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23 ألف سائح عماني
زار ماليزيا في 2016

دبـي ــ 

قال وزير السياحة والثقافة الماليزي، داتو سيري محمد نظري عبدالعزيز 
ان حوالي 23 الف سائح عماني زار ماليزيا العام الماضي 2016 .

وأكد في حديث صحفي خاص مع »وجهات«: ان الســائح العُماني يعد 
في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الليالي التي يقضيها في ماليزيا 
والتي تصل الى متوســط عشــرة ايّــام كما انه يصرف خــال زيارته ما 

يقارب 8 آالف رينجت ماليزي.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

معاك وين ما تروح.
شبكة لعمان وبس.

#أسرع_مع_الشبكة_األوسع
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فرانسوا بوتلييه لـ »             «:
طـيران الســالم يسـيّر 49 رحلة 
أسبوعية إلى صاللة في الخريف

مسقط - 
أكــد الرئيس التنفيــذي لطيران الســام فرانســوا بوتلييــه: عن خطط 
الشركة لزيادة عدد الرحات بين مطاري مسقط وصالة الى 49 رحلة خال 
موســم الخريف من خال زيادة 21 رحلة أســبوعيا، من اجــل تعزيز الحركة 
الســياحية الى محافظة ظفار.  وكشــف في حديث خاص مع »وجهات« عن 
خطط تدشــين رحات مباشرة خال الخريف بين صالة والكويت والرياض 
الستقطاب السياح من تلك الدول في الخريف. كما أكد عن نية فتح خط الى 
شيراز بعد شهر رمضان المبارك بجانب المحطات التي تم اإلعان عنها في 
السعودية وباكستان. وقال اننا ال نزال نحاول مع ادارة مطارات دبي من اجل 

االنتقال من مطار آل مكتوم الى مطار دبي الدولي.

مسؤولو الشركات السياحية لـ »               «:

رفع أسعار التأشيرات يؤثر على الحركة السياحية
مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

طالب مسؤولو شركات سياحية وفنادق 
فــي الســلطنة بمراجعة قرار رفع رســوم 
التأشــيرات الســياحية من خمسة رياالت 
الــى عشــرين ريــاال، وأبدى عــدد منهم 
اســتغرابهم من القرار الذي جاء في وقت 
تسعى فيه الســلطنة الى إنعاش القطاع 
الســياحي لتنويع مصــادر الدخل الوطني 
االمــر الــذي يحتــم تســهيل اإلجــراءات 

وتخفيض األسعار وفتح أسواق جديدة.
وأكدوا في لقاءات خاصة مع »وجهات« 
بــأن قرار رفــع أســعار التأشــيرات يضر 
بالقطاع الســياحي األمر الذي سيشــكل 
عزوفا من كثير من الســياح للمجىء الى 
الســلطنة خاصة الســياح الذين يأتون 
في زيــارات قصيرة في نهاية االســبوع 
او العطــات االخــرى مــن دول مجلس 

التعاون الخليجي.

وأشــاروا الى أهمية ان نسعى الى جذب 
الســياح مــع دخــول المشــاريع الجديدة 
ودخــول الســلطنة فــي تنافــس لعقــد 
المؤتمــرات ولكــن مع هذا القرار ســوف 
يعزف الكثير عن المشاركة في المؤتمرات، 

مؤكدين على أهمية دراســة هــذا القرار 
بعد شــهر مــن تطبيقــه لمعرفــة مدى 
انخفاض أعداد الســياح الى السلطنة بعد 

القرار وقبله.
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قدمت عرضًا مرئيًا أمام لجنة اإلعالم والثقافة بمجلس الشورى

ميثاء المحروقية: ضــعف اقبال القطاع
الخاص لاستثمار في المواقع التراثية 

مسقط ــ 
أوضحت ميثــاء بنت ســيف المحروقية 
وكيلة وزارة السياحة ان هناك  ضعفا في 
اإلقبــال من القطاع الخــاص المحلي في 
االستثمار في المرافق الخدمية التي يتم 
تأهيلها، مع قلة عدد الشــركات المحلية 
المتخصصــة في أعمال تطويــر وتأهيل 
المواقع التاريخية والتراثية، باإلضافة إلى 
ندرة استقطاب خبراء في مجال السياحة 
التراثيــة وتوظيفهــم في القطــاع العام 
والخاص.   وقدمت وكيلة وزارة الســياحة 
عرضًــا مرئيًا امام لجنة اإلعام والثقافة 
بمجلس الشــورى مؤخرا حــول التوظيف 
الســياحي لمفــردات التــراث العمراني، 
الــذي تنــاول أهــداف الــوزارة فــي ظل 

االســتراتيجية العمانية للسياحة ودورها 
في توظيــف المواقــع التراثية لألغراض 
التوجيهية لهذه  والمبــادئ  الســياحية، 

االستراتيجية.
  وعــن خطط الوزارة بهــذا المجال فقد 
اقترحــت االســتراتيجية أن يتــم تطوير 
أربعــة عشــرة منطقــة تجمع ســياحي، 
وتفعيل دور الشركات األهلية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة لاستثمار بالمواقع 
التراثيــة، إلــى جانب تشــجيع الســياحة 
الثقافيــة التاريخيــة مــن خــال إيجــاد 

مشاريع وبرامج استثمارية وغيرها.
  وتطــرق العــرض إلــى أبرز المشــاريع 
الســياحية بالمواقــع التراثيــة والتاريــخ 
السنيســلة  حصــن  منهــا:  الثقافــي، 
ومســفاة العبرييــن وحــارة الرمل، حيث 

تــم إعداد الدراســات المتعلقــة بتطوير 
هــذه المناطــق، وكذلــك مشــروع جمع 
وتوثيق األســاطير والحكايــات العمانية 
حيــث تم االنتهــاء من المرحلــة األولى 
للمشــروع بمحافظتي شــمال الشــرقية 
وشمال الباطنة.  وأشارت ميثاء المحروقية 
الــى أن الــوزارة قامــت بإدخــال بعض 
التعديات في الائحة التنفيذية لقانون 
الســياحة بهدف تحقيق االســتفادة من 
المواقــع التراثية، منهــا نصوص المواد 
المتعلقــة بالســماح باســتغال المواقع 
والمناشط، والضوابط  الفعاليات  إلقامة 
المواقع،  المنظمة الســتغال  والشروط 
وكذلــك تأجير المرافــق المكملة بداخل 
المواقع، واألنشــطة الســياحية الجديدة 

مثل النزل التراثية ونزل الضيافة.

»ادارة المطارات« تشارك بمعرض دولي في ميونيخ
سامر النبهاني: 31  %  نمو حركة 
الشحن في مطاري مسقط وصاللة  

ميونيخ ــ  

قال الشــيخ ســامر بن أحمد النبهاني 
مديــر عــام وحــدة العمليــات التجارية 
المطــارات  العمانيــة إلدارة  بالشــركة 
ومدير عام مطار مسقط الدولي باإلنابة: 
أن حركة الشــحن في الســلطنة تشهد 
نموا مســتمرا، إذ أنه وحتى نهاية شهر 
مارس الماضي، ارتفعت حركة الشــحن 
في مطاريّ مســقط وصالة بنسبة 31 
% لــكل منهما ، مقارنــة بالفترة ذاتها 
مــن العام الماضــي، وإن هذا يدل على 
أن قطاع الشحن يملك مزيدا من فرص 
النمو، كما إنه يتاءم مع توجه السلطنة 
في تعزيز قطاع اللوجســتيات استثمارا 

لموقع السلطنة االستراتيجي.
النبهاني، بمناســبة مشاركة  واضاف 
الشــركة العمانية إلدارة المطارات في 

النســخة الثامنــة من معرض الشــحن 
فــي  اللوجســتية  والخدمــات  الجــوي 
ميونيخ: بأن العُمانية إلدارة المطارات 
تحرص على التواجد في كافة الفعاليات 
اإلقليمية والدولية ذات العاقة بصناعة 
الطيران، والتي تشــمل قطاعات كثيرة 

جدا ومنها الشحن.
حيــث يُعدّ المعرض التجــاري الرائد 
فــي العالــم لحركــة النقــل واإلمــداد 
وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلســلة 
التوريــد، ويأتــي كجــزء مــن سلســلة 
معــارض النقل اللوجســتي، الذي يقام 

سنويا بين أوروبا وشنغهاي. 
ومع قرب افتتاح مطار مسقط الدولي 
الشــركة  مشــاركة  تهــدف  الجديــد، 
العُمانيــة إلدارة المطــارات فــي هــذا 
المعرض لدفــع البنيــة التحتية لمبنى 
البضائــع في المطار الجديــد، جنبا إلى 

جنب مع مطار صالة ومطار الدقم.
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مواطنون يطالبون بشموله ضمن االتفاقيات المتبادلة

استطاع :
 يوسف بن أحمد البلوشي

يعاني جواز ســفر المواطن العادي غير 
الدبلوماسي او من هم في فئة الجوازات 
الخاصــة او المهمات، من عــدم االعفاء 
من التأشــيرات  في حــال اتفقت دولتان 

على االعفاء المتبادل من التأشيرات.
الحيــن  بيــن  نســمع  مــا  وكــــثيــرا 
واآلخر عــن تـــلك االتفاقيــات التي يتم 
خالهــا اعفــاء متبادل لحملــة الجوازات 
الخاصــة  والجــوازات  الدبلوماســية 
والمهمات التــي ترتبط بوقت من حيث 
مهمــة عمــل لكبــار الشــخصيات ومن 

يتبعهم في مكاتبهم المقربون.
وتطرح "وجهات" تســاؤال عن أســباب 
يحملــه  الــذي  العــادي  الجــواز  غيــاب 
المواطن العــادي من عملية االعفاء من 
التأشــيرات خال اعان تلــك االتفاقيات 
خاصة وان المواطن العادي األكثر سفرا 

وأكثر عددا من فئات اخرى .

اليوم نستطلع رأي عدد من العمانيين 
حول اهمية ادخال جواز السفر العادي في 
مثل تلك االعفاءات حتى ينعم المواطن 
العــادي كغيره مــن عراقيل التأشــيرات 
التي يواجهها خال قرار الســفر والتردد 
بين حين وآخر من سفارة الى اخرى طلبا 
لتأشــيرة زيارة او ســياحة خاصة اذا كان 

لديه عائلة مكونة من عدة أفراد .

تحديات
يقول احمد الفارسي موظف في القطاع 
الخــاص، فــي الحقيقة نواجــه تحديات 
كثيــرة حينما قررنا ان نســافر الى دولة 
أوروبيــة مثــا فإننا نواجه مشــكلة في 
إعطائنا تأشــيرات بســهولة لذلك نرى 
ان تســعى الجهات المعنية في شــمول 
المواطن العادي في اتفاقيات االعفاء من 
التأشــيرات خاصة وان المواطن العادي 

اكثر سفرا سواء للعاج او االستجمام.
عليــه نأمــل ان يتــم شــمول اصحاب 
الجـــوازات العادية فــي تلك االتفاقيات 
حتــى نرتاح مــن التردد على الســفارات 

وحبــذا لــو ان اي مواطــن عمانــي يود 
الســفر للخــارج يحصــل على تأشــيرته 
فــي المطـــــــارات مباشــرة خاصة وان 
بخلقــه  معــروف  العُمانــي  المواطــن 
ومحافظته خال ســفره النه يمثل وطنه 

فهو سفير في الخارج.

تأشيرة عند الوصول
اما ســعود المصلحــي موظف حكومي 
فيقــول : بصراحة أصبحت أحب الســفر 
بلــدان ال تطلــب منــي تأشــيرة  الــى 
مســبقة وهناك عدة دول اليوم ال تطلب 
تأشيرة مسبقة سوى عند الوصول تأخذ 
تأشــيرتك في مطار الدولة التي تســافر 
اليها. ويضيف؛ ان الحصول على التأشيرة 
خاصة للدول األوروبية "شــينغن" يصبح 
معضلة لنا بينما نحن نســعى للحصول 
تأشــيرة ســريعة ، لذا نأمل ان تشــمل 
االتفاقيــات الجــواز العادي حتــى نرتاح 
مــن التردد على ســفارات الدول ويكون 
ســفرنا ســها بحيث نأخذ التأشيرة عند 
الوصــول في مطار الدولــة التي نود ان 

نسافر اليها. ويشارك في الحديث جمعة 
البلوشي فيقول؛ لدي بعض االعمال في 
عدد من الــدول وبصراحــة أقوم بعمل 
تأشــيرات مسبقة لمدة ســنوات لتفادي 

المعاناة مع السفارات قبيل الصيف.
ويؤكد انني أتمنى ان تشمل االعفاءات 
الجــواز العــادي حتــى يرتــاح المواطن 
العادي كمــا هو الحال لحاملــي جوازات 
السفر الدبلوماســية واصحاب المهمات 
والجوازات الخاصة الن المواطن العادي 
اكثــر ســفرا مــن حيــث العدد لــذا فإن 
المســألة تحتاج الى جهــود من الجهات 
المعنية لتسهيل إجراءات سفر المواطن 

العادي الى اي وجهة يفضلها.

أسباب 
اما نورة بنت سعيد فتقول؛ أصبحت ال 
افضل زيارة اي دولة تحتاج الى تأشــيرة 
الن حاملــي الجــواز العادي يحتــاج الى 
تأشــيرة مســبقة وليس عنــد الوصول 
، او انــه معفي كمــا هو الحــال لحاملي 
التي  وغيرهــا  الدبلوماســية  الجــوازات 

يشملها االعفاء.
وتضيف: ال نعرف أســباب عدم شمول 
الجواز العادي من قــرار االعفاء المتبادل 
بين الدول خاصة وأننا شــعوب مسالمة 
ونحب الســام فلمــاذا ال نعامل كما هو 

الحال مع بعض دول الخليج .
 بينما تقول خالصة البلوشــية موظفة 
؛ كثيرا ما اســافر الــى دول ال تحتاج الى 
تأشيرة بسبب عدم ادخال الجواز العادي 
فــي اتفاقيــات االعفــاءات المتبادلة من 
التأشــيرة وفِــي الحقيقــة هــذا مزعــج 
للغاية وال افضل زيارة دول تعقد مسألة 
الحصــول على التأشــيرة ، ونحن نفضل 
مثا تاياند وتركيا والبوسنة وأذربيجان 
النها ال تحتــاج الى تأشــيرة بل تأخذها 

عند وصولك مطار تلك الدولة. 
وتؤكــــــد اننــا نأمل ان يتــم معاملة 
الجــواز العــادي كما هو الحــال لجوازات 
والمهمــات  الدبلوماســية  الســـــفر 
والخاصة ألننا جزء من هذا الوطن الذي 
نتمنى ان نضاف من ضمن الفئات التي 

يشـــملها اإلعفاء .

الجواز العماني غير 
لماذامستثنى من اإلعفاء
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السياح يبحثون عن دول ال تطلب »فيزا«

التأشيرات تزعج المسافرين..! 

"وجهات" وعبر هذا االستطاع  تقترب 
مــن  رأي مجموعــة من المســافرين 
وكيف يتعاملون مع موضوع التأشــيرة 

وهل تؤثر على اختيار الوجهة .
بالتأكيــد   : باعمــر  فيصــل  يقــول 
الدول التي تتطلب اســتخراج تأشيرات 
مسبقة قبل السفر  هي وجهات تحتاج 
لتخطيــط مســبق وبوقــت كافٍ قبل 
الســفر وبعــض االجراءات وشــخصيا 
ابحــث عــن الوجهات التــي ال تتطلب 
تعقيــدات حيث نحصل التأشــيرة من 
المطار أو من خال تعبئتها إلكترونيا . 

ابتعاد 
وتتفــق معــه أســيا الرئيســية التي 
قالــت: دول شــرق وآســيا  وتركيا هي 
وجهتي في الســنوات االخيــرة وهذه 
البلــدان ال تتطلب تأشــيرات مســبقة 
وبالتالي نبتعد عن ذلك خاصة أن في 
الســفرات العائلية ضبط الحجوزات ال 
تضبط دائما بوقت طويل قبل الســفر  
إلى جانب أن بعض الســفارات وخاصة 
للدول االوروبية تطلب  كشــف حساب 
بمبالــغ كبيرة احيانا وبمــا يضمن أن 
المســافر قــادر علــى تدبر امر ســفره 

وهذه شخصيا اراها مزعجة . 
أمــا علــى الراســبي مــن الكافــل 
والوافــي فقــال : مــن الصعوبة علي 
قطع مسافة لمســقط واحجز مواعيد 
والتعقيــدات التــي تتطلبهــا بعــض 
التأشيرات لذا كانت لندن وجهتي من 
خــال تعبئة التأشــيرة إلكترونيا قبل 
موعد الســفر عن طريق أحد المكاتب 
وقبلها ســافرت إلى فيتنام وايضا إلى 
اندونيســيا وماليزيا  وهــذه البلدان 
ال تتطلب تأشــيرة بشــرط أن يكون 
جوازك ســاري المفعول حتى 6 أشهر  

قبل موعد السفر . 

مزعجة 
أما عبدالحكيــم الكلباني والذي عاد 
مؤخرا من سفرة سياحية إلى الواليات 
المتحــدة األمريكيــة  قــال : " نتيجــة 
للتخطيط المســبق  قمت باســتخراج 
تأشــيرة وهــي اجــراءات روتينــة نعم 
قد يكون االمر مزعجــا خاصة في ظل 
وجود عائلة لكن هي اجراءات مطلوبة 
وال توجــد صعوبــة في اســتخراجها ، 

نعــم كنت اخــــطــط لزيــــارة البيرو 
فــي امريــكا الجنوبيــة أو كنــدا لكن 
البيرو كان يتطلب أن اقوم بمراســلة 
ســفارتهم في الســعودية  وكندا كان 
يتطلــب أن أذهــب إلى االمــارات  لذا 
رأيت االمر معقد وأكتفيت بالسفر إلى 

امريكا فقط . 
وقالت هيفاء البلوشية" : لدي تأشيرة 
"شــنغن" صالحة لمدة خمس سنوات 
كنت اســتخرجتها منذ ســنة  وبالتالي 
امـــوري طيبــة للوجهــات األوروبيــة 
ونحن في الســلطنة امورنا طيبة  انما 

هي بعض االجرات المطلوب تنفيذها 
قبل السفر.

إجراءات  
 بينمــا يقــول راشــد البــادي طالب 
الذي يــدرس في بريطانيا: كنت ارغب 
بالســفر إلى دبلن من مانشستر  لكن 
أكتشفت انها تحتاج إلى تأشيرة  خاصة 
وال تغطيهــا تأشــيرة "شــنجن"  ولم 
أتأكد من ذلك إال بعد أن قمت بجميع 
الترتيبات الازمة للسفر وبالتالي حين 
حاولت اســتخراج التأشيرة كانت هناك 

اجــراءات طويلة  حالت دون أن أتمكن 
من السفر.  

ويقــول مســلم علــي : كنــت أرغب 
بزيارة قريبي يتعالج في المانيا وحين 
حجزت موعدا الســتخراج التأشيرة لم 
احصل على وقت قريب بســبب زحمة 
المواعيد وبالتالي قمــت بحجز موعد 
في ســفارة أخرى تتبع دول الشــنجن 
وقمت باســتكمال كافــة االوراق لكن 
في يوم الســفر لم يســمح لي بالسفر 
ألن وجهــة ســفري  تختلف عن وجهة 

اصدار التأشيرة. 

يعقوب بن يوسف 
البلوشي 

تفعيل رياضة الغولف 
يدعم السياحة الرياضية 
س��وق  ألي  االساس��ية  البني��ة  تجهي��ز 
س��ياحي واعد يتطلب العديد من الدراسات 
االقتصادي��ة التي تركز عل��ى جدوى بعض 
المشاريع او الوسائل المتاحة وهو ما يرتبط 
ارتباط��ًا وثيقًا بتحليل لغة الس��وق وتفنيد 
متطلباته وقراءة رقمية لجوانب االس��تثمار 
والمدة الزمنية للدخل الذي سيس��اهم فيه 

القطاع السياحي في السوق. 
ونجد مؤخرًا وج��ود أربعة مالعب للغولف 
ف��ي محافظة مس��قط فقط وهي تش��كل 
اس��تباقًا واضحًا إلعالن مس��قط وجهة ذات 
امتياز سياحي ولفئة مستهدفة من السياح، 
ولك��ن ه��ل بالفع��ل تحتاج مس��قط الى 4 

مالعب للغولف في الوقت الراهن .
في ق��راءة للتطوي��ر التنم��وي للقطاعات 
المختلفة في الس��لطنة نالحظ ان التطوير 
الحاج��ة  وف��ق  يأت��ي  اش��كاله  بمختل��ف 
االقتصادي��ة او االجتماعية. ولكن ان تمتلي 
مس��قط ب� 4 مالع��ب للغولف في غضون 5 
أع��وام هو ام��ر يتوجب منا وقف��ة لمراجعة 
المس��احات الممنوح��ة له��ذه المالع��ب في 
ظل ما يحتاجة الس��وق السياحي فعليًا في 
المرحله المقبلة. وتتواجد هذه المس��احات 
في مش��روع الموج مس��قط ومشروع تالل 
مس��قط ومش��روع غولف غال فالي وملعب 
اخر في االرض التابعة لش��ركة تنمية نفط 
عم��ان في راس الحمراء، واذا ما ركزنا على 
منطقة راس الحمراء فانن��ا نجد ان الجانب 
االس��تثماري في المس��احة المتاح��ة تمثل 
في ن��ادٍ ترفيهي ومجموع��ة فيلل عقارية 
وملعب��ًا للغولف علمًا بأنه يوجد مس��وحات 
أثرية وش��واهد تاريخية ف��ي تلك المنطقة 
باالم��كان ان يس��تفاد منه��ا اذا م��ا ط��ورت 
س��ياحيًا ومنح��ت اهتمام ترويج��ي كموقع 

آثري وتاريخي هام. 
وتشير االرقام حول أعداد السياح والزوار 
القادمي��ن للس��لطنة  بانهم م��ن ذو الفئة 
المتوسطة والتي غالبًا ما تأتي لالستجمام 
في المنتجعات الس��ياحية او زيارة االسوق 
القديم��ة والق��الع التاريخي��ة. وتمثل فئة 
ال��زوار القادمي��ن عبر الس��فن الس��ياحية 
اغلب تلك االرقام وهي فئة ال تقضي اكثر 
من يوم سياحي فقط وليس ليلة سياحية 
وه��و م��ا يعلل تس��ميتهم بال��زوار وليس 
بالس��ياح الن في العرف الس��ياحي الدولي 
ان��ه باالم��كان اعتب��ار الزائر س��ائحًا اذا ما 
قضى 24 ساعة في البلد وصرف اكثر من 
100 دوالر ف��ي الليل��ة ، ولكن ما نجده في 
طبيعة هذه الفئات فانه��ا بعيدة كل البعد 
عن ممارس��ة لعب��ة الغولف ف��ي المالعب 
االربع��ة وذلك لضي��ق الجدول الس��ياحي 
اليومي لزوار السفن، ونعود لطرح السؤال 
مرة أخرى هل ستش��هد مسقط زياده في 
أعداد مالعب الغولف. االمر مرهون بزيادة 
الطل��ب م��ن قبل فئ��ات الس��ياح القادمين 
ونوعية النمط الس��ياحي القادمون ألجله. 
ون��رى في الجان��ب اآلخر ضع��ف كبير في 
تنش��يط هذه المالع��ب الموجودة في تلك 
المش��اريع عبر اس��تضافة فعالي��ات دولية 
للعب��ة الغول��ف مم��ا يدع��م مس��أله جذب 
هواة اللعبة م��ن الس��ياح واألثرياء. ولكن 
جّل ما حصل هو اس��تضافة فعالية دولية 
واحدة فقط في ملعب الغولف التابع للموج 
مس��قط، واذا م��ا س��لمنّا األمر ب��أن هذه 
المالعب قد بُنيت وجاه��زه، فإنه علينا ان 
نضع خططا تس��ويقية لتنش��يط السياحة 
الرياضي��ة في ه��ذه المالعب حتى يتحقق 

عائد ترويجي للسلطنه من خاللها.

albalushiyaqoob@gmail.com

أشرعة

استطاع - حمدان البادي 
يقترب مو�سم ال�سفر والترحال  اإلى الوجهات 

والخ�س��رة  الم��اء  حي��ث  والب��اردة  القريب��ة 

والوجه الح�سن ودرجات الحرارة المنخف�سة 

مقارنة بما تتمتع به ال�سلطنة من اجواء حارة 

ورطب��ة  خالل الفترة الممت��دة من مايو حتى 

�سبتمبر مع ا�ستثناء �ساللة التي يلفها ال�سباب 

وال��رذاذ في مو�س��م الخري��ف ال�س��ياحي، لكن 

اأغلب  تلك الوجهات تطلب تاأ�سيرة  واجراءات 

متعددة بدء بحجز موعد عن طريق االنترنت 

وقائم��ة  االلكتروني��ة  اال�س��تمارة  وتعبئ��ة 

ب��االوراق الثبوتي��ة مثل ك�س��ف ح�س��اب بنكي 

بمبال��غ معين��ة وتاأمي��ن �س��حي وتاأمي��ن �س��فر 

وحجوزات موؤكدة بالن�س��بة للطي��ران واماكن 

االقام��ة وغيرها من الطلبات التي تختلف من 

بل��د اإل��ى اآخر وعلي��ك اأن تاأتي اإلى م�س��قط ان 

كنت من خارجها اأو ان تذهب اإلى دول مجاورة 

ال�ستخراج التاأ�سيرة ان لم تكن لديهم �سفارات 

في ال�سلطنة.

