة مع
أح��د بي��وت الخب��رة والتي ته��دف إلى
تطوير النقل العام بشكل مستدام بداية
بمحافظ��ة مس��قط وانتقاال إل��ى باقي
محافظات الس��لطنة مس��تقبال ،ليصبح
النق��ل العام بديال متاح��ا عن المركبات
الخاصة لتحس��ين و س��هولة وس�لامة
االنتق��ال في الط��رق وتقلي��ل االزدحام
المروري واآلثار البيئية في المدن.
وكشف وزير النقل واالتصاالت الدكتور
احمد الفطيسي خالل المؤتمر الصحفي
مراح��ل تطوي��ر النقل العام بالس��لطنة
والتي س��تكون خالل مرحلتين كاآلتي:
المرحل��ة األول��ى م��ن ( 3 - 2س��نوات)
تتمث��ل في الب��دء بتفعيل النق��ل العام
باستخدام الحافالت في خطوط رئيسية
مرتبط��ة بخط��وط فرعية حالي��ة أينما
وجدت ،مع تنظيم عمل مركبات األجرة،
والعمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع،
مع دراس��ة إنش��اء ميترو أو قطار خفيف،
أما المرحلة الثانية من ( 7 - 3س��نوات)
وتشمل االستمرار في تطوير النقل العام
بالحاف�لات واس��تحداث خط��وط فرعية
أكث��ر ،وعم��ل مناط��ق تجمع الس��يارات
بمواقف خاصة الستخدام حافالت النقل
العام ،إلى جانب إنش��اء محطات جديدة
للحافالت والنقل العام.

دراسة

وأش��ار إل��ى أن الدراس��ة خضعت الى
تحليل وأخ��ذت في الحس��بان التغيرات
االقتصادي��ة واالجتماعية المس��تقبلية
وبعده��ا تم ع��رض هذه االس��تراتيجية
على مجلس الوزراء وتم اعتمادها ووجه
الجه��ات ذات العالقة بالتنفي��ذ الفوري
بموجب الموارد المالية المتاحة وحسب
االولويات الموضوعه في االستراتيجية.
كما أوضح وزير النقل واالتصاالت ،بأن
الوزارة تقوم حاليا بوضع هيكلة مناسبة

لقط��اع النق��ل الع��ام من خالل إنش��اء
هيئة تعني بتنظيم النقل وس��تكون لها
اختصاصات معينة ومنها :تنظيم قطاع
النق��ل العام من خالل اقت��راح القوانين
واللوائ��ح التنظيمي��ة ،تطوي��ر ش��بكة
نقل لرب��ط المدن الرئيس��ية من خالل
تحدي��د المس��ارات الرئيس��ية والفرعية
ومحطات النق��ل العام على الطرق ومنح
تراخيص لمش��غلي النق��ل العام ووضع
ش��روط وضواب��ط لمراقب��ة أدائها إلى
جانب التعاون م��ع المنظمات االقليمية
والدولية المتعلقة بالنقل العام ،على أن
تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط
االس��تراتيجية والتش��ريعات لتطوي��ر
منظوم��ة النقل العام ،وتق��وم البلديات
اإلقليمي��ة المختلف��ة بتنفيذ وتحس��ين
البنى األساس��ية ،والش��ركات الحكومية
والخاصة بالتشغيل.
وأض��اف الفطيس��ي س��تقوم ال��وزارة
بالتنس��يق والمتابع��ة م��ع الجه��ات
المختص��ة فيم��ا يتعل��ق بالمرحلتي��ن
االولى والثانية من الخطة االستراتيجية،
ويتطلب من الجه��ات ذات االختصاص
توفي��ر االعتم��ادات المالي��ة والتصاريح
المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية
لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة وذلك
بالنس��بة للمترو والقطار الخفيف ،وذلك
ألن م��ن أه��م متطلبات تنفي��ذ الخطة
االس��تراتيجية للنق��ل العام ه��و تضافر
جهود الجهات الحكومية المختصة على

مختل��ف المس��تويات في دع��م برنامج
عم��ل الخط��ة وتمكينه��ا م��ن تطبيق
االستراتيجيات والخطط المتكاملة التي
تهدف إلى تطوير وتحس��ين النقل العام
بالسلطنة.

المرحلة األولى

وع��ن تفاصي��ل المرحل��ة األول��ى
الستراتيجية النقل العام ،قال المهندس
س��الم بن محمد النعيمي وكيل الوزارة
للنق��ل  :ب��دأت ش��ركة النق��ل الوطنية
العماني��ة "مواص�لات" بتطوير ش��بكة
النق��ل الع��ام ف��ي محافظ��ة مس��قط
بتدش��ين هوي��ة جدي��دة للش��ركة في
نوفمب��ر  2015كما تم ش��راء أس��طول
جدي��د للحاف�لات منخفض��ة االرتف��اع
لعملي��ات النقل العام بمس��قط وتوريد
حافالت أخ��رى بمواصفات خاصة لتعزيز
عمليات الخط��وط الطويلة والنقل بين
الم��دن ،ث��م تم تش��غيل خط��ي (روي-
ال��وادي الكبي��ر) و (روي-وادي ع��دي)
وتدش��ين  4خطوط جدي��دة بمحافظة
مس��قط ،وت��م نقل م��ا يزيد ع��ن 3.7
مليون راكب خ�لال عام  2016وبمعدل
أكث��ر من  10اآلف راك��ب يوميا ،كما تم
تأس��يس مركز متخصص لتديب قيادة
الحافالت بالطرق المثلى وأهمها القيادة
الوقائي��ة وتم الحصول عل��ى التصديق
لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية
المتخصصة.

وكش��ف النعيمي عن خدم��ات األجرة
خ�لال المرحلة األولى من الخطة  :حيث
منحت وزارة النقل واالتصاالت ترخيصين
إلدارة مركب��ات األج��رة ف��ي محافظ��ة
مس��قط ،األول لـ "مواصالت" بتش��غيل
"اجرة مواصالت" بمطار مسقط الدولي،
المجمع��ات والمراكز التجاري��ة واألجرة
تحت الطلب ،والثاني لـ"ش��ركة االبتكار"
بالفنادق  3و 4و 5نجوم وميناء السلطان
قابوس واألجرة تحت الطلب ،وتم إعداد
الالئح��ة التنظيمية لمركبات األجرة من
قبل وزارة النقل واالتصاالت والتي سيتم
إعتمادها قريبا ،كما تم دراس��ة تسعيرة
خدم��ات مركبات األج��رة بما يتوافق مع
المتطلب��ات الحالية وكذل��ك مالئمتها
للخدم��ات األخ��رى وقربها من األس��عار
المعمول بها في دول الجوار.

خطة زمنية

وأوض��ح المهن��دس النعيم��ي إل��ى
الخط��ة الزمني��ة لتنفيذ مراح��ل الخطة
االس��تراتيجية للنقل العام حيث تنقسم
إل��ى الخط��ة لمرحلتي��ن :خط��ة زمنية
أول��ى ( ) 2018 - 2016وس��يتم خ�لال
هذه المرحلة ش��راء  177حافلة جديدة
وتش��غيل  12خطا جديدا داخل مسقط
وتطوي��ر  4خطوط لخدم��ات النقل بين
الم��دن  ،والبدء في عمليات تش��غيل 5
خطوط داخلية للنق��ل العام في واليتي
صحار وصاللة ،إل��ى جانب تطوير نظام

الشحن وخدمات بيع اإلعالنات المختلفة
وبن��اء محط��ات مكيفة وتنفي��ذ أنظمة
تقنية جديدة.
والمرحل��ة الثاني��ة تتمثل ف��ي الخطة
الزمني��ة الثاني��ة ( ) 2025 - 2019
س��يتم م��ن خالله��ا ش��راء  173حافلة
جديدة ،وتشغيل  3خطوط جديدة داخل
محافظة مس��قط  ،والبدء ف��ي عمليات
تش��غيل  11خط��ا داخلي��ا للنق��ل العام
في بع��ض المحافظ��ات ،ب��دء وتطوير
 4خط��وط لخدمات النقل بي��ن المدن،
باإلضافة إلى زيادة عدد عقود الخدمات
وتوسيع خدمات اإلعالنات وبناء محطات
مختلفة وتطوير األنظمة التقنية ،وإنشاء
مس��ار خاص بالحافالت والط��وارئ من
أجل خفض اوقات التنق��ل وزيادة جودة
الخدم��ة ،إنش��اء ح��ارة خاص��ة ألولوية
عبور الحافالت في التقاطعات الرئيس��ية
وأماكن وجود كثافة المركبات باإلضافة
إلى إنش��اء أماكن خاصة لعبور المش��اة
حول مواقف ومحطات الحافالت وتطوير
محطات ومواقف الحافالت الحالية.
وع��ن خط��ة تطوي��ر النق��ل الع��ام
بالمحافظ��ات األخ��رى ،ق��ال النعيم��ي
 :ق��ام فري��ق العم��ل المكل��ف بزيارات
ميداني��ة ألغلب محافظات الس��ــــلطنة
وتم التنس��يق م��ع المحافظين وااللتقاء
بالمعنيين ألخ��ذ آرائه��م ومتطلباتهم
وذلك للخروج برؤية مش��تركة لخدمات
النق��ل العام داخ��ل كل محافظ��ة ،وتم
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ترو أو قطار خفيف

مواصالت متكاملة في السلطنة

لنقـل العـام فـــــورا
اــم مســتدام بــدءا من مســــقط
«مواصالت» لتقـديم خدماتها بمواصفات عالمية
مس��قط ،وس��وف يس��تكمل تدش��ين
الخدم��ة بالخطوط الخارجية وأس��طول
جامعة الس��لطان قابوس خ�لال الفترة
القريبة القادمة.

محطات انتظار

تحدي��د احتياج��ات المراف��ق والبن��ى
األساس��ية ف��ي محافظ��ات الس��لطنة
المختلفة ،وتم مخاطبة وزارة اإلس��كان
لتوفي��ر قط��ع األراض��ي الضرورية حيث
س��يتم تقس��يم إنش��اء المراف��ق عل��ى
المرحلتين األولى والثانية من الخطة.

صحار وصاللة

وتشمل الخطة الزمنية األولى للواليات
األخرى تدش��ين خدمات النقل العام في
واليتي صحار وصاللة ،أما الخطة الزمنية
الثانية تش��مل الواليات اآلتي��ة (نزوى،
عب��ري البريم��ي ،صور ،خص��ب ،الدقم)
وإنش��اء محط��ات حاف�لات بع��دد م��ن
الواليات ،وزيادة أفرع ومكاتب التشغيل
وإنشاء محطات احتواء الحافالت.
وم��ن جهة أخ��رى ،ق��ال النعيمي بأن
هن��اك  2إل��ى  2.5وظيفة غير مباش��رة
يت��م خلقها ع��ادة لكل وظيفة مباش��رة
في قطاع النقل العام ،حيث من المتوقع
توفير أكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر
م��ن  3آالف وظيفة غير مباش��رة بقطاع
النقل العام خالل خمسة أعوام قادمة.
أم��ا عن التوفي��ر المتوقع م��ن تفعيل
النق��ل الع��ام ،أوض��ح النعيم��ي ب��أن
اس��تخدام وس��ائل النقل العام ستسهم
ف��ي تقلي��ل التكالي��ف المباش��رة وغير
المباش��رة للدولة مما يساعد ذلك على
دفع عجلة االقتصاد الوطني.

دعم حكومي

من جانبه قال أحمد بن علي البلوشي
الرئي��س التنفي��ذي ل��ـ "مواص�لات" :
س��ــــتقوم ش��ــركة النق��ل الوطني��ة
العماني��ة "مواصالت" بتطبي��ق مراحل
االستراتيجية بالتنس��يق مع وزارة النقل
واالتص��االت والجهات ذات االختصاص،
وأض��اف  :أن الدعم الحكومي للش��ركة
بل��غ ف��ي ع��ام  2016حوال��ي % 75
وانخف��ض ه��ذا العام إل��ى  % 65ومن
المتوقع أن يصـــل ف��ي عام  2021إلى
 ، % 52والش��ركة حريص��ة عل��ى توفير
أفضل الخدمات خالل الفترة القادمة.
وأضاف البلوشي :الشركة قامت مؤخرا
بتدشين خطوط جديدة داخل محافظة
مس��قط ومنها خط (محطة المعبيلة –
المعبيلة الجنوبية) في اواخر شهر مارس
 ،2017وخط (مسقط-الدقم) في أواخر
ش��هر نوفمبر  2016وخ��ط (الخوض –
جامعة السلطان قابوس -برج الصحوة)
في مطلع شهر س��بتمبر  ،2016وبذلك
يك��ون عدد الخط��وط المش��غلة داخل
المدينة  7خط��وط ،إلى جانب الخطوط
الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة
وإمارة دبي.
كما أوضح البلوشي  :بأن "مواصالت"
قام��ت ف��ي أواخر ش��هر م��ارس 2017
بتدش��ين خدم��ة "االنترنت الالس��كي"
مجان��ا وغي��ر مح��دود على مت��ن جميع
حافالتها بالخط��وط الداخلية بمحافظة

وق��ال أيض��ا الرئي��س التنفي��ذي ل��ـ
"مواص�لات"  :ب��أن الش��ركة بدأت في
إنش��اء محط��ات انتظار داخ��ل المدينة،
ومس��تمرة في إنش��اء بقي��ة المحطات
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة و وفقا
لما هو مخطط له في مراحل استراتيجية
النقل العام.
كم��ا أش��ار إل��ى أن الش��ركة دش��نت
مؤخرا المرحلة االولى من نظام الشحن
الجديد والذي سيكون على عدة مراحل،
مما سيسهم في تحسين جودة عمليات
الشحن داخل مسقط وخارجها نظرا لما
يتضمنه من تقنيات وأنظمة حديثة.
وقال البلوش��ي :نثم��ن جميع الجهود
المبذول��ة م��ن قب��ل ال��وزارة والجهات
األخ��رى في س��عيها واهتمامها لتطوير
منظومة النقل العام بالس��لطنة ونأمل
منه��م الكثير خ�لال المرحل��ة المقبلة
لتطبيق ما تتضمنه مراحل االستراتيجية،
والش��كر موصول كذلك لجميع عمالئنا
عل��ى ثقته��م الس��تخدام "مواصالت"،
وأؤكد بأنه��م جزء م��ن نجاحنا ونرحب
دائما بش��تى مقترحاتهم ومالحظاتهم
عبر مختلف قنواتنا الرسمية.
جدي��ر بالذكر ،بأن اس��تخدام وس��ائل
النقل العام له عوائد اقتصادية تتجس��د
في الحد من االزدحام المروري وبالتالي
توفي��ر وق��ت الس��فر ،زيادة األنش��طة
التجارية مثل التجارة والس��ياحة ،تقليل
تكاليف التشغيل اإلجمالية لقطاع النقل،
زي��ادة ف��رص توس��يع االعم��ال خاصة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق
وظائ��ف ،أم��ا ع��ن العوائ��د االجتماعية
تتمث��ل في توفي��ر فرص الوص��ول إلى
العم��ل وتوفير الم��وارد المالي��ة للفرد
وبالتال��ي تحس��ين الحال��ة االجتماعية
واالقتصادي��ة والتعليمية للفرد والعائلة
وضم��ان وس��يلة للتنقل لبع��ض فئات
المجتم��ع ككبار الس��ن والطالب وذوي
الدخ��ل المح��دود إل��ى جانب تحس��ين
التكامل اإلقليمي بين المدن والمناطق
المختلفة ،أما العوائد البيئية تتمثل في
تحس��ين جودة الهواء من خالل خفض
االنبعاثات والحد م��ن ظاهرة االحتباس
الح��راراي والضوض��اء وتحس��ين نوعية
البيئة المحيطة .
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بعثة إيطالية قامت بالتنقيب

اكتشافات أثرية في «سلوت» ببهال ومتنزه سمهرم في ظفار

بروفيسورة إيطالية :الموقعان كنزان للتراث الثقافي واألهمية البيئية للسلطنة
مسقط  -العمانية
أعلن بمكتب مستش��ار جاللة السلطان
للشؤون الثقافية عن اكتشافات اثرية لكل
من موقع حصن سلوت االثري بوالية بهال
بمحافظة الداخلية ومنتزه سمهرم االثري
ف��ي محافظة ظفار بدعم وإش��راف مكتب
مستشار جاللة السلطان للشؤون الثقافية
وقامت به بعثة إيطالية من جامعة بيزا.
وأكدت البروفيس��ورة أليساندرا أفنزيني
رئيس��ة البعث��ة األثري��ة من جامع��ة بيزا
اإليطالي��ة في مؤتمر صحفي عقد بمكتب
مستشار جاللة السلطان للشؤون الثقافية
ان موقعي��ن ذوا قيمة تاريخي��ة وجمالية
أخّ��اذة وفريدة هما موقع حصن س�� ّلوت
األث��ري ف��ي والي��ة به�لاء ف��ي محافظة
الداخلي��ة ،وموق��ع س��مهرم األث��ري في
محافظة ظف��ار ،واللذان يعتب��ران كنزين
للتراث الثقافي واألهمية البيئية للسلطنة.
وقال��ت البروفيس��ورة ان��ه وعل��ى مدى
السنوات القليلة الماضية كشفت الحفريات
ف��ي هضبة س�� ّلوت (حصن س�� ّلوت) على
مس��توطنة قديمة حيث ارتبطت بالعصر
البرونزي القديم "بداية األلفية الثالثة قبل
الميالد" وتم بناء بعض المدافن على قمة
الهضبة على ش��كل أب��راج وهي مرتبطة
بمبانٍ أخرى من نفس الفترة في السهل
وعلى الجبل المقابل لس ّلوت وفي الشمال
الغرب��ي م��ن الموقع الرئيس��ي ،على بعد
بضع مئات من األمتار ،كش��فت الحفريات
عن برج من العصر البرونزي األول.

