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ُ

القطاع السياحي قاطرة التنويع االقتصادي في استراتيجية 2040
استراتيجية السياحة ترتكز على مبادئها المسؤولة والمستدامة
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■ علي الهاجري

السفير القطري في مسقط علي بن فهد الهاجري لـ«

»:

القطريون يزورون عمان الكتشاف المقومات السياحية المتنوعة

مسقط  -يوسف بن أحمد البلوشي

أش��اد س��فير دول��ة قط��ر المعتم��د لدى
الس��لطنة ،علي بن فهد الهاجري ،بالتعاون
الس��ياحي بين الس��لطنة ودولة قطر ،األمر
الذي يزيد من الترابط الشعبي بما يتماشى
مع توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
وق��ال الهاج��ري ف��ي تصري��ح خاص ل
"وجه��ات" ان زيادة رح�لات الطيران بين
الس��لطنة وقطـ��ر بال ش��ك ان��ه يزيد من
أعداد المسافرين ومس��تخدمي المطارات
في البلدين س��ــواء المتجهي��ن إليهما او
ال��ى جه��ات أخرى ،مش��يرا ال��ى ان إعالن
طيران السالم تدشين رحالته الى الدوحة
اعتبارا من  22نوفمب��ر يأتي لرفد الحركة
الس��ياحية وخدم��ة المس��افرين الس��يما
وأن المنافس��ة الس��عرية لطيران السالم
سوف تزيد من عدد المسافرين وستشجع
الكثيرين على السفر.

تعزيز النمو

وأضاف الس��فير القطري قائ�لا :لقد عملت
الخط��وط الجوي��ة القطري��ة ط��وال الفت��رة
الماضية على تعزيز النمو في عدد المسافرين
م��ن خالل رحالتها من الدوح��ة والى مطاري
مس��قط وصاللة بمعدل  5و 4رحالت يوميا،
وأخي��را ال��ى مط��ار صحار ف��ي نم��و الحركة
السياحية وساهم ذلك بال شك في زيادة عدد
القطريين الذين يزورون السلطنة واكتشاف
المقومات الطبيعي��ة الخالبة التي تتمتع بها
محافظ��ات الس��لطنة خاصة وان الس��لطنة
م��ن أول ال��دول في العالم الت��ي عملت على
المحافظة على البيئة بعد انشاء وزارة خاصة
للبيئة منذ السبعينيات وهذا ينم عن اهتمام
القيادة الحكيمة في الس��لطنة بالحفاظ على
الطبيعة بحيث تكون رافدا س��ياحيا سواء من
حيث الس��ياحة البحرية او البرية وهو ما يعزز
الحراك السياحي إلى السلطنة.

حراك أكبر

تعاون سياحي بين
السلطنة وقطر يعزز
عالقات البلدين
تدشين رحالت طيران
السالم الى الدوحة يزيد
عدد المسافرين بين
البلدين والعالم

ﺗﺘﺸﺮف دار رﻳﺪان ﻟﻠﻌﻄﻮر ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﻋﻄﺮﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ) اﻟﻨﻬﻀﻪ(23
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻪ اﻟﻐﺎﻟﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻮﺗﻴﻚ
ﺑﺎﻻوﺑﺮا ﺟﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻤﺴﻘﻂ وﻓﻲ ﺟﺎردﻧﺰ ﻣﻮل ﺑﺼﻼﻟﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺒﺮ اﻟﺤﻮت اﻻزرق واﻟﻠﺒﺎن اﻟﺤﻮﺟﺮي

وقال :بال شك ان زيادة حركة الطيران بين
البلدين س��وف يشجع بشكل اكبر على زيادة
التواص��ل بين الش��عبين إلى جان��ب زيارات
رجال األعمال في البلدين خاصة وأننا شهدنا
في اآلونة األخيرة ارتفاعا في هذا المجال مما
يؤكد الحاجة الى الدفع بهذا الحراك بش��كل
أكبر مس��تقبال .وأش��ار الس��فير القطري في
الس��لطنة الى وجود عالقة س��ياحية وطيدة
بي��ن مس��قط والدوح��ة ،متمثال ف��ي اتفاق
س��ابق في الس��ماح للس��ياح حاملي تأشيرة
البلد األخر في زيارة الدولة االخرى مما يشجع
عل��ى التعاون الس��ياحي كون الس��فر اليوم
يشكل وجهة واحدة وعملت قيادتي البلدين
على هذا اإلط��ار منذ س��نوات عديدة ،أضف
الى ذلك ان دولة قطر س��محت مؤخرا ألكثر
من  83جنسية ألخذ التاشيرة السياحية عند
الوصول الى المطار كما شهدنا ايضا مؤخرا

في الس��لطنة الس��ماح لعدد من الجنسيات
بزيارة الس��لطنة اذا كانوا يحملون تأشيرات
دول مثل امريكا وكندا وأس��تراليا وبريطانيا
ودوّل ش��نغن وهذا يال ش��ك يدعم التكامل
النوعي في القطاع السياحي بين البلدين .

تطوير المنتوج القطري

واس��تطرد السفير علي الهاجري يقول :عملت
دولة قطر ايضا على تطوير المنتوج الس��ياحي
الثقافي بجانب تطوير البنية االساسية استعدادا
الس��تضافة موندي��ال  ، 2022ويتمثل هذا في
انشاء المتاحف التاريخية مثل المتحف االسالمي
وايضا سوف يفتتح قريبا المتحف الوطني وايضا
تطوير قطاع التسوق والترفيه الذي يفضله كثير
من الس��ياح خالل زيارتهم للوجهات السياحية
خاص��ة األس��ر والتركي��ز ايض��ا على التس��وق
النوعي ،بجانب انشاء الفنادق التي تحافظ على
البيئة والقريبة من الشواطىء لتكون استكماال
للقطاع السياحي في دولة قطر.

العـيد
الوطني
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رحلة تفاعلية

معرض النفط والغاز..
قصة االستكشاف من األلف إلى الياء

مسقط ــ

روعي في تصميم المعرض وأنش��طته
مختلف فئات ال��زوار ،وبناء عليه ُقس��مت
المعلوم��ات المعروض��ة إل��ى  10محاور
كالتالي :
 .1األص��ل :نقطة البداية المنطقية ألي
قصة تُحكى عن أصل تكون النفط والغاز.
 .2البحث :أس��اليب المسح المستخدمة
ف��ي البحث ع��ن احتماالت وج��ود النفط
والغاز في مكان ما.
 .3االكتشاف :حفر اآلبار االستكشافية .
 .4اإلنت��اج :هن��ا يتع��رف ال��زوار عل��ى
التقنيات المختلفة المس��تخدمة في إنتاج
النفط والغاز.
 .5النقل :يوضح هذا المحور كيفية نقل
النفط والغاز م��ن حقول اإلنتاج إلى ميناء
الفحل في مسقط.
 .6المنتجات :يق��دّم هذا المحور لمحة
عام��ة ع��ن اس��تخدامات النف��ط والغ��از
اللذين تنتجهما الش��ركة ،وذلك بش��رح
مب��دأ التكرير وع��رض بع��ض المنتجات
المستخلصة من النفط والغاز.
 .7االستخالص المعزز للنفط :يستخدم
ه��ذا المصطلح لإلش��ارة إلى األس��اليب
المعقدة المس��تخدمة لتحفيز اإلنتاج بعد
توقف آبار النفط عن اإلنتاج.
 .8ص��ون البيئ��ة :يعطي ه��ذا المحور
بعض الجوانب عن اهتمام ش��ركة تنمية
نفط عُمان بالبيئة.
 .9االس��تثمار ف��ي مجتمعاتنا :يتضمن
ه��ذا المحور لمحة عن برنامج االس��تثمار
االجتماع��ي الذي تنف��ذه الش��ركة دعماً
للمجتمعات المحلية.
 .10توخي الس�لامة في العمل :يوضح
ه��ذا المح��ور اإلج��راءات االحترازية التي
تتخذها الش��ركة لضمان تحقيق السالمة
في أنشطتها.