■ فيصل باعمـر■ راشد البادي■ علي الراسبي



متعة الصيف في منتجع ميلينيوم المصنعة
لليلة واحدة في غرفة ديلوكس، يشمل وجبتي  إقامة لشخصين  ر.ع،  بدء من ٤٩ 
ا�فطار والعشاء. ترقية إلى غرفة بإطاللة على البحر بـ ١٠ ر.ع. إقامة ووجبات مجانية 
للسرير   ٪٥٠ خصم  الوالدين).  مع  السرير  (مشاركة  السادسة  سن  دون  ل¤طفال 
ا�ضافي ل¤طفال من سن ٦-١٢ سنة مع وجبتي ا�فطار والعشاء. سرير إضافي مع 

وجبتي ا�فطار والعشاء بـ ٢٥ ر.ع.

٥ ريال عرض الصيف الخاص الستخدام أحواض السباحة و شاطئ المنتجع.  •

٥ ريال الستخدام حبل ا�نزالق المعلق.. مفتوح ا³ن.  •

تطبق الشروط وا¼حكام. يسري العرض من ١ مايو إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧.
العطالت  في  العرض  ينطبق  ال  فقط.   والمقيمين  العمانيين  على  العرض  يسري 

الرسمية وا¼عياد.

للحجز اتصل على ٢٦٨٧١٥١٩/٢٠ ٩٦٨+
 reservations.mrmo@millenniumhotels.com :البريد ا�لكتروني

منتجع ميلينيوم المصنعة
ودام الساحل، ص.ب: ٨٢، الرمز البريدي ٣٠٠، المصنعة، سلطنة عمان.

www.millenniumhotels.com  :الموقع ا�لكتروني  sales.mrmo@millenniumhotels.com  :هاتف: ٢٦٨٧١٥٥٥ ٩٦٨+   البريد ا�لكتروني
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مدير عام فندق بارك إن لـ »                 «: 

مسقط - يوسف بن احمد البلوشي
أكــد مديــر عــام إدارة فندق بــارك إن 
مســقط نونو نيفاس، ان سلطنة عمان 
لديها مستقبل كبير في القطاع السياحي 
في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية 
فريدة تؤهلهــا للعب دور كبير في تنويع 
مصــادر الدخــل اذا ما منح هــذا القطاع 
دوره فــي المســتقبل لتعزيــز االقتصاد 

الوطني العُماني.
وقــال؛ أســتطيع القــول ان عمان هي 
السياحية  الشــرق بمقوماتها  سويســرا 
المتنوعــة التــي تغــري الســياح والتــي 

يبحثون عن هكذا بيئة سياحية فريدة.

جهود
وأشــار في حديث ل "وجهــات" الى ان 
الجهــود الكبيــرة التي تبــذل حاليا من 
جانب الحكومة ووزارة السياحة تعزز هذا 
القطــاع الحيوي ونرى اليوم اســتثمارات 
كبيرة تدعم القطاع الســياحي العُماني 
ونأمــل ان تحقق األهــداف وفق الخطط 

االستراتيجية لقطاع السياحية. 
وشــدد نيفاس في حديثــه على اهمية 
منح التســهيات للســياح الذين يودون 
تاريخيهــا  الكتشــاف  الســلطنة  زيــارة 
الن  العديــدة  الســياحية  ومقوماتهــا 
صعوبــة الحصول على التأشــيرة ال يعزز 
االنتعــاش والنمو الســياحي خاصة وانه 
مع بناء مشــاريع استثمارية سياحية فبا 
شــك يتطلب مع هذا تســهيات جديدة 
والبحث عن أسواق جديدة لجذب السياح 
وأننا فرحنا مع اعان تســهيات للسياح 
من روسيا والصين والهند وإيران لدخول 
السلطنة فهذه أســواق مهمة للسياحة 
وهناك اعداد كبيرة من الســياح من تلك 
الدول تزور العالم وال شــك ان السلطنة 
يجــب ان تأخذ حصة من هذه االســواق 

لتعزيز الجانب السياحي.
وقـــــال مدير عــام ادارة فنــدق بارك 
إن : ان فنــادق االعمــال ال تدعــم كثيرا 
تجعــل  او  الســياحة  مــن  االســتفادة 
السياح يشــاهدون الســلطنة وما تزخر 
به مــن مقومات بــل هذه الفئــة تأتي 
فقــط إلنهــاء االعمال بل نحن نســعى 
اليوم لجلب ســياحا يشــاهدون طبيعة 
عمان ويعيشــون بيننا ايّاما لاستمتاع 

بالشواطىء والجبال والصحراء.   

تسهيات
مــن  المزيــد  منــح  نيفــاس  وناشــد 
التســهيات عند الحدود البرية للســياح 
القادمين من الــدول المجاورة الن هذه 
األفــواج تســاعد على التدفق الســياحي 
للســلطنة خاصة وان اعــداد كبيرة من 
المقيميــن في دول الخليج بــردود زيارة 
الســلطنة االمر الذي يتطلب تســهيات 

اكثر .
وقال ان انشــاء العديد من الفنادق في 
مسقط يســاهم في تحريك هذا القطاع 
الحيــوي وســنرى قريبــا حركة ســياحية 
خاصة بعد نجاح هذا الموسم وأننا نأمل 
بموسم سياحي اكبر في العام المقبل مع 

االنفتاح على االســواق الجديــدة وتزايد 
الجهود التسويقية .

وشــدد نيفــاس علــى اهميــة ان يتم 
وضــع خطة لتدريــب العمانييــن للعمل 
في القطاع الســياحي الن انشاء كل هذه 
المشــاريع يتطلــب فــي المقابــل أيدي 
عاملة عمانية مدربة للعمل في المشاريع 
الســياحية، لــذا يجــب ان تكــون هناك 
خطة تدريبية من خال تدريب الشــباب 
العُماني بعد المدرسة ونحن مستعدون 
لتدريــب الطلبة مــا بعد المدرســة الن 
هذا جــزء من مســاهمتنا فــي نمو هذا 
القطاع وبهذا فإن التدريب سيوفر عددا 
كبيرا من العمانييــن للعمل في القطاع 

السياحي .

غاء
وعن شــكاوى البعض من ارتفاع أسعار 
الفنادق في الســلطنة، قال نونو نيفاس: 
األســعار حاليا مرتفعة با شك ولكن مع 
تزايــد أعداد الفنادق مســتقبا فان هذا 
سيســاهم في انخفاض األســعار الن مع 
تزايــد المعــروض تقل األســعار وتزداد 
المنافســة لجــذب النزالء والســياح وان 
السائح سوف يختار الفنادق ذات األسعار 
الجيــدة له مــع تقديم افضــل الخدمات 

خال فترة إقامته. 
ونحن فــي الفندق نعمــل على تقديم 
عاليــة  جــودة  وذات  متنوعــة  خدمــات 
والعمل يســير جيدا هذا الموســم وكثير 
مــن االعمال تأتي في آخــر لحظة وليس 

فقط حسب خطة طويلة. 
 360 بزاويــة  تــراس  لدينــا  ونحــن 
درجة تجعل النزالء والزوار يســتمتعون 
بالمناظر الليلي لمســقط عموما ونحن 
نحــول المــكان الســتيعاب العديد من 
الفعاليــات المتنوعة ، كمــا يوجد لدينا 
عروض خاصة للفطور في المطاعم التي 
في الفنــدق وذلك بهدف توفير شــيء 
جديد للنزالء. وأســعارها منخفضة هذا 
العــام مقارنة مع العــام الماضي ولكننا 
محافظين على النمو الذي حققناه العام 

الماضي. 

الدقم
وقال نيفاس ان منطقة الدقم تشــهد 
انتعاشا ســياحيا واقتصاديا كبيرا وهناك 
نجــاح كبير لنا في الدقم حيث الســياحة 
في الدقم تشــهد نموا في ظل المشاريع 
الكبيــرة التي تشــهدها الدقــم كما ان 
خــط الطيــران العُمانــي يســاهم فــي 
نجــاح العمــل هنــاك خاصــة وان زيادة 
رحاته سيســاهم في تعزيز الحركة اثناء 
العطات األسبوعية كما ان تجهيز مبنى 
المسافرين بالمطار سيعمل زيادة الحراك 
الســياحي فــي الدقم الن هنــاك جهود 
كبيرة تبــذل من اجل جعل الدقم محطة 

وبوابة لوجستية لاقتصاد العُماني .
العُمانــي ســفير  الطيــران  ان  وقــال 
للســياحة العمانيــة وهو يعمل بشــكل 
كبير فــي إنعاش الحركة الســياحية الى 
الســلطنة بجانب جعل الســلطنة محطة 

ترانزيت هامة بين الشرق والغرب. 
وأشار الى ان الكثر من السياح يتعرفون 
على عمان ومقوماتها من خال الســياح 
واالصدقــاء الذين يزورون عمــان وهذا 

جانب مهم من الترويج للسلطنة. 
وأكد انه يجب تسويق عمان كبلد أمان 
الن هــذا مــا يحدث عنــه الســياح اليوم 
وعمــان بلــد األمــان االولى فــي العالم 
وعلينا ان نلعــب على هذا الجانب لتعزيز 
السياحة وجذب السياح الى السلطنة كما 
اننا يجب إبــراز جانب ان عمان بلد ليس 

غال وهو ما يبحث عنه السياح أيضا .
كما يجــب ان نعمل على جــذب الحزم 
الســياحية وتســيير رحات مباشــرة الى 
مســـــقط مثل مــا هو فــي صالة عبر 
رحــات " تشــارتر " حتــى نعــزز القطاع 

السياحي الى السلطنة . 

فتح أسواق جديدة من 
الصين والهند وروسيا 

وإيران يعزز تدفق 
السياح الى السلطنة 

المشاريع السياحية 
الجديدة تدعم 

الجهود الكبيرة لجعل 
السياحة العبا أساسيا 

في تنويع مصادر 
الدخل 

تدريب العمانيين 
للعمل في السياحة 

امر مهم يجب األخذ 
به لمواكبة انشاء 
المشاريع الكبيرة ■ السياحة العمانية متنوعة ومستقبلها كبير

■ نونو نيفاس

ُعمان سويسرا الشرق بمقوماتها السياحية 



7 مايو 2017

المصنعة ــ 
قــال والــي المصنعة حمــود بن حمد 
فــي  الســياحي  القطــاع  ان  الوحشــي، 
الواليــة أخــذ طريقه فــي االنتعاش في 
ظل المقومات التاريخية والحضارية التي 

تزخر بها الوالية.
وأضاف فــي حديث خاص ل »وجهات« 
: تتمتــع واليــة المصنعــة بالكثيــر من 
المقومات السياحية منها حصن الوالية 
التاريخــي الذي أخذ يســتقطب الســياح 
بعد اعــادة ترميمه من قبل وزارة التراث 
والثقافة وأصبــح معلما بارزا تتوافد اليه 
عديد األفواج الســياحية من دول العالم 
خاصة تلك التي تزور الوالية من فرنســا 
وألمانيــا، حيــث ان فنــدق الميلينيــوم 
ســاهم بشــكل كبير فــي وضــع والية 
المصنعة على خارطة السياحة والبرنامج 
الســياحي للسياح ونرى اليوم الكثير من 
الســياح يتوافدون الى واليــة المصنعة 
الســتجمام على شــواطىء الوالية التي 
تنثر عبيرها الســترخاء الســياح بســماع 

موجها الهادىء.

آثار تاريخية 
وقال الوحشي في حديثه: تضم والية 
المصنعــة أيضا آثــارا تاريخية  فبجانب 
حصن الوالية، فهناك األبراج التاريخية 
والبيوت االثرية التي نسعى مع الجهات 
المعنيــة لترميمها من اجــل ان تكون 
رمــزا من الرموز الســياحية بجانب حث 
األهالي على اســتغال البيوت القديمة 
والحفــاظ عليهــا النها تدعــم القطاع 
الســياحي وخاصــة اســتخدامها كنزل 
تراثية في ظل ســعي الســياح من دول 
العالم بهكــذا نوع من البيوت القديمة 
للعيــش فيهــا والتعــرف على عــادات 
الشــعوب وحضاراتهــم، وبا شــك ان 
االنسان العُماني حافظ على مر العصور 
بتراثــه واالثــار التاريخيــة والموروثات 
مما يجعل الســلطنة اليــوم واحدة من 
ابــرز الدول التــي تملك رصيــدا داعما 
للقطاع الســياحي او ما يعرف بالسياحة 

التاريخية.
واســتطرد والي المصنعــة قائا: وبا 
شــك ان الواليــة بهــا أيضــا األســواق 
المتنوعة بيــن الحديــث والقديم وهي 
عوامل جذب للســياح، ولكننا نأمل احياء 
السوق القديم في الوالية بصورة جديدة 
تعيد له ماضيه التاريخي كســوق شعبي 

يجمع الزوار من مختلف الواليات .

سوق شعبي 
فنحن لدينا خطة نأمل ان تتعاون معنا 
الجهــات المعنيــة من حيــث تخصيص 
ارض إلقامة سوق شعبي متكامل يخدم 
كل أبنــاء الواليــة مــن حيــث ان يكون 
ســوق متنوعا يضــم الحرفييــن والباعة 
بحيث يكون اســتثمارا من الماك وهي 
ال تزال فكرة قيد الدراسة نأمل تنفيذها 
مســتقبا، بجانب اننا نســعى للحصول 
علــى ارض من اجل انشــاء موقع خاص 
لبيع المركبات ننشــىء فيهــا المطاعم 
وكل  والمقاهــي  التجاريــة  والمحــات 
مــا يحتاجــه زوار معرض الســيارات من 

خدمات.
كمــا ان وجود المدينــة الرياضية في 
الوالية يشـــــكل اهمية جيــدة لتعزيز 
جانــب الســياحة الرياضيــة وبا شــك 
شــهدنا خال الفتــرة الماضيــة عديد 

األنشــطة الرياضية بمشــاركة عالمية 
خاصــة وان عمــان لابحار تقــوم بدور 
كبيــر في هــذا الجانــب وهو مــا يعزز 
الحركــة الرياضية الســياحية في والية 
المصنعــة مــن خــال تلك األنشــطة 
والفعاليات البحرية. كما اننا نســعى مع 
وزارة الشؤون الرياضية إلقامة فعاليات 
متنوعة على ماعــب المدينة الرياضية 
بهــدف اســتغالها بشــكل افضل مما 
هــو عليه االن من حيث تنظيم فعاليات 
رياضية بالتعــاون مع القطــاع الخاص 

كداعم لألنشطة في الوالية.

ميناء الصيد 
ويقول والي المصنعة حمود الوحشــي 
في حديثه: ان العمل ال يزال جار في ميناء 
الصيد البحري في الوالية وهو معلم من 
المعالم الجديدة التي ســوف تستقطب 

الســياح أيضا ولكــن أيضا نســعى الن 
يكون هناك حراك اكثر في الميناء بحيث 
ال يكــون ميناء فقط بل محطة وســوق 
لبيع األســماك في الوالية الن نشاط اي 
ميناء يعتمد بوجود ســوق لبيع األسماك 
حتى تدب الحركة الــى المكان، كما اننا 
نأمل ان تنفذ خطة وزارة الزراعة والثروة 
السمكية في انشاء فنادق بجانب موانىء 
الصيد عبر اســتثمار من القطاع الخاص 
بحيث تتوفر الفنــادق الصغيرة في هذه 
الموانــىء كما هو معمــول ِبه في عديد 
الــدول العالميــة الن موانــىء الصيــد 

تشكل مقصدا سياحيا مهما.

موروثات

ويضيف والي المصنعة قائا: با شك 
ان واليــة المصنعة تملــك رصيدا زاخرا 

من الموروثات واالثــار التاريخية والتي 
لم تستغل سياحيا حتى االن، حيث يوجد 
فــي والية المصنعــة عددا مــن مواقع 
المنجــور او ما يعــرف بالزمــط محليا، 
وأننــا بصــدد إنعاش هــذا الجانب من 
الجانب الســياحي بالتعاون مع األهالي 
بحيث نستغل هذا االمر لتعريف السياح 
القادمين الى الوالية بما تملكه الوالية 
مــن موروثــات تقليدية وكيف إنســان 
عمــان كان وال يزال يضــرب المثل في 
حفاظه على عاداته وتقاليده وموروثاته 

وقيمه وكفاحه .
كما يوجد فــي الوالية عددا من النزل 
الخضــراء التي تدعم القطاع الســياحي 
مــن حيث اســتغال المــزارع في جذب 
العائات والســياح لاســتمتاع وســط 
الطبيعة الخضراء في الوالية التي تملك 

عددا من المزارع .

والي المصنعة حمود بن حمد الوحشي لـ »               «:

انتعاش سياحي كبير تشهده المصنعة
بمقـومـاتهـا التاريخـية والحـضاريـة

شواطىء الوالية 
تستقطب السياح من 
دول أوروبا لاستمتاع 
واالستجمام بهدؤها 

نسعى إلنشاء سوق 
متكامل يخدم كافة 

شرائح المجتمع المحلي 

نأمل تخصيص ارض 
إلقامة موقع لمعارض 

السيارات يضم محات 
تجارية ومطاعم ومقاهٍ 

■ شواطىء المصنعة تستقطب عديد األفواج السياحية ■ فندق ميلينيوم المصنعة رافد للسياحة بالوالية 

■ حمود بن حمد الوحشي

■ حصن المصنعة معلم تاريخي   

■ فعاليات عمان لالبحار تعزز النشاط السياحي الرياضي بالوالية     
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أخبــار

روما - د ب أ

ذك��رت تقارير إخبارية، أن ش��ركة 
الخطوط الجوية اإليطالية )أليطاليا( 
تتكبد خس��ائر بوتيرة متسارعة، ما 

يعقد جهود محاولة إنقاذها. 
وأف��ادت صحيف��ة الريبوبلي��كا أن 
أليطاليا خس��رت 500 ملي��ون يورو 
 ،2016 الع��ام  دوالر(  ملي��ون   550(
إضاف��ة إلى 200 ملي��ون يورو خالل 
الربع األول من العام الجاري. وكانت 
الش��ركة قد تكبدت خس��ائر بقيمة 
199 ملي��ون يورو العام 2015، وهو 
آخر عام تنش��ر فيه الشركة نتائجها 

المالية. 
وقال متحدث باسم أليطاليا لوكالة 
األنب��اء األلماني��ة: »إن األرقام التي 
نش��رتها صحيف��ة ال ريبوبليكا غير 
رس��مية«، مش��يرًا إل��ى أن أليطاليا 
ليس لديها خطط لنشر نتائج مالية 

أكثر حداثة في المستقبل القريب. 
وكانت الش��ركة قد تقدمت بطلب 
إلش��هار إفالسها األس��بوع الماضي، 
وتخضع حاليًا إلدارة ثالثة مسؤولين 
معينين م��ن قبل الحكوم��ة، تتركز 
وظيفتهم على العثور على مؤسسة 

خاصة يمكنها إنقاذ الشركة.

تعيين رئيس 
تنفيذي مؤقت 

لالتحاد للطيران 

أبوظبي-
مجموع��ة  إدارة  مجل��س  عيّ��ن 
االتحاد للطيران، راي غاميل رئيسًا 
تنفيذيًا مؤقت��ًا للمجموعة، وأّكد أن 
الرئيس والرئيس التنفيذي الحالي، 
جيم��س هوجن، س��يغادر الش��ركة 
اعتب��ارا م��ن 1 يولي��و. وتماش��يًا مع 
خطة الشركة النتقال القيادة، باشر 
غاميل مسؤولياته اإلدارية بالكامل 

اعتبارًا من 9 مايو الجاري.
ويتولى غاميل ف��ي الوقت الحالي 
منصب رئي��س ش��ؤون الموظفين 
االتح��اد  مجموع��ة  ف��ي  واألداء 
للطيران، وكان أح��د أعضاء القيادة 
التنفيذي��ة من��ذ انضمام��ه للعم��ل 
مع الش��ركة في الع��ام 2009، حيث 
قاد عملية بن������اء ثقافة األداء على 

امتداد المجموعة.
كما س��تتم عملية تس��ليم موازية 
للمسؤوليات مع تولي ريكي ثيريون 
مس��ؤوليات رئيس الش��ؤون المالية 
المؤقت للمجموعة، جيمس ريجني، 
بالكام��ل، وال��ذي يغ���ادر الش��ركة 
أيضً��ا في األول م��ن يوليو. والتحق 
ثيريون بالعمل لدى االتحاد للطيران 
حالي��ًا  ويتول��ى   ،2007 ع��ام  من��ذ 
منص��ب نائب أول للرئيس لش��ؤون 

خزانة المجموعة.

أليطاليا تخسر 550 
مليون دوالر في 2016

دبي - يوسف بن احمد البلوشي 

اشــاد مســؤولو عدد من الشركات 
الســياحية  بالعاقــات  اللبنانيــة 
الســلطنة ولبنان  واالقتصاديــة بين 
ممــا اثمــر عــن شــراكة قويــة بين 
رجال االعمال من خال االســتثمارات 

المشتركة.
وأكدوا فــي تصريحــات صحفية مع 
»وجهات« على هامش ســوق الســفر 
العربــي 2017 الــذي عقد فــي دبي 
الشــهر الماضي علــى اهميــة زيادة 
التعاون بين البلدين، في الوقت ذاته 
أشــاروا الــى ان توقف خــط الطيران 
العُمانــي الــى بيــروت كان مفاجــأة 
غيــر متوقعة وســبب ضربــة للتعاون 
البلدين،  الســياحي واالقتصادي بين 
فيما أشــاروا اخــرون الــى ان توقيف 
الخــط كارثة حقيقة ليــس في صالح 
الحركة السياحية خاصة وأن كثير من 
اللبنانيين يســتخدمون خط الطيران 
العُماني الى مســقط ومحطات اخرى 
يطيــر إليهــا الطيــران العُماني مثل 

الصين وتاياند وغيرها.
وقالــت نيفيــن الســيد من شــركة 
األوائل للســياحة والســفر من لبنان: 
فــي الحقيقة فوجئنا بإعــان الطيران 
العُمانــي توقيــف خطه الــى بيروت 
ونأمــل ان يعيــد مســؤولو الطيــران 
العُماني الخط ألنه مهم جدا وهناك 
طلب متزايد من السياح ورجال االعمال 
لتســيير الخــط وان توقــف رحــات 
الطيران العُماني يقطع الصات بين 

الشعبين بشكل كما كان سابقا.
وتطالــب نيفين بإعــادة الخط من 
جديــد كــون كثيــر مــن اللبنانييــن 
يســتخدمون الناقــل العُمانــي فــي 
ســفرياتهما خاصة الى الشــرق مثل 

الصين.