هيكل دائري

وأش��ارت البروفيس��ورة الى أن الهيكل
الدائري الرئيس��ي يبلغ قط��ره حوالي 22
متراً ،من كتل ضخم��ة من الحجر الرملي.
وم��ن المحتمل أن الجزء العلوي من البرج
يتميز بسلسلة من المباني المرتبطة ببئر
مركزي .أما خارج البرج هناك خندق (بعمق
 3أمتار ويتف��اوت حجمه من  13-11متر)
متصل بنظام قناة مائية.
وأضاف��ت البروفيس��ـــورة أليس��اندرا
أفنزيني رئيس��ة البعث��ة األثرية إن المواد
الت��ي خ ّلفتها حفري��ات البرج اس��تثنائية،
حيث انها جنباً إلى جنب مع الفخار المحلي
تؤكد عل��ى تاريخ الموقع ال��ذي يعود إلى
األل��ف الثالث قبل الميالد مش��يرة الى أن
هن��اك أدل��ة عل��ى ال��واردات واالتصاالت
مع حض��ارة وادي األندس وه��ذه العالقة
الواضح��ة بي��ن س�� ّلوت ووادي األن��دس
مدهشة وغير متوقعة حيث تم العثور على
خزفيات مستوردة في بعض المواقع على
طول الس��احل "حفري��ات رأس الجنز ،على
سبيل المثال".
وأكدت البروفيسورة أنه يوجد في س ّلوت
أول دليل عل��ى وجود اتص��ال بين الهند
والمناطق داخل عُمان وهو وجود األختام
م��ن وادي األن��دس وتؤك��د المعث��ورات
األخ��رى عل��ى الدور اله��ام ال��ذي قام به
الموقــــع في الش��بكة التجاري��ة الكبيرة
التي ش��ــــملت إيـــران وب�لاد الرافدين

وآسيا الوسطى.
وحول حصن س��لوت قالت البروفيسورة
أن الحصن برز بروعته الخالدة خالل العصر
الحدي��دي " 1300قبل الميالد  -300قبل
الميالد" ويتألف الجزء العلوي من سلسلة
من الغرف وبعض المباني المصنوعة من
الط��وب اللبن إن الحج��م الكبير والحفظ
االس��تثنائي لج��دران من الط��وب ال تزال
أمثلة غير مسبوقة في الجزيرة العربية.

موسم التنقيب

وقال��ت البروفيس��ورة أن��ه في موس��م
التنقيب األخير انتقل البحث إلى الس��هل
الذي يحي��ط بالموقع الرئيس��ي حيث تم
العث��ور عل��ى أول مس��توطنة عل��ى طول
الجان��ب الش��مالي الش��رقي م��ن الموقع
(سميت بقرية س ّلوت لتمييزها عن حصن
س�� ّلوت) وقد تم الكش��ف هنا عن العديد
م��ن المن��ازل والمناط��ق الت��ي كان تتم
فيها معالجة وإنت��اج المعادن .وال تقتصر
المس��توطنة على هذا الجانب من السهل
فق��ط ،ولكنه��ا تمت��د على ط��ول جميع
جوانب الهضب��ة لتصل تقريب��ا الى مائة
أل��ف متر مرب��ع .وأكدت البروفيس��ورة إن
المواد األثرية األولية من القرية تدل على
أن المس��توطنة يعود تاريخها إلى العصر
البرونزي ،والى الوقت الحالي فإنه لم يتم
العث��ور إال على عدد قلي��ل من المعثروات

الت��ي يرجع تاريخها إل��ى العصر البرونزي
مم��ا يعطي دالل��ة واضحة بانه��ا ال تزال
مليئة بالمفاج��آت وينبغ��ي أال نتقيد بأي
حدود للمعثورات المستقبلية.
وح��ول عمل البعثة اإليطالي��ة في ميناء
س��مهرم والمنطق��ة المحيط��ة قال��ت
البروفيسورة  :ان العمل في المنطقة امتد
لمدة عش��رين عاماً حيث أصبح اآلن تاريخ
الميناء العريق والتخطيط الحضري وحياة
السكان ظاهراً وواضحاً للعيان.
وأكدت البروفيس��ورة أن البعثة تمكنت
م��ن أكتش��اف ان الوجود اإلنس��اني في
إنقيطات يعود إلى فت��رة العصر الحجري
القديم "س��تين ألف س��نة قبل الميالد".
كما إكتش��فنا أيض��ا بعض األدل��ة التي
تعود إلى أواخر العص��ر الحجري الحديث
"ستة آالف س��نة قبل الميالد" وهي أدلة
أثري��ة جديدة عث��ر عليها على الش��ريط
الساحلي لمحافظة ظفار.

العصر الحجري

وتعود بعض األدلة األثرية على س��احل
محافظة ظفار المكتشفة إلى بداية العصر
الحج��ري الحديث "عش��رة آالف س��نة قبل
المي�لاد منه��ا كهف ناطف في حاس��ك".
كم��ا يوج��د ف��ي محافظة مس��قط موقع
الوطية الذي يُع��دّ أحد األدلة على وجود
المس��توطنات الس��احلية في فترة بداية

العص��ر الحج��ري الحدي��ث "عش��رة آالف
س��نة قبل الميالد" ويتميز بوجود كهوف
ورس��ومات صخري��ة مختلفة وبقايا س��د
مائي .وتدل طبقة األرض الس��طحية في
إنقيطات من ن��وع تيرا روزا عل��ى التاريخ
الطويل لتغير المناخ؛ وه��و نتيجة لزيادة
وفرة المياه في الماض��ي والغطاء النباتي
الكثي��ف .والي��وم تعتب��ر إنقيط��ات أرضاً
حجرية قاحل��ة ،تحتفظ ببقايا أثرية كثيرة
وبشكل غير متوقع.
كم��ا تم أكتش��اف بقايا قري��ة كبيرة تم
اس��تيطانها في العصر الكالس��يكي "منذ
ألفين س��نة" كما أن هناك دالئل على أن
القرية كانت حاض��رة في العصر البرونزي
(منذ أربعة آالف س��نة) وأيض��اً في العصر
الحدي��دي المبكر "منذ ثالثة آالف س��نة"
وإن اإلتصاالت البرية والبحرية مع ش��مال
عُمان معروف ٌة في فترة األلفية الثالثة قبل
المي�لاد حيث تثبت تج��ارة اللبان الثمينة
األهمية البالغة لهذه المنطقة.
وقالت البروفيسورة إن أعمال التنقيبات
األثرية للبعث��ة اإليطالية أثبتت بأن تاريخ
تأس��يس الميناء يرجع إلى الق��رن الثالث
قب��ل الميالد ،والت��ي أثبتت إزده��ار ميناء
سمهرم ضمن شبكة التجارة البحرية بين
البحر األبيض المتوسط وبالد الهند.
وس��اد اإلتفاق منذ سنوات بأنه في فترة

اليسندرا أفنزيني تشيد بجهود حكومة
الســلطنة فـي التنقــيب وحــفظ اآلثــار
مسقط  -العمانية

أش��ادت البروفيسورة اليس��ندرا أفنزيني
رئيس��ة البعثة األثرية العاملة في السلطنة
م��ن جامعة بي��زا أاليطالي��ة بالجهود التي
توليها حكومة الس��لطنة ممثلة في مكتب
مستش��ار جاللة السلطان للشؤون الثقافية
بالجهود المبذولة في التنقيب وحفظ األثار
المكتش��فة في موقع حصن س��لوت األثري
بوالي��ة بهال بمحافظ��ة الداخلي��ة ومنتزه
سمهرم األثري في محافظة ظفار.
ج��اء ذلك ف��ي ح��وار خ��اص م��ع وكالة
أالنب��اء العماني��ة حيث بينت البوفيس��ورة
أن الموقعي��ن األثريي��ن يعتب��ران كنزين
للتراث الثقافي واألهمية البيئية لس��لطنة
عم��ان .وذك��رت أن االهمي��ة التاريخي��ة
واألثري��ة لموقع حصن س��لوت الذي يمتد
عل��ى مس��احة مائة أل��ف متر مرب��ع تكمن
ف��ي ارتباطها المباش��ر مع بداي��ات التاريخ
العماني والذي بدأ بوصول القبائل العربية
إل��ى عُم��ان من مختل��ف مناط��ق الجزيرة
العربي��ة ،ويرتب��ط الموق��ع بظه��ور نظام
األفالج في ش��بة الجزي��رة العُمانية .وأدى
هذا العمل في موقع حصن س�� ّلوت األثري
إلى ظه��ور معلم بارز ف��ي المنطقة والذي

يمك��ن للس��ائح زيارت��ه وفه��م طبيعت��ه،
ً
مضيفة أن أهمية القطع االثرية المكتشفة
في��ه كاألخت��ام واألب��راج له��ا دالالت على
عظمة الحضارة التي كانت قائمة هناك في
حقبة العصر البرونزي (بداية األلفية الثالثة
قبل الميالد).
كما ذكرت أن المعثورات األخرى تدل على
إتصال حضارة س�� ّلوت بالحض��ارات أالخرى
ع��ن طري��ق الش��بكات التجاري��ة الكبي��رة
كحض��ارة وادي األن��دس واي��ران وب�لاد

الرافدين وأسيا الوسطى.
وأوضح��ت البروفيس��ـــورة أفـــــنزيني
أن��ه ال يمك��ن األس��تهانة باالكتش��افات
األثرية في س�� ّلوت فهي واح��دة من أكثر
المس��توطنات دهش��ة في ش��به الجزيرة
ً
مبينتة أن إنش��اء
العربية وغناها التاريخي،
منت��زه أثري ف��ي الموقع سيش��كل أهمية
محوري��ة إلعطاء الزوار والس��ياح فكرة عن
أهمية تاريخ عمان العريق.
وأوضحت البروفيسورة أنه تم ترميم جدار
س��مهرم وفقاً لمعايير منظمة اليونس��كو،
باالضافة إكتش��اف قري��ة أثرية في منطقة
س��مهرم تس��مى (إنقيط��ات) وأن النتائج
كانت مذهلة بحد تعبيرها ،حيث أن الوجود
اإلنس��اني في هذه القرية يع��ود إلى فترة
قديمة ج��داً وهي العصر الحج��ري القديم
(ستين ألف سنة قبل الميالد) ،باألضافة إلى
أدلة أخرى تعود إل��ى أواخر العصر الحجري
الحدي��ث (س��تة أالف س��نة قب��ل الميالد)،
ً
موضح��ة أن تجارة اللب��ان الثمينة كان لها
بال��غ أالهمية ف��ي إزدهار ه��ذا الموقع في
تلك الحقبة الس��يما أن االتص��االت البرية
والبحرية مع ش��مال عمان ومع بلدان البحر
األبيض المتوس��ط كانت معروفة في فترة
األلفية الثالثة قبل الميالد.

اإلمبراطوري��ة الروماني��ة فق��ط (الق��رن
األول-الثال��ث المي�لادي) قامت الس��فن
باإلبح��ار ف��ي المنطق��ة المقابلة لش��به
الجزي��رة العربي��ة والهند تدفعه��ا الرياح
الموس��مية .اال أنه اليوم ب��ات واضحاً أن
تلك الش��بكة من اإلتص��االت وجدت قبل
ذلك بقرون منطلقة من برنيس في مصر
إلى سمهرم في عُمان وبتنام وأريكاميدو
في الهن��د .وقد ظل ميناء س��مهرم قلب
هذه الش��بكة التجارية وجس��راً ربط بين
الش��رق والغرب ف��ي أوج نش��اط التجارة
ومساراً للثقافة بين األراضي البعيدة.
وبين��ت البرفيس��ورة االيطالي��ة إن
المجموعة الكبيرة م��ن الجرار المصنوعة
في إيطاليا والتي تم اكتشافها في سمهرم
تدل على طول م��دة التواصل الثقافي مع
بل��دان البحر األبيض المتوس��ط ،كما أن
م��ن أقوى العالقات التي جمعت س��مهرم
منذ تأسيس��ها كانت مع الهند حيث تشير
المعث��ورات الفخاري��ة واألدوات الهندي��ة
ومنه��ا نق��ش البراهما-التاميل��ي وجود
جالية مؤقتة من الهنود في سمهرم.