يأخذك عالم المعرفة في ش��ركة تنمية
نف��ط عم��ان ف��ي رحل��ة تفاعلي��ة تتيح
للمش��اركين م��ن الطلب��ة والمختصين
وعامة ال��زوار والس��ياح فرصاً الكتس��اب
المعرفة المستندة على المبادئ العلمية.
يتك��ون عال��م المعرفة من ثالث��ة مرافق
هي معرض النف��ط والغاز والقبة الفلكية
ومركز اإليكولوجيا.
دأب��ت ش��ركة تنمية نفط عُم��ان على
االحتفاء بالعيد الوطني المجيد للسلطنة
( 18نوفمب��ر) بتقديم هدي��ة للمواطنين
كل خم��س س��نوات ،كرف��د للجه��ود
التنموي��ة في الس��لطنة ،حتى أصبح ذلك
تقليداً تمارسه الشركة وتحرص عليه على
الدوام.
تقع ثالث من هذه الهدايا التي قدمتها
الشركة للمواطنين في مكان واحد أطلق
عليه اس��م "عالم المعرف��ة" ،بالقرب من
المق��ر الرئيس��ي للش��ركة ف��ي محافظة
مسقط .وهذه الهدايا هي:
■ مع��رض النف��ط والغ��از (أنش��ئ عام
 1979وحُدّث في عام .)1995
■ القب��ة الفلكية (أنش��ئت ع��ام 2000
وحُدثت في عام .)2012
■ مركز اإليكولوجيا (أنشئ عام .)2010

رحلة تفاعلية

تُق��دم ه��ذه المعال��م الثالث��ة رحل��ة
تعليمية تفاعلية وممتعة ومثرية لمختلف
ش��رائح الزوار س��واء األس��ر مع أطفالها
أو الطلبة أو الس��ياح وحت��ى المختصين
بالصناعة .وتس��لط هذه المعالم الضوء
عل��ى العديد م��ن المواضيع المهمة في
عالم اليوم مثل تطور الطاقة ومستقبلها
والبيئ��ة والتنمي��ة المس��تدامة للموارد
الطبيعية في س��لطنة عُم��ان ،باإلضافة
إلى بدائع علم الفلك.
وتفخر الش��ركة بدورها في المس��اهمة
ف��ي دفع عجل��ة التنمي��ة في الس��لطنة،
وتعزيز العملية التعليمية والوعي العلمي
في مجاالت حيوية تالمس حياتنا جميعًا.
أث��ار عال��م المعرف��ة إعج��اب العدي��د
م��ن زواره الذي��ن تج��اوزوا عتباته على
م��ر الزم��ن ليوس��عوا مداركه��م ح��ول
استكش��اف النفط والغاز وإنتاجهما ،إلى
جانب مج��االت أخرى توليها الش��ـــركة
ج��ل اهتمامها مثل صون البيئة والطاقة
المس��تدامة حيث بل��غ عدد ال��زوار منذ
افتتاح المركز أكثر من مليون زائر.

املوقع :
عال��م المعرفة ،ش��ارع س��يح المالح
(مين��اء الفح��ل) في الق��رم بمحافظة
مسقط ـ جنب البوابة رقم  2للشركة.

مواعيد العمل

معرض النفط والغاز

نأخذكم اليوم في جولة حول معرض
النف��ط والغاز لتس��ــليط الض��وء على
بعض الجوانب المهمة عن استكشاف
الهايدروكربون��ات وإنتاجه��ا ،به��دف

تعزيز فهمك��م لهذا القط��اع الحيوي
حي��ث يتن��اول المعرض قص��ة النفط
والغاز من األلف إلى الياء ،ويجد فيه من
ال يعملون في حقول النفط متعة لتلقي
المزيد من المعرفة عن هذا المجال.

من األحد إلى الخميس 15:00 –08:00

ملعرفة املزيد
زوروا موقعنا اإللكتروني:
www.pdoknowledgeworld.om
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أكد ان األصالة والمعاصرة تجذب السياح

وزير السياحة 27 :الف غرفة فندقية في السلطنة بحلول 2020

«ما ال عين رأت»