قطع 
ويقول سالم حسن من شركة مباشر 
في لبنان: ان خــط الطيران العُماني 
كان مهما لنا نحن اللبنانيين وساهم 
بشــكل كبير في الوصول الى مسقط 
او دول اخــرى عبر الطيــران العُماني 
وهنــاك ارتبــاط مهــم وكبيــر بيــن 
اللبنانييــن والعمانيين ومع قطع خط 
الطيران العُماني فانه اصبح ال يوجد 
خط مباشر بين مسقط وبيروت وهذا 
يســبب صعوبــات كبيرة علــى حركة 

رجال االعمال والسياح بين البلدين .
وأضــاف؛ بــا شــك نطالب شــركة 
الطيــران العُماني بإعــادة فتح الخط 
حتى لــو بتخفيض عــدد الرحات في 
االسبوع حتى يتمكن المسافرين من 
إيجاد خط ينقلهم مباشــر الن السياح 
ورجال االعمال ال يحبــذون الترانزيت 
حيــث ان عمــان تشــهد الكثيــر من 
المؤتمــرات وهنــاك حركة ســياحية 
واقتصادية كبيــرة بين البلدين نأمل 
ان يعززهــا الطيــران العُماني بإعادة 

فتح الخط.

قرار مفاجىء
وتشارك في الحديث هبة قبان من 
شركة ترافل ارت في لبنان فتقول؛ لقد 
فوجئنا بإعان توقيف الخط قبل فترة 
محدودة من إيقــاف الرحات بحوالي 
10 ايّــام فقــط، وكان كارثة بشــكل 
حقيقي علينا الن كثير من المسافرين 
كانوا حاجزين رحاتهم على الطيران 
العُماني خاصة وان الطيران العُماني 
كان يســوق محطتــه الجديــدة الــى 
الصين في بيــروت وفجأة يأتي اعان 

توقيــف الخــط فهذا شــىء متناقض 
فــي الحقيقة وقرار متســرع وال يخدم 
الحركــة الســياحية والتجاريــة لرجال 

االعمال والمواطنين في البلدين. 
واشــارت الــى اهمية عــودة الخط 
من جديــد لتعزيز الحركة الســياحية 
بين البلدين كمــا ان في عمان حالية 
لبنانية ومستثمرين واليوم مع توقف 
الخــط بــات صعبــا عليهــم التنقــل 
بالترانزيت خاصة وانــه ال يوجد خط 

اخر مباشر يربط مسقط مع بيروت.
أما خالد العريضي من شــركة نخال 
للسياحة في لبنان؛ في البداية البد ان 

هناك ســبب ما استدعى توقيف الخط 
ولكــن رغــم ذلك هــذا قــرار خاطىء 
وال يخــدم التعاون الكبيــر بين عمان 

ولبنان وهذا يضر مصالح البلدين .
وقال: ندعو الطيران العُماني بإعادة 
خط بيروت من جديــد ولو بتخفيض 
عــدد الرحات أســبوعيا خاصــة وان 
الشــركات  العُمانــي مــن  الطيــران 
الجيــدة والــذي يقدم خدمــات راقية 
للمســافرين وهناك جالية لبنانية في 
مسقط ومستثمرين كما ان في لبنان 
عمانييــن لديهم اســتثمارات ومنازل 

يسافرون باستمرار الى بيروت . 

توقيف خط الطيران العماني إلى بيروت قرار غير مدروس
مسؤولو شركات سياحية لبنانية لـ»                   «:

■ خالد العريضي ■ هبة قبالن■ سالم حسن■ نيفين السيد

نيفين السيد: طلب 
متزايد من السياح 

ورجال االعمال على 
خط الطيران العُماني

 سالم حسن: اصبح ال 
يوجد خط مباشر بين 

مسقط وبيروت

هبة قبان: فوجئنا 
بإعان توقيف الخط 

قبل فترة محدودة من 
إيقاف الرحات

خالد العريضي: 
قرار خاطىء اليخدم 
التعاون الكبير بين 

عمان ولبنان



9 مايو 2017

مسقط-

قلدت الشــركة الوطنية للعبّارات مؤخرًا 
عــددًا مــن موظفيهــا العمانييــن وظيفة 
»ربان بحر« هي أعلى المناصب في الماحة 
البحريــة. حيــث اجتــاز ثاثة من الشــباب 
العماني الشــاغلين لوظيفة مســاعد ربان 
اختبارات شــهادة الكفاءة البحرية والبرامج 
التدريبيــة المتخصصة واســتيفائهم كافة 
العمــل  بســاعات  المتعلقــة  المتطلبــات 
البحري لشغل وظيفة »ربان بحري«. وذلك 

إدراكًا من الشــركة بأهمية عملية التدريب 
والتأهيل البحري لجميع العاملين على متن 
اســطول العبّــارات وفق المعاييــر الدولية 
لإلرتقاء بالكفــاءات العمانية والوصول بها 

إلى أعلى المراتب البحرية.
وأشــارت فضيلــة بنــت علــي الخاصية 
مديرة الطاقم بالشــركة الوطنية للعبّارات 
أن المتتبع الســتراتيجية الشركة في مجال 
تعمين الوظائف البحرية على متن أسطول 
العبّارات منذ بدء عملياتها ســياحظ انها 
قطعــت دورًا  كبيــرًا  فــي احــال الكــوادر 

الوطنيــة في مختلف التخصصــات، إذ تبلغ 
حاليًا نسبة التعمين على مستوى الوظائف 

الفنية 67 % .
وتأتي ترقية هوالء الشباب العمانيين  إلى 
رتبة ربــان -وهي أعلــى المراتب في قطاع 
النقل البحري- دليًا على تلك السياسة التي 
تشمل التدريب العملي والتأهيل االكاديمي 
في ذات الوقــت، وأن الشــركة تمنح الثقة 
والتقدير لطموحات الشباب العماني القادر 
على تقلد اي منصب في مختلف القطاعات. 
مضيفًة بــأن هــؤالء القباطنــة العمانيين 

التحقوا بالعمل في الشــركة منذ تخرجهم 
مباشرة وتدرجوا في الوظائف القيادية من 
ضابط سطح ثاني إلى مساعد ربان وصواًل 

إلى مرتبة الربان.
من جانبه أشــار جمال بن يوسف الرحبي 
مدير الموارد البشــرية بالشــركة الوطنية 
للعبــارات أن طاقــم الشــركة يضــم حاليًا 
مجموعــة من الشــباب العماني في وظيفة 
ضابط ســطح ثاني وعددهــم 6 باإلضافة 
إلى ثاثة في رتبة مســاعد ربــان، وهنالك 
العديد من البرامــج التدريبية المتخصصة 

لتأهيلهم خال الفترة القادمة.
مؤكدًا في الوقت نفسه بأن هنالك كوادر 
وطنية في الشــركة تحتل مناصب اشرافيه 
فــي الجانــب الميكانيكــي، إذ يوجد ثاثة 
موظفين يشــغلون وظيفة مهندس بحري 
ثاني و11 موظفا يشغلون وظيفة مهندس 
بحــري ثالــث، عــاوة علــى المهندســين 
العاملين في قسم الصيانة الذي يضم نخبة 
من الشــباب الذين يضطلعــون بمهامهم 

وفق أحدث التقنيات العالمية.

التعمين في القطاع السياحي 
القطاع السياحي في أي مكان في العالم يعتبر قطاعا مولدا للفرص 
الوظيفية وهو احد ابرز القطاعات التي توفر أعدادا كبيرة من الوظائف 
للباحثي��ن ع��ن عمل. وم��ع ايماننا ان اي مش��روع س��ياحي يدخل حيّز 
التنفي��ذ يمثل فرصة لتوفير فرص عمل للش��باب العُماني الباحث عن 
عمل، ومع هذه المش��اريع يتطلب تحديد خارطة طريق لنسب التعمين 
ف��ي هذا القطاع بحيث يتم التدرج في التعيين للعمانيين وترقية ممن 
هم يبذلون جهودا طيبة حتى نرى العُماني في ارفع المواقع والمناصب 

في القطاع السياحي.
حيث ان كل غرفة فندق تحتاج الى خدمتها من حوالي 7 أفراد بعكس 
القطاع الصناعي الن هناك ميكنة يمكن ان تحل مكان العامل ولكن في 
الفنادق فاالمر يختلف حيث اننا نحتاج الى موظف االس��تقبال والشيف 
والن��ادل ومرتب الغرف وغيرها من المهام الوظيفية التي تتطلب اعداد 

من الكوادر بخالف قطاعات التسويق والمبيعات وغيرها من المهام. 
وم��ع كل هذا علينا ان نضع اس��تراتيجية توظي��ف وإحالل فكثير من 
الوظائف باإلمكان ان يشغلها العُماني في الفنادق والشركات السياحية 
وان نس��ب التعمي��ن يح��ب ان ترتفع روي��دا رويدا ، ورغ��م غياب لجنة 
التعمين في القطاع الس��ياحي عن دورها المناط لها منذ س��نوات لكن 
يفترض ان تعمل وزارة القوى العاملة مقامها بشكل فاعل بحيث تضع 
وتراقب تطور التعمين في هذا القطاع وان تلزم الش��ركات الس��ياحية 
بكل توجهاتها ومس��مياتها لفرض نسب تعمين حتى ال نرى جيش من 
الوافدي��ن يعملون في هذا القطاع في حين المواطن العُماني جالس��ا 

في بيته يبحث عن وظيفة .
لدينا الي��وم اكثر من 18 الف غرف فندقية بكل مس��توياتها وبحلول 
العام 2020 س��يكون لدين��ا 20 الف غرفة يعني ان هناك نس��بة زيادة 
ف��ي أعداد المنش��آت الفندقية يتطلب معها طلب��ا متزايدا من الوظائف 
للدخول في هذا القطاع الحيوي فلدينا مخرجات من الكليات والجامعات 

متخصصون في السياحة يبحثون عن عمل حتى اليوم.

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

عرضت في دار األوبرا الســلطانية مســقط يومي 11 و13 مايو الجاري، األوبرا الدرامية »صيادو اللؤلؤ« وهي من 
تأليف الموسيقار الفرنسي جورج بيزيه، لتكون آخر عرض أوبرالي يشهده الموسم الحالي للدار.

تبلغ نسبة التعمين على مستوى الوظائف الفنية 67 % 

»الوطنية للعبارات« ترقي عددا من موظفيها إلى رتبة ربان بحري

info@wejhatt.com

■ جمال بن يوسف الرحبي

■ العبارات تؤهل الشباب العماني إلى مراكز قيادية 

»صــيادو اللـؤلـؤ«
 آخر عرض أوبرالي بدار األوبرا السلطانية
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طالب وطالبات أقسام السياحة بالجامعات والكليات لـ»                «:

مقومـات السـلطنة السـياحية
تقود قاطرة التنويع االقتصادي

دراستنا للسياحة إليماننا بأن المستقبل سيكون للقطاع السياحي 

القطاع يتيح فرصًا وظيفية كبيرة مع دخول المشاريع السياحية الكبيرة 

دبي - يوسف بن احمد البلوشي

أكدت عــدد من طاب وطالبات أقســام 
الســياحة فــي جامعــة الســلطان قابوس 
وكليــة عمــان للســياحة وكليــة الخليــج 
علــى ان القطاع الســياحي قــادر ان يقود 
قاطرة التنويــع االقتصادي في الســلطنة 
خــال المرحلة المقبلة فــي ظل ما تملكه 
الســلطنة من مقومات ســياحية من حيث 
الطبيعــة الجغرافية والتضاريس المتنوعة 

والتاريخ والتراث.
وأشاروا في لقاء مع وجهات خال زيارتهم 
االستطاعية لمعرض سوق السفر العربي 
2017 فــي دبي ، الــى ان دخولهم مجال 
دراسة الســياحة إليمانهم ان هذا القطاع 
مهم فــي المرحلة المقبلة مــن حيث انه 
قادر علــى جــذب العديد مــن المخرجات 
مــن الباحثين عــن عمل وهو مــا يتطلب 
دخول الشباب في مجال السياحة للدراسة 
والتدريــب خاصــة وان هنــاك العديد من 
المشــاريع السياحية التي تحتاج الى كوادر 
عمانية تعمل في هــذا المجال. بجانب ان 
دراستنا للســياحة تفتح اذهاننا على أشياء 
عديدة من حيث فتح مشاريع خاصة تكون 

دعامة للقطاع السياحي.

اهتمام
ويقول اسحاق الحســني من كلية عمان 
للســياحة الحظنــا منــذ بداية هــذا العام 
اهتمــام كبير من قبل الحكومة على قطاع 
السياحة بخاف في السنوات الماضية وهو 
ما يشــجع علــى جعل هذا القطــاع يحظى 
بنســبة كبيرة من حيث جذب االستثمارات 
حيث اننا نرى مشــاريع من شــركة عمران 
وشركة اساس ومستثمرين اخرين إلنشاء 
مشــاريع ســياحية كبيــرة تعزز مــن هذا 

القطاع الحيوي.
ويقول زميله عبدالعزيــز الرمضاني من 
كلية عمان للســياحة با شك ان مقومات 
السلطنة الســياحية كبيرة ومتنوعة وهي 
فرصة لاهتمام بهذا القطاع ليأخذ مكانة 
في الناتــج المحلــي االجمالــي لاقتصاد 
الوطنــي. ويضيف: ندرس الســياحة ألننا 
نــدرك اهمية هــذا القطاع في مســتقبل 
عمــان وأننا نســعى لتطوير هــذا القطاع 
بشــكل كبيــر واالهتمام بالخدمــات مثل 

المواصات وغيرها .

أسباب 
اما حميد الحديدي من قســم الســياحة 
بجامعــة الســلطان قابوس فيقــول: من 
أسباب دخولي لقسم السياحة لقناعتي بان 
هــذا القطاع له مســتقبل كبير ومن خال 
االحصــاءات للنمو في هــذا القطاع دخلت 
جامعة الســلطان قابوس لدراسة السياحة 
النه أيضا قطاع واســع ويســتوعب اعداد 

كبيرة من الباحثين عن عمل.
بينما يقول ابراهيم الكندي طالب بقسم 
الســياحة في جامعــة الســلطان قابوس: 
الســياحة صناعة دائمة وتنمو باســتمرار 
وكل إنسان اليوم يمارس السياحة بسفره 
سواء في الداخل او الخارج ، كما ان اهتمام 

الســلطنة بالقطــاع الســياحي بــدأ يأخذ 
اهتمــام اكبر في الفتــرة االخيرة من حيث 
انشــاء المشاريع الســياحية في محافظات 

السلطنة عموما.

سياحة تراثية 
وتشــترك معنــا فــي الحديث وعــد بنت 
راشــد البلوشــية من كلية عمان للسياحة 
فتقــول: انــا مهتمــة بالســياحة التراثية 
خاصة وان الســلطنة تملــك رصيدا كبيرا 
مــن التراث واالثار التاريخية وبا شــك ان 
الســياحة التراثية تحظى باهتمام السياح 
الذين يبحثــون عن تاريخ الــدول للتعرف 
عليــه، وكثير مــن الناس ال تعــرف المثير 
عن تــراث عمان لذا تأمل بعــد تخرجنا ان 
نزيــد االهتمام بالســياحة التراثية كونها 
مجال خصــب ونتمنى مزيد مــن التطوير 
للقــاع والحصون في الســلطنة والترويج 

لها بشكل أكبر.
وتقول ســلمى النعيمية من كلية عمان 

للســياحة وجودي في هذا المعرض كونه 
يشــكل ملتقى الشــركات العالميــة التي 
تهتم بالســياحة وهي فرصــة نتعرف عن 
هذا القطاع وكيف تقوم الشركات بالترويج 

للسياحة في دولها لجذب السياح اليها. 

تعريف الطاب 
اما جهــاد الحراصي وهــي محاضرة في 
كلية عمان للســياحة فتقــول: كنت أتمنى 
ان يتم جــذب العروض التراثيــة والفنون 
التقليدية الى مثل هذه المعارض من اجل 
تعريف الناس والشــركات بمــا نملكه من 

موروثات وتراث. 
ونحن هنا مع الطاب من أقسام السياحة 
لتعريفهــم بما تقوم بــه الدول من ترويج 
وتسويق لمقوماتها السياحية وبا شك ان 
السلطنة تملك رصيدا هائا من المقومات 
الســياحية ومشــاركتها مهمــة لتعريــف 
السياح والشــركات بما توفره من خدمات 

ســياحية وتعريفهم بالمقومات والمواسم 
السياحية.

وتضيــف: اصبح هنــاك وعــي كبير من 
القطــاع  باهميــة  العُمانــي  المواطــن 
الســياحي لذلك نــرى اليــوم الكثير يريد 
عمل مشاريع سياحية منها تحويل البيوت 
القديمــة الــى نــزل وكذلك المــزارع الى 
نزل خضراء وهذا شــيء مهم حتى نضيف 
أرقاما مهمتك الى الناتج المحلي لاقتصاد 

الوطني من جانب السياحة.

تطور 
وتدخل في الحديــث أيضا الطالبة حنان 
بنــت ســعيد المعمريــة من كليــة عمان 

للســياحة فتقول: انا طالبة وموظفة أيضا 
فــي الطيران العُماني وبا شــك اشــاهد 
اليوم تطــور كبير وأهتمــام اكبر بالقطاع 
الســياحي مع دخــول اســتثمارات عديدة 
الى السلطنة إلنشــاء المشاريع في صالة 
وبقيــة المحافظات أيضا مما يشــجع على 

نمو السياحة في المستقبل.
وتقــول زميلتها من كليــة الخليج، دعاء 
عبدالعزيز القلهاتيــة؛ المغري في القطاع 
الســياحي التــراث لذل يجــب االهتمام به 
بشــكل اكبر في المرحلة المقبلــة واحياء 
التــراث كمــا انه علينا اســتغال شــبكات 
التواصــل االجتماعي للترويــج لعمان الن 
اليوم تلعب شــبكات التواصل االجتماعي 
دورها فــي الترويــج وتعريف الســياح بما 

نملكه من مقومات سياحية.

وجهة سياحية
كما تقول بشــائر المعمرية التي تدرس 
ســياحة في كلية الخليج: الســلطنة اليوم 
أصبحــت وجهــة ســياحية مهمــة ومثير 
من السياح يأتون لاســتمتاع بمقوماتها 
الســياحية ولكن ال نزال نريــد المزيد من 
الترويــج الســياحي األكبــر فــي كثير من 
الدول ونحن ندرس السياحة إليماننا انها 
ذات اهمية في المســتقبل ، وكان ســابقا 
قلة اهتمام بالســياحة ولكن اليوم نشهد 
اهتمام كبير وهذا با شك يساعد على نمو 

القطاع ليأخذ مكانه.
بينما تقول أصايــل المعمرية من كلية 
الخليج؛ تتمتع الســلطنة بالعيون المائية 
وبا شــك هذا جانــب علينــا االهتمام به 
وتعريــف الســياح وتطويــر تلــك العيون 
لتكــون مزارات ســياحية مــن حيث عمل 
مقاه قرب تلك العيون ومطاعم وجلســات 
استراحة حتى يستمتع السياح بها، ونحن 
لدينا أمل كبير في ان السياحة سيكون لها 

دور كبير في االقتصاد الوطني العُماني.

■ طالب والطالبات خالل زيارتهم لمعرض سوق السفر العربي بدبي

■ مشاريع سياحية جديدة 

■ مقومات سياحية من السلطنة
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ايرجان موقاش سفير كازاخستان:

نسعى إلعطاء تأشيرات للعمانيين
عند الوصول الى كازاخستان ولكن..!

عــالقاتنا مع الســـلطنة مـــتينة وعـــمان من
أوائل الدول العربية أقامت عالقات مع كازاخستان

تأشيرات 
وعــن عــدم فتــح المجــال للتأشــيرات 
للعمانييــن عنــد الوصــول فــي المطــار، 
قــال الســفير : اننا نتمنى ذلــك ولكن ان 
تتــم المعاملــة بالمثل من اجل تســهيل 
التدفــق الســياحي بين الجانبيــن فهناك 
أيضا عدد من الســياح ورجال االعمال من 
كازاخستان يودون زيارة عمان النها تتمتع 
بمقومات ســياحية كبيــرة. ويضيف: نحن 
نشــجع تبادل الزيارات بين البلدين سواء 
الســياحية او بين رجال االعمال خاصة وان 
هناك اســتثمارات للشــركات العمانية في 

كازاخستان، مثل شركة النفط العمانية. 
كمــا اننا نعــزز عاقاتنا مــع دول الخليج 
عبر سلطنة عمان ســواء من حيث تصدير 
اللحوم التي تزخر بها كازاخستان ومشهود 

لها بطعمها اللذيذ.

إكسير 2017
وأضــاف ســفير كازاخســتان يقــول: أن 
العاصمة الكازاخســتانية "أســتانا" ســوف 
تســتضيف فــي العاشــر من شــهر يونيو 
المقبل وحتى العاشــر من شــهر سبتمبر 
المقبل المعرض الدولي "إكســبو2017-" 
موجهــا الدعــوة للمواطنيــن والمقيمين 
في الســلطنة لزيارة المعرض الدولي في 
أســتانا واالســتفادة من الفــرص المتاحة 
بالمعرض رغــم اننا كنّا نتمنى مشــاركة 

السلطنة بجناح في المعرض.
وأشــار ايرجان موقاش الى أن "اســتانا" 
ستستضيف ألول مرة قمة منظمة المؤتمر 
اإلسامي للعلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 
عام 2017 م ويشــارك فيها عدد من قادة 

البلدان اإلسامية.
وأوضح الســفير ان انضمام كازاخستان 

إلى ممر النقل المتعدد الوســائط الدولي 
الذي أنشئ بين أوزبكستان وتركمانستان 
وإيــران وســلطنة عمــان "اتفــاق عشــق 
أبــاد لعــام 2011" ســيعزز ويزيــد مــن 
حجــم البضائــع والنقــل من كازاخســتان 
إلى الســلطنة وإلــى البلــدان االخرى في 
المنطقــة. وأضــاف: ان هنــاك تعاونًا بين 
البلديــن في المجــال الثقافــي يتمثل في 
اتصــاالت مباشــرة بين جامعة الســلطان 
قابــوس والجامعة الوطنية األوراســية في 
أســتانا وجامعــة الفارابي الكازاخســتانية 
الوطنية في ألماتي باإلضافة إلى مشاركة 

السلطنة في مؤتمرات األديان العالمية.
كما شــاركت فرق فنية من كازاخســتان 
في مهرجان مســقط وهذا يدعم التعاون 
بيــن البلدين كما يشــارك متســابق من 
كازاخستان في طواف عمان بشكل سنوي.

خاص - 

تتنوع أنشــطة الســياحة في كازاخستان 
ممــا جعلهــا إحــدى الواجهات الســياحية 
العالميــة المشــهورة، هــذا باإلضافة إلى 
الطفرة الكبيرة التي شهدها هذا البلد في 

السنوات األخيرة على معظم األصعدة.
التوجه إلى كازاخســتان بهدف السياحة 
هي تجربة ال تنســى، وتتميز كازاخســتان 
بكونهــا واجهة ســياحية آمنة جــدًا، حيث 
يمكن للــزوار أن يســتمتعوا بالمنتجعات 
الســياحية الشــهيرة، والطبيعــة األخاذة، 

والمعالم الشهيرة.
تبدأ حدودها من ســيبريا وروسيا شمااًل 
حتى صحاري أوزباكســتان وترمستان من 
ناحيــة الجنوب ومن بحر قزوين من ناحية 

الغرب إلى أن تصل حدودها مع الصين في 
الشــرق، ومما ينتج عن كبر مســاحة البلد 
أن لها منطقتين زمنيتين وخمس مناطق 

مناخية.