أصداف

وقال��ت؛ ان س��كان س��مهرم عملو في
الصي��د بجان��ب التجارة كما يش��هد على
ذلك الكمية الكبيرة من األصداف وعظام
األسماك الصغيرة الموجودة في منازلهم،
حي��ث كان غذاؤه��م أساس��اً المأك��والت
البحرية .ويدل وج��ود عظام الحيتان التي
أُس��تخدمت كأس��اس ألعمدة أو لطاوالت
صغي��رة عل��ى ق��درة س��كان س��مهرم
إلصطياد الكائنات البحرية الكبيرة .وهذا
النشاط لم يكن من السهل القيام به على
اإلطالق في العالم القديم.
وتم العث��ور على بعض مناط��ق اإلنتاج
في المدينة :فرن فخاري (أول فرن موجود
في ش��به الجزيرة العربية) ،وأفران إلنتاج
الجبس ،وأفران الخبز.
وعل��ى مقربة من منطقة الس��وق ،حيث
كان هن��اك أيض��اً دار ص��ك العمالت في
المدينة ،كما تم العثور على مساحة كبيرة
إلنت��اج المعادن .وعلى مدى هذا العام تم
إكتش��اف اثنين م��ن األف��ران ،إذ لم تكن
تس��تخدم فقط لصن��ع األدوات المعدنية
الصغيرة ولكن باألحرى لصنع المعادن.
واختتم��ت البروفيس��ورة أليس��اندرا
أفنزين��ي رئيس��ة البعث��ة األثري��ة م��ن
جامعة بي��زا اإليطالية بالق��ول إن علماء
آثار بقاي��ا الحيوانات قام��وا بجمع نتائج
مثي��رة لإلهتمام خالل الموس��م األخير،
فعل��ى مقرب��ة م��ن المعب��د المخصص
إلله القمر (س��ين) ،كان هناك بناء قديم
محصّن ومع��زول .ولم يكن الهدف من
إنش��ائه واضحاً حتى اليوم .ففي الداخل،
تم العث��ور على كمية كبيرة من العظام،
وق��د أظهر التحليل وجود بقايا لحيوانات
لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر في
المدينة مثل الجمال والماش��ية واألغنام
واألسماك الكبيرة.
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بحثت التحديات امام التنمية السياحية في مسندم

محاضــرة فـــي دبا تناقش
األهمية االقتصادية للسياحة

حلقة عمل تناقش التحديات التي تواجه
قطاع السياحة وخاصة قطاع الفنادق

مسقط-

نظمت غرفة تج��ارة وصناعة عمان حلقة
عم��ل بالتعاون مع منظم��ة العمل الدولية
مؤخ��را بهدف مناقش��ة القضاي��ا المتعلقة
بمع��دالت التعمين ف��ي القط��اع الفندقي
ضمن سياق االستراتيجية السياحية 2040
الت��ي أطلقتها وزارة الس��ياحة ف��ي 2016
الماضي ،وذلك بحضور ممثلي عن الجهات
الحكومي��ة ذات االختص��اص ،واصح��اب
وصاحب��ات األعم��ال وممثلي المؤسس��ات
التعليمي��ة المتعلق��ة بالقط��اع الس��ياحي
والمهتمين وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.
ورح��ب عبدالعظيم بن عب��اس البحراني
مدي��ر ع��ام غرف��ة تج��ارة وصناع��ة عمان

بممثلي منظمة العم��ل الدولية وبالحضور
ش��اكرا له��م تلبي��ة الدع��وة للحديث عن
موض��وع الس��ياحة ،ألهمي��ة ه��ذا القطاع
ودوره المنشود في زيادة الدخل القومي.
وقدم��ت رابيكا هانس��ن مدي��رة البحوث
بمركز الخليج لتحلي��ل البيانات عرضا حول
نتائ��ج االس��تبانة التي تم عمله��ا من قبل
منظمة العمل الدولية .مشيرة إلى مستوى
العرض والطلب من القوى العاملة الوطنية
في قطاع السياحة وخاصة القطاع الفندقي
حيث أش��ارت في حديثها أن قطاع السياحة
من القطاعات الت��ي من الممكن أن تؤمن
أكبر ع��دد من الوظائ��ف للباحثين ،كما أن
القطاع الس��ياحي يش��كل ركيزة أساس��ية
في االس��تراتيجيةالوطنية للسلطنة لتنويع

اقتصاده��ا ،كذلك ف��أن الدورالمنوط لهذا
القط��اع ف��ي توفي��ر ف��رص العم��ل يتأثر
بالعدي��د م��ن العوام��ل والتي م��ن بينها
كثافة العمل وساعات العمل الطويلة تجعل
الكثي��ر من الباحثين عن عم��ل غير راغبين
ف��ي االنخراط فيه .وأش��ارت ف��ي حديثها
كذلك إلى أن هناك الكثي��ر من العمانيين
المجتهدين والمتفانين في عملهم في هذا
القط��اع إال أن هناك بع��ض التحديات التي
تواجهه��م فيهذا القط��اع والتي من بينها
الخب��رة العملية وع��دم موائم��ة مخرجات
التعلي��م لمتطلب��ات س��وق العم��ل م��ن
المهارات والخبرات كذلك الحاجة للتدريب
وتقوية اللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات
التي يحتاجها السوق.

دبــا-
نظمت إدارة السياحة بمحافظة مس��ندم محاضرة عن «األهمية االقتصادية
للس��ياحة « برعاية الش��يخ سيف بن خلفان بن زهران الس��يابي نائب والي دبا
وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وعدد من الرشداء واألعيان وذلك
في قاعة ادارة الثروة السمكية بوالية دبا .
تطرقت المحاضرة إلى العديد من المحاور كاآلثار االيجابية والسلبية لصناعة
السياحة وأهم االحصائيات الخاصة بها واستعراض المقومات السياحية بشكل
خاص في محافظة مس��ندم وأبرز نقاط القوة والتحدي��ات التي تواجه التنمية
السياحية في المحافظة .
كما تم عرض نبذة عن قس��م خدمات المس��تثمرين في وزارة السياحة وأهم
االنشطة السياحية التي يمكن تنفيذها واستعراض الفرص المتاحة لالستثمار
الس��ياحي م��ع عرض ألهم المناش��ط التي نفذته��ا ادارة الس��ياحة بمحافظة
مس��ندم خالل العام الماضي  .وف��ي ختام المحاضرة تم فت��ح باب المداخالت
والنق��اش حول ما ت��م عرضه بهدف الخروج بمجموعة م��ن التوصيات لتطوير
الخطط السياحية بشكل عام في المرحلة المقبلة.

بهدف توفير رحالت لـ  220الف باكستاني مقيم في السلطنة

رحـالت مباشـرة
طـــيران السـالم يطـلق
ٍ
إلـى سـيالكوت ومولتـان فـي باكستان
مسقط-
ف��ي إط��ار س��عيه المتواص��ل إلضاف��ة
وجه��اتٍ دوليّ��ةٍ جدي��دةٍ إل��ى ش��بكة
خطوطه المتنامية ،أطلق طيران الس�لام،
أوّل طي��رانٍ اقتص��اديّ ف��ي الس��لطنة،
رحالتٍ مباشرة إلى جمهوريّة باكستان.
وبدأت رحالت طيران الس�لام إلى مطار
س��يالكوت في الس��ادس عش��ر من مايو
الماضي ،وتلتها رحالتٌ إلى مطار مولتان
بد ًءا م��ن الثالث والعش��رين من الش��هر
ذاته بمع��دل ثالث رحالت أس��بوعيّة إلى
كلتا الوجهتين .ووفا ًء بوعده إلثراء تجربة
ضيوفه ومنحهم خياراتٍ متعددة وقيّمة،
س��تبدأ أس��عار التذاكر من  30ريا ًال عمانياً
فقط لالتجاه الواحد.
وقال المهندس خالد بن هالل اليحمدي،
رئيس مجلس إدارة طيران السالم : :إنّني
بأن رحالتنا الجديدة ستفتح آفاقاً
على ثقةٍ ّ
واس��عة أمام مجتمع األعمال الباكستانيّ
لالستفادة من البيئة االستثمارية الجاذبة
ف��ي الس��لطنة وتتي��ح لهم اإلط�لاع على
الف��رص التنمويّ��ة الواع��دة .وفي الوقت
ذاته ،فس��تفتح رحالتنا المج��ال أمام روّاد
األعمال العُمانيين الطموحين لالس��تثمار
في باكس��تان وال س��يما مع وجود الممرّ
االقتصاديّ المزدهر بينها وبين جمهورية
الصين الشعبية.
م��ن جانب��ه ،ع ّل��ق فرانس��وا بوتيـيـ��ه،
الرئيس التنفيذيّ لطيران السالم ،بقوله:
«اانيز سيالكوت ومولتان بكثافة سكانيّة
أن تلك الخطوط الجويّة ال تزال
عالية ،إلاّ ّ
ّ
بشكل كامل رغم وجود أكثر
غير مس��تغلة
ٍ
م��ن  220000باكس��تانيّ مقيمي��ن في
عُم��ان .ومن هنا فإن إط�لاق رحالتنا إلى

 16الف سائح يزورون ظفار
ع ـ ــبر  17سـ ــفينة سـ ــياحية

هاتين المدينتين سيساهم في زيادة عدد
الضيوف المتوافدين من وإلى باكس��تان،
فض ً
ال عن االس��تفادة منخيار رحالت الربط
إلى ّ
كل م��ن جدة والمدين��ة المنوّرة في
المملك��ة العربيّة الس��عودية ،ودبيّ في
اإلمارات ،وصاللة في عُمان».
وأضاف« :لقد ش��هدنا نجاح��اً كبيراً منذ
إنط�لاق أعمالنا في يناير من ه��ذا العام،
وسوف نواصل س��عينا لتحقيق المزيد من
النم��وّ عبر ط��رح خدماتٍ موثوق��ة تمتاز
بالجودة واألس��عار المنافس��ة على األرض
حدٍ سواء».
وفي األجواء على ّ
وباإلضاف��ة إلى رحالته األس��بوعيّة إلى
س��يالكوت ومولتان ،يسيّر طيران السالم
أرب��ع رحالت يوميّة إل��ى صاللة ،ورحلتين
يوميّاً إلى مطار آل مكتوم الدوليّ بدبيّ،
ورحل��ة يوميّة إل��ى جدّة ،وث�لاث رحالت
أسبوعيّة إلى المدينة المنوّرة.
وأش��ار بوتيـيـه إلى المرحلة القادمة من
الخطة التوس��عيّةلطيران الس�لام ،حيث
بأن الش��ركة ستدشّ��ن رح�لاتٍ إلى
ذكر ّ

مدينة كراتشي ،فض ً
ال عن إضافة عددٍ من
الرحالت الموسميّة المختارة إلى جدولها
المتنامي .حيث س��يطلق طيران الس�لام
رح�لاتٍ إل��ى مدين��ة الطائ��ف إضافة إلى
زيادة عدد الرحالت إل��ى المدينة المنوّرة
خالل ش��هر رمض��ان المب��ارك ،وذلك من
أج��ل تلبي��ة احتياج��ات المس��افرين ألداء
شعائر العُمرة .هذا ،ولم تغفل الشركة عن
متط ّلبات س��يّاح السلطنة من المواطنين
والمقيمي��ن ،حي��ث س��تضيف مزي��داً من
الرحالت إلى صاللة خالل موسم الخريف.
أن بإم��كان الضيوف حجز
جديرٌ بالذكر ّ
تذاكر رحالته��م عبرالموق��ع اإللكترونيّ
للش��ركة ،وذل��ك ضم��ن ثالثة خي��اراتٍ
صمم��ت خصّيص��اً لتناس��ب كاف��ة
متط ّلباته��م ،أال وه��ي ’خفي��ف‘ و’ودّي‘
و’م��رن‘ .كما يحظى المس��افرون بقائمةٍ
من خدمات القيمة المضافة ذات األس��عار
التنافس��يّة ،والت��ي تتضمن زي��ادة الوزن
المس��موح ب��ه لألمتعة ،وإمكانيّ��ة إختيار
المقاعد ،وأفضلية الحجز.

صاللة-
اس��تقبل ميناء صاللة اكثر من  17سفينة سياحية منذ بداية عام  2017فيما
بلغ عدد السياح عبر تلك السفن حوالي 16137سائحا من مختلف دول العالم.
وش��هدت محافظة ظفار هذا الموس��م نجاحا كبيرا في عدد السفن السياحية
التي زارت المحافظة مما عزز من النمو السياحي .
وكانت السفينة السياحية المالطية «ازمارا جورني « قد زارت ميناء صاللة يوم
 16مايو الماضي وعلى متنها  780س��ائحا من مختلف الجنسيات وذلك ضمن
برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.
وق��ام عدد كبير م��ن ركاب الس��فينة المالطي��ة القادمة من مين��اء مومباي
الهندي والمتجهة إلى ميناء العقبة االردني بجوالت شملت أهم المعالم األثرية
والس��ياحية التي تشتهر بها محافظة ظفار إلى جانب زيارة الشواطئ واألسواق
بوالية صاللة.
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 25063رحلة
بزيادة 2651
رحــلة

عـــدد
الرحالت الدولية
 2542رحلة
بارتفاع %12.6

عـــدد
الرحالت الداخلية

مطـــــار م�ســــــــقط

% 11.9

نم��و عدد رح�لات الطيران
بمطار م�سقط الدولي

3ر 3مليون م�سافر
بنمو %15.9

�إجمالي
الم�سافرين

�سجل عدد رحالت الطيران بمطار م�سقط الدولي نم ًوا بلغت ن�سبته
 % 11.9خالل الربع الأول من العام الجاري.
وا�ش��ارت �إح�صائيات المركز الوطني لالح�صاء والمعلوم��ات الى ان عدد الرحالت بلغت ً � 27
ألفا
و 605رحالت مقابل ً � 24
ألفا و 669رحلة في الفترة المماثلة من العام الما�ضي.

جرافيك -

�إلى  3067رحلة
بنمو %41.8

ارتفاع عدد
الرحــالت

�إلــى � 334ألف
م�سافر بنمو%31

ارتفاع عدد
الم�سافرين

مطـــــار �صــــاللـة

بنمو %23

اجمالي انتاج
وقود الطائرات
مليون و� 374ألف برميل

�إلى مليون و� 185ألف برميل

%5

ارتفاع مبيعات
وقود الطائرات

انتاج وقود الطائرات
في السلطنة:
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جنة استوائية لعشاق الطبيعة

موسم الخريف ..انتشار اللون الزمردي في محافظة ظفار

أخبــار

االتحاد للطيران تعلق
مفاوضاتها مع «تي
يو في أيه جي»
أبوظبي-

صاللة-
موس��م الخري��ف ف��ي محافظ��ة ظفار،
ه��و تعبي��ر عربي يُس��تخدم ف��ي اللغة
العامي��ة لوصف نمط مناخ��ي فريد في
س��لطنة عم��ان ،وال��ذي ّ
يحل كل س��نة
بين يونيو وس��بتمبر ،حيث يختبر ساحل
ظفار الش��اطئي موسم الرياح الموسمية
القادم��ة من المحي��ط الهن��دي .خالل
ه��ذه الفت��رة ،تخيّ��م األمط��ار الخفيفة
على المنطقة ،فتتخذ الجبال والس��هول
الس��احلية التي يتأرجح لونها بين البني
والرم��ادي لونًا أخضر زمرّديًا ،وتتحوّل
صالل��ة إل��ى جنّة اس��توائية .يتس��نّى
لعش��اق الطبيع��ة طيل��ة هذه األش��هر

خوض غم��ار الجبال المكس��وّة بلباس
أخضر ،برفقة المرش��د السياحي الخاص
بالمنتجع في صاللة الكتش��اف المنطقة
حيث تنبض الحياة مع الحيوانات البرية ،ال
سيما الوعول النوبية والغزالن والضباع،
كما بوس��ع عشّ��اق الطيور االس��تمتاع
بمش��اهدة أس��راب هائل��ة م��ن النُحام
ومالك الحزين والبلش��ون األبيض .وفي
الجمال
الجب��ال يمكن حت��ى مش��اهدة ِ
الت��ي تعي��ش ع��اد ًة بالقرب م��ن البحر،
فيما تستفيد إلى أقصى حد من النباتات
الوافرة والمناخ المعتدل.
خ�لال هذا الموس��م الممي��ز ،يمكنك
اس��تغالل المن��اخ المعت��دل للمش��اركة
في نش��اطات ّ
ينظمه��ا المنتجع كركوب

الس��يّارات رباعي��ة الدفع ف��ي الوديان،
والتنزّه ،واستكشاف القرى القديمة على
متن سيّارات رباعية الدفع ولقاء القبائل
الرُحّل.
خالل الرحالت االستكش��افية الممتدة
عل��ى ي��وم كامل ،يمك��ن أيضً��ا تناول
المأكوالت الش��هية التي يعدّها الطهاة
الموهوب��ون ف��ي المطبخ بي��ن أحضان
الطبيعة ،مما يتيح للضيوف فرصة التلذذ
بالطع��ام في بع��ض م��ن أروع األماكن
التي تكتنفها صالل��ة خاصة وظفار على
وج��ه العم��وم  .تابع س��يرك قدمًا نحو
الش��رق واكتش��ف قرية صيد األسماك،
طاقة ،وهي مدينة قديمة تحتضن ً
قلعة
ً
تاريخية تحيط به��ا أبراج مراقبة وبيوت

حجري��ة .م��ن هن��ا ،يس��تطيع الضيوف
المض��ي قدمًا نحو الداخ��ل باتجاه خور
روري ،موق��ع مدينة س��مهرم المدمّرة
وعاصمة تجارة اللب��ان العربي القديمة.
ثم يمك��ن اصطحاب الضيوف إلى منتزه
وادي درب��ات الطبيع��ي ،حي��ث يمكنهم
أن يمتّع��وا ناظريه��م بالمناظر األخاذة
للشالالت ،والبحيرات ،والجبل ،والكهوف
والنباتات الوافرة.
كم��ا غ��دت المنطقة فردوسً��ا يعبق
بروائ��ح اللب��ان الزكي��ة ُقبي��ل مهرجان
الخريف السنوي الذي تش��هده المدينة
على مدى ستة أس��ابيع حافلة بالحفالت
الموس��يقية ،والعروض الفنية التقليدية
والنشاطات الثقافية.