الجم��ال الربان��ي ال��ذي وه��ب اهلل هذه
األرض يشد اليه الرحال من قبل كثير من
الس��ياح من مختلف دول العالم االستمتاع
ب «م��ا ال عي��ن رأت» ف��ي عم��ان الجم��ال
والثقافة والتاريخ الممتد منذ القدم  ،بينما
نح��ن أهل ال��دار عيوننا ق��د اعتادت على
مقومات هذا الجم��ال الطبيعي بتكويناته
المختلف��ة المادية وغي��ر المادية فتبددت
نظرتن��ا للبيئ��ة والتظاري��س وجمالي��ات
الرم��ال والجبال والش��واطىء التي تحيط
بن��ا ونعي��ش بينها فاصبحن��ا نختزلها في
ص��ور عادية ال تثير وال تس��ترعي االنتباه
وأصغرنا من ش��أنها وانعك��س ذلك على
س��لوكيات حياتنا في الالمب��االة بجماليات
المكان وأهمية الحفاظ عليه.
بالطبع ال نعمم هذه النظرة ولكن حين
نج��د أن عمان مه��وى أفئدة الس��ياح من
الخارج وتجذبه��م لبيئتها وما توفره لهم
من تنوع س��ياحي طبيعي وارث تاريخي
وتن��وع ثقافي نتس��اءل مال��ذي يجدونه
هنا مختلف��ا وال نجده نحن؟ وحين نمعن
النظ��ر إلى حالن��ا نجد إنن��ا بعيدين عن
كل ه��ذا الجمال ونظرتنا وخطواتنا التي
اعتادت المس��ير في نفس الدروب حالت
دون اكتش��اف مكنونات وجماليات وطننا
ولم يعد يس��تهوينا الترحال واستكشاف
عمان بش��غف الزائر ودهش��ة االكتشاف
األولى لألماكن.
تعد الفت��رة الواقعة بين ش��هري أكتوبر
ومارس هي ذروة الس��ياحة يحيط بنا بحر
من الرم��ال الذهبية الناعم��ة والباردة في
ليالي الشتاء وسلسلة من الجبال الشاهقة
الت��ي كس��ر االنس��ان العمان��ي علوه��ا
وس��واحل خالبة على امت��داد البصر وهي
م��ن بي��ن الش��واطىء األجم��ل واالصفى
واألنظ��ف على مس��توى العال��م ،كل هذا
الجم��ال يقع في حدود منازلنا وفي متناول
أيدين��ا وعلين��ا أن نعظ��م م��ن ش��أن ذلك
وأن نعم��ل على تعزيزه وأن نؤدي أبس��ط
حق��وق المكان حين ارتياده عمال بالمقولة
المش��هورة « أترك المكان أفضل مما كان
فإن لم يكن باإلمكان فاتركه مثلما كان».
قط��اع الس��ياحة ف��ي الس��لطنة واع��د
ويحت��اج للكثير من العمل وهن��اك الكثير
من المنج��زات التي تحققت له��ذا القطاع
خ�لال الس��نوات الماضي��ة وعلين��ا أن
نستشعر أهمية ذلك خاصة ونحن نحتفل
ب��ـ  18نوفمب��ر المجي��د منطلقي��ن م��ن
فك��ر وتوجهات جاللة الس��لطان المعظم،
حفظه اهلل ورعاه ،في «االنفتاح المعقول
الواقع��ي الم��دروس عل��ى الس��ياحة» ،
وأن قط��اع الس��ياحة صناع��ة نامية على
المس��توى العالم��ي وأصبح ه��ذا القطاع
يش��كل أحد العائدات االساسية لكثير من
دول العالم المتقدمة».
والحمدهلل اليوم نش��هد وجود الكثير من
المراف��ق والخدم��ات التي تغ��ذي القطاع
السياحي في الس��لطنة لعل أبرزها وجود
وزارة معنية بتطوي��ر هذا القطاع تتكامل
ف��ي العمل م��ع مختل��ف الجه��ات المعنية
بالت��راث والثقافة والبيئ��ة وقطاع البلديات
وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة
المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة حيث
تتضافر جهودها جميعا لتجعل من «عمان
للجمال عنوان» وبما يحقق رؤية السلطنة
في ه��ذا القط��اع والمتمثلة ف��ي الحفاظ
عل��ى اإلرث الطبيع��ي والت��راث الثقاف��ي
ويحقق التعايش السلمي بين الثقافات.

■ أحمد المحرزي

مسقط ــ
كش��ف وزير الس��ياحة احم��د بن ناصر
المحرزي عن خطط وزارته الى رفع أعداد
الغرف اإليوائية في السلطنة الى  27الف
غرفة فندقية بحلول عام  ،2020مش��يرا
الى ان هذا التوس��ع يأتي في ظل جهود
الس��لطنة لمواكب��ة االنفتاح الس��ياحي
الذي تشهده س��ياحيا والنمو في القطاع
الفندقي والبنية االساسية.
وقال المح��رزي في تصري��ح لتلفزيون
س��لطنة عم��ان رصدت��ه "وجه��ات" :ان
اختي��ار صحيف��ة لومون��د الفرنس��ية،
الس��لطنة الوجه��ة الس��ياحية األول��ى
للسائح الفرنس��ي بدأت منذ مطلع يناير
 2017حينم��ا ت��م اختياره��ا ضم��ن 20
وجهة س��ياحية يجب زيارته��ا في العام
 ،2017مشيرا الى هذا االختيار جاء بسبب

السمعة السياحية المتميزة التي تحظى
بها السلطنة ،باالضافة الى الجهود التي
تب��ذل من خ�لال موافقة الس��ياح حينما
يزورون الس��لطنة ،اضافة الى المشاريع
الجديدة التي شهدها قطاع السياحة في.
السلطنة في اآلونة األخيرة.
واشار وزير السياحة الى ان هذا االختيار
ج��اء ايض��ا بع��د ف��وز مكتب الس��لطنة
السياحي في فرنسا كأفضل مكتب تمثيل
سياحي ،وايضا اختيار السلطنة ضيف
ش��رف كأول دولة من الشرق االوسط
وش��مال افريقيا ،لتش��ارك ف��ي معرض
المالح��ة الدولي ف��ي مدينة الروش��يل
الفرنسية.
وقال المح��رزي :ان من بي��ن العوامل
التي تش��جع الس��ياح لزيارة السلطنة هو
الجمع ما بي��ن األصال��ة والمعاصرة في

السلطنة ،وهذا من العناصر التي تتميز
بها السلطنة ،خاصة وان السياح يبحثون
عن عناصر التميز في البلد الذي يزورونه.
واكد وزير الس��ياحة الى ان الس��لطنة
تمتلك كل تل��ك العناصر من حيث جامع
الس��لطان قاب��وس األكب��ر ودار االوب��را
الس��لطانية والتاري��خ بكاف��ة مفردات��ه،
وايضا الط��رق الحديثة ،مش��يرا الى اننا
في الس��لطنة نس��تند الى هذا الغنى في
الترويج للس��لطنة في األسواق الخارجية
ويلقى صدى كبير لدى السائح.
وعن زيارة وفود الشركات السياحية من
الصين وألمانيا حاليا الى الس��لطنة؛ قال
وزير السياحة احمد بن ناصر المحرزي :ان
السلطنة تش��هد تطورا ونموا في البنية
األساس��ية ف��ي قطاعه��ا الفندقي ،حيث
شهدت أعداد الغرف اإليوائية ارتفاعا الى

 18800غرفة بنهاي��ة عام  ،2016ومنذ
ذل��ك الوقت وهناك زي��ادة متواصلة في
الغرف الفندقية ،فمنذ عام  2014و2015
و 2016كان مع��دل النمو بمعدل ، % 10
وأنن��ا في نهاية عام  2017س��وف نصل
ال��ى عدد  22الف غرفة فندقية وفِي عام
 2018سنصل الى  18الف غرفة فندقية،
على ان نصل في عام  2020الى  27الف
غرفة فندقية ،وهذا يحتم علينا ان نتوسع
في الترويج للس��لطنة مستقبال .وكشف
المح��رزي ع��ن خط��ط وزارته ف��ي فتح
مكاتب تمثيل سياحي في الصين وإيران
وروسيا ،حيث ان سوق الصين يعتبر من
ابرز االس��واق المصدرة للس��ياح وكذلك
فإن الس��وق األلماني يعتبر من االسواق
التقليدية التي تصدر افواجا من الس��ياح
الى السلطنة.

