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طيران السالم يطير إلى جدة
»ثانــــي« محطـاته الدوليـة  

مسقط ــ 

يســير طيران الســالم، أول طيران اقتصادي في السلطنة، أولى رحالته الى 
مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعد أن نجح في تدشين اول رحلة 

طيران دولية له إلى إمارة دبي في نهاية شهر فبراير الماضي.
ويســعى طيران الســالم لفتح خطوط جديدة الى عدة وجهات بعد تدشين 
رحالت إلى صاللة ودبي ووصول الطائرة الثانية ضمن أســطوله الذي يسعى 

.A 320 لتعزيزه بناقالت حديثة من نوع ايرباص

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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أكد على أهمية تسيير رحالت طيران مباشرة من أوروبا 
مدير فندق ميركيور :  إعادة تشغيل مطار 
 صحــار سـينعش الحـركـة السـياحـية 

صحار - 
أشــاد مدير فندق ميركيور صحار فيكتور فيسير، بمكونات القطاع السياحي 
الذي تزخر بها السلطنة والتي تجعل منها وجهة سياحية عالمية في ظل تنوع 

المقومات الطبيعية والتضاريسية .
وقال في حديث لـ »وجهات«: اننا نتطلع بشغف الى اعادة تشغيل مطار صحار 
من اجل تنشيط الحركة السياحية وجذب األفواج السياحية مباشرة من الدول 
األوروبيــة كما هو الحــال في صاللة حيث نجد ان هناك حركة طيبة أنعشــت 
الفنادق وليس في موسم الخريف بل حتى الموسم الشتوي بات موسما مهما 
ومنعشا، لذلك فإن إعادة الرحالت الى مطار صحار سيساهم في تعزيز الحركة 
خاصــة اذا كانت قادمة مباشــرة مــن دول أوروبا وهو ما ســيعمل على حراك 
سياحي هام خاصة وان محافظة شمال الباطنة بوالياتها تتميز بمواقع سياحية 

طبيعية وشاطىء جميل وتراث اصيل من حيث القالع والحصون.

طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية في مسقط لـ »              «: 

السياحة نفط عمان المستقبلي

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

أكــد الســفير طارق الحسيســن ســفير 
المملكة المغربية لدى الســلطنة وعميد 
الســلك الدبلوماسي؛ ان القطاع السياحي 
في ســلطنة عمــان يعد النفــط الحقيقي 
للمســتقبل، في ظل ما تزخر به السلطنة 
مــن مقومات ســياحية متنوعــة وطبيعة 
خالبــة وجغرافيا تضاريســية بيــن جبال 
وأوديــة ورمال وشــواطىء بطــول ثالثة 
آالف كيلــو متــر طولي. وقال الســفير في 
حديــث خاص لـ »وجهــات« : ان النهضة 
الســياحية التي تشــهدها الســلطنة من 

حيث تكويــن البنية االساســية كإنشــاء 
الفنــادق والمنتجعــات تعطــي دافعا الن 
تجعل الســلطنة وجهــة ســياحية كبيرة 
خالل الخمس ســنوات القادمة. مؤكدا ان 
ما تتمتع به الســلطنة من أمن واســتقرار 
يشــكل دعامــة أساســية هامــة بفضــل 
سياســة جاللــة الســلطان ، حتــى يُقبل 
السياح الى هذه البالد التي يود أن يتعرف 
عليها بشكل اكبر والتي تزخر أيضا بتاريخ 

عظيم وتراث كبير. 
وأشــار الى العالقات التي تربط السلطنة 
بالمغــرب فقال: انها عالقــات متينة بفضل 
نظــــــرة قـــيادتــي البلدين ممــا عزز من 

ترســيخ أواصــر هــذه العالقــة نحــو خيــر 
الشـــعبين الشقيقين.

وأضاف الحسيســن: إننا نسعى ألن يوافق 
الطيران العماني على تسيير رحالت مباشرة 
بين مســقط والمغــرب خاصــة وان هناك 
نسبة جيدة من الطلبة العمانيين الدارسين 
في الجامعات المغربية وايضًا حركة سياحية 
طيبة من الســلطنة الــى المغرب ونأمل ان 
يســهم الطيران العُماني في تعزيز الحركة 

السياحية وفتح افاقا رحبة بين البلدين.

)حوار ص 5(

47  %  زيادة أعداد السياح القادمين
إلى السلطنة عبر السفن السياحية 

برلــين - 

أكد ســالم بن عــدي المعمري مدير عــام الترويج في وزارة الســياحة أن 
السوق األوروبي بشكل عام والسوق األلماني بشكل خاص من أكبر األسواق 
المصدرة للسياحة للسلطنة وهذا ما نالحظه من الزيادة في اعداد السائحين 
األوروبيين للســلطنة خالل الفترة الماضية والتي نحصد من خاللها ثمرات 

الترويج للسلطنة في مثل هذه المحافل السياحية العالمية.
وقال المعمري على هامش مشاركة السلطنة في معرض برلين السياحي؛ 
ان نســبة أعداد السياح القادمين الى الســلطنة من السوق االلماني زادت 
فــي نهاية عــام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عــام 2015 ما يزيد عن 9 
% كذلك زيادة أعداد الســياحة عن طريق الســفن السياحية بنسبة 47 % 
في نفس الفترة الســابقة، لذا فإن المؤشرات تثبت نجاح مشاركتنا في هذه 

المعارض خالل السنوات الماضية.

)حوار ص 7(

ألسباب تجارية
الطيران العماني يوقف 

رحالته إلى بيروت وسنغافورة
مسقط - 

أعلن الطيــران العُماني، انه ســيوقف 
رحالتــه الى العاصمــة اللبنانيــة بيروت 

اعتبارا من 27 مارس الجاري.
وعلل الطيــران العُماني ســبب إيقاف 
رحالتــه بين مســقط وبيروت ألســباب 

تجارية.
مــن ناحية اخــرى علمــت "وجهات" ان 
الطيران العُماني ســيوقف أيضا رحالته 
الى بين مســقط وسنغافورة خالل االيام 
المقبلــة نتيجــة لضعــف اإلقبــال علــى 

الرحالت الى سنغافورة.
وكان الطيران العُماني قد أوقف رحالته 
أيضا الى المالديف بســبب ضعف اإلقبال 

على ذلك الخط.

إجراء دراسة للموقع المقترح لمطار مسـندم
 افتتاح مطــار مسقط الدولي
الجــــديـد قــــــبل نـهـــايـة 2017

مسقط - 

أكد الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني 
ان تشــغيل مطار مســقط الدولي ســيتم قبل نهاية العام الجاري، ومشيرا الى ان أعمال 
تأهيل وصيانة المدرج القديم للمطار تســير حســب الخطة، كما ســيتم استكمال أعمال 

الحزمة الثانية والثالثة عشرة وفق البرنامج المقدم من الشركة المنفذة.
وكشف الزعابي عن ان نسبة اإلنجاز في أعمال مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي 
)الحزمة الثالثة( بلغت 96 بالمائة، فيما بلغت نسبة اإلنجاز بمطار الدقم )الحزمة الثالثة( 
بلغــت 50 بالمائة، أما فيما يخص مطار مســندم فقد تــم االنتهاء من تحليل المناقصة، 
مبينًا أن نطاق العمل في المشــروع سيكون على المرحلة األولى )الدراسة األولية لمواقع 
الحرف، بخا، ليما ومطار خصب الحالي والمرحلة الثانية )الدراسة التفصيلية( ومدة تنفيذ 
المرحلــة األولى )4( أشــهر فيما تبلغ مدة المرحلــة الثانية )12( شــهرا. جاء ذلك خالل 

)تفاصيل ص 2(المؤتمر الصحفي إلعالن خطة وزارة النقل لعام 2017.
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مشاركة فاعلة للسلطنة في معرض برلين السياحي 2017

المحرزي: طفرة كبيرة في انشاء الفنادق لمواكبة النمو السياحي 

برلين - العمانية

يعد السوق األلماني هو من أفضل خمس 
أســواق عالمية مصدرة للســياح للســلطنة 
على مدى الســنوات األخيــرة الماضية وقد 
شــهدت الســلطنة زيادة في اعداد السياح 
االلمــان مقارنة بالعام الماضــي وصلت ما 
نســبته 9 بالمائــة لما تتميز به الســلطنة 
من مقومــات ســياحية فريدة ممــا جعلها 
تحصــد مؤخــرا المركــز الخامــس عالميــا 
كأفضــل وجهة ســياحية. وتأتي مشــاركة 
الســلطنة في فعاليات بورصة سوق السفر 
العالمــي بالعاصمة األلمانيــة برلين خالل 
الفتــرة من 8 الــى 12 من مــارس  2017 
بوفد ترأســه أحمد بن ناصر المحرزي وزير 
الســياحة ومشــاركة عدد من المســؤولين 
عن الترويج السياحي بالسلطنة و34 شركة 
ومؤسسة تعنى بقطاعي الســفر والسياحة 
وســط حضور عالمي من كافة أقطار العالم 
والمهتميــن بقطاعــي الســفر والســياحة 
ووســائل اإلعــالم المختلفة ، لمــا تتميز به 
هذه البورصة من أهمية كبيرة في الترويج 
للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة 
وإبراز الخدمات الســياحية والمنتجات التي 
تقدمها مع إبراز الفرص الســياحية الواعدة 
والتي تســهم في تنمية الســياحة العمانية 

وتســليط الضــوء علــى المســتجدات في 
القطــاع الخدمــي والســياحي واســتقطاب 
أكبر عدد من الســياح مــن الداخل والخارج 
وإتاحة الفرصة  للشركات السياحية والسفر 
بالترويــج لبرامجها وعروضها والتعرف على 
الشركات العاملة بقطاع السياحة من جميع 
أنحــاء العالم  وبناء عالقــة تجارية بين هذه 
الشــركات ونظرائهــا بالســلطنة وتهيئــة 

المناخ االستثماري لها.

3 ماليين سائح
وقد استقطبت السلطنة خالل عام 2016 
حوالي 3 ماليين ســائح حيث احتل الســوق 
االلمانــي مــن 5 جنســيات األعلــى للزوار 
القادمين الى الســلطنة حتى نهاية شــهر 
ديســمبر من العام المنصرم بينما بلغ عدد 
زوار الســلطنة من السفن الســياحية حتى 
نهاية شهر ديســمبر الماضي ما يربو على 
217 الف ســائح كان نصيب السياح االلمان 

فيها اكثر من 64 ألف سائح.
وقد انطلقت فعاليات بورصة سوق السفر 
ببرلين وســط ازدحام شــديد على مختلف 
االجنحة بما فيها الجناح العماني الذي يتميز 
بتصميمــه الرائع حيــث قام عمــدة برلين 
والمسؤول عن قطاع السياحة في الحكومة 
االلمانية الراعي الفتتاح بورصة سوق السفر 

والسياحة ببرلين لهذا العام بتفقد االجنحة 
المختلفة المشاركة في هذا المعرض وكان 

لجناح السلطنة نصيب من هذه الزيارة.
وصــرح أحمد بــن ناصــر المحــرزي وزير 
الســياحة أن مشاركة الســلطنة في بورصة 
برليــن مــن األهميــة بمكان وهي ليســت 
علــى  نحــرص  وانمــا  األولــى  المشــاركة 
المشاركة السنوية في هذا الحدث السياحي 

العالمي األبرز.
وأشــار المحرزي إلى أن الســوق األلماني 
ســوق مهمة جدا فــي تصدير الســياح الى 
السلطنة والســائح االلماني ممن يتذوقون 
الســياحة فــي عمان حيــث يحرصــون في 
ســياحتهم على التركيز على التاريخ واالثار 
وهــم مــن أكثــر الســائحين انفاقــا علــى 
المستوى العالمي لذا نحرص دائما على رفع 
عدد الســائحين الزائرين للسلطنة من هذا 
الســوق. وأكد انه عنــد المقارنة بين عامي 
2016 و2107 نالحــظ نموا كبيرا في عدد 
الســياح االلمان تصل نسبته الى 9 بالمائة 
ونســعى خالل المرحلة القادمــة الى زيادة 
هــذا العــدد وتجدر االشــارة الــى ان اعداد 
السياح األلمان الذين يقضون اجازاتهم في 
الخارج يفــوق 60 بالمائة من اجمالي اعداد 
ســكان المانيــا حيــث ان األغلــب يحبذون 

السياحة الثقافية او التاريخية .

وأضــاف؛ هنالــك طفرة كبيــرة من خالل 
زيــادة عدد الفنادق في الســلطنة ليتواكب 
مع النمو السياحي المتزايد والتدفق الكبير 
على السلطنة حيث إننا وبمقارنة عام 2012 
عن عــام 2013 نجــد ارتفاعــا ملحوظا في 
عدد الغــرف الفندقية يصل الــى 6 بالمائة 
في مختلــف محافظات الســلطنة لــذا فإن 
احد االهــداف المهمة لمشــاركتنا هذه هو 
استمرار هذا التدفق السياحي على السلطنة 
من السوق االلماني بصفة خاصة واالسواق 

األخرى بصفة عامة .

حرص
وأشــار إلى أن الســوق االلماني والســوق 
االســكندنافي دائمــا ما نحــرص بالتعاون 
معهمــا ألنهما رافــدان مهمان للســياحة 
الشــتوية في محافظــة ظفار خــالل الفترة 
القريبة الماضية لــذا كانت خططنا واضحة 
خــالل المرحلة الســابقة وهــي العمل على 
زيادة اعداد الغرف الفندقية بمحافظة ظفار 
لتواكب الزيادة في عدد السياح بالمحافظة .

وقال : إن مشــاركتي الرسمية في بورصة 
ســوق الســفر العالمــي ببرليــن تأتي من 
خــالل حرصــي الكبيــر على دعم وتشــجيع 
القطاع الخاص العماني ودور وزارة السياحة 
دائما يكمن في االشــراف على هذا القطاع 

وبالتالي توفير كافة اإلمكانيات للشــركات 
والمؤسســات العمانيــة للتواجــد في هذا 
الحــدث العالمي لتســويق منتجاتها بصفة 

خاصة والتسويق للسلطنة بشكل عام.
وأكد معالي الوزير على ضرورة ان تساهم 
الشــركات المشاركة في التعريف بالسلطنة 
لرفع نســب الســائحين القادمين للسلطنة 

خالل المرحلة القادمة.

بنية أساسية 
وأشــار إلى اهمية توفير البنية األساســية 
بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطنة 
، ونعمــل كذلك على توفير كافة االمكانيات 
التــي يتطلبهــا الســائح واهمهــا الغــرف 

الفندقية.
وقام وزير السياحة وعدد من المسؤولين 
بوزارة السياحة بالمرور على أركان الشركات 
العمانيــة المشــاركة ضمن وفد الســلطنة 
بهــذه التظاهــرة والتحــدث معهــم عمــا 
يقدمونــه مــن عــروض ترويجية ، وشــحذ 
هممهم مطالبا اياهم بمزيد من العمل نحو 

صناعة السياحة بالسلطنة.
وشــهد جنــاح الســلطنة اقبــاال منقطع 
النظير مــن قبــل المهتمين فــي القطاع 
السياحي العالمي وعدد من مسؤولي قطاع 

السياحة العالمية.

تعيين استشاري إلجراء دراسة الموقع المقترح لمطار مسـندم
د. محمد الزعابي: افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد قبل نهـاية 2017

مسقط ــ 
أكــد الدكتور محمــد بن ناصــر الزعابي 
الرئيس التنفيذي للهيئــة العامة للطيران 
المدني ان نســبة اإلنجاز فــي أعمال مبنى 
المسافرين بمطار مسقط الدولي )الحزمة 
الثالثة( بلغت 96 بالمائة فيما بلغت نسبة 
اإلنجاز بمطار الدقم )الحزمة الثالثة( بلغت 
50 بالمائــة أما فيما يخص مطار مســندم 
فقد تم االنتهاء من تحليل المناقصة، مبينًا 
أن نطاق العمل في المشــروع سيكون على 
المرحلة األولى )الدراســة األوليــة لمواقع 
الحــرف، بخــا، ليمــا ومطار خصــب الحالي 
التفصيلية(  )الدراســة  الثانيــة  والمرحلــة 
ومدة تنفيذ المرحلة األولى )4( أشهر فيما 

تبلغ مدة المرحلة الثانية )12( شهرا.
وأوضــح الزعابي خالل المؤتمر الصحفي 
إلعــالن خطة وزارة النقــل لعام 2017  أن 
تشــغيل مطار مســقط الدولي سيتم قبل 
نهايــة العام الجــاري وجار االســتمرار في 
أعمــال تأهيــل وصيانــة المــدرج القديم 
للمطار كما سيتم استكمال أعمال الحزمة 
الثانيــة والثالثــة عشــرة وفــق البرنامــج 

المقدم من الشركة المنفذة.
وعــن خطة المطــارات اإلقليميــة للعام 
الجــاري أكد الدكتــور محمــد الزعابي أنه 
ســيتم إكمال االعمال االنشــائية الحزمة 
الثالثة بمطار الدقــم بنهاية العام الجاري 
كما تم طرح جميع المرافق بالحزمة الثالثة 
بمطار صحار لالســتثمار الخــاص فيما تم 

تعيين استشــاري إلجــراء دراســة الموقع 
المقترح إلقامة مطار مسـندم.

واســتعرض الزعابي خطة الهيئة العامة 
للطيران المدني للعام الجاري والتي تتمثل 
في تحديث الخطة االســتراتيجية للطيران 
المدنــي وتفعيــل عمليــة فصــل المالحة 
واألرصــاد الجوية عــن الهيئــة والبدء في 
إجراءات التحول اإللكتروني للخدمات وإنهاء 
إجراءات إصدار شهادات تسجيل وترخيص 

شركتي طيران صاللة والشرقية.
وأشــار إلى أنه من ضمــن خطط الهيئة 
في تنظيم الطيران المدني إنهاء إجراءات 
موافقــات كليــة الطيران بصحار اســتيفاء 
الدولــي  الطيــران  منظمــة  متطلبــات 
اســتعدادًا للتدقيــق المتوقــع فــي عــام 

2018م والترخيص والتدقيق الدوري على 
جميع مطارات الســلطنة لضمــان تحقيق 
المتِطلبات الوطنية والدولية bفيما يتعلق 
بســالمة وامن الطيران المدنــي كما أنه 
من المخطط التفاوض خالل هذا العام مع 

حوالي 19 دولة في مجال اتفاقيات النقل.
قطاعات اضافيان

وفيمــا يخــص خطــة الهيئــة العامــة 
للطيــران المدنــي فــي المالحــة الجوية 
للعــام الجاري أوضــح الزعابي أنه ســيتم 
إدخال قطاعيــن إضافييــن إلدارة الحركة 
الجوية وقطــاع االقتراب الــراداري الثاني 
لمطار مســقط الدولي بهدف رفع الطاقة 
العمانــي  الجــوي  للمجــال  االســتيعابية 
وتفعيل إجراءات اإلقالع والهبوط بواسطة 

األقمار االصطناعية ومشروع نقل وتشغيل 
مركز الطــوارئ المــوازي لمركز مســقط 
للمراقبة الجوية. وأضاف؛ أنه ســيتم خالل 
العام الجاري إكمال مشروع توريد وتركيب 
وتشــغيل نظام الرادار االبتدائي والثانوي 
لمطار صاللة وإعــداد وتنفيذ نظام إلدارة 
الجودة والنظــام اآلني لتبــادل اإلنذارات 
وافتتــاح مبنــى للرصــد الجوي بــكل من 
)صور-عبري( وإنشــاء وتركيب 10محطات 
رصد جــوي آلية بمحافظات جنوب الباطنة 
وشــمال وجنــوب الشــرقية إضافــة إلــى 
االســتمرار في تركيب الــرادارات البحرية 
وبرنامج تتبع مســار الملوثات باالستعانة 
بعناصر الطقس لتوحيد الجهود ومساعدة 
الجهات المختصة على اتخاذ قرارات أسرع.

■ د. محمد الزعابي
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لندن - العمانية 

 " البريطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  صنفــت 
بــي بي ســي " الســلطنة كخامس أفضل 
وجهة سياحية للزوار الباحثين عن النزهة 

واالستقرار في العالم.
ووصفــت هيئة اإلذاعــة البريطانية "بي 
بي ســي " الســلطنة بأنها إحدى البلدان 
األكثر سطوعا في العالم من حيث الطقس 
مضيفــة أن دفء الطقــس تقابلــه حرارة 
االستقبال بفضل "ثقافة الترحيب القائمة 
على اإليمــان الذي يقود بــدوره لإلنفتاح 

على القادمين من الخارج" .
جاء ذلك مــن خالل اســتطالع قامت به 
هيئــة اإلذاعــة البريطانية " بي بي ســي 
"والــذي اعتمد على تقدير الزوار الذين تم 
اخذ آرائهم في إطار مســح عنوانه "الدول 

األكثر ترحيبًا بالزوار في العالم" .
إحــدى  وهــي  بــروور  نيكــول  وكتبــت 
الزائــرات األجنبيــات واقامت فــي مدينة 
نزوى في مدونتهــا "أنا أحب التجوال حول 
الكرة األرضيــة" حيث وصفت تجربتها في 
الســلطنة " ان العمانيين شــعب مضياف 

وودود لألجانب ، نظرًا لثقافتهم اإلسالمية 
وإيمانهم القوي وتجدهم يحبون مساعدة 
الجيــران والمحتاجين ومن الســهولة أن 
يســتقدموا غريبًا إلى منازلهم ويعرضون 

عليه القهوة أو التمور أو الفواكه.

سياحة المغامرة
وأضافت أن السلطنة معروفة بجاذبيتها 
بالنسبة لمحبي أنشطة التخييم والمغامرة 
، ويســاعد علــى ذلــك الجــو المناســب 
ومقومات ســياحة المغامرة في الســلطنة 

من جانب اخر قالت ريبيكا ميستون سفيرة 
برنامــج "التواصــل بين األمــم" وهي من 
أصــل نيوزلندي ســبق ان زارت الســلطنة 
"إذا رغبتــم في اإلنتقال لعمــان ال تختاروا 
الحيــاة فــي المدينــة تعالــوا هنــا لعمان 
بعقول مفتوحة للتمتع باألنشطة الخلوية. 
وأضافــت اما بالنســبة لي فالحيــاة عبارة 
عن مغامرات ال تنتهــي وجو رائع وطبيعة 
مدهشة تستمتع بها كل الجنسيات وتترك 
مجــاالت لكثيــر مــن الصداقات مشــيدة 
بمدينة مســقط ذات المرافق الســياحية 

والخدمات الجيدة وفــرص تكوين العديد 
مــن األصدقــاء من مختلــف الجنســيات، 
نــزوى  مدينــة  كذلــك  خاصــة  وبصفــة 
بمعالمها التاريخية وأســواقها وعلى انها 

كانت ذات يوم عاصمة للبالد.
وأوضحــت ريبيكا أن وكالة ميركر تصنف 
السلطنة بين الدول ذات األسعار المناسبة 
بالمقارنة مع دول الشرق األوسط وأضافت 
"أنني أستطيع أن أعيش هنا بشكل أفضل 
من بلدي ، ومع ذلك أحصل على الكثير من 

الفوائد المالية.

في استطالع عن الدول األكثر ترحيبا بالزوار في العالم

»بي بي سي« : السلطنة خامس أفضل
وجــهة ســياحية للـنزهــة واالســتقرار 

yahmedom@hotmail.com

تواصل معنا
99327574

محافظ ظفار: نطالب بزيادة 
التسويق السياحي لصاللة عالميًا

أكد على دراسة أفكار لتطوير موسم الخريف المقبل

�شاللة- يو�شف البلو�شي

دعا ال�سيد حممد بن �سلطان البو�سعيدي، 

وزي���ر الدولة وحمافظ ظفار، اإىل ا�س���تغالل 

احلركة ال�سياحية اإىل حمافظة ظفار ب�سكل 

خا����ص يف هذا الوقت من الع���ام مبا ي�سمى 

بال�سياحة ال�ستوية القادمة من اأوروبا نظرا 

حلال���ة الطق�ص البارد هناك، من خالل زيادة 

اجلرع���ة الت�سويقي���ة للقط���اع ال�سياحي يف 

املحافظة ال�ستقطاب ع���دد اأكرب من ال�سياح. 

موؤك���دا ان حمافظ���ة ظفار بها م���ن املقومات 

ال�سحراوية التي باالإمكان ا�ستغاللها القامة 

املخيم���ات ال�سياحي���ة كما ه���و يف حمافظة 

�سم���ال ال�سرقية حتى يتع���رف ال�سياح على 

مقومات متنوعة اأثناء زيارتهم للمحافظة.

  موؤك����دا ان هناك ع����دة اأفكار يتم درا�ستها 

مع اأع�ساء اللجن����ة املنظمة ملهرجان �ساللة 

ال�سياحي القادم من اأجل اإبرازه ب�سكل اأكرب 

مبا يخدم احلركة ال�سياحية يف تلك الفرتة 

و�سوف نك�سف عنها يف الوقت القادم.

 وق����ال: ان افتت����اح فن����دق الفن����ار من قبل 

�سرك����ة موريا ي�س����كل ا�سافة اأخ����رى لقطاع 

ال�سياحة يف املحافظ����ة قبل انطالق املو�سم 

ال�سياحي خلريف �ساللة بوقت كاف.

واأ�س����اف، ان تواف����ر ع����دد 700 غرفة يف 

اإط����ار خلي����ج �سويل من خ����الل ثالثة فنادق 

يعط����ي دفعة لل�سياح����ة يف املحافظة خا�سة 

من حي����ث البيئ����ة اال�ستثماري����ة يف القطاع 

ال�سياحي او االقت�ساد الوطني. 

ومتن����ى ان ي�س�������تفي����د اأبن����اء م���حافظ���ة 

ظف����ار م����ن وج����ود ه����ذه املراف����ق اخلدمي����ة 

لق�س����اء اوق����ات ممتع����ة م����ع اأف����راد االأ�سرة 

والعائ����لة عموما.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة الثراء لل�شحافة والن�شر @wejhatt www.wejhatt.com

كشف عن بدء إنشاء 3 فنادق جديدة في السيفة

ساويرس: تسيير 10 رحالت دولية لصاللة
�شاللة-                   

ك�سف �سميح �ساوير�ص رئي�ص جمموعة اأورا�سكوم ان مطار �ساللة منذ بداية ت�سغيله اأخذ 

ي�سه���د حركة طريان دولية مبا�سرة م���ن اأوروبا من خالل ت�سيري رحالت خا�سة ملجموعتنا 

و�سل���ت اىل �ست رحالت يف اال�سبوع وهذا �سيء كبري ج���دا خلدمة احلركة ال�سياحية يف 

فنادقنا خا�سة والفنادق االأخرى يف املحافظة بهدف اإنعا�ص احلراك ال�سياحي. م�سريا اىل 

ان املرحلة �ست�سهد زيادة كبرية ت�سل اىل 10 رحالت طريان يف االأ�سبوع خا�سة مع بداية 

املو�سم ال�سياحي القادم مما �سريفد احلركة ب�سكل اأكرب. موؤكدا ان افتتاح فندق الفنار يعد 

اجنازا مقيا�سا باملدة الزمنية التي مل تتعد 14 �سهرا الإن�ساء فندق به عدد 218 غرفة فندقية 

من فئة االأربعة جنوم لي�سكل اإ�سافة للقطاع ال�سياحي والفندقي يف املحافظة.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س التحرير: يو�شف بن اأحمد البلو�شي

E.mail:yahmedom@hotmail.com -- info@wejhatt.com
�صفحـة
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المحرزي: 9 آالف غرفة فندقية

فـي ظــفار بحـلول 2030
�شاللة-                   

اأك���د اأحم���د بن نا�س���ر املح���رزي وزي���ر ال�سياحة 

ان افتت���اح فندق الفن���ار اأ�س���اف 218 غرفة خلدمة 

القط���اع ال�سياح���ي يف املحافظ���ة، وا�سب���ح الي���وم 

لدين���ا م���ا يق���ارب 2700 غرف���ة فندقي���ة يف ظف���ار. 

م�س���ريا اإىل انه بحل���ول 2030 ناأم���ل ان ن�سل اإىل 

حتقيق رقم 9 اآالف غرفة فندقية يف حمافظة ظفار. 

وق���ال املحرزي: ان املفرح م���ع افتتاح هذا امل�سروع 

انن���ا �سهدن���ا ا�سغ���اال عاليا من���ذ الي���وم االأول وهذا 

دلي���ل على اأهمي���ة حمافظة ظفار �سياحي���ة بالن�سبة 

لل�سياح���ة القادم���ة م���ن اأوروب���ا. مما جع���ل العديد 

م���ن امل�ستثمرين يفك���روا يف اال�ستثمار يف �ساللة، 

وهناك فندقني حت���ت االإن�ساء �سوف ي�سيفان 470 

غرفة. وقال: ان هناك العديد من امل�ساريع الفندقية 

القادمة التي �ست�سيف حوايل الف غرفة جديدة مما 

يدل على اننا ن�سري يف الطريق ال�سحيح للو�سول 

اىل الرقم الذي نريد من الغرف الفندقية باملحافظة.

واأ�س���ار اىل اننا اتفقنا م���ع امل�ستثمر يف م�سروع 

خلي���ج �س���ويل ان يت���م فت���ح ب���اب اال�ستثم���ار الي 

امل�ستثم���ر  يوف���ر  وان  الدخ���ول  ين���وي  م�ستثم���ر 

اال�سا�س���ي البنيى االأ�سا�سية عل���ى ان يبداأ امل�ستثمر 

اجلديد م�سروعه ح�سب حاجة املحافظة.

وك�س���ف املح���رزي عن وجود خط���ة الن�ساء مركز 

للموؤمت���رات وفن���ادق مرتبط���ة ب���ه وانن���ا ننتظ���ر 

امل�ستثمري���ن للدخ���ول يف هك���ذا م�ساري���ع رغ���م ان 

اجل���دوى االقت�سادي���ة مل�ساري���ع مراك���ز املوؤمترات 

لي�س���ت ذات اجل���دوى الكب���رية، لكن حينم���ا يرافق 

ت�سجي���ع  يف  �سي�سه���م  فن���ادق  املوؤمت���رات  مرك���ز 

اال�ستثم���ار، ومت تخ�سي�ص اأر����ص �سمن امل�سروع 

يف خلي���ج �س���ويل الن�س���اء مرك���ز موؤمت���رات م���ع 

فنادق���ه، اإ�سافة اإىل اننا طالبن���ا ان يتم فتح االأر�ص 

للم�ستثمرين اجلادين.

وك�سف وزير ال�سياحة ان هناك م�سروعا اآخر مبا 

يعرف باملدينة املائي���ة �سريى النور مع نهاية العام 

2017 ليك���ون اإ�ساف���ة لقط���اع ال�سياح���ة وخا�س���ة 

للعائ���الت كنوع من ال�سياحة الرتفيهية التي ي�سكو 

البع�ص من قلتها يف مو�س���م �ساللة ال�سياحي، مما 

�سبعط���ي دفعة اأكرب للمهرج���ان، فرغم اجلهود التي 

تبذل من القائم���ني اإال اأنها ال تكفي للدفع باملهرجان 

اإىل االأمام ب�سكل اأكرب.

واأكد املحرزي اأن هناك اتفاقا حاليا لفتح املحميات 

الطبيعي���ة اأمام احلركة ال�سياحي���ة لال�ستفادة منها. 

واأ�سار اإىل اأن اال�ستثمار يف حدائق احليوان مكلف 

ويف ذات الوقت غري مدر للدخل، ولكن هناك حاليا 

م�ستثمر عماين تقدم بفك���رة القامة م�سروع م�سابه 

يف حمافظة الداخلية وانن���ا ن�سعى لتوفري االأر�ص 

ل���ه. والوزارة تتمنى ان يتق���دم اي م�ستثمر الن�ساء 

مثل هذه النوعية من اال�ستثمار ولكن رجل االأعمال 

دوما يبحث عن الربحية اأي�سا.

وع���ن طموح الوزارة بالن�سبة الأع���داد الزوار من 

ال�سي���اح اىل ال�سلطن���ة يف 2016 ق���ال املح���رزي، 

نح���ن طموحنا كبري ونتمنى ان ن�سل اىل 3 ماليني 

�سائ���ح مم���ن يق�سون ليلت���ني واك���ر الن مردودهم 

االقت�سادي اكرب من الذي ياأتي ملدة ليلة واحدة.

■  اأحمد املحرزي

السلطنة تشارك بمعرض 

برلين السياحي

فـي مــارس المقـبل
برلين-                 

ت�س���ارك ال�سلطنة ممثلة يف وزارة ال�سياحة يف 

معر�ص برلني ال�سياحي الذي �سيقام خالل الفرتة 

من 9 اىل 13 مار�ص املقبل. ويراأ�ص وفد ال�سلطنة 

يف املعر����ص وزي���ر ال�سياح���ة احم���د ب���ن نا�س���ر 

املحرزي، وم�ساركة عدد من ال�سركات من القطاع 

اخلا�ص والفنادق يف ال�سلطنة.