ّ
أكدت مجموع��ة «االتحاد للطيران»،
اعتزامه��ا تعلي��ق المفاوض��ات م��ع
مجموع��ة «تي ي��و في أيه ج��ي TUI
 »AGفيم��ا يتع ّل��ق بعملي��ات س��فر
الترفي��ه الخاص��ة بمجموع��ة طيران
برلين وشركة الطيران األلمانية «تي
يو آي فالي .»TUIfly
يأت��ي الق��رار بع��د أش��هر م��ن
المفاوض��ات ،ل��م تتمك��ن خالله��ا
األط��راف المتفاوضة من التوصل إلى
اتفاق ح��ول الطابع النهائي لمثل هذا
المشروع المشترك.
س��تواصل عملي��ات س��فر الترفي��ه
الخاص��ة بمجموع��ة طي��ران برلي��ن
عملها بصفتها وحدة أعمال منفصلة،
تحت العالمة التجاري��ة «نكي .»NIKI
وس��يتم اإلع�لان ع��ن مزي��د م��ن
التفاصي��ل بش��أن الهيكل��ة م��ن قبل
طيران برلين في الوقت المناسب.

البليد صاللة
يستطيع كل من يرغب في الهروب من المطر زيارة سبا في منتجع البليد صاللة
بادارة انانت��ارا واالنغماس ف��ي مجموعة من العالجات التي تس��تعين بمكونات
ً
دقيقة  .وأثبت
أصيلة .يمكن الخضوع لجلس��ة عالج الحدّ م��ن اإلجهاد لمدة 90
ه��ذا الع�لاج فعاليته في تعزي��ز الدورة الدموية .يس��تطيع الضي��وف أن يأخذوا
ً
قيلولة خالل جلس��ة التدليك العطرية لنقاط معيّنة في الوجه وفروة الرأس قبل
االستمتاع بمساج الظهر باألحجار الساخنة الذي يعيد التوازن إلى العقل والجسم
والروح .يضمّ المنتجع ثالثة مطاعم اس��تثنائية ترضي جمي��ع األذواق ،بما يتيح
للضيوف التلذذ بوجبة سخية بعد يوم استكشاف مليء بالمتعة والتشويق.

الجبل الأخ�ضر..

رأس الخيمة تعتزم
زيادة نسبة مساهمة
السياحة%10

درجة حرارة أقل عن دول الخليج
بـ  15درجـة مئوية فـي الصيف

الجبل األخضر-
يرب��ض منتجع أنانت��ارا الجبل األخض��ر عاليًا على
التضاري��س الصخرية للجبل األخضر في عمان ،على
ارتفاع  2000متر عن مس��توى س��طح البحر .يعتبر
أعل��ى منتج��ع مصنف من فئ��ة الخم��س نجوم في
الش��رق األوسط ويتمتع بحرارة ّ
أقل بـ  15درجة عن
باق��ي دول مجلس التعاون الخليجي ،مما يجعل منه
ً
ً
مثالية للهروب من حرّ الصيف الخانق.
وجهة
في هذا الصيف ،يدعو المنتجع الفاخر س��كان دول
مجل��س التع��اون الخليج��ي لالس��تمتاع بجولة في
الس��يارة لمدة س��اعتين من مس��قط والهروب من
القيظ للتمتّع بالمزايا الحصرية سواء في الغرف ،أو
الس��ــبا أو المطاعم .ومـــع حسم يصــــل لغــــاية
 % 30عل��ى أفض��ل األس��عار المتوف��رة ،يس��تطيع
الضي��وف االختيار من بين  33فيال مزوّدة بأحواض
ّ
التحكم
س��باحة خاصة مترامي��ة األطراف ويمك��ن
بدرج��ة حرارته��ا ،أو م��ن بي��ن  82غرف��ة بريميير
وديلوكس مط ّلة على الوادي المهيب.
يس��مح المناخ الجبل��ي المعتدل لعش��اق الثقافة،
والمغامرات والتاري��خ االنغماس في أحضان المناظر

الطبيعية المبه��رة ،عبر اختبار تجارب مميزة كالتنزه
في الوديان ،تس�� ّلق الصخور ،تسلق الجبال بواسطة
الحب��ل الف��والذي ورك��وب الدراج��ات الهوائية في
الجبال وغيرها من النش��اطات .أمّا الذين ينش��دون
ً
اس��تراحة يتنعمون فيها باس��ترخاء تام ،فبوسعهم
تدليل أنفس��هم في ربوع س��با أنانتارا ذائع الصيت
حول العالم .س��يجد عشّ��اق الطعام ما ّ
لذ وطاب في

راق
س��تّة مطاعم وصاالت تتراوح بين مطعم عربي ٍ
للمشاوي وهو مطعم القلعة الذي فتح أبوابه مؤخرًا،
ومطعم آخر بجانب المس��بح مس��توحى من األجواء
الرومانية ،ومطعم عالمي يستقبل الزوار طوال اليوم
ويق��دّم األصناف الكالس��يكية ،والون��ج خاص على
ً
مالئمة
السطح حيث تكون درجات الحرارة المعتدلة
لتناول الطعام في الهواء الطلق على مدار العام.

رأس الخيمة-
تعتزم هيئ��ة رأس الخيمة لتنمية
الس��ياحة رف��ع نس��بة مس��اهمة
القط��اع في النات��ج المحلي لإلمارة
إل��ى  10%خ�لال الس��نوات المقبلة
م��ن  5%حالي�� ًا ،وكش��فت «الهيئة»
عن خطط الجتذاب  3ماليين سائح
لإلمارة بحل��ول عام  ،2025وحوالي
 900ألف سائح العام المقبل.
وق��ال هيث��م مط��ر الرئي��س
التنفي��ذي لـ«الهيئ��ة» ،إن النم��و
الحالي للقطاع الس��ياحي في إمارة
رأس الخيمة يس��ير بمعدالت جيدة
سواء بالنس��بة لعدد الزوار والسياح
أو النمو في عدد المنشآت الفندقية.
وكش��ف ع��ن خط��ط «الهيئ��ة»
المستقبلية عن تدشين العمل فيما
يق��ارب م��ن  4445غرف��ة فندقي��ة
لعالم��ات فندقي��ة عالمي��ة متميزة
مث��ل ،اننت��ارا ،جي دبلي��و ماريوت،
موفنبي��ك ،فوربويتن��ت ،ب��ارك أن،
س��يتي ماكس ،وافان��ي ،باإلضافة
إلى فندق العنوان والذي جرى توقيع
العقد إلنش��ائه م��ع ش��ركة إعمار،
وه��و مش��روع مه��م يحت��وي على
فندق وشقق فندقية ومتاجر ومالهٍ
ومطاع��م ومق��اهٍ ،وهذا المش��روع
ينته��ي في ع��ام  2020بالتزامن ما
«إكسبو  »2020بدبي.
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العماني
تدشين قطاع المنطقة  6للمجال الجوي ُ

الزعابي :سباقون في تقديم أفضل الخدمات لتعزيز السالمة لحركة الطيران
مسقط  -العمانية

دش��نت الس��لطنة ممثلة الهيئة العامة
للطيران المدني قطاع المنطقة السادس
وتحس��ينات في المجال الج��وي العُماني
وشبكات االتصاالت المساندة للقطاعات
الجديدة والحالية.
وج��اء التوس��ع ف��ي القطاع��ات الجوية
ضمن سلس��لة من التط��ورات في مجال
المراقبة الجوية والتي عملت عليها الهيئة
خ�لال الفت��رة الماضية ضم��ن خططها
االستراتيجية التي تهدف في هذا الجانب
إل��ى الريادة في خدم��ات المالحة الجوية
عل��ى المس��تويين اإلقليم��ي والعالم��ي
محققة بذلك إحدى ثمار إنجازات النهضة
المباركة المتمثلة في افتتاح أكبر وأحدث
مركز للمراقبة الجوية في الشرق األوسط
الع��ام الماضي والذي أتاح بما يحتوي من
أنظم��ة حديث��ة وطاقة اس��تيعابية عالية
التوسعات الممكنة في القطاعات الجوية
لتقدي��م خدم��ات جوية أفض��ل ولضمان
انس��يابية الحرك��ة الجوي��ة ف��ي أج��واء
السلطنة ورفع مستوى السالمة لها.
وكان المج��ال الج��وي العُمان��ي قب��ل
تدشين المرحلة الجديدة ينقسم جغرافياً
الى خمس��ة قطاعات منطقة إلدارة حركة
الطائرات وهي القطاع الشمالي ،الجنوبي،
الش��رقي ،الغرب��ي واألوس��ط ،ويتول��ى
مس��ؤولية إدارة الحرك��ة الجوي��ة في كل
قط��اع منطق��ة مراقبي��ن جويي��ن إثنين
باإلضاف��ة لمس��اعد مراقب ج��وي واحد.
ونتيجة لكثافة الحرك��ة الجوية في قطاع
المنطق��ة الش��رقي الذي يرب��ط المجال
الج��وي العُمان بالمجال الج��وي الهندي
ش��مال بحر الع��رب ودوّل ش��رق آس��يا،
باإلضاف��ة الى خطة الهيئ��ة لرفع الطاقة

االس��تيعابية للمج��ال الج��وي ت��م إعادة
هيكلة قطاع المنطقة الشرقي وتقسيمه
الى قط��اع المنطقة الش��رقي (أ) ،وقطاع
المنطقة الش��رقي (ب) رافع��اً بذلك قدرة
هذين القطاعين في اس��تيعاب عدد أكبر
من الطائرات.
كم��ا ت��م إدخ��ال تحس��ينات هامة في
قطاع المنطقة األوس��ط المزدحم نتيجة
كثافة الحركة الجوية فيه بين الس��لطنة
وبع��ض المط��ارات المج��اورة ف��ي دول
مجل��س التعاون بتحويل م��ا يقارب % 20
من مس��احة القطاع االوس��ط الى قطاع
المنطقة الجنوبي األق��ل كثافة في حجم
الحرك��ة الجوي��ة وال��ذي يرب��ط المجال
الجوي العُماني بالمجال الجوي السعودي
جهة غرب السلطنة حيث يعد هذا القطاع
أكبر قطاعات المنطقة.
وجاءت التوسعة لتخفيف ضغط الحركة
الجوية على قطاع المنطقة األوسط ،كما

 %الى
تحويل  20
قطاع المنطقة
الجنوبي مع المجال
الجوي السعودي

ش��مل هذا المش��روع تدش��ين محطات
اتصاالت وت��رددات جديدة وتوس��يع في
نطاق تغطي��ة اتصاالت الط��وارئ معززة
بذلك كفاءة االداء ومس��توى السالمة في
المجال الجوي العماني.
وي��رى المختص��ون في مج��ال المالحة
الجوية ضرورة هذا التوس��ع لما تش��هده
الحرك��ة الجوي��ة م��ن نمو متس��ارع من
حيث عدد الطائ��رات العابرة يومياً ألجواء
الس��لطنة والت��ي تج��اوزت من��ذ بداي��ة
هذا الع��ام حوال��ي  215،000طائرة إلى
%
منتصف مايو الجاري بزي��ادة بلغت  10
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وصرح الدكتور محمد بن ناصر الزعابي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران
المدن��ي قائ�لا :أن ما تش��هده المنطقة
حالياً من توس��ع ملحوظ وتطور متسارع
ف��ي الحرك��ة الجوية جع��ل الهيئة تعمل
بجد في تطوير هذا القطاع الحيوي الواعد

الذي أولت��ه حكوم��ة الس��لطنة اهتماماً
بالغاً ،وبالتالي كان��ت اإلنجازات المتتالية
في هذا المجال لتكون عمان س��باقة في
تقديم افضل خدمات المالحة الجوية مع
تعزيز مس��توى الس�لامة لحركة الطيران
ف��ي المج��ال الج��وي العمان��ي ومطارات
الس��لطنة ،والتي ن��رى أهميتها في دعم
االقتصاد الوطن��ي وتنويع مصادر الدخل،
حيث من المؤمل أن يكون لهذه التوسعة
األث��ر اإليجاب��ي في رفع مس��اهمة عوائد
رسوم المالحة الجوية في إيرادات الهيئة
خالل األشهر القادمة من هذا العام.
كما أش��اد الزعابي بال��دور الكبير الذي
ق��ام به ال��كادر الوطني ال��ذي عمل على
ه��ذه اإلنج��ازات الوطني��ة الكبي��رة ،فقد
عمل��ت المالحة الجوية بالهيئة بس��واعد
أبناء الوطن في إنجاح هذا المشروع الذي
اس��تطاعت فرق العم��ل القائمة عليه في
تش��غيله في الموعد المحدد وبدقة عالية
حققت سالمة وانس��يابية الحركة الجوية
خالل تلك الفترة .كما أشاد الزعابي بالدور
التنظيم��ي للهيئ��ة ف��ي ه��ذه اإلنجازات
بسواعد وطنية محترفة.
يذكر أن الهيئة تعمل حالياً على إضافة
قطاع س��ابع في المجال الج��وي العُماني
والذي م��ن المؤمل أن يتم تدش��ينه مع
نهاي��ة الع��ام الحال��ي ،ومرك��ز مس��قط
للمراقب��ة الجوي��ة الجدي��د ج��اء بطاق��ة
اس��تيعابية تص��ل إلى  11قط��اع منطقة
إلدارة حرك��ة الطائ��رات ،متيح��اً للهيئة
رس��م الخطط المس��تقبلية للتوس��ع في
الخدمات الجوية بما يجعل السلطنة رائدة
في ه��ذا المجال ف��ي المنطق��ة وليكون
ال رحباً وآمناً
المجال الجوي العُمان��ي مجا ً
ومس��تقطباً للرح�لات الجوي��ة العالمية
بوجه عام.