■ الفرنسيون يشكلون ثالث
سوق يصدر السياح للسلطنة
■ رانيا خضــر

مديرة مكتب التمثيل السياحي في باريس لـ«وجهات»:

فرنسا ثالث سوق أوروبي يص ّدر السياح إلى السلطنة

باريس ــ
قالت رانيا خضر مدي��رة مكتب التمثيل
السياحي التابع لوزارة السياحة في باريس
ان م��ا تكتبه الصحافة الفرنس��ية وخاصة
بحجم صحيفة لوموند بال شك يساهم في
عملية ترويج الس��لطنة كوجهة س��ياحية
حيث تحظى ه��ذه الصحف بعدد كبير من
القرّاء وهو ج��زء من حمالت الترويج التي
تق��وم به��ا وزارة الس��ياحة في األس��واق
السياحية الخارجية.
وأش��ارت إل��ى أن ه��ذا التقرير يش��كل
أهمية كبيرة في الس��وق الفرنسية ويعزز
من جه��ود وبرامج الترويج التي يقوم بها
مكتب التمثيل السياحي في باريس.
واضافت ف��ي تصريح خاص ل “وجهات”

لقد ش��هدت الحركة السياحية من السوق
الفرنس��ية ارتفاع��ا من��ذ افتت��اح المكتب
في عام  2002اي قبل خمس��ة عش��ر عاما
ورغم انه لم يكن الطيران العُماني يسير
رحالته الى مسقط آنذاك اال انه مع تكاتف
الجمي��ع س��واء ال��وزارة ومكت��ب التمثيل
الس��ياحي والفنادق تم الترويج للس��لطنة
كوجهة س��ياحية وبدأ السياح الفرنسيين
في زيارة السلطنة وبدأ الرقم بعدد 2000
س��ائح حتى ارتفع في  2014الى اكثر من
 50الف سائح.
واش��ارت راني��ا خض��ر إلى ان الش��عب
الفرنسي قلل سفره الى الخارج في 2015
و 2016بس��بب الظ��روف الجيوسياس��ية
إلى المنطق��ة وتأثرت الحركة الس��ياحية
إل��ى دول الخليج عموما وليس الس��لطنة

فقط بل ان الس��لطنة كانت األفضل من
حيث عدد الس��ياح الفرنسيين مقارنة مع
بعض ال��دول االخرى ولك��ن أيضا حققنا
رقم��ا جيدا في عدد الس��ياح الفرنس��يين
إلى الس��لطنة ،بفضل الجهود التي تقوم
بها عديد الجهات س��واء وزارة الس��ياحة
او س��فارة الس��لطنة والطي��ران العُماني
وه��و دور متكات��ف يلعبه الجمي��ع لتعزيز
التدفق السياحي إلى السلطنة من السوق
الفرنس��ي ،حي��ث تعتبر فرنس��ا الس��وق
الثالثة من حيث عدد السياح إلى السلطنة
بعد بريطاني��ا وألمانيا ،خاص��ة وان عدد
رحالت الطي��ران العُماني من تلك الدول
حوالي رحلتي��ن يوميا بينم��ا من باريس
رحلة واح��دة فق��ط .وأضاف��ت ،ان إقناع
الفرنس��يين لزي��ارة الوجهات الس��ياحية

يتطل��ب ترويجا كبيرا ونحن نس��عى من
خ�لال الصحفيين الفرنس��يين ان نوصل
رس��التنا الى الفرنس��يين الذي��ن يحبون
يق��رأون وبالتال��ي يصدق��ون الصحف��ي
الفرنسي أكثر من مجرد حمالت ترويجية
نق��وم بها نح��ن في المكت��ب ولكن هذا
أيضا جزء من التس��ويق حي��ث يتم ايفاد
صحفيين فرنسيين إلى السلطنة للتعرف
عل��ى مقوماته��ا الس��ياحية وبع��د ذلك
يعودون الكتابة ع��ن البلد الذي يزورونه
وبالتالي ينقلون الحقيقة عن قرب .وقالت
رانيا ان اس��تضافة الس��لطنة في معرض
اليخ��وت البحري��ة ف��ي مدينة الروش��يل
كضيف ش��رف كان مهما أيض��ا للتعريف
بالس��لطنة وهي الدول��ة األولى التي يتم
اختيارها من بين دول الشرق األوسط.
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شهد زيادة في عدد المسافرين بنسبة %79

صاللة ــ

مطار صاللة يحتفل بذكرى مرور عامين على افتتاحه

احتف��ل مط��ار صالل��ة ي��وم  11نوفمبر
الج��اري بذكرى مرور عامي��ن على إفتتاحه
الرس��مي  .وقام مسؤولو الشركة العمانية
إلدارة المطارات باس��تقبال طائرة الطيران
العُماني وطيران السالم اللتين وصلتا الى
أرض المطار تزامنا مع يوم الحادي عشر من
نوفمبر لمناسبة ذكرى بدء تشغيل المطار
في ( )11نوفمبر ،2015كما قام مس��ؤولو
المطار بتكريم المس��افرين عل��ى المقعد
رقم ( )11والمس��افر على المقعد رقم ()47
في كال الطائرتين ،وذلك بمناس��بةاحتفال
الس��لطنة بالعي��د الوطني المجي��د ومرور
( )47عام��ا على النهض��ة المباركة بقيادة
حض��رة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس
بنسعيد المعظم ،حفظه اهلل ورعاه.
وقال س��الم بن عوض اليافعي مدير عام
مطار صاللة  :لقد حقق مطارصاللة مراكز
متقدم��ة من��ذ إفتتاح��ه الرس��مي في 11
نوفمبر  2015ضمن مس��توى تقييم رضا
المس��افرين عن الخدم��ة المقدمة والتي
يش��رف عليها مجلس المط��ارات العالمي،
فقد ن��ال المركز األول للرب��ع الثالث للعام
 2017على مس��توى المطارات في الشرق
األوس��ط لكاللفئات ،والثال��ث عالمياً لفئة
المطارات بين  2مليون مسافر وأقل.

مطار عالمي

كما أصبح المطار أحد المطارات العالمية
المعتم��دة من المجلس العالمي للمطارات
في برنامج التحك��م باالنبعاثات الكربونية
وذلك بعد تحقيقه هذا العام المستوى األول

المطلوب لدخول هذا التقييم العالمي.
واس��تطاع مطار صاللة خالل فترة وجيزة
منذ ب��دء تش��غيله في  2015وحتى ش��هر
أكتوب��ر  2017من تحقيق نس��بة عالية من
أعداد المس��افرين سواء لش��ركات الطيران
المحلي��ة او اإلقليمية والدولية التي تس��ير
رحالته��ا المباش��رة ال��ى المط��ار .وكانت
العمليات في مطار صاللة قدبدأت في يونيو
.2015
وأض��اف اليافع��ي يق��ول  :تمك��ن مط��ار
صالل��ة م��ن تحقي��ق نمو مط��رد في حجم
حركة الركاب خالل العام العامين الماضيين
منذ بدء تش��غيله وبواقع نسبة نمو % 23
س��جلت ف��ي ع��ام  ،2015و % 17في عام
 ،2016ونسبة نمو  % 25الى نهاية أكتوبر
م��ن الع��ام الج��اري  ،2017مما يش��ير إلى
امكانية تجاوز  1.5مليون مسافر هذا العام،
األمر الذي يوضح ان نسبة الركاب قد زادت
عموما خالل الس��نتين الماضيتين منذ بدء
تش��غيل المطار بنس��بة  % 79قياسا بعدد

الركاب في المطار القديم لنهاية . 2014
كما اس��تطاع المطار م��ن تحقيق نمو في
مجموع رح�لات الطيران من وال��ى المطار
بنس��بة  %41.5خالل الفترة من يناير الى
س��بتمبر ،2017مقارن��ة مع الفترة نفس��ها
من ع��ام  .2016كما حقق نم��وا فيعمليات
الش��حن خالل التسعة أشهر من عام 2017
بل��غ  ،%13.2بمجموع مليون��ا و 168ألفا
و 590كيل��و غراما مقارنة م��ع الفترة ذاتها
من عام .2016

تسهيالت الشحن

وأش��ار مدي��ر عام مط��ار صالل��ة ،الى ان
المرحل��ة المقبل��ة وم��ع أكتمال وتش��غيل
تس��هيالت الشحن الجوي التي من المنتظر
ان يب��دأ تش��غيلها م��ن بداية ع��ام 2018
س��يعمل المطار على االس��تفادة والتكامل
مع مين��اء صاللة في حركة الش��حن وإعادة
الش��حن م��ع المش��روعات التيس��تتواجد
مس��تقبال ف��ي المنطق��ة الح��رة والمنطقة
الصناعية.

نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام
حضرة صاحب الجاللة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه اهلل ورعاه

47

بمناسبة العيد الوطني
الـ

المجيد

مؤسسة الثراء للصحافة والنشر

جدي��ر بالذك��ر أن مط��ار صالل��ة صم��م
وف��ق أح��دث النظ��م العالمي��ة والتقني��ات
الحديثة ليكون رافدا مهما على الصعيدين
االقتص��ادي والس��ياحي ضم��ن منظوم��ة
البنية األساس��ية في محافظ��ة ظفار خاصة
والسلطنة عامة.
ويأتي إنش��اء مطار صالل��ة بثوبه الجديد
ضمن خط��ة اس��تراتيجية ش��املة لتطوير
محافظة ظفار لتكون نقطة جذب س��ياحية
طوال العام.
يذك��ر أن مط��ار صالل��ة الجدي��د تبل��غ
مساحته اإلجمالية  65ألف متر مربع بطاقة
اس��تيعابية تبلغ مليوني مس��افر سنويا مع
إمكاني��ة التوس��ع مس��تقبال لتص��ل الى 6
ماليين سنويا.

أحدث األجهزة

ويش��مل المطار مدرجا رئيسيا بطول ()4
كم وبعرض  75مترا يستوعب جميع وأحدث
أن��واع الطائ��رات بم��ا فيها إيرب��اص 380
العمالق��ة ،وم��زود بأحدث أجه��زة المالحة

الجوية حس��ب المعايير الدولي��ة المعمول
به��ا في ه��ذا الش��أن .كما يش��مل المطار
مبنى جديد اللركاب ومركز البيانات رقم ()1
ومحط��ة الكهرباء وثمانية جس��ور للصعود
إل��ى الطائ��رة ومجم��ع تخلي��ص إج��راءات
المس��افرين باإلضاف��ة إل��ى مواق��ف عامة
للسيارات يتسع  2200مركبة شاملة مواقف
كبارالشخصيات وسيارات األجرة.
وجُهز المط��ار بعدد  24منض��دة إلنهاء
إجراءات الس��فر حي��ث خصص��ت المنطقة
(أ) للرح�لات الجوي��ة الخاص��ة بالطي��ران
العمان��ي ،والمنطقة (ب) للرح�لات الجوية
الخاص��ة بخط��وط الطي��ران األخ��رى .إلى
جانب تخصيص عدد  2منضدة خدمة ذاتية
لتسهيل حركة الركاب.
ويبل��غ ارتفاع برج المراقب��ة  57مترا حيث
ت��م تجهيزه وف��ق أفضاللتقني��ات الحديثة
عالية الج��ودة و ( )27مبن��ى جديدا أهمها
مبن��ى إلدارة الحرك��ة الجوي��ة ومركز نظم
المعلومات وقسم مناولة الحقائب.
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رأي
إشراك دبي وقطر!..
مما ال ش��ك فيه ،إن الخطوات التي تس��ير عليها جهود ش��رطة عمان
الس��لطانية ،بالتعاون مع الجهات المعنية في منح التس��هيالت للسياح،
لدخول الس��لطنة حسب ما أعلن مؤخرا ،س��يعود بالفائدة على الحركة
السياحية في بالدنا.
ولعلنا نرى تدفقا من األفواج السياحية من رعايا عدد  39دولة ورعايا
 10دول م��ن امري��كا الجنوبية و 18دولة اخرى ،يمثلون حركة س��ياحية
حول العالم ،منها رعايا روس��يا والصين والهند وإيران ،والذين يحملون
تأشيرات االتحاد االوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأمريكا وأستراليا.
ه��ذه الخطوات س��تجني ثمارها عاجال ام آجال وتفت��ح بداية لخطوات
أخرى لعل من المناس��ب اليوم ان تشكل في مرحلة قريبة اشراك دبي
وقطر بحيث يمكن للس��ياح الذين لديهم تأش��يرات دخ��ول إلمارة دبي
ودولة قطر اس��تخدام ذات التأش��يرة لدخول الس��لطنة .علما بأن هناك
تعاون في ذلك حيث يس��مح للمقيمين في دبي وقطر دخول الس��لطنة
عبر الحصول على التأش��يرة عند المنافذ البرية والجوية وهذا معمول
ِبه منذ فترة طويلة ،لكن اليوم ايضا نحتاج الى تفعيله بش��كل أوس��ع
ليشمل الس��ياح الذين يزورون دبي وقطر خاصة وان هاتين الوجهتين
تخطوان خطوات فاعلة في جذب الس��ياح ون��رى تدفقا كبيرا ،مثال في
دبي يصل الس��ياح الى  15مليون س��ائح ويأملون الى الوصول الى 20
مليون��ا في ع��ام  ،2020وقطر فتح��ت مؤخرا لعدد حوالي  83جنس��ية
للحصول على التأشيرة عند الوصول.
ومع خطونا نحن نحو التكامل الس��ياحي مع دبي وقطر س��نرى حركة
ونش��اطا س��ياحيا أكبر في االيام واألشهر المقبلة خاصة ،وان السلطنة
تنفرد بين دول الخليج بمفردات سياحية متنوعة ،حبذا ان يستفاد منها
في الجذب السياحي بشكل أكبر الستفادة اقتصادية وسياحية أوسع .