وتاأتي م�ساركة ال�سلطنة يف اإطار جهود وزارة 

ال�سياحة لرتويج القطاع ال�سياحي الذي تتمتع به 

من مقومات �سياحية وثقافية وتاريخية متنوعة.

ويعد معر�ص برلني ال�سياحي من اكرب املعار�ص 

ال�سياحية التي يحظى بامل�ساركة من دول العامل.

وت�س���ارك ال�سلطن���ة �سنوي���ا يف ه���ذا املعر����ص 

ال���دويل حي���ث يت���م ت�سوي���ق القط���اع ال�سياح���ي 

لل�س���ركات ال�سياحي���ة الدولي���ة. كم���ا يعق���د وزير 

ال�سياح���ة لق���اءات عل���ى هام�ص املعر����ص مع عدد 

م���ن الوزراء وامل�سوؤول���ني امل�ساركني يف املعر�ص 

للتباح���ث ح���ول تعزي���ز التع���اون ال�سياح���ي بني 

ال�سلطنة والدول االأخرى.

�شحار -                   

اأعل���ن عبدالل���ه الن���ربي رئي�ص جمل����ص اإدارة 

فندق رادي�سون بلو �سحار عن امتام بناء فندق 

رادي�سون بلو �سحار والذي من املنتظر افتتاحه 

ر�سميا خالل الفرتة القريبة املقبلة. 

وتبل����غ كلفة الفندق ح����وايل 20 مليون ريال 

ي����ل منه����ا بن����ك )�سح����ار( مببلغ 16  ومن التمَوّ

مليون ري����ال عماين، واننا نتوج����ه الإدارة بنك 

�سحار بوافر ال�سكر وبالغ التقدير على متويل 

ه����ذه املن�س��������اأة االإق����ت�سادي����ة وال�سياحي����ة يف 

والية �سح����ار. وان الفن����دق م�سنف �سمن فئة 

اخلم�ص جنوم.

وك�س���ف الن���ربي ع���ن ان الفن���دق ي�س���م 162 

غرفة فندقية و15جناحا ملكيا فاخرا من غرفتي 

نوم وجمل�س���ًا و�سالة طعام ومكتب���ًا. ومت بناء 

امل�س���روع على م�ساحة 25200 مرت مربع ويقع 

يف منطقة الزعفران. وتت���وىل اإدارته جمموعة 

كارل�سون ريزي���دور الإدارة الفنادق واملنتجعات 

العاملية ومقرها مملكة الدمنارك.

كما يتكون الفندق من �سبع قاعات لالإجتماعات 

وق���د جهزت باأعلى تقني���ات العر�ص واالإت�سال. 

ا�ساف���ة اىل �سال���ة »عمان���ا« متع���ددة االأغرا�ص 

تنق�سم لثالثة اأجزاء وتت�سع ل� 700 �سخ�ص وقد 

زودت بع���دد 4 �سا�سات عر�ص كب���رية وباأحدث 

التقنيات، وه���ي تعترب من اأك���رب ال�ساالت على 

امتداد حمافظتي الباطنة.

افتتاح راديسون بلو صحار بكلفة 20 مليون ريال

بالم مول مسقط
بيئة التسوق والترفيه األولى في السلطنة

 تواصل العمل بالمشروع وفي انتظار إشراقة عام 2017

)تفا�سيل يف امللحق اخلا�ص  �ص 11و12 و13 و14(

السـلطنة تروج لموسم صـاللة 

السياحي في سوق السفر العربي
ينطلق اليوم في دبي بمشاركة عالمية

ـ                    دبــيـ 

ت�سارك ال�سلطنة يف فعاليات �سوق ال�سفر العربي 

»امللتق���ى 2015 » ال���ذي يبداأ الي���وم يف اإمارة دبي، 

مب�ساركة عاملية. وتعر�ض ال�سلطنة خالل م�ساركتها 

ممثل���ة يف وزارة ال�سياح���ة وع���دد م���ن ال�س���ركات 

املتخ�س�س���ة يف قطاع ال�سياح���ة وال�سفر و�سركتني 

من املوؤ�س�سات ال�سغ���رة واملتو�سطة، تعر�ض ابرز 

م�ساريعها وخططها بهدف الرتويج لقطاع ال�سياحة 

ومفرداته���ا. وتراأ�ض وكيل���ة وزارة ال�سياحة، ميثاء 

بنت �سي���ف املحروقية، وفد ال�سلطن���ة يف املعر�ض، 

حيث تلتقي بعدد من ممثل���ي ال�سركات العاملية، من 

اأج���ل التباحث ح���ول م�ستجدات القط���اع ال�سياحي 

واأهمي���ة و�سع ال�سلطن���ة �سمن اجن���دات ال�سركات 

ال�سياحية التي ت�سر االفواج اىل دول العامل. 

كم���ا تق���وم ال�سلطن���ة خ���الل فعالي���ات املعر����ض 

بالرتوي���ج للمو�سم ال�سياحي القادم ملهرجان �ساللة 

ال�سياحي، الذي �سينطلق هذا العام يف اليوم الثاين 

م���ن بعد عيد الفط���ر املبارك. وت�سع���ى ال�سلطنة اىل 

ج���ذب االف���واج ال�سياحية اخلليجي���ة واملقيمني يف 

دول اخللي���ج العربي���ة، للتمتع باالج���واء الطبيعية 

الب���اردة يف حمافظة ظفار الت���ي ت�سكل م�سيفا مهما 

يف فرتة ال�سيف. وبداأت حمافظة ظفار ا�ستعدادتها 

ملو�س���م �سالل���ة ال�سياحي، م���ن خالل تبن���ي االفكار 

اجلدي���دة والرتتي���ب للفعالي���ات الت���ي �ست�ساح���ب 

ملهرج���ان ه���ذا الع���ام، وال���ذي �سيك���ون حدث���ا مهما 

للقطاع ال�سياحي يف ال�سلطنة واملنطقة. 

»التفا�سيل يف ملحق اإعالين داخل العدد«

ن�شف �شهرية ـ ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة الثراء لل�شحافة والن�شر @wejhatt www.wejhatt.com
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ـ                   م�سقطـ 

وق���ع اال�سبوع املا�سي بفن���دق جراند حياة م�سقط عقد اإن�ساء اأكرب منتجع �سياحي �سكني 

يف ال�سلطن���ة )واح���ة عمان( وال���ذي �سيقام على م�ساحة 834267 م���رتا مربعا وذلك بوالية 

�سنا����ض مبحافظ���ة �سمال الباطن���ة بكلفة اإجمالي���ة تبلغ 6 ملي���ارات دوالر وذلك ب���ني اإدارة 

امل�سروع من قب���ل املطور GROUPUDM مع �سركة برمياتي���ك انرتنا�سيونال دبي حيث 

ينفذ امل�سروع على عدد من املراحل وي�ستمر ل� 6 �سنوات. ويتكون م�سروع »واحة عمان« من 

5 فن���ادق عاملية 5 و7 جنوم وم�ست�سف���ى طبي ريا�سي عاملي مرتبط بنادي ال�ستقبال الفرق 

الريا�سية العاملية وجمموعة من فيلل فخمة مرتبطة بنادي �سحي عاملي ومدينة األعاب مائية 

ومول جتاري ونافورة راق�سة والتي تعترب اأكرب نافورة يف البحر مبنطقة اخلليج.

إنشاء »واحة عمان« بشناص بـ 6 مليارات دوالر

)تفا�سيل  �ض 3(

ـ                    م�سقطـ 

ك�شفت جمموعة اجلرواين رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اجلرواين وجمموعة متاين عن عمليات البدء يف 

اإن�شاء اأول م�شروع اكواريوم يف ال�شلطنة، والذي ياأتي حتت م�شمى »اكواريوم عمان«، ليكون اأول م�شروع 

ترفيهي وتعليمي و�ش���ياحي وتراثي يدخل يف ال�ش���لطنة بهذه النوعية من امل�ش���اريع، وتبلغ كلفته االجمالية 

حوايل 30 مليون دوالر، و�ش���يفتتح يف نهاية 2016. واأكد حممود اجلرواين الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

اجلرواين، اأّن م�ش���روع » االإكواريوم« الذي تنفذه املجموعة بالتعاون مع �ش���ركة ا�شت�ش���ارية ا�شرتالية، هو 

االأول من نوعه، على ار�س ال�شلطنة، ويقام على م�شاحة تبلغ 7500 مرت مربع ويتكون من طابقني.  م�شريا 

اإىل اأّن ه���ذا امل�ش���روع ه���و جزء من املنطقة الرتفيهية مب�ش���روع »بامل مول م�شقط« بوالي���ة ال�شيب مبحافظة 

م�شقط، والذي يعد نتاج جهد 3 �شنوات من العمل الدوؤوب مع عدد من اال�شت�شارين العامليني. مو�شحا اأّن 

امل�شروع �شي�شتغرق 16 �شهًرا، ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه مع نهاية عام 2016م وهو م�شروع غري 

تقليدي ويختلف عن مناذج امل�شاريع االأخرى، حيث اإّنه عبارة عن منوذج يحكي رحلة املالح العماين احمد 

بن ماجد التي انطلقت من اق�شى �شمال ال�شلطنة وحتى راأ�س الرجاء ال�شالح. 

تفتتح في عام 2016 ضمن »بالم مول مسقط«

بدء العمل في »إكواريوم ُعمان« 

قطاعنا السياحي لن يتأثر 
بـتراجـع أسعار النفـط 

مسؤولون ورجال أعمال لـ »             «:

كتب- يو�شف بن اأحمد البلو�شي

قال م�سوؤولون ورجال �أعمال ومهتمون باجلانب 

�ل�سياح���ي يف �ل�سلطن���ة �ن �لقط���اع �ل�سياحي يف 

�ل�سلطن���ة لن يتاأث���ر برت�ج���ع ��سعار �لنف���ط، �لتي 

تدنت �إىل ما دون 50 دوالر�. 

و�أك���دو� يف ��ستط���اع قام���ت ب���ه »وجه���ات« �ن 

�ل�سياح���ة �الأوروبي���ة مل تع���د حم���ل ره���ان لنم���اء 

�ل�سياح���ة يف �لدول �لعربية، نظ���ر� للوعي �ل�سائد 

يف �لفك���ر �لعربي وتكاثر �ل�سياح �لعرب و�ملقيمني 

يف دول �خللي���ج و�ل���ذي ه���و يف طريق���ه لتج���اوز 

�لفئة �الوروبية.  م�سريي���ن �ىل �ن �ل�سلطنة يجب 

�ن ترك���ز عل���ى �ل�سياح���ة �لد�خلية ب�س���كل �كرب يف 

�لف���رتة �ملقبل���ة الأنها �لره���ان �لذي يج���ب �العتماد 

علي���ه يف ه���ذه �لف���رتة، بجان���ب ج���ذب �الف���و�ج 

�ل�سياحية يف �ل���دول �ملجاروة وباالخ�ص من دول 

�خللي���ج و�ملقيمني فيه���ا، كون �ل�سلطن���ة قريبة من 

دول �خللي���ج وباالم���كان ق�س���اء �ج���ازة ��سبوعية 

يف ربوع �ل�سلطن���ة �لتي تتمتع مبقومات �سياحية 

متع���ددة موؤهلة جلذب تلك �الفو�ج �لتي تبحث عن 

وجهات جديدة مثل �ل�سلطنة. 

م�سكل����ة  ح����ل  يج����ب  �ي�س����ا  �ن����ه  �ىل  وقال����و� 

�لتاأ�س����ري�ت �لتي يع����اين منها عدد م����ن �ل�سياح، 

يف  �ال�سا�سي����ة  �لبن����ى  توف����ر  �همي����ة  بجان����ب 

�ملحافظات �لت����ي تتمتع مبقوم����ات �سياحية غري 

موج����ودة يف دول �خللي����ج، بجانب حل ��سكالية 

�رتف����اع ��سعار �لفن����ادق �لذي ي�س����كل عقبة حتى 

�م����ام �ل�سائ����ح �ملحلي، بجان����ب م�سكل����ة قلة عدد 

�لغرف �اليو�ئية خا�سة يف عز �ملو�سم �ل�سياحي 

�ل�ستوي، بجانب �أهمي����ة زيادة جرعات �لرتويج 

لل�سلطنة يف �ال�سو�ق �مل�ستهدفة. 

مشاركون في معرض عمان
الدولــي للصحـــة لـ »                «:

السلطنة قبلة للسياحة العالجية
م�شقط-                     

�أكد م�ساركون يف معر�ص عمان �لدويل لل�سحة 2015، �ن �ل�سلطنة مهياأة الأن تكون قبلة 

لل�سياح���ة �لعاجي���ة نظر� ملا متلكه من مقوم���ات وبنية �أ�سا�سية جي���دة يف �لقطاع �ل�سحي 

�س���و�ء �حلكومي �و �خلا����ص، موؤكدين ل� »وجهات« على هام�ص �ملعر�ص، �ن �ل�سلطنة ت�سري 

بخط���ى ثابتة من �أجل �ن ت�ستقطب ��ستثم���ار�ت يف �لقطاع �لطبي، يف ظل ما توفره وز�رة 

�ل�سحة من بيئة جيدة جلذب �ال�ستثمار �الأجنبي يف هذ� �لقطاع.

و�أك���دو� �ن �ل�سلطنة باتت �ليوم وجهة لل�سياحة �لعاجي���ة خا�سة يف �لعيون، فكثري من 

�ملر�سى يف دول �ملجل�ص ياأتون �ىل �جر�ء عمليات �لعيون بالليزر يف �ل�سلطنة، خا�سة و�ن 

هناك عدد من �الطباء يف هذ� �لقطاع �لذين يزورون �ل�سلطنة بني حني و�خر. م�سريين �ىل 

�ن وجود مدينة طبية بات مهما لل�سلطنة حتى يتم �ال�ستثمار يف هذ� �لقطاع ب�سكل ��سرع. 

د . جمعة بن علي يترك منصبه 
في »العمانية إلدارة المطارات«

م�شقط-                     

علم���ت »وجه���ات« �ن �لدكت���ور جمع���ة ب���ن 

عل���ي �آل جمع���ة رئي�ص جمل����ص �إد�رة �ل�سركة 

�لعماني���ة الد�رة �ملطار�ت، قد ترك من�سبه يف 

�ل�سرك���ة. وقالت م�سادر �ن �لدكتور جمعة �آل 

جمع���ة �لذي توىل من�سبه يف �سبتمرب 2010 

قد حقق �جن���از�ت يف فرتة توليه من�سبه يف 

�ل�سرك���ة من حي���ث ع���دة تو�سع���ات يف مطار 

م�سقط �لدويل و�دخال �سل�سلة من �لتجديد�ت 

�لت���ي كانت حم���ل تقدير �مل�سافري���ن يف مطار 

م�سق���ط �لدويل، بجانب �ن���ه �ساهم يف �سرعة 

�جناز �لعمل يف مطار �سالة �جلديد وغريها 

من �ملطار�ت �القليمية يف �ل�سلطنة. 

ويع���د �لدكتور جمعة �آل جمعة �حد �مل�سوؤول���ني �الكفاء �لذين كان لهم دور يف �ثناء توليه 

من�س���ب وزير �لق���وى �لعاملية يف عملية �لتعم���ني، بجانب �ن�ساء برنام���ج �سند وغريها من 

�لنجاحات �لتي حققها يف �لقطاع.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة الثراء لل�شحافة والن�شر @wejhatt www.wejhatt.com

تأجيل افتتاح المتحف الوطني إلى يناير 2016

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

م�شقط  ــ                    

علم���ت »وجهات« من م�سادر مطلعة �أنه مت تاأجي���ل �فتتاح �ملتحف �لوطني �ىل �سهر يناير 

�ملقبل، بعد �ن كان مقرر� �فتتاحه يف �سهر نوفمرب �سمن �حتفاالت �ل�سلطنة بالعيد �لوطني 

�خلام�ص و�الأربعني �ملجيد. و�أكدت م�سادر ل� »وجهات« رف�ست �لك�سف عن ��سمها، �ن �سبب 

تاأخري �الفتتاح ياأتي لعدم جاهزية �ملتحف حتى �الن بال�سورة �لتي يتطلع �ليها �مل�سوؤولون، 

و�ن بع�ص �المور �لفنية �أخرت �الفتتاح �ملقرر �سمن �حتفاالت �لعيد �لوطني �ملجيد.

وقال���ت �مل�س���ادر �ن �لعمل ي�سري على ق���دم و�ساق و�نه مت فتح جزء م���ن �ملتحف يف وقت 

�سابق من �لعام �جلاري �أمام �الأفو�ج �ل�سياحية، كنوع من �لتجربة، و�لتي �كدت �ن �المور 

ت�س���ري عل���ى خري ما ير�م، �إال �ن �كتمال �لعمل كاما اليز�ل يحتاج �ىل بع�ص �لوقت وهو ما 

تعمل عليه �جلهة �مل�سرفة الجنازه خال �ال�سهر �ملقبلة.   
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م�شقط  ــ                      

تد�سن �ل�سرك���ة �لوطنية للعب���ار�ت �خلط �لتجريبي 

�جلديد �سنا�ص � دبا � خ�سب ودبا � ليما يف 19 �سبتمرب 

�جلاري على �ن يتم ربطها باخلط �ملاحي مع م�سقط.

وياأتي تد�سني �خلط �ملاحي �جلديد يف �طار تعزيز 

�حلرك���ة �لتجاري���ة و�ل�سياحي���ة بني والي���ات �ل�سلطنة 

وحمافظاتها وت�سهيل تنق���ل �ملو�طنني بكل �سهولة من 

خال و�سائل حديثة توفر �لر�حة و�الأمان.

كم���ا ت�س����تع���د �ل�س��رك���ة �لوطنية للعب���ار�ت لت�سغيل 

�خل���ط �لبحري ب���ني خ�سب مبحافظة م�سن���دم وميناء 

بهم��������ان �أوق�س��������م باجلمهوري���ة �الإ�سامي���ة �الإير�نية 

خال �لفرتة �ملقبلة، حيث جتري �ال�ستعد�د�ت لتد�سني 

�خل���ط من خ���ال �التف���اق مع �جلان���ب �الإي���ر�ين على 

�لعدي���د م���ن �جلو�ن���ب �الإد�ري���ة و�لفنية لب���دء ت�سغيل 

�خلط بو�قع 3 رحات ��سبوعيا.

)�لتفا�سيل �ص 2(

العبارات الوطنية تدشن خط شناص 
ـ دبا ـ خصب.. ودبـا ـ ليمـا 19 الجاري

■ د. جمعة بن علي �آل جمعة

12606 زائرين لمتحف 
التاريــخ الطبيعي 
حـــــتــى أغــســطس

م�شقط  ــ                      

�أك���د �ح�سائي���ة �ن 12606 ز�ئرين ع���دد زو�ر متحف 

�لتاريخ �لطبيعي للفرتة من يناير �ىل �غ�سط�ص من �لعام 

�جلاري 2015. 

و�أ�س���ارت �الح�سائية �لتي ح�سل���ت عليها “وجهات” 

�ىل �ن عدد �لزو�ر يف �سهر �غ�سط�ص �ملا�سي بلغ 1670 

ز�ئ���ر�، بينهم 734 طالب���ا، يف حني بلغ عدد �لزو�ر 874 

ز�ئ���ر� منه���م 659 عماني���ا و61 ز�ئر� م���ن دول �خلليج، 

و19 ز�ئر� عربيا، 135 غري عربي.

يف حني بلغ عدد �لزيار�ت للوفود �لر�سمية، 62 ز�ئر�، 

منه���م 60 ز�ئ���ر� عماني���ا، و2 غري ع���رب. يف حني �سجل 

�ملتح���ف �كرب ع���دد من �لزو�ر يف �سه���ر مار�ص حيث بلغ 

عدد �لزو�ر 2787 ز�ئر�،

 بينم���ا بلغ عدد �ل���زو�ر يف �سهر �بري���ل 2619 ز�ئر�، 

و1783 ز�ئر� يف �سه���ر فرب�ير، و1550 ز�ئر� يف �سهر 

يناير من �لعام �جلاري. 

»يورو مونيتور« تدرس 
أسواقا جديدة لجذب 
السياح إلى السلطنة

كتب- المحرر ال�شياحي

ك�س���ف �سامل �ملعم���ري مدير ع���ام �لرتوي���ج يف وز�رة 

�ل�سياح���ة ل� »وجهات« عن �أن �لوز�رة كلفت �سركة »يورو 

مونيتور« �لربيطانية لعمل در��سة عن �ال�سو�ق �جلديدة 

�لت���ي ميك���ن ��ستهد�فه���ا و�لب���دء يف �لرتوي���ج لل�سلطنة 

فيه���ا، فمثا ندر����ص �ل�سوق �ل�سين���ي ودول �سرق �آ�سيا، 

و�ل�سوق �الأمريك���ي و�ل�سوق �ال�سباين، حيث �ستو�سح 

لن���ا �لدر��سة �أهمية هذه �ال�س���و�ق ونوعية �ل�سياح �لتي 

يجب �ن نركز عليهم يف حمات �لرتويج، هل �ملتقاعدون 

�م �لطلب���ة، �و رجال �العمال، بجانب مدى توفر خطوط 

ط���ري�ن مبا�سرة من و�ىل تلك �ل���دول �لتي ن�ستهدفها يف 

�ملرحل���ة �ملقبلة، بالتعاون مع �لطري�ن �لعماين. وقال �ن 

�ل�سرك���ة �ستقدم نتائج در��سته���ا يف �سهر نوفمرب �ملقبل، 

و�نن���ا ناأم���ل �ن نب���د�أ يف �لدخ���ول يف تل���ك �ال�سو�ق مع 

بد�ية �لعام �ملقبل. 
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إعــالنك في »              «

يفـتح لك بوابة جديدة

نحــو العالم
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أكد أن مقومات الجغرافيا الطبيعية دعائم القطاع 

طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية في مسقط لـ»           «: 

السياحة نفط ُعمان المستقبلي

وأشار السفير طارق الحسيسن سفير 
المملكــة المغربيــة لــدى الســلطنة 
الــى العالقــات التي تربط الســلطنة 
بالمغــرب فقــال: انها عالقــات متينة 
بفضل نظرة قيادتي البلدين مما عزز 
من ترســيخ اواصر هــذه العالقة نحو 

خير الشعبين الشقيقين.
وقــال: كونــي ســفيرا للمغــرب في 
السلطنة فقد اتيحت لي الفرص لزيارة 
عــدد من المواقع الســياحية وأعجبت 
كثيرا بما تزخر به ســلطنة عمان من 
بيئة سياحية تشكل تنوعا في المنتوج 
الســياحي خاصــة مــن حيــث وجود 
الجبال والقــالع والحصــون واألودية 
والشواطىء الجميلة وهو ما يجعل من 
عمان بلدا ســياحيا كبيــرا خاصة وان 
الطقس جميل لمدة ستة أشهر تقريبا 
االخرى،  والمحافظــات  فــي مســقط 
وثالثة أشــهر في محافظــة ظفار في 
موسم الخريف مما يعطي تأكيد على 
ان الســلطنة تنعم بموســم ســياحي 
طــوال العام بخالف بعض الدول التي 
لديها بموسم واحد قد يصل الى ستة 
أشهر. وانه يعرف في القطاع السياحي 
بأنك اذا اشــتغلت في الموسم الواحد 
أربعة أشــهر فأنــت حققــت األهداف 
الســياحية ونســب اإلشــغال. ولكــن 
السلطنة تزخر بموسم سياحي طوال 
العام في ظل تنوع المواقع الســياحية 
الداخليــة  مثــل  المحافظــات  بيــن 
ومســقط ومســندم وظفار والشرقية 

والوسطى.

الطيران العُماني 
المغربــي وعميد  الســفير  وأضــاف 
السلك الدبلوماسي في السلطنة: إننا 
نســعى الن يوافق الطيران العُماني 
على تسيير رحالت مباشرة بين مسقط 
والمغرب خاصة وان هناك نسبة جيدة 
مــن الطلبــة العمانييــن الدارســين 
في الجامعات المغربيــة وايضًا حركة 
ســياحية طيبــة مــن الســلطنة الى 
المغرب بخالف السياح المغاربة الذين 
يعيشــون في دول الخليــج وأننا نأمل 
ان يسهم الطيران العُماني في تعزيز 
الحركة السياحية بين البلدين خاصة 

وان كثير من رجــال االعمال المغاربة 
يودون زيــارة الســلطنة للتعرف على 
أصالة وعراقة هذا البلد، كما ان هناك 
اكثر مــن 80 الف ســائح مغربي زاروا 
دولــة االمــارات العــام الماضي على 
ســبيل المثال بفضل رحالت الطيران 
المباشــرة لطيران االمــارات واالتحاد 
للطيــران وايضــًا رحــالت الخطــوط 

القطرية من غير المقيمين. 
وقــال الحســين: نســعى بجــد الن 
يفتــح الطيران العُماني خطا مباشــرا 
او غيــر مباشــر الــى المغــرب وحتى 
باإلمكان تســيير خط بين مســقط و 
الكويــت والمغرب او الــى احدى دول 
المغرب العربي . وهناك نســبة كبيرة 
من الســياح من اسيا يزورون المغرب 
وبالتالي او تســيير الطيران العُماني 
رحالت مباشرة سيعزز من رحالته الى 
شــرق اســيا أيضا، بجانب ان المغرب 
به اكثر 38 مليــون مواطن ولنقل ان 
ثلث منهــم من طبقة رجــال االعمال 
وذوي الدخل المرتفع وهم يسافرون، 
وايضًا هناك حركة سياحية من أوروبا 
نحو المغرب بإمكان الطيران العُماني 
اســتقطابهم الــى الســلطنة او الــى 
رحالته لشــرق اســيا او الخليج بأسعار 

جاذبة تحقق الفوائد.

تسهيالت لرجال االعمال
لــدى  المغربــي  الســفير  وطالــب 
الســلطنة، بتســهيل حصــول رجــال 
تأشــيرات  علــى  المغاربــة  االعمــال 
دخــول الى الســلطنة ممــا يعزز من 
الفرص االستثمارية ويدفع بالعالقات 

التجارية بين البلدين الى آفاق ارحب، 
مشيرا الى ان تســهيل الحصول على 
التأشــيرات لرجــال االعمال ســيجذب 
طبقة وعددا كبيرا منهم الى السلطنة 
للتعــرف علــى هــذا البلــد لمقوماته 
وتاريخه وحضارته وهناك نسبة كبيرة 
من رجال االعمال المغاربة يســافرون 

كثيــرا ونســعى الن تكون للســلطنة 
حصة من تلك النسبة.

وقال ان المغرب يعتمد على القطاع 
الســياحي بشــكل كبير فــي مدخوله 
للناتــج القومي بجانب الصيد، ويحقق 
نسب جيدة من السياحة التي تطورت 
يملــك  المغــرب  وان  كثيــرا خاصــة 
مقومات ســياحية متنوعة أيضا سواء 
في مراكش او الربــاط وطنجة والدار 
البيضاء وغيرها مــن المدن المغربية 
التي باتت مقصدا للسياح من مختلف 
دول العالم. والمغرب ليس لديه دخل 
نفطي كمــا هو الحال لبعــض الدول 
التــي تعتمــد على النفط فــي دخلها 
ولكــن اعتمادنــا على الســياحة التي 
تحقــق الكثيــر مــن األهــداف لتنويع 
مصادر الدخل وتشــغيل المغاربة في 

القطاع السياحي. 

مدن سياحية 
وعمــل المغــرب مثــال علــى إقامة 
المنتجعات والمدن الســياحية وتدرج 
فــي انفتاحــه الســياحي حتــى اصبح 
اليــوم مــن الــدول المشــهود لهــا 
سياحيا، كما تم التركيز على استغالل 
البيــوت القديمة كنزل ســياحية التي 
اصبح يفضلها السياح األجانب كثيرا. 
واشــار الى ان الســلطنة أيضا ممكن 
ان تســتغل هذه البيــوت االثرية مثل 
مســفاة العبريين وتحويلهــا الى نزل 
تراثية وكذلك عمــل نزل عند األودية 
والمواقــع الســياحية بحيث ال تشــوه 
المنظر العام بل تضفي رونقا سياحيا 
والمقاهــي  الميــاه  دورات  وإقامــة 
والمطاعــم قــرب تلــك المواقع حتى 
يقضي الســياح عددا أطــول في تلك 
المواقع الســياحية وحتــى يعود اليها 

في كل مرة وهو سعيد. 
وأشار الســفير طارق الحسيسن الى 
ان افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد 
ومشــاريع الطــرق الجديدة ســيعطي 
دفعة كبيرة لقطاع الســياحة وكذلك 
زيادة ناقــالت الطيران العُماني وفتح 
محطــات جديــدة فهي كلهــا عوامل 
تساهم في إيجاد بنية أساسية لقطاع 

السياحة. 

حوار - يوسف بن أحمد البلوشي

اكد الســـفير طـــارق الحسيســـن ســـفير المملكة المغربيـــة لدى الســـلطنة وعميد الســـلك الدبلوماســـي في 
مسقط؛ ان القطاع السياحي في سلطنة عمان يعد النفط الحقيقي للمستقبل، في ظل ما تزخر به السلطنة 
من مقومات ســـياحية متنوعة وطبيعة خالبة وجغرافيا تضاريســـية بين جبال وأودية ورمال وشـــواطىء بطول 
ثالثـــة آالف كيلـــو متر طولي. وقال الســـفير في حديث خاص لـ »وجهات« : ان النهضة الســـياحية التي تشـــهدها 
الســـلطنة من حيث تكوين البنية االساســـية كإنشـــاء الفنادق والمنتجعات تعطي دافعا الن تجعل السلطنة 
وجهة ســـياحية كبيرة خالل الخمس ســـنوات قادمة. مؤكدا ان ما تتمتع به الســـلطنة من أمن واســـتقرار يشكل 
دعامة أساســـية هامة بفضل سياســـة جاللة الســـلطان ، حتى يُقبل الســـياح الى هذه البالد التي يود ان يتعرف 

عليها بشكل اكبر والتي تزخر أيضا بتاريخ عظيم وتراث كبير. 

األمـن واالســتقرار بفضل حكـمة جاللة
الســلطان تدفع السياح لزيارة السلطنة

تسيير رحالت للطيران 
العُماني الى المغرب 

يعزز العالقات التجارية 
والسياحية

تدرج المغرب في 
السياحة ساهم في 
جعلها مصدر دخل 

اساس لالقتصاد

■ رئيس تحرير »           « يهدي السفير المغربي درع الجريدة

■ تسيير رحالت للطيران العُماني 

يدعم العالقات السياحية
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وكيلة السياحة تتفقد سير العمل في المواقع
والمشـــاريع السـياحية بمحــافظـة الداخـلية 

يقدر قيمتها بـ 8.3 مليار دوالر 
سوق السفر العربي 2017 يسلط الضوء على السياحة الصحية 

نــزوى ــ 

قامت ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة 
بزيارة ميدانية لمحافظة الداخلية لمتابعة ســير العمل 
فــي المواقــع والمشــاريع الســياحية فــي المحافظــة. 
كمــا تأتي هــذه الزيارة فــي إطار الحرص علــى متابعة 
المســتجدات والوقوف علــى االحتياجات الفعلية لبعض 
المواقع الســياحية وألية تطويرهــا. وقامت المحروقية 
في بدايــة الزيارة باالجتمــاع بموظفي إدارة الســياحة 
في المحافظة لمناقشة العديد من الموضوعات أهمها 
دور السياحة في المرحلة المقبلة واسهامها في تطوير 
المجتمع المحلي، والتطرق إلى االســتراتيجية العمانية 
الســياحية ودورهــا في النهــوض بالقطاع الســياحي، 
والبرنامــج الوطنــي تنفيــذ. كمــا تم اســتعراض أهم 
المشاريع السياحية في المحافظة، باإلضافة إلى الفرص 

المتاحة للعمل في االرشاد السياحي.
وضمــن برنامج الزيــارة قامت وكيلة الســياحة بزيارة 
قلعــة نــزوى وقلعة بهــال وحصن جبريــن للوقوف على 
التطوير والتأهيل في هذه المواقع واالحتياجات الفعلية 
الســتكمالها، باإلضافــة إلى االســتماع إلــى مالحظات 
المرشــدين الســياحيين كونهم الواجهــة األولى التي 
يلتقي بها السائح ويتعرف من خاللهم على تاريخ وتراث 
البلد. كما تمت زيارة مركز المعلومات الســياحية بطوى 
سعدة، للتعرف على التحديات التي تواجه تفعيل المركز 
بالشكل المطلوب. وتضمن البرنامج زيارة بيت الرديدة 
ببركة الموز لالطالع على مشــروع التطوير والتحســين 
الذي تم تنفيذه مؤخرا في هذا المعلم السياحي االثري.

وتم اختتام الجولة بزيارة حصن سمائل وبيت الصاروج 
واللقــاء مع الموظفين ومتابعــة االحتياجات الفعلية في 

هذين المعلمين السياحيين.