حامد زمان :تفعيل رحالت العبارات مهم لعوائدها االقتصادية والسياحية

السلطنة وإيران تبحثان التحديات
أمام الخـط البحـري بين خصب
العبدواني :خط شهبار يشهد
اقباال متواصال خاصة في الصيف
خصب ــ
ناقش��ت لجنة المتابع��ة االقتصادية بين
محافظ��ة مس��ندم ومحافظ��ة هرمزج��ان
بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،التطلعات
المس��تقبلية وما يتعلق بالتب��ادل التجاري،
إضافة إل��ى الجدوى االقتصادية والتحديات
للخط البحري خصب – قش��م – بندر عباس
والخطة المستقبلية لتنشيط التجارة.
حضر اللقاء السيد خليفة بن المرداس بن
أحمد البوس��عيدي محافظ مسندم ،رئيس
لجنة المتابعة من الجانب العماني وأعضاء
اللجن��ة ،والمهندس رضا مدرس مستش��ار
محافظ هرمزج��ان للش��ؤون االقتصادية،
رئي��س لجنة المتابعة ف��ي الجانب اإليراني
وأعضاء اللجنة وبحض��ور مهدي العبدواني
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات
كما تم خالل اللقاء مناقشة مدى جاهزية
ميناء بندر عباس وتوقيت حركة العبارة من
ميناء خصب إلى موانئ قش��م وبندر عباس

واألس��عار الحالي��ة للذه��اب والع��ودة في
العب��ارة وصدور تأش��يرة الدخول وموضوع
الش��حن التجاري ونق��ل األغن��ام والترويج
الس��ياحي وتسهيل دخول الس��ياح واعتبار
محافظ��ة مس��ندم منطقة ح��رة وتخفيض
قيم��ة التأش��يرات ونق��ل البضائ��ع وع��دد
المس��افرين ورس��وم بضائ��ع والترانزي��ت
وجاهزي��ة الموان��ئ لنق��ل الس��يارات من
الجانبين والمستثمرين.
وقال حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس
مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان
بمحافظة مسندم :أن تفعيل الخط البحري
مه��م لمحافظة مس��ندم لما ل��ه من عائد
اقتصادي وس��ياحي والحظنا انخفاضا كبيرا
في الحرك��ة المالحية بي��ن الجانبين ،فيما
يخص نقل الركاب المسافرين وكذلك نقل
الس��لع التجارية ،لذلك ال ب��د من الجلوس
عل��ى طاول��ة حوار م��ع لجن��ة المتابعة من
الجانب اإليراني.
واض��اف :ناق��ش الجانبي��ن العمان��ي

واإليراني التحديات والمعوقات ،ولذلك نرى
كغرفة تجارة وصناع��ة عمان في المحافظة
أن ه��ذا اللقاء مهم جدا قب��ل اتخاذ أي قرار
فيما يخ��ص الخط البح��ري وتفعيله ومهم
جدا ألبناء محافظة مس��ندم وباألخص فيما
يتعل��ق بالتبادل التجاري حيث س��يفتح آفاقا
جدي��دة للقطاع الخاص بمحافظة مس��ندم
وخصوص��ا أم��ام المؤسس��ات الصغي��رة
والمتوس��طة ويج��ب المضي قدم��ا لتنويع
مصادر الدخ��ل عن طريق هذا الخط خاصة
ألبناء محافظة مسندم والسلطنة بشكل عام
حيث يمكن االستفادة منه باعتبار أن السوق
اإليراني س��وق تجاري كبير واالستفادة من
جميع المواد الغذائية وم��واد البناء وغيرها
من المواد وهذا ما نطمح إليه كغرفة تجارة
وصناعة عم��ان بالمحافظ��ة كدعم للقطاع
االقتصادي والتنمية الشاملة في السلطنة.
وأضاف حام��د الرئيس��ي :إن القطاع الخاص
يق��ع عل��ى عاتق��ه مس��ؤولية كبي��رة ويجب
علي��ه أن يتحرك ويبادر ونح��ن كغرفة تجارة

وصناع��ة عمان ف��ي لقاءاتنا دائم��ا مع رجال
األعمال والقطاع الخاص بالمحافظة ندعوهم
للمبادرة في هذا الجانب ونش��يد بالش��ركة
الوطني��ة للعب��ارات الت��ي قدمت تس��هيالت
كثي��رة إضافة إل��ى الجان��ب اإليراني وأخص
بالذكر لجنة المتابعة التي قدمت العديد من
التس��هيالت حول موضوع حركة المسافرين
والقط��اع التج��اري ويبق��ى اآلن ال��دور على
القط��اع االقتصادي وعلى رج��ال األعمال في
المحافظة للمبادرة حيث إن الس��وق اإليراني
سوق كبير يجب أن نستفيد منه.
من جانبه أكد مهدي العبدواني الرئيس
التنفيذي للش��ركة الوطنية للعبارات :قمنا
خالل الفت��رة الماضية بتقيي��م هذا الخط
والحظنا أن هناك بعض التحديات اإلدارية
والتنظيمية من الجانبين وتم تداولها خالل
اللقاء بين الجانبين في االجتماع المشترك،
كما ت��م لق��اء بأصح��اب األعم��ال والتجار
في محافظة مس��ندم ح��ول تفعيل الحركة
التجاري��ة بين الجانبين بي��ن ميناء خصب

وميناء بندر عباس وميناء قشم واالستفادة
م��ن هذا الخط الحي��وي والطاقات القائمة
عل��ى هذا الخ��ط واالس��تثمار الحيوي بين
خص��ب ومين��اء بندر عباس ،وق��د تم طرح
بع��ض الحـــل��ول واألخ��ذ به��ا وس��تتم
مناقش��تها مع غرفة تج��ارة وصناعة عمان
بمحافظة مس��ندم وبعض الجهات األخرى
وإيجــ��اد فاعلي��ة أكث��ر له��ذه التحدي��ات
للوصول لالستغالل األمثل بالطاقة القائمة
بين الجانبين.
وحــ��ول م��دى تأثي��ر خط ش��هبار الذي
ينطلق م��ن ميناء الس��لطان قابوس على
الحرك��ة المالحية لخط خصب – قش��م –
بن��در عباس ،أش��ــار العبدوان��ي إلى أنه ال
يوج��د أي تأثي��ر له خاصة أن خط ش��هبار
ينطلق من مدينة مس��ـــقط حيث يشهد
ه��ذا الخط إقب��اال متواصال للنق��ل خاصة
خالل فت��رة الصيف وهن��اك حركة مالحية
جيدة له��ذا الخط ب��دون التأثير على خط
خصب بندر عباس أو قشم.
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حــارة البالد فـي مــنـح
في طريقها لالستثمار السياحي
مسقط  -العمانية

ناقشت اللجنة التسييرية لقطاع السياحة
مؤخرا مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني
لتعزيز التنويع االقتصادي في القطاع.
وت��رأس االجتم��اع الذي عقدت��ه اللجنة
أحم��د بن ناص��ر المحرزي وزير الس��ياحة
حيث تطرق إلى مناقش��ة مبادرة تش��جيع
االس��تثمار الخاص ف��ي المواق��ع التراثية
ومب��ادرة التقوي��م الس��نوي للفعالي��ات
ومستجدات المبادرات األخرى.
وقدم��ت ش��يماء اللواتي��ة رئيس فريق
مبادرة تش��جيع االس��تثمار ف��ي المواقع
الس��ياحية خ�لال االجتم��اع عرض��ا حول
االستثمار في مش��روع حارة البالد بوالية
من��ح إذ أن فك��رة المش��روع تتمث��ل في
إعادة إحياء البيوت الت��ي تم اإلنتهاء من
ترميمها كمواقع لتقديم خدمات لمرتادي
الح��ارة بحيث تح��وي مرك��ز إلدارة الحارة
ومعرض علمي متكامل عن الحارة وإعادة
تأهي��ل عدد م��ن بي��وت الح��ارة لتكون
نماذج تعك��س البيوت العماني��ة بالحارة
تظه��ر طريق��ة التأثي��ث واإلس��تعماالت
وتقديم خدمات اإلرش��اد السياحي للزوار
ومعرض إلبراز الطابع المعمــاري العماني
التقلي��دي للح��ارة باإلضاف��ة إل��ى مركز
أبح��اث علمية يعنى بالجوان��ب التاريخية
والمعماري��ة والمجتمعية للح��ارة ومركز
للحرف العمانية للحارة.
وأش��ارت إلى أنه س��يتم إشراك المجتمع
المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
م��ن أجل رف��ع الوعي المجتمع��ي بأهمية
الحارة وتنفيذ مش��روعات خدمية لمرتادي
الحارة واستدامتها من خالل تنفيذ فعاليات
متنوعة تعك��س الحياة العمانية التقليدية
وتجسيد السوق العماني التقليدي وتأهيل
بع��ض البيوت لتك��ون مقاه��ي ومطاعم

طيران السالم يرحب بانضمام 18
موظفا إلى أطقم الضيافة الجوية
مسقط-

تقوم بتقديم الوجبات العمانية التقليدية.
وطرحت أيضا التوس��ع المس��تقبلي في
إنش��اء فن��دق تراث��ي بداخ��ل الح��ارة في
البيوت المتهدمة والتي لم يتم ترميمها.
وأكد المجتمع��ون على أهمية المش��روع
على أن يقوم فريق العمل بوضع المخطط
التفصيلي للمشروع خالل المدة المقبلة.
وناقش��ت اللجنة بع��ض الفعاليات التي
تس��تضيفها السلطنة خالل المدة المقبلة
إذ أن التوج��ه اآلن الس��تضافة بع��ض
الفعاليات التي لها عالقة بالجانب الرياضي

على وج��ه الخص��وص وذلك ف��ي مبادرة
إعداد التقويم السنوي للفعاليات.
وأوضح سالم المعمري مدير عام الترويج
السياحي ورئيس فريق عمل المبادرة بأنه
ت��م تحديد قائم��ة بـ  16فعالي��ة مبدئية
م��ن الممكن أن تس��تضيفها الس��لطنة
خالل المدة المقبل��ة ،وتعد هذه المبادرة
مسؤولة عن إيجاد فعاليات جديدة ،وتعزيز
وتطوير الفعالي��ات القائمة ،باإلضافة إلى
إنش��اء تطبيق وموق��ع إلكترون��ي خاص
بهذه الفعاليات.

رحّ��ب طيران الس�لام ،أوّل طيرانٍ اقتصاديّ في الس��لطنة ،بثمانية عش��ر
عضواً جديداً الى طاقم ضيافتة وذلك بعد حفل تخريج اقيم بمناس��بة إنهائهم
شهر كامل.
تدريباً متخصّصاً دام لمدّة ٍ
ورك��زت ال��دورة التي أقيمت بالتع��اون م��ع وزراة القوى العامل��ة ،والجمعية
العماني��ة للخدمات النفطية ومعه��د بوليغلوت على االرتق��اء بخبرات ومعارف
مضيفي الطيران وتعزيز تطوّرهم الوظيفيّ.
وخض��ع المش��اركون خالل البرنام��ج الخاص بإج��راءات الس�لامة والطوارئ
للطواق��م الجويّة إلى تدري��ب ّ
مكثف في  13مجا ًال متنوع��اً بما في ذلك علوم
ٍ
الطيران ،واألمن والس�لامة ،واإلس��عاف األوليّ ،وتنس��يق المه��ام ،وإجراءات
التعامل مع المواد الخطرة ،ورفع التقارير الخاصة بالحوادث ،إضافة إلى المهام
والمسؤوليات المنوطة بطواقم الضيافة على الطائرات.
وقال فرانس��وا بوتيـيـ��ه ،الرئيس التنفي��ذيّ لطيران الس�لام :إنّنا نواصل
جهودن��ا إلعادة تعري��ف تجربة الطي��ران اإلقتصادي وتقديم خدم��اتٍ جويّة
بأن رفد طواقمنا
استثنائيّة لتلبية كافة متط ّلبات ضيوفنا المسافرين .وال شكّ ّ
بالمهارات المتخصّصة سيوفر لهم منصّة قيّمة لالرتقاء بخبراتهم واستئناف
مسيرتهم المهنيّة الطموحة في قطاع الطيران.
وأضاف بوتيـيـه :يعدّ الش��رق األوس��ط من أس��رع المناطق نموّاً في قطاع
الطيران ،حيث يتوقع ارتفاع الحركة الجويّة في عُمان وحدها بواقع  40%بحلول
 .2019وم��ن هنا ،يترتب علينا القيام بدورنا للمس��اهمة في تعزيز هذا النموّ
وضمان إعداد كوادرنا الوطنية بالش��كل الصحيح وفقاً ألعلى المعايير الدوليّة
اقتصادي في الس��لطنة
في مجال الس�لامة والجودة .وباعتبارن��ا أوّل طيرانٍ
ّ
ٍ
يس��تلهم مبادئه من قيم األصالة العُمانية ،فس��وف تضمن لنا استراتيجيّتنا
التوس��عيّة الطموح��ة تلبية كافة احتياجات ضيوفنا أثناء س��فرهم وال س��يّما
حدٍ سواء.
بوجود طاقم مؤهل وموثوق على األرض وفي األجواء على ّ
أن طيران الس�لام قد وسّع ش��بكة رحالته منذ إنطالق أعماله في
يش��ار إلى ّ
الس��لطنة لتشمل س��بعة وجهات مختلفة مدعومة بس��بعين مضيف ومضيفة
طيران .وفي إطار إلتزامها بتعزيز قطاعيّ الس��ياحة والضيافة اللذين يشهدان
تقدّم��اً كبيراً في عُمان ،تحرص الش��ركة على االس��تثمار النوعيّ في تطوير
الق��درات المحليّة من خالل رفد جميع موظفيه��ا بالدورات التدريبيّة النظرية
والعمليّة التي من شأنها االرتقاء بقدراتها التشغيليّة على كافة المستويات.

وصفت صاللة بـ «الجنة المحملة بالشالل»

«فرست بوست» الهندية :السلطنة تتمتع بمقومات سياحية نادرة
نيودلهي  -العمانية

ق��ال تقري��ر نش��رته صحيف��ة «فرس��ت
بوس��ت» الهندي��ة ان الس��لطنة تتمت��ع
بمقومات س��ياحية ال س��يما روع��ة الحياة
البري��ة وتنوعها والتي جعل��ت منها وجهه
س��ياحية ن��ادرة .وأش��ارت الصحيفة -في
تقريره��ا -الى م��ا تحتوي��ه محمية «رأس
الجن��ز» بمحافظ��ة جن��وب الش��رقية من
الس�لاحف الخضراء ،التي تع��د واحدة من
أص��ل  7انواع م��ن الس�لاحف البحرية في
العالم تتخذ موطنها في السلطنة ،كما انه
ف��ي كل ع��ام يهاجر أكثر م��ن  20أل ًفا من
السالحف من الخليج العربي والبحر االحمر
والصومال لتضع بيضها في السلطنة.
ونوه��ت الصحيفة بالخدم��ات الحكومية
المقدمة للس��ياح الذي��ن يفضلون التوجه
في مجموعات الى الش��اطئ ليال لمشاهدة
س��لحفاة كبي��رة تحف��ر بق��وة حف��رة لها
ف��ي الرم��ال مما يجعل الس��ياح يعيش��ون
لحظة خاصة مع أح��د الحيوانات المهددة
باالنقراض ف��ي العالم والتي تزن أكثر من
 130كيلو جراماً.
وقال��ت الصحيف��ة إن الحي��اة البرية في
السلطنة تحمل العديد من المفاجآت التي
يس��تمتع بها الس��ياح بدءا م��ن الدالفين
الدوارة الصغي��رة قبالة س��واحل محافظة
مس��قط ال��ى النم��ور العربية الت��ي توجد
ف��ي سلس��لة جب��ال محافظة ظف��ار عالوة
عل��ى الروعة التي تكتن��ف الكثبان الرملية

في الب�لاد .وبين��ت أن «وادي ش��اب» في
نياب��ة طيوي التابعة لوالية صور بمحافظة
جنوب الش��رقية يعد مكانا مثاليا لس��ياحة
المغام��رة حيث القفز من ج��رف الجبل الى
المياه الب��اردة وبعدها بأقل من  20دقيقة
توجد الصخور التي تحمل المياه الفيروزية
الصافية مما يجلب الراحة للسياح في وقت
تشتد الحاجة اليها مع حرارة الشمس.
وأش��ارت الصحيفة الى تعدد المنتجعات
للس��لطنة والت��ي يمك��ن م��ن ش��رفاتها
االس��تمتاع برؤي��ة المناظ��ر الطبيعي��ة
الخالبة في الب�لاد .وتحدثت الصحيفة عن
والي��ة نزوى الت��ي تقع على بعد س��اعتين
م��ن محافظ��ة مس��قط والت��ي يمك��ن
للس��ياح الزائري��ن التمتع برؤي��ة الحصن

القدي��م والش��راء من س��وقها الرائع حيث
اللب��ان والزعفران والقط��ع االثرية والفخار
والمجوهرات وبنادق الصيد.
كم��ا تحدثت عن محافظة مس��قط التي
تع��د مالءمة لس��ياحة الغ��وص الى جانب
إحتوائها على جامع السلطان قابوس األكبر
وما يكتنفه من صفاء وروحانية واالس��واق
والمعارض الفنية مع امكانية التمتع بنزهة
مسائية على طول كورنيش مطرح.
وأك��دت صحـــيف��ة «فرس��ت بوس��ت»
الهندي��ة أن زي��ارة الس��لطنة ال تكتم��ل
م��ن دون الذهاب ال��ى محافظة ظفار التي
وصفته��ا بأنها «مدين��ة الجن��ة المحملة
بالش�لال» الى جانب رس��م الصور الخالبة
من والية صاللة.