يعرض في متحف اللوفر أبوظبي الذي افتتح في  8نوفمبر الجاري مجموعة منتقاة من اللقى التي بحوزة المتحف
الوطني منها كنز «الوقبة» الذي سيعرض لمدة سنتين.
كنز «الوقبة» يضم أكثر من  400درهم فضي يعود بعضها إلى فترة الخالفة العباسية والبعض اآلخر لفترة الدولة
السمانية ،وقد أكتُشف الكنز في عام .2005

info@wejhatt.com

بحضور  1500مشارك و 200متحدث و 50عارضا

أيمن الحوسني  :السلطنة تستضيف ملتقى ومعرض تبادل المطارات العالمي  6ديسمبر
 4جلسات عمل تبحث تشغيل المطارات واالبتكار الرقمي والبيانات واألمن وإدارة األزمات

مسقط ــ

ــ العمانية

كشف الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان
الحوس��ني الرئي��س التنفيذي للش��ركة
العماني��ة إلدارة المط��ارات تفاصي��ل
اس��تضافة الس��لطنة لملتق��ى ومعرض
تبادل المطارات العالمي خالل الفترة من
 5الى  7ديس��مبر المقبل بمشاركة أكثر
م��ن  1500مش��ارك و 50عارض��ا و200
متحدثا.
وأضاف أن السلطنة ممثلة في الشركة
العمانية إلدارة المطارات سوف تستضيف
ف��ي مركز عمان للمؤتم��رات والمعارض
ملتقى ومعرض تبادل المطارات العالمي
تحت شعار «قيادة المطارات نحو تشغيل
ربحي وخدم��ة عمالء ممتازة» ويس��تمر
لمدة ثالثة أيام.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

الحدث األكبر

جاء ذلك خ�لال المؤتمر الصحفي الذي
عقده ايمن الحوسني مؤخرا بمركز عمان
للمؤتم��رات والمعارض وق��ال إن ملتقى
ومع��رض تبادل المط��ارات العالمي يعد
الحدث األكبر لمجلس المطارات العالمي
«إيه س��ي آي» وبالتالي تس��عى الشركة
من خالل��ه التعريف والتروي��ج للخدمات
واألنظمة والمميزات الت��ي تتوفر بكافة
المطارات العمانية الى جانب التس��ويق
والترويج السياحي للسلطنة .
وأض��اف :أن المؤتمر يحظ��ى باهتمام
كبي��ر م��ن قب��ل الحكومات ف��ي منطقة
الش��رق االوس��ط حي��ث وص��ل ع��دد
المش��اركين في��ه حتى اآلن ال��ى 1500
شخص و 50عارضا بالمعرض الى جانب
مش��اركة  120متحدث��ا بجلس��ات عمل

تصدر عن:
مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

المؤتمر مشيرا الى ان المؤتمر سيعطي
قوة ودعم لقطاع الطيران بالسلطنة .
وأش��ار ال��ى ان المؤتمر س��يجمع أبرز
صناع القرار في إدارة المطارات في العالم
تحت مظل��ة واحدة لبحث التحديات التي
تواج��ه هذا القطاع ومناقش��ة مس��تقبل
قط��اع المطارات في ظ��ل النمو العالمي
الذي يش��هده قط��اع الطي��ران المدني
والطل المتزايد على السفر عالميا.
 4جلسات عمل
وق��ال :إن المؤتم��ر س��يتضمن أرب��ع
جلسات عمل تدور محاورها حول موضوع
تش��غيل المط��ارات واالبت��كار الرقم��ي
والبيانات واالمن وإدارة االزمات وتطوير
المط��ارات موضحا ان الش��ركة العمانية
إلدارة المطارات ستشارك بعدة أوراق في
كل محور .

هــــواتف:

نــقـــال 99327574 :

وأوض��ح الحوس��ني قائ�لا ان تنظي��م
الملتق��ى والمعرض جاء بن��اء على طلب
تقدم��ت ب��ه الش��ركة العماني��ة إلدارة
المط��ارات منذ عامين بطلب اس��تضافة
ه��ذا المؤتم��ر العالم��ي حي��ث ج��اءت
الموافقة نظرا لما قامت به الحكومة من
دعم وتطوير قطاع الطيران المدني.
وع��ن نس��بة نم��و حركة المس��افرين
بمط��ار مس��قط الدولي ق��ال إن المطار
حص��ل مؤخ��را على افض��ل المط��ارات
األسرع نمواعلى مستوى الشرق األوسط
مشيرا الى انه من المتوقع أن يصل عدد
المسافرين عبر مطار مسقط الدولي إلى
مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.

أفضل مطار

وفيما يتعلق بمطار صاللة فقد حصل

صندوق البريد1 :
الرمز البريدي 314 :سلطنة عمان

البريد االلكتروني:

yahmedom@hotmail.com

مط��ار صاللة على لقب أفضل مطار من
بين المطارات العالمية في فئة مستوى
المليوني��ن مس��افر واق��ل حت��ى الربع
الثال��ث من  2017فيم��ا ننتظر االعالن
عن مطار العام في الربع االول من العام
القادم.
وأوضح أن عدد المس��افرين عبر مطار
صحار بلغ  10آالف مس��افر ،موضحا أن
التس��هيالت الت��ي تم منحه��ا أدت إلى
زيادة حرك��ة الطيران إل��ى مطار صحار
ومن هذه التس��هيالت تخفيض رسوم
الهبوط والوقوف بالمطار ،مش��يرا الى
ان هناك ش��ركات طيران أخرى ستقوم
خالل الفت��رة القادمة بتس��يير رحالتها
إلى مطار صحار .كما أن هناك مفاوضات
مع شركة ناس لتسيير رحالت إلى مطار
مسقط الدولي.

اإلعالنات95112169 :

يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع «المطبعة الشرقية ومكتبتها» ــ مسقط  ،روي
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أشرعة...
يعقوب بن يوسف
البلوشـــي

مشاريع سياحية
م ــنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة

أنانتارا الجبل األخضر..

الضيافة من على  2000متر من سطح البحر

الجبل األخضر-

حمدان بن علي البادي
يعد منتج��ع انانتارا الجب��ل األخضر هو
األعلى أرتفاعا من فئة الخمس نجوم في
الش��رق األوس��ط ،والذي يقع على ارتفاع
يزيد عن  2000متر عن س��طح البحر في
قم��ة الجبل األخض��ر ،وبثيمة مس��تمدة
م��ن البيئة المحلية ليق��دم تجربة فريدة
واس��تثنائية للمنتجعات الجبلية ال حدود
لها ،أو كما تعني في اللغة السنسكريتية
الهندي��ة القديمة انانتارا والتي اس��تمد
المنتج��ع أس��مه منه��ا لتش��كل كلم��ة
بال ح��دود ،ثيم��ة الم��كان المفتوح على
الفضاء وبرؤية بصري��ة ال حدود لها من
الجمال عل��ى الحافة الجنوبية من هضبة
س��يق وباطاللة رائعة على حافة األخاديد
الصخرية العميقة.