أخبــار

جنيف - العمانية

للنقــل  الدولــي  االتحــاد  أكــد 
قطــاع  عائــدات  الجوي«اياتــا«ان 
الطيــران فــي العالــم تبلــغ نحــو 

680,1 مليار دوالر سنويا.
نشــرته  تقريــر  فــي  وأضــاف 
صحيفـــــة ترافــل ديلــي نيــوز ان 
 6,2 نحــو  يوفــر  الطيــران  قطــاع 
مليــون وظيفــة ممــا يتطلــب من 
الحكومــات دعمه ليلعب دورا حيويا 
للربــط بين الناس ولحركة التجارة 

في العالم.
الــى  االمريكيــة  االدارة  ودعــا 
خفض العبئ الضريبي على قطاع 
الطيران في ظل احتساب الضريبة 
باكثــر مــن خمس تكلفــة التذكرة 
المحليــة .. مشــيرا الى ان الســفر 
يشجع على تنمية االعمال التجارية 

وتوفير فرص العمل.

12.8 مليار دوالر حجم 
سوق أمن المطارات  

فــــــــي المنطقة 
بحلول 2023

دبـي ــ 
تعمل مطارات الشــرق األوســط 
التــي تعتبر ضمن أســرع قطاعات 
الطيــران نمــوًا فــي العالــم، على 
توجيه المزيد من االستثمارات نحو 
تكنولوجيــا المطــارات لتصــل إلى 
عشــرات المالييــن من الــدوالرات، 
وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز 
األمن وضمان توفير تجربة سلسة 

للمسافرين. 
ومن المتوقع للمنطقة أن تسجل 
نموًا سنويًا بنسبة 4.8 % في أعداد 
المسافرين في السنوات العشرين 
القادمة، مقارنــة مع معدل عالمي 
بنســبة 3.7 %، وذلك وفقًا لالتحاد 
الدولــي للنقل الجــوي )اياتا(. ومن 
شــأن ذلك زيادة التحــدي المتعلق 
بضمــان التعامــل بكفــاءة مع هذا 
العدد المتزايد من المسافرين دون 

المساومة على األمن.
الصعيــد  علــى  المتوقــع  ومــن 
العالمي أن يتجاوز حجم سوق أمن 
المطــارات إلــى 12.8 مليــار دوالر 
بحلــول العــام 2023، وذلــك وفقًا 
لتقريــر بحــث صدر عن مؤسســة 

غلوبال ماركت إنسايتس.

680.1 مليار دوالر 
عائدات قطاع 

الطيران في العالم 

دبـي ــ 
يســتضيف معــرض ســوق الســفر 
والــذي   ،)2017 )الملتقــى  العربــي 
دبــي  مركــز  فــي  فعالياتــه  تنعقــد 
التجاري العالمــي خالل الفترة 27-24 
أبريل القــادم، ندوة لتســليط الضوء 
علــى مختلــف جوانب قطاع الســياحة 
المرتبطة بالصحة والعافية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي 

تُقدر قيمته بحوالي 8.3 مليار دوالر.
النــدوة  هــذه  تنظيــم  وســيتم 
بالشــراكة بين سوق الســفر العالمي 
ومعهــد الصحــة والعافيــة العالمــي 
ضمــن فعاليات قســم قطــاع العافية 
والمنتجعات الصحية في معرض سوق 
السفر العربي بدبي. وستسلط الضوء 
على أحدث االتجاهات في هذا القطاع 
مــع وصول عــدد الرحــالت المرتبطة 
بقطاع الصحــة والعافية في المنطقة 
إلى 4 مليون رحلة داخلية و4.5 مليون 

رحلة من خارج المنطقة.
وقالت ســوزي إليس، رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمعهــد 
 :)GWI( العالمــي  الصحــة والعافيــة 
يشهد قطاع السياحة المتعلق بالصحة 
والعافية نموًا أكبر من قطاع السياحة 
العام بحوالي الضعف، كما أنه يشــهد 
تطورًا متنوعًا علــى الصعيد اإلقليمي 
والعالمــي. ونهدف إلــى توفير منصة 
لجمــع الخبــراء وإبراز أحــدث البحوث 
واالتجاهات لجميع المهتمين في هذا 
القطاع. وتتميز دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بريادتها على مستوى الشرق 
األوسط في قطاع السياحة المرتبطة 
بالصحــة والعافية، وســجلت نحو   1.7 
مليون رحلة تســهم بتوليد 2.7 مليار 
دوالر ســنويًا، أي بنســبة 14 % على 

مستوى المنطقة، وذلك وفقًا أصدرته 
"كوليرز" . وتليها المغرب )1.6 مليون 
رحلة(، وتونــس )0.76 مليون رحلة(، 

واألردن )0.62 مليون رحلة(.
الصحية  المنتجعــات  قطاع  وشــهد 
في فنــادق دبــي زيادة بنســبة 9 % 
في متوســط   عدد العالجات التي يتم 
تســجيلها يوميًا في النصف األول من 
العــام 2016 مقارنة مــع نفس الفترة 
من العام 2015، ومن المتوقع افتتاح 
25 منتجعــًا صحيًا جديدًا هــذا العام، 
ليصل العــدد اإلجمالي إلــى أكثر من 

200 منتجعًا.
وكان معرض ســوق الســفر العربي 
قســم  الماضــي  العــام  أطلــق  قــد 
الصحية  والمنتجعــات  العافيــة  قطاع 
إلتاحة الفرصــة أمام المشــترين في 
المنطقة والمزودين العالميين وكافة 
المهتمين في هذه المنطقة للتواصل 

وعقد االجتماعات والشراكات.
هــذا  العارضيــن  قائمــة  وتشــمل 
العــام مجموعــة مميزة من األســماء 
المعروفة فــي هذا القطاع من إيطاليا 

وسويســرا وفرنســا وهنغاريــا وكندا 
والهند وجزر المالديف مثل "ســويس 
ديمونــد هوتيل" و"لوغانــو" و"ألبرتا" 
و"راديسون  و"بريشــيا"  إيزيو"  و"ليك 
بلو 1835 أند ثاالســو" و"كان" و"فيال 

برايفيت آيالند المالديف".
وستستمر هذه الشــراكة أيضًا بعد 
ســوق الســفر العربي وخالل معرض 
ســوق الســفر العالمي في لندن الذي 
ينعقد خالل الفترة 6-8 نوفمبر 2017، 
بهــدف مواصلة تســليط الضوء على 
قطــاع الصحة والعافية على مســتوى 
العالــم والــذي تُقدر قيمتــه بحوالي 

3.72 مليار دوالر.
وشهد سوق السفر العالمي في لندن 
العام الماضي توقيــع صفقات تجارية 
بقيمــة 2.8 مليــار جنيــه إســترليني، 
وعلقــت ســوزي إليــس قائلــة: يعتبر 
معرض ســوق الســفر العالمي وسوق 
السفر العربي من أهم وأبرز المعارض 
المتخصصة في قطاع الســفر وتجذب 
عددًا كبيرًا مــن األخصائيين والخبراء 

في هذا المجال.

مــــايس ارابيا يـــركز 
على سياحة األعمال 

والمؤتمرات والسفر الفاخر  
دبـي ــ 

ضمــت النســخة الخامســة مــن مؤتمر 
"مايس أرابيا" لسياحة األعمال والمؤتمرات 
والســفر الفاخــر، أهــم وأبرز المؤسســات 
وأشــهر وكاالت الســفر فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي، جنبًا إلــى جنب مع كبار 
الموردين والمتخصصين العاملين بمجال 
الســفر، ضمن فعاليات مؤتمرها المنعقد 
في فندق بالزيو فيرساتشــي بامارة دبي. 
وركــز المؤتمــر الذي أمضــى "نصف عقد 
مــن الزمــن" بإنجــاز اتصــاالت األعمــال 
التجاريــة، والــذي يعــد حدثــًا متخصصًا 
ومنصــة رئيســية لفعاليات القطــاع، على 
اإلمكانيات الهائلة التي يقدمها سوق دول 
مجلس التعاون الخليجي في مجال السفر، 
من خالل فعاليات مؤتمر ســياحة األعمال 

والمؤتمرات والسفر الفاخر.
وانطلقــت فعاليــات المؤتمــر بجلســة 
قويــة تضمنــت تعريفــًا بقطاع "ســياحة 
األعمــال والمؤتمــرات" ألقاهــا الدكتــور 
روب ديفيدســون المتخصــص في مجال 
ســياحة األعمال والمؤتمرات وهو صاحب 
مؤلفــات في هــذا الخصــوص، باإلضافة 
لكونــه محاضــرَا دوليــًا في مجــال تحفيز 
الجماهيــر، والمؤثر الرئيســي فــي قطاع 
سياحة المعارض والمؤتمرات في المملكة 

المتحدة.
وأكد ديفيدســون في عرضه على أهمية 
ســياحة األعمال والمؤتمرات وكيف يمكن 
للقادة المؤثرين بناء فرق عملهم وتحقيق 
أقصــى قدر من اإلنجاز من خالل أنشــطة 
فعاليــات ســياحة األعمــال والمؤتمــرات. 
وأوضــح ذلك بالقــول: كان هنــاك طفرة 
كبيرة فــي عدد هائل من الشــركات التي 
تختار المكافآت غير النقدية لتقدير جهود 
موظفيهــا حــول العالــم، مثــل اختيارهم 

لسياحة الحوافز واالجتماعات التشجيعية.
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صحار - يوسف بن احمد البلوشي
أشاد مدير فندق ميركيور صحار فيكتور 
فيسير، بمكونات القطاع السياحي الذي 
تزخر بها الســلطنة والتــي تجعل منها 
وجهــة ســياحية عالمية في ظــل تنوع 

المقومات الطبيعية والتضاريسية .
وقال في حديث ل »وجهات«: ان فندق 
ميركيور صحار الذي افتتح في ديســمبر 
الماضي يضم 152 غرفة وجناحا ويتميّز 
بموقعه االستراتيجية على طريق مسقط 
- الباطنة. مشيرا الى ان نسبة التعمين 
فــي الفنــدق عنــد 55  %  حيــث يعمــل 
الشــباب العُماني في كل المواقع، وهم 
متحمســون للغاية للعمــل فمنهم من 
يعمل في االســتقبال واألمــن والمطبخ 
وترتيب الغرف وغيرها من مواقع العمل 
ونحن نعمل كأسرة واحدة هدفنا تحقيق 

النجاح للفندق وارضاء النزالء.

تشغيل مطار صحار
وأضاف مدير عام فندق ميركيور صحار 
اننا نتطلع بشغف الى اعادة تشغيل مطار 
صحار من اجل تنشيط الحركة السياحية 
وجــذب األفواج الســياحية مباشــرة من 
الدول األوروبية كما هو الحال في صاللة 
حيث نجد ان هناك حركة طيبة أنعشــت 
الفنــادق وليس في موســم الخريف بل 
حتى الموسم الشتوي بات موسما مهما 
ومنعشــا، لذلك فإن إعــادة الرحالت الى 
مطار صحار سيســاهم في تعزيز الحركة 
خاصة اذا كانت قادمة مباشرة من دول 
أوروبا وهو ما سيعمل على حراك سياحي 
هام خاصة وان محافظة شــمال الباطنة 
بوالياتها تتميز بمواقع سياحية طبيعية 
وشــاطىء جميل وتراث اصيل من حيث 

القالع والحصون .

تنشيط السفن السياحية
مؤكــدا أيضــا علــى أهميــة فتح خط 
مالحــي للســفن الســياحية فــي ميناء 
صحــار من اجل جذب أفواج من الســياح 
عبر السفن السياحية خاصة وان الميناء 
مهيأ الستقبال السفن العمالقة وهو ما 
سيثري التنوع في األفواج السياحية الى 
صحار كما هــو الحال في خصب ومطرح 
وصاللة التي تستقبل السفن السياحية.

وعن خطــط المرحلــة المقبلة لجذب 
السياح من الدول المجاورة كسوق مهم، 
قال مدير عام فنــدق ميركور صحار: بال 
شــك ان صحار تعتبر واسطة العقد بين 
مسقط ودولة االمارات العربية المتحدة 
مثل مدينة العين ودبي والفجيرة وهناك 

نســبة جيــدة مــن الســكان الوافدين 
يــودون زيارة الســلطنة والتعــرف على 
مقوماتها الطبيعيــة، لذلك فإن خططنا 
الترويجية تنصب على الســوق اإلماراتي 
وايضــًا دول الخليــج االخــرى مثل قطر 
فــي  الطبيعــة  ان  حيــث  والســعودية 
الســلطنة ال تضاهى فــي الحقيقة بين 
اقرانها في دول المنطقــة.  لذلك علينا 
ان نجــذب األفواج الســياحية الى صحار 
بشــكل اكبر لتعزيز النشــاط الســياحي 
واستغالل قرب صحار من دولة االمارات.

ارتفاع األسعار
وعن شــكوى ارتفاع األسعار في فنادق 
الســلطنة قال مدير عام فندق ميركيور 
صحار: علينا اوال أال نقارن أســعار فنادق 
الن  المجــاورة  الــدول  مــع  الســلطنة 
هناك نســبة كبيرة من المعروض وقلة 
احيانا فــي الطلب لذلك تجــد التنافس 
فــي األســعار اما فــي الســلطنة ال يزال 
المعروض قليــال ولكن أســعار الفنادق 
الخمس نجوم متقاربــة وهناك فارق مع 
أســعار 3 و4 نجــوم في بعــض األحيان 
ولكن بدأت األسعار في الهبوط في ظل 
الوضع االقتصــادي للعالم الــكل اليوم 
يعاني من ضعف الحركة السياحية وهي 

نتاج األوضاع االقتصادية في العالم.

وأشــارا الــى ان الســياح اليــوم باتوا 
ذات  االقتصاديــة  الفنــادق  يفضلــون 
القيمــة القليلــة وليــس الفارهــة الني 
كســائح يهمني المــكان النظيف كوني 
طــوال اليوم خــارج الفنــدق وال آتي اال 
فــي وقت النوم. لذلك هنــاك توجه من 
الســياح للفنــادق الصغيرة التــي تلبي 
حاجتي وباســعار مناســبة . وشدد على 
أهميــة ان تبنــى فــي الســلطنة فنادق 
اقتصادية من مستوى ثالث وأربع نجوم.

تنمية سياحية
وأكــد فيكتور فيســير علــى أهمية ان 
تركز الســلطنة على التنمية الســياحية 
في طل ما تزخر به مِن مقومات سياحية 
ثرية فعلى ســبيل المثال الشاطىء من 
واليــة الســيب الى شــناص ال يوجد به 
اال ثالثــة فنادق وهي نســبة قليلة على 
مســاحة تمتد نحو 250 كيلو مترا لذلك 
فــإن االســتثمار يحتاج الــى دفعة قوية 
مــن اجل تنميــة ســياحية فاعلة تعطي 
عائد اقتصادي وتنوع في الناتج المحلي 

للبلد.
وقال: يتطلب بشــكل اكبر تسويق 
عمان كبلد َذا طبيعة جميلة وخالبة 

ومكونــات جغرافية متعددة يبحث 
عنها اليوم الســياح النهــا ال تزال 
بكــرا في الحيــاة التقليدية، خاصة 
وان الشعب العُماني شعب مضياف 

ويرحــب بالســياح وهــذا عامــل مهــم 
لجذب الســياح الى السلطنة. كما تملك 
السلطنة إرثا تاريخيا وعادات أصيلة يود 
الســياح التعرف عليها عــن قرب. وعلينا 
ان نحافــظ علــى االســواق التقليدية ، 
كما ان وجود العمارة االسالمية في بناء 
المســاجد وخاصة المساجد التي تحمل 
اسم جاللة السلطان ذات طابع معماري 

فريد تشكل وجهة للسياح.

حدائق مائية
وقال فيكتــور: تزخر صحــار بمقومات 
ســياحية جميلة مثل الشواطىء والقالع 
واألوديــة التي تشــكل مــزارا ســياحيا 
متنوعــا، مع الحدائــق والمراكز التجارية 
التي تشــهد توســعا مما يعطي جميلة 
مــن المكونــات الترفيهيــة للعائــالت 
التــي تأتــي الى صحار خاصــة .  وطالب 
باالســتثمار في انشــاء الحدائق المائية 
لتضفــي مزيدا من الســياحة الترفيهية 
األطفال  واستمتاع  للسياح 

والكبار.
وأشــار الى أهمية 
كورنيش  اســتغالل 
صحار بشكل افضل 
مــن حيــث عمــل 
ومطاعم  مقاهــي 
الســياح  لخدمــة 

والمرتادين .

أكد أن صحار واسطة عقد بين مسقط واإلمارات 

مدير فندق ميركيور :
إعادة تشغيل مطار صحار ينعش الحركة السياحية

نأمل تسيير رحالت 
طيران مباشرة من 

أوروبا الى صحار على 
غرار صاللة

55  %  نسبة التعمين 
ونعمل كأسرة واحدة 

لتحقيق النجاح في 
الفندق

رحالت السفن 
السياحية الى صحار 

ستزيد أعداد السياح 
الى شمال الباطنة

■ فيكتور فيسير 
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أخبــار

الرباط - ا ف ب

المغــرب،  فــي  الســياحة  تبــدي 
مقاومة بأســاليب عدة للحفاظ على 
شــتى،  صعوبــات  رغــم  مكانتهــا، 
إلــى اســتقطاب جنســيات  ســاعية 

جديدة، كالصينيين والروس.
في عــام 2016، زار 10,3 ماليين 
ســائح، المملكة، في زيادة بنســبة 
1,5 % مقارنة بعام 2015، بحســب 

المرصد المغربي للسياحة.
رئيــس  محيــد  ســعيد  ويعتبــر 
المرصــد، أن هــذا »األداء، مشــرف 
وإيجابــي«. قــال: »نحن في ســياق 
دولي صعب، شهد الكثير من التردد 

في السفر«.
الشــريك األمني  المغرب،  وينتهج 
الرئيس للــدول األوروبية، سياســة 
أمنية دفاعية، والشــرطة منتشــرة 

في كل المناطق السياحية.
يذكــر أن الســياحة قطــاع رئيس 
لالقتصــاد المغربــي، كونهــا تمثل 
10 % مــن الثــروة الوطنيــة. ومــع 
الماليــة  والتحويــالت  الصــادرات 
المصــادر  أحــد  تعــد  للمغربييــن، 
الرئيسة للســيولة في البالد، وثاني 

أهم مصدر لفرص العمل.

زيارة المشاهير الى 
مصر يعزز الحركة 

السياحية

القاهرة-
قال يحيى راشد وزير السياحة، إن 
زيارة ويل سميث وزيارة المستشارة 
األلمانيــة أنجيال ميــركل، باإلضافة 
إلى زيارة »ميسي«، لها تأثير مباشر 
على الصورة الذهنيــة لمصر، الفتا 
إلى أن القوى السياسية دائما تدعم 

القوى االقتصادية.
وأضــاف »راشــد«، خــالل مداخلة 
هاتفية مع اإلعالمية إيمان الحصري 
فــي برنامج »مســاء دي إم ســي«، 
والذي يُــذاع على فضائيــة »دي إم 
ســي«، أن زيارة »ميركل« تدل على 
أن مصــر دولة أمن وأمان، وتشــجع 
الســائحين بزيــارة مصــر، متابعًا: 
»نســتخدم كل هــذا علــى مواقــع 
السوشــيال ميديا«، مؤكدا أن زيارة 
»ميســي« و«ويــل ســميث« تلفــت 
االنتبــاه وتؤكــد على أمــان وأهمية 

وقيمة مصر.
وتابع وزير الســياحة قائال: »هناك 
وزارة  قبــل  مــن  مدفوعــة  آليــات 
السياحة، لدفع األحداث إلى التواصل 
أكثــر«، مؤكــدا أن زيارة شــخصيات 
ســتنعكس  لألهرامــات  دوليــة 

المغرب تسعى 
للحفاظ على 

مكانتها السياحية 

ســيول-

شاركت سفارة السلطنة بجمهورية كوريا 
في ندوة المناخ االســتثماري لدول الخليج 
التــي نظمتهــا غرفــة التجــارة والصناعة 

. KCCI الكورية
وقدم الســفير محمد بن ســالم الحارثي 
سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا عرضا 
مرئيا عن الســلطنة والموقع االستراتيجي 
والمكانــة التاريخية والــدور الريادي الذي 
لعبته فــي التجارة الدوليــة بجانب العمق 
الحضــاري والتاريخــي والمــوروث الثقافي 
بعنوان »المناخ االستثماري في السلطنة : 

الفرص والحوافز االستثمارية ».
حــول  لمحــة  العــرض  تضمــن  كمــا 
العالقات العمانية الكوريــة وآفاق التعاون 
حيث اســتعرض متانة االقتصــاد العماني 
والمؤسسات المالية التي تحظى باالشادة 
الدوليــة باإلضافــة إلى لمحة عــن الرؤية 

المستقبلية العمانية 2020 .
وأوضح السفير الخطة الخمسية التاسعة 
ومــا تتضمنــه من أهــداف لتحقيــق رؤية 
2020 في التنويــع االقتصادي والقطاعات 
والســياحة  اللوجســتيات  المحــددة وهي 
والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتعدين 
غيرهــا مــن القطاعــات وكذلــك البنيــه 
األساســية والحوافــز االســتثمارية لجذب 

االســتثمارات الخارجيــة . وأشــار الحارثي 
خــالل العرض إلى برنامــج »تنفيذ » الذي 
يعنى بوضع آليــة لتذليل العقبات وتقديم 
التسهيالت للمستثمرين والحلول العملية 

لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية 2020.
كمــا تم تســليط الضــوء علــى الفرص 
االســتثمارية المتاحــة فــي الســلطنة في 
المناطق االقتصادية الحــرة كهيئة الدقم 
االقتصادية والمناطق الصناعية والموانيء 
المختلفة والمتوفرة في عدد من المناطق 
كصحــار وصاللــة والدقم موضحــا المناخ 
االســتثماري اآلمــن للســلطنة والموقــع 

الجغرافــي المتميــز والحوافــز المشــجعة 
والدعم الحكومي وقانون جذب االســتثمار 
ومرونة االجراءات لإلســتثمارات الخارجية. 
واشتمل العرض تقديم عدد من المشاريع 
القائمة والمســتقبلية في قطاع الصناعات 
والســياحة ومشــروع الســكك الحديديــة 
والمدينــة  الطبيــة  المدينــة  ومشــروع 
التعليمية باإلضافة إلى المشاريع االنشائية 
والموانيء والمطارات وصندوق تكنولوجيا 
المعلومات والمشاريع السياحية والسمكية 
والطاقــة المتجــددة . وتخلــل المحاضرة 
على تقديم فيلــم وثائقي عن هيئة الدقم 

االقتصادية ومــا تقدمه من فرص وحوافز 
استثمارية وتم توزيع المطويات الترويجية 
مــن الهيئــة العامــة للترويج واالســتثمار 

)إثراء( وهيئة الدقم االقتصادية.
حضــر النــدوة عــدد مــن المســؤولين 
مــن غرفــة التجــارة والصناعــة الكوريــة 
األعمــال  وصاحبــات  رجــال  بمشــاركة 
وممثلين مــن حوالي 150 شــركة كورية 
في مختلف المجاالت كالطاقة واالنشــاءات 
والتكنولوجيا والرعاية الصحية والشــؤون 
والمــواد  والســمكية  والزراعيــة  البيئيــة 

الصحية والمنزلية وغيرها.

الســـلطنة تشارك في ندوة المناخ
االستثماري لـدول الخـليج بكوريا 

السفير محمد الحارثي استعرض الفرص والحوافز المتاحة والمشاريع المستقبلية 

منتدى عالمي في األردن 
يبحث فرص وتحديات 

الســياحة العالجـــية 
عمان - العمانية 

عقد في العاصمة االردنية عمّان، منتدى السياحة 
العالجية العالمي بحث فيه المشاركون من نحو 40 
دولة أبرز تحديــات وفرص القطاع على المســتوى 
العالمــي. ويرمــي المنتــدى الذي نظــم على مدى 
يوميــن من قبل جمعية المستشــفيات الخاصة في 
األردن بالتعــاون مــع المجلــس العالمي للســياحة 
العالجية في موضــوع »عولمة الرعايــة الصحية«، 
إلى بحث ســبل تطوير القطاع لمواكبة الطموحات 

للسياحة العالجية على المستوى الدولي.
وأكــد رئيس الوزراء األردني هانــي الملقي، خالل 
افتتــاح المنتــدى، علــى أهمية هــذا القطاع ضمن 
القطاعــات الداعمــة لالقتصــاد فــي األردن ســواء 
فــي مجال االقتصــاد الصحي أو فــي قطاعات أخرى 
مختلفة، مبرزا الســمعة التي تحظــى بها المملكة 

كمركز متميز وجاذب للسياحة العالجية.
وأكد على أهمية تســليط الضوء على اإلمكانيات 
الكبيــرة والمزايــا العديدة التي يتمتــع بها القطاع 
الطبي األردني، مشــيرا إلى أن هذا المنتدى يندرج 
ضمن النشــاطات العديدة التي تنظمها أو تشــارك 
فيهــا الجمعيــة والتي تزيــد على عشــرين مؤتمرا 

ومعرضا سنويا في مختلف دول العالم.
مــن جانبه، قال رئيس مجلس الســياحة العالجية 
التركي أمين كاكماك، وهو الرئيس الفخري للمجلس 
العالمي للسياحة العالجية؛ علينا مسؤوليات إليجاد 
وسائل جديدة لتعزيز وتقديم خدمات صحية نوعية 

وكمية للعالم ولالنسانية جمعاء. 

مسقط-

يواصل الطيــران العماني المضي 
قدمًا في خطته التوســعية الطموحة 
خالل العــام 2017 حيث قــام برفد 
أســطوله الجــوي بثــالث طائــراتٍ 
جديــدةٍ انضمت أحدثهــا من طراز 
بوينج 9-787 دريمالينر بتاريخ يوم 
الخميــس الماضــي عقــب انضمام 
طائرتين من طراز بوينج 800 737- 
إلى أسطول الشركة خالل هذا العام.
 787-9 بوينــج  الطائــرة  وتعــد 
عريضة البدن النســخة األكبر حجمًا 
مــن الطائــرة المتطورة مــن طراز 
أســطول  ضمــن   787-8 بوينــج 
والمخصصــة  العمانــي  الطيــران 
ذات  المــدى  طويلــة  للرحــالت 

المحركين.
وتوفر مقصورة درجة رجال األعمال 
على الطائــرات من طراز بوينج 787 
دريمالينر 30 مقعدًا على درجة رجال 
األعمــال من تصميم شــركة بي أي 
أيروســبيس، والتي تعمــل بإمكانية 
التحكم لتتحول إلى أســرة مسطحة 
بســهولة باإلضافة إلى 258 مقعدًا 
على الدرجة السياحية.وجهزت كافة 
الدرجــات بأحــدث أنظمــة الترفيــه 

المتكاملة من ‘تاليــس’، والتي تتيح 
الوصــول إلى مجموعة واســعة من 
البرامــج الترفيهيــة المتنوعة أعدت 
خصيصًا الســتكمال وســائل الراحة 
للمقصورات  اإلســتثنائية  والرفاهية 
والمقاعــد الجديــدة، ممــا يضْفــي 

تجربة سفر ال مثيل لها في األجواء.
أقيم حفــل اســتالم الطائــرة في 
منشــأة شــركة بوينــج فــي مدينة 
ســياتل األميركيــة بحضور ســعادة 
ســلطان  بنــت  حنينــة  الســفيرة 
المغيرية، سفيرة السلطنة المعتمدة 
لدى الواليــات المتحــدة األميركية، 
بمعيــة المهنــدس عبدالعزيــز بن 
سعود الرئيسي، نائب رئيس تنفيذي 
لتطويــر العالمة التجارية والمنتجات 
ممثاًل عــن الطيــران العماني، حيث 
أقلعت الرحلــة اإلفتتاحية من مدينة 
ســياتل بتاريخ 23 فبراير لتصل إلى 
مســقط في الــ 24 من شهر فبراير 
الطائــرة  انضمــام  وبعــد   .2017
الجديــدة إلى قوام أسْــطول الناقل 
الوطني بات الطيران العماني يشغل 
خمس طائرات من طراز بوينج 787 
دريمالينــر. ســيتم تسْــيير الطائرة 
الجديــدة إلــى الوجهــات األوروبية 
والشــرق األْقصى، في حين ستنضم 

طائرة جديــدة أخرى من طراز بوينج 
787 دريمالينــر إلى األســطول في 

شهر إبريل القادم هذا العام.
يأتي استالم الطائرة الجديدة كجزء 
من برنامج الناقل الوطني التوســعي 
الشــبكة  مســتوى  علــى  الطمــوح 
واألســطول، وعلى حد سواء، يواصل 
الطيــران العمانــي ضخ اســتثماراته 
بهدف توفير أفضل الخدمات الممكنة 
وتقديم تجربة ســفر فريدة لضيوفه 
فــي األجْــواء، حيــث يعــد اســتثمار 
الشــركة مؤخرًا في ترقية مقصورات 
الدرجــة األولــى لثالث طائــرات من 
طراز إيه 300-330 استكمااًل لجهود 
الناقــل الوطنــي الرامية نحــو تعْزيز 

مستوى أسطوله الجوي.
جديــر بالذكــر أن قوام أســطول 
الحالــي يتكون  العمانــي  الطيــران 
من 5 طائــرات من طراز بوينج 787 
دريمالينــر و6 طائــرات مــن طــراز 
إيربــاص 300-330، باإلضافــة إلى 
-2002 4
330 و 5 طائــرات من طــراز بوينج 
900-737 و 25 طائــرة مــن طــراز 
بوينــج 800-737، إلى جانب طائرة 
واحدة من طراز بوينج 700-737 و4 

طائرات من طراز إمبراير 175.

الطيران الُعماني يعزز أسطوله بطائرة بوينج  9 - 787  دريمالينر 
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مسقط - العمانية  

لمســابقة  الرئيســية  اللجنــة  عقــدت 
الســلطان قابــوس لإلجــادة الحرفية لعام 
2017 - 2018م فــي دورتهــا الخامســة 
اجتماعها األول برئاســة الشــيخة عائشــة 
بنت خلفان الســيابية رئيسة الهيئة العامة 

للصناعات الحرفية .
وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة كافــة 
المجاالت المطورة للمســابقة والمبادرات 
المعــززة لتحفيز الحرفيين للمشــاركة في 
منافسات المســابقة باإلضافة الى االطالع 
على األعمال واالختصاصات الموكلة للجان 
الفرعيــة المنبثقة مــن اللجنة الرئيســية 
االجتمــاع  بنــود  وتضمنــت  للمســابقة 
استعراض حزمة من المقترحات المخصصة 
لزيادة أعداد المشاركين في المسابقة عبر 
دراسة وإضافة مجاالت حرفية مطورة وفتح 

فرص في محاور تنافسية جديدة.

جاهزية 
كما اشــتمل اإلجتمــاع علــى التأكد من 
للصناعــات  االقليميــة  الدوائــر  جاهزيــة 
الحرفية في المحافظات لضمان اســتقبال 
كافة طلبات المشاركة وإلتزام المختصين 
بتعريف الحرفيين باســتيفاء االشــتراطات 
المؤهلــة للمســابقة مــن خــالل تصميم 

وتنفيذ خطط توعوية موجهة لذلك.
وتحــرص الهيئــة علــى رفــع مســتوى 
المســابقة التــي تقــام دوريًا ُكل ســنتين 
الى تأمين التنافســية بيــن الحرفيين عبر 

اإلعداد والتنظيم المــدروس وتوفير أعلى 
درجات الشــفافية بما يرقى مع التشــريف 
الذي وصلت إليه وهو حملها السم المقام 
الســامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد المعظــم - حفظه اهلل 
ورعــاه - ، األمــر الــذي يعكــس االهتمام 
العالــي للقيمــة االجتماعيــة واالقتصادية 
والثقافيــة المثرية للقطاع الحرفي الوطني 

محليًا وإقليمًا ودوليًا.
قابــوس  الســلطان  مســابقة  وتجســد 
لإلجادة الحرفية مدى الرعاية السامية التي 
يخصها جاللته للحرفيين العمانيين لتحفيز 
قدراتهم واســتثارة مكامن اإلبداع لديهم 
من أجل إجــادة التطوير واإلنتــاج الحرفي 

واالرتقاء به إلى مستوى جمالي ونفعي.