أرض الكازاخ
تشتهر هذه المنطقة بأنها مقصد هواة 
الرياضــة المائيــة حيــث االســتمتاع بجو 
المكان الذي يشبه الكنز في قيمته، وتوفر 
المراكــز اإلقليمية في أرجــاء الباد رحلة 
للســفر والتنزه في هذه المنطقة، وأشهر 
مكان للمشــاركة في الرياضة المائية هو 
منطقة نهر “إيلي” والذي يقع بين بحيرتي 
“كابشاغي وبالكاش”، باإلضافة إلى بعض 
الرياضات الشتوية األخرى مثل التزلج على 

الجليــد أو حتى التنزه في الهــواء الطلق، 
ممــا أكســب أرض الــكازاخ شــهر كبيرة 
وجعلها من أفضل األماكن الســياحية في 

كازاخستان.

مدينة ألماتي 
إحــدى أجمــل المــدن الســياحية فــي 
كازاختســان، وهــى مدينــة جميلــة تقــع 
بين الســهول والجبــال في جنوب شــرق 
كازاخســتان حيث تعتبر مــن أكبر المدن 
في الباد التي تحتوي على مباني عمرانية 
فارهــة وشــوارع واســعة ومناظــر خابة 
وحدائــق رائعــة خاصــة في فصــل الربيع 
وفصــل الخريــف، باإلضافة إلى المســارح 
وصــاالت العــرض والمتاحــف والمعارض 

الفنية ودور الســينما والمــوالت التجارية 
والمقاهي والمطاعم.

مدينة ميديو
تبعد مدينــة ميديو عن مدينــة ألماتي 
بمســافة 15 كيلــو متــر حيث ســتجد في 
المدينة “وادي ميديــو” والذي يعتبر أكبر 
مكان للتزلج في العالم والذي يرتفع حوالي 
1700 متر عن مستوى ســطح البحر، كما 
يتوافر ملعب جليدي كبير يسع عدد أفراده 

حوالي 30 ألف متفرج.

استانا 
تعد أســتانا هــي ثاني أكبــر مدينة في 
كازاخســتان حيــث شــهدت فــي الفترة 
األخـــــيــرة طفــرة كبيــرة في بنــاء عدة 

مشــاريع كبيرة بعد أن كانت بلدًا صغيرة 
وغير نشــيط تجاريًا، إلى أن أصبحت اآلن 
مليئــة بالعديد من المطاعــم والمقاهي 
والمحــات التجاريــة التي تتيح التســوق 
بكافــة صــوره، بــل أصبحــت األماكــن 
الحديثــة  واألماكــن  القديمــة  األثريــة 
مقصد للســياح على حد سواء ومن أشهر 
المناطق الســـياحية في أستانا، بربايترك، 

وأكواريوم دومان.
بلدة تاراز

احتفلت هــذه البلدة عــام 2001 بمرور 
ألفي ســنة على تأسيســها وفقًا لما أقرته 
اليونســكو، وتوجــد  ووافقــــــــت عليــه 
بالبلــدة عــدة معالــم أثريــة قديمة هي 

مقصد للســـياح والزائرين.

تمتاز بالمنتجعات الشهيرة والطبيعة األخاذة

كازاخستان.. معالم سياحية ووجهة عالمية  

مسقط - يوسف بن احمد البلوشي

 قال إيرجان موقاش ســفير جمهورية كازاخســتان لدى السلطنة ان العالقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية كازاخستان عالقات 
طيبــة بفضــل حكمــة قيادتي البلدين خاصة وان الســلطنة من اوائــل الدول العربية التــي أقامت عالقات سياســية واقتصادية مع 
كازاخســتان. وأضاف في حديث صحفي مع وســائل االعالم العمانية حضرته »وجهات« ان الســلطنة بلد يتمتع بمقومات ســياحية 
متعــددة كمــا هو الحال أيضا في كازاخســتان التي تتنوع فيها المزارات الســياحية التاريخية ونحن نرحب الســياح العمانيين الذين 

يرغبون في زيارة كازاخستان حيث ان استخراج التأشيرات ال يأخذ اكثر من يومين فقط وبسهولة.

■ رئيس تحرير                 مع سفير كازاخستان

معـالــم ســياحية وتـاريخـــية تزخــر بهـا كــازاخســتان  ندعو العمانيين لزيارة اكسبو 2017 من يونيو إلى سبتمبر 
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مسقط-
وّقعت شركة مسقط الوطنية للتطوير 
واالستثمار ’أساس‘ اتفاقيّة مع الطيران 
العُمانــيّ لتطويــر وبناء مركــٍز جديدٍ 
إلحاطة وتوجيه الطواقم الجوّية بمطار 
مسقط الدوليّ بقيمة 7.6 مليون ريال 
عُمانيّ. وذلك في إطار اســتراتيجيّتها 
للمســاهمة بتعزيز عائــدات القطاعات 
غير النفطيّــة. ومن المتوقــع االنتهاء 
مــن المركز بحلول الربع االوّل من عام 
2018 وذلــك مــع انتهاء أعمال إنشــاء 
مبنى المســافرين الرئيسيّ في المطار 

الجديد.
يشــار إلى أّن الغرض األساســيّ من 
إنشــاء المركز الجديــد يكمن في تلبية 
وفــرق  الجوّيــة  الطواقــم  متطّلبــات 
العمليّــات التابعة للطيــران العُمانيّ 
بحيث ســيختصر الوقت علــى موظفي 
شــركات الطيــران من خــال الحد من 
حاجتهــم لعبــور مبنــى المســافرين. 
وسيتم تمويل المشــروع بشكٍل كامٍل 
من جانب شــركة ’أســاس‘، بحيث يتمّ 
تطويره على مساحةٍ تصل إلى 25000 
مترًا مربعًّا قامت بتخصيصها الشــركة 
ومــن  المطــارات.  إلدارة  العُمانيّــة 
المتوقــع أّن يبدأ العمل في المشــروع 
خــال األســابيع القليلــة تحت إشــراك 
شركة كيان المسؤولة عن إدارة وتنفيذ 
مشــاريع التطوير العقاري لـ’أساس‘ في 
السلطنة. وعقب االنتهاء من المشروع، 
ســيتولى الطيــران العُمانيّ تشــغيله 

بموجب عقدٍ خاص لمدّة 25 عامًا.
وقــال المهنــدس خالــد بــن هــال 
اليحمــدي، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
’أساس‘ : لقد باشــرنا بتطوير محفظةٍ 
من المشــاريع المهّمة فــي عددٍ من 
القطاعــات الحيويّــة، وذلــك إنطاقــًا 
مــن حرصنا علــى تعزيز كافــة مظاهر 
التنمية االجتماعيّــة واالقتصاديّة في 
السلطنة. ومن هنا، تندرج فكرة تطوير 
المركز الجديد إلحاطة وتوجيه الطواقم 
الجوّيــة ضمن جهودنــا الحثيثة لدعم 
نموّ قطاع السفر والســياحة المتنامي 
في عُمان. ويأتي هذا االستثمار إلتاحة 
المجال أمام شــركة الطيران العُمانيّ 
لتحقيــق أهدافها التوســعيّة من خال 
رفد طواقمها بمنشــأة متطوّرة ال غنى 
عنهــا لتلبية كافــة متطلبات شــركات 

الطيران في يومنا الحالي.
ووّقــع االتفاقيّة من جانــب الطيران 
العُمانــيّ رئيســها التنفيــذيّ، بــول 
جريجورويتــش، والذي أشــاد بشــركة 
إلدارة  العُمانيّــة  والشــركة  ’أســاس‘ 
المطارات على جهودهمــا المثمرة في 
تطوير هذا المشــروع الرائــد. وتحدث 
اســتقطاب  عُمــان  تســتهدف  قائــًا: 
12 مليــون زائــرًا بحلــول 2020، األمر 
الذي من شــأنه تعزيــز ناتجها المحليّ 
اإلجمالــيّ وإيجاد العديــد من الفرص 
المباشــرة.  المباشــرة وغير  الوظيفيّة 
ومن هنا، فسوف يتيح لنا المركز الجديد 
القيام بدورنا في مساعدة السلطنة على 
تحقيق أهدافها المنشــودة في القطاع 
السياحيّ، إذ سنقوم بتدشين وجهاتٍ 
جديــدة ضمن ســعينا لتحقيق خططنا 

التوسعيّة الطموحة.
وتمّ توقيع االتفاقيّة بحضور الشــيخ 
أيمــن بــن أحمــد الحوســني، الرئيس 
التنفيــذيّ للشــركة العُمانيّــة إلدارة 
المطــارات، والــذي قال: ال شــكّ لدينا 

بأّن تنفيذ مثل هذا المشــروع الحيويّ 
سيصب في مصلحة اقتصادنا الوطنيّ. 
ومن هنا، يسرّ الشركة العُمانيّة إلدارة 
المطارات أّن تساهم بدعم عملية تطوير 
المركز الجديد إلحاطة وتوجيه الطواقم 
الجوّية لشــركة الطيران العُمانيّ عبر 
توفيــر األرض الازمة لبناء المشــروع. 
وإنّنا نرحّب بمثل هذا االستثمار طويل 
األجل بهــدف تقوية البنية األساســيّة 

التي من شــأنها دفع عجلة نمو صناعة 
السفر والســياحة في عُمان، وال سيّما 
ونحن على وشــك افتتاح مطار مسقط 

الدوليّ بحّلته الجديدة.
جديــرٌ بالذكــر أنه ســيتمّ تدشــين 
المركــز الجديد وفقــًا ألعلــى المعايير 
مجهّــزة  غرفــًا  وسيشــمل  الدوليّــة 
بالكامــل إلحاطــة وتوجيــه الطياريــن 
وطواقــم الضيافــة التابعيــن للطيران 

العُمانــيّ، إضافــة إلــى مكاتب خاصة 
بشــرطة عُمــان الســلطانيّة ومرافق 
الخاصــة  الداخلــيّ  األمــن  خدمــات 
بالمطار. كمــا ســيضمّ المركز كذلك 
عددًا من المكاتب التشــغيليّة الخاصة 
بالطيــران العُمانــيّ، باإلضافــة إلــى 
منطقة حرّة وعددٍ من المقاهي وغرف 
االســتراحة ومحاّل الصرافة وغيرها من 

المرافق األخرى. 

أخبــار

الدوحة-

أعلن��ت ش��ركة الخط��وط الجوية 
القطرية عن توقيع اتفاق مع االتحاد 
الدول��ي لك��رة القدم )فيف��ا( تصبح 
بموجبه الراعي والش��ريك الرسمي 

لالتحاد حتى عام 2022. 
وقالت الش��ركة في بيان أصدرته 
الرس��مي  الش��ريك  إنه��ا س��تصبح 
نهائي��ات  خ��الل  للفيف��ا  والناق��ل 
كأس العال��م في روس��يا عام 2018 
والنهائيات التالي��ة لها في قطر عام 

.2022
كما يش��مل االتفاق فعاليات أخرى 
س��تجري خ��الل ه��ذه الفت��رة م��ن 
أمثال كأس الق��ارات في عام 2017 
وبطولة كأس العالم لألندية وكأس 

العالم للسيدات في عام 2019.

14  %  نمو عدد 
الركاب في مطار 

حمد الدولي 

الدوحة-

أّكد مطار حمد الدولي أنه س��جل  
14 %  نم��وًا في عدد الركاب خالل 
شهر أبريل الماضي، بينما الشحن 
الجوي كان نموه أكثر من 17 % مع 
زيادة في حركة الطائرات بنس��بة 
أكثر من 6 % عن الس��نة السابقة. 
ف��ي حي��ن بلغ��ت حرك��ة الطائرت 
ف��ي أبري��ل 21.157 أل��ف، مقابل  
19.889 ف��ي أبري��ل 2016 بزيادة 

قدرها 6.4 %.
كما بلغ إجمالي عدد الركاب خالل 
ش��هر أبريل الماضي  3,437,312 
راكب��ًا،  مقاب��ل 3,016,347 راكبًا 
في أبريل من العام الماضي بزيادة 

قدرها 14.0%.
وبلغ ع��دد القادمين 1,723,624 
ف��ي   1,514,449 مقاب��ل  راكب��ًا، 
أبري��ل 2016 بزي��ادة قدرها 13.8 
%. ف��ي حين بلغ ع��دد المغادرين 
في أبريل الماض��ي   1,713,688، 
أبري��ل  ف��ي   1,501,898 مقاب��ل 
 .%  14.1 قدره��ا  بزي��ادة   2016
وس��جلت حركت الشحن 164,856 
ف��ي   140,841 مقاب��ل  طن��ًا، 

أبريل2016.

»القطرية« ترعى 
بطوالت »فيفا« 

حـــــتى 2022 

لدعم نمّو قطاع السفر والسياحة المتنامي في السلطنة 

»أساس« تستثمر 7.6 مليون ريال لبناء مركز 
جديد للطواقم الجوية للطيران العماني

مانشستر - العمانية 

 أكد بــول جريجورويتــش، الرئيس 
أن  العُمانــي  للطيــران  التنفيــذي 
الطيــران العماني – الناقــل الوطني 
للســلطنة - قد وضع خطــة طموحة 
لتسيير رحاته إلى 75محطة مختلفة 

بنهاية عام 2023.
وأوضح أن أســطول الناقل الوطني 
ســيصل لـ70 طائــرة مختلفة بنهاية 
2023، مبينا أن الشــركة لديها خطة 
طموحة للعشــر ســنوات القادمة من 
أجل التوســع علــى نطاق األســطول 
والشــبكة وفتح محطــات جديدة في 
كل مــن هونج كونج وســول وبعض 

الوجهات األفريقية مثل كيب تاون.
جاء ذلك خــال المؤتمــر الصحفي 
الذي عقــد بمدينــة مانشســتر على 
هامــش احتفــال الطيــران العمانــي 
بتدشــين وجهته الجديدة الى مدينة 

مانشستر بشمال إنجلترا.
وحول الوجهــة الجديدة إلى مدينة 
مانشســتر بالمملكــة المتحــدة، قال 
الرئيس التنفيذي للطيران العماني إن 
هذه الرحلة من وإلى مانشســتر تعد 
بمثابــة تطور محوري يعكــس التزام 
الناقــل الوطني تجاه ســوق المملكة 
المتحدة؛ إذ يعتبــر الطيران العُماني 
هو الناقل الوحيد الذي يســيّر رحات 
مباشــرة إلــى الســلطنة مــن خــارج 
لندن، األمــر الذي يوفر للمســافرين 
البريطانييــن والعُمانييــن علــى حد 
سواء فرصة االستمتاع برفاهية الناقل 
الوطني عبر رحات مباشرة بين شمال 

إنجلترا ومسقط.
أن  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 

الوجهة الجديدة ستمكن المسافرين 
من االســتفادة من فرصة الربط التي 
يوفرهــا الطيــران العُمانــي مــع 27 
وجهة ضمن وجهات شــبكة خطوطه 
المتناميــة في غضون ثاث ســاعات 
في كلتا المحطتين، إلى جانب أســعار 
والتي  المغريــة  التحفيزيــة  التذاكــر 
تترجم توجه الناقل الوطني المستمر 
لتوفيــر خيــارات جذابة للمســافرين 
على متن أسطوله الجوي إلى كل من 
سلطنة عمان و مانشستر البريطانية.

وأوضــح ان الرحلــة الجديــدة إلــى 
مانشســتر التــي يســيرها الطيــران 
العُماني على متن طائرات أســطوله 
من طراز أيــه 200-330 تأتي كثاني 
نقطــة ربط جوي للناقــل الوطني في 
المملكــة المتحــدة بجانــب الخدمة 
اليوميــة الحاليــة والتي تســير بواقع 
رحلتيــن يوميــًا بيــن لنــدن هيثــرو 
ومســقط، حيث يأتي افتتــاح الوجهة 
الجديدة الى مانشستر كخطوة أخرى 
للطيران العُماني ترمي إلى المُضي 
قدمًا في خطة التوســع الطموحة في 

الشبكة الجوية المطردة النمو،
وأيضا بهدف تعميق وتنمية صات 

الســلطنة بالمملكــة المتحدة كونها 
شــريكا تجاريــا واســتراتيجيا مهمــا 
للسعي لتحقيق االزدهار لكا البلدين 

الصديقين.
مــن جانبها، قدمت كوليت روشــي 
نائبــة المدير العام بمطار مانشســتر 
عرضــا مرئيــا اســتعرضت فيه فرص 
الشــراكة والتعاون المســتقبلي الذي 
ســوف يتيحه الخط المباشر للطيران 
العمانــي بين مســقط و مانشســتر. 
كما اســتعرضت الخدمات العامة التي 
يقدمها المطار والجوائز الدولية التي 

حاز عليها.
وتعد مانشســتر واحــدة من المدن 
األكثــر حيوية في المملكــة المتحدة 
النابضة بالحيــاة الثقافية والترفيهية 
واألماكــن المشــوقة وقضــاء أحلــى 
األوقــات، والتي تشــكلت نواتها على 
أسس الحداثة والمعاصرة، حيث تتميز 
المدينة بالطابع الفريد التي تزخر به. 
وتنتشــر فيهــا العديد مــن المطاعم 
والمقاهي الشهيرة والمتاحف وصاالت 
العرض والمحات التجارية وعدد كبير 
من المعــارض والفنــادق، إلى جانب 

كونها موطنًا لجامعة تاريخية.

وضع خطة طموحة لـ 10 سنوات لتعزيز األسطول  

 الطيران العماني يفتتح محطات في هونج كونج وسول وكيب تاون 
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مع تدشين رحالت جديدة 

مسقط-
طيــرانٍ  أوّل  الســام،  طيــران  وّقــع 
اقتصــاديّ فــي الســلطنة، عــددًا مــن 
الشــراكات مع باقــةٍ من أبرز الشــركات 
اإلقليميّة والدولية في مجاالت المبيعات 
وتأجيــر الســيّارات وخدمات التســويق، 
وذلك خال فعاليات معرض سوق السفر 
العربيّ )الملتقى( والذي أقيم في مدينة 
دبيّ. وستساهم االتفاقيات الجديدة في 
دفــع عجلة نمــوّ طيران الســام وتعزيز 
اســتراتيجيّته التوســعيّة الطموحة في 

المنطقة.
وضمــت قائمــة وكاء المبيعــات لدى 
طيران الســام كًا من مجموعة الطيّار 
للســفر القابضة فــي المملكــة العربيّة 
الســعوديّة، وشــركة شرف للســفريّات 
في اإلمــارات العربيّة المتحدة، وشــركة 
جيري للســفر في باكستان. كما وباشرت 
شــركة الطيران مباحثاتهــا لعقد المزيد 
مــن اإلتفاقيات فــي أســواق جديدة في 

المستقبل القريب.
وشــارك فرانســوا بوتليـيـــه، الرئيس 
التنفيذيّ لطيران الســام، في المعرض 
الذي يعــدّ من أبرز الفعاليــات العالميّة 
في قطاع الســفر والســياحة في منطقة 

الشــرق األوســط، وعّلق على ذلك قائا: 
تمّثل هذه أوّل مشــاركة لنا في معرض 
الســفر العربيّ، حيث أنّنا باشرنا أعمالنا 

في مطلع هذا العام.
وستساهم هذه االتفاقيات التي وّقعناها 
في تحقيق هدفنا إلعــادة تعريف مفهوم 
الســفر االقتصــاديّ أمــام قطاع الســفر 
العالمــيّ، حيث ســتعزز مــن منهجيّتنا 
المتفرّدة والتي تركــز على طرح خيارات 
مرنة وخدمات ذات قيمة مضافة لضيوفنا 

على األرض وفي األجواء على حدّ سواء.
وأضاف بوتلييه قائًا: وفي الوقت الذي 

نســاهم فيه بتلبية االحتياجات المتنامية 
للســفر ألغراض الســياحة واالســتجمام 
والعمــل، فإنّنا كذلك نقوم بدوٍر محوريّ 
في تنمية قطاع السفر والسياحة الصاعد 
بقــوةٍ في عُمان. ويفخر طيران الســام 
بمساهمته في صياغة مســتقبٍل مزدهٍر 
للســلطنة وأجيالها القادمــة، وذلك عبر 
جــذب االســتثمارات وإيجــاد العديد من 

الفرص الوظيفيّة والتنمويّة.  
ويحّلــق طيــران الســام يوميّــًا مــن 
مســقط وصالــة إلــى مدينتــي دبــيّ 
وجدّة، فضًا عن ثاث رحات أســبوعية 

إلى المدينــة المنورة. كمــا ومن المقرر 
إطاق رحاتٍ الــى الطائف في المملكة 
العربية الســعودية خال شــهر رمضان 
المبــارك، باإلضافة إلى رحــات لكّل من 
سيالكوت ومولتان وكراتشي في السوق 

الباكستانيّة.
وبإمــكان المســافرين حجــز رحاتهم 
للشــركة:  اإللكترونــيّ  الموقــع  عبــر 
ضمن  وذلــك   ،www.salamair.com
ثاثــة خيــاراتٍ صممــت لتناســب كافة 
متطّلباتهــم، أال وهــي ’خفيــف‘ و’ودّي‘ 

و’مرن‘. 

أخبــار

دبــي-
ق��ال االتحاد الدول��ي للنقل الجوي 
عل��ى  العالم��ي  الطل��ب  إن  »ايات��ا« 
الس��فر ج��وًا زاد 6.8 % في مارس، 
حيث دع��م انخفاض أس��عار التذاكر 
ف��ي  النم��و  االقتص��ادات  وتحس��ن 
الرب��ع األول من العام. ومن المنتظر 
إع��الن بيان��ات أبريل لمعرف��ة تأثير 
الحظر المف��روض على حمل أجهزة 
الكترونية كبيرة على متن الطائرات 
في رحالت مباشرة معينة متجهة إلى 

الواليات المتحدة وبريطانيا.
األميركي��ة  الس��لطات  وفرض��ت 
والبريطانية هذا الحظر على رحالت 
معظمه��ا من دول ش��رق أوس��طية 
ف��ي نهاي��ة مارس، بحس��ب م��ا ورد 
ف��ي »رويت��رز«. غي��ر أن نم��و ع��دد 
المس��افرين عل��ى الناقالت الش��رق 
أوسطية تباطأ إلى 4.9 % في مارس 
مقابل 9.5 % ف��ي فبراير، حيث أثر 

انخفاض سعر النفط على الطلب.

»مواصالت« تدعم 
فريق »سوا نبني« 

التطـــــوعي

مسقط-
في اط��ار دعم برامج المس��ؤولية 
المجتمعية التي تقدمها شركة النقل 
الوطنية العمانية "مواصالت"، وقعت 
الش��ركة صباح اليوم مذكرة تعاون 
م��ع فري��ق "س��وا نبن��ي" التطوعي 
والمس��جل تحت المظل��ة القانونية 

لجمعية دار العطاء بالسلطنة.
وتتمث��ل مذكرة التعاون في توفير 
حافلة مهيئة لتنق��ل أعضاء الفريق 
للقي��ام  الخاص��ة  أغراضه��م  م��ع 
بأعمالهم التطوعية، إلى جانب وضع 
إعالن��ات للفريق عل��ى 10 حافالت، 
وذل��ك به��دف تعري��ف المجتمع بما 
يقدمه فريق "سوا نبني" من رسالة 
تطوعية تحمل ف��ي مضمونها قيم 
إنس��انية تتجس��د في ترميم منازل 
األس��ر المعسرة وإعادة تدوير األثاث 

المستمعل والتبرع به .
وأع��رب اأحم��د بن علي البلوش��ي 
الرئيس التنفيذي  ل�"مواصالت" عن 
سعادته في توقيع المذكرة قائال: ال 
نجاح لنا دون أن نكون جزءا أساس��يا 
م��ن المجتم��ع، وبرامج المس��ؤولية 
فيم��ا  يتج��زأ  ال  ج��زءا  المجتمعي��ة 
تقدمه "مواصالت" من خدمات، ومن 
واجبن��ا اليوم دعم الش��باب العماني 
في أعماله��م ومبادرتهم التطوعية 
العام��ة  بالمنفع��ة  تع��ود  والت��ي 

للمجتمع ككل.