منتجع ميلينيوم المصنعة يطلق
مرفق لالنزالق على الحبل المع ّلق
المصنعة-
أطل��قّ منتجع ميلينيوم المصنع��ة أول مرفق لالنزالق على الحبل المعلق في
عُم��ان .وأصبح بإمكان محبي وعش��اق المغامرات اآلن قض��اء أجمل اللحظات
المفعمة بالحماس��ة والمرح ،فض ً
ال عن االسترخاء في مرافق المنتجع المتعددة
العالمية المستوى.
ويمتد هذا الحبل المعلق بطول  175متراً وتتم إدارته بواسطة فريق المنتجع
ال��ذي تم تدريب��ه واعتماده وفق��ا ألعلى المعايي��ر الدولية المُتبع��ة من قبل
مؤسس��ة أرامبيكا ( ،)Arrampicaأحد أبرز موفري خدمات الدعم في أنش��طة
المغامرات االصطناعية على مستوى العالم.
وأطلقّ المنتجع عرض االس��تمتاع بمرفق االنزالق على الحبل المعلق مقابل
 5ري��ال عُماني فقط للش��خص الواحد أو مقابل  10ري��االت عُمانية لعدد غير
محدود من المحاوالت خالل اليوم .كما يمكن للمجموعات التي تتراوح أعدادها
م��ا بين  5و 10أش��خاص الحص��ول على خص��م بنس��بة  % 10بينما تحصل
المجموعات التي يزيد عددها عن  10أفراد على خصم بنسبة .% 20
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دراسات لالستفادة منها لسياحة المغامرة واإلثارة والترفيه

الكهوف العمانية..

قبلة علماء الجيولوجيا ورافد سياحي
مسقط  -العمانية
بي��ن مس��توطنة الخفافي��ش «بكه��ف
صح��ور» بمحافظة ظفار والفتحات الثالث
والظالل المتحركة «بكهف مجلس الجن»
بوالية قري��ات والبل��ورات والتش��كيالت
الصخري��ة الفري��دة «لكه��ف الكت��ان»
بوالي��ة عبري بمحافظة الظاهرة تس��عى
الس��لطنة إل��ى االس��ـــتفادة م��ن تل��ك
الكهوف وطبيعتها ومعالمها الجيولوجية
لتكون قبلة للمهتمين بعالم الجيولوجيا
والس��ياحة الطبيعي��ة والباحثي��ن ع��ن
المغامرة واإلثارة والترفيه.
وتق��وم وزارة الس��ياحة حاليا ف��ي إطار
جهودها الس��تغالل اإلمكان��ات والموارد
الس��ياحية العديدة والمتنوعة في مختلف
محافظات السلطنة من أجل الدفع بتنمية
وتطوير السياحة في كل محافظة بتطوير
واس��تثمار تلك الكهوف وغيرها المنتشرة
ف��ي مناط��ق عدي��دة م��ن الب�لاد وإجراء
الدراسات المستفيضة لتأهيلها وتطويرها
واس��تقطاب الخب��رات م��ن مختل��ف دول
العال��م ل�لإدالء بدلوهم في ه��ذا القطاع
السياحي الواعد.

 15مبادرة سياحية

ووض��ع البرنامج الوطن��ي لتعزيز التنويع
االقتص��ادي «تنفيذ»  15مبادرة س��ياحية
لتعزي��ز قطاع الس��ياحة في الس��لطنة من
بينها أنش��طة الطبيعة والمغام��رة والتي
تش��مل تش��جيع االس��تثمار الخ��اص ف��ي
المواق��ع الطبيعي��ة وتطوي��ر األنش��طة
الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرة حيث
تتميز السلطنة بالطبيعة الخالبة المتنوعة
وبتضاريس��ها المتفردة الت��ي ّ
تمكنها من
اس��تيعاب العدي��د من تلك االنش��طة من
خالل فتح المجال لالستثمار الخاص إلدارة
مثل تلك المواقع الطبيعية وتهيئتها.
وقال داود بن س��ليمان الراشدي المكلف
بأعمال مدير دائرة تطوير المنتج السياحي
بوزارة السياحة إن الوزارة بعد النجاح الذي
حققت��ه في تأهيل وتطوير «كهف الهوته»
بوالية الحمراء بمحافظة الداخلية تس��عى
الى تطوير واس��تثمار ثالث��ة كهوف اخرى
ودراس��ة كهف آخر اكتش��ف حديثا بالجبل
االخضر لتنويع المنتج السياحي واالستفادة
م��ن المكون��ات الفري��دة لتل��ك الكهوف
واس��تغاللها لتعزي��ز القط��اع الس��ياحي
وتنميته وتشجيع االستثمار.
وأض��اف ف��ي تصري��ح لوكال��ة االنب��اء
العماني��ة أن ال��وزارة طرح��ت في التاس��ع
من ابريل الماضي امام الش��ركات منافسة
للحصول على أفضل رؤية وتصور للتطوير

واالس��تثمار الس��ياحي «لكه��ف الكت��ان»
بمحافظ��ة الظاه��رة تنته��ي خ�لال اربعة
أش��هر ،حيث يبلغ طول الكهف  1013مترا
وارتفاع��ه  35مترا ومدخله عبارة عن فتحة
دائري��ة يبلغ قطره��ا 8ر 0مت��ر ،وتقع على
الجدار الغربي من الوادي.
وذك��ر أن ال��وزارة طرح��ت ف��ي فبراي��ر
الماض��ي مناقص��ة ام��ام الش��ركات
والمؤسسات والمس��تثمرين األفراد (سواء
المحلي��ة أو الدولي��ة) ذات اإلمكاني��ات
والق��درات الفني��ة للتق��دم بمقترحاته��ا
وتصوراته��ا لتطوير «كهف مجلس الجن»
بوالية قري��ات والمنطقة المحيطة به على
ان يتم تقديم العروض خالل س��تة أشهر،
مؤك��دا ان االعمال االستش��ارية للتصميم
«لكهف صحور» بمحافظة ظفار س��تنتهي
خالل شهر مايو الجاري وتتضمن مجموعة
من المكونات الس��ياحية م��ن بينها مركز
للمعلومات ومعرض بيئي وثقافي.

أفضل فكرة

وتس��عى وزارة الس��ياحة بحس��ب إعالن
المنافس��ة ألفض��ل فك��رة وتص��ور ورؤية
لتطوير واس��تثمار «كه��ف مجلس الجن»
ال��ى تطوير الكه��ف والمس��احة المحيطة
به على مس��احة تبلغ  2ملي��ون متر مربع،

فرص استثمارية
لكهف الكتان بعبري
وكهف مجلس الجن
في قريات
المناطق المحيطة
بالكهوف تمثل بيئة
سياحية جاذبة وتضم
مفردات يجب توظيفها
لخدمة قطاع السياحة

ويتكون الكهف من غرفة بيضاوية ضخمة
على عمق  40مترا من سطح الهضبة وتبلغ
المس��افة من األرض إلى سقف الغرفة نحو
 180مترا وطولها  340مترا وعرضها 250
مترا ويزيد حجم الغرفة على  4ماليين متر
مكعب وتعتبر احدى اكب��ر الغرف الكهفية
ف��ي العالم ولتكويناتها الكارس��تية أهمية
عالمية ،
وتوجد ثالثة مداخل عمودية للكهف على
س��طح الهضبة ذات التضاريس السطحية
المموجة وتدعى محليا (خوشيالت مقندلي،
خوشيالت منقود ،خوشيالت بين الحيول)،
تمت��د ه��ذه الفتحات إل��ى عم��ق  40مترا
وتتصل مباشرة مع سقف الغرفة الكهفية.
ويق��ع الكه��ف تحدي��دا عل��ى «هضب��ة
سلماه» التي تبعد حوالي  12كيلومترا من
«قرية فنس» التابع��ة لوالية قريات ،وتقع
هضبة س��لماه في منطقة جب��ال بني جابر
في سلس��لة جبال الحجر الش��رقي وتتميز
بمس��احتها الت��ي تصل إل��ى  30كيلومتراً
مربعا وبسمات جيولوجية رائعة من طبقات
الحجر الجيري المرتفعة عن مستوى سطح
البحر وتنخفض درج��ة الحرارة فيها إلى ما
يقارب  10درجات س��يليزية ع��ن المناطق
المنخفض��ة المحيطة بالجبل مما يس��اعد
على قيام أنشطة سياحية طوال العام.

مقومات سياحية وثقافية

وقال ان��درو لورن��س المستش��ار بوزارة
الس��ياحة إن الس��لطنة لديه��ا العديد من
المقومات الس��ياحية والثقافي��ة والتراثية
الت��ي يمك��ن اس��تغاللها كعناص��ر جذب
للعديد من السياح حول العالم ،كما تتميز
بطبيعته��ا الفري��دة الزاخ��رة بالعديد من
المحمي��ات والكهوف الطبيعي��ة والكثبان
الرملية وسالس��ل الجبال والج��زر والعيون
المائي��ة التي ينبغي اس��تغاللها لتس��ويق
وتعزيز مكانة الس��لطنة س��ياحيا .موضحا
ان وزارة الس��ياحة تبذل جه��ودا متواصلة
وحثيثة لالس��تفادة من الكهوف الطبيعية
التي تمثل قيمة سياحية مهمة.
وأشار إلى أن المناطق المحيطة بالكهوف
تمثل بيئة س��ياحية جاذبة وتضم مفردات
تس��عى الوزارة الى توظيفها لخدمة قطاع
الس��ياحة ،موضح��ا ان ارتف��اع «جبال بني
جاب��ر» الت��ي تصل ال��ى ما يق��ارب 2000
متر فوق مستوى س��طح البحر تتيح فرصة
مميزة لممارسة أنشطة المغامرات الجبلية
كجولة س��يارات الدفع الرباعي واستكشاف
الكه��وف والمس��ير عل��ى الجب��ال وركوب
الدراجات الجبلية والتس��لق اآلمن بالحبال
والتخيي��م والقفز الحر بالمظالت من أعالي
المرتفعات الجبلية.

كما تقدم المنطقة الس��احلية المحيطة
بالجبال فرصة فريدة من نوعها لممارس��ة
أنش��طة المغامرات الش��اطئية كالسباحة
وركوب القوارب الش��راعية وصيد األسماك
والتخييم باإلضافة إلى أنش��طة المغامرات
البري��ة كاستكش��اف األودي��ة «ك��وادي
ش��اب» و»طيوي» وباإلضافة إلى أنش��طة
المغام��رات ف��إن المنطق��ة غني��ة بمالمح
تراثي��ة وثقافي��ة منه��ا مواق��ع اثري��ة في
«قلهات» وقرية «الجيلة «وفلجها الش��هير
على الطرف الغربي من هضبة سلماه.

الكهف الرخامي

من جان��ب آخر يقع «كه��ف الكتان» في
أح��د األودية الصخرية في الجزء الش��مالي
الغربي «لجبل الصخب��ري» بقرية العراقي
على بعد  8كيلومترات ش��مال والية عبري
بمحافظة الظاهرة  ،وينفرد الكهف بلمعانه
الشديد الذي يشبه الرخام وقد أطلق عليه
«الكه��ف الرخامي» ،كم��ا يتميز بتكوينات
جيولوجي��ة جميل��ة ،ونق��وش صخري��ة،
وتقدم المنطقة المحيطة به فرصة مميزة
لممارسة أنشطة المغامرات الجبلية كجولة
سيارات الدفع الرباعي واستكشاف الكهوف
والمش��ي في الجبال وركوب الدراجات على
الكثبان الرملية والتخييم ورحالت السفاري
الصحراوي��ة والس��ياحة البيئي��ة والزراعية
ومراقبة الطيور.
ويعد «كهف صح��ور» من أهم الكهوف
الت��ي تعتب��ر مس��توطنة للخفافي��ش
المختلفة ويقع ضمن تكوين أم الرضومة
الجيولوجي بمحافظة ظفار وهذه الصخور
الرس��وبية المكونة من الحجر الجيري قد
تكون��ت قبل م��ا يقارب  54مليون س��نة،
ويعتبر هذا الكهف من الكهوف المتحجرة
إذ أنه غير نش��ط ف��ي تكوي��ن الصواعد
والهوابط في وقتنا الحاضر ،وانتهت وزارة
الس��ياحة من تنفيذ دراس��ات الخصائص
الطبيعية والعلمي��ة والجدوى االقتصادية
لتطويره في المستقبل.
جدير بالذكر أن الكهوف تتنوع وتنتش��ر
جغرافي��ا في الجبال من ش��مال الس��لطنة
إلى جنوبها ومن ش��رقها إلى غربها لتحفز
السائحين إلى اكتشاف الجيولوجية الفريدة
حي��ث يمنح التج��وال ف��ي الجب��ال فرصة
فريدة للسائحين للتمتع بمفردات الطبيعة
الجيولوجي��ة وس��بر أغ��وار تل��ك الجب��ال
بالغوص في أعماقها الستكشاف الكهوف،
حيث يوجد العدي��د منها ومن بينها كهفا
«الهوت��ه و»جرن��ان» بمحافظ��ة الداخلية
وكهفا «طيق» و»المرنيف» بمحافظة ظفار
وكهف «ابوهب��ان» بوالية دماء والطائيين
بمحافظة شمال الشرقية.
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تطوره مجموعة الرائد بمواصفات عالمية ويفتتح في سبتمبر 2018

العريمي بوليفارد..

وجهة سياحية جديدة للتسلية والتسوق في السلطنة
مسقط ــ
العريمي بوليفارد هو أحدث مركز تجاري
في س��لطنة عمان يتم تطوي��ره من قبل
مجموعة الرائد بمواصفات عالمية ليكون
وجه��ة مثالي��ة للترفي��ه والتس��وق حين
اكتماله في س��بتمبر  2018بمش��يئة اهلل
لما س��يتميز به من مقومات ونقاط جذب
هي األولى من نوعها في السلطنه.
يأتي تطوير مش��روع العريمي بوليفارد
بمساحة معمارية تبلغ  147,500م 2ثمرة
للتعاون بين مجموع��ة الرائد و Design
 internationalالشركة العالمية الرائدة
في تقديم دراس��ات استش��ارية وتصاميم
معماري��ة وتأجير وإدارة المراك��ز التجارية
العالمية والمكتب العربي للهندسة.
وت��م تصمي��م الم��ول داخلياً م��ن قبل
شركه  KAOSYSالعالمية التي اسستها
المهندس��ة جي��دا س��ويد وه��ي ش��ركة
متخصصة في التصمي��م الداخلي وتعمل
ف��ي جميع انحاء الش��رق االوس��ط واوروبا
وتتميز بتصاميمها المبتكرة المتماش��ية
مع انماط التصميم الداخلي العالمي.