تعدد الفرص
وتهدف المســابقة في دورتها الخامسة 
للرقــي بالصناعات الحرفيــة وزيادة الوعي 
المجتمعــي بالحــرف المطــورة باعتبارها 
قطاعــًا متعــدد الفــرص للباحثيــن عــن 
عمــل مــن أصحــاب المهــارات االبداعية 
والتطويرية الــى جانب حرص الهيئة على 
االرتقــاء بالمنتجــات الحرفية وإبــراز روح 
التنافس بين الحرفيين ، وتعد المســابقة 
في مقدمــة أوجــه الدعم الحرفــي لكافة 
منتسبي القطاع الحرفي في السلطنة، كما 
يأتي إدراج المسابقة ضمن خطط وبرامج 
الهيئــة للمســؤولية االجتماعيــة الرامية 
إلى تطوير مشــاريع العمل الجمعي واألداء 
االبداعي مــن أجل تحفيز التنافســية عند 

الحرفييــن ، إضافــة إلــى دور المســابقة 
الريــادي في تطويــر المهــن والصناعات 

الحرفية المتوارثة بالسلطنة.
وتســعى الهيئة مــن خالل المســابقة 
إلــى تجويــد المســارات التطويرية بين 
الحرفييــن وأصحــاب المشــاريع الحرفية 
المجيــدة للوصول إلى إيجاد منتج عماني 
حــــرفــي متطــور قــادر على المنافســة 
بجانب تشــجيع الحرفيين علــى االهتمام 
الحرفية  للصناعــات  والتطوير  واالبتــكار 
فضــال عن تشــجيع أصحــاب االســتثمار 
في المجــال الحرفــي علــى التنافس في 
تسويق المنتج الحرفي وتدريب الحرفيين 
العاملين فــي هذه المشــاريع على طرق 

التسويق لهذه الصناعات.

أعــداد المشــاركين ضمــن  يُذكــر أن 
قابــوس  الســلطان  مســابقة  منافســات 
لإلجــادة الحرفيــة عبر دوراتهــا المختلفة 
عــدد  بلــغ  إذ  متنوعــة  زيــادة  شــهد 
المتنافســين مــن الحرفيين في النســخة 
الرابعة من المســابقة 856 مشــاركًا وتم 
تدشــين الدورة األولى من المسابقة فـي 
عام 2004 بعدها توالت نســخها ســنويًا 
الى أن شهدت المسابقة رفعًا في مستوها 
الوطنــي حيــث تم تشــريفها بــأن تحمل 
أســم المقام الســامي فــي 2009م ومنذ 
عام 2011م أصبحت المســابقة تقام كل 
سنتين بهدف إتاحة الفرص للحرفيين من 
أجل االســتعداد المبكر للمشــاركة ضمن 

منافسات المسابقة بمختلف مجاالتها.

ماذا أعددنا لموسم صاللة السياحي 2017 ؟
تتهافــت الــدول اليوم على جذب اكبر عدد من األفواج الســياحية في ظل الركود 

االقتصادي الذي يخيم على اقتصادياتنا المعتمدة على سعر برميل النفط.
وبمــا ان الموســم الســياحي لصاللة أخــذ يقترب مــع دخولنا منتصــف مارس، 

فالسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا اعددنا لهذا الموسم الذي يقبل علينا سريعا.
بال شك ان اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان صاللة السياحي،  لديها من الخطط 
والبرامج التي وضعتها على أجندة الفعاليات التي ســتوفرها للســياح، ولكن علينا 
العمل بشــكل اكثر سرعة، خاصة من حيث التركيز على فعاليات تهم الطفل النه 
اساس الوجود السياحي المحلي والخليجي على وجه الخصوص، فنتمنى من اللجنة 
المنظمة ان تركز على جذب فعاليات اكبر للطفل ليعيش المتعة طوال تواجده مع 
أســرته خالل اإلجازة، خاصة وان االســرة هدفها االول إســعاد اطفالها خالل زيارة 

محافظة ظفار في الموسم السياحي. 
فالســائح الخليجي على وجه الخصوص أيضا يحتاج الى ان نوفر له من البرامج 
والفعاليــات التــي تجعلــه يعيش اطول فترة فــي هذا الصيف خاصــة اذا ما عرفنا 
ان رمضــان يبــدأ في 27 مايو وينتهي في 26 يونيــو بمعنى ان هناك فترة طويلة 
إلجــازة الصيف هذا العــام. ونحن من األهميــة بمكان ان نركز بشــكل اكبر على 
جذب اكبر عدد من الســياح الخليجيين خاصة وان هناك عزوف على أوروبا بســبب 
المشــكالت التــي يواجهها الخليجــي في هذه الفتــرة وبالتالي الســياح الخليجيين 
يبحثــون عن المكان اآلمن  لقضــاء إجازته الصيفية. وبما ان محافظة ظفار تتمتع 
بطقس استثنائي علينا ان نبذل أقصى جهد تسويقي، ومن حيث توفير الفعاليات 
والمطاعم النظيفة المتنقلة فوق الجبل وفِي السهل حيث أماكن وجود السياح بين 
احضان الطبيعــة الخالبة مع عمل المقاهي الصغيرة العالمية المعروفة وعلينا ان 
نفتح باب االســتثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من االن وعلينا ان نحدد لها 
ماذا نريد وكم عدد المطاعم والمقاهي المتنقلة التي نحتاج لها مع تحديد المواقع .  
كما ان برامج فعاليات المساء يجب ان تتوافق واحتياجات كل فرد حتى نلبي رغبات 

السياح من البرامج والفعاليات والسهرات الفنية والمسرحية والسينمائية .
كما اننا نأمل افتتاح مشروع الحديقة المائية مع موسم الخريف حتى يعيش الكبار 
والصغــار لحظــات فرح في المالهي الترفيهيــة . ان هكذا برامج وفعاليات بال شــك 

سوف تبهر الصغار وتجعلهم سعداء بزيارة صاللة في موسمها السياحي 2017.

رأي

 رئيس مجلس اإلدارة 
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

 تصدر عن:

مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

صندوق البريد: 1
 الرمز البريدي: 314 سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:
 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:

نــقـــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع »المطبعة الشرقية ومكتبتها« ــ مسقط ، روي

حرفي عماني في ســوق مطرح يعرض منتوجاته من الصناعات الحرفية، وتسعى الجهات المعنية لتوفير مواقع لعدد 
من الحرفيين لعرض وبيع منتجاتهم الحرفية في سوق مطرح الذي يعد وجهة سياحية للسياح الذين يزورون السلطنة. 

لتحفيز قدراتهم واستثارة مكامن اإلبداع

استعراض مقترحات لزيادة أعداد المشاركين في مسابقة 
الســـلطان قابــوس اإلجـادة الحــرفية 2017 - 2018

info@wejhatt.com



مارس 102017

بعد مشروع تطوير وتحسين وترميم األماكن والشواهد التاريخية 

هــيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تفتتح
المعرض المتحفـي الدائم في قلعة ممباسا

ممباسا - العمانية 

والمحفوظــات  الوثائــق  هيئــة  افتتحــت 
الوطنية المعرض المتحفي الدائم في قلعة 
ممباسا بكينيا بعد مشروع تطوير وتحسين 
التاريخيــة  والشــواهد  األماكــن  وترميــم 
والمقتنيــات األثريــة والوثائقيــة في البيت 

العماني وقاعة المزروعي والمتحف بالقلعة.
رعى حفــل االفتتاح، الدكتور حســن واريو 
وزيــر الرياضة والثقافــة والفنــون الكينية، 
وبحضور نجيب بالال وزير الســياحة الكيني، 
والدكتور حمد بن محمــد الضوياني رئيس 
الوطنيــة  والمحفوظــات  الوثائــق  هيئــة 
والســفير صالح بن ســليمان الحارثي سفير 
الســلطنة المعتمــد لــدى كينيــا وعدد من 
كبار المســؤولين والشخصيات العمانية في 

ممباسا والمو وماليندي.

جــــهود
جاء هذا االفتتاح بإشراف ومتابعة من هيئة 
بالتنســيق  الوطنية  الوثائــق والمحفوظات 
مع ســفارة الســلطنة في كينيــا، وبالتعاون 
مــع وزارة الرياضة والثقافة والفنون الكينية 
في إطار جهود هيئــة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية فــي التعريف بالجوانــب الحضارية 
والتاريخية للعمانيين ودورهم في المنطقة 
ومــا خلفه األجــداد من مآثر علميــة وأثرية 
ووثائقية ايمانا من الهيئة لتثبيت الشواهد 
والمواقع االثرية. وقال الدكتور حســن واريو 
وزير الرياضة والثقافــة والفنون الكينية في 
كلمتــه إن الحضارة في ممباســا والمجتمع 
الســواحلي ترتبط بين الحضــارة اإلفريقية 
والعربية، مؤكدًا أن الســلطنة اســتطاعت 

تقريب هذه العالقة.
حقيقــة  يجســد  المعــرض  أن  وأضــاف 
الثقافة العمانية والــدور الكبير الذي قام به 
العمانيون في دول شــرق إفريقيا وبالتحديد 
في ممباســا، عندما استجابوا لطلب األهالي 
المحتــل  لتخلــص مــن  فــي مســاندتهم 
البرتغالــي، فــكان انتصارهــم وتحريرهــم 
لممباسا هو انتصارا للشعب الكيني وألهالي 

ممباسا العريقة.

معاني المحبة
مــن جانبه قــال الدكتور حمــد بن محمد 
الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية فــي كلمة االفتتــاح إن هذا الحفل 
يجسد معاني المحبة والمودة ورقي التعامل 
الحضاري لمجتمع ممباســا الذين أســهموا 
في جعل مدينتهم مدينة حضارية وتاريخية 
أكدوا مــن خاللها على نمــط العيش الذي 

جمعهم على التسامح.
وأضاف الدكتور أن الشعوب واألمم تمضي 
فرادى وجماعــات تهاجر من بقــاع واصقاع 
مختلفــة وتحــط رحالها من حيــث تطمئن 
نفوسها وتستقر لتتخذ تلك األماكن اوطانا 
بمرور أقوام وتأتي أقوام أخرى تهجر أماكن 
وتتزاحــم في بقاع أخرى وتتصاهر وتتعايش 
وتتواصــل وتتصــل بالحضــارات والثقافات 

فتٌكون ثقافة ولغة وعادات وتقاليد تكتسبها 
بمــرور الزمــن تتشــكل هويتهــا وكيانهــا 

السياسي واالجتماعي والثقافي.
وأوضح أن القارة اإلفريقية شهدت هجرات 
لقبائل من قارات أخرى ومن مدن في القارة 
نفســها الى مدن أخرى منــذ ما قبل الميالد 
فكان التواصــل العماني منذ األلــف الثالثة 
قبــل الميــالد حركــة تجاريــة وتواصل عبر 
البحار والمحيطات في سلســلة من القبائل 
والجماعــات المختلفة فضال عن هجرات من 
شــتى القــارة االفريقيــة الى مدن الســاحل 
وتواصــل هجرات عربيــة أخــرى لتقيم معا 

إمارات في مدن مختلفة.
وبيــن أن مــع تعرضهــم الــى الغــزوات 
المختلفــة كان لهــم المقاومة المشــتركة 
للذود عن مدنهم وكياناتهم التي أسســوها 
معا وتشكل طلب الدعم والمساندة لالمتداد 
العماني فــي مالحقــة البرتغالييــن لتحرير 
المــدن والموانــي من عُمــان الــى الخليج 
والمحيــط الهنــدي وصــوال الــى تمكيــن 
إخوانهــم فــي هــذه البقعــة فــي التخلص 
لمدينتهــم  ويعيــدون  البرتغالييــن  مــن 
ومجتمعهــم كيانهــم االجتماعــي والثقافي 
ونظامه وهيكلته اإلدارية التنظيمية لتكون 
ممباسا والية على رأس ادارتها والذي يرعى 
شــؤونهم ويجمع لحمتهــم االجتماعية في 
إطار من المشــاركة االجتماعية التي أبرزتها 
الوثائق واألدلــة التاريخية حول اختيار الوالة 
والمعنيين بالنظام اإلداري من حيث تنظيم 
الحياة االجتماعية والشؤون الدينية والثقافية 
واالقتصادية وأعمــال البر واإلحســان، وانه 
مجتمع نشهد اليوم جانبا من تاريخه الممتد 

منذ قبل الميالد للوجود العماني.

حضارة
وأكــد الدكتور حمد بــن محمد الضوياني 
أن في قلعة ممباســا الشــامخة التي تحكي 
عبــر الزمن مرور أحداث وتاريخ وحضارة منذ 
تشييدها وصمودها الى اليوم لتعلن للجميع 
أن التاريــخ يشــكل عبــر مســيرته بأحداثه 
المختلفة سلســلة متواصلــة ألي مجتمع ال 
يمكــن فصل حقبة دون األخرى، وهكذا فإن 

تاريخ ســلطنة عمان متواصل بمختلف حَقبه 
وأحداثه وحضارته.

وأضاف الضوياني بأن الغايات المنشــودة 
واألهــداف المرجوة تبرز بوضــوح العالقات 
المتينة التي جمعتنــا وروابط األخوة والدم 
والعالقات األســرية التي تتجسد فيما يربط 
السلطنة من وشائج و تعزيز متواصل لهذه 

العالقات مع كينيا وحكومتها وشعبها.
من جانبــه عبر نجيب بالال وزير الســياحة 
الكينــي عــن انبهاره مــن مشــروع تطوير 
والشــواهد  األماكــن  وترميــم  وتحســين 
التاريخية والمقتنيات األثرية والوثائقية في 
البيــت العماني وقاعة المزروعــي والمتحف 
في قلعــة ممباســا، وبما يقدمــه المعرض 
المتحفــي ومــا يزخر به مــن معلومات ذات 
أهمية كبيرة لتعريف األجيال بتاريخ المنطقة 

والدور العماني في ممباسا خاصة.

إرث 
وقــال صالح بن ســليمان الحارثي ســفير 
الســلطنة في كينيــا في كلمة لــه إن إعادة 
افتتاح البيت العماني وقاعة المزروعي وأجزاء 
أخــرى من قاعات العرض داخــل القلعة بعد 
االنتهاء في فترة قياســية وجيزة من أعمال 
التأهيــل والتطويــر وتزويدهــا بالمقتنيات 
االثرية القيمة لفتــرة التاريخ العُماني وارثه 
الحضاري واالنســاني النبيل وبما يتناســب 
ومكانة هذه القلعة العريقــة كأحد المعالم 

التاريخية والثقافية والســياحية المهمة في 
كينيــا وكواحــدة من أبــرز المواقــع األثرية 
العالمية ليشــكل البيــت العُماني بمحتواه 
التاريخــي الثري جســر محبــة وصداقة بين 

السلطنة وجمهورية كينيا.
وأضاف الســفير؛ أن الســلطنة وجمهورية 
كينيا تزخران بثراء واسع في التاريخ والفنون 
من خــالل مواقعها األثرية الكثيرة ومتاحفها 
الكبيــرة وفنونهــا الشــعبية المتنوعة. وأكد 
على وجود قرى وحارات سكنية كينية عمانية 
مثل طيوي في ممباســا وجعالن في ماليندي 
ومدينة ســلطان حمود فــي الطريق ما بين 
العاصمــة الكينيــة نيروبي ومدينة ممباســا 
نســبة الى الســلطان علي بن حمــود حاكم 
زنجبار آنذاك وهذا دليل على استمرار الروابط 
الكبيــرة التي تدعم تنمية مســيرة العالقات 
الطيبــة بين البلدين بقيــادة حضرة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم 
"حفظه اهلل ورعاه" وفخامــة الرئيس اوهورو 

كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة.

ترميم
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع تطويــر 
والشــواهد  األماكــن  وترميــم  وتحســين 
األثريــة  المعالــم  أحــد  يعــد  التاريخيــة 
والمعماريــة التــي ينتظــر أن تقــوم بأدوار 
ثقافية متنوعة يهدف من خاللها إلى تأكيد 
التواجــد العمانــي بكينيا إلى جانــب تأكيد 
عمــق العالقــات التاريخيــة بين الســلطنة 
وكينيا وترســيخ القيم العمانيــة النبيلة بما 

يعكس تاريخ عمان وتراثها وثقافتها.
وتوصلــت هيئــة الوثائــق والمحفوظــات 
الوطنية إلى صيغة تفاهم مع الجانب الكيني 
بالتنســيق مع سفارة الســلطنة في نيروبي 
من أجل قيام الهيئة بتنفيذ المشــروع وفق 
المواصفات والتصور الــذي تم اعتماده من 
الجانب الكيني وشمل تحسين وترميم البيت 
العمانــي وقاعــة المزروعــي وقاعــة التحف، 
كما يشــمل الجوانب الترميمية واإلنشائية 
لألســقف والجــدران واألرضيــات والديكور 
والبالط وأعمــال الجبس واألبواب التاريخية 
العمانية والنوافذ وصناديق العرض واالنارة 

وشاشــات العرض والتكيف وتصنيع سفينة 
عمانيــة تعود لعمليــات اإلبحــار والتواصل 
التجــاري العمانــي منذ القرن الثامن عشــر 
والتاسع شــعر لتحاكي السفن العمانية التي 

تجوب البحار والمحيطات.
المتحفــي  المعــرض  أعمــال  وتجســدت 
لتكــون حكايــة للتاريخ العمانــي من خالل 
قاعات المعرض األربع، تتمثل القاعة األولى 
فــي البيت العمانــي الذي تتنــاول الهجرات 
العمانية للجلندانيين والنباهنة وغيرها من 
القبائل ومراحل التحرير ضد الغزو البرتغالي 
من خالل االســتجابة العمانية لطلب النجدة 
من أهالي ممباســا مــن العمانيين وغيرهم 
والى عهد الدولة البوســعيدية، حيث يتناول 
الحقــب الزمنية منذ القــرن األول الميالدي 
والى آخر ســالطين زنجبار مدعوما بالوثائق 
واالتفاقيــات والمقتنيات األثرية واألوســمة 
الزراعية  والمحاصيــل  التجارية  والمنتجــات 
التــي أدخلها العمانيــون أو تبادلوا الســلع 
المختلفة ووصفت الوثائق التاريخية باللغات 

الثالث العربية والسواحلية واإلنجليزية.
وتتثمل القاعة الثانية بقاعة عمان وتتناول 
الجانــب الحضــاري والتاريخــي لعمــان عبر 
العصــور الزمنيــة قبــل الميــالد وإلى عهد 
حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان قابوس 
بــن ســعيد المعظــم، حفظــه اهلل ورعــاه، 
وعرض الوثائق والمخطوطــات والمقتنيات 
من الخناجر والســيوف والمالبــس واإلنتاج 

الزراعي والتبادل التجاري.

عـــمان الحديثة 
واطلق على القاعــة الثالثة عمان الحديثة 
وتتناول المعالم التنموية في الســلطنة من 
مشاريع التعليم والصحة والمعالم السياحية 
وصور عن الجوالت السامية لجاللة السلطان 
المعظــم، حفظــه اهلل ورعــاه، وعن مجلس 
عمــان ودور المــرأة في التنميــة كما زودت 
بشاشــات عرض تبث أفالم عن عمان باللغة 
العربيــة واالنجليزيــة، أما قاعــة المزروعي 
فهي تتنــاول سلســلة تاريخية للــوالة من 
علــى  تعاقبــوا  ممــن  وغيرهــم  المزارعــة 
ممباســا وعرض وثائق تتناول الحياة العامة 
لمجتمع ممباســا من الصكوك واالتفاقيات 
واألمــالك والبيوع وأعمال الوقــف والوصايا 
والمبــادالت التجارية وأعمال البيع والشــراء 
والنشاط التجاري وغيرها للعمانيين وغيرهم 
فــي ممباســا وعــرض المقتنيــات األثريــة 
مــن الســوف والخناجــر واألعمــال الفضية 
وعرض لوحة متكاملــة عن نظام الوالة في 
عمليــات التقاضي بحضــور الوالي والقاضي 
وشــخصيات أخرى وفرشــت التكيــات بقطع 

ووسائد النسيج العماني.
كما يشــمل العمــل تحســينات وصناديق 
عــرض لمتحــف القلعــة لمقتنيــات الجانب 
الكيني وأعمال الترجمــة لجميع المقتنيات، 
العالقــات  عمــق  المشــروع  هــذا  ويؤكــد 
العمانيــة مع مجتمع ممباســا وعلى حســن 
التعامل والصداقة التي تربط سلطنة عمان 

بجمهورية كينيا.

د. حمد الضوياني: 
تاريخ السلطنة 

متواصل بمختلف 
حـــَقبه وأحداثه 

وحضارته
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وزارة السياحة تعرض استراتيجيتها المستقبلية 

»أساس« تنظم مؤتمر عمان لالستثمار السياحي في 21 مارس 
خالد اليحمدي: هدفنا التعريف بالمنتجات السياحية الخاصة بالسلطنة واكتشاف الفرص االستثمارية 

مسقط - العمانية

يبدأ في 21 مارس الجاري، مؤتمر عمان لالســتثمار 
الســياحي األول والذي يســتمر يوميــن، بمركز عمان 
للمؤتمــرات والمعــارض، وتنظمــه شــركة مســقط 
الوطنية للتطوير واالســتثمار »أساس« بشكل سنوي، 
بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجهات المعنية.

وقال المهنــدس خالد بن هــالل اليحمدي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »أســاس«: يهــدف المؤتمــر الى 
التعريــف بالمنـتجــات الســياحية الخاصة بالســلطنة 
واستكشاف فرص التعاون بين مختلف جهات االستثمار 
والتطوير وإدارة الفنادق وغيرها من الشركات. مشيرا 
إلــى أن وزارة الســياحة ســتقوم بعرض اســتراتيجية 

السياحة العمانية في المؤتمر.

سلسلة التكامل 
وأضــاف: تســعى الشــركة الــى تعزيــز ما يســمى 
بسلســلة التكامل في قطاع الســياحة عن طريق فتح 

أبواب التنســيق بين مختلف حلقات القطاع ابتداء من 
التســويق والنقل والفنادق، وانتهــاء بوجهات الترفيه 

والمطاعم والضيافة والصناعات الحرفية.
وأوضــح ان المؤتمــر والمعــرض المصاحــب لــه 
ســيوفر قاعــدة لإلعــالن عن المشــاريع الســياحية 
فــي كل عــام والذي ســيوضح حجم التوســع والنمو 
السنوي واستكشــاف مســاحات الطلب النوعي التي 
تنقص الســوق المحلي مشيرا إلى أن المؤتمر سوف 
يســتقطب عدد من الخبراء والمتحدثين من شركات 

عالمية معروفه.
وذكــر اليحمدي أن خطة »أســاس« تعمل على دعم 
القطاعات الوطنية المختلفــة واالقتصاد العماني من 
خالل تنفيذ مشــاريع ذات قيمة تجارية، حيث ســتقوم 
الشــركة على مدى األعوام العشرة األولى لها بتطوير 
محفظــةٍ متنوعــة مــن المشــاريع المختــارة بقيمةٍ 
تصل إلى مليار ريال عُمانيّ تقريبا من شــأنها تعزيز 
اســتراتيجيّة التنويــع االقـتصــادي التــي تـنـتـهجها 

الحكومة وربط المواطنين باألهداف الوطنيّة.

مسقط - العمانية

اســتضافت اللجنة االقتصاديــة والمالية 
مــن  عــددا  مؤخــرًا   الشــورى  بمجلــس 
المســؤولين المختصين بشــركة الطيران 
العماني وذلك في إطار دراســتها لموضوع 
واقع أداء الشركات الحكومية في السلطنة 
والتي تأتي في مقدمة الدراســات المدرجة 
في أجندة اللجنة خالل دور االنعقاد السنوي 
الثانــي. جاء ذلــك خــالل اجتمــاع اللجنة 
الدوري الثاني عشــر لدور االنعقاد السنوي 
الفتــرة  مــن  م   )-2017  2016( الثانــي 
الثامنة للمجلس )2015-2019م( برئاسة 
الدكتور صالح بن ســعيد بن ســالم مسن 
رئيس اللجنــة وبحضور أصحاب الســعادة 

أعضاء اللجنة.

عرض مرئي 
وقدمت شــركة الطيــران العماني عرضًا 
مرئيــا تناولت خاللــه رؤية الشــركة والتي 
تنص على أن يكــون الطيران العماني من 
شــركات الطيران الرائدة فــي مجال توفير 
الخدمات عالية الجودة والعمل على الترويج 
للســلطنة في كافــة أنحاء العالــم كوجهة 
ســياحية تتميز بالمناظر الطبيعية الخالبة 

والمعالــم الثقافية الرائعة وكــرم الضيافة 
العمانيــة األصيلــة. وتطــرق العــرض إلى 
نسبة مساهمة الشــركة في الناتج المحلي 
اإلجمالي خاصة في القطاع السياحي وذلك 
من خالل زيــادة عدد الوجهــات والرحالت 
الســياحية والتعــاون مــع وزارة الســياحة 
لتعزيز القطاع السياحي إلى جانب الحديث 
عن نســب التعمين في الشركة حيث أشار 
العــرض إلــى أن نســبة اجمالــي التعمين 
حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2016م 

بلغت 61 % حيث تشــكل نســبة التعمين 
في اإلدارة التنفيذية )نائب رئيس تنفيذي/ 
نائــب رئيس أول/ نائب رئيس( 66 % فيما 
بلغ نســبة التعمين في اإلدارة المتوســطة 
)مديــر أول /مديــر / مســاعد مدير( 54 % 
أمــا اإلدارة الدنيا )ضابط أول/ ضابط( فقد 

بلغت نسبة التعمين فيها 68 %.
وتنــاول العرض اإلجــراءات التي اتخذتها 
الشــركة لتطبيق قواعد الحوكمــة، واالثار 
البيئية الناتجة والحلول، إلى جانب الحديث 

عــن أبرز الجهــود التي تقوم بها الشــركة 
في إطــار المســؤولية االجتماعيــة و دعم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برامج تدريبية 

وأوضــح المختصــون من خــالل العرض 
المقــدم أن الشــركة قامــت بطــرح برامج 
تدريبيــة لـ 50 مؤسســة من المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة وذلــك بالتعاون مع 
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة وصنــدوق رفــد كمــا قامت 

الشــركة بتطويــر نافــذة إلكترونية تمكن 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن 

التسجيل والتقدم للمناقصات إلكترونيا
كما تحــدث العرض عن موقف الشــركة 
حول بعض المشــاريع المنفذة والمشــاريع 
المســتقبلية. وأشــار المختصون بالشركة 
تتمثــل  المســتقبلية  الشــركة  خطــة  أن 
فــي زيادة نســبة التعمين لتصبــح بحلول 
2020 حوالــي 70 %. بعدهــا قدم أعضاء 
اللجنة استفســاراتهم حول بعض الجوانب 
المتعلقة بالتحديات التي تواجهه الشــركة 
وخططها المســتقبلية لزيادة مســاهمتها 
فــي الناتج المحلــي اإلجمالــي، إضافة إلى 
االستفسار عن الخســائر الكبيرة والمتكررة 
ســنويا للشــركة علــى الرغــم مــن الدعم 

الحكومي السنوي للشركة.
جدير بالذكر أن اللجنة قد استضافة خالل 
اجتماعاتهــا الســابقة عددًا من الشــركات 
الحكوميــة فــي إطار دراســتها لواقــع أداء 
الشــركات الحكومية في الســلطنة، وذلك 
للخروج برؤيــة واضحة حول التحديات التي 
تواجه هذه الشركات وخططها فيما يتعلق 
بزيادة مساهمتها في الدخل اإلجمالي مما 
يســهم في تعزيز االقتصاد الوطني خاصة 

في ظل الظروف االقتصادية الحالية.

دشن أول رحالته الدولية إلى دبي 
طـيران السـالم يطـير قريبـا إلى الســعودية وباكسـتان

الشركة قدمت عرضا مرئيا لرؤيتها المستقبلية  
»اقتصـادية الشــورى« تناقــش أداء وخــطط الطـيران العـماني 

مسقط ــ 
قال فرانســوا بوتلييه الرئيس التنفيذي لطيران 
الســالم ان الشــركة تسعى الى توســيع شبكاتها 
الدوليــة خــالل األيــام المقبلــة لتشــمل كال من 
باكســتان والمملكة العربية السعودية وذلك بعد 

وصول الطائرات الجديدة.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة تدشين رحالت 
الشــركة الى دبــي: أن دبي تمثل وجهــة للعمل 
والسياحة مما يمنح مزيدا من الخيارات للمسافرين
 وكان طيران الســالم أول طيــران اقتصادي في 
الســلطنة ، قد دشــن مؤخرا، أولى رحالته الدولية 
الــى إمارة دبــي بدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

بواقــع رحلتين يوميا مــن مطار مســقط الدولي 
باتجــاه مطار آل مكتــوم الدولي في دبــي وورالد 
سنترال قبل أن يتحول مسار الرحلة الى مطار دبي 

الدولي اعتبارا من 26 من شهر مارس الجاري.
ويأتي هذا التدشــين بعد وصول طائرته الثانية 
من طراز ايرباص )320 ايه( التي أطلق عليها اسم 
"فتح الخير" والتي ستتيح ايضا تسيير رحلة يومية 
ثالثة إلى صاللة. وقــال المهندس خالد بن هالل 
اليحمــدي رئيس مجلس إدارة طيران الســالم إن 
تدشين رحالت الشــركة إلى صاللة ودبي عزز من 
االلتزام بدعم كافة مظاهــر النمو االقتصادي في 
السلطنة مشيرا إلى أن ارقام الشركة تظهر نتائج 

مبشرة على جميع المستويات .
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مسقط-

دعا محســن بن خميس البلوشــي مستشار وزارة 
التجــارة والصناعــة؛ أصحــاب وصاحبــات االعمــال 
لالســتفادة من هذا حدث إكســبو 2020 دبي الذي 
ستســتضيفه امــارة دبي في عــام 2020 لما له من 
أهميــة كبيــرة على المســتوى العالمــي والذي من 

المتوقع ان تشارك فيه حوالي 200 دولة.
وقال : ان هذه زيارة وفد اكسبو 2020 الى السلطنة 
بهدف التعريــف بالفرص العديــدة والمتنوعة التي 
يوفرها الحدث العالمي المرتقب )أكسبو 2020 دبي( 
للشــركات العُمانية بمختلف أنشــطتها ومجاالتها، 
وكذلك تعرف بالمعايير واالليات المطلوبة لتسجيل 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة للمشــاركة في 

المعرض.
جاء ذلك خالل استضافة غرفة تجارة وصناعة عمان 
مؤخرا، وفد من منظمي إكسبو 2020 دبي، بحضور 
المهنــدس رضــا بن جمعــة آل صالــح نائب رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومحسن بن 
خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، 
لبحث ومناقشــة الفــرص العديــدة والمتنوعة التي 
يوفرها الحدث العالمي المرتقب، للشركات العُمانية 

على اختالف أحجامها.

جولة تعريفية
وتأتــي هــذه الزيارة في مســتهل جولــة تعريفية 
خليجيــة لوفــد إكســبو 2020 دبــي، تشــمل خالل 
األشــهر القادمة، كاًل من البحريــن والكويت وقطر 
والســعودية، حيث شــارك في اللقاء أكثــر من 100 
ممثل لمؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة 
فــي قطاعات مختلفــة بينها اإلنشــاءات، والضيافة، 
واألطعمة والمشروبات، والفوالذ والنحاس، والحرف 
المحليــة. وافتتح المهندس رضا بن جمعة آل صالح 
اللقــاء بكلمــة ترحيبية قــال فيها: نرحب بأشــقائنا 
رئيس وأعضاء وفد منظمي أكسبو 2020 في بلدهم 
وبين أهلهم بالســلطنة مقدرين لهــم هذا التوجه 
للترويج لهــذا الحــدث الضخم وللفــرص العمالقة 

المنتظرة من خالله . مشــيرا إلى أن مشــاركة 180 
دولة من كافة أنحاء العالم في ذات المكان والزمان 
بإمــارة دبي الخالقة يعني تدفــق ماليين الزوار من 
الباحثين عن الفرص واألفكار المتميزة ، بل وللتعرف 

على الشرق األوسط من خالل مدينة دبي.
مضيفا: ندعو جميــع أصحاب االعمال الغتنام هذه 
الفرصة، والتعرف على كل الفرص المتاحة ألصحاب 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة وأن يجدو لهم 

مكانا في هذا الحدث العالمي الكبير.