زيادة الطـــــلب 
العالمي على 

السفر جوا 6.8  % 

طـــيران السام يتوسع في دول
مجلس التعاون لدفع عجلة النمو  

مسقط-
التقــى الســيد عــادل بــن المــرداس 
البوســعيدي مستشار الشؤون السياحية 
بــوزارة الســياحة يــوم أمــس بديــوان 
عــام الوزارة، وفدا مــن جمعية الصحافة 
األوروبية للعالم العربي بحضور عدد من 
المسؤولين والمختصين بالوزارة، وذلك 
في إطار زيارتهم للســلطنة والتي تأتي 
بدعــوة مقدمة من جمعيــة الصحفيين 

العمانيين.
وتــم خــال اللقــاء اســتعراض جهود 
الســلطنة ممثلــًة فــي وزارة الســياحة 
للنهــوض بالقطــاع الســياحي وتنميته 
وفق دراســة منهجية تقوم على تحقيق 
الجودة في المقام األول في كافة منتجات 

وخدمات القطاع السياحي مع المحافظة 
على الهوية العمانيــة األصيلة وإبرازها 
كعنصر أساســي في التعريف بالسلطنة، 
والطبيعــة  بالبيئــة  اإلضــرار  وعــدم 
الغنيّــة التي تتمتع بها الســلطنة. كما 
تم تســليط الضــوء على االســتراتيجية 
العمانية للسياحة 2040 والتي تضع في 

الحســبان ضرورة ترســيخ مبدأ السياحة 
المسؤولة والمســتدامة واالستثمار في 
القطاعــات الســياحية التي تخــدم كافة 
المحافظات في الســلطنة، والسعي إلى 
جــذب 11 مليون ســائح محلــي ودولي 
بحلــول عــام 2040. كمــا تــم التعريف 
بأهم األسواق السياحية التي تستهدفها 

الســلطنة للترويج عن المنتج السياحي، 
وأهم الدول المصدرة للسياح للسلطنة.

وأعرب رئيــس وفد جمعيــة الصحافة 
األوروبيــة  نضــال شــوكير عــن أهمية 
مثل هــذه اللقاءات في الترويج اإلعامي 
للســلطنة والتعريف بفرص االســتثمار 
التــي تتميز بهــا الســلطنة كونها ذات 
موقع استراتيجي وذات مقوّمات طبيعية 
وتاريخيــة وحضاريــة وثقافيــة وتراثية 
فريدة تجعل من فرص االســتثمار فيها 
ذات قيمة متميّزة ومســتقطبة للسيّاح 
من كافــة بقــاع العالم. وأعــرب رئيس 
الوفــد عن أمله في زيــادة آفاق التعاون 
القائم بين الســلطنة وجمعية الصحافة 
األوروبية في كافة المجاالت وفي المجال 

السياحي بشكٍل خاص.

مسقط-
دشنت شركة النقل الوطنية العمانية »مواصات« 
المرحلــة األولى من نظام الشــحن الجديــد، ويأتي 
ذلك حرصا من الشــركة على تحســين جودة خدمة 
الشحن بأحدث التقنيات واألنظمة في مختلف فروعها 

المتوزعة بمحافظات السلطنة.
وشــملت المرحلــة األولى من النظــام توفيرأظرف 
وكراتين مختلفة األحجام بحيث يســتوعب  »الظرف 
» بضاعــة مــا دون نصف كيلــو جرام، أمــا الكرتون 
»صغير جدا« يســتوعب بضاعة من نصف كيلوجرام  
إلى دون 1 كيلوجرام ، و الكرتون »صغير« يســتوعب 
مــن 1 كيلوجرام إلــى دون 5 كيلوجرامات ، وكرتون 
 10 إلــى دون  5 كيلوجرامــات   »متوســط » مــن 
كيلوجرامــات، وكرتون كبير من 10 كيلوجرامات إلى 

255 كيلوجراما.
بحيث ســيتم تحديد سعر الشــحن بناء على الحجم 
والوزن وعدد محطات التوقف، كما سيتم تغيير أوقات 
عمل جميــع المكاتب وفقا لما يتناســب مــع النظام 
الجديد مع تخصيص مكتب »العذيبة« كمقر رئيسي 

لجميع عمليات الشحن.
كمــا قامت الشــركة باعتمــاد الئحة جديــدة لنقل 
البضائع بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص، بحيث 
تم تحديــد من خــال الائحة البضائــع »الممنوع« 
شحنها وهي كاآلتي: األغراض القابلة للكسر، الوثائق 

الرسمية، المبالغ النقدية، المجوهرات بكافة أنواعها، 
المواد الســائلة والغذائية بكافة أنواعها، األشــرطة 
السمعية والمرئية المختلفة،الحيوانات بكافة أنواعها، 
قطع غيار السيارات، اآلآلت والمعدات الثقيلة، األدوات 
الكيمائيــة والمبيدات الحشــرية والمــواد البترولية 

والقابلة لاشتعال.
وجــاء تطبيق النظــام الجديد للشــحن متوافق مع 
أحكام قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني  
رقم 2016/10، بحيث يسهم النظام الجديد في نقل 
البضائــع إلى مكان اإلســتام في مواعيــد محددة و 
وفقا ألوقات الرحات والسعة المتوفرة في كل حافلة، 
كما يتيح للشــركة فحص البضائع المطلوب نقلها ، 
للتحقق من حالتها  ومن صحة البيانات المقدمة إليه 

من المرسل. 
كمــا يوفر تطبيق النظام الجديد للشــحن تســليم 
المرسل نســخة من وثيقة نقل البضائع بعد تعبئتها 
بالكامــل من قبله ووضع رمز تأشــيري أو رقمي على 
البضائــع بهدف ســهولة تتبــع خط ســيرها ، ويتم 
تسليم البضائع عند نقطة الوصول إلى المرسل إليه 

وفقا للرمز التأشيري أو الرقم الدال على البضاعة.

مواصالت تدشن نظاما جديدا للشحن لتحسين جودة الخدمات 

وفد صحفي أوروبي يتعرف على خطط النهوض بالسياحة في السلطنة 
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»عمران« توقع اتفاقا بمبلغ 38 مليون ريال مع »QNB ُعمان« 

تمويل مشروع انشاء فندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان

»عمران« تعين بيتر 
واليكنوسكي رئيسا تنفيذيًا

مسقط-
أعلــن مجلــس إدارة شــركة عمــران عــن تعييــن بيتــر 
بيتــر  للشــركة. ويمتلــك  تنفيذيــا  رئيســًا  واليكنوســكي 
واليكنوسكي خبرة تربو على 35 عاما في السياحة والعقارات 

التطويــر  ومشــــــــاريــــع 
اإلســـــتخدامات،  متعــددة 
كما تولى مناصب قيادية في 
شــركات تطويرية كبرى في 
ودول  وأوروبـــــا  أســــتراليا 
الخــليــج ومنهــا، شــــــركة 
ماجــد الفطيــم العقارية في 
دبــي، باإلضافة إلــى أضخم 
شــركات المســاهمة العامة 
فــي العقــارات في أســتراليا 
وأوروبا، كشركة ليند ليز في 
أستراليا والند سكيوريتيز في 
لنــدن. ورحب مجلــس إدارة 

شركة عمران في تصريح صحفي بالرئيس التنفيذي الجديد 
علــى منصبه : في إطار إســتراتيجية الســياحة المســؤولة، 
شهدت السلطنة نموًا مطردًا في القطاع على مدى السنوات 
الماضية. وأضاف: تهدف خطة عمل شركة عمران الى تعزيز 
الجهودالطموحة لإلســتراتيجية الوطنية للسياحة من أجل 
تحقيــق عوائد إقتصادية وإجتماعية مســتدامة للســلطنة. 
ونتمنى للشــركة كل التوفيق والنجاح فــي تحقيق األهداف 

المرسومة في مسيرتها التنموية في الباد. 
تعمل عمران عبر مشــاريعها اإلســتراتيجية المختلفة على 
تنفيذأهدافهــا المحوريك كمطور رئيســي لكبرى الوجهات 
السياحيةوالمشــاريع الحضرية في الباد، لتســهم بشــكل 
إيجابي فــي الدفــع بعجلة التنميــة اإلقتصاديــة عبر قطاع 

السياحة المتنامي في السلطنة.

مسقط-
وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية 
)عمــران ( اتفاقية مع QNB عمان لتمويل 
مشــروع فندق جي دبليو ماريوت بمشروع 
مركز عمــان للمؤتمرات والمعارض الواقع 
ضمن مخطــط مدينة العرفــان الحضري 
الذي تنفذه شــركة عمران. وقد تم توقيع 
اتفاقية التمويــل بمركز عمان للموتمرات 

والمعارض.  
وقــع االتفاقية من جانب شــركة عمران 
الرئيــس   ، الهنائــي  ســيف  المهنــدس 
التنفيذي باإلنابة ، ومن جانب QNB عمان 
الفاضل سعد موســى الجنيبي ، مدير عام 
QNB عمــان، كما حضر الحفــل عدد من 

.QNB كبار مسؤولي شركة عمران و
وصرح المهندس سيف بن علي الهنائي 
، من شركة عمران: تأتي هذه االتفاقية في 
إطارالنموذج المالي المتبع بشركة عمران 
مــن خال التعــاون معمؤسســات القطاع 
الخاص في المشــاريع الحكومية التجارية. 

وســيصبح هــذا المشــروع بعــد اكتماله 
من أبــرز المشــاريع التي تتضمــن جملة 
مــن الفنــادق ضمن مشــروع مركز عمان 
للمؤتمــرات والمعارض الجديد. ســيقدم 
فنــدق جي دبليــو ماريوت مســتويات غير 
مســبوقة من الفخامة والخدمات المميزة 
، باإلضافة الى مســاهمته في زيادة اعداد 
الضيوف القادمين لزيارة المركز ومسقط 

بشكل عام.
ومنذ افتتاحه في العام  2016، اســتقبل 
مركز عمــان للمؤتمــرات والمعارض اكثر 
مــن  55 فعاليــة إقليمية ودوليــة ، حيث 
اســتطاع المركز بناء ســمعة جيــدة على 
المســتوى الدولي في قطاعــات الفعاليات 
والمعــارض واالجتماعــات. ويعتبــر فندق 
جي دبليو ماريــوت ذو الخمس نجوم جزءًا 
من مدينة العرفان الواعدة والتي ستكون 
المركز الحضري الجديد لمدينة مســقط. 
ويعد الفندق الذي يتوقــع افتتاحه بنهاية 
العــام الجاري شــاهدا على التزام شــركة 
عمران بتنمية القطاع الســياحي المتنامي 

في السلطنة.
وســتعمل العامــة التجاريــة العالميــة 
المرموقة جي دبليو ماريوت على تشــغيل 
الفندق الذي يتضمن عــددًا من المطاعم 
العالمية الفاخرة، وقاعات اجتماعات ، وناديا 
صحيا فاخرا.  كما سيرفد الفندق القطاع بـ 
304 غــرف عند اكتماله، مــا يمثل إضافة 
لقدرة إستيعاب منشآت الضيافة السياحية 
في السلطنة. وعلى غرار كل المشاريع التي 
تنفذها شــركة عمــران ، يلتزم المشــروع 
بأعلى معايير االستدامة من خال تصميمه 
وتطويــره للحصــول على شــهادةالريادة 
في تصميمــات الطاقة والبيئــة )ليد( من 
المجلــس األمريكي للمباني الخضراء. من 
جانبه، قال ســعد موســى الجنيبــي، مدير 
عام QNB عمان: يفخر البنك بمســاهمته 
في دعــم هذا المشــروع الحكومــي الذي 
تنفذه شــركة عمــران ، والذي سيســاهم 
في تعزيز القطاع الســياحي في الســلطنة 
، باإلضافــة الــى مســاهمته فــي النمــو 
االقتصادي للسلطنة وخلق فرص التوظيف 

للمواطنيــن العمانيين. ونهدف من خال 
هذه المســاهمة الى دعم جهــود التنويع 
االقتصــادي للســلطنة من خــال تطوير 
القطــاع الســياحي الهــام. ويعتبــر هــذا 
التعــاون دليا علــى الدعم الــذي نقدمه 

لتطوير هذا القطاع«.
وتعليقــًا على مســتوى التعــاون الكبير 
لشــركة عمــران مــع مؤسســات القطاع 
الخــاص أضــاف المهنــدس ســيف قائًا: 
»تعتبر هــذه االتفاقية خطوة إيجابية تبرز 
تعاوننــا مع QNB عمــان والقطاع البنكي 
عمومًا بالســلطنة ، ونحن ســعداء بتوقيع 
هــذه االتفاقية التي ستســهم فــي انجاز 
أحد أهم مكونــات مركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض«.
»تعكــس  الهنائــي:  وأضــاف 
الفــرص  المماثلــة  التمويليــة  الحلــول 
القطاع  المتبادلة مع  المتناميةوالشــراكة 
الخاص للمســاهمة فــي تطويــر القطاع 
الســياحي في الســلطنة. وتعمــل عمران 
حاليًا على إســتكمال اســتراتيجية جديدة 

لاســتثمار في شــركة عمران للمساهمة 
في تعزيز الفرص المتاحة لاســتثمار في 
القطاع الســياحي . وباســتغال مثل هذه 
الفــرص ، ســيحقق المســتثمرون عوائد 
مجزيــة  فــي المســتقبل، باإلضافــة الى 
مســاهمتهم في زيادة ســعة قطاع السفر 
والســياحة الذي يشــهد نموًا متسارعًا في 
السلطنة . وسيضم مركز عمان للموتمرات 
والمعــارض ، ضمــن المرحلــة االولى من 
مدينة العرفان، عنــد إكتماله أربعة فنادق 

ومركزا لألعمال، ومركزا للتسوق.
للمؤتمــرات  عمــان  مركــز  وســيلعب 
والمعارض دورا مهما في جهود السلطنة 
للتنويــع االقتصادي، وســيكون لــه الدور 
األبــرز فــي تطويــر قطــاع االعمــال فــي 
السلطنة. كما سيســاهم في تعزيز مكانة 
الســلطنة كوجهــة للفعاليــات اإلقليمية 
والدوليــة، وبالتالــي تعزيــز االمكانيــات 
الســياحية للســلطنة وتقويــة منظومــة 
السلطنة  المؤتمراتوالفعاليات في  صناعة 

بشكل عام. 

■ بيتر واليكنوسكي

مسقط-
اســتقبلت وزارة الســياحة مؤخــرا وفــدا مــن 
جمهورية روســيا االتحادية من ممثلي شركات 
الســفر والســياحة.  وذلــك فــي إطــار الترويج 
للســلطنة في السوقالســياحي الروســي بهدف 
زيادة اســتقطاب الســياح الروس إلى السلطنة. 
ويأتــي هــذا التعــاون في ظــل وجود تســهيل 
لإلجــراءات للســياح القادميــن مــن أربــع دول 
مختلفــة وهي روســيا والصين والهنــد وإيران، 
وذلك بالتنســيق مع شــرطة عمان السلطانية.  
وتم خال االجتماع تقديم عرض مرئي. اشــتمل 
على ابــراز أهمالمعالــم الســياحية والمقوّمات 

التراثية والطبيعية التيتنفرد بها السلطنة.
وأشــار ســالم بن عــدي المعمري مديــر عام 
الترويج الســياحي بوزارة الســياحة إلى أن عدد 
الســياح الــروس القادمين إلى الســلطنة خال 
العام الماضــي بلغ حوالي ثاثــة االلف ومئتين 
ســائح، ويعتبر السائح الروســي منمحبي سياحة 
االســتجمام، ويشــتهر أيضا باهتمامهبالسياحة 
التراثيــة والطبيعيــة حيــث تحظــى الســلطنة 
بالعديد من المقومات التي تشــكل عامل جذب 
للســائح من مختلف دول العالم. ويأتي التنسيق 
المشترك مع المعنيين بشرطة عمان السلطانية 
ضمن مبادرة تســهيات التأشــيرة اإللكترونية 
وإجــراءات الحصــول علــى التأشــيرة لألســواق 
وزارة  تســتهدفها  التــي  الجديــدة  الســياحية 
السياحة، وهي جزء من المبادرات الخمسة عشرة 
الخاصــة بالقطــاع الســياحي التابعــة للبرنامج 

الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي.
وأضــاف المعمــري إلــى أنه مــن أبــرز ما تم 
االتفاق عليه بين وزارة الســياحة وشرطة عمان 
السلطانية بخصوص تسهيل إجراءات التأشيرات 
السياحية لألفواج القادمة من األسواق السياحية 

الجديــدة التــي يســتهدفها القطاع الســياحي 
العماني وهي روســيا والصين والهنــد وإيران:  
السماح للمنشآت الفندقية ذات التصنيف )3 و4 
و5 نجوم( ومكاتب وشــركات الســفر والسياحة 
بتقديم طلبات استخراج التأشيرات السياحية من 

اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة. 
ومنح األفواج الســياحية القادمة من أربع دول 
ناهضــة اقتصاديا هي روســيا والصيــن والهند 
وإيران التســهيات الازمة الستخراج التأشيرات 
السياحية شريطة ان تكون تحت مظلة المنشآت 
الفندقية ذات التصنيف )3 و4 و5 نجوم( ومكاتب 
وشركات السفر والسياحة المرخصة من الوزارة.

كما تــم االتفــاق أيضا على تشــجيع الســياح 
القادميــن للســلطنة كأفراد وتســهيل إجراءات 
منحهم التأشــيرات السياحية شريطة أن يكونوا 
تحت مظلة المكاتب أو الشــركات أو المنشــآت 

المرخصة وأن يكون لديهم حجز مسبق.
وعن الرحات الجوية العارضة العابرة،  فقد تم 
االتفاق على أن تقوم المكاتب وشــركات السفر 
والسياحة المنظمة لهذه الرحات بموافاة وزارة 

الســياحة بقوائم المجموعات الســياحية لتقوم 
بدورهــا بإحالتها إلــى اإلدارة العامــة للجوازات 
واإلقامة بوقت كاف الستخراج التأشيرات الازمة 
لهــم وأن يقتصر ذلــك على رعايا دول )روســيا 

والصين والهند وإيران(. 
جدير بالذكر أن جدول الزيارة للوفد الروســي 
في الســلطنة اســتمر لمدة ثمانية أيام تضمن 
زيارة لبعــض المواقع الســياحية التي تزخر بها 
الســلطنة ومنها جولة فــي المعالم الســياحية 
فــي العاصمة مســقط كزيــارة الجامــع األكبر، 
ومتحف بيت الزبير وســوق مطرح. كما شــملت 
الجولة زيارة محافظة الداخلية والتجول في اهم 
معالمها السياحية الشهيرة كوالية نزوى للتعرف 
على سوقها العريق وقلعة نزوى التاريخية، وزيارة 
لســوق بها وحصــن جبرين، والجبــل األخضر، 
وواليــة الحمــراء باإلضافــة إلى زيــارة محافظة 
شــمال وجنوب الشــرقية حيث تــم التوقف عند 
بعض المعالم السياحية التي تزخر بها المنطقة 
كرمال الشرقية، ووادي شــاب ووادي بني خالد، 

ومصنع السفن في والية صور.

وفد من شركات السفر الروسية يستطلع مقومات السلطنة السياحية 
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وعي المواطن.. الحلقة 
األقوى  في صناعة 

الممارسة السياحية
يشكل وعي المواطن الحلقة األقوى في صناعة 
التغيير في العادات الس��ياحية ، وخلق ممارس��ات 
أكث��ر مهني��ة ف��ي التعامل م��ع المنجز الس��ياحي 
وحش��د االعتراف به، متخذًا من سلوك إنسان هذا 
الوط��ن وقيمه وأخالقه ومبادئه وانعكاس��ها على 
عاداته الس��ياحية، طريقها نح��و  المهنية والرقي 
والذوق وقوة التأثير،  وبالتالي ما يمكن أن يطبعه 
الرصي��د القيمي الذي يؤمن ب��ه الفرد، والقناعات 
الش��خصية الت��ي يحملها حول الس��ياحة الوطنية 
ودوره ف��ي المش��اركة ف��ي اثرائه��ا وتطويره��ا 
وتقوية حضورها، عبر تعميق مستويات الحرص 
واالهتم��ام لديه نح��و الترويج للمنجز الس��ياحي 
والتس��ويق الش��خصي ل��ه كقيم��ة مضاف��ة في 
حياته، وتعه��ده بالرعاية والعناي��ة والنظافة، بل 
ومنح��ه فرص التطوي��ر والتجدي��د، والوقوف في 
وجه الممارس��ات الس��لبية الناتجة عن سوء فهم 
في اس��تخدامه، وبالتالي امتالكه الثقافة الواعية 
واألدوات الرصين��ة والمنهجي��ات العلمية الداعمة  
لمش��روعه الس��ياحي، بما يضمن تغيي��ر العادات 
وترقي��ة قيم��ة التأثير له��ا لصالح ج��ودة البيئات 
الس��ياحية،  فترك المكان على غي��ر ما ينبغي أن 
يك��ون عليه من نظاف��ة وتنظيم وترتي��ب ، أثناء  
عمليات التخييم والتجمعات الشبابية في األماكن 
الس��ياحية العامة وأش��كال التعبير غير المقبولة 
المصاحبة لها، والعبث باألدوات وس��وء االستخدام 
لها وتعريضها للتلف والكس��ر والتخريب وغيرها، 
س��لوكيات تس��تدعي مراجعة لطبيعة الممارس��ة 
الحاصلة، ومعالجة أس��بابها ومس��بباتها وحس��ن 
توجيهه��ا، وتعزيز التش��ريعات والمناب��ر التوعية  
 ، واألس��ر  الش��باب  م��ع  والحواري��ة  والتثقيفي��ة 
وتوظيف وس��ائل الضبط االجتماع��ي ومنظومة 
القي��م واالخالقي��ات المتعارف عليه��ا، والجمعيات  
التطوعية واألندية  الشبابية في مختلف الواليات 
والمحافظات، في  تغيير قناعات األفراد وعاداتهم 
السائدة في التعامل مع البيئات السياحية، بالشكل 
الذي يخلق فيهم منهجيات التغيير وإعادة هندسة 
الممارس��ات، ويؤصل ف��ي ذات المواط��ن نموذج 
الق��دوة والمثال والمح��اكاة في طريق��ة التعامل 
معها، مراعية في ذلك خصوصية المكان والزمان، 
وطبيع��ة العادات التي تعيش��ها تلك البيئات بما ال 

يفقدها هويتها الحضارية وذائقتها الجمالية.
عل��ى أن بناء ثقافة س��ياحية مس��اندة، وتوفير 
نم��اذج التقيي��م المس��تمر له��ا، عب��ر تأس��يس 
الطلبة وهم في س��ن الدراس��ة، للقيام بأنشطة 
تضمن احترام البيئة الس��ياحية والمحافظة عليها 
واستش��عار قيمته��ا ف��ي النفس ، س��وف يعطي 
السائح من الداخل والخارج صورة  إيجابية ضامنة 
لتحقي��ق اله��دف، وأنم��وذج عمل��ي ف��ي احت��رام 
المواط��ن لمنج��زه الس��ياحي ورعايت��ه، والوعي 
بالش��روط والضوابط والمسؤوليات، التي يتعدى 
جان��ب التعام��ل فيها م��ع المنجز الس��ياحي ذاته، 
إلى انعكاس��ها في الصورة الذهنية القادمة التي 
يحمله��ا الس��ائح أو تبقى في ذاكرت��ه، أو احتفظ 
به��ا ف��ي كاميرا هاتف��ه ع��ن الس��ياحة العمانية 
ومقوم��ات النجاح التي تحملها، لم��ا لذلك من أثر 
ف��ي نقل ص��ورة حضاري��ة راقية لعم��ان وثقافة 
أبنائه��ا وأخالقياته��م وطباعه��م وحرصهم على 
تعزيز قيم األخوة والس��الم والتواصل والتس��امح 
واحترام خصوصي��ة اآلخر، بما يضمن مس��احات 
أكبر م��ن التناغم بين قناعات الف��رد وطموحاته، 
وبين استراتيجيات عمله الذي يمارسه على أرض 
الواق��ع فت��زداد صف��ة الحميمية ل��ه، والثقة فيه، 
ويس��عى نحو صون��ه والمحافظة عليه، وحس��ن 
التعامل مع أدواته، فيقبل عليه بصدق مش��اعره، 
ويستش��عر قيمته في ذات��ه، ويقابله بالمزيد من 