جماليات

تكم��ن جمالي��ات المنتجع ف��ي الطابع
المعماري الذي حافظ على البيئة من دون
أن يدمرها وبالتصميم البسيط والمبتكر
بعي��دا عن التعقي��د والغن��ي بالتفاصيل
الصغيرة المس��تمدة من تفاصيل الحياة
اليومية لإلنسان العماني وهذا ما يجعله
مختلفا ومذهال حيث يجمع المنتجع عددا
من القطع الفنية من األخشاب والنحاس
وبطاب��ع مس��تمد م��ن مف��رادت القالع
والحص��ون في الس��لطنة لتش��كل هذه
العناصر ثيمة الم��كان وهويته البصرية
الت��ي تمت��زج م��ع التفاصي��ل المعمارية

المس��تمدة م��ن الح��ارات العماني��ة في
محافظة الداخلية وثيمة القالع واألبواب
الخشبية والقباب المستوحاة من المعمار
الديني في الس��لطنة واألب��راج العمانية
المنتش��رة ف��ي جب��ال عم��ان ،فهن��اك
اقتباسات من برج عتيق في حصن خصب
ومنصات إطالق النار في قلعة نخل وباحة
السطح في حصن جبرين.
حاف��ظ المنتج��ع على طبيع��ة الصخور
واالحافير والرس��ومات التي تحتوى عليها
المنطقة التي أقيم عليها ،ودخلت ضمن
التفاصي��ل الت��ي يمكن أن يطل��ع عليها
الضي��وف وه��م يجوب��ون أروقت��ه حيث
أش��جار الورد والرمان والزيتون وش��جرة
العلع��ال والثرم��د والفل��ج العماني الذي
يش��ق المنتج��ع ليضف��ي جم��اال ويمنح
النف��س راح��ة فيما تطل بركة الس��باحة
على حاف��ة صخري��ة بالقرب م��ن نقطة

تصماميم مبتكرة بأدق
التفاصيل المستمدة من
حياة اإلنسان العماني
تطل غرف المنتجع
على غروب الشمس
والمدرجات الزراعية حيث
تسكن القرى في حضن
الجبال
نزالء المنتجع يبدأون
صباحاتهم بإشراقة
الشمس وتأمل حياة
القرية العمانية
ديانا التي يح��رص الضيوف على االلتقاء
بها وقت الغروب لتس��جيل تلك اللحظات
بعدساتهم واالستمتاع بغروب استثنائي
للشمس.
أش��ار لطف��ي س��يدي ،رح��ال ف��ي أحد
مطبوعات الفندق وهو من الش��ركة التي
أش��رفت عل��ى االستش��ارات الهندس��ية
والتصامي��م يق��ول :كان الحف��اظ عل��ى
المش��اهد الطبيعية وإدماجها في البيئة
المبنية أولوية عظمى حيث يقدم الموقع

مناظ��ر مذهل��ة وس��احرة من الش��مال
الغربي إلى الجنوب الشرقي تغطي زاوية
 180درجة وتمتد  360مترا طوال وتشبه
إلى حد كبير المقطع العرضي لنبتة الفطر
عش الغراب عند تعانق الس��اق مع الثمرة
وكان علينا أن نعظم االستفادة من حافة
الجرف الصخري وحتى نتمكن من تقديم
تجربة فريدة في معظم مكونات المنتجع
 115الفريدة .

اطاللة

تطل الغ��رف على الغ��روب والمدرجات
الزراعي��ة حيث تس��كن الق��رى في حض
الجب��ال لتق��دم متع��ه من االس��ترخاء ال
حدود لها ،يبدأ نزالء المنتجع صباحاتهم
بشروق الشمس الذي يكشف القرى التي
تستيقظ باكرا في حضن الجبال المطلة
على المنتجع والمدرجات الزراعية والتأمل
في عظمة وصالبة اإلنس��ان العماني في
هذه القمة الجبلية والتي طوعها لتناسب
حيات��ه بكافة تفاصيلها وفي نهاية اليوم
يس��تمتع بالغروب من القمة حين تتوارى
الش��مس خل��ف النت��وءات الجبلي��ة التي
تصدع��ت في فت��رة زمنيه غابرة ش��كلت
األخادي��د والف��ج العمي��ق وبي��ن هذين
الوقتي��ن هن��اك الكثي��ر م��ن التفاصيل
الصغيرة التي تجذب الس��ياح حيث الليل
في أجم��ل حاالته يقضي��ة الضيوف في
تتب��ع «بن��ات نع��ش» ورفيقاته��ن من
الكواكب والنجوم يس��اعد ذل��ك طبيعة
المنتج��ع ال��ذي حافظ على اله��دوء ولم
يلوث ليل الجبل بكثرة أضوائه.
ويمك��ن للضي��وف في منتج��ع انانتارا
تح��دى الخوف بتس��لق الجبال أو الس��ير
في المس��ارات الجبليه الكتشاف خطوات
الماضى ودوربهم التي صنعها المس��ير
ضمن تفاصيل الحي��اة اليومية وما تطل
عليه من مناظر تس��لب األلباب وأكتشاف
قرى العين والعقر والش��ريجة ووادي بني
حبيب والكثير من الجمال.

لعل م��ن الواضح ل��دى المحدقين في
الس��وق الس��ياحي المحلي ه��و ارتفاع
وتيرة إنجاز المنشآت السياحية المتم ّثلة
ف��ي الفن��ادق والمنتجع��ات بجانب كثرة
الحديث عن افتتاح مطار مسقط الدولي
خالل الربع األول من العام المقبل.
كم��ا أن هن��اك العدي��د م��ن الفن��ادق
التي انش��أت مؤخراً وباتت تش��كل مالذاً
للس��ياح الدوليين والمحليين ولعل أبرز
ه��ذه المنش��آت هو فندق ألي�لا ومنتجع
انانت��ارا ف��ي الجب��ل األخض��ر اللذي��ن
يش��كالن رفداً حقيقيا للقطاع الضيافة
ف��ي محافظ��ة الداخلي��ة وخصوصا في
الجب��ل االخض��ر ،لم��ا يمتاز ب��ه من جو
علي��ل معت��دل ط��وال الع��ام .باإلضافة
الى مجموع��ة من االنش��اءات الفندقية
ف��ي محافظ��ة مس��قط خصوص��ًا ف��ي
مرك��ز عم��ان للمؤتم��رات والمع��ارض
فهناك فن��دق كراون بالزا ،بجانب فندق
ماري��وت قي��د اإلنش��اء باالضاف��ة ال��ى
افتتاح فندق س��ندس روتانا يوم  23من
نوفمبر الجاري ،مما يرفد الس��وق بعدد
الغرف الفندقية والتي س��تغذي الس��وق
الس��ياحي حس��ب متطلبات النمو بحيث
تواك��ب خطط التس��ويق الخارجية التي
تق��وم بها وزارة الس��ياحة ،ه��ذا بجانب
العديد من المش��اريع الفندقية من فئة
الخمس نجوم وهي فنادق كمبنيس��كي
ف��ي مش��روع الم��وج وفن��دق دبليو في
ش��اطىء القرم وهي فنادق على وشك
االفتتاح خالل االش��هر القادمة لتتوافق
وخط��ط الحكوم��ة ف��ي جع��ل القط��اع
الس��ياحي مس��اهم في الدخل القومي
في قادم الس��نوات لم��ا يمثله من قطاع
حيوي استفادت منه دول كثيرة عالميًا.
وفي ظل ما تعيشه السلطنة من أفراح
االحتف��االت بالعيد الوطن��ي  47المجيد
نجد ان هناك مش��روعا استراتيجيا طال
انتظ��اره وه��و عل��ى وش��ك الجاهزي��ة
لما له م��ن اهمية اقتصادي��ة لدى كافة
القطاعات أال وهو مطار مسقط الدولي
وال��ذي جه��ز باالمكان��ات م��ن أج��ل ان
يس��توعب  20مليون��ًا من المس��افرين
سنوياً وهو رقم يلبي الطموح المنشود
للمض��ي قدما بالقط��اع الس��ياحي الى
مزي��د م��ن الفاعلية في ظل المنافس��ة
العالي��ة م��ن قب��ل مط��ارات المنطقة،
باالضاف��ة ال��ى تحويل ميناء الس��لطان
قابوس ال��ى ميناء س��ياحي متكامل به
من األرصف��ة المهي��أة الس��تقبال أكبر
الس��فن الس��ياحية الت��ي تعب��ر خطوط
المالحة الس��ياحية في المنطقة ويعول
كثي��را على ه��ذا المين��اء لزيادة نس��به
الس��ياح إلى الس��لطنة لما له من أهمية
ف��ي التعري��ف بمقومات الس��ياحة التي
تمتلكها الس��لطنة والتي تنفرد بها عن
غيرها من الدول السياحية في المنطقة.
ان هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لوال
عم��ل الجهات ذات االختصاص المباش��ر
وغير المباش��ر وتحويل تل��ك الرؤى الى
واقع ملموس تزده��ر به البلد من خالل
هذا التعاون البناء في مجال التس��هيالت
السياحية للمستثمرين ومنح التراخيص
الس��ياحية للمش��اريع وكذل��ك تنظي��م
مس��ألة التأش��يرات الس��ياحية الس��واق
حديثة مم��ا ينم عن رغبة ج��ادة للعمل
على تحقي��ق منافع اقتصادية من خالل
قطاع السياحة.
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■ خالل فعاليات المؤتمر
للشركات السياحية االلمانية
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■ شواطىء حالمة
في السلطنة