حدث عالمي
مــن جانبها، قالت منال البيــات، نائب رئيس دمج 
وتطويــر األعمــال في إكســبو 2020 دبي: إكســبو 
2020 دبــي هــو حــدث عالمــي يخــصّ المنطقة 
برمتها، هذه المنطقة التي تفيض بالمواهب الشابة 
ورواد األعمال والعقول المبدعة، والشــركات عالمية 
المستوى، الذين يستطيعون جميعا المساهمة فيه 
واالســتفادة منه. ففي عــام 2017، نتوقــع أن تتم 
ترسية أكثر من 140عقدًا بقيمة إجمالية تتجاوز 11 
مليار درهم، وسيشــمل العديد منها، سلعًا وخدمات 
تعنــي مجتمــع األعمــال العُمانــي بشــكل خاص، 

ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وأضافــت: وفــي إطــار التزامنــا بتوفيــر الفــرص 
المرتبطــة بإكســبو 2020 دبي، على أوســع نطاق 
ممكن، قمنا بتطوير آلية للمشــتريات والمناقصات، 
تتســم ببســاطتها وشــفافيتها وشــموليتها. ويتم 
اإلعــالن عن معظــم المناقصــات التــي تُطرح في 
الســوق عبر بوابة رقمية خاصــة. وبينما نعمل على 
اســتقطاب ما يزيد علــى 200 دولة للمشــاركة في 
الحــدث العالمــي المرتقــب، ســيكون باســتطاعة 
المشاركين اســتخدام البوابة من أجل مناقصاتهم، 
مما يتيح للمزودين المُســجلين الوصول إلى سوق 

أكبر ومجموعة أوسع من الفرص المتنوعة.
وتابعت قائلة: نحن نشــجع وندعو جميع الشركات 
للتســجيل فــي بوابتنــا الرقمية ما يتيــح لها فرصة 
االستفادة من الفرص العديدة التي سيوفرها إكسبو 
2020 دبــي خالل الرحلة المتجهــة نحو عام 2020 

وما بعده. وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة قيّمة 
لتســليط الضوء علــى الهوية الوطنيــة، وفرصة ال 
سابق لها في دول الخليج كي تستعرض مُقدّراتها 
ومنجزاتها الوطنية أمام الســياح الذين سيتوافدون 
إلــى المنطقة الســتمتاع بفعاليات الحــدث العالمي 
المرتقب، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

خطط
وخالل اللقاء، اطلع الحضــور على الخطط الخاصة 
بـ إكسبو 2020 دبي والتقدم المُحرز حتى اآلن على 
صعيد االســتعداد والتحضير للحــدث العالمي. كما 
رّكز اللقاء على الفــرص المميزة المتاحة خالل رحلة 
التحضير وأثناء األشهر الستة لفعاليات الحدث ذاته، 
ومرحلة بناء اإلرث التي ستشهد تحويل موقع الحدث 
إلــى بيئة مزدهرة لمختلف الصناعات التي سترســم 

مالمح مستقبل االقتصاد اإلقليمي.
وفي إطار تســليط الضوء على دعم إكسبو 2020 
دبي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، قالت منال 
البيات: إن الشــركات الصغيرة والمتوسطة مساهم 
مهم في االقتصاد اإلقليمي، سواء على صعيد الناتج 
المحلي اإلجمالي أو توفير فرص العمل. وتتسم هذه 
الشريحة من الشــركات بالحيوية والمرونة والقدرة 
على اإلبــداع واالبتــكار، ولهذه األســباب مجتمعًة، 
يلتزم إكسبو 2020 دبي بتوفير كافة الوسائل التي 
تســهّل انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
سلســلة التوريد الخاصة بالحدث العالمي المرتقب، 

إلى أقصى حد ممكن.
فعلى ســبيل المثال، وضعنا شــروطًا تجارية مرنة 
تيح للشــركات الصغيرة والمتوســطة المشاركة في 
المناقصات بقدرات تنافســية أعلى، وتشــمل سداد 
ما نســبته 50 % من قيمة الســلع أو المواد مقدمًا، 
وسداد 25 % من قيمة الخدمات مقدمًا. وفي يونيو 
2016، أعلنــا عــن تخصيص ما نســبته 20 % من 
إجمالي قيمة اإلنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، 
بعقود تتجاوز قيمتها خمســة مليارات درهم، لقطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مسقط - العمانية

دشنت الهيئة العامة لترويج االستثمار 
وتنمية الصــادرات “إثــراء” مؤخرا الفيلم 
القصير والكتيــب الترويجي الذي يحكي 
المقومــات الفريــدة التــي تتميــز بهــا 
السلطنة في شتى المجاالت تحت عنوان 
“وحدهـــا عُمــــان” وذلك بــدار األوبرا 

السلطانية.
وأكد طالب بن ســيف المخمري، مدير 
عــام التســويق واالعالم في “إثـــراء” ان 
تدشــين الفيلم والكتيب الترويجي يأتي 
ضمن ســعي إثـــراء للترويج للســلطنة 
وهويتها التسويقية تماشيًا مع الجهود 
التــي تبذلهــا فــي الترويــج للســلطنة 
ومناخهــا االســتثماري ومــا تقدمه من 
مزايا تنافسية للمســتثمرين إضافة إلى 
المساهمة في تنمية الصادرات العمانية 
غير النفطية وإيجاد منافذ تســويقية لها 
في مختلف أسواق دول العالم ضمن إطار 
دعم جهود التنويــع االقتصادي والبحث 
عن البدائل المتاحة في ســبيل النهوض 

باالقتصاد الوطني.
وقال في كلمته إن تســويق الســلطنة 
بمختلف مقوماتها سواء االجتماعية منها 
والتعريف  العريق،  وتاريخها  والســياحية 
بِســماتها الفريــدة في شــتى المجاالت 
ال يقــل أهمية عــن الترويج لالســتثمار 
وما تقدمه من حوافز لممارســة األعمال 
التجارية وتأسيس المشاريع االستثمارية، 
أو عــن الترويج لصادرات الســلطنة غير 

النفطية في مختلف األسواق الخارجية.

وأضــاف ان “اثراء” تــدرك تمامًا أهمية 
التكاملية والعمل المشــترك لذا تحرص 
“اثراء” على مشــاركة مختلف شــركائها 
مبادراتها الســنوية لتحقيق رسالتها في 
جعل الســلطنة وجهة جاذبة لالســتثمار 
والتجــارة، وقد تــم اخيرا إنتاج سلســلة 
أفالم ترويجية قصيــرة عددها 12 فيلما 
تحت عنوان )ممارســة األعمــال التجارية 
فــي ســلطنة عمــان( إضافة إلــى إنتاج 
سلســة تقاريــر موجــزة تســلط الضوء 

على أبرز القطاعــات االقتصادية الواعدة 
القصير  الترويجــي  والفيلم  بالســلطنة، 
والكتيــب الترويجــي )وحدهــا عـمــان( 
اللذين تم تدشــينهما يعدان إضافة إلى 
هذه السلســلة مــن المواد التســويقية 
وهي متوفرة عبر موقع الهيئة االلكتروني 

ومختلف قنواتها اإلعالمية.
وصاحب حفل التدشين تنظيم معرض 
مصغر يســلط الضوء على أهم أنشــطة 
الهيئــة ومبادراتها للعــام 2017، منها 
حملة “استثمر في عُمان” التي تستهدف 
هــذا العام كال مــن؛ جمهوريــة الصين 
وعددٍ من دول أوروبا إضافة إلى األسواق 
الخليجيــة، باإلضافة إلى المشــاركة في 
عــددٍ من المعــارض الدوليــة، وتنظيم 
مجموعةٍ من اللقاءات الثنائية المباشرة 
مــع المشــتريين الدوليين، عــالوًة على 
البرامــج واألنشــطة األخــرى التي تدعم 
رســالة الهيئة ورؤيتها في مجالي ترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات.

»وحدها عمان«  فيلم من »اثراء« للتعريف بفرص االستثمار في السلطنة

»إكسبو 2020 دبي« يعرف المجتمع التجاري العماني بالفرص االستثمارية 
في إطار جولة تعريفية خليجية

د. رجـب بن
عـلي العويســي

اإلعالم السياحي الوطني 
والتحوالت المطلوبة

ينطلــق حديثنا عن اإلعــالم الســياحي الوطني، من 
التحوالت اإليجابية التي عززت حضور أرصدة الســياحة 
الوطنيــة فــي تقارير الســياحة الدولية، فمع ما أشــرنا 
إليه ســابقا مــن أهمية الترويج والتســويق الســياحي 
في تحقيــق التنافســية العالميــة، يأتي أهميــة وجود 
قاعدة إعالمية قوية تتســم بالكفاءة والمهنية والتنوع، 
تأخــذ بيــد المنظومــة الســياحية وتعمــل علــى إعادة 
تشــكيل وصياغة المفردة الســياحية وربطها بالواقع، 
عبــر أجنــدة عمل تســتهدف تعميــق الوعي الســياحي 
مفهومــه وثقافتــه وأطره التشــريعية بالشــكل الذي 
يســهم في جــذب االســتثمارات، وإغراء المســتثمرين 
العالمييــن في تنفيذ مشــروعات ســياحية منتجة، وما 
تقدمه الرســالة اإلعالمية مســاحات فكريــة ومعرفية 
عبر تعزيز المفاهيم السياحية اإليجابية وإعادة صياغة 
األفكار والعادات السياحية الممارسة وتصحيح المغلوط 
منهــا، وبناء بدائل متعددة يبتكــر أدواتها المواطن من 
خالل تمكين الشــباب من المســاهمة عبــر مبادراتهم 
للرســالة  ســتتيح  والتــي  الســياحية،  ومشــروعاتهم 
اإلعالميــة فــرص الرصد المباشــر لها، وجــذب التأييد 
لهــذه المبادرات، وتعزيز آليــات التواصل مع المبتكرين 
الســياحيين وذوي االهتمــام، وتقريبهــا مــن الجمهور 
والمســتثمرين في الداخل والخارج، بالشكل الذي يتيح 
قراءة مســار اتجــاه المنظومة الســياحية العمانية، وما 
تمتلكــه من رصيــد متعدد البيئــات، متنــوع الثقافات، 
ودور المفردة الســياحية الوطنية  في تعزيز مســارات 
التفاعــل معهــا،  عبر قراءة أوســع لألبعــاد االجتماعية 
والثقافيــة واالقتصاديــة والفكريــة، ومســتوى التأثير 
اإليجابي الذي تقدمه، مســتفيدة من النتائج المتقدمة 
التــي حققتهــا الســياحة العمانيــة عالميــا وحضورها 
المســتمر في اللقاءات والمناشط والفعاليات السياحية 
العالميــة، والتــي تتيح للرســالة اإلعالمية الســياحية، 
فــرص رصد هــذه التفاعــالت والتعريف بهــا، وترويج 
الحضــور الســياحي العماني فيها بمــا يضمن الوصول 
إلى المســتثمرين الســياحيين وتوجيه األنظــار اليهم، 
ومنحهم فرص االطالع المباشــر علــى مقومات النجاح 
في السياحة العمانية وبناء خبرات مشتركة، تسهم في 

إعادة الحيوية والتجديد للسياحة الوطنية.
وســيوفر هذا الحــراك اإلعالمي المتعــدد االتجاهات، 
المتنوع  األدوات، والمبتكر للوسائل ثراء معرفيا متنوعا 
يسهم في توجيه القرار السياحي وتمكينه من مواصلة 
البحــث عــن فــرص ســياحية ذات أولويــة، كمــا يضع 
المواطن فــي الصورة حــول طبيعة المنجز الســياحي 
والشــراكات التــي تمــت ودوره فــي توفيــر مســاحات 
وفرص أكبر لنمو السياحة في بيئته الداخلية، وتشغيل 
المسارات الفكرية والحوارات العلمية والعملية والتركيز 
على البحوث والدراســات  المســاندة، واكتشــاف بيئات 
ومواقع سياحية متنوعة، هذا الدور يرتبط بالقدرة على 
إدارة المعلومات الســياحية وتوظيفهــا ورصدها بدقة، 
واالســتفادة من رجع تحليل البيئات السياحية والتعرف 
علــى متطلباتها وألوياتها وتحدياتها، وتحليل ودراســة 
ســوق الســياحة العمانيــة وأوقات النشــاط الســياحي 
البيئات السياحية المطلوبة، وجاهزية البيئات السياحية 
والفندقيــة الموجودة علــى تقديم معلومــات متجددة 

حول خدماتها وبرامجها.
عليه فــإن تأكيدنا على ضرورة وجود إعالم ســياحي 
متكامــل ) قنــاة ســياحية -مقتــرح-( لــه خصوصيتــه 
وطرائقــه وأدواتــه واســتراتيجيات عملــه ومســاحاته 
الواســعة في عرض الصــورة الســياحية الوطنية؛ بات 
مطلبــا ملحــا وإضافــة نوعيــة للمنجز الســياحي تتيح 
التعاطي الواعي معه، والمســاحة المتاحة لهذا القطاع 
ونســبة التأثيــر والتواجــد والحضــور له في الرســالة 
اإلعالميــة الوطنيــة مــن حيــث البرامــج والمبــادرات 
والتوجهات، وعــرض نتائج التقارير الســياحية، وإدارة 
الحــوارات الســياحية، واســتقصاء رأي الجمهــور حول 
المنجز الســياحي عبــر أدوات مقننة للرصــد والتقييم 
والتحليــل، والتعريــف بالبرامــج الســياحية ونوعية ما 
يحتاجــه المجتمــع منها، ونقــل مســتوى التفاعل عبر 
الفضــاءات المفتوحة وشــبكات التواصــل االجتماعي،  
وقدرتها على خلق شــعور متفائل بالســياحة الوطنية 

وجوانب اإللهام فيها.
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الجبل األخضر-

كشــف منتجــع أنانتــارا الجبــل األخضــر، 
المنتجــع األعلى في الشــرق األوســط، عن 
عرض حصري لسّكان السلطنة ودول مجلس 
التعــاون الخليجــي إلــى قضاء عطلــة رائعة 
بيــن أحضان المنطقة الجبليــة المهيبة في 
الســلطنة واالســتفادة من عروض حصرية 
علــى الغــرف وخدمــات الســبا والمأكوالت 
والمشــروبات. يتربّع المنتجع المصنف من 
فئة الخمس نجــوم على ارتفــاع 2000 متر 
فوق سطح البحر على حافة جبل سحيق، حيث 
يســيطر المناخ المعتدل ليتســنّى للضيوف 

االستمتاع بأنشطة حافلة بالتشويق والمرح 
أو االستجمام في السبا.

كما بِوســع الضيوف االستفادة من حسم 
حصــري بنســبة 30 % يخوّلهــم االختيار 
مــن بين 33 فيال مزوّدة بأحواض ســباحة 
خاصــة متراميــة األطراف ويمكــن التحّكم 
بدرجــة حرارتهــا، أو مــن بيــن 82 غرفــة 
بريمييــر وديلوكــس مطّلــة علــى الوادي 
المهيب. وفــي الجوار تنتظرهــم مغامرات 
كتســّلق الجبــال والرمايــة، والتنــزّه فــي 
الجبــال علــى متــن الدرّاجــات الهوائيّــة 
وغيرها من األنشــطة المرحة. أما الضيوف 
الذين ينشــدون االســتجمام، فمــا لهم إال 

تدليل أنفســهم بالعالجات المستوحاة من 
المنطقة وبالحمّــام المغربي التقليدي في 
ســبا أنانتــارا، الــذي يقدّم بدوره لســكان 
عمان ودول مجلس التعاون الخليجي حسمًا 

بنسبة 20 % على كل العالجات.
ســيجد عشّــاق الطعام ما يشفي غليلهم 
فــي ســتّة مطاعم وصــاالت تتــراوح بين 
مطعــم عربــي راٍق للمشــاوي، وآخر بجانب 
المســبح مســتوحى من األجواء الرومانية، 
ومطعم عالمي يســتقبل الزوار طوال اليوم 
ويقدّم األصناف الكالســيكية، والونج على 
السطح حيث األجواء العليلة مالئمة لتناول 

الطعام في الهواء الطلق على مدار العام. 

ارتفاع أعداد رواد المنتجعات لقضاء عطل نهاية األسبوع

منتجع صحراء الوادي في رأس الخيمة يطلق خدمة الحاجب االستثنائية   

مسقط-

مــع اقتــراب عطلة اإلســراء والمعــراج يوم 
االثنيــن 24 أبريل، بدأ الكثيــرون يخططون 
مسبقا لقضاء عطلة نهاية أسبوع مطولة في 
إحــدى المنتجعــات - كل ما عليكــم فعله هو 
دمــج العطلتين معا عبر إضافة يوم واحد من 
رصيد إجازتكم الســنوية للحصول على أربعة 

أيام من االستجمام الكامل!
وهــــنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي أعداد 
الراغبين بقضاء عطل نهاية األســبوع في 
المنتجعات، ويعود ذلك إلى انتشــار الوعي 
بنمط الحيــاة الصحي، إلى جانب قيام فرد 
مــن كل عشــرة )9 %( بتخصيص العطل 

للقيام باألنشطة المتنوعة .
ووفقًا لفنــادق ومنتجعات هيلتون، أحد أكبر 
عالمات الضيافة العالمية، هناك اتجاه متزايد 
لقضــاء عطل قصيرة في المنتجعات إلشــباع 
الرغبــة بالقيــام بمغامرات مصغــرة تتخللها 

عالجات سبا ومرافق االستجمام.
قــال أندرياس الكنر، نائــب رئيس هيلتون 
إلدارة العالمة التجارية في المنطقة: شــهدنا 
تغيرا كبيرا منذ افتتاح أول منتجعاتنا الدولية، 
عندما قصصنا شريط افتتاح هيلتون الكاريبي 
في بورتوريكو عام 1949. وأصبحت اإلجازات 

القصيرة اتجاها متزايد االنتشار كما هو الحال 
مع الســياحة العالجية ، حيــث يريد الضيوف 

االستفادة من كل شيء في مكان واحد.
ويضيــف: نحن نعلم أن الوقــت أصبح أكثر 
قيمة من ذي قبل بالنسبة لضيوفنا، لذا توفر 
منتجعاتنا الحل األمثل. سواء كان ذلك للقيام 
برحالت ريفية في الصباح، أو لعب الجولف في 
فترة ما بعد الظهيرة أو السباحة واالستجمام 
في السبا قبيل العشــاء. يود الضيوف تجريب 
مختلف الخبــرات أثناء عطلة نهاية األســبوع 
الواحدة.ومــع زيــادة أعداد الرحــالت الجوية 
الميســور التكلفة، أصبح من السهل زيارة أي 

مــن منتجعات هيلتون الراقيــة الموزعة حول 
العالم. ويقــوم مرتادو المنتجعات عادة بحجز 
رحلة لمدة تصــل إلى أربعة أيام لقضاء عطل 
نهاية األســبوع، ويريدون القيــام بمجموعة 
متنوعة مــن المغامرات الصغيــرة في الجوار 

إلى جانب االستفادة من مرافق المنتجعات. 
وتقع منتجعات هيلتون في أشهر الوجهات 
العالمية. وتقدم لضيوفها تجارب شــخصية 
متخصصــة ضمــن بيئــة مســتوحاة مــن 
الوسط المحلي، ليتمكن الضيوف من حجز 
عطلة سريعة لالسترخاء وتجديد حيويتهم 

والتمتع بالمغامرة.

رأس الخيمة-

أطلق منتجع صحراء الوادي، رأس الخيمة 
خدمة »الحاجب« االســتثنائية الجديدة في 
محميــة الــوادي الطبيعية الممتــدة على 
مســاحة 500 فدان، والتي ســتحدث ثورة 
في تجارب الســفر الصحراوي. فهي تشمل 
أنشــطة اســتجمامية قائمة على المغامرة 
واالســترخاء إلى جانب برنامــج ريتز-كيدز 
مخصص لألطفال وتحرص هذه األنشــطة 
علــى ابتــكار ذكريــات لجميــع الضيــوف 
باختــالف أعمارهــم واهتماماتهــم. تتيــح 
خدمــة »الحاجــب« االســتثنائية للضيوف 
بحســب  الشــخصية  رحالتهــم  تعديــل 
تفضيالتهــم واهتمامتهم. فالبرنامج قائم 
على أربعة أركان أساســية هي جوهر الحياة 
في الصحراء والثقافة البدوية، وفن تدريب 
الصقور وركوب الخيــل والجمال، والطبيعة 
ريتز-راينجرز  وبرنامج  البيئيةـ،  واألنشــطة 

المخصّص لألطفال.

ويســتطيع الضيــوف استكشــاف الحيــاة 
البريــة في محميــة الفنــدق الطبيعية من 
خالل المشــاركة فــي الجوالت اإلرشــادية 
ورحالت المشــي التي تهدف إلى إطالعهم 
علــى أنــواع الحيوانات والنباتــات المحلية، 
وزرع شــجرة الغــاف الخاصة بهــم في غابة 
التراث في المحمية، وهي الشــجرة الوطنية 
فــي دولــة اإلمــارات، أو مشــاهدة عــرض 
الصقــور التفاعلــيّ الذي يجــري يوميًا عند 

ركــن الصقور فــي المنتجــع، والتعرف على 
أســلوب حياة البدو القديــم واالطالع على 

عالقتهم المذهلة مع الطيور الجارحة.
كما سيتســنى للضيوف المشــاركة في 
عـــــدد مــن األنشــطة الترفيهيــة خالل 
إقامتهــم مثــل تعّلــم تقنيــات الرمايــة 
الحماســية، وصيد الســمك مــن الينبوع 
وإعادة إلقائه في الماء، وركوب الجمال عند 

المغيب أو السير في الصحراء.

متتجـع أنانتــارا الجـبل 
األخــضر يقدم عرضا 

حـصريا بخصـم 30 %

إطالق عالمة »تايم 
رزيدنس« في عجمان 

عجمان-
أعلنت مجموعة "تايم للفنادق" التي تتخذ من 
مدينة دبي مقرًا لها عن توسيع محفظة عالمة 
"تايــم رزيدنــس" في دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة وذلك من خالل مشــروع "بالم 1 تايم 
رزيدنــس" في مدينــة عجمــان. ويضم مبنى 

"بالم 1 تايم رزيدنس" الذي سيتم إطالقه في مارس 2017، ما مجموعه 16 شقة 
لإلقامة الطويلة تتميز بتصميمها الداخلي والتجهيزات الحديثة فضاًل عن مجموعة 
متكاملة مــن المرافق لتوفير معيشــة مريحة ومريحة للســكان. ويقع المبنى في 
شــارع حافظ إبراهيم على بعد بضعة دقائق فقط من الشــاطئ وعلى مقربة من 
منطقة التسوق في عجمان. ومن المقرر أن يتم في وقت الحق إطالق "بالم 2 تايم 
رزيدنس" الذي يضم 20 شــقة لإلقامة الطويلة. وقال محمد عوض اهلل، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة "تايم للفنادق": لقد شهدنا ومنذ إطالق عالمة ’تايم رزيدنس‘ 
طلبــًا ملحوظًا على الشــقق الفندقيــة ذات الخدمات عالية الجودة فــي جميع أنحاء 
المنطقة، حيث يبحث المسافرون من رجال األعمال عن تجربة إقامة منزلية تعتبر 
مثالية أيضًا للعائالت التي تبحث عن خيارات مختلفة عن الغرف الفندقية المعتادة.

فنادق الريتز-كارلتون الوجهة األمثل للتعرّف 
عـــلى مــدينة دبــي بكــل ألوانهــا وأشــــكالها

 
دبي-

مع حلول الربيع بات معه الوقت مناسبًا للتخطيط لرحلة إلى دبي. فالربيع يحلو 
بنســيمه العليل وإشــراق شمسه بحيث تســتقبل المدينة الزوار من أنحاء العالم 
كافــة، متيحة لهــم االبتعاد عن الواقع والتمتع بكل مــا تقدمه دبي التي تحتضن 
فندقــي الريتز-كارلتــون، دبــي والريتز-كارلتــون، مركــز دبي المالــي العالمي 

المميزين واللذين ال تكتمل التجربة السياحية إال معهما.
في هذا اإلطار، يستطيع الضيوف أن يبدأوا رحلتهم من فندق الريتز-كارلتون، 
مركــز دبي المالي العالمي، وجهة االستكشــاف والفــن والحرفيّة الحضرية. فهو 
يتخذ موقعًا مثاليًا يســهل من خالله استكشــاف معالم دبي الســياحية، إذ يمكن 
للضيوف خالل دقائق أن يزوروا مواقع قريبة منه مثل دبي مول، مركز التســوق 
األكبــر في العالم والذي يحتضن أكثر من 1200 متجر، وبرج خليفة، أعلى مبنى 

في العالم والذي يوفر إطاللة خالبة على كامل المدينة.

■ محمد عوض اهلل

 زيادة الرحالت بين مسقط والقاهرة إلى 5 أسبوعيا

»مصر للطيران« تقيم حفل استقبال 
لشـــركات الســياحة في السلطنة 

مسقط ــ 
أقــام مكتب مصر للطيران بمســقط حفل اســتقبال وتعارف لوكالء الســياحة 
والســفر والعاملين بمجال الطيران والســياحة فى سلطنة عمان، وذلك من أجل 
تنشــيط الحركة الســياحية وزيارد التعاون الســياحي بين مصر وسلطنة عمان، 
بحضور صبري مجدي صبري ســفير مصر لدى ســلطنة عمان والعميد المتقاعد 
وليد بن عمر الزواوي، وأعضاء السفارة المصرية ومصر للطيران وعدد كبير من 

وكالء السياحة والمسؤولين بالسلطنة .
وقــال محســن رمضان عبدالمحســن مديــر مكتب مصــر للطيران بمســقط 
ان هــذا االحتفال مــن أجل توطيد العالقات بين شــركة مصر للطيــران ووكالء 
الســياحة والعاملين بالمجال السياحي بالســلطنة وتعريفهم بالخدمات الجديدة 
التى تقدمها مصــر للطيران الى جانب تعريفهم بالوجهات الســياحية المختلفة 
بجمهوريــة مصــر العربية، والتعريف بوجهات مصر للطيــران العديدة من خالل 
شبكة مصر للطيران، باالضافة الى الوجهات المتعددة التى يمكن الوصول اليها 
مــن خالل شــبكة تحالف ) اســتار آالينــس (، وكذلك خالل المشــاركة بالرمز مع 
شــركات الطيران األخرى . وأضاف محســن رمضان ان مصر للطيران ستزيد من 
رحالتها بين مســقط والقاهرة بدءًا من آخر شــهر مــارس، لتصل عدد الرحالت 
الــى 5 رحالت اســبوعية بداًل مــن 3 رحالت، الــى جانب العديد مــن التخفيضات 
والعــروض فى المرحلة القادمة . وعن الجديــد في مصر للطيران قال رمضان : 
مصر للطيران تسلمت الطائرة الثانية من أصل 9 طائرات من طراز ) بوينج 800 

– 737 ( التى تمتاز بإمكانياتها العالية وشاشة مستقلة لكل راكب .
أمــا عن الســوق العماني فقال : قدمنــا منتج وخدمة جديدة للــركاب فى حالة 
رغبتهــم فى الســفر بحقيبة واحدة بســعر خاص الى جانب الســعر المخصص 
للســفر بحقيبتين .. وايضًا االسعار المتميزة الجديدة للسفر الى القاهرة ونقاط  
ماوراء القاهرة واألكثر من خمســة عشر نقطة مثل )لندن وباريس ، نيويورك ، 
فرانكفورد ، ميونخ ، برلين ، دار السالم ، الخرطوم و جوبا ، أديس أبابا ، نيروبي 

، وأسمره ، نجامينا .. عنتيبي ( . على الدرجة السياحية ودرجة رجال األعمال .
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عمـانتل تغطـي أكثر من 86 % من المناطق
 G 4 المأهولة بالسكان في السلطنة بشبكة

بنك مسقط يطلق عرضًا خاصًا للتسهيالت
المصـــــرفـــــية لزبائن برنامــــج »نجاحـــــــي«

مسقط-

االتصــاالت  شــركة  عمانتــل،  أعلنــت 
األولى في الســلطنة، عن استعدادها لبدء 
جولتهــا الترويجيــة الســتعراض قدراتها 
المتطورة في شــبكاتها المختلفة وشبكة 
شــبكة »الجيل الرابع 4G« في الســلطنة 
التي تغطــي أكثر من %86 مــن المناطق 

المأهولة بالسكان
وتأكيدًا علــى ريادتها فــي توفير أحدث 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات على 
مســتوى المنطقة، تعتــزم عمانتل تنظيم 
الجولــة التــي تبدأ مــن 2 مــارس 2017 
ستشمل مختلف محافظات السلطنة مرورًا 
بـ 13 والية ، وستحتضن فيها سلسلة من 
الفعاليــات المتميــزة الموجهّــة لمختلف 
الفئات العمرية بشــكل أســبوعي، وسيتم 
فيها استعراض مزايا شبكة »الجيل الرابع 
4G« المتفوقة إلى جانب تقديم أنشــطة 

تفاعلية متنوعة.
ولعبت عمانتــل دورًا محوريــًا في تعزيز 
مكانــة الســلطنة عبــر تقديم مزايــا غير 
مســبوقة فــي شــبكتها األحــدث متمثلًة 
في الســرعة واالنســيابية الفائقــة، حيث 
تعد الســلطنة هي الدولــة العربية الثالثة 

في إطالق شــبكة »الجيل الرابع 4G« في 
الشرق األوســط، كما أنها مصنّفة ضمن 
أســرع 20 شــبكة 4G دوليًا والثانية على 
مســتوى الوطن العربيكمــا اظهره تقرير 

open signal مؤسسة
وأوضــح حمــدان بن موســى الحراصي، 

القائــم بأعمال نائــب الرئيــس التنفيذي 
لوحــدة اســتراتيجية الشــركة بعمانتــل: 
»يتمثــل الهــدف االساســي مــن إطالق 
الحملــة الترويجيــة عبــر الســلطنة فــي 
اســتعراض ريادتنــا فــي تقديــم تقنيــة 
»الجيل الرابــع 4G« إقليميًا ودوليًا، ونحن 
فــي عمانتل ملتزمــون نحو تطويــر بنية 
بحيــث  تعزيزهــا  و  االتصاالتاألساســية 
تغطي كافة المناطق في السلطنة. ونحن 
نسعى دائمًا نحو تقديم تجارب استثنائية 
تســعد مشــتركينا وتفوق توقعاتهم من 
خاللخدمــات متطورة تتماشــى مع أفضل 

المعايير العالمية.«
جديــر بالذكر أن شــبكة »الجيل الرابع 
4G« مــن عمانتل تغطــي أكثر من 86% 
مــن المناطــق المأهولة في الســلطنة، 
وهذا يتعــدى المعدل العالمي الذي يقدر 
بـ %48 وفقًا إلحصائيــات االتحاد الدولي 

لالتصاالت النقالة.

مسقط-

نظم بنك مســقط مؤخرا عرضًا خاصًا 
لزبائــن برنامــج نجاحــي للمؤسســات 
الصغيرة، فــي كافة فروع بنك مســقط 
وواليــات  محافظــات  فــي  المنتشــرة 
تقديــم  خاللــه  تــم  حيــث  الســلطنة، 
التســهيالت االئتمانية والتعريف بالدور 
والخدمات التي يقدمهــا برنامج نجاحي 
فــي دعــم رواد االعمــال والمؤسســات 

الصغيرة .
وتأتي هــذه الخطوة بعد النجاح الكبير 
الذي حققته الفعاليــة التي تم تنظيمها 
العــام الماضــي وشــهدت اقبــاال كبيرا 
ومتابعــة من قبــل  الزبائــن ، كما تأتي 
تعزيــزا لدور البنك الرائــد في دعم رواد 
االعمال والمؤسســات الصغيرة  وتقديم 
عروض وتســهيالت وخدمــات مصرفية 
حصرية تلبي احتياجات هذه المؤسسات 
وتوفــر لهــم فرصــة تجربة فريــدة في 
المصرفيــة  المعامــالت  انجــاز  ســرعة 

وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة .

ويمكــن لكافة رواد االعمــال وممثلي 
فــي  الراغبيــن  الصغيــرة  المؤسســات 
االستفادة من الخدمات والتسهيالت التي 
يقدمها برنامج نجاحي زيارة كافة مراكز 
نجاحي وفروع بنك مسقط المنتشرة في 
محافظــات وواليات الســلطنة حيث قام 
موظفو بنك مســقط بالتعريف بمختلف 
التســهيالت التمويليــة التــي يقدمهــا 
البرنامج وتحتاجها المؤسسات الصغيرة 
بهدف المشــاركة في دعــم هذا القطاع 
الهام والحيــوي والذي تحرص الحكومة 
علــى تعزيز هذا القطــاع ورفد االقتصاد 
الوطني بمؤسســات قــادرة على تحقيق 
النجــاح ومزيد مــن االنجــازات في هذا 

المجال .
ويحظــى برنامج »نجاحــي » من بنك 
مسقط بإقبال كبير من قبل رواد األعمال 
والمؤسســات الصغيرة لالســتفادة من 
الخدمــات والتســهيالت المصرفية التي 
يقدمهــا البرنامــج وذلك بهــدف إنجاح 
مشــاريعهم التجاريــة وتوفيــر التمويل 

المناســب مــع بــدء اعمال المؤسســة ، 
ويأتــي أطــالق هــذا العرض مــن بنك 
 « »نجاحــي  برنامــج  لزبائــن  مســقط 
ترجمــة لرؤيــة بنك مســقط »هيا ننجز 
أكثر » ولتعزيز التواصل مع رواد االعمال 
وممثلي المؤسســات الصغيرة والتعريف 
بالخدمــات وبالتســهيالت التي يقدمها 
البرنامــج حيــث تــم تصميــم البرنامج 
خصيصــا لتلبية متطلبــات رواد االعمال 
والمؤسســات الصغيرة من خالل تقديم 
الدعــم الــالزم حيث تــم االعــداد لهذا 
البرنامج بعد دراســة ميدانية الحتياجات 
هــذه الفئــة فيما يخــص التســهيالت 
المصرفية لتســيير امور عمل الشركة  ، 
ويقدم برنامج »نجاحــي » مجموعة من 
المزايا ويوفر تســهيالت متخصصة من 
دون ضمانــات او حســابات مدققة ومن 
بينها، تسهيالت نجاحي للقرض المرن، 
وهــي عبــارة عــن تســهيالت ائتمانية 
لتطوير رأس مال الشــركة، وتســهيالت 
نجاحي لتمويل العقود ، وبطاقات نجاحي 

االئتمانية وتســهيالت لخصــم الفواتير 
وحســاب جاري متخصص للشــركات مع 
توفر مدراء عالقات الزبائن المتخصصين 
في مجال التجارة ومزايا وتسهيالت اخرى 
تساهم في الرقي باعمال الشركة وانجاز 

االعمال بشكل اسهل واسرع .
كما يقدم حســاب نجاحي الجاري مزايا 
خاصة تشــمل حد ســحب يومــي يصل 
إلى 1000 ريــال عماني لتلبية متطلبات 
األعمال اليومية من النقد ، باإلضافة إلى 
إمكانيــة الحصول على أكثــر من بطاقة 
واحــدة للخصم المباشــر لحســاب واحد 
وهو ما يســمح لألشــخاص المفوضين 
بإجــراء المعامــالت المصرفيــة بالنيابة 
عن الشــركة، وتتوفر الشــيكات الخاصة 
لحاملــي حســاب نجاحي الجــاري وأيضًا 
خدمة األولوية في الفروع لزبائن نجاحي 
إلجراء المعامــالت عند الصراف أو غيرها 
من المعامالت ،  كما يمكن  االســتفادة 
من مركز األعمال »مكتبي« في مســقط 

مرة واحدة في الشهر.

■ حمدان الحراصي

بنك العـــــز 
اإلسالمي يعين 

نائبا للمدير العام 
لألعمال التجارية

مسقط-

عيــن بنــك العــز اإلســالمي، غالب 
البوســــــعيدي نائبــا للمديــر العــام 
المصرفيــة  للخدمــات  ورئيســـــا 
البوســعيدي  . وســيتولى  للشــركات 
اإلشراف على كافة الخدمات المصرفية 
المصرفيــة  والخدمــات  للشــركات 
والخزانــة  باالســتثمارات  المتعلقــة 
المصرفيــة  الخدمــات  وكــــذلــك 

الحكومية وللهيئات .

■ غالب البوسعيدي
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من المتوقع أن تتعافى نسبة إشغاالت الغرف 3 % في 2017

بهدف ايجاد صناعة سياحية واعدة

1.17 مليار دوالر االستثمارات السياحية 
المتوقــعة فـي السـلطنة بحـلول 2026

كلية عمان للسياحة تنظم حلقة عمل خطتها االستراتيجية 2017ـ  2020

دبــي-

يشــهد قطــاع الســياحة والضيافة في 
الســلطنة نمــوًا ملحوظــًا خــالل الفترة 
الماضية ومن المتوقــع أن تصل القيمة 
اإلجمالية لالســتثمارات فــي هذا القطاع 
إلى 1.17 مليار دوالر بحلول العام 2026 
وذلــك وفــق بيانــات مجلس الســياحة 

والسفر العالمي.
ومــن المقــرر أن تشــارك العديــد من 
الجهات والشركات العُمانية في فعاليات 
معرض ســوق الســفر العربــي )الملتقى 
2017( فــي مركز دبي التجــاري العالمي 
خالل الفترة 24-27 أبريل القادم بهدف 
اســتعراض أبرز مشــاريع البنية التحتية 
وقــد  الجديــدة.  والفنــادق  الســياحية 
استقبلت الســلطنة أكثر من 2.5 مليون 
زائر خــالل األشــهر العشــرة األولى من 
العــام 2016 بزيــادة بلغــت 15 % على 

أساس سنوي.
وقال سيمون بريس، مدير أول معرض 
ســوق الســفر العربي: إنه من الطبيعي 
أن تكون ســلطنة عٌمــان وجهة مفضلة 
للســياح، وقــد تــم اختيارها فــي اآلونة 
األخيــرة كواحــدة مــن أفضــل 10 دول 
للزيــارة في عام 2017 مــن قبل العديد 
من الوســائل اإلعالمية في مختلف أنحاء 
العالــم. حيــث تتميــز الســلطنة بمزيج 
رائــع مــن الثقافــة والتاريــخ والمغامرة 
المقــرر أن تفتتــح  للمســافرين، ومــن 
حديقة مجــرات عُمــان الترفيهية البالغ 
تكلفتهــا 120 مليون دوالر أبوابها العام 
الحالي باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من 

الخيارات المتاحة للعائالت.
وقــام فريــق من شــركة "ريــد ترافيل 
اكزيبشــنز" الجهــة المنظمــة للمعرض 
بزيــارة العاصمة مســقط للقاء مجموعة 

من أبرز الالعبين الرئيسيين والمشاركين 
فــي المعــرض بهــدف تعزيــز التواصل 

واالطالع على الفرص المتاحة.
ومــن المتوقــع أن ترتفع المســاهمة 
اإلجماليــة لقطاع الســفر والســياحة في 
الســلطنة إلى 785 مليــون دوالر بحلول 
عام 2026 وفق بيانات مجلس الســياحة 

والسفر العالمي.
كما أشــار تقرير صــادر عــن "كولييرز 
انترناشــيونال" أنه ورغم أن البالد تواجه 
منافســة كبيرة مع العديد من الوجهات 
الشــعبية فــي المنطقة إال أنهــا نجحت 
بترســيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة 

على الصعيد الثقافي والتراثي.
وارتفع عدد الغرف الفندقية في السلطنة 
بمقدار 2022 غرفة في عام 2016 لتلبية 
الزيادة المتوقعة في حجم الطلب. وذلك 
رغم انخفاض معدالت اإلشغال بنسبة 11 
٪ خــالل العام الماضي، ومن المتوقع أن 

تتعافى بنسبة 3 ٪ خالل العام 2017.
ومن المتوقع أن يستضيف مركز عُمان 
للمؤتمرات والمعارض الذي جرى افتتاحه 

مؤخــرًا 28 معرضــًا خالل العــام الحالي، 
وأن يشــهد السوق انتعاشًا طفيفًا ليصل 
معــدل اإلشــغال الفندقــي المتوقع عند 

نسبة 58 %.
كما شهدت ســلطنة عُمان ارتفاعًا في 
عدد المســافرين القادمين في المطارات 
بنسبة 17 % حتى نهاية ديسمبر 2016، 
وسيتم افتتاح المحطة الجديدة في مطار 
مســقط الدولي هذا العام لتصل السعة 
اإلجمالية إلى أكثر من 12 مليون مسافر 
سنويًا. وتبلغ السعة الحالية لمطار صاللة 
الدولي مليون مســافر ســنويًا مع قدرته 
على استقبال ســتة ماليين شخص. كما 
توجد ستة مطارات في مرحلة التخطيط أو 
البناء بما في ذلك المطار الجديد في رأس 
الحد. وأضاف سيمون برس قائاًل: يواصل 
قطاع الســياحة في ســلطنة عُمان نموه 
ويقــدم مجموعة من الخيــارات المتنوعة 
لتلبيــة مختلــف احتياجات المســافرين. 
ويعتبر مفهوم تجارب الســياحة المميزة 
الذي ســيتم تســليط الضــوء عليه خالل 
معرض سوق السفر العربي 2017 عنصرًا 

أساسيًا لتجربة السياحة في السلطنة.
المشاركين  العارضين  قائمة  وتشــمل 
من ســلطنة عُمــان في المعــرض هذا 
العــام: منتجع وســبا ســيكس سينســيز 
زيغي بــاي، وفنــدق قصر البســتان ريتز 
كارلتون، ومنتجــع أنانتارا الجبل األخضر، 
وفنــدق كمبنســكي مســقط، ومنتجــع 
وســبا شــانغريال بــر الجصــة، وفنــدق 

انتركونتيننتال مسقط.
ويعتبر سوق السفر العربي الذي ينعقد 
برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبــي، الحدث األهم واألبرز 
للمتخصصيــن فــي قطاع الســياحة في 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا. وشهد 
هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار 
بنســبة 8 % في عام 2016 ليصل العدد 
إلــى أكثــر مــن 39,800 زائر. وســجلت 
الدورة الســابقة مشــاركة 2520 شركة 
عارضــة، وتوقيع صفقــات تجارية بقيمة 
تجــاوزت 2.5 مليار دوالر خــالل فعاليات 

المعرض التي تمتد ألربعة أيام.

مسقط-

نظمت كلية عمان للســياحة العمانية 
مؤخــرا ، حلقة عمل حــول صياغة خطة 
الكليــة االســتراتيجية )2020-2017(، 
وركــزت المناقشــات حــول التطــورات 
فــي قطــاع  المســتقبلية  واالتجاهــات 
الســياحة، وما يمكن ان يشكله هذا في 
االكاديمية،  وبرامجهــا  الكلية  اتجاهات 
بهدف ربط المخرجات التعليمية بالكلية 

بسوق العمل في القطاع.
وقال الدكتور عبد الكريم بن سلطان 
المغيــري، عميد كلية عمان للســياحة، 
ان الورشة اســتضافت بجانب الدكتور 
شــوبا زكريا، مســاعد العميــد وأعضاء 
هيئة التدريس فــي الكلية، العديد من 
والمتخصصين  والخبراء  المســتثمرين 
في القطاع الســياحي بالسلطنة، حيث 
شــارك الجميع فــي إطار حلقــة العمل، 
بهدف خلق صناعة سياحية واعدة، عبر 
تحديــد االمكانيات الســياحية والعمل 
علــى التطويــر المســتمر للكلية، كون 
الكليــة تشــكل اهم مدخــالت الموارد 
البشــرية، التي ترفد القطاع الســياحي 
بااليــدي العاملــة الوطنيــة، الماهــرة 

والمدربة.
مــن جهتــه قــدم الدكتــور ســتيفن 

بيرنــز، مديــر ضمــان وتعزيــز الجودة 
بالكليــة، عرضــا مرئيــا اشــتمل اهــم 
مالمح الخطة االستراتيجية للكلية، كما 
ســلط الضوء علــى إمكانــات النمو في 
صناعة السياحة في السلطنة، عبر رصد 
والمفتــاح العوامل الممكنــة للنهوض 
من خالل اســتراتيجية )2017 ـ 2020(،  
وأكــد بيرنز أن  االســتراتيجية الجديدة 
تمتلــك رؤية واضحــة المعالــم، لجعل 
كلية عمان للســياحة مركــزا للتميز في 
التعليم السياحي القادر على دعم طموح 
الســلطنة، في أن تصبح وجهة سياحية 

عالميــة رائدة، وذلك من خــالل تطوير 
مهارات الطالب واألهلية التي تتناســب 

مع احتياجات الصناعة.
وأشار الدكتور بيرنز إلى أن عدد السياح 
الوافديــن على مســتوى العالم تضاعف 
خــالل العقــد الماضي لتصل إلــى أكثر 
من 1.1 مليار نسمة، استحوذت منطقة 
الشــرق األوسط لما يقرب من 5 % من 
هذا الرقم، لكــن المنطقة لديها فرص 
مذهلة للنمو في المســتقبل بحلول عام 
2032، حيــث تقدر الحركــة الجوية في 
الشــرق األوســط من أوروبا وآسيا نموا 

بنسبة 10 % و 13 % على التوالي.
وزارة  إن  قــال،  بيرنــز  واســتطرد 
الســياحة تتوقع وصول عدد الســائحين 
في الســلطنة 4.7 مليون ســائح بحلول 
عــام 2020، وتطمح إلــى ان يرتفع هذا 
العدد إلــى 11.7 مليون زائر بحلول عام 
2040، وللمساهمة في تحقيق ذلك فإن 
كلية عمان للسياحة تدرس كيف يمكن 
الحصــول على تلــك الســياح الدوليين، 
وتســعى لتخريج جيل من الطالب يدرك 
مــاا يقدم لهــم، عبر ادراك مــا يبحثون 
عنه، باالضافة إلــى التركيز على تطوير 
قطاعات الجــذب، عبر فهم عميق لنقاط 
القــوة التي تملكهــا البالد، مــن تراث 
واصالــة ومواقع بيئيــة وطبيعية خالبة، 

وذلك لتعزيز السياحة.
وأكد الدكتــور بيرنز أن هناك إمكانات 
هائلة في اســتهداف الســوق الصينية، 
وخاصة جيل األلفية الذين هم المنفقين 
االكبــر في قطــاع الســياحة عالميا، مع 
الوضــع في االعتبــار أن الخبــراء توقعوا 
بنمو قطاع السياحة 10 % في السنوات 
الخمــس المقبلــة، مما يدفعنــا لدخول 
االســواق المختلفــة فــي اســيا واوروبا 
واقناعهــم بإمكانــات صناعة الســياحة 
العمانية العالية والواعدة، والتي تمتلك 

موارد بشرية تصنع الفارق.

أخبــار

رأس الخيمة-
 أكــدت هيئــة رأس الخيمة لتنمية 
الــزوار  أعــداد  ارتفــاع  الســياحة، 
القادميــن من بولندا والمقيمين في 
فنادق اإلمارة في عام 2016 بنسبة 

231 %، مقارنًة بعام 2015.
الرئيــس  مطــر،  هيثــم  وقــال 
ســوق  يمثــل  للهيئــة،  التنفيــذي 
السياحة البولندي فرصة نمو مهمة 
للقطــاع في رأس الخيمــة، وخاصة 
بعــد تحقيق نجــاح كبير فــي أعداد 
الــزوار القادميــن إلى اإلمــارة خالل 

العام الماضي.
القادمين  الــزوار  أعــداد  وازدادت 
من بولنــدا والمقيميــن في فنادق 
إمارة رأس الخيمــة في عام 2016 
عــدد  ازداد  %، كمــا   231 بنســبة 
الليالــي التــي يقضـــيهــا الضيوف 
290 %، وارتفعــت نســبة إيرادات 
الغــرف الفندقية بمقــدار 273 %، 
باإلضافــة الزديــاد متوســط مــدة 

اإلقامة بنسبة 17.46 %،

افـــــتتاح فــــــــــندق 
وأجــنحة الفيل 

سيتي ووك دبي  
دبــي-

احتفل فندق وأجنحة الفيل سيتي 
ووك دبي )التابــع لفنادق أوتوجراف 
محفظــة  هــي  التــي  كوليكشــن 
ماريوت الدولية للفنــادق( باالفتتاح 

الرسمي في األول من مارس.
 يقــع الفندق البوتيكي الجديد في 
قلــب مدينة دبــي النابضــة بالحياة 
بالقــرب من مــراس، ويقــدم بُعدًا 
جديدًا للضيافة األنيقة ومكانًا فريدًا 

للمناسبات االجتماعية.
ويوّفر الفندق المميّز والمنخفض 
االرتفــاع للمقيمين فيه وزواره على 
حد ســواء بيئــة اجتماعيــة ومحيط 
كانــت  ســواء  لالســترخاء  مثالــي 
رغبتهــم اإلقامــة في قلــب المدينة 
أو االســتراحة فــي مــكان منعــش. 
 11 غرفــة،   77 الفنــدق  يحتضــن 
جناحــًا، و68 شــقة، وكلها فســيحة 
وتعكس بسالســة مطلقة الفخامة 
العمرانيــة من خــالل الديكور الرائع 
المتمثــل بأثاث مميز ولمســات فنية 
عصريــة. وهكــذا تضمــن إمكانية 
بالنفــس  والعنايــة  االســترخاء 

بطريقة مختلفة.

ارتفاع أعداد السياح 
من بولندا الى رأس 

الخيمة 231  %  
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هيئة السياحة 
األيرلندية تكشف 

النقاب عن أروع 
الوجهات لعام 2017

لقضاء أوقات ال تنسى 

دبلن-

تدعــو هيئــة الســياحة األيرلندية محبي 
الســفر والرحــالت إلى زيــارة مجموعة من 
أجمل الوجهات االستثنائية التي ال بدّ من 
زيارتهــا في أيرلنــدا لقضاء أوقــات التي ال 

تنسى في عام 2017.
تقدم هــذه البالد الســاحرة لزوارها باقة 
واســعة مــن النشــاطات والمعالــم التــي 
تســتحقّ التجربة والمشــاهدة، بــدءًا من 
تاريخهــا العريق والممتدّ إلــى 5 آالف عام 
في منطقة الشــرق القديم ومواقع تصوير 
مسلســل ’جيم أوف ثرونــز®‘ المذهلة إلى 
أفضــل االحتفــاالت علــى مســتوى العالم 

بمناسبة اليوم الوطني في أيرلندا.

مواقع تصوير مسلسل
’جيم أوف ثرونز®‘

تجربٌة مدهشة يخوضها متابعو مسلسل 
’جيم أوف ثرونز®‘، تسمح لهم باتباع درب 
الغــراب ذي األعيــن الثالثة المعــروف في 
المسلسل الشهير وذلك في أراضي أيرلندا 
الشــمالية الســاحرة، حيث تحولــت القالع 

المتداعيــة والمناظــر الطبيعيــة القديمة 
إلــى مواقع تصويــر خاصة بممالــك ’جيم 
أوف ثرونز®‘ الســبعة، كما تمّ االســتفادة 
من الغابات والجبال والســهول الخالبة في 
أيرلنــدا الشــمالية كمواقــع تصوير ضمن 
المشــاهد األكثــر تميــزًا فــي هــذا العمل 
الرائــع. تســتمرّ الرحلة االستكشــافية في 
هذه المواقع المذهلــة أربعة أيام، تتخللها 
مجموعٌة من التجارب واألنشطة المتميزة، 
مثل الرماية بالقوس والسهم واالحتفاالت 

التقليدية ورحالت القوارب.

رحلة في منطقة الشرق القديم الساحرة 
في  أيرلندا تروي تاريخ 5 آالف عام

يعــود تاريــخ بعــض المواقــع األثريــة 
والمناظــر الطبيعيــة فــي منطقة الشــرق 
القديم العريقة في أيرلندا إلى ما يزيد عن 
5 آالف عام، مع ســاحات يعــود تاريخها إلى 
القــرون الوســطى وآثار من حقبــة ما قبل 
التاريــخ وقــالع رائعة وقصــور فاخرة تروي 
كّل زاويــة منهــا حكاية تاريــخ عريق غني 
والحِكــم. وتصحب  والمعاني  بالذكريــات 
هــذه التجربة الفريدة محبي التاريخ برحلةٍ 

مفعمة بعبق الماضي الذي ال تزال أصداؤه 
تتردد حتــى اليوم في الثقافــة األيرلندية. 
فمن منطقة نيوجرانج التاريخية إلى حدائق 
ومنزل باورســكورت، أحد أشهر القصور في 
أيرلندا، كّل صورةٍ تحكي قصًة مختلفة في 

منطقة الشرق القديم في أيرلندا.

االحتفاالت الوطنية في أيرلندا
فــي  الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت  تعتبــر 

أيرلنــدا الوقت األجمــل خالل العــام، حيث 
يحتفــي األيرلنديون طوال يــوم 17 مارس 
بارتداء اللون األخضر المســتوحى من نبتة 
الشــامروك ذات الوريقات الثالثة التي تعتب 
ر الشــعار القومي فــي البالد. كمــاا تحتفل 
الجالية األيرلندية في الكثير من المدن حول 
العالم بيوم ’ســانت باتريك‘ فيرتدي الجميع 
إحــدى التدرجــات األربعيــن للــون األخضر 
ويتمّ تســليط أضواٍء خضــراء على ما يزيد 

عــن 180 صرٍح عالمي فريــد ضمن مبادرة 
هيئة الســياحة األيرلندية  العالمية إلضاءة 
أبرز المعالم العالمية باللون األخضر. ويصف 
دليل ’لونلي بالنيت‘ للسفر مهرج ان ’سانت 
باتريك‘ الذي يســتمرّ ألربعة أيــام متتالية 
بأنّه ’أمّ جميع المهرجانات األيرلندية‘، وهو 
مزيجٌ من الموســيقى التقليدية والرقصات 
والعــروض المســرحية الحية في الشــوارع 
وأكشــاك المأكــوالت الشــعبية، باإلضافــة 
إلى موكــٍب اســتعراضي رائع يقــوده نخبٌة 
مــن الفنانيــن الحائزيــن علــى العديد من 
الجوائــز. وتنطلــق األجــواء االحتفاليــة في 
بلــدة دينجــل بمقاطعــة كيري مــع موكٍب 
اســتعراضي باكــر فــي السادســة صباحــًا، 
لتستمرّ االحتفاالت بعد ذلك من دون توقف 
في ســائر أرجــاء أيرلندا! وتجــري كرنفاالت 
ومواكب اســتعراضية مجانية في كّل مدينة 
وبلــدة وقرية تقريبًا، ضمن مقاطعات أرماك 
وكورك وبلفاست وجالواي ول ندنديري التي 
تستضيف جميعها عشرات آالف المحتفلين. 
وتدعوكم هيئة السياحة األيرلندية إلى زيارة 
هذا البلد الجميع وقضــاء أجمل األوقات مع 

هذه األجواء االحتفالية الفريدة.

خـاص-

تعوّد السياح حول العالم إلى السفر ألماكن 
معينة تشــتهر بها الســياحة. لكن مع وجود 
العديــد من البلدان الفريــدة والغير متداولة 
في قائمة الســياحة، ستجعل من سفرك أكثر 
إمتاعًا ومغامرة. وهنا قائمة مقدمة من خبراء 
الســفر بهوليداي مي ألكثر 5 أماكن مذهلة 

فريدة تستحق الزيارة هذا العام.

خطوط نازكا، البيرو:
يعتبر هــذا المكان تحفــة فنية غامضة، 
حيث صنفتها اليونســكو في قائمة التراث 
العالمي. تتألف هذه المنطقة من سلسلة 
من النقوش الصخرية القديمة والتي تمثل 
اإلنسان والحيوان والطيور والزواحف. ولم 
يتــم معرفة الهــدف األساســي وراء هذه 

الرسوم وال كيفية نقشها.

البحيرة الوردية، استراليا:
بحيرة هيلير المشهورة بالبحيرة الوردية 
نظرًا للــون مياهها الغريــب والفريد. تقع 
البحيــرة في اســتراليا الغربية وقد أذهلت 
جميع العلمــاء بغموضها. يرحــج أغلبهم 
على أن تشــكل هذا اللون بسبب الملوحة 
العاليــة للمــاء وصبغة أنشــأتها البكتيريا 

الموجودة في قشور الملح.

تالل الشوكوال، الفلبين:
تقع تالل الشــوكوال في مقاطعة بوهول 

تشــكالت  مــن  وتتكــون  الفلبيــن  فــي 
جيولوجيــة مذهلة مــن الحجــر المغطى 
بالعشــب. يتحــول العشــب الــذي يغطي 
التالل إلى لون يحاكي لون الشــوكوال في 
موســم الجفــاف. هنالك ما يقــارب 1776 
من التــالل موزعة على مســاحة 50 كيلو 
مترًا مربعًا وهي مقترحة لتكون في قائمة 

اليونسكو للتراث العالمي.

ساالر دو أويوني، بوليفيا:
واحــدة من أكبــر مجمعــات الملح حول 
العالم تقع في جنوب غرب بوليفيا، المنطقة 
الغير ساحلية في أمريكا الجنوبية. تشكلت 
هذه المنطقة المدهشة بعد تحوالت عدة 
في بحيرات غنية باألمالح. تتميز المنطقة 

بأراضيهــا المســتوية والســماء الصافية 
وتعد واحدة من أجمل األماكن على كوكب 
األرض إضافــة إلــى كونها مصــدر جذب 

سياحي شهير في أمريكا الجنوبية.

ممر العمالقة، ايرلندا الشمالية: 
هو تشكل جيولوجي معقد من أعمدة البازلت 
المتداخلة والتي تشــكلت بعد نشاط بركاني 
وحمــم بركانيــة منصهــرة. يرتبــط المكان 
بالعديــد مــن مظاهــر الفلوكلــور اإليرلندي 
والشخصيات اإلســطورية. أدرجت تحت قائمة 
اليونســكو للتــراث العالمي عــام 1986 وتعد 
اآلن من أهم أســباب جذب السياح في ايرلندا 
الشــمالية. تشــتهر المنطقــة أيضًا بمشــهد 

غروب شمسها الرائع وطبيعتها الخالبة.

خبراء السفر في »هوليداي مي« يدعوكم لزيارتها 

لعشاق الطبيعة.. 5 أماكن غير اعتيادية تستحق االكتشاف
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2.3 مليون سائح هندي
زار اإلمارات في 2016 

أبوظبي - وجهات 

قال محمــد خميس المهيــري وكيــل وزارة بوزارة 
االقتصاد في دولة االمارات ، مستشــار الوزير لشؤون 
الســياحة: إن النجــاح الكبير الذي حققته المشــاركة 
اإلماراتية العام الماضي، في المعرض الدولي لسوق 
الســياحة الصــادرة »أو تــي ام «، أدى إلــى توســيع 
نطاق المشــاركة هذا العام، ليشــمل مختلف الجهات 
الحكومية المســؤولة عن الســياحة فــي كل إمارات 
الدولــة، إضافــة إلى ممثليــن من القطــاع الخاص.  
وأضــاف: أن جنــاح اإلمــارات أحــد أبــرز األجنحة في 
المعــرض، حيث تم اختيار دولة اإلمــارات في دورتي 
العــام الماضي وفــي دورة هــذا العام أيضــًا بصفة 
»الوجهة محل االهتمــام Focus Country« نظرًا 
إلــى ما تتمتع بــه الدولة من مواطن جذب ســياحي 
ومرافق وبنى تحتية سياحية فائقة التطور ومشهورة 
عالميــًا، فضاًل عن تنــوع الخيارات الســياحية وتطور 
الخدمات والتســهيالت الكبيرة التــي تقدمها الدولة 
للسياح منذ دخولهم االمارات حتى مغادرتهم لضمان 
حصولهم على تجربة ســياحية ثرية ومتميزة تسهم 
في تعزيز المقصد السياحي اإلماراتي إقليميًا وعالميًا. 

جدة - واس

تعد الســياحة في المملكــة العربية الســعودية، أحد 
مصــادر الدخل غيــر النفطي وداعم لالقتصــاد المحلي، 
انطالقــًا من رؤيــة المملكة 2030، التــي أطلقها خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود ، شملت القطاع كأحد روافد الدخل الوطني لدعم 

الناتج المحلي .
ويُمثــل القطــاع الســياحي بُعــد قيمــي ومجتمعي 
وحضــاري واقتصــادي تســعى المملكة مــن خالله إلى 
تنمية ســياحية قيّمــة ذات منافــع اجتماعيــة وثقافية 
انطالقا مــن قيمها اإلســالمية وأصالة تراثهــا العريق 
لتحقيق تنمية ســياحية وإثراء اجتماعي, في ظل الرؤية 
التنمويــة التي تتماشــى مع الثوابت اإلســالمية والقيم 
االجتماعيــة والثقافية والبيئية الســائدة إليجاد وتهيئة 
مناخ تستطيع هذه الصناعة الناشئة تحقيق درجة عالية 

من االكتفاء الذاتي.
وبحســب الهيئة العامة للســياحة والتراث الوطني في 
الســعودية، فقد بلغ عــدد الرحالت الســياحية الداخلية 
بالمملكــة أكثر من 58 مليون رحلة لعام 2015م ، منها 
19 % بغرض السياحة والترفيه، و32.5 % لزيارة األهل 

واألصدقاء, و 26.5 % بغرض العُمرة .
وأشــار تقريــر حديــث صــادر عــن مركــز المعلومات 
واألبحــاث الســياحية »مــاس« التابــع للهيئــة العامة 
للسياحة والتراث الوطني في السعودية، إلى ارتفاع حجم 

إنفاق الســياح المغادرين من المملكة خالل الـ9 أشــهر 
األولى من العام 2016م، بنسبة 24 % عن نفس الفترة 
من العــام 2015م، حيث بلغ إجمالــي اإلنفاق 79 مليار 
ريــال، في حين لم يتجاوز 64 مليــار ريال العام الماضي، 

ووفقــًا لــذات التقرير فقــد بلغ عدد الرحالت الســياحية 
المغادرة من المملكة منذ بداية يناير إلى نهاية سبتمبر 
2016 حوالــي 17.2 مليــون رحلة بزيــادة 3 % مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي .
ولفت النظر إلى أن إنفاق الســياح المحليين خالل الـ9 
أشــهر األولى من العام 2016م بلغ نحو 58 مليار ريال، 
بنسبة نمو 59 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 

, حيث بلغ إجمالي اإلنفاق 37 مليار ريال .
وقال التقرير أن عدد الرحالت السياحية المحلية داخل 
المملكة خالل نفس الفترة بلغ حوالي 36.5 مليون رحلة 
بارتفــاع 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م, 
متوقعــًا أن يصل عدد الرحالت الســياحية الداخلية لعام 
2020 إلــى نحو 66 مليون رحلــة بحجم إنفاق يفوق 80 
مليار ريال، فيما تشــهد الحركة الســياحية في المملكة 
تطورًا ملحوظًا بحســب التقارير المحلية والدولية، حيث 
كشــفت بيانــات منظمة الســياحة العالمية أن الســائح 
الســعودي يُعــد األعلى إنفاقــا من بين باقي الســياح, 
ويأتي بعده السائح الصيني ثم األمريكي من خالل إنفاق 
الســعوديين لنحو 21.3 مليــار دوالر في العام الماضي, 
فيما بلغ عدد الرحالت الســياحية المغادرة من المملكة 

حوالي 20.8 مليون رحلة.
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الكويت-

تتجه الحكومة الكويتية إلى إدراج "أبراج 
الكويــت" ضمن قائمــة التــراث العالمي، 
حيث تعمــل حاليًا على إعداد ملف شــامل 
لهذه الشــواهد الحضاريــة العتماده وفق 

آليات الهيئة الدولية "إيكوموس".
وزير اإلعالم، ورئيــس المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، الشــيخ ســلمان 
الحمــود، أن وفدًا من الهيئة االستشــارية 
للمنظمــة العالميــة )إيكومــوس( يبحث 
حاليًا إدراج أبراج الكويت على قائمة التراث 

العالمي.

معالم حضارية
تُعد أبراج الكويت، التي افتتحت رســميًا 
عام 1979، مــن أهم المعالــم الحضارية 
الســياحية والترفيهية البارزة في الكويت  
حيث يصــل ارتفاع البرج الرئيس فيها إلى 
187 مترًا. وتجســد األبراج في أثناء دخول 
الزائر إلى الكرة بأعلى البرج، جمال الطبيعة 
ونضــارة المشــاهد المحيطــة بالمدينة، 
باإلضافة إلى مشــاهدة المناظر الطبيعية 
من خالل اإلطــالالت، وتضفي رونقًا خالقًا 

يتمتع به المُشــاهد، في أثناء دورة الكرة 
حــول نفســها كل نصــف ســاعة، وتظهر 
إبداعات الفنــون الحضارية والثقافية التي 
تتمتع بها الكويت، منها المناظر الطبيعية 

التي قد ال يشاهد لها مثيل.

ويحتوي البرج على مصعدين لنقل الزوار 
من األرض إلى الكرة الكاشفة على ارتفاع 
133 متــرًا في غضــون 35 ثانية، ويتكون 
البرج األوســط مــن خزان للميــاه بارتفاع 
147 متــرًا، أمــا البرج األصغــر فمخصص 

للتحكــم فــي كهربــاء مدينــة الكويــت 
وضواحيها، ويبلغ ارتفاعه 113 مترًا.

صروح وشواهد
واشــار الوزير الحمود، في بيان صحفي، 

بحســب صحيفة "األنبــاء" الكويتية، إلى 
أنــه اجتمع بوفد الهيئــة المعنية بحماية 
الشــواهد والصـــــــروح التاريخية، الذي 
أجــرى زيــارة للكويت، وأكــد أهمية زيارة 
الهيئــة؛ لكونها معتمدة من لجنة التراث 
العالمــي فــي منظمــة اليونســكو، التي 
سيتم من خاللها تقييم المواقع التاريخية 
الكويتية المرشــحة لــإلدراج على قائمة 
التراث العالمــي. وقال الحمــود إن الوفد 
ســيجري زيارات أخرى بعد 6 أشهر لكتابة 
الرأي النهائي قبل تســليم الملف الخاص 
بالموقع ليتم عرضه علــى الدول األعضاء 
في لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو 
قبل التصويت النهــــائي العتماد المواقع 

على قائمة التراث العالمي.
وأشــار إلى أن وفد اإليكوموس ســيركز 
خــالل الزيــارة األولــى علــى موقــع أبراج 
الكويت ثم تتبعها زيارة أخرى إلعداد تقرير 
فني كامل عن األبراج يساعد صُناع القرار 
في اللجنة على اســتكمال جميع متطلبات 
نجاح ترشيح الموقع، متمنيًا نجاح بالده في 
إدراج أبــراج الكويت وجزيــرة فيلكا وقصر 
الشــيخ عبــد اهلل الجابر الصبــاح كمواقع 

تاريخية على قائمة التراث العالمي.