االحسان والبر والتقدير واالعتراف.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا

دبـي-
ســجل معرض سوق الســفر العربي 
)الملتقى 2017( الذي انعقدت فعالياته 
في دبي الشــهر الماضي زيادة بنسبة 
10 % فــي عدد الزوار من دول مجلس 
التعاون الخليجي، وزيادة بنســبة 7 % 
فــي عدد الزوار الدولييــن لهذا الحدث 

العالمي.
ونجــح المعــرض للعــام الثاني على 
التوالــــي في اســتقطاب أكثر من 28 
ألف زائر، ليســجل بذلك زيــادة قدرها 
71 % فــي عدد الزوار خال الســنوات 

الخمس الماضية.
وقــال ســيمون بريــس، مديــر أول 
معرض ســوق الســفر العربي: يجسد 
نمو المعرض خال الســنوات الماضية 
داللــة واضحــة على قوة قطاع الســفر 
والسياحة في الشرق األوسط. وقد نجح 
هذا الحدث العالمي باجتذاب نخبة من 
المهنيين والعارضين مــن كافة أنحاء 
العالــم للتواصل واالطــاع على أحدث 

االتجاهات.
مــن  الكثيــر  أكــد  قائــًا:  وأضــاف 
العــام  هــذا  دورة  فــي  المشــاركون 
مشــاركتهــم في العام القادم بنســبة 
38 %، مــع رغبــة الكثيــر منهم بحجز 
مســاحة أكبر في الــدورة القادمة التي 
ســتكون احتفااًل مميزًا بمناســبة مرور 
25 عامــًا علــى انطاق معرض ســوق 

السفر العربي.
وشهدت دورة هذا العام التي انعقدت 
فعالياتهــا خال الفتــرة 24-27 أبريل 
2017، إضافة قاعة إضافية ومشــاركة 
466 منصــة رئيســية مــن 87 دولة، 
باإلضافــة إلــى أكثر مــن 100 عارض 
جديد. وارتفع عدد البلدان الممثلة في 

المعرض إلى 157 دولة.
وانطلقت فعاليات المعرض بجلســة 
سلطت الضوء على إرث معرض اكسبو 
دبي 2020، والذي سيتم تطوير 80 % 
من موقع المعرض الحقًا الســتخدامها 
مــن قبــل مجموعــة مــن الشــركات 
الخاصة الكبرى. وعلق عليها ســيمون 

يريــس بالقــول: أبرز المشــاركون في 
هــذه الجلســة أهم مبادرات الســياحة 
المســتدامة في دبي وتوســيع القدرة 
االســتيعابية للمطــارات فــي اإلمــارة 
وإشــراك الجماهيــر العالمية من خال 
الشراكات مع المشاهير وأصحاب النفوذ 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وأشار المشاركون في المنتدى الوزاري 
لمنظمــة الســياحة العالميــة وســوق 
السفر العربي الذي انعقد بحضور أكثر 
من 20 وزيرًا وقائدًا في قطاع السياحة، 
إلى أهميــة قطاع الســياحة في تعزيز 
النمــو االقتصادي وخطــط التنويع في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وأهمية تطوير الموارد البشرية وتعزيز 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
والحلــول  التقنيــات  أحــدث  واعتمــاد 

المستدامة في المنطقة.
وقال طالــب الرفاعي، األميــن العام 
لمنظمة السياحة العالمية: على الرغم 
من الظروف الخارجية، شهدت منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا نموًا 
في قطاع الســياحة الــذي يمثل ركيزة 
للتنويع االقتصادي وتوفير فرص العمل 
والتنمية المستدامة في هذه المنطقة. 
ويوفــر هــذا الملتقــى الــوزاري فرصة 
لتحديد أولويات السياسة السياحية في 

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وتعزيــز التعاون اإلقليمي والشــراكات 

بين القطاعين العام والخاص.
وشــهدت دورة هــذا العــام انطاق 
قمــة الســفر الحال، وهــي واحدة من 
المســرح  علــى  النقاشــية  الفعاليــات 
العالمي التي ركزت على استعراض آراء 
الخبراء في قطاع السفر اإلسامي وأهم 
استراتيجيات وجهة الحال وكيفية بيع 

السفر الحال.
ويعد الســفر اإلسامي قطاعًا رئيسيًا 
للتنمية االقتصادية وخلق فرص العمل 
في جميــع أنحــاء العالــم، ويوّلد 139 
مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 
ويخلــق 4.5 مليون وظيفــة في جميع 
أنحاء العالم. وصناعة السفر والسياحة 
في جميع أنحاء الشرق األوسط هي في 
وضع مثالي لاستفادة من أعضاء فريق 
المناقشــة. وتمثل الواليــات المتحدة 
واالتحــاد األوروبــي 44 % من ســوق 
الســفر اإلســامي العالمــي، حيث بلغ 
صافي اإلنفاق الداخلــي نحو 64 مليار 

دوالر خال عام 2015.
وجذبت دول آســيا والشرق األوسط 
أكثر مــن الثلث )37 %( مــن إجمالي 
اإلنفــاق العالمــي، ومــن المتوقــع أن 
تشــهد هذه المناطق نمــوًا كبيرًا في 

قطاع السياحة في السنوات المقبلة.
كما يعتبــر قطاع الطيــران من أهم 
القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها 
ضمــن المســرح العالمي فــي معرض 
سوق الســفر العربي. وعلى الرغم من 
المخاوف من شركات الطيران الخليجية 
بشــأن حظر األجهزة اإللكترونية على 
الرحات الجوية المتجهة إلى الواليات 
المتحــدة األمريكية، إال أن الشــركات 
اإلقليمية أبدت تفــاؤاًل كبيرًا من خال 

حضورها القوي في المعرض.
وقال يان ألبريخت، الــذي تم تعيينه 
الخطــوط  لشــركة  تنفيذيــًا  رئيســًا 
ي مؤخرًا: تختلف  السعودية للنقل الجوِّ
المملكة العربية الســعودية عن دولة 
اإلمــارات العربية المتحــدة وقطر من 
عدة نــواح، حيث يقيم فيهــا أكثر من 
30 مليــون مواطــن ووافــد، ولديهــا 
ســوق ضخم في قطاع الســفر وتتمتع 
أيضًا وجود أكبر عدد من الســكان من 

الشباب من أي بلد آخر في العالم.
كما تضـــمن معرض ســوق الســفر 
العـــــربــي العــديــد مــن الفعاليــات 
الهامــة األخــرى مثــل صالــة الصحة 
الســفر،  وكاء  وأكاديميــة  والعافيــة، 
وملتقــى  المشــترين،  ونــــــــادي 

التواصـــل للمدونين.

مسقط-
والشــؤون  البيئــة  وزارة  نظمــت 
لتعريــف  ميدانيــة  زيــارة  المناخيــة 
المختصيــن في قطاع صــون الطبيعة 
علــى تجربة مملكــة األردن فــي إدارة 
المحميــات الطبيعيــة واالطــاع على 
برامــج االســتثمار والســياحة البيئيــة 
فــي المحميــات البيئية ، شــارك فيها 
عــدد مــن المختصين فــي المحميات 
الطبيعية بالوزارة، بالإلضافة إلى خبراء 
فــي المحميات الطبيعية من الســفارة 
الخارجية األمريكية، وتهدف الزيارة إلى 
اإلطاع على جهــود مملكة األردن في 
مجال الســياحة البيئية واإلستثمار في 
المحميــات الطبيعية، وذلــك بالتعاون 

مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
كمــا هدفــت الزيــارة الميدانية إلى 
التعرف علــى تجربة األردن في إنشــاء 
مثــل  الطبيعيــة  المحميــات  وإدارة 
اإلدارة التشــاركية، والتــي تقــوم على 
أســاس التشــارك مع أصحــاب العاقة 
بالمحمية،والتعــرف علــى المقاييــس 
والمعاييــر التي تقــوم عليها وهيكلها 

إدارة  إلــى  تســعى  كمــا  التنظيمــي، 
أدوارها  المحلية وتعزيــز  المجتمعــات 
المحميــات  إدارة  فــي  وإشــراكها 
والمشــاريع اإلقتصاديــة واإلجتماعية، 
الحمايــة  وبرامــج  خطــط  وتطبيــق 
والتفتيش، وتنويع السياحة البيئية في 
المحميات، وإجراء الدراســات والبحوث 
التــي تســاهم فــي تنميــة المحميات 
الطبيعيــة. وشــملت الزيــارة كل من: 

محمية غابات عجلــون، ومحمية األزرق 
المائيــة، ومحمية الشــومري، ومحمية 

فيفا، ومحمية الموجب.
 وركــزت الزيارة للتعــرف على أنماط 
مجــاالت  كأحــد  البيئيــة  الســياحة 
الســياحة الناجحة في الوقــت الحالي، 
حيــث تتجــه المنظمــات والقطاعــات 
إلــى تفعيل الســياحة البيئيــة لما لها 
مــن دور بــارز فــي اســتدامة الموارد 

الطبيعية وقلة تأثيرها على المســتوى 
البعيــد، حيث تعتمد على معايير بيئية 
صارمــة للحيلولــة دون تأثيرهــا على 
الموارد والمكونات الطبيعية. وتمتلك 
المحميات الطبيعية مقومات السياحة 
البيئيــة، حيــث قــام المختصــون في 
األردن بتمكين السياحة من أجل إيجاد 
ســياحة بيئية تقوم على أسس علمية 
ووفق أشتراطات ومعايير محددة، مثل 
إنشــاء المخيمات التــي إعتمدت على 
أســاس حســاب الطاقة اإلســتيعابية 
للموقع الطبيعي والتقليل من تأثيراتها 
علــى الموقع، بما في ذالك اســتهاك 
الطاقة والمــوارد األخــرى، حيث يتيم 
تقييــم الوضــع بشــكل دوري لضمان 
أســتدامة الموارد وعــدم تأثيرها على 
التنوع الحيــوي في الموقــع، كما يتم 
دراســة الممرات السياحية واإلنشاءات 
بحيث تعتمد علــى معايير بيئية تقلل 
مــن التأثيــر علــى الطــــبيعــة، مثل 
األكاديميــة الملكيــة لحماية الطبيعة 
ونــزل الضيافــة بمحمية ضانــا ونزل 
فينان الذي يعتبر ضمن أفضل خمس 

مرافق بيئية في العالم.

مسؤولو وزارة البيئة يطلعون على تجربة األردن في إدارة المحميات الطبيعية 
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قال تقرير نشره موقع " بي دبليو هوتيلر 
" اإللكتروني الهندي إن الســلطنة تشكل 
ســوًقا زاخرة بالفرص في قطــاع الضيافة 
متوقعًا إضافة 6000 غرفة فندقية بحلول 
العام 2020. وأضاف التقرير أنه عاوة على 
ذلك فإن المشاريع الجديدة كمركز عُمان 
والمعــارض ومطار مســقط  للمؤتمــرات 
الدولــي الجديد ســتعزز التوجــه نحو نمو 
سوق الفندقة وقطاع الضيافة في السلطنة 
مشــيرًا الــى أن الســلطنة تعــزز موقعها 
الجــدد  للمســافرين  كوجهــة مقصــودة 
والقدامى في مسقط وجبل شمس ونزوى 
وصور ورمال وهيبــة ورأس الجينز وغيرها 
مــن المواقــع الســياحية معتبــرًا أن هذه 
المناطق تلبــي جيدًا اهتمامــات وطلبات 
الســائحين ويمكن الوصول إليها بسهولة 

عن طريق البر.

مشاريع
وتحــدث التقرير عن المشــاريع الجديدة 
في قطــاع الفندقــة والضيافة بالســلطنة 
وقال إنه في حين شــهد عام 2016 افتتاح 
فنــدق "جرانــد ميلينيــوم" وإعــادة افتتاح 
فندق" شــيراتون" بعد التجديد ســيتم في 
الربــع الرابع من هــذا العام افتتــاح فندق 
"كمبينســكي مسقط" وســتقوم مجموعة 
جميرا بتشغيل منتجع فاخر في مسقط في 

عــام 2017 متوقعًا أن يتــم إطاق فندق 
"دبليو دبليــو" الفاخر في أوائل عام 2018 
مؤكدًا أنه مع ازدهار صناعة الســياحة في 
الســلطنة فــإن هنــاك ثقة بــأن العامات 
التجاريــة القادمة ســتقدم للســياح طعم 
الضيافة العمانية. وكشــف التقرير عن أن 
عدد الســياح الزائرين للسلطنة ارتفع من 
2.05 مليون مســافر دولي في عام 2014 
إلــى 2.47 مليــون زائــر في العــام 2015 
بزيادة قدرها %17.7 وبلغ العدد 3 مايين 
زائر فــي العام 2016 موضحًــا أنه بحلول 
عام 2040 تأمل السلطنة في الوصول إلى 
ما مجموعه خمسة مايين من المسافرين 

الدوليين الزائرين لها.
وأكد التقرير أن لدى السلطنة واحدا من 

افضل األسواق المحلية في الشرق األوسط 
وهو ســوق مطــرح في العاصمة مســقط 
والــذي يضم محــات لبيع القطــع األثرية 
الملونة والحرف اليدوية والهدايا التذكارية 
معتبــرًا أن الحصــون التاريخيــة والقــاع 
العمانيــة هي من أبرز المعالم الثقافية في 
البــاد حيث يوجــد أكثر مــن 500 حصن 

تمتد على طول ساحل عُمان الطويل.

سياحة المعارض
ورأى التقرير أن قطاع ســياحة المعارض 
والمؤتمــرات ســيحصل على دفعــة كبيرة 
مــن خال إطاق مركز عُمــان للمؤتمرات 
والمعارض في مســقط حيث مــن المقرر 
أن تبــدأ المرحلة الثانية من المركز بحلول 

نهاية عــام 2017 . ويضــم المركز قاعات 
للمؤتمــرات وأربعــة فنــادق تحتــوي على 
1000 غرفــة مع قاعات العرض الرئيســية 
التي يمكنها اســتضافة عشرات اآلالف من 
النــاس في وقــت واحد وكل ذلــك يهدف 
الى جــذب المنظمــات الدوليــة والمحلية 

الستضافة أحداثها وتلبية احتياجاتها.
وقــال التقريــر إن القائمين على نشــاط 
الترويج الســياحي يرون أن مسقط يمكن 
استكشــافها كوجهة لمشــاهدة الدالفين 
واإلبحــار بينمــا جــزر ديمانيــات تشــتهر 
الغطــس والغوص، مشــيرًا الــى أن جبل 
شمس يشــتهر برحات المشي لمسافات 
طويلــة فيمــا تضــم صالــة الكثيــر من 
األماكــن الرائعة فهناك يمكن مشــاهدة 

الطيور أثناء االقتــراب من الكثبان الرملية 
بينما يمكن ركوب الدراجــات الرباعية في 

رمال محافظة الشرقية.
وينقل التقرير عن لبينة شيرازي تأكيدها 
علــى أن المســافرين الهنــود يبحثون في 
السلطنة عن مجاالت متخصصة كالغوص 
والجولــف وأن الســلطنة تقــدم مجموعة 
كبيرة من أنشــطة المغامرة من التجديف 
في المياه الزرقاء " الكريســتال " والغوص 
الستكشاف الشــعاب المرجانية الرائعة في 
المحيطــات العمانية. مضيفــة أنه يمكن 
للمرء أيضا مشــاهدة الحيتــان والدالفين 
واستكشــاف العديــد من الكهــوف مثلما 
يكــون لديهــم تجربــة لتنــاول الطعــام 
والتخييم تحت النجوم في الرمال الشرقية.

تقـرير دولي: السـلطنة سوق
زاخـرة بالفرص في قطاع الضيافة 

»العمانية إلدارة المطارات«: دبليو أتش سميث
تفوز بإدارة محات مطار مسقط الدولي الجديد

الحوسني: نهدف إلى تقديم تجربة سفر ممتعة ومميزة ال تُنسى

مسقط-
ضمن اســتعداداتها للتشغيل المرتقب 
لمطــار مســقط الدولي الجديــد، أعلنت 
الشــركة العمانية إلدارة المطــارات فوز  
متاجر دبليو أتش سميث بثاث مناقصات 
إلدارة سبعة محات في مبنى المسافرين 

بمطار مسقط الدولي الجديد. 
وحرصــت العُمانيــة إلدارة المطــارات 
على انتقاء شــركات التجزئة والمأكوالت 
ســتقوم  ممــن  وغيرهــا  والمشــروبات 
بتقديــم خدماتها في مبنى المســافرين 
الجديد بحرص وعنايــة، وبما يتوافق مع 
المعاييــر والشــروط التي تــم التنافس 

عليها. 
وقال الشــيخ أيمن بن أحمد الحوسني 
إلدارة  للعُمانيــة  التنفيــذي  الرئيــس 
المطــارات »إن هذا اإلعــان يأتي ضمن 
سلسلة إعانات سابقة قامت بها الشركة، 
عن المؤسسات التي ستقدم خدماتها في 

مطار مسقط الدولي الجديد«. 
وأكــد الحوســني : أن العمانيــة إلدارة 
المطــارات واثقة مــن أن المطار الجديد 
مع بدء عملياته التشغيلية، سيكون له أثر 
كبير على المســتويين الدولي والمحلي، 
إذ إنه ســيرفع من مســتوى السلطنة في 
التصنيف ضمن أفضل المطارات الدولية 
حول العالم، وسيسهم في دعم وتنشيط 
التجارية والســياحية، باإلضافة  الحركــة 
إلى تقديــم تجربة ســفر ممتعة ومميزة 
ال تُنســى للمســافرين والقادميــن على 
حد ســواء، في الواجهة الجديدة لعُمان، 
التــي نفتخــر بأنها أصبحت أقــرب بكثير 

ممــا مضــى. ونوّه الحوســني علــى  أن 
الشركة تحرص وباســتمرار على تكوين 
وبناء عاقات تعاون فعّال مع كافة أنواع 
الشركات المحلية والعالمية، التي نعدّها 
شــريكة لنا في هذه المهمة، ومساهمة 
في تحقيــق اســتراتيجية الســلطنة في 

التنويع االقتصادي«.
لويــس دي  قــال  أخــرى،  مــن جهــة 
بورغوينــغ المديــر الدولــي لدبليو أتش 
ســميث »يســرنا بأن نكون قادرين على 

توســيع أعمالنا في مطار مسقط الدولي، 
وذلك عبر جلب مفاهيــم وأدوات جديدة 
في المنطقة، ومســقط هــي أول محطة 
في التوســع الدولي األخيــر لنا«. وأضاف 
»عُمان بلد نحبه بشــكل خــاص، ولدينا 
شــراكة رائعة مع مجموعة أجيت كيمجي 

التي نعتزم بناء عاقات أقوى معها.
من جانبه، صرح ريشــي كيمجي العضو 
المنتــدب لمجموعة أجيــت كميجي قائا 
: لدينــا ارتباط طويل األمد مع الشــركة 

العمانيــة إلدارة المطــارات، وهــذا الفوز 
يؤكــد إيمانهــم بقدرتنــا علــى تقديــم 
المســتوى  منتجــات وخدمــات عالميــة 

للمسافرين«.
وتضــم المحات الســبعة التي ســيتم 
افتتاحهــا لدبليو أتش ســميث في مطار 
مســقط الجديد، خمســة محــات تقدم 
الكتــب والصحف ومــواد غذائية خفيفة، 
باإلضافــة إلــى محل للتســوق الســريع، 
ومتجــر »ذكريات عُمان للتحــف«. الذي 

يُعــدّ هــو األول من نوعــه لدبليو أتش 
ســميث في المنطقة وذلك ضمن الرؤية 
الجديدة للمؤسســة، كما إن محل دبليو 
أتش سميثللتسوق السريع سيكون األول 
مــن نوعه كذلك فــي المنطقة من حيث 

التشكيل والتنوع. 
إلدارة  العُمانيــة  الشــركة  أن  يذكــر 
المطــارات قامــت بإســنادا لعديــد مــن 
مســقط  بمطــار  الخاصــة  المناقصــات 
الدولــي الجديد،  كمــا قدمت العديد من 
التســهيات والخدمــات التجارية، وكانت 
آخــر هــذه االتفاقيــات الخاصــة بمطــار 
مســقط الدولــي الجديد هــي منح عقود 
امتياز إدارة أعمال وتشــغيل السوق الحرة 
لمبنى المطار الجديد لشركتين عالميتين 
تعمان في أوروبا والشرق األوسط، وذلك 
فــي فبرايــر الماضــي، حيث تــم التوقيع 
الرسمي التفاقية تشغيل ركن المأكوالت 
والمشــروبات مع شــركة »بي تــي إيه« 

التركية في شهر نوفمبر 2016م. 
وباإلضافة إلى ذلك، ســيتوفر في مطار 
مســقط الدوليالجديد محــات للمنتجات 
العالمية بما في ذلك مستحضراتالتجميل 
والعطــور واإلكسســوارات وغيرهــا مــن 
المنتجاتاالســتهاكية، أكثر من 25 متجر 
عالمي لألغذية والمشروبات، باإلضافة الى 
والمجوهرات واالســتجمام  الذهب  متاجر 
والرياضة واألزيــاء واإللكترونيات وغيرها 
العديد، إضافة إلىذلك، سيكون هناك 10 
شركات لتأجير السيارات وأخرى لمنافذ بيع 
تذاكر الطيران، ومنفذين للبنوك المحلية 

و 9 منافذ للصرافة.
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رحلة أسبوعيا إلى 
محافظة ظفار في 

موسم الخريف

حوار - يوسف بن احمد البلوشي
اكــد الرئيس التنفيذي لطيران الســام 
فرانســوا بوتلييــه: عــن خطط الشــركة 
لزيادة عدد الرحات بين مطاري مســقط 
وصالــة الــى 49 رحلــك خــال موســم 
الخريف من خال زيادة 21 رحلة أســبوعيا 
، ولدينا االن اربع رحات يومية الى صالة 
بمعدل 28 رحلة في االســبوع ومع بداية 
موسم الخريف سوف نزيد رحاتنا من اجل 
تعزيز الحركة السياحية الى محافظة ظفار. 
وأشار في حديث خاص مع "وجهات" على 
هامش مشــاركته في سوق السفر العربي 
في دبــي؛ المشــكلة اننا نفكــر في حجم 
اعداد الغرف في محافظة ظفار الســتيعاب 
الحركة السياحية خال الموسم السياحي 
للخريــف ونحن نعمل وزارة الســياحة من 
اجل جعل اعداد الغرف مكتملة في موسم 
الصيــف حيــث انتعاش الحركــة من دول 
الخليج، وكشف عن خطط الشركة تدشين 
رحات مباشــرة خال الخريف بين صالة 
والكويت والرياض الستقطاب السياح من 
تلك الدول في الخريف. ونحاول ان نســير 
تلك الرحات من صالــة طوال العام في 
حال وجدنــا اقباال من المســافرين طوال 
العــام الن صالــة مهمة لنا فــي طيران 

السام.

فنادق صالة
وعن مدى نظرتــه لحاجة محافظة ظفار 
ألســتثمار أكبــر في القطــاع الفندقي قال 
فرانســوا بوتلييــه : اذا نظرنــا لامر من 
زاويــة معينة نقول نعم فهــي تحتاج، الن 
االن الغــرف قد تكون غيــر كافية ، ولكن 
اذا نظــرت لها من زاويــة اخرى من حيث 
المشاريع الحالية التي تشهدها المحافظة، 
نجــد انها ســتكفي للمرحلــة المقبلة مع 
االنتهاء منها، ولكــن أيضا علينا ان ننظر 
الــى الجانب االقتصــادي الهميــة وجود 
شركات صغيرة ومتوسطة لتطوير صالة 
ببنيــة أساســية متكاملة وان المشــاريع 
الفندقيــة جزء من المنظومة ولكن نحتاج 
الى المزيــد من البنية االساســية لتنمية 
القطــاع الســياحي وهذا يعــول عليه من 
خــال المشــاريع التي تقيمها الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.