منظمو الرحالت السياحية في شركات السفر االلمانية لـ «

»:

عمان روح األصالة العربية

السلطنة بلد آمن وشواطئها حالمة ونشجع السياح لزيارتها

استطالع:

يوسف بن أحمد البلوشي
أكد عدد من مس��ؤولي ش��ركات
الس��ياحة والس��فر م��ن الس��وق
االلمان��ي وال��دول الناطق��ة باللغة
األلماني��ة ان زيارته��م للس��لطنة
كان حلم��ا وق��د تحقق ،واش��ادوا
بم��ا ش��اهدوه م��ن حف��اة وك��رم
الضياف��ة واألم��ن ال��ذي تتمت��ع به
الس��لطنة والش��عب العُماني الذي
يمتاز بالترحاب بالسياح مما اثر على
انطباعه��م وعمق من ش��عورهم
تجاه هذا البلد الذي يمتاز بالحضارة
والتاريخ وعبق األصالة العربية.
وعب��ر عدد منهم في اس��تطالع
ل��ـ «وجه��ات» خ�لال فعالي��ات
ملتق��ى العم��ل ال��ذي نظمت��ه
وزارة الس��ياحة لش��ركات الس��فر
والس��ياحة م��ن الس��وق األلمان��ي
وال��دول الناطقة باللغ��ة األلمانية
ف��ي منتج��ع ش��انغريال ب��ر الجصة
بمش��اركة حوال��ي  70مش��اركا
م��ن منظم��ي الرح�لات الس��ياحية
ومشغلي شركات السفر والسياحة
بجمهوري��ة ألماني��ا االتحادي��ة
وال��دول الناطقة باللغ��ة األلمانية
(النمسا وسويس��را) ،عن شعورهم
الكبير بما ش��اهدوه في السلطنة
من أصالة عربية محافظة على روح
العادات والتقالي��د وأنهم انبهروا
بإعج��اب عم��ا وج��دوه عل��ى ارض
عمان من تنوع جغرافي وتضاريسي
حيث الجبال والش��واطىء الحالمة
والرمال الذهبية الناعمة والفنادق
الراقية والط��رق الحديثة الممتدة
ط��وال البالد بجان��ب التاريخ األصيل
الذي قلما وجدوه في دول الشرق
األوسط.

■ عمان روح
األصالة العربية

■ سيمونيه

■ أندريا

انبهار

وتقول أندريا وهي احدى منظمي الرحالت
السياحية في احدى الشركات األلمانية ،في
الحقيق��ة الول م��رة أزور الس��لطنة وإنني
انبه��رت بم��ا ش��اهدته خ�لال زيارتي الى
مس��قط والجب��ل األخضر ورمال الش��رقية
من جمال الطبيعة الخالبة .وتضيف قائلة:
لف��ت انتباهي الناس هنا طيبون وودودون
يرحبون بالضيف من الس��ياح وتحس انهم
أصدق��اؤك وه��ذا انطباع يش��جع الس��ياح
على زيارة الس��لطنة بجان��ب كرم الضيافة
العمانية واألكل العُماني الجميل وبالطبع
الشواطىء الحالمة.
وتعبر أندريا قائلة عن إحساس��ها باألمن
فتق��ول :ال ش��ك ان األمن أول ش��يء يفكر
فيه السياح قبل زيارة اي بلد ،وفِي الحقيقة
عمان بلد آمن حتى اكثر من ألمانيا ،لذلك
س��وف ادعو زبائنن��ا من الس��ياح األلماني
للمجىء الى السلطنة .

بلد جميل

أما سيمونيه وهي من منظمي الرحالت
الح��دى الش��ركات النمس��اوية فتقول :ال
ش��ك ان هذه الزيارة هي األولى لهذا البلد
الجمي��ل فق��د كان حل��م وتحق��ق مع هذه
الزيارة  .وتضيف :لقد احببت سلطنة عُمان
كثيرا وأكثر ش��يء جذبني الشعب العُماني
الطيب وه��ذا اول انطباع أخذت��ه من أول

■ اندرياس

■ فيرا

وهل��ة حي��ث انه ش��عب منفتح ،كم��ا انني
أعجب��ت بالجب��ل األخضر بتضاريس��ه ،كما
انني زرت رمال الشرقية وقضينا ليلة هناك
وش��اهدت النجوم تت��أأل جم��اال بعيدا عن
اض��واء الكهرباء فقد ابهرني منظر النجوم
والسماء ليال هنا.
ويش��ترك معنا يوس��ف وهو م��ن مدينة
بافاريا وتحديدا من ريجن س��بورغ ،فيقول:
هذه المرة الثاني��ة التي أزور عُمان وكانت
اول مرة قبل س��نتين ولكنها قصيرة لمدة
ليلة وآخذة خ�لال رحلتي ال��ى الهند ،وقد
ش��اهدت فقط الفن��دق الذي س��كنت فيه
والشاطىء ،لكنني خالل هذه الزيارة عرفت
الكثي��ر عن عُم��ان فق��د زرت الصحراء في
رمال الش��رقية والجبل األخض��ر وأعجبتني
الطرق هنا جميلة ورائعة وممتدة لمسافات
طويل��ة كم��ا اعجبني الش��عب هن��ا لطيف
وودود .ويق��ول :انني اتع َّل��م اللغة العربية
وهي بالطبع لغة جميلة وس��وف احاول ان
أزور السلطنة مرة اخرى في المرات المقبلة.

بلد آمن

م��ن جانبه يق��ول اندري��اس وهو منظم
رح�لات م��ن اح��دى الش��ركات االلماني��ة
وتحديدا من ميوني��خ :عُمان بلد آمن وام
نش��اهد أي شيء يوحي بانه غير