أبـراج 
الكويت

نحو قائمة التراث العالمي

6 مليارات ريال التأثير المباشر للسياحة خالل مهرجان قطر للتسوق
الدوحة - قنا 

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن التأثير المباشر 
للســياحة في قطر علــى الناتج المحلــي اإلجمالي 
خالل مهرجان قطر للتسوق يقدر بنحو مليار و600 
مليــون ريال، بينما قدر التأثير المباشــر للســياحة 
خالل مهرجان صيف قطر في أغســطس من العام 

2016، بـ 639 مليون ريال.
وخــالل حفل اختتــام المهرجــان يــوم 7 فبراير 
مديــر  شــهبيك،  مشــاعل  كشــفت  الماضــي، 
المهرجانــات والفعاليــات الســياحية فــي الهيئة 
العامة للســياحة، أن الفترة الزمنيــة المتزامنة مع 
مهرجــان قطر للتســوق، شــهدت زيــادة في عدد 
الزوار القادمين إلى الدولة بنسبة 16.8 %، مقارنة 
بنفــس الفترة من العــام الماضي، حيث بلغ معدل 
اإلشــغال الفندقي في قطاع الضيافة نســبة 70.5 

%، بالتزامن مع أيام انعقاد المهرجان.
وأضافــت أن النمــو المذكــور تعــزز مــن خالل 
الترفيهيــة،  واألنشــطة  الترويجيــة  العــروض 
والفعاليــات التي صاحبت مهرجان قطر للتســوق، 
إضافة إلى المهرجانات الجذابة األخرى التي أقيمت 

فــي ذات الفترة، مثــل مهرجان ربيع ســوق واقف، 
ومهرجان سوق الوكرة، وغير ذلك.

وذكرت أنه خالل فترة المهرجان تم تسجيل نمو 
كبير في أعــداد الزوار القادميــن من دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، حيث بلــغ إجمالي الــزوار من 
مواطنــي دول مجلس التعــاون الخليجي 188 ألفا 
و513 زائرا خالل الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير 
الجــاري، ما يمثل زيادة بنســبة 23 بالمائة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت إن قســما كبيرا من هــذا النمو يرجع إلى 

السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين 
منهــا إلى قطــر 133 ألفا و849 زائرا خالل شــهر 
المهرجان. كما شــهد عدد الــزوار القادمين خالل 
إجــازة نصف العام الدراســي )في شــهر يناير( من 
المملكة العربية الســـــعودية زيــادة كبيرة قدرها 

43 %، مقارنة بنفس اإلجازة في عام 2016.
ولفتت إلى أن متوسط معدل إشغال الفنادق في 
فترة اإلجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية االسبوع، 
بلغ نســبة 82.3 %، مع ارتفاع في منتصف العطلة 

بلغ أكثر من 90 %،
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دبي- 

باتت سياحة الرياضة بدول الخليج العربي 
تحتل مكانة معترف بها عالميًا كواحدة من 
أســرع القطاعات نموًا في ســوق الســياحة 
والسفر العالمي والذي يقدر بـ 4.5 تريليون 
دوالر. حيث يشهد القرن الواحد والعشرين 
تحــواًل تدريجيــًا من اإلقبال علــى اإلجازات 
الشــاطئية مقابل اإلجازات ذات النشاطات 
الرياضية، حيث أن جياًل جديدًا من الســياح 
بــدأ يظهــر اهتمامــه وحماســه المتزايد 

للفعاليات والنشاطات الرياضية.
فقد كان العــام الماضي مليئًا بالتحديات 
على مســتوى الســفر العالمي، وفي الوقت 
نفســه فإن ســوق الســفر في دول مجلس 
التعــاون الخليجي، وعلى وجــه الخصوص 
الطبقــة المترفــة منه ترى الســفر كجزء ال 
يتجــزأ من أســلوب حياتها. وحيــن يجتمع 
حب الســفر مع الشــغف بالرياضة والرغبة 
بمشاهدة أهم البطوالت الرياضية العالمية 
يتولــد دافــع قوي لــدى األفــراد بالســفر 
واالنخــراط بالفعاليــات الرياضية ومحاولة 

تجربتها. 
كما ســاهم اســتحداث ميزانية للخطوط 
الجوية وتوفــر رحالت الطيران المباشــرة، 
والمنافســة الجيــدة فــي قطاعــي الســفر 
والضيافة، بجعل الســفر من أجل االنخراط 
باألحداث الرياضية أمرًا شائعًا بنحو متزايد.

وقال مدير تطوير األعمال في رود تريبس 
داســتن كايلور: لــدى دول مجلس التعاون 
الخليجي اهتمام كبير بتجربة السفر لحضور 

الفعاليات الرياضيــة األكثر تميزًا في جميع 
أنحــاء العالم مــع اهتمام خــاص في كأس 
العالــم وغيرها من األحــداث الكبرى بكرة 
القــدم، وكذلــك فــي البطــوالت الكبــرى 
لرياضــة التنــس، وســباقات الفورميال وان 
وبعض منافســات رياضة الغولف وسباقات 
الخيــول المنعقدة فــي أمريكا الشــمالية. 
وانطالقــا مــن هذا، نحــن نــدرك أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تعد بمثابة ســوق 
كبير لديه شغف وإقبال على السفر من أجل 

الرياضة والمنافسات العالمية. 
وفي شــأن متصل وحول تجاوز التوجه أو 
الرغبة بالســفر لدى األفراد حدود مشاهدة 
فعاليات رياضية ضخمة على مستوى العالم 

وتعداهــا ليبحث عن خبــرات متميزة بغية 
االنخــراط فــي الرياضات الخطرة بحســب 
متحدثين ومشاركين في مؤتمر ) إم أيه إل 
تــي(. قال مالك مكتب أيه ســي لندن روب 
روسيل:  نحن نرى أن الطلب المتزايد على 
الرحالت الخاصة بالطعام والثقافة والرياضة 
جعل منها متطلبات أساســية في الجوالت 
الســياحية ، والتــي من الممكــن أن تكون 
جولة يطائرة هليكوبتر، أو بواســطة قارب 
ســريع أســفل نهر التايمز، أو رحلة بمنطاد 

الهواء الساخن فوق الريف اإلنجليزي.
وأشار كايلور الى أن المختصين والمهرة 
في هذا قطاع الضيافة والســياحة يتفقون 
على أن جزء كبير من الجمهور المستهدف 

بخدمات الســفر يســيرون وفقًا لخصوصية 
وضعهم المادي. حيث قال كايلور : » الناس 
سيصبحون إلى حد ما أكثر انتقائية باختيار 
الفعاليات ومتابعة األحداث, ولكن رغبتهم 
فــي أن يراقبوا هذه الصناعــة وهي تتطور 

سيدفع بهم إلى تكرار هذه التجربة«.
وقال مالك شــركة انتركونتيننتال ترافلز 
والرئيــس التنفيــذي لفــرع )دي إم ســي( 
بإيطاليــا فيتوريــو مارســيغليو: يمكننا أن 
نفعل الكثير لمســاعدة أعمالنــا في النمو 
والتطور مثل تعزيز واستحداث وجهاتنا من 
خــالل قنوات رقمية جديــدة والحفاظ على 
عالقاتنا مع الســلطات المحليــة والوطنية 
ومراقبة جــودة الخدمات للتأكــد من أنها 

دائمًا تقدم على أعلى مستوى. ولكن وفي 
الوقت ذاته يجب علينا أن نبحث باســتمرار 
عن أماكن جديدة القتــراح وتعزيز رحالتنا 
المميــزة والفريــدة مــن نوعهــا، وجذب 
االنتبــاه لقطاعــات جديدة مثــل الجوالت 
الرياضية. وعلى هــذا النحو فإن المنصات 
والفعاليــات التــي توفــر لقــاءات األعمال 
باألعمــال مثل مؤتمــر )إم أيــه إل تي(  ال 
يمكن االستغناء عنها لما تتيحه من فرص 
للتعلم وتبــادل الخبرات ومعرفة كل ما هو 

جديد في القطاع. 
مــن جانبه قال مدير شــركة  كيو إن أيه 
إنترناشــونال سيد إن ســي:  تعد السياحة 
الرياضيــة أمرًا مثيــرًا لالهتمــام حيث أن 
بالرياضــة  والشــــغوفين  المســافرين 
يمثلون تركيبة ســكانية مختلطة، فبينما 
يرغــب جزء منهم بالحصــول على عروض 
تحقق توفير مالي مقابل اإلقامة والســفر، 
فــإن البعض اآلخــر يبحث عــن العروض 
الفاخــرة والمرفهة. كما أنــه وبالمالحظة 
علــى  االطــالع  خــالل  مــن  أو  الفرديــة 
البيانات المهنية الموثقة ســنالحظ الكم 
الهائــل من الــزوار الذين يســافرون إلى 
اإلمارات من أجل حضـور فعاليات سباقات 
بفعاليــات  واالســـتمتاع  وان،  الفورميــال 
الترفيه المرافقة لها. والذين يشـــــيدون 
بهذا الســوق الضخم وباإلمكانات الكبيرة 
القائمــة عليه. وأيضًا من خالل االســتماع 
لمــا قالــه المشــاركون والمتحدثون في 
مؤتمر )إم أيه إل تي( ســنتمكن من توليد 

جملة من األفكار عن هذا القطاع . 

عشاق الرياضة.. المسافرون الجدد إلى دول الخليج 
يقدر قطاعها بـ 4.5 تريليون دوالر

لوزان السويسرية تطلق 450 
فعــــالية في موسم الصيف 

لوزان-

قال والتر لوزر مدير المشــاريع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهيئة لوزان 
للسياحة أن عدد السياح الخليجيين إلى مدينة لوزان السويسرية سجل ارتفاعًا بنسبة 
20 % العام الماضي مقارنة بعام 2015. وأوضح في بيان صحافي بمناسبة جولة التي 
قام بها ضمن وفد سويســري إلى عدد من الدول الخليجية مؤخرا أنه تم خالل هذه 
الجولة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وابرام العقود مع عشرات وكاالت السياحة 

والسفر في الدول الخليجية التي قام بزيارتها ضمن الوفد السياحي السويسري.
وتوقــع ان ترتفع معدالت الزوار من دول »التعـاون« الى لـوزان هذا العـام بنســبة 
25 % هذا العام نظرًا للتوســع في بناء الفنادق والشــقق الفندقية بشــكل يناســب 

السياح الخليجيين.
وقال ان هيئة سياحة لوزان قررت تنظيم برامج الفعاليات والترفيه لموسم الصيف 
القادم خالل الفترة من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2017. وأشار إلى ان مدينة لوزان 
تســتعد إلطالق اكثر من 450 فعالية ترفيهية بمناســبة عطالت الصيف خالل تلك 

الفترة التاحة الفرصة للعائالت لقضاء اجمل العطالت.
وأوضــح ان اضخــم اكواريوم في القارة األوروبية ســيتم افتتاحه فــي لوزان خالل 
يونيو، ويشــكل مع المتحف األولمبي امام بحيرة لوزان ومتحف شــارلي شابلن قرب 

لوزان أفضل األماكن لقضاء العطالت الصيفية.
وبين ان اإلحصاءات تؤكد ارتفاع عدد الســياح الخليجيين، مشــيرا إلى أن الســائح 
الخليجي عمومًا ينفق 530 فرنكًا سويســريًا في اليــوم الواحد، وبهذا يحتل مواطنو 

دول المجلس المرتبة األولى في االنفاق اليومي على مستوى سياح العالم.

بلغوا 120 مليون مسافر في 2016
دول الشرق األوسط تتهافت على السياح الصينيين 

دبي-

تهدف الشــركات والهيئــات الحكومية 
والمؤسســات المتخصصــة فــي قطــاع 
الســياحة في منطقة الشرق األوسط إلى 
تعزيز جهودهــا الرامية لزيــادة حصتها 
من ســوق الســياحة الصادر من الصين 
والمقدر بقيمــة 168 مليار دوالر أمريكي 

من خالل تقديم العديد من الحوافز.
حيث بلغ عدد المســافرين من الصين 
في العام 2016 نحو 120 مليون مسافر، 
وحافظــت الصيــن على مكانتهــا كأكبر 
سوق من حيث عدد المســافرين للخارج 
على مستوى العالم خالل السنوات األربع 
الماضيــة، وذلك وفقــًا للبيانات الصادرة 
قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر 
العربي )الملتقــى 2017( في مركز دبي 
التجاري العالمي خالل الفترة من 27-24 

أبريل عام 2017.
وقال سيمون بريس، مدير أول معرض 
سوق السفر العربي: من المهم للغاية أن 
تســعى المدن والوجهات الســياحية في 
منطقة الشــرق األوســط لزيادة حصتها 
من األســواق الكبرى مثــل الصين. حيث 
تتميــز العديد مــن الوجهات الرئيســية 
في المنطقة بقدرتها على مواكبة أحدث 
الميزانيــات  وتلبيــة مختلــف  اتجاهــات 
واعتمــاد أحدث التقنيــات وتوفير مختلف 
فضــاًل  والمشــروبات  األطعمــة  أنــواع 
عن وجــود الكثر من المعالم الســياحية 

والثقافية والتراثية.
وتشــمل الحوافز التي ســيتم تطبيقها 
فــي المنطقــة خــالل األشــهر األخيــرة 
إمكانية حصــول المواطنيــن الصينيين 
علــى تأشــيرات الدخول فــي المطار عند 
وصولهــم إلى قطــر واإلمــارات العربية 

المتحدة. كمــا أن القطاع الخاص يوظف 
المتحدثيــن  الموظفيــن  مــن  المزيــد 
باللغتيــن الكانتونيــة والماندريــن من 
أجــل التغلب على حاجــز اللغة، فضاًل إلى 
قيام الكثير من الشركات الصينية بإدارة 
عملياتهــا في منطقة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا انطالقــًا مــن دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وســاعدت بعض المبادرات مثل مبادرة 
العام الثقافي قطر-الصين أيضًا في تعزيز 
عدد السياح القادمين إلى الدول العربية، 
حيث ارتفع عــدد الزوار إلــى الدوحة من 
آسيا وأوقيانوســيا ليصل إلى 342,976 

في النصف األول من العام الماضي.
وأضــاف ســيمون بريس بالقــول: من 
شــبه المؤكــد أن تحافــظ الصيــن على 
مكانتهــا الرائدة ضمن قائمة األســواق 
المصدرة للســياح على الصعيد العالمي. 
وتوجــد 13 مدينة صينية بما فيها بكين 
وقوانغتشــو وشانغهاي وشنتشن وهونغ 
كونغ، ترتبط مع دبي من خالل أكثر من 

100 رحلة طيران أسبوعيًا.
ويصنف صندوق النقــد الدولي الصين 

كثانــي أكبر اقتصــاد في العالــم بقيمة 
11.3 تريليون دوالر، وسافر 59.3 مليون 
مواطــن صيني إلــى الخارج فــي النصف 
األول مــن عــام 2016، فيمــا ارتفع ذلك 
إلى 62 مليون شخص في النصف الثاني 
وذلك وفقــًا لتقرير صادر عن تومســون 

رويترز.
وتخطــط أبوظبي مدينــة لجذب 600 
ألف ســائح صيني ســنويًا بحلــول العام 
2021، وهــذا مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
المســجلة خــالل  األرقــام  ٪265 علــى 
األشــهر التســعة األولى من عام 2016، 
وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة.
واســتقبلت دبــي 540 ألف ســائح من 
الصيــن فــي العــام 2016 بالمقارنة مع 
450 ألف ســائح في العام 2015، لتكون 
الصيــن بذلــك ضمــن قائمــة أكبر 10 
أســواق عالمية مصدرة للسياح إلى دبي. 
ومــن جهة أخرى، تســتعد هيئــة اإلنماء 
التجاري والسياحي بالشارقة الستقبال ما 
يصل إلــى 200 ألف من الزوار الصينيين 

إلى اإلمارة بحلول العام 2021.



19 مارس 2017

دبي-
اإلمارات  أعلنت طيران 
خدمــة  إطــالق  عزمهــا 
جديــدة مــن دبــي إلــى 
عاصمــة  بنــه  بنــوم 
يانغون،  عبــر  كمبوديــا 
يوليــو.   1 مــن  اعتبــارًا 
وستستخدم الناقلة على 
الجديد طائرة من  الخط 

طراز بوينغ 300ER-777 بتقسيم الدرجتين.
وســيتزامن إطــالق خدمة طيــران اإلمــارات اليومية من دبي إلــى فنوم بنه 
مــع توفير خط جوي مباشــر من دون توقف بين دبي وهانــوي. فاعتبارًا من 1 
يوليو لن يتوقف ركاب طيران اإلمارات المتوجهون إلى هانوي في يانغون قبل 

وصولهم إلى العاصمة الفيتنامية.
وتعد بنــوم بنه، التي تقع في منطقة جنوب وســط كمبوديا، المدينة األكثر 
اكتظاظًا بالسكان في كمبوديا وهي بوابة لموقع التراث العالمي »أنجكور وات« 
القريــب من مدينة »ســيم ريــب«. و أدى نمو وتطور البنيــة التحتية في فنوم 
بنــه إلى جعلها وجهة اقتصادية وســياحية بــارزة. وزادت أعداد الســياح الذين 
زاروا كمبوديا خالل عام 2015 على 4.7 ماليين ســائح، ومن المتوقع أن يرتفع 
العدد إلى 8 ماليين ســائح ســنويًا بحلول عام 2020. وستســهم توسعة مبنى 

المسافرين في مطار بنوم بنه في تعزيز هذا النمو.

طيران االمارات تطلق خدمة جديدة 
إلى بنــــــوم بنـــــــه في يوليــــــو 

المطارات األوروبية تنقل
2 مليار راكب في 2016 

 الشيخة مي آل خليفة سفيراً 
خاصًا للسياحة المستدامة

بروكسل - العمانية 

أكــد المجلــس الدولي للمطارات لــدول أوروبا ان المطــارات األوربية نقلت 2 
مليار راكب خالل العام الماضي 2016. وأشــار في تقرير جديد نشرته صحيفة 
»ايرالينــز جازيــت« على موقعهــا االليكتروني الى ان المطــارات االوبية نقلت 
نحــو 300 مليــون راكب اضافي منذ عام 2013. وأوضــح ان جزء كبيرا من هذا 
التحسن في عدد المسافرين عبر المطارات األوروبية يعود الى تحسن الظروف 
االقتصادية مدفوعة بنمو االســتهالك الخاص وانخفاض أسعار النفط وتراجع 

معدل البحث عن العمل ونمو الشركات منخفضة التكاليف.
ولفت إلى ان مطار اســطنبول ســافر عبره 60 مليــون راكب عام 2016 رغم 
تراجع المعدل بنســبة 1ر2 بالمائة ليصبح خامــس أكبر المطارات نقال للركاب 
بعد المركز األول الذي احتله مطار هيثرو في لندن بسفر 7ر75 مليون مسافر 
عبره مقارنة بـ 9ر65 مليون راكب عبر مطار شــارل ديجول في فرنسا و6ر63 
مليون مسافر عبر مطار أمستردام و 7ر60 مليون راكب عبر مطار فرانكفورت.

مدريد-
أعلنت منظمة الســياحة العالمية في 
فبرايــر الماضــي عن تســمية رئيســة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار، الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة، »سفيرًا خاصًا 
للسنة الدولية للسياحة المستدامة من 
أجــل التنمية 2017 فــي حفل تنصيب 
خاص سيقام في مقر منظمة السياحة 
العالميــة فــي مدريــد يــوم 24 مارس 
الجاري، وذلك تقديرًا لمســاهمتها في 

دعم السياحة الثقافية المستدامة«.
وقال األمين العام لمنظمة الســياحة العالمية د. طالب الرفاعي، »أود أن ُأثني 
علــى الجهود الهائلة التي تبذلها الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة في ســبيل 

حماية ونشر الثقافة في البحرين وعالقاتها مع السياحة.«
وأّكدت منظمة السياحة العالمية »على أهمية تطوير سبل ووسائل السياحة 
الثقافية كوســيلة لتعزيز التكامل اإلقليمي والتنميــة االقتصادية، خاصة عبر 

برنامج طريق الحرير للسياحة الذي تتبناه المنظمة«.

طيران الخليج تتعاون مع »أجودا« 
لزيادة مزايا أعضاء برنامج الوالء

»فالي دبي« تضيف سايليت
في بنغالديش لشبكة خطوطها 

المنامة- 

أعلنت طيران الخليــج – الناقلة الوطنية 
لمملكة البحرين، عن شــراكتها مع موقع 
»أجودا بوينت ميكس« ، أحد أســرع مواقع 
حجــز الفنــادق اإللكترونية انتشــارًا – من 
خــالل برنامــج الناقلــة للــوالء »فالكــون 
فالير«؛ حيث سيتمكن أعضاء البرنامج عبر 
هذا التعاون من كسب األميال في كل مرة 
يحجزون فيها باستخدام أجودا على الموقع 

.agoda.com اإللكتروني
اســتفادة  الشــراكة  هــذه  وستشــهد 
أعضــاء برنامــج طيران الخليــج للوالء من 
خدمات أجــودا العالميــة لحجــز الفنادق، 
مما ســيمنحهم فرصة الحجز في أكثر من 
مليون عقار حول العالم، وكسب األميال مع 

كل حجز يقومون به على الموقع.
ورحب رئيــس القطاع التجــاري بطيران 
الخليج، أحمد جناحي بهذا التعاون، قائاًل : 
يســعدنا التعاون مع »أجودا« – أحد أشهر 
المواقــع اإللكترونيــة لحجز الفنــادق في 

آســيا – وتوســيع نطاق الخدمات والمزايا 
التــي يحصل عليها أعضــاء برنامج طيران 
الخليج للوالء »فالكون فالير« مما يجعلهم 
يحظون بتجربة سفر مجزية. نتطلع للعمل 
مــع أجــودا ولبدايــة عالقــة مثمــرة بين 
شــركتينا«.  من جانبه قــال المدير األول 
لموقــع agoda.com إيرنســت هيميــر 
: يســعدنا وضــع قوائمنــا الشــاملة لحجز 
الفنــادق حول العالم تحــت تصرف أعضاء 
برنامــج الوالء لطيــران الخليــج »فالكون 
فاليــر« – البرنامــج ذو الصيت والســمعة 
الجيدة علــى مســتوى الناقــالت الجوية. 
نسعى لجعل كسب األميال ألعضاء برنامج 
الناقلة للوالء أكثر يســرًا وسرعة وذو قيمة 
أكبــر عند حجزهــم للفنادق علــى موقعنا 

.»agoda.com اإللكتروني
أعضــاء برنامــج طيــران الخليــج للوالء 
»فالكــون فاليــر« يمكنهم زيــارة الرابط 
 www.agoda.com/falconfly er
للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومات 
ولحجــز أكثر من مليون عقــار حول العالم، 

وكسب األميال مع كل حجز يقومون به.
يقــدم برنامــج طيــران الخليــج للــوالء 
»فالكــون فاليــر« سلســلة مــن المزايــا 
مــن  ألعضــاءه  المتنوعــة  والفوائــد 
المسافرين المتميزين كاألميال اإلضافية 
التــي تصل إلــى نســبة %250، وعضوية 
العائلة، وعدد مــن المزايا الخاصة األخرى 
فــي الجــو وعلــى األرض. المزايــا األخرى 
للبرنامج تشــمل أفضل معــدالت تحصيل 
النقــاط، وأفضل نظام الســتبدال األميال 
للدرجات الفاخرة في منطقة الخليج العربي 
والشرق األوسط، والعروض الخاصة للحجز 
اإللكترونــي، والوزن اإلضافــي، وصالحية 
استخدام األميال لمدة 3 سنوات، والدخول 
غيــر المحــدود لقاعــة الصقــر الذهبــي، 
واألولويــة فــي األمتعــة، وضمــان حجــز 
المقاعد؛ باإلضافة إلــى غيرها من المزايا 
الجذابة. يمكــن الحصول على المزيد من 
المعلومــات حــول برنامج طيــران الخليج 
للــوالء »فالكون فالير« عبر زيــارة الموقع 

.gulfair.com اإللكتروني للناقلة

دبي-

فــالي دبــي إضافــة مدينــة ســايليت 
البنغاليــة كوجهة جديــدة للناقلة ضمن 
المدينــة  لتكــون  المتناميــة  شــبكتها 
ثالث وجهــة للناقلة فــي بنغالديش بعد 

شيتاغونغ ودكا.
وستبدأ فالي دبي رحالتها إلى المدينة 
التي تعرف أيضًا باسم »جالل اباد« اعتبارًا 
من 15 مــارس بواقع 4 رحالت أســبوعيًا 
إلــى مطــار عثمانــي الدولي بالشــراكة 
مــع ريجينت ايرويــز البنغاليــة ترتفع إلى 
6 رحــالت اعتبارًا مــن 16 مايــو. وبهذه 
الخدمــة الجديدة تزيد فالي دبي رحالتها 
إلى بنغالديش إلى 27 رحلة أسبوعيًا إلى 

وجهاتها الثالث هناك.
وقال غيــث الغيــث الرئيــس التنفيذي 
لفــالي دبــي: إطــالق الخدمــة الجديدة 
إلــى مدينة ســايليت وهي مركــز ثقافي 
وتجــاري مهــم فــي بنغالديــش يؤكــد 
التزامنا بتعزيــز خدمات النقل الجوي بين 
اإلمــارات وبنغالديش خصوصًا األســواق 
غير المخدومــة برحالت الطيران. ونتطلع 
إلى جذب المزيد من المســافرين الذين 

يرغبــون باســتخدام خدماتنــا بين دبي 
وشبكة وجهاتنا في بنغالديش.

وتخدم فالي دبي شــبه القارة الهندية 
بشــبكة وجهــات تغطــي 8 مــدن فــي 
الهنــد و5 في باكســتان و3 محطات في 
بنغالديــش ووجهتيــن فــي ســريالنكا. 
كما تســير رحالت إلى العاصمة األفغانية 

ومدينة كاتمندو عاصمة مملكة نيبال.
وقال ســودير ســريداران نائب الرئيس 
للعمليــات لمنطقــة دول التعاون وشــبه 
القــارة الهندية وأفريقيا فــي فالي دبي: 
واثقــون مــن أن مســافرينا مــن مدينة 
رحالتنــا  مــن  سيســتفيدون  ســايليت 
المباشرة إلى دبي التي تعد مركزًا محوريًا 
للطيران ومن ثم إلى أســواقنا القوية في 
دول التعاون التي نخدمها بأكثر من 650 

رحلة أسبوعيًا إلى 18 وجهة. 
وبإعالنها إطــالق خدماتها إلى باتومي 
في جورجيا وغاباال فــي أذربيجان وتيفات 
في مونتنيجرو توســع فالي دبي شــبكة 
محطاتهــا إلــى 93 مدينة فــي 44 دولة. 
وتمكنت الناقلة من إطالق رحالت طيران 
مباشــرة إلى 62 مدينة لم تكن مخدومة 

من قبل برحالت مباشرة من اإلمارات.

»القطرية« تسير رحالتها 
إلى ينبع وتبوك
في مايو ويونيو

الدوحة- 
أعلنــت الخطــوط الجويــة القطرية 
موعد بدء تشــغيل رحالتهــا إلى ينبع 
وتبوك في المملكة العربية السعودية 
بثالث رحالت أســبوعيًا ابتــداًء من 9 
مايو إلــى ينبع و19 يونيــو إلى تبوك 
حيــث باإلمكان حجــز التذاكر اآلن عن 
طريق موقع الخطوط الجوية القطرية: 
 .w w w . q a t a r a i r w a y s . c o m
وبإضافــة ينبــع وتبوك. ســيزداد عدد 
وجهات الخطوط القطرية في المملكة 
العربية الســعودية إلى عشــر وجهات 
لتعطــي المســافرين من الســعودية 
إمكانية السفر إلى أكثر من 150 وجهة 
عالمية عبر مطار حمد الدولي الحاصل 

على تصنيف خمس نجوم.
وقال أكبر الباكــر. الرئيس التنفيذي 
القطريــة: خــالل  الجويــة  للخطــوط 
العشرين ســنة الماضية. قمنا بزيادة 
حضورنا وخدماتنا تدريجيًا في المملكة 
العربيــة الســعودية. إن إضافــة ينبع 
وتبوك إلى شــبكة وجهــات الخطوط 
الجوية القطرية ســتعطي المسافرين 
مــن آســيا والشــرق األوســط وأوروبا 
واألمريكتين المزيد من خيارات السفر 
إلى المملكة. وبإمكان المسافرين من 
ينبع وتبوك الســفر بسالسة عبر مطار 
حمد الدولــي. مقر عمليــات الخطوط 
القطريــة. إلــى وجهــات رائعة ضمن 
شبكة وجهاتنا مثل أوكالند وبوسطن 

وسكوبيه.
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أكالت عالمية
طريقة عمل صفيحة تركية 

المقادير : 

■ ■ للعجينة:

صغيرتيــن  ملعقتيــن  ـ 
خميرة ناشفة

ـ 4 أكواب طحين
ـ كوب حليب دافئ

ـ ملعقة صغيرة سكر
ـ رشة ملح

زيــت  طعــام  ملعقــة  ـ 
الزيتون

ـ بياض بيضتان  
■ ■ للحشوة:

ـ 500 غ لحمة مفرومة

ـ 2 بصل مفروم ناعم
ـ ملعقة صغيرة بابريكا

ـ ملح
ـ فلفل أسود

ـ 3 حبات طماطم مقشرة 
ومفرومة ناعمة.

ـ فص ثوم مفروم ناعم
كبيــرة  مالعــق   4 ـ 
بقدونس مفروم ناعم.

■ ■ للدهن:

ـ بياض بيضة
ـ صفار بيضة

الطريقة : 

 اخلطــي جميع مكونات العجينة مــع بعضها واعجنيها 
حتى يصبح لديك عجينة ناعمة متماسكة. اتركي العجينة 
جانبــًا لترتاح ســاعة إلى ســاعتين. قســمي العجينة إلى 
كرات، وافرديها على شــكل رغيف بيضــاوي، ثم ضعيها 
في صينية مدهونة بالزبدة. اتركيها في الصينية لترتاح 
نصف ســاعة، ثم قومي بدهنها ببياض البيض. اخلطي 
جميع مكونات الحشــوة ووزعيها على األرغفة. ثم اطوي 
أطــراف الرغيــف قلياًل نحــو الداخل لحفظ الحشــوة، ثم 
ضمــي زوايا الرغيف مع بعضها. ادهنــي األطراف بصفار 
البيض.. ثم أدخلي الصينية إلى فرن ســاخن على حرارة 

250 درجة لمدة 8 دقائق فقط.
ــ تقدم ساخنة مع اللبن.

ستيك الدجاج

طريقة الخيار والطماطم المخللة 

المقادير:

• 1 كيلو صدور دجاج
• 1 كوب بصل مفروم ناعم

• 1 كوب دقيق
• 1 ملعقة صغيرة زنجبيل

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
• 2 بيضة

• 2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
• 2 ثمرة فلفل أخضر حار مفروم ناعم )حسب الرغبة(

• 1 ملعقة كبيرة خل
• ملح وفلفل أسود

الطريقة:

1 - ضعي القليل من الزيت في قدر وقومي بتسخينه على النار.
2 - اضيفــي البصل والفطــر المقطع في القدر وقلبــي المزيج الى أن يذبل 

كالهما.
3 - قومي بإضافة الشوفان ومرق الدجاج واستمري في التقليب جيدًا

4 - دعــي القــدر على نار هادئة لمدة 8 دقائق، ثــم قومي بإضافة البهارات 
والكريما قبل أن تطفئي النار بدقيقة واحدة.

بإمكانك تقديم طبق شوربة الفطر والشوفان مع قطعة من الخبز المحمص.

المقادير:

ثــالث قطــع مــن ســمك الفيليه 
األبيض

ملعقة كبيرة من الكاري 
ملعقتــان كبيرتــان مــن الزنجبيل 

الطازج المطحون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة
بابريكا

حليب جوز الهند
كزبرة للتزيين

المقادير:

1 حبــة بصــل مفرومة فرمــًا ناعمًا 
)حجم وسط(

كوب ونصف فطر شرائح
نصف كوب من الشوفان

5 أكواب من مرق الدجاج
كوب من الكريما

رشة من جوزة الطيب
ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

شوربة الفطر والشوفان

كاري السمك الهندي 

المقادير:
2 كوب طماطم شيري4+ فصوص ثوم 
مفــروم2+ معلقــة كبيرة خــل أبيض2+ 
معلقة صغيرة ملح+رشــة سكر1+ معلقة 

كبيرة زيت ذرة.