خط مسقط - صالة
وأكد الرئيس التنفيذي لطيران الســام 
اننــا بدأنا رحاتنا الى مطــار صالة بعدد 
رحلتين في اليوم في شهر فبراير ووجدنا 
نســبة اشــغال المقاعد وصلت الى      %90، 
وبعد ذلك زدنا الرحــات الى اربع ونحقق 
اليوم نسبة اشغال تبلغ 70  %   وهي عالية 

ونحن سعداء بهذا العمل الذي نحققه.
وأضاف : لدينــا حاليا 3 طائرات ايرباص 
320 ونســعى للحصــول علــى طائــرات 
اكثر مــع مرحلة توســعنا لمحطــات اكثر 
حيث نفتتح خطنــا الى مدينة الطائف من 
مطاري مســقط وصالة مباشــرة. لذلك 
سيتغير جدول عملنا مع تدشين الخطوط 
الجديدة، وفِي العــام 2018 ننظر لزيادة 
عــدد الطائرات ألننا نتوســع بشــكل جيد 

ومع هذا نحتاج الى أسطول طائرات .

خط دبي 
وعن مســألة رحات طيران السام الى 
دبــي حيث تســيرون رحالتكــم الى مطار 
ال مكتــوم وعدم االنتقــال الى مطار دبي 
حســب الخطــة؛ قــال الرئيــس التنفيذي 
لطيران الســام: اذا نظــرت الى مطار ال 
مكتوم من جانب المنطقة القريبة له من 
ذلــك الجانب ســتجد انه قريــب وايضًا ال 
توجد به زحمة والمســافر يخرج بسهولة، 
ولكن المســافرين تعودوا على مطار دبي 
ونحــن نعمــل مع مطــارات دبــي إليجاد 
حل لانتقال، ولكــن يقولون لنا ان هناك 
ازدحــام حاليا في مطــار دبي ونحن نعمل 
معهم للحصول على الموافقات في االيام 

المقبلة.

منافسة فاي دبي
وعن المنافسة مع فاي دبي التي تسير 
6 رحات الى مطار مســقط ؛ قال فرانسوا 
: ان هــذا الســؤال حســاس ولكــن نحن 
نقول الطائرات االماراتية سواء فاي دبي 
والعربية للطيران وايضًا االتحاد واإلمارات 
تسير بسهولة رحاتها الى مسقط وبعدد 
كبير يوميا ، وبالتالي عليهم ان يساعدون 

شركة في بداية انطاقتها للحصول على 
عدد من الرحــات الى مطــارات االمارات 
ونحــن اجتمعنــا مع مســؤولي مطار دبي 
حول ذلك وهم يسعون بجد للحصول على 

الموافقة.

وجهات جديدة
وقــال : اننا أعلنــا عن تدشــين رحاتنا 
الى جدة في الســعودية والشــهر الحالي 
سندشن محطتين هما الطائف والمدينة، 
وسنطير في شهر مايو أيضا الى عدد من 
المحطات في باكستان منها كراتشي )4 - 
5 ( رحات أسبوعيا بالتنسيق مع الطيران 
العُماني؛ ومولتان وســالكوت )3 رحات ( 
أسبوعيا ، إذن في شهر مايو ندشن حوالي 

خمس محطات جديدة .

صحار وشيراز 
وكشف الرئيس التنفيذي لطيران السام 
ل "وجهات" عن ان الشركة ستدشن خطا 
مباشــرا من مطار صحار الى مطار صالة 
خال موسم الخريف بهدف التسهيل على 
المســافرين من شــمال الباطنة للوصول 
الى محافظة ظفار بسهولة وذلك بمعدل 

رحلة يوميا.
كمــا اننا نخطط لتدشــين رحــات الى 
شيراز في ايران بعد شهر رمضان المبارك 
رغم اننا كنّا نأمل تدشــين محطة شــيراز 
قبــل ذلك لكــن أجلنــا الى ما بعد شــهر 
رمضــان ألننا نحتاج الى عــدد إضافي من 
الطائرات الن الســوق االيراني سوق مهم 

لنا.
كما اننا ندرس تســيير رحاتنا الى عدد 
مــن المحطــات االخــرى منها البوســنة 
والهرســك وأذربيجــان ولكن هذا ســوف 

يتحــدد مع نهاية العام ويمكن ان نســير 
في وقت تخف فيه الحركة لوجهات معينة.

وقال نحن االن لدينــا عدد 144 موظفا 
ونحتــاج الــى المزيد مــن الموظفين في 
المســتقبل، ونحن ندرب حوالي 20 طيارا 
االن كونهــم ال يملكون الخبــرة الكافية 
ونســعى ان نزيــد عــدد العمانييــن في 
الشــركة ولدينا حاليا نسبة تعمين تصل 

الى 70  %  . 

فتح التأشيرات 
وعن موضوع فتح التأشيرات الى أسواق 
الصيــن وإيــران والهنــد وروســيا ، قــال 
الرئيس التنفيذي لطيران السام؛ با شك 
ان هذا يساعدنا ان نفتح محطات الى تلك 
الدول خاصة السوق الهندي ونحن ندرس 
ذلك خاصة ان أسعارنا رخيصة للمسافرين 
ولكن رفع سعر التأشيرة قد ال يخدم النمو 

السياحي.
وعن مدى تحقيق أرباح لطيران الســام 
في اول ســنة تشــغيلية قال فرانســوا: ال 
اعتقد ذلك في السنة االولى ولكن يمكن 
ان نحققه فــي نهاية الســنة الثانية، الن 
هذا مرتبط باشياء عدة منها عدد طائرات   
اكثــر ورحــات اكثــر أيضا، ونحن نســير 
خطوة خطوة فا نريد ان نشــتري طائرات 
او ندشــن عدد كبير من الرحات وبعدها 

نجد ان المقاعد خالية. 

السياحة العمانية
وعــن رأيــه في مســتقبل الســياحة في 
الســلطنة، قال الرئيس التنفيذي لطيران 
السام: القطاع الســياحي العُماني لديه 
مســتقبل واعد ومشرق وهناك استثمارات 
مســتقبلية، وان عمان تسير بخطى واثقة 
ومتدرجة وليس بســرعة كمــا الحال عند 
البعض، وهذا العمل يســير بشــكل جيد 
للغايــة، وعمان تتمتع بمقومات ســياحية 
والشــواطىء  الجبــال  هنــاك  متنوعــة 
والســاحف . وأشــار الى اهميــة ان نبني 
غرف وفنادق في مستوى ثاث نجوم وأربع 
نجــوم وليس فقط خمس نجــوم إلعطاء 
خيارات متنوعة لكل السياح وليس لنوعية 
محددة من السياح، وعلينا أيضا االهتمام 
بالتــراث النه يغــري الســياح، والحكومة 
تبذل جهودا لاســتثمار في هــذا القطاع 
ونحن نشــتغل لجذب المزيد من الســياح 

لاستمتاع بمقومات عمان السياحية. 
ونحن نشجع الشــباب لانخراط للعمل 
في الســوق السياحي النه قطاع واعد وان 
يتكاتــف رواد االعمال إليجــاد حلول لهذا 
القطاع وبناء مشاريع جديدة تخدم القطاع 

السياحي في السلطنة.

الرئيس التنفيذي لطيران السالم 
فرانسوا بوتلييه لـ »               «:
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تدشين رحلة يومية من مطار صحار الى صاللة في الصيف 

شيراز محطة قادمة بعد »رمضان« و5 وجهات ندشنها في مايو 

فتح أسواق جديدة 
لدخول السياح جيد 

ولكن رفع سعر 
التأشيرة يضر النمو !

مستقبل عمان 
السياحي مشرق 

ومقوماتها متنوعة 
تغري الزوار

6 رحات يومية 
تسيرها فاي دبي من 

مسقط ونحن نريد 
رحلتين فقط الى مطار 

دبي..!
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رفع أسعار التأشيرات
يؤثر على الحركة السياحية الى السلطنة

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

طالب مسؤولو شركات سياحية وفنادق 
فــي الســلطنة بمراجعة قرار رفع رســوم 
التأشــيرات الســياحية من خمسة رياالت 
الــى عشــرين ريــاال، وأبدى عــدد منهم 
اســتغرابهم من القرار الذي جاء في وقت 
تسعى فيه الســلطنة الى إنعاش القطاع 
الســياحي لتنويع مصــادر الدخل الوطني 
االمــر الــذي يحتــم تســهيل اإلجــراءات 

وتخفيض األسعار وفتح أسواق جديدة.
مــع  فــي تصريحــات خاصــة  وأكــدوا 
»وجهات« بأن قرار رفع أســعار التأشيرات 
يضــر بالقطــاع الســياحي األمــر الــذي 
سيشــكل عزوفــا مــن كثير من الســياح 
للمجــىء الــى الســلطنة خاصة الســياح 
الذين يأتون في زيارات قصيرة في نهاية 
االســبوع او العطــات االخــرى من دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشــاروا الــى أهميــة ان نســعى الــى 
المشــاريع  دخــول  مــع  الســياح  جــذب 
الجديــدة ودخول الســلطنة فــي تنافس 
لعقــد المؤتمــرات ولكن مع هــذا القرار 
ســوف يعزف الكثيــر عن المشــاركة في 
المؤتمرات، مؤكدين على أهمية دراســة 
هذا القرار بعد شــهر من تطبيقه لمعرفة 
مدى انخفاض أعداد السياح الى السلطنة 

بعد القرار وقبله.

غير صائب
ويقول محمد بن علي ســعيد من فندق 
شــانغريا ان قــرار رفع التأشــيرات ليس 
في صالح الســياحة العمانية ويعتبر قرارا 
غيــر صائب في هذه المرحلــة التي بدأت 

السلطنة تشهد نموا في أعداد السياح.
وأضــاف: قد يضر هذا القرار بالســياحة 
البينيــة من دول مجلــس التعاون خاصة 
فــي فترة أيام نهاية االســبوع والعطات 
لألعيــاد حيــث نشــهد تدفقا كبيــرا من 

الدول المجاورة في نهاية االسبوع.
وقــال: وزارة الســياحة تطالــب الفنادق 
بتخفيض أســعار الفنادق ولكن نأتي االن 

برفع أســعار التأشــيرات االمر الذي يضر 
بالقطاع السياحي، كما ان السلطنة تشجع 
علــى ســياحة المؤتمرات ولكــن مع هذا 
القرار نتوقــع ان يتضرر قطاع المؤتمرات 

في السلطنة.
كما ان حركة رجال األعمال الذين يأتون 
لعقــد صفقات مــع نظرائهــم العمانيين 
ســيعزفون عــن المجــىء الى الســلطنة 
وســيلجأون الى الدول المجاورة للتباحث 
واللقــاء مــع نظرائهــم العمانييــن لعقد 

لقاءاتهم. 

ضعف الحركة
وقال راشد السهي رئيس شركة الشاطر 
للسفر والسياحة؛ ان رفع أسعار التأشيرات 
قد يسهم في ضعف الحركة السياحية الى 
السلطنة وأن الســوق السياحي سيتضرر 
خاصة من ســياح الدول المجــاورة الذين 
يأتــون فــي نهايــة األســبوع لإلجــازات 
القصيــرة وأن مبلغ عشــرين ريــاال يعتبر 
كبيــرا اذا تم النظر اليه اذا كان فرد لديه 
أســرة مكونة من خمسة أشخاص بمنعى 

انه سيدفع قرابة مائة ريال.
وطالــب ان يعيدوا النظــر خاصة للذين 

يأتــون لمــدة يومين على ســبيل المثال 
بحيث تكون نفس السابق من اجل جذب 
تلك األفواج مــن دول الخليج وخاصة من 

السوق اإلماراتي.

تأثير
ويؤكد وحيد البلوشــي مــن توليب إن 
مســقط ان رفع أســعار التأشــيرة سيؤثر 
على الحركة السياحة الى السلطنة بنسبة 
40 % تقريبا. وأشــار الــى أهمية ان يتم 
عمل دراسة بعد القرار لمدة شهر لمعرفة 
تأثيراتــه من اجل التعــرف اذا كان يخدم 
القطــاع الســياحي ام انه ســيؤثر خاصة 
وان الســلطنة االن بدأت تشــهد انتعاشا 
ســياحيا وان يأتي هــذا القــرار االن فهو 
ســيعطي عزوفا من قبل السياح الن مبلغ 

عشرين رياال كبير على بعض األسر.
امــا توفيق البلوشــي من فنــدق رامادا 
ومطاعم السمســم فيقول؛ با شــك فإن 
هــذا القرار ســيؤثر على قطاع الســياحة 

والحركة السياحية الى السلطنة.
وقال: ان سعر عشرين رياال كبير مقارنة 
مع خمســة ريــاالت خاصة ونحــن اليوم 
نســتقبل ســياح من الــدول المجــاورة ، 

خاصــة وان الوضع االقتصادي ال يســاعد 
علــى رفع ســعر التأشــيرات االن في ظل 
تراجع األشغال الفندقي هذا العام مقارنة 

مع السنوات الماضية. 
ومع تطبيق القرار سوف يؤثر أيضا على 
الحركة الســياحية بشــكل كبير وبالتالي 
فإن االيام المقبلة قد تشهد نسبة تراجع 

كبيرة.

تراجع 
ويقول ســعيد المبســلي من مجموعة 
الشنفري؛ ان قرار رفع التأشيرات قد يتضرر 
منه القطاع السياحي بشكل عام من حيث 
تراجع أعداد الســياح ونــزالء الفنادق مما 
يؤثر علــى النمو الذي تســعى اليه وزارة 
السياحة، كما اننا نحن نتعامل مع شركات 
ســياحية من الخارج لتســيير السياح الى 
السلطنة ومع هذا القرار وجدنا االستغراب 
من تلك الشركات التي تفاجأت من القرار 

وأن مبلغ عشرين رياال يعتبر كبير.
ويضيف: كنا نتوقع عقد اجتماع مشترك 
بيــن شــرطة عمــان الســلطانية ووزارة 
الســياحة والشركات الســياحية والفنادق 

ألخذ رأيها في القرار قبل اعان تطبيقه.

مبلغ 20 رياال كبير على 
التدفق السياحي في 

االجازات القصيرة من 
الدول المجاورة

ندعو الجهات المعنية 
لمراجعة القرار خاصة 

لسياح المؤتمرات 
والزيارات األسبوعية 

مسؤولو الشركات السياحية لـ »                «:

■ سعيد المبسلي■ توفيق البلوشي■ وحيد البلوشي■ راشد السهي■ محمد بن علي سعيد
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قــال وزير الســياحة والثقافة الماليزي، 
داتو ســيري محمــد نظــري عبدالعزيز: 
ان القطــاع الســياحي فــي ماليزيــا من 
القطاعات المهمــة لاقتصاد حيث تعد 
الســياحة ثانــي مصدر للدخــل القومي 
للفــرد وان فــردا واحدا من كل خمســة 
أفراد يعملون في القطاع الســياحي في 

ماليزيا. 
واشــار في حديث خاص مع »وجهات« 
على هامش مشــاركته في ســوق السفر 
العربــي في دبــي الشــهر الماضي، ان 
حوالــي 26.8 مليــون زائــر دخلــوا الى 
ماليزيا العام الماضي بجانب ان عائدات 
السياحة بلغت أيضا في 2016 حوالي 82 
مليار رينجت ماليزي وتشــكل مســاهمة 
الســياحة حوالي 6  %  من اجمالي الدخل 

القومي في ماليزيا.

جديد ماليزيا 
وأضــاف وزير الســياحة الماليــزي اننا 
نعد برنامجا ســياحيا وفق حزم سياحية 
للســياح من دول الخليج خاصة في شهر 
رمضان حيــث ان ماليزيا دولة مســلمة 
وتوفــر كل ما يحتاجه الســائح المســلم 
بجانــب اننا نجلــب أئمة للمســاجد في 
صــاة التراويح من الســعودية والخليج 

خال شهر رمضان.
كنّــا اننا نشــجع الســياحة الحال الى 
ماليزيا كما اننا نشــجع السياحة البيئية 
حيث تعــد ماليزيا حســب تقرير منظمة 
الســياحة العالمية من الدول التي تهتم 
بالســياحة البيئية. مشــيرا الى ان هناك 
منتجعــات جديدة ســيام افتتاحها قريبا 
من اجل توفير كل ســبل الراحة السائح 
الذي يأتي الى ماليزيــا، حيث اننا نفتتح 
فنــدق فورســيزون فــي جزيــرة لنكاوي 
وكذلك نهتــم بتوفير الماهي لألطفال 
في جنتن والتي نطورها باســتمرار كما 
اننا ستفتتح في 26 مايو الجاري مشروع 
» انيميشــن بــارك » والتــي تركز على 

االبتكار.

السياحة الخليجية
وعــن أهميــة الســياحة الخليجية الى 
ماليزيــا، قــال وزيــر الســياحة والثقافة 
الماليــزي محمــد نظــري: ان الســياحة 
الخليجيــة مهمــة لنــا ونحــرص علــى 
اســتقطاب الســياح الخليجيين، حيث ان 

الســائح الخليجي يقضي بمتوسط بين 
7 الى 8 ليالي خــال زيارته الى ماليزيا، 
ويصرف الســياح الخليجييــن كثيرا، كما 
اننا نوفــر كل انواع االكل الحال، ونحن 
نحــرص على ان ننبــه على الســياح اذا 
كان هــذا االكل او غيره غير حال ونضع 
عامــات على االكل حتى يعرف الســائح 

ذلك. 
وأضاف: اننا كمســلمين نحرص حينما 
نســافر ان يتوفر االكل الحال في البلد 
الــذي نــزوره ولذلــك نحن نوفــر ذلك 

للسياح الذين يأتون من الخليج. 
وان العــام الماضي 2016 اســتقبلت 
ماليزيــا حوالــي 278 الــف ســائح من 
دول الخليج منهم 40 ألفا من االمارات 
وهــو رقم صغيــر ونســعى ان رفع هذا 
العــدد. كما زار ماليزيــا حوالي 23 الف 
سائح من ســلطنة عمان وهو رقم جيد 
خاصــة وان الطيــران العُماني يســير 
رحاتــه الــى كوااللمبــور مما ســاعد 
في هــذا النمو حيــث يســافر كثيرون 
العمانيين الى ماليزيا للسياحة والعاج 
وكذلك الدراســة حيث يوجد عدد كبير 
مــن العمانييــن الذين يدرســون في 
جامعات ماليزيا. وايضًا هناك مسافرون 
من ماليزيا الى ســلطنة عمــان الذين 
يســافرون عبر الطيــران العُماني من 

الســعودية ألداء  الــى  الذهــاب  اجــل 
مناســك الحج او العمرة مــع توقف في 

عمان لمدة يوم او يومين.
ووصف وزير السياحة والثقافة الماليزي 
سلطنة عمان بأنها بلد جميل وسبق ان 
زارها ومعجــب بها كثيــرا ولدينا تعاون 
مــع وزارة الســياحة العمانيــة وعاقاتنا 
طيبة جدا مع الحكومة العمانية والشعب 
العُمانــي، حيــث يأتــي العمانيــون في 
المرتبة الثالثــة عالميا من حيث الصرف 
الســياحي في ماليزيا بعد الســعوديين 
والكويتييــن ثم االمــارات وإيران. حيث 
يصــرف العُماني حوالــي 7800 رينجت 
ماليزي خــال مكوث الشــخص الواحد. 
ويقضي السائح العُماني حوالي 10 ايّام 

في ماليزيا.

عاقات تعاون
وعن عاقات ماليزيــا وعمان قال وزير 
الســياحة الماليــزي محمــد نظــري: ان 
عاقاتنــا طيبة مع ســلطنة عمان وعلى 
هامــش المعــرض اتفقنــا مــع وكيلــة 
الســياحة العمانيــة ميثــاء المحروقيــة 
لتبــادل الخبرات بيــن الدولتين وكذلك 
حث الشــركات بين البلديــن على تعزيز 

العاقات السياحية.
وحول األوضاع األمنية التي تؤثر على 

الحــــــركــة الســياحية للســياح؛ قــال 
وزير الســـــياحة الماليزية؛ نحن الحمد 
هلل ننعــم باألمــــــــان وَلــم تؤثر علينا 
األوضــاع األمـــــنية التــي تعاني منها 

بعض الدول االخرى.
ويضيــف: ان االٍرهــاب يحــاول عرقلة 
الســفر ولكــن نحــن نؤكد ان هــذا لن 
يؤثر ولن يوقف السياح عن السفر مهما 
كان لاســتمتاع برحاتنا وهنــاك ارقام 
توضحها منظمة السياحة العالمية تؤكد 

ارتفاع اعداد السياح عالميا.

السياحة العاجية
وقال وزير السياحة والثقافة الماليزي، 
ان الســياحة العاجية مهمة با شــك 
ونحــن نســعى للتعريــف الســياح بان 
ماليزيا بلد يملك بنية أساسية للسياحة 
العاجيــة ولدينــا أطباء مأهلــون طبيا 
ومتدربــون فــي عــدة دول منها مصر 
وفرنسا وروســيا وأمريكا وهم يملكون 
خبــرات جيدة ويتحدثــون العربية، كما 
ان ماليزيــا حاصلة علــى المركز الثالث 
عالميا في الســياحة العاجيــة الطبية 
العالمي  المنتــدى االقتصــادي  خــال 
، كمــا ان ماليزيــا تملــك المنتجعــات 
والمصارحــات ما بعد العــاج وهذا امر 

مهم للغاية للمريض.

23 ألف عماني زار ماليزيا 
في عام 2016 ويقضي 

كل سائح 10 لياٍل 

رحات الطيران العُماني 
الى كوااللمبور عززت من 

نمو الحركة السياحية 
بين البلدين

عمان بلد جميل ولدينا 
عاقات تعاون مع وزارة 

السياحة والشركات 
العمانية

السائح العماني يصرف 8 اآلف رينجت
في ماليزيا ويحل في المرتبة 3 عالميا

وزير السياحة والثقافة الماليزي في حديث خاص ل »وجهات«: 

■ وزير السياحة والثقافة الماليزي خالل اللقاء مع رئيس تحرير »                «
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متحف الحصن القديم في الكامل والوافي تعاقب حقب زمنية  
يعتبر أكبر معرض تراثي في السلطنة

بقلم - وفاء بنت سالم 
هنــاك أمكنة تغيــر بداخلــك الكثير من 
االمور والقرارات وتجعل مــن قراراتك اكثر 
وضوحا )وهذا ما حدث معي بسبب المتحف 

الذي نتحدث عنه اليوم(.. 
وهنا أنت لســت بصدد زيارة متحف عادي 
بــل تعود لحقــب متفاوتة قد تكــون قرأت 
عنها أو ســمعت بهــا وقد تكــون أيضا قد 
عشــت مرحلة من المراحــل التي مرت بها 

تلك الحقبة. 
متحــف الحصــن القديــم  فــي الكامــل 
والوافــي، بني هــذا الحصن منــذ أكثر من 
قرنين يقع على بعــد 200 متر إلى الجنوب 
الشــرقي من السوق الجديد و100 متر من 
الســوق القديم بوالية الكامل والوافي في 
محافظة جنوب الشــرقية، بنى الحصن على 
شــكله الحالي الجد الثالث لمؤسسه الشيخ 
خلفان بن خميس الهاشمي. يقع في وسط 
الحــارة القديمة تحيط به بســاتين النخيل 
العتيقــة واطال المنازل التاريخية وســبلة 
القرحة المشهورة، ونمر الفلج "اداة حسابية 
تســتخدم قديما لتحويل مسار مجرى الفلج 

لمجرى أخر". 
الزائر لهذا الحصن سيرى تسلسل الحياة 
فيه على مدى حقبات مختلفة، جدير بالذكر 
أن المتحــف كان أول مقر حكومي لحكومة 
السلطان ســعيد بن تيمور، رحمه اهلل، في 
المنطقــة. حيــث ان الجد األول لمؤســس 
المتحف أهدى الحصن لحكومة الســلطان 
سعيد بن تيمور ال سعيد رحمة اهلل انذاك. 
وقــد تفضل جالة الســلطان قابوس بن 
ســعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، بإعادته 

إلى أصحابه. 
ولك أيها الزائر وانت تجوب أرجاء المتحف 
أن تعرف شيئا مهما وهو أن متحف الحصن 
يعتبر أكبر معرض تراثي في السلطنة حتى 
االن حيث يشــمل علــى أكثر مــن 14 ألف 
قطعة أثرية وتراثيــة باإلضافة إلى عمات 

عمانية وعالمية قديمة. 