شاشات للسينما بتقنيات حديثة  .وكذلك
عمل أكبر قاعة طعام في السلطنة تحتوي
عل��ى عش��رين ( )20مطعما ً وتس��توعب
 1200ش��خص مع ش��احنات للطعام هي
األولى من نوعها في السلطنة.

 250محال

سجل حافل باالنجازات

العريمي بوليفارد الذي سيوفر ما يقارب
 250مح ً
ال بمساحة تأجيرية اجمالية تعادل
 70,500م 2و3000موق��ف س��يارات يتم
انش��اؤه في منطق��ة الخوض الت��ي تعتبر
قلب العاصمة مس��قط ذات أحدث ش��بكة
ط��رق وجس��ور تعم��ل عل��ى رب��ط جميع
المناط��ق الحيوية ذات الكثافة الس��كانية
العالية كالسيب والموالح والمعبيلة وبركاء
وذل��ك من خ�لال تقاطع الفروس��ية الذي
يربط بين منطقة السيب وشارع السلطان
قابوس وشارع الس�لام الذي بدوره يربط
بي��ن المعبيلة والخوض بموق��ع العريمي
بوليف��ارد .واك��د الش��يخ رائ��د ب��ن عبد
اهلل العريم��ي نائ��ب رئيس مجل��س ادارة
مجموع��ة الرائ��د ان العمل في المش��روع
يسير وفق الخطة اإلنشائية وبرنامج العمل
مع الحرص التام على االلنزام بالمواصفات
العالمي��ة ف��ي التنفي��ذ مبينا ان مش��روع
العريم��ي بوليف��ارد ياتي برؤي��ة مبتكرة
لتقدي��م االضافة النوعية لقطاع التس��لية
والترفيه والتس��وق في السلطنة وسيكون
حين اكتماله مركزا تجاريا حيويا ومتكامال
مزج في تصميمه بي��ن األصالة والحداثة
وبفض��ل مواصفات��ه العالمية ومس��احته
المثالية وما سيتضمن من ماركات عالمية
فان��ه س��يكون قبل��ة العائ�لات للتس��وق
والترفيه وس��يحتل الصدارة وبجدارة بين
مراكز التسوق في السلطنة .
وق��ام العريمي بوليفارد بتعيين ش��ركة
Design international leasing
 and mall managementوذلك إلدارة
وتأجير المركز التج��اري عن طريق تركيزه
على انتقاء مزي��ج المحالت التجارية بكافة
اصنافها المتنوعة لتوفي��ر خيارات مختارة
بعناي��ة ومتناس��بة م��ع القدرة الش��رائية
وال��ذوق الع��ام وذل��ك الس��تقطاب كافة
الش��رائح واكب��ر عدد م��ن المتس��وقين،
باالضاف��ة إلى التركيز عل��ى جانب الترفيه
والتس��لية لكافة الفئ��ات العمرية بصورة
كبيرة وذلك بإنشاء منطقة للتسلية فريدة
من نوعها بمس��احة  6000متر مربع و10

■ رائد العريمي

تأسس��ت الرائد في عام  1974من قبل
مؤسسها الشيخ عبد اهلل بن علي العريمي،
والذي تتمحور رؤيته حول تطوير مش��اريع
عقارية بمواصفات عالمية تعمل على دعم
التنمي��ة االقتصادي��ة في س��لطنة عمان،
وأصبح��ت الش��ركة واحدة من الش��ركات
الرائدة في مج��ال التطوير العقاري تمتلك
محفظ��ة عقاري��ة ش��املة و متنوع��ة .في
الوق��ت الراه��ن ،وبعد م��رور أكثر من 40
عام��اً ،نم��ت الرائ��د لتصب��ح واح��دة من
أكب��ر وأنج��ح الش��ركات المتخصص��ة في
مجال التطوير العقاري واالس��تثمار وإدارة
العقارات في سلطنة عمان وخارجها.
واضاف الشيخ رائد بن عبد اهلل العريمي
نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الرائد:
مجموع��ة الرائ��د تملك س��جال حافال من
المش��اريع العقاري��ة التي ت��م النركيزفي
تطويره��ا على التميز واالب��داع مما مكننا
من أخذ مكانة متميزة في السوق العمانية
ويعتب��ر العريمي بوليفارد أحد المش��اريع
الحيوية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص
إس��تجابة لألوام��ر والتوجيهات الس��امية
لحضرة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس
بن س��عيد المعظم – حفظ��ه اهلل ورعاه –
في إيجاد الش��راكة بين الحكومة والقطاع
الخاص لخلق مرحلة جدي��دة من التعاون

يحتوي على 210
محالت و 3000موقف
للمركبات
رائد العريمي :أول
مركز للتسوق صديق
للبيئة يستخدم الطاقة
الشمسية
المشروع يوفر 1200
وظيفــــة مباشرة
و 3000وظيفة غير
مباشرة

إلنش��اء عالقة وطي��دة يثمر عنها إتس��اع
ونمو لالستثمار الداخلي الذي يعمل بدوره
على خلق فرص عمل واعدة لشريحة كبيرة
من أبن��اء المجتم��ع .والعمل عل��ى تعزيز
ثقة المس��تثمرين في االقتص��اد العماني
لإلسهام في دفع عجلة التنمية في البالد.

ابتكار وابداع

بن��اءاً عل��ى التوصي��ات المقدم��ة م��ن
 Design internationalف��إن العريمي
بوليفارد سيرس��ي مفهوما جديدا لتجربة
التسوق والترفيه ،انطالقا ًمن فهم عميق
لمتطلبات العمالء الذين يتطلعون لتجربة
ثري��ة وفريدة من نوعه��ا ،وال تقتصر تلك
الرؤي��ة على التس��وق فقط ب��ل من خالل
تقديم خدمات مضافة لجذب المتسوقين،
مثا ًال لذك يعتبر تطبيق العريمي بوليفارد
للهوات��ف الذكية وس��يلة لتنظي��م عملية
التس��وق بما يقدمه التطبي��ق من تقنيات
متنوعة تس��مح للمتس��وقين م��ن تحديد
مواقف السيارات الخالية ،حجز طاوالت في
المطاع��م وعمل الطلبيات .كما يس��تطيع
مس��تخدموا التطبي��ق م��ن الحصول على
الفواتي��ر بطريقة الكترونية عند الش��راء،
معرفة العروض والخصومات المقدمة من
قبل المحالت .اضافة إلى ذلك فإن الخدمات
التكميلية ك Hands Free Shopping
وتغليف الهدايا ،شحن المشتريات وخدمة
صف السيارات هي وس��يلة لتقديم تجربة
ممتعه للزيائن األوفياء.
وم��ا يمي��ز العريمي بوليف��ارد هو وجود
أكبر قبة زجاجية ذات ألواح خاليا شمس��ية
بتقني��ة  Photo Volticتس��مح بدخ��ول
ض��وء النهار بدون ح��رارة واختزال الطاقة
وتخزينها إلس��تعمالها كمصدر مس��تدام
لتوليد اإلضاءه ولنظم التهوية و استهالك
المياه وإعادة التدوير وذلك إيماناً منا على
ض��رورة المحافظة عل��ى البيئ��ة وليكون
العريم��ي بوليف��ارد أول مرك��ز تج��اري
صدي��ق للبيئة في س��لطنة عم��ان  .وتم
اقتباس كلمة بوليفارد للداللة على الرواق
الداخلي الفسيح وكذلك الممشى الخارجي
للمطاع��م الراقي��ة وال��ذي ت��م تصميمه
اليجاد تجرب��ة فريدة تمكن رواد المطاعم
العالمي��ة الفاخرة من اإلس��تمتاع باألجواء
الخارجية الجميلة ف��ي رحاب الطبيعة بين
نوافي��ر المياه واألش��جار الغناء وممش��ى
فري��د ت��م تصميم��ه لالس��تمتاع بتجربة

ضيافة متميزة تتماش��ى مع أرقى المعايير
العالمية.

تسوق وترفيه

المرك��ز الجديد يوفر مزيجاً من وس��ائل
التس��وق والترفي��ه والتعليم مم��ا يمكنه
من إحداث نقله نوعية في تجربة التسوق
بالس��لطنة  .س��يضم المركز التجاري أكبر
رده��ة مطاع��م وأضخم قب��ة زجاجية على
اإلط�لاق ف��ي الس��لطنة .وصم��م مجمع
«العريم��ي بوليفارد» بطريقة اس��تثنائية
لتغيي��ر مفهوم التس��وق بالكام��ل ،إذ إنه
سيوفر ملتقى اجتماعيا للتنعم باالسترخاء
مع األصدقاء واالس��تمتاع بوقت ممتع مع
أف��راد العائلة ،وفي نفس الوقت ،س��يقدم
أنشطة تتناسب مع األذواق كا ّفة .وسيقدم
مجمع «العريمي بوليف��ارد» أفضل تجربة
لتناول الطعام في الهواء الطلق من خالل
 14مطعم��ا مفتوح��ا ف��ي اله��واء الطلق
بإطاللة مباش��رة على الحدائ��ق الطبيعية
والنوافي��ر الجميلة .وباإلضاف��ة إلى ذلك،
توج��د هناك خمس��ة مطاعم راقي��ة ،توفر
كل منه��ا إطالالت على النوافير في الهواء
الطلق ،مم��ا تتيح للزوار تجرب��ة األطعمة
والمأك��والت بينم��ا يس��تمتعون باألجواء
الرائع��ة المحيطة بهم وبالمناظر الخالبة.
كما س��تضفي االنش��طة التفاعلية الكثير
م��ن االثارة عل��ى تجربة التس��وق في هذا
المشروع الفريد الذي سيكون اكبر وجهة
للتس��لية و الترفي��ه ف��ي الس��لطنة  ،كما
س��يضم س��ينما للكبار واخرى متخصصة
لالطف��ال بمواصف��ات عالمي��ه وتقني��ات
االبعاد الثالثية والرباعية .

سبتمبر 2018

الش��يخ رائد بن عب��داهلل العريمي اختتم
حديث��ه قائ�لا  :االش��غال ف��ي المش��روع
انطلقت في شهر يوليو من العام الماضي
 2016وسيكون االفتتاح في شهر سبتمبر
 2018واالش��غال تس��ير وف��ق الخط��ة
المرس��ومة ونحن نتطلع للمس��تقبل بكل
تفاؤل لتقيدم المزيد من المش��اريع التي
تجس��د دور القط��اع الخاص في مس��يرة
التنمية الش��املة التي تشهدها السلطنة
حيث يعمل الكل بروح الشعور بالمسؤولية
وقل��وب تنبض بحب الوطن فالكل يجدّف
في وق��ت واحد من اجل ه��دف واحد وهو
بناء عمان الوطن واإلنسان.
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إلدراجه في قائمة التراث العالمي غير المادي لإلنسانية

ركض عرضة الخيل والهجن يسجل في اليونسكو قـريبا
سعيد البوسعيدي  :ملف منفرد يسجل باسم السلطنة يضاف إلى  7ملفات
مسقط  -العمانية
أعلن��ت وزارة الت��راث والثقافة أن اللجنة
الدولي��ة الحكومية لص��ون التراث الثقافي
غي��ر المادي التابعة لليونس��كو قبلت ملف
"ركض عرضة الخيل والهجن" لمناقش��ته
ف��ي اجتماعه��ا المقب��ل للموافق��ة عل��ى
إدراجه��ا ضمن قائمة الت��راث العالمي غير
المادي لإلنسانية.
وقال السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي
المدي��ر العام المس��اعد ل�لأداب والفنون
بوزارة التراث والثقافة المشرف على اعداد
الملف��ات العمانية للتراث غي��ر المادي إن
المل��ف ت��م تقديمه ال��ى اللجن��ة الدولية
كملف منفرد يس��جل باس��م السلطنة في
القائمة الدولية للتراث العالمي غير المادي
ليضاف الى  7ملفات من الفنون والمفردات
العماني��ة المدرج��ة ضم��ن تل��ك القائمة
الدولي��ة التي تش��مل  5ملفات مش��تركة
(التغ��رود  ،العيال��ة ،الرزف��ة الحماس��ية،
والفض��اءات الثقافية للمجال��س والقهوة
العربية) وملفان منفردان ( العازي والبرعة )
مما يؤكد ما حظي به هذا التراث في العهد
الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة الس��لطان
قاب��وس ب��ن س��عيد المعظم ،أع��زه اهلل ،
من اهتمام ورعاية على كافة المس��تويات
باعتباره من اإلبداع��ات الثقافية التقليدية
والشعبية العمانية األصيلة وجزء مهم من
الذاكرة الشعبية والوطنية واإلنسانية.
وأض��اف ف��ي تصري��ح لوكال��ة األنب��اء
العماني��ة أن وزارة الت��راث والثقافة أقامت
خالل العام الماضي عددا من لقاءات العمل
التعريفي��ة حول إعـداد مل��ف عرضة الخيل
والهج��ن بالتعاون مع الخيالة الس��لطانية
والهجانة الس��لطانية ضمن برامج اللجنة
المش��تركة بي��ن كل من الوزارة وش��ؤون
البالط الس��لطاني ووزارة التربية والتعليم
(اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة
والعل��وم) ف��ي إط��ار التحضي��ر واإلع��داد
لمل��ف العرض��ة .مش��يرًا ال��ى ان المل��ف
يحوي مس��ميات العرضة وآداب ممارستها
للممارس��ين له��ا وآلي��ات ص��ون العرضة
والجهود الحكومية واألهلية للحفاظ عليها
وقوائم الحص��ر الوطنية العُمانية وتعريف
بفن التحوريب (القصي��دة التي يفتتح بها
عرض��ة الخي��ل وينته��ي به��ا) إضافة إلى
تعري��ف بفن الهمبل وهو ش��عر يلقى على
ظهور الهجن في وص��ف مناقبها كصافرة
لبدء العرضة.

إرث ثقافي

وركض عرضة الخيل والهجن أرث ثقافي
تتوارثها األجي��ال المتعاقبة ف��ي المجتمع
العمان��ي وه��ي جزء م��ن ثقاف��ة المجتمع
ف��ي الحضر والبادية أرتبط��ت بالعديد من
المناس��بات الدينية والوطنية واالجتماعية
التي تقام ف��ي المجتمع العماني وتش��هد
مش��اركة ش��عبية ووطنية كبي��رة من قبل
مختلف أالفراد  ،ويتم تنظيمها للتعبير عن
اإلحتفاء والفرحة بتلك المناسبات واالحتفال
بمقدم الضيوف وتس��اهم في تواصل أبناء
المجتم��ع م��ن خ�لال تجمعهم ف��ي مكان
واح��د وفيها من أاللف��ة واالحترام والنظام
 ،كم��ا تمث��ل اس��تعراضًا لبراع��ة العماني
في ترويض��ه للخي��ل واالب��ل وعنايته بها
وتدريبها  ،وتؤكد م��دى األهتمام والرعاية
التي تالقيها االبل والخيل من قبل أصحابها
وحرصهم على تأهيلها والعناية بها.
وتق��ام العرضة الت��ي تصاحبه��ا تقديم
مجموع��ة من الفن��ون الش��عبية وتمارس
سواء باالبل أو الخيل أو كالهما في العديد

الوعي بهذا اإلرث على المستوى اإلقليمي
والدولي لوجود العديد م��ن عناصرالتراث
غير الم��ادي المرتبطة بالخيل والهجن في
العال��م  ،كما س��يوفر أرضية جي��دة للحوار
وتبادل األفكار بين المش��اركين باعتبارها
مناس��بة أجتماعي��ة ووطني��ة ترتب��ط بها
العدي��د من الفنون والصناع��ات التقليدية
والع��ادات والتقالي��د وتحظ��ى بمش��اركة
واسعة من قبل العديد من فئات المجتمع.

أهمية

■ سعيد البوسعيدي

من المحافظات فهي تنتش��ر بشكل واسع
وهن��اك العديد من المؤسس��ات الحكومية
واألهلية التي تحرص على إقامتها  ،وأنشئت
العديد م��ن الميادين الحديث��ة التي تقام
فيها العرضة وت��م العناية بالخيل والجمال
التي يش��ارك بها كم��ا تم إنش��اء مدارس
أهلي��ة ومراك��ز تدري��ب حكومي��ة لتعليم
العرضة والفروس��ية وغيرها من المناشط
 ،فعلى المس��توى الرس��مي هناك الهجانة
الس��لطانية والخيالة الس��لطانية وش��رطة
عم��ان الس��لطانية والجي��ش الس��لطاني
العمان��ي كما توج��د أتح��ادات متخصصة
تمارس العرضة كاالتح��اد العماني للهجن
واالتحاد العماني للفروسية ،وعلى المستوى
االجتماع��ي هن��اك العدي��د م��ن االندي��ة
االجتماعي��ة منه��ا ن��ادي صور للفروس��ية
ونادي جعالن ونادي األصائل ونادي الكامل
والوافي وأستبالت الفيروز ونادي الصواهل
ونادي الش��موخ ونادي الخاب��ورة باإلضافة
ال��ى العدي��د م��ن الميادين األهلي��ة التي
تمارس فيها العرضة.

فن استعراضي

وعرض��ة الخي��ل والهج��ن ف��ن م��ن
االستعراض يقوم الفرسان او راكبي الجمال
م��ن خالله بعروض تعكس مه��ارة تعامل
اإلنسان العماني وترويضه للهجن والخيل
والتناغم بين الفرسان أثناء تأديتها  ،حيث
تبدأ العرضة بدخول الفرس��ان اوالجمال او

معا في شكل صفوف ترحيبية وهي بكامل
زينته��ا وجمالها ،وي��ردد ون الفرس��ان او
راكبي الجمال فنونا ش��عبية وأبيات شعرية
تس��مى بالهمب��ل وه��م عل��ى ظهوره��ا،
بعده��ا تبداء فقرة المحورب وهي المش��ي
بالخيول واإلبل في الميدان ببطئ بش��كل
طولي يتقدم كبار الس��ن ثم الشباب ،ومن
اش��تراطاتها دخ��ول الخيول ف��ي المقدمة
تليها الهجن إذا كان االستعراض مشترك.
وتلي ه��ذه المرحلة ركضة العرضة حيث
تكون الخيول في خط مس��تقيم متس��اوي
ويقوم الفرسان بلقطات متنوعة كالوقوف
على ظهور الخيل والتشابك باأليدي تظهر
براعته��م وقدراتهم  ،أما الجم��ال فتكون
باركة عل��ى األرض وتنطلق مباش��رة عند
ركوب المش��ارك على ظهرها وتسمى هذه
العملية "بالزجر" وتنتهي العرضة بالتنويم
وه��و ن��وع م��ن المه��ارة تظه��ر العالقة
واإلنسجام عند المشاركين وقدرتهم على
ترويض الخيل واالبل.
ولممارس��ي هذا الفن أدوارهم ومهامهم
الخاصة فاضافة الى الفرس��ان وراكبي االبل
الذي��ن يقوم��ون بتقدي��م الع��روض نجد
مرب��ي الهج��ن والخي��ل ومهمته��م إعداد
االب��ل والخيول للعرض��ة وذل��ك بتدريبها
والعناي��ة به��ا ،كما يناط اليهم مس��ؤولية
تدري��ب الش��باب  ،ويقوم أصح��اب ميادين
االستعراض أو المنظمين بتجهيزها وتنظيم
قدوم الجماهير والمشاركين  ،كما اننا نجد

مقدم��ي الفنون الش��عبية ومنه��ا الهمبل
ومح��ورب الخي��ل ،وايض��ا صن��اع االدوات
التقليدي��ة المرتبطة بالعرض��ة فالفرس أو
األبل تنزل الميدان بكامل زينتها التي يقوم
بصناعتها حرفيين عمانيين.

مشاركة

من جانبه قال ناصر بن س��الم الصوافي
مدير دائ��رة الت��راث الثقافي غي��ر المادي
ب��وزارة الت��راث والثقاف��ة لوكال��ة االنب��اء
العماني��ة إن هن��اك العدي��د م��ن النتائج
التي س��تترتب على ادراج فن عرضة الخيل
والهج��ن في قائم��ة الت��راث العالمي غير
المادي لالنس��انية من حيث مساهمته في
العناي��ة بالت��راث غير الم��ادي حيث تضم
العرض��ة العديد من مفردات ه��ذا التراث
فبجانب ركوب الخي��ل والهجن يتم تقديم
فن��ون الهمب��ل والمح��ورب وغيره��ا من
الفنون الش��عبية العمانية مما يس��هم في
التعريف بهذه الفنون اضاف الى انه يسلط
الض��وء عل��ى أهمية ه��ذا اإلرث بالنس��بة
للمجتمع ويجعل ابنائه والممارس��ين أكثر
أنتماءاً وتمسكاً بتراثهم.
وأضاف أن العرضة مناسبة تحظى بالكثير
من المشاركة والحضور الجماهيري من
داخل السلطنة وخارجها فمن خاللها يتم
تعريف الجمه��ور على هذه المفردة كتراث
ثقاف��ي غير مادي وإدراج العرضة المرتبطة
بالخيل والهجن سيساهم في رفع مستوى

ووض��ح ان إدراج العرضة سيس��اهم ايضا
في رفع األهمية بهذا المجال وسيشجع على
التواصل بين مختلف الممارس��ين للعرضة
ولغيره��ا من مف��ردات التراث غي��ر المادي
المرتبطة بها وسيساهم في ايجاد مدارس
متخصص��ة لتدري��س الت��راث غي��ر المادي
باعتب��ار ان العرضة مناس��بة إلظهار مهارة
الفارس وراكب الهجن م��ن خالل العروض
التي يت��م تقديمها والتي يس��بقها تدريب
من خالل العديد من المدارس األهلية التي
يتم فيها التأهي��ل والتدريب والتي تحرص
على تب��ادل األف��كار فيم��ا بينه��ا .كما ان
اعتراف المنظمة العالمية بهذا الفن س��وف
يساهم في تسليط الضوء عليها إعالمياً مما
يعني زيادة نس��بة المشاهدة لها والتعريف
بها عالمياً وهذا سيس��اهم في تبادل اآلراء
والخبرات بين مختلف ممارسي هذه العادات
والطق��وس ف��ي مختلف دول العال��م وإثراء
القائم��ة التمثيلية بمفردة متنوعة وس��وف
يساعد في زيادة التنوع الثقافي للقائمة.
وبين أن القبول الذي تالقيه العرضة لدى
ابناء المجتمع سواء من خالل المشاركة في
األداء أو الحض��ور اوالمتابع��ة ينس��جم
ومتطلب��ات التنمي��ة المس��تدامة فهن��اك
العدي��د م��ن الجوان��ب الت��ي تظهره��ا
العرضة وتس��اهم في تنميتها كممارس��ة
الفن��ون الش��عبية والحفاظ عل��ى الهوية
الثقافي��ة العماني��ة كما انها تس��اهم في
جعل الم��وروث الثقافي قاب��ل للتنمية من
خالل توظيفه ليكون مناس��بة تشهد رواجاً
سياحياً وحضوراً جماهيرياً مع الحفاظ على
طابع��ه األصل��ي وهويت��ه المجتمعية كما
ان حرص الحكومة عل��ى إقامة مهرجانات
العرض��ة من خالل مش��اركة ابناء المجتمع
وتفاعله��م معها ي��دل على القب��ول الذي
تالقي��ه هذه المف��ردة الثقافي��ة بين أفراد
المجتمع وعلى أهميتها في إشاعة روح من
التفاهم والمحبة بين أبناء المجتمع.

تبادل الخبرات

واشار الى ان العرضة من الفنون المرتبطة
بالخيل والهج��ن وهناك العديد من األعمال
التي تم إدراجها في القائمة العالمية ترتبط
بالفروس��ية فإدراج العرضة بأس��م السلطنة
سوف يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات
بي��ن الس��لطنة وغيره��ا م��ن دول العال��م
ويس��لط الضوء عل��ى العديد م��ن مجاالت
اإلبداع اإلنس��اني فمه��ارات الخيل والهجن
والصناعات الحرفية والفنون التقليدية كلها
عناصر تعكس اإلبداع اإلنساني وتساهم في
توظيف المقدرات الفكرية لإلنسان .
وأك��د أن عرض��ة الخيل والهجن س��تحظى
بمزيد من األهمية واالهتمام كونها إرث ثقافي
يحظى بش��عبية واس��عة وقد قامت الحكومة
والمجتم��ع خالل الفترة الس��ابقة بالعديد من
اإلج��راءات التي س��اهمت في الحف��اظ عليها
والترويج لها ونقلها لألجيال المتعاقبة وهناك
العديد من المناشط والبرامج التي تهدف الى
اس��تمرارية وحماية هذا الفن وتنفذ بمشاركة
من الحكومة والمجتمع .

محطة
يوسف بن أحمد البلوشي

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
www.wejhatt.com

مواقيت
ال�صالة في
م�سقط
المتحف الوطني
24701289

مسقط-
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الفجـر:

3:52

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

شروق الشمس:

5:19

24519173

الظهر:

12:11

استعالمات رحالت مطار صاللة:

23291016

العصر:

3:30

استعالمات الطيران العماني:

24531111

المغرب:

6:58

مركز استعالمات وزارة الصحة:

24441999

العشاء:

8:20

طوارئ الشرطة:

9999

خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:

24341234

متحف بيت الزبير
24736688

�أرقـــام
تهمــك

متحف بيت البرندة
24714262

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

 25عمال فنيا يحتضنها المركز العماني  -الفرنسي

يواصل المعرض الفني الذي حمل عنوان «25
عمال فنيا» فعالياته في المركز العُماني الفرنسي
والذي افتتح بحضور مريم بنت محمد الزدجالية
مدي��رة الجمعية العماني��ة للفنون التش��كيلية
وروالن دوبرتران السفير الفرنسي المعتمد لدى
السلطنة وعدد كبير من محبي الفنون واألعمال
التشكيلية المختلفة ويستمر حتى  29من الشهر
الجاري  .وأشاد الس��فير الفرنسي بالتعاون الذي
قدمه الفنانون والفنانات ف��ي مختلف المجاالت
وساهموا في تنظيم العديد من المعارض الفنية
التي احتضنها المركز العماني الفرنسي.
من جانبها أش��ادت مريم الزدجالية ،بالجهود
الكبيرة التي بذلها السفير الفرنسي خالل الفترة
الماضية ومس��اندته وأعضاء الس��فارة والمركز

العمان��ي الفرنس��ي لكاف��ة الفناني��ن مواطنين
كان��وا أو مقيمين على أرض الس��لطنة مما كان
لدعمه��م وتش��جيعهم األث��ر الكبي��ر ف��ي إبراز
إبداعاتهم الفنية المختلفة.
ويع��د المع��رض األول من نوع��ه حيث يجمع

أعماال مختارة لـ  25فنانا من الفنانين العمانيين
وغيرهم ممن أقام لهم المركز العماني الفرنسي
معارض خاصة بهم منذ بداية عام  2013وحتى
نهاية ابريل من هذا العام حيث يشارك كل فنان
بعمل واحد.

بــرج الصحـــــوة ..
وجهة سياحية منسية!..
كثير من بل��دان العالم بها معالم س��ياحية يحرص عديد
الس��ياح على زيارتها والتقاط الص��ور التذكارية معها وبثها
عل��ى ش��بكات التواصل االجتماع��ي التي تش��كل جزءا من
التسويق في عالم اليوم.
ولدينا في الس��لطنة برج الصحوة كأحد المعالم الس��ياحية
مثل��ه مث��ل س��اعة «بيج ب��ن» في لن��دن وق��وس النصر في
العاصم��ة الفرنس��ية باريس وتمثال الحرية ف��ي نيويورك او
المس��لة في واش��نطن او نافورة جنيف ،كلها معالم س��ياحية
تش��تهر بها تل��ك البلدان ،لكن ما يختلف معن��ا عن تلك الدول
انها تسوق تلك المعالم كجزء من اي موقع ويتم بيع تذكارات
منها للسياح منها هدايا وصور بل بجانبها مطاعم ومقاهٍ لكننا
نحن لم نس��تفد من برج الصحوة سوى انه معلم إسمنتي لم
نس��تخدمه كمزار سياحي نجعل الس��ياح يزورونه ويتعرفون
على مكانه والصور التي على جدرانه.
وهنا في الحقيقة دور الشركات السياحة التي تعرّف السياح
بالمقوم��ات والمعالم الس��ياحية وبالتالي يج��ب ان تضع برج
الصح��وة واحد م��ن المعالم الت��ي يجب ان تك��ون في خارطة
وبرنامج الزيارات للس��ياح الذين يأتون إلى السلطنة ويزورون
مواقع سياحية سواء قصر العلم أو قلعة الجاللي أو المتاحف.
أفتتح برج الصحوة في ش��هر أكتوبر من عام  1985ويحتوي
على  4أوجه تضم جميعها ساعات آلية وجرس كبير في وسط
البرج يحدث رنين كل رأس ساعة.
الجدار الخارجي للبرج فمنقوش عليه رسوم رائعة تعبر عن
البيئة العمانية الجميلة ،ويزين المكان المس��طحات الخضراء
وبعض األحجار التي تضفي المزيد من الجمالية للمكان.
كم��ا أن البرح يعد م��ن أبرز المعالم الش��اهدة على النهضة
الحديثة في السلطنة  ،إذ يقع برج الصحوة على مفترق طرق
تؤدي إلى أب��رز المحافظات العمانية مثل  :مس��قط والباطنة
والشرقية وظفار ومعسكر المرتفعة.
لذا نأمل ان نش��اهد مجموعات س��ياحية تج��ول حول موقع
برج الصحوة ويصبح واحدا من المزارات الس��ياحية التي تضع
صورته على شبكات التواصل االجتماعي عالميا.
yahmedom@hotmail.com
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ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة ﺟـﻮاﻧـﺐ ﻣﻬـﻤــﺔ.
ّ
ﺧـــﻄــﻂ ﻟــﻬــﺎ.
ﺧـــﻄــﺔ ﺗـﺄﻣـﻴﻦ اﻟــﺴـﻔـﺮ ﻣـﻦ
ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ
ً
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﺗﺨﻄﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﻧﻤﻨﺤﻚ
ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ .AIG
• اﻟﺤﻴﺎة • اﻟﺼﺤﺔ • اﻟﻤﻨﺰل • اﻟﺴﻔﺮ • اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

٢٤٧٩٥٥٥٥

C.R No. 1/14573/8
إﻗﺮار :ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ ﻫﻮ وﺳﻴﻂ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)(AIGﻣﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻓﺮع ﻋُﻤﺎن( ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﺑﻮن
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)(AIGﻣﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻓﺮع ﻋُﻤﺎن( ،وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ واﻟﺰﺑﻮن ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط.