الطريقة:
تغســل الطماطم شيري، وتقطع أنصاف 
ثــم يوضع الزيــت في وعــاء، ويضاف إليه 
الملح والســكر والثوم والخل، وتقلب جيدًا 
ثــم تضــاف الطماطم، وتقلب مــرة أخرى 
بعدها تترك فــي التتبيلة مدة ال تقل عن 
ســاعة وتوضع في الطبــق، ويصب فوقها 
الخليط السائل ثم تقدم مع أنواع الطعام 

المختلفة.

المقادير:
1 كيلــو خيار+نصف كوب خل2+ معلقة 
كبيــرة ملــح1+ معلقــة كبيــرة نعناع4+ 

فصوص ثوم شرائح

الطريقة: 

يغسل الخيار جيدًا، وينغز بطرف السكينة 
على مســافات ثم يوضع الخيــار في بولة، 
ويضــاف إليه الملح والخل والثوم والنعناع 
ويقلــب الخيار مــع باقي المكونــات جيدًا، 
ويغطى ويقلب مــن وقت آلخر حتى يتغير 
لونه، ولمدة ســاعتين ويضــاف إليه الماء 
حتى يغطيه  ، يمكنك تناوله بعد 4 ساعات 

ويقدم مع الوجبات المختلفة.

الطريقة:

- ضعي قطع السمك في صينية فرن، بعد تنظيفها وفركها بالليمون والملح.
- امزجــي حليب جوز الهند بالزنجبيــل والزيت والتوابل والــكاري، ومن ثم 

صبّيه فوق السمك.
- أدخلي الصينية للفرن، على درجة حرارة 180، حتى نضج السمك، أي ما ال 

يقل عن 35 دقيقة.
- زيّني الوجه بالكزبرة. 

الطريقة:

1. في وعاء، ضعي صدور الدجاج والملح والفلفل األســود وبودرة الثوم 
والزنجبيل والبصل والكزبرة والفلفل الحار والدقيق والبيض.

2. ضعي الدجاج في الثالجة لمدة ساعتين.
3. سخني الشواية الكهربائية، ثم ادهنيها بطبقة خفيفة من الزيت.

4. اشوي الدجاج على الجانبين حتى ينضج.
5. قدّمــي صدور الدجاج مع األرز األبيــض والصوص البني أو صوص 

الليمون والثوم.
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لقاء - فالح بن ناصر الفالحي

حبــه  خــالل  مــن  صغيــرة  بداياتــه 
لسباقات الســيارات، والتوفيق والفضل 
الكبيــر من اهلل تعالى، ومن ثم للكابتن 
حمد الوهيبي لوقفته الرئيســيّة  معه.. 
وبدايــة الثمــرة كانت في ســباق دبي. 
وقال اشــكر الجمعية العمانية للسيارات 
لوقفتهم االولى وكذلك وزارة الشــؤون 
الرياضيــة.. طموحاتي ان شــاء اهلل ان 
اصبح متسابقا في سباقات الفورموال 1. 
هكذا بدأ المتســابق شــهاب الحبسي 
حديثــه مــع "وجهــات" حيــث أكــد ان 
سباقات الكارتينغ تعتبر األساس للعديد 
من ســائقي الفئــة األولى للســباقات، 
وأسرع رياضات الســيارات انتشارا، رغم 
بســاطة السيارة المســتخدمة فيها، إال 
أنهــا تعطيك كل المتعة واإلثارة واألداء 

العالي للسباقات الحقيقية..
وقال: بدأت بها أســماء كبيرة جدا في 
عالم الفورموال، مثل: مايكل شــوماخر، 
إرتــون ســينا، فرناندو ألنســو. مشــيرا 
الــى ان شــخصية المتســابق يجب ان 
تكون شخصية ســريعة في اتخاذ القرار 
، والقوة، وان تكون أيضا نفســية قوية، 
ولديــة الــذكاء والعقليــة قويــة وقوي 

الذهن . 
وعــن الدعــم االعالمي والمــادي قال 
شــهاب الحبســي: كان هنــاك دعم في 
الســنة الماضية وهو دعم مادي بسيط 
من الجمعية، ولكــن االن ال يوجد دعم 
مادي لخــارج الســلطنة، كل المصاريف 
شخصية وال يوجد لدينا اي دعم اعالمي 

قوي من قبل الجمعية. 
وفِــي الحقيقــة اشــكر كل مــن وزير 
الســياحة ووزير الشــؤون الرياضية في 
وقوفهما معي ودعمي من كل النواحي 
االمــر الــذي يشــجعني علــى مواصلة 
المشوار لتحقيق اإلنجازات للسلطنة في 

المحافل المحلية والعالمية.

اهتمام
وحــول االهتمام مــن قبــل الجمعية 
للمتســابقين المبتدئين في الســباقات 
: فقــط تعتم الجمعية مــن حيث تذكير 
المتســابقين بقوانين الحلبة والســباق 
قبل المشــاركة، وال توجد ورش نظرية 
او قوانين ودروس للســباق نظريا فقط 
قوانين بســيطة لمــدة 20 دقيقة قبل 

بداية السباق.
ويقول الحبســي: من حيــث االنجازات 
فقــد حصلــت الحمــد هلل علــى بطولة 
الشرق االوسط، وبطولة دبي المفتوحة 
مرتيــن، وبطولــة اكــس 13 مرتيــن، 
وبطولــة عمــان مرتيــن، بطولــه دبي 
للروتكــس مرتين ايضا ، وعالميا حققت 
في بطولــة هولنــدا المركز الســادس 

وبطوله بلجيكا ال5 والكثير.
وعن مراحل تطور المتسابق لوصوله 

لمرحلــة متســابق الفورومــال 1 : يقول 
شــهاب الحبســي: علو كل متسابق ان 
يتدرج قي المشاركات بداية من بطولة 
الكارتنج اساســيات فورموال 1، فورمال 4 
، فورموال 3 ، جي بي 2 وبعض المراحل 
البســيطة ومن ثــم يصبح المتســابق 

فورومال 1.

تحديات وصعوبات 
ويقول المتســابق شــهاب الحبســي: 
لدينا بعض الصعوبات والتحديات منها 
وجوة حلبة واحدة لتعلم الكارتنج فقط، 
امــا باقي الســباقات مثــل فورموال1 ال 
توجد فيجب توفيــر حلبة متطورة اخرى 
بمواصفات سباقات فورموال 1 لمواصلة 
عمــان  وحلبــة   ، الســلطنة  االحتــراف 

تتكاثر فيهــا الغبار مما يؤثر على تحكم 
الســيارة، والحلبات الخارجية صعبة جدا 
عند المنافســة لكثرة الســباقات، وفيها 
الشــوارع مســتهلكه وتراكــم مخلفات 
االطــارات فــي الحلبــة، كمــا ان المناخ 
مختلف تماما وحلبات مختلفة، والتوقيت 
وتكاليــف  االكل،  بجانــب  مختلــف، 
المشــاركة باهظة جدا. وال يوجد مدرب 
او مختــص برياضة الســيارات يشــرف 
على المتســابقين. وكلها تكون جهود 
شــخصية فقط من اجل صقل متسابق 

قوي في الحلبات.
وعــن االســتعدادات البدنيــة يقــول 
شهاب الحبسي: اذهب للنادي الرياضي 
لعمــل اللياقة البدنيــة، والتدرب بجهاز 
التحكــم ببــالي ستيشــن مــن ناحيــة 

تهيئة النواحي العقلية والنفسية وايضا 
اوازن بالغــذاء وغذائي صحي بعيدا عن 
المنبهــات والمأكــوالت الســريعة، مع 
الحفاظ على الســاعات النوم المحددة، 
كمــا أنــي اتــدرب كثيــرا قبل الســباق 

بسبوعين.

دعم للسياحة
وعن أهمية رياضة ســباقات السيارات 
)الكارتنج ( لدعم قطاع السياحة بسلطنة 
عمــان يقــول الحبســي: اذا كان توجد 
بطولة واحدة في السنة يحضر ما يقارب 
200 متسابق وجميع المتسابقين لديهم 
فرق فنية وصحية وطاقم كامل ما يقارب 
مــع كل فريق 30 شــخصا وجمهورهم، 
واهلهم، والسياح بشكل عام، والفنادق 
تشهد حركة في اإلشغال، و المواصالت 

تنشــط، والمطاعم والمقاهــي، ومركز 
راح  والكثيــر  والمؤتمــرات  المعــارض 
يتحرك، الن الســياحة الرياضية تعد من 
األهمية، كونها سياحة تجذب كثير من 
المتســابقين، ولديهم حب الســتطالع، 
ولذلك ستكون الســلطنة وجهة مثالية 
لرياضــة ســياحة الســيارات فــي حــال 
تم تقســيم مواســم لرياضة السيارات 
بالطريقة الصحيحة ووضعها في جدول 

الفعاليات بوزارة السياحة.
 حيث نشاهد بطولة البحرين لفورموال، 
حيث تنشط الحركة االقتصادية عموما 
لمدة اسبوع ويخلق فرص عمل ووظائف 
والكثيــر من االمتيــازات لهذا النوع من 
الســياحة وهي رياضة الســيارات، حيث 
ان تجربة الســباق لفريق 1 فقط بحلبة 
البحريــن فالفريق يدفع مــا يقارب 100 
الف ريال عماني من اجل تجربة للسباق 
فقط من غير ســباقات الدراجات فكيف 
سيكون الحال االقتصادي والسياحي بعد 
ما نــرى حلبه فورموال 1 كقرية متكاملة 

لرياضة السيارات بسلطنة عمان.
وعــن احالمــه في ســباق الســيارات 
والكارتنج بســلطنه عمان قال شــهاب 
الحبســي: اتمنى ان يكــون لدينا حلبة 
لســباقات الفورمــوال 1 حتــى تنتعــش 
رياضــة  خاصــة  الرياضيــة  الســياحة 
الســيارات، كما اتمنى لهذه الرياضة ان 

يكون لها شعبية كبيرة.
وقال: ان تضاريس الســلطنة تساهم 
فــي جــذب الســياح لرياضــة ســياحة 
الســيارات، حيث انني متأكد بان رياضة 
الســيارات رياضــة تســتقطب الســياح 
واالســتثمارات كونهــا رياضــة تعتبــر 
باهضــا جدا وليس اي شــخص بامكانه 
دخولــه فــي هــذه الســباقات بســبب 
التكاليــف الباهضــة كــون المشــاركة 
في ســباق واحد ما يقــارب من 7 الى 8 
آالف  ريال .  ولذلك فرصة للســلطنة ان 
تحتضــن مثل هذه البطــوالت من اجل 
جذب اصحــاب القــدرات المالية العالية 
لالســتثمار بالبلــد وهي فرصــة ثمينة 
لخلق فرص استثمارية بشتى القطاعات 

بالسلطنة من حيث سياحة السيارات.

حادث
وقال: تعرضت لحادث بســباق ايطاليا 
وتوقفت شــهر ونصف ولكــن الطموح 
العالي لم يمنعني من مواصلة الســباق 
وتغلبت على الخوف وزادت لدي الشجاعة 

والثقة العالية بنفسي !
واختتم شــهاب الحبسي حديثه قائال؛ 
اتمنى من الشــباب تجربة هذا الســباق 
النه يقوي شــخصية الفــرد ويبعد عنه 
الخوف ويــزرع فيه قــوة التركيز واتخاذ 
القرار الصحيح باقرب وقت ممكن ! ولكن 
ايضــا بااللتزام اللبس االمــن والمكان 

المناسب لممارسة هذا السباق. 

 بطل في عمر صغير يقهر المستحيل 
شـهاب الحبسي:

ضـرورة انشاء مدرسة
لسـباقـات السـيارات 

العربي الوحيد في فئته بالسباقات األوروبية ويحلم بالفورموال 
 السـلطنة ستصبح الوجــهة المـثالية للسـياحة الــرياضية 

شارك في 98 سباقا ووصل الى منصة التتويج 47 مرة  
سباقات سيارات )الفورموال1( وجهة جاذبة لالستثمارات



مارس 222017

العميد أول عبدالرزاق الشهورزي: 

جاللة السلطان يولي اهتماما ودعما كبيرا لسباقات الخيل
مضامير السباقات في السلطنة تتلقى الدعم الكامل لخدمة الخيول والفرسان والجمهور 

مسقط - العمانية 

أكد العميــد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر 
الســلطانية  الخيالــة  قائــد  الشــهورزي 
والمشــرف العــام على ســباقات الخيل في 
السلطنة: إن ســباقات الخيل التي ينظمها 
نادي ســباق الخيل السلطاني تتلقى الدعم 
واالهتمــام الســاميين مــن لــدن حضرة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظــم، حفظــه اهلل ورعــاه-، مــن خالل 
تقديم كافة أنواع الدعم للجهات المختصة 

بهذا المجال.

تطور كبير
 وقال العميد أول قائد الخيالة السلطانية 
والمشــرف العــام علــى ســباقات الخيــل 
بالســلطنة في حديث خاص لوكالة األنباء 
العمانية: إن ســباقات الخيل في الســلطنة 
تطورت بشكل ملحوظ خاصة في السنوات 
الســت األخيرة عندما بدأنــا بتطبيق نظام 
 تكافؤ الفــرص  التي تخضع لنظــم االتحاد 
الدولــي لســباقات الخيــل ســواء للخيــول 

العربية األصيلة أو المهجنة األصيلة«.

وأضــاف الشــهورزي قائــاًل : إن النظــم 
والقوانيــن التي تم اتباعهــا من قبل نادي 
ســباق الخيل الســلطاني في السباقات من 
خــالل تحديد أعمــار الخيول التي تشــارك 
في بعض األشــواط وكذلــك تحديد فئات 
الخيول ومستوياتها أكدت أن السباقات في 
مستوى متميز وتتجه نحو التطوير سنويًا«. 
وأوضح المشــرف العام على سباقات الخيل 
أن مضامير الســباقات في السلطنة تتلقى 
الدعم الكامل إلظهارها بالشــكل المناسب 
من أجل السعي بهذه الرياضة إلى التطوير 
الشــامل من خــالل تهيئة أرضيــة مضمار 
الســباق وتوفيــر المرافق المتنوعــة التي 
تسهم في خدمة الخيول والفرسان وكذلك 

الجمهور.

اشادة دولية
وأكــد أن الخبــراء الدولييــن الــذي زاروا 
الســلطنة وحضــروا ســباقات الخيــل التي 
تقام بميادين الســباق أشــادوا بمستويات 
األشــواط  وتنظيــم  المتقدمــة  الســباق 
والشــروط والقوانين الدولية المعمول بها 

في الســلطنة وأبــدوا إعجابهم بالفرســان 
العمانييــن والمنافســة القويــة واألرقــام 
التنافسية التي تســجلها أشواط السباقات 

في مختلف المسافات.
وفيما يتعلق بالفرســان العمانيين الذين 
يشــاركون في ســباقات الخيل علــى مدار 
الموسم أوضح الشــهورزي أنهم يتمتعون 
بمســتوى عالمي يؤهلهم للمشــاركة في 
سباقات الخيل المختلفة في كل دول العام، 
مشيرًا إلى أن بعض الفرسان شاركوا بالفعل 
في الســباقات الدوليــة وأثبتــوا جدارتهم 
وتطــور مســتواهم ممــا ينعكــس إيجابًا 
على ســباقات الخيــل المحلية بالســلطنة. 
وفيما يخــص ثقافة مــالك ومدربي الخيل 
العمانيين أكد الشــهورزي إلمامهم بجميع 
ما يتعلق بالخيول وســباقاتها مشــيرًا إلى 
أن مربي الخيول وصلوا إلى مرحلة متقدمة 
من العلــم والمعرفة في مجاالت ســباقات 
الخيل والتوليد لمواكبة أحدث المستجدات 
فــي هــذا المجال، كمــا قام بعــض منهم 
باقتناء مزارع كبيرة لتوليد أجود الســالالت 
العربيــة والحفــاظ عــليهــا في الســلطنة 

وخارجها نظــرًا للوعي والمعرفــة الكاملة 
بالخيول وأنســابها، وأكد الشهورزي أنهم 
وصلوا إلى المستوى الذي يشرّف السلطنة 

وهو فخور بهم للغاية.

ميسور
وحول الحصان البطل للخيالة السلطانية 
ميسور ابن الفحل العالمي الشهير بيرنينج 
ســاند علــى أحاســن الــذي أبهــر جميــع 
المتابعيــن وأصبــح لــه جمهــوره الخاص 
وشعبيته الكبيرة بالسلطنة وخارجها أعرب 
الشــهورزي عن ســعادته بالنتائــج القوية 
التــي حققها ميســور " 4أعوام" بالســلطنة 
وأبوظبــي بمشــاركة خيول قويــة حصلت 
على مراكز متقدمة لكن ميســور أثبت أنه 
األفضل.  واختتم قائد الخيالة الســلطانية 
حديثه بالقول: تمتلك الخيالة الســلطانية 
عددا مــن الخيول المؤهلة للمشــاركة في 
مختلــف ســباقات الخيل في العالــم ونركز 
على الســباقات الكالســيكية التي ســتقام 
فــي بريطانيا وفرنســا في يونيــو وأكتوبر 

ونوفمبر من العام الجاري .

باريس - العمانية

توجت الخيالة السلطانية بمركز الوصيف 
في تصنيف "فرانس جالوب" بعد أن ظفرت 
بالمركــز األول فــي 13 ســباًقا وحققت 28 
مركــزًا متقدمًــا فــي مختلف مشــاركاتها 

الموسم الماضي.
ويأتــي هــذا التتويــج تواصــال إلنجازات 
البــالط  بشــؤون  الســلطانية  الخيالــة 
الســلطاني في مختلف رياضات الفروســية 
وســباقات الخيل العالمية إذ أصدرت الجهة 
المنظمة لسباقات الخيل الفرنسية "فرنس 
جالــوب" إحصائية كشــفت خاللهــا النتائج 
المتقدمة للخيول المشــاركة في ســباقات 

الخيل الفرنسية الموسم الماضي.
وحققت خيــول الخيالة الســلطانية مركز 
الوصيــف فــي ســباقات الخيــل الفرنســية 
الموســم الماضــي وبفــارق فــوز واحد عن 
اسطبالت الشــقب من دولة قطر الذي توج 
بالمركــز األول وتقدمــت من خــالل نتائج 
خيولها عن أم قرن من دولة قطر والشحانية 
من دولة قطر والعتبة من المملكة العربية 
السعودية وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم "شادول – دبي".

انتصارات
الخيالــة  أن  اإلحصائيــة  وأوضحــت 
الســلطانية هي الوحيدة من الدول العربية 
التي حققت 10 انتصارات في سباقات الخيل 
الفرنسية من خالل تتويج الحصان الصقر 3 
مراتبالمركز األول وسيلفين الموري مرتين 
وكريمــة مرة واحــدة ونفيس مــرة واحدة 

وورود مــرة واحدة وجاكيــري صافنات مرة 
واحدة وفولكان دي كلوز مرة واحدة.

وأبــرزت االحصائيــة كذلــك أن الخيالــة 
الســلطانية هي المالكة الوحيــدة للخيول 
العربية التي لديها 11 خياًل عربية بتصنيف 
44 فأعلــى والمصنفة تصنيًفــا عالمٍيا من 
100 فأعلــى مــن خــالل الخيول ســيلفين 
المــوري تصنيف 54 وصنفت كأفضل مهرة 
فــي العالــم عــام 2015 والحصــان الصقر 
53,5 والحصــان فولــكان دو كلــوز 50.5 
والحصان نفيــس 50.0 والفرس ســميمة 
49.5والحصــان  المهنــد  والفــرس   50.5
جاكيــري صافنات 48 والفرس كريمة 47.5 

والمهرة ضباب 45.5 والحصان صداح 44.
وبينت االحصائية أن الخيالة الســلطانية 
تمتلــك الفرس الوحيــدة في العالــم التي 
فازت في ســباقات الفئة األولــى ذات العمر 
3 ســنوات وهي الفرس المهند التي حققت 
هذا االنتصا بتتويجها بطلة لثالث مرات في 
ســباقات جبل علي للفئة األولى وذلك على 

مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة.

تألق
وواصلــت خيول الخيالة 

الســلطانية تألقهــا في 
ســباقات  مضاميــر 

الخيــل الفرنســية 
حققــت  و

انتصارات فــي مختلف المضامير حيث حقق 
الحصان الفريد المركز األول في منافســات 
الــذي بلغــت مســافته  ســباق بومبــادور 
1200 متر بقيــادة الفارس باليه وإشــراف 
المــدرب مونتجيرو وتوجــت المهرة ضباب 
بالمركــز األول على مضمار كــراون والذي 
بلغت مســافت 1650 مترًا بقيادة الفارس 
سوجوب واشــراف المدرب جروسجن وتوج 
الحصان الصقربالمركز األول في منافســات 
الســباق الذي أقيــم على مضمار التيســت 
والــذي بلغت مســافته 1900 متــر بقيادة 

الفارس جوليان ايوج.
وتوجــت المهــرة كريمة بالمركــز األول 
في منافسات ســباق تولوز الفرنسي والذي 
بلغت مســافته 1600 متر بقيــادة الفارس 
روهت وإشراف المدرب بيرتراس كما توجت 
بالمركز األول في منافســات الســباق الذي 
أقيم على مضمار كاســتيرا فيردوزان والذي 
بلغت مســافته 1700 متر بقيــادة الفارس 

روهت وإشراف المدرب كاديل.
الحصــان  حقــق  جانبــه  مــن 

كاســب المركز الثالث 
في منافسات 

ســباق التيست الفرنســي ف الخامس عشر 
من أبريــل الماضي والذي بلغت مســافته 
1900 متــر بقيــادة الفارس بالي واشــراف 
المــدرب مونتجيــرو كمــا حقــق الحصــان 
نفســه المركز الثالث في منافســات سباق 
التيســت الفرنســي في الثامن مــن يونيو 
الماضي بقيادة الفارس باليه وإشراف المدر 
مونتجيرو وحقــق الحصان كاســب المركز 
الرابع في منافســات سباق اجن باساج والذ 
بلغت مســافته 2500 متر بقيــادة الفارس 

باليه وإشراف المدرب مونتجيرو.
وحقق الحصان صداح مركز الوصيف على 
مضمار داكس والذي بلغت مسافته 2100 
متر بقيادة الفارس برنارد وإشــراف المدرب 
اكيوم وحقق الحصــان صداح المركز الراب 
في منافســات ســباق التيســت الذي بلغت 
مســافته 1900 متر بقيادة الفارس بيرنارد 

واشرا المدرب اكيوم.
وتوجــت الفــرس ســميمه بالمركز األول 
في منافسات ســباق لونج شامب الفرنسي 
الذي بلغت مسافته 2000 متر بقيادة 

الفارس فــان دن بــوس وإشــراف المدرب 
هاملن وظفرت ســميمه بالمركز األول في 
منافسات سباق ميالن اإليطالي الذي بلغت 
مســافته 1800 متر وحققت المركز الثالث 
في منافسات السباق الذي أقيم على مضمار 
تولوز الذي بلغت مسافت 2200 متر بقيادة 
الفارس فــان دن بــوس وإشــراف المدرب 
هاملن كما حققت المركز الثال والذي أقيم 
على مضمار نيوبري البريطاني والذي بلغت 

مسافته 2000 متر.
أمــا الفــرس ســيلفين المــوري فظفرت 
بالمركز األول في منافســات الســباق الذي 
أقيم علــى مضمار دوفيل الفرنســي والذي 
بلغت مســافته 2000 متر بقيــادة الفارس 
برنارد وإشــرا المــدرب أكيوم كمــا توجت 
بالمركز األول في منافســات الســباق الذي 
أقيم على مضما التيســت الفرنســي والذي 
بلغت مســافته 1900 متر بقيــادة الفارس 
برنــارد وإشــراف المــدرب أكيــوم وحققت 
سيلفين الموري المركز األول في منافسات 
الســباق الذي أقيم على مضما لونج شامب 
الفرنسي والذي بلغت مســافته 2000 متر 
بقيادة الفارس برنارد واشرا المدرب أكيوم.

وتوجت الفــرس ورود بالمركــز األول في 
منافســات الســباق الذي أقيم على مضمار 
التيــس والذي بلغــت مســافته 1900 متر 
بقيــادة الفارس جــوردن واشــراف المدرب 
موريسون وبهذه النتائج رفعت هذه الخيول 
علــم الســلطنة عاليًا في منصــات التتويج 
من خالل نتائجه المتقدمة بفرنسا وبلجيكا 
وإيطاليا واسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة 

واإلمارات العربية المتحدة.

تتويجا إلنجازاتها في المشاركات الدولية 
الخيالة السلطانية تحقق مركز الوصيف في تصنيف »فرنس جالوب«

■ عبدالرزاق الشهورزي



متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

www.wejhatt.com

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

يعيش العالم اليوم سواء في الشرق او الغرب 
حالة من الالاســتقرار أمني نتيجــة التفجيرات 
والنزاعات السياســية والخالفات المذهبية مما 
يشــكل تهديدا للســياح وامتناعهم عن السفر 

الى تلك البلدان غير المستقرة أمنيا.
وبفضل اهلل تعالى وسياسة جاللة السلطان 
المعظــم، حفظــه اهلل ورعــاه، وحب االنســان 
العُماني للســالم والتعايش مــع الجميع في ود 
واحترام وتسامح، حققت السلطنة سمعة طيبة 
بين دول العالم كبلد يتمتع باألمان واالستقرار 
والتســامح، ووصلت تلك الســمعة الى السياح 
في العالم خاصــة الدور الكبير الــذي يقوم به 
جاللته، اعزه اهلل، في احالل السالم بين الدول 
والشــعوب، ممــا جعــل العالم يبحث عن اســم 
عمــان ليتعــرف عليها عــن قرب ويــود زيارتها 
واكتشــاف مقوماتها والعيش بين شعبها الذي 
يحترم الســياح ويتواصل معهم ويســهل لهم 

كل يعطي صورة حضارية عن بلده.
ان حالة األمان التي حبانا اهلل تعالى بها، علينا 
ان نستفيد منها من الجانب السياحي وتسويق 
عمان كبلد ســياحي آمــن وذي مقومات عديدة 
وفريــدة، خاصة وان الســائح اول ما يبحث عنه 
اليوم قبل الشروع الى رحلة سياحية هو األمان 

واالستقرار الذي يتوفر في هذا البلد او ذاك.
وشــهدنا فــي الفتــرة االخيــرة تراجــع أعداد 
الســياح في بلدان باتت غير مستقرة أمنيا بعد 
التفجيــرات التي راح ضحيتها الســياح، وهو ما 

شكل عزوفا عنها من قبل السياح.
لذلك ان استفادة الســلطنة من عامل األمان 
امر مهم، ويجب زرعه في نفوس وفكر السياح 
وان تقــوم مكاتــب التمثيل  الســياحي التابعة 
لوزارة الســياحة وسفارات السلطنة في الخارج 
خاصــة فــي البلــدان المصــدرة للســياح، بهذا 
الــدور المهم من خالل تكثيــف حمالت الترويج 
الســياحي وإعطــاء صــورة أكثر قربا للســياح 

ومكاتب السفر السياحية في الخارج.
ان الترويج الســياحي فن مــن الفنون واقناع 
الســياح يتطلــب الكثير مــن الفنــون والبرامج 
والحمالت الترويجية التي تقنع الســائح للقيام 
برحلة الى الســلطنة مــع التركيز عــن الجانب 
األمني والســالم واالســتقرار والتســامح الذي 

يتمتع به الشعب العُماني.
وفِــي الحقيقــة لم نــزل غيــر قادرين على 
اســتغالل هــذا الجانــب والمتمثــل فــي األمان 
بالصــورة التي تــورد لنا افواجا ســياحية، وفي 
جعلــه عامال مهما فــي الجذب الســياحي حتى 

نخرج باكبر استفادة سياحية.

yahmedom@hotmail.com 

األمان كيف نستفيد 
منه سياحيا؟

يوسف بن
أحمد البلوشي

عرض جديد لدار األوبرا السلطانية مسقط

الفجـر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

5:01
6:16

12:21
3:46
6:21
7:31

مواقيت 

ال�صالة في 

م�صقط

اأرقـــام 

تهمــك

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

استعالمات رحالت مطار صاللة:

استعالمات الطيران العماني:

مركز استعالمات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234 خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

هواتف متاحف السلطنة

مسقط-

تقدم دار األوبرا الســلطانية مســقط عرضا جديدا هو ثمرة إنتاج مشترك بين 
الدار وشركة )باالو للفنون – رينا صوفيا فاالنسيا( اإليطالية.

يحمــل العرض عنــوان )األوبرا( وهو عمل يمزج بين قالب المســرحية الغنائية 
والغناء األوبرالي، مــــع توظــــيف لشاشــــة عرض ستظهر عليها مقاطع فيديو 
هي من نسيج العمل. يقدم العرض فنانون مبدعون من جيل الشباب من )مركز 
دو برفكسيونمون بالسيدو دومينغو(، يقام العرض على مدار ثالث ليال أيام 16 

و 18 و 19 مارس الجاري.
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al mazyona
الــمــزيــونـــــة

www.bankmuscat.com/al-mazyona

تقديــر� منــا فــي بـنـــك مسـقـــط علــى ثـقـــة زبـائـنـنـــا ووالئهــم نقــدم لـــكم هــذا العــام 
ــر للفــوز للجميــع. ــز أكث ــرص أكثــر وجوائ فـ

24795555

جوائز المحافظات

جوائز  اسبوعية 
1٬0٠0 ريال ُعماني لكل فائز (فائزين 2 من كل محافظة) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 100 ريال ُعماني

جوائز شهرية  
10٬000 ريال ُعماني لكل فائز (فائزين 2 من كل محافظة) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 1٬000 ريال ُعماني

جوائز ربع سنوية  
٢٥٬٠٠٠ ريال ُعماني لكل فائز (٨ فائزين من أنحاء 
السلطنة) عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد

١٬٠٠٠ ريال ُعماني

جوائز نهاية العام  
١00٬000 ريال ُعماني لكل فائز (فائزين 2 من أنحاء 
السلطنة) عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد

 1٬000 ريال ُعماني

جوائز المناسبات الخاصة

جوائز عيد الفطر 
3٬000 ريال ُعماني لكل فائز (٣ فائزين من كل 

محافظة)
عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 1٬000 ريال ُعماني

جوائز يوم المرأة الُعمانية 
10٬000 ريال ُعماني لكل فائزة (10 فائزات من  حساب 

زينة) عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد
1٬000 ريال ُعماني

جوائز العيد الوطني 
2٬000 ريال ُعماني لكل فائز

(47 فائز من أنحاء السلطنة)
عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 1٬000 ريال ُعماني

جوائز حصرية لزبائن أصالة ل�عمال
 المصرفية المميزة

جوائز شهرية
30٬000 ريال ُعماني لكل فائز (4 فائزين) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد
30٬000 ريال ُعماني

جوائز ربع سنوية  
100٬000 ريال ُعماني لكل فائز (5 فائزين) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد
30٬000 ريال ُعماني 

جوائز نهاية العام  
250٬000 ريال ُعماني لكل فائز  (4 فائزين)

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد
30٬000 ريال ُعماني

جوائز حصرية لزبائن الجوهر ل�عمال
المصرفية الحصرية

جوائز شهرية  
20٬000 ريال ُعماني لكل فائز (4 فائزين) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 10٬000 ريال ُعماني

جوائز ربع سنوية  
50٬000 ريال ُعماني لكل فائز (4 فائزين) 

عند ا�حتفاظ بحد أدنى من الرصيد 10٬000 ريال ُعماني

جوائز حصرية لزبائن تحويل الرواتب

جوائز شهرية
راتب ثابت شهري© ولمدة عام كامل 

بقيمة 500 ريال ُعماني 
(15 فائز)  الحد ا°دنى للراتب  هو 500 ريال ُعماني

جوائز حصرية لزبائن حساب
المزيونة ل�طفال

جوائز شهرية
100 ريال ُعماني لكل فائز (٤0 فائز) عند ا�حتفاظ بحد 

أدنى من الرصيد 50 ريال ُعماني

جوائز حصرية لزبائن حساب شبابي

جوائز شهرية 
100 ريال ُعماني لكل فائز (40 فائز ) عند ا�حتفاظ بحد 

أدنى من الرصيد 10 ريال ُعماني

مــجـمـــوعـــة جـــــوائــــــز 
بــــقــيــــمــــــة ١٠ مــــاليـيـــــن 

ريــــال ُعـمانـــــي تـقديـًرا لـكـــم 

تطبق الشروط وا°حكام: يسري لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ال توفر المزيونة حسابات توفير بالفوائد، حسابات التوفير بالفوائد متاحة بصورة منفصلة. يرجى زيارة الفرع لمعرفة أسعار الفوائد. لمعرفة 
 www.bankmuscat.com/al-mazyona شروط ا°هلية يرجى الرجوع إلى الشروط وا°حكام المتوفرة على الموقعC.R No. 1/14573/8