أقسام 
األقسام في متحف الحصن القديم كثيرة 
فهناك قسم النحاسيات الذي يضم مجموعة 
كبيرة تبلــغ 1000 قطعة باإلضافة إلى 40 
ألــف قطعة من العمــات العمانية )اآلنة و 
الغازي(. هنا ستجد نفسك بين دفتي قرون 
مختلفة وستسمع مخيلتك صوت النحاسين 
والصفارين وهم يلمعون االواني النحاسية 
ولقل قســم أباريق القهوة التي جمعت من 
المحيط إلى الخليج سيفتح شهيتك لشرب 

فنجان قهوة. 

قسم الخزفيات القديمة 
يضــم هــذا القســم خزفيات مــن أقطار 
مختلفــة وعددهــا أكثر مــن 2300 قطعة 
تشــمل المناقل العمانيــة والخزف الصيني 
القديــم الــذي كان يزيد جمال اللمســات 
قديما بصحونه المعلقة على سقف الغرفة، 

كما تستطيع أن تجول بناظريك على قسم 
يضج بمجموعة كبيرة من الفخاريات االثرية 

والتراثية بعضها نادر بالطبع. 
وأنت تنتقل لقسم السعفيات سيرحب بك 
ســربا من الحمام محلقا في سماء المتحف 
بشــكل هندســي جميل قبل أن يحط على 

سطحه أو أرضه ليقتات البذور. 
تدخل قســم الســعفيات وتــرى دقة اليد 
العمانية فــي صنع كل ما كانت بحاجة إليه 
في حقبات متتالية من الســعف سواء أكان 

في الزراعة، البناء، الصيد... الخ 

القســم الرئيســي الذي يضــم )البنادق، 
المرايــا، المناديس، الحلــى والعمات(. قد 
ترى مشغوالت جلدية لم يسبق لك رؤيتها، 
تمثل هذه الجلديــات االحتياجات المختلفة 

لكل قطعة في كل فترة زمنية. 
أما بالنسبة لألخشاب سترى جودة الصنع 
وابداع اليد العمانيــة في توفير كل ما هي 
بحاجــة إليــه من أبــواب ومواقع خشــبية، 
والحلي التي كانت المرأة العمانية تلبســها 
سابقا وســترى دقة النقوش في كل قطعة 
اســتغرقت اشــهرا في العمــل عليها حتى 

تمتلكها إحداهن. 

فناء المتحف
هنا ستكون في وسط قلب الحياة السابقة 
بكل مامحهــا وبصورة مصغــرة ويعرض 

بعض أدوات الصيد سابقا. 
الفلــج الذي ما زال يمر مــن داخل متحف 
الحصــن من خال غرفة تســمى "الفرضة" 
يتوســطها الهانــدو.  كمــا يشــمل متحف 
الحصــن علــى القســم العام الــذي يحوي 
الصناديــق القديمــة "الســحارة" واألقفال 
واألوانــي المعدنيــة والزجاجية ومن خاله 
يتعــرف الزائر على الحياة الفطرية العمانية 

وأدوات الدراسة قديما وااللكترونيات. 
القسم الشــامل الذي يحتوي على أدوات 
الزراعــة والجلديــات بكل أنواعهــا وأدوات 
الطحــن اليدويــة وعيارات الوزن والنســيج 

اليدوي.. الخ 
جدير بالذكر أن الحصن القديم قد حصد 
على شــهادات شــكر وتقرير متعــددة رغم 
حداثة ســنة فقد نال شهادة تقدير واعتزاز 
من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي وشهادة شــكر وتقدير من الشيخة 
المياســة حمد بــن خليفة ال ثاني رئيســة 
مجلس امناء المتاحف فــي قطر ومن وزاره 
الدفاع والسياحة وبعض الدوائر الحكومية. 
في متحــف الحصن القديم الحكايات ترى 
وتسمع وتظل نابضة بالحياة.  وأخيرا عليك 
أن تعــي أن متحف الحصــن القديم مركزا 
ثقافيــا لألجيــال الناشــئة وموقعا ســياحيا 
لألجانب يتعرفــون فيه على جانب ثري من 
تاريخ عمان، وال تغــادر متحف الحصن قبل 
أن تشرب القهوة من الدلة النحاسية وأنت 

تتوسط ساحة الحصن. 

يكتنز 14 ألف قطعة 
أثرية وتراثية وعمات 

عمانية وعالمية قديمة 
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أوسلو - العمانية 
حصدت الســلطنة ممثلة في الجمعية 
العمانيــة للتصويــر الضوئــي التابعــة 
لمركز الســلطان قابوس العالي للثقافة 
والعلــوم على ثــاث جوائز فــي بينالي 
الفياب السابع والعشرين للصور الملونة 
بالنرويج والذي ينظمــه االتحاد الدولي 

لفن التصوير الضوئي "الفياب".
وحققت السلطنة الجائزة الشرفية في 
بينالي الفياب الســابع والعشرين للصور 
الملونــة المطبوعة عن مجموعة الصور 
التي حملت عنوان " لحظات مع الجمال" 

التي حصلت على 164 نقطة.
الميداليــة  علــى  النرويــج  وحصلــت 
البرونزيــة بمعــدل 165 نقطــة فيمــا 
حصلت إســبانيا على الميدالية الفضية 
بمعــدل 176 نقطــة في حيــن حصلت 
لكســمبورغ علــى الميداليــة الذهبيــة 

بمعدل 180 نقطة.
وكان كأس الفيــاب من نصيب ايطاليا 
التــي تمكنت مــن الحصــول على 181 

نقطة.
ومثــل الســلطنة فــي بينالــي الفياب 
الســابع والعشــرين المصوريــن أحمد 
وحمــد  المحروقــي  وأحمــد  الطوقــي 
البوسعيدي واســماعيل الفارسي وماجد 
وموســى  الجهــوري  وماجــد  العامــري 
وســالم  الهنائــي  ومحســن  الرزيقــي 

البوسعيدي وسالم الحسيني.
أما في بينالي الفياب السابع والعشرين 
للصــور الملونــة الرقميــة فقــد حققت 
عــن  البرونزيــة  الميداليــة  الســلطنة 
مجموعة الصور التي حملت عنوان "حياة 

الناس في عُمان" وحصلت في المجموع 
العام لهذا البينالي على 169 نقطة فيما 
حصلــت ايرلندا علــى الميدالية الفضية 
بمعــدل 170 نقطة فيما حصلت انجلترا 
علــى الميداليــة الذهبية بمعــدل 180 
نقطــة وجــاء كأس بينالــي الملون من 
نصيــب روســيا التي حصلــت على 181 

نقطة.
أما على المســتوى الفردي فقد حصل 
المصــور أحمد بن محمــد الطوقي على 
الميداليــة الفضيــة عــن صورتــه التي 

حملت عنوان " وجه من عُمان " .
وقد مثل الســلطنة فــي بينالي الفياب 
الملونــة  للصــور  والعشــرين  الســابع 
المصوريــن هيثــم  الرقميــة كل مــن 
وســالم  العامــري  وماجــد  الفارســي 

البوســعيدي وزاهر الســيابي واسماعيل 
وســالم  البلوشــي  وأيمــن  الفارســي 
وســالم  الحجــري  وقيــس  الحســيني 
العبيدانــي وهيثــم الشــنفري وخميس 
الغافري وأحمــد العذالي وأحمد الطوقي 

وموسى الحجري وفيصل الزدجالي.
جديــر بالذكر أن هذه المســابقة تقام 
بين الدول األعضاء كل عامين وينقســم 
البينالــي إلــى قســمين: األول للصــور 
الملونــة المطبوعــة وفيــه تقــدم كل 
دولة عشــر صور لعشرة مصورين بحيث 
تكون في نفس الموضوع والقسم اآلخر 
مخصــص للصور الرقمية وتشــارك فيه 
كل دولة بعشــرين صــورة تحمل نفس 
الموضــوع بحيث ال يشــارك كل مصور 

بأكثر من صورتين.

تحصد جوائز بينالي »الفياب« للتصوير الضوئي
»لحظات مع الجمال« و »حياة الناس في عمان« و »وجه من عمان«
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يجوب العالم بـ »زهرة الجنوب« للتوعية بأهمية حماية البيئة البحرية والطبيعة

المتسابقون يكتشفون جمال عمان الطبيعي

»قاهر التالل« يكتشف أزقة قرية »وكان« التاريخية

فليب بوبون : عمان بلد يجب استثمارها سياحيا 

نخل - فاح الفاحي 
للمــرة األولى مــن نوعها في الســلطنة 
قامت شركة ريد بُل العالمية مؤخرا بتنظيم 
مســابقة ) ريد بُل قاهر التال( وهو الحدث 
المتخصص في ركوب الدرجات على الجبال 
والتال، واســتضافت الحدث قرية " وكان " 
بوالية نخــل التي تقع فــي محافظة جنوب 

الباطنة.
وتعد هــذه المنصــة التنافســية لراكبي 
الدراجات حدثا غير مســبوق ومبادرة محلية 
من الســلطنة، واســتهدفت هــذه الفاعلية 
لركــوب الدراجــات علــى منحــدرات التال 
وطريقة ســباق " اإلنــدورو " كل من الهواة 

وشبه المحترفين في سباق مع الزمن. 
جدير بالذكر أيضا تدفق أعداد كبيرة من 
راكبــي الدراجات مــن دول مجلس التعاون 
الخليجي المجاورة للمشاركة في هذا الحدث 

غير المسبوق. 

تحدٍ
وفِي تحدٍ لقــدرة الدراجين على التحمل 
واخــــتبــار قدراتهم البدنيــة كان مطلوبا 
من كل متسابق ان يحمل دراجاته إلى أعلى 
الجبــل حتى الوصــول الى الــدوج الذي تم 
بنــاؤه من المواد الطبيعيــة، والذي يتكون 

من 700 درجة.

ومع ضربــة البداية انطلق كل متســابق 
فرديــا بدراجتــه إلــى أســفل الــدرج مرورا 
الجبليــة  "وكان"  قريــة  وأزقــة  بمســارات 
كمــا مروا أيضــا بمدرجات القريــة الزراعية 
وبمحاذاة ابــراج المراقبة ومظات الجلوس 

واالستراحات. 
وكانــت االنطاقــة منــذ الصبــاح الباكر 
لجميع  المشاركين وفي نهاية الحدث الذي 
اســتمر ألربع ساعات ، توج ستيف روس، من 
اسكتلندا بلقب " قاهر التال"  لفئة الرجال، 
بينما حصدت جانين توزي، من انجلترا لقب 

" قاهر التال " لفئة النساء. 

اندهاش
وقال ســتيف روس : انني مندهش للغاية 
من تحقيــق هذا الفوز . لقد ســعيت جاهدا 
لهــذا االنتصــار ولكننــي لم اكــن اتوقعه، 
حيــث كان الدراج الثاني اقرب للفوز ولكنني 
كنت اســرع وحالفني الحظ. وأضاف روس : 
لقد كان مكان الســباق مذهــا حقا وقيادة 
الدراجة لدورة كاملة عبر شوارع قرية "وكان" 
التاريخية العتيقة تجربة ليس لها مثيل ولم 
احظ بها من قبــل.  كان الفوز اضافة فقط 

ليوم رائع وغير عادي من البداية.
وقالت جانيــن توزي، بعد إعــان النتيجة 
وفوزهــا بلقب " قاهر التال " لفئة النســاء: 
لم يكن هناك سباق هبوط التال في عمان 

منــذ أن انتقلت إلى هنا قبل ثاث ســنوات، 
لــذا ارى أنه مــن الرائع المشــاركة في هذا 

السباق.

عمانتل في قلب الحدث
من جانبه أكد حمدان بن موسى الحراصي، 
المدير العام للتســويق واالتصاالت واألداء 
في "عمانتل" قائا: نحن ســعداء بأن نكون 
جــزءا من هــذا الحدث الهــام وفخورين ان 
نرى هذا المكان الفريد والجميل وقد تحول 
الى موقعا رياضيا ممتازا بجدارة، متحمسين 
أيضــا ألن المشــاركين حضروا مــن جميع 
أنحاء دول مجلــس التعاون الخليجي، ونحن 
على ثقة من أن عمائنا حصلوا على تجربة 
رائعــة مع تغطية شــبكتنا لاتصاالت خال 

هذا الحدث. 
وأضاف الحراصي: إن السرعة واإلثارة هما 
عامــان أساســيان لما نقوم بــه من عمل، 
وكنــا نتطلــع باهتمام الن نكــون جزءا من 
هذه المنصة التنافســية الجديدة لســائقي 

الدراجات في سلطنة عمان.
وتــم تنظيم هــذا الحدث " قاهــر التال " 
من قبل الشــركة العالمية ريد بُل بالتعاون 
مع وزراه الســياحة العمانية وبالشــراكة مع 
عمانتل إلى جانب طيران الســام و قناتي " 
هــــاي إف إم " و" هــا إف إم "وجمعية بناة 

دروب عمان. 

مسقط - حمدان البادي 
مغامــرة يراهــا البعــض مجنونة، حيث 
يقــوم بها البحار الفرنســي فليب بوبون 
62 عامــا برفقــة عائلته  منذ 7 ســنوات 
يجوب خالها محيطات العالم وبحاره عبر 
قاربه " زهرة الجنوب" يبحر من خاله  الى  

وجهات مختلفة ومتعددة .
ووصــل الفرنســي  فليــب بــون إلــى 
الســلطـــنة في إبريل الماضي قادما من 
البحــــر المتوســط عبر قناة الســويس 
ومنهــا إلــى البحــر األحــــمــر ومن ثم 
شــواطى عمــان مــرورا بصالــة وجــزر 
الحانيــات وجــــزيــرة مصيــرة ومن ثم 

شواطىء مسقط .
"وجهات" التقت خال المؤتمر الصحفي 
المشــترك بيــن وزارة الســياحة وعمان 
لابحــار  وذلك في حفل اســتقبال البحار 
فليب بــون بون هو وعائلتــه لننقل لكم 
جزأ من التجربة المجنونة كما يســميها 

البعض.
يقــول فيليــب : اردت اســتثمار خبرتي 
الطويلــه فــي االبحــار الشــراعي القوم 
بتجربة مختلفة من خال أكتشاف العالم 
ومحيطاته عبر " زهــرة الجنوب " وبرفقة 
زوجتي وابنائي  منذ عــام 2010م، حيث 
بدأنا هذه الرحلة من أالسكا شمال الكرة 
األرضيــة ومنهــا بالقــارب إلــى المحيط 
الهــادي، واألطلســي، والبحــر األبيــض 
المتوســط، والمحيط الجنوبي المتجمد، 
وإلى القطبين الجنوبي والشــمالي، وإلى 
عشرات الجزر واألرخبيات البحرية واليوم 
نحن فــي ســلطنة عمان لنكتشــف هذا 
البلد الجميل بشواطئه الجميلة والنظيفة 
والثرية بالحياة البحرية التي يجب ان يتم 

استثمارها كوجهة سياحية.

توعية 
وقال: نشأ هذا المشروع كطموح عائلي 
مشترك للسفر حول العالم بحرًا وتسجيل 
ماحظاتنا عن حالــة المحيطات، وكذلك 
من أجــل التوعية بأهميــة حماية البيئة 
البحرية والطبيعة بشــكل عــام لألجيال 
القادمــة إلى جانب ما تقوم به جيرالدين 
دانــون- زوجته-  فهي ممثلــة ومخرجة 
أفام ومنتجة مشهورة فيفرنسا، وتتولى 
على متن القارب مسؤولية تصوير األفام 
التوثيقيــة للرحلــة باإلضافةإلــى كتابة 
التقاريــر اليوميــة التي تحكــي مجريات 
الحيــاة وتنشــر التوعية برســالةالحملة، 
كمــا تتولى مســؤولية التعليــم عن بعد 
ألبنائهما على القارب، .مشيرا هنا إلى أن 
العائلــة ال تمضي كامــل وقتها في البحر 

، وهنــاك فترات نعود خالها إلى فرنســا 
حيث نقوم بالترويج لألفام التي نصورها 
وننتجها، ولكننا نبقــى لوقت طويل  في 

بحار العالم ومحيطاته . 

عمان بلد تاريخي 
وعن الســلطنة قال : عمــان بلد جميل 
وشــؤطئها نظيفة وغنية بالحياة البحرية 
وعمان ذات تاريخ بحري حافل والعمانيون 
رواد البحر منذ القدم  وهذه الزيارة اتاحة 
لنا الفرصة  للتعرف على هذا الجانب من 
خــال زيارتنا لعدد من المــدن والمعالم  
مثــل صالــة، وجزرالديمانيات،ومن ثم 
الدقم وصحــراء الخلوف، وجزيرة مصيرة، 
ومحميــة الســاحف براســالجنز، ووادي 
شــاب، ومســقط وفيها المتحف الوطني 
والجامع األكبر، عاوة على زيارة المناطق 

نــزوى  الســلطنة مثــل  الداخليــة مــن 
ومســفاة العبريين، ومســندمآخر محطة 
لـــ" زهرة الجنــوب " في الســلطنة والتي 
حفلت بالكثير من  األنشــطة والفعاليات 
التي تحمل رؤية مشــتركة بين السلطنة 
ورسالة زهرة الجنوب  تجاة التاريخ البحري 

وحماية المحيطات .   
ويضيــف: نمــر بالكثير مــن التحديات 
والمخاطر وقبــل أن نصل إلى عمان كان 
علينا أن نجتاز بآمــان المناطق المعروفة 
جيبوتــي  محــاذاة  القراصنــة  بنشــاط 
والصومال بشــكل عام  وأن نحســب لما 
تشهده اليمن من أوضاع سياسية  وهذا 
ما تــم بحماية من أحد الســفن الحربية 
التي رافقتنا حتى اجتزنا المنطقة بسام ، 
وبعد عمان ســتبحر "زهرة الجنوب" إلى 
الهنــد وبعدهــا إلــى شــرق أفريقيا وهو 

الطريــق الذي كانت تســلكة االســاطيل 
العمانية قديما في تنقاتهم في المحيط 

الهندي . 
يبلغ البحّار الفرنســي فيليــب بوبون، 
المعــروف باســم "فيلو" في فرنســا، من 
العمــر 62 ســنة، ولــه تاريــخ حافــل في 
ضمــن  كان  حيــث  الشــراعي،  اإلبحــار 
الفريق األســطوري بقيــادة الربان إيريك 
تابرلي في ســباق وايتبريــد لإلبحار حول 
 ،1978-1977 عــام  عامــي  العالمبيــن 
ومنها صنع لنفســه سمعة واسعة كبحّار 
فــردي بفــوزه بالمركز الثالث في ســباق 
فيندي جلوب لإلبحار الفردي حول العالم، 
والمركز األولفي ســباق روت دورام لعبور 
المحيط األطلســي بين فرنســا وأمريكا 
الجنوبية، وفاز بلقب سباق فيجارو الفردي 

ثاث مرات.

تاريخ السلطنة البحري حافل باالنجازات والشؤطئ نظيفة وغنية بالحياة البحرية



الفجـر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

4:02
5:25

12:08
3:31
6:47
8:05

مواقيت 

ال�صالة في 

م�صقط

اأرقـــام 

تهمــك

استعامات رحات مطار مسقط الدولي:

استعامات رحات مطار صالة:

استعامات الطيران العماني:

مركز استعامات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

خدمة العماء خال ساعات الدوام الرسمي:
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

ينتقل الس��ياح في العالم بين عديد ال��دول التي يفكرون زيارتها 
للتع��رف عل��ى مقوماتها الس��ياحية ومعالمها التاريخي��ة والثقافية 
والحضارية، فال يرد الس��ياح الن اي سائح يشكل دخال مهما للدولة 

التي يقصدها.
كثير من دول العالم تفتح ذراعيها للسياح من اجل زيارتها وقضاء 
وق��ت ممتع اليوم في ارضه��ا وبالتالي تحقيق ربح مادي واقتصادي 
وتشغيل كثير من القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الذي بات محركا 

أساسيا في الناتج القومي لعدد من الدول.
نح��ن اليوم امام مرحلة تحد نحو انفتاح س��ياحي على العالم وباا 
ش��ك ان عالقة السلطنة مع العالم واسعة ويش��يد العالم بسياسة 
الس��لطنة الحكيم��ة بحكمة جاللة الس��لطان المف��دى، حفظه اهلل 
ورعاه، الذي رس��خ أس��س الس��الم ورفع رايته حتى أصبحت عُمان 

نموذجا في ارساء السالم.
م��ع هذا علينا ان نؤس��س مرحل��ة جديدة من االنفتاح الس��ياحي 
خاصة وان السلطنة اليوم تدعوا المستثمرين لالستثمار في الكثير 
م��ن القطاعات وبخاص��ة في القطاع الس��ياحي، الذي م��ن دون ان 
يكون االنفتاح السياحي ونقصد به ان نفتح ذراعينا لكل سائح يود 
زيارة عمان للوق��وف على النهضة الحديثة والتعرف على حضارتها 

وثقافاتها ومعالمها التاريخية وتضاريسها.
هذا االنفتاح سوف يكسبنا الكثير من المردود االقتصادي وينعش 
قطاعات مهمة وقد يفتح مشاريع جديدة مرتبطة بالتدفق السياحي 
منه��ا المطاعم والمقاهي والفنادق والمخيم��ات الصحراوية والنزل 
التراثي��ة وتش��جيع االعم��ال الحرفي��ة واألكالت العماني��ة المنزلية 
وغيره��ا الكثي��ر الذي م��ع االنفتاح الس��ياحي تتفتح اذهان البش��ر 
وعق��ول الش��باب على مش��اريع صغي��رة ومتوس��طة يدفعها الكم 
الع��ددي من الس��ياحي الذين يبحثون ان دولة األم��ان األولى عالميا 

لينعموا في استرخاء على الشواطىء وعلى الرمال الناعمة.
ان هذه االرض العربية االولى التي تش��رق عليها الشمس تحتاج 
ال��ى دفعة كبيرة في االنفتاح الس��ياحي نحو العال��م، ومع االنفتاح 
يجب ان نس��هل امر الحصول على التأش��يرات وتخفيض اس��عارها 
وليس رفعها مما يتس��بب في نفور السياح والمستثمرين في حين 

نحن ال نزال في بداية مشوارنا السياحي.

 yahmedom@hotmail.com

السياحة انفتاح على العالم

يوسف بن أحمد البلوشي

11585 زائرا لمواقع أرض اللبان في ظفار إبريل الماضي
صالة - العمانية 

بلــغ عــدد زوار مواقع أرض اللبــان بمحافظة 
ظفار في شــهر ابريل الماضي 11585 ســائحا 
وزائــرا وذلــك حســب اإلحصائية الــواردة من 
دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جالة 

السلطان للشؤون الثقافية.
وأوضحــت اإلحصائيــة بــأن عــدد زوار منتزه 
البليد األثــري ومتحف أرض اللبــان بلغ 4136 
زائــرا فيما بلغ عدد زوار منتزه ســمهرم األثري 
6712 زائــرا بينمــا بلغ عــدد زوار محمية وادي 
دوكة الطبيعية ألشجار اللبان 387 زائرا وموقع 

وبار األثري 350 زائرا.
وتجدر اإلشــارة إلى أن البليد وسمهرم ووبار 

ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث 
العالمي تحت مســمى مواقع أرض اللبان حيث 
يقوم مكتب مستشــار جالة السلطان للشؤون 

الثقافية بتطويرها وتزويدها بالمرافق الخدمية 
والجماليــة بهــدف تعزيــز الســياحة الثقافيــة 

واألثرية بمحافظة ظفار
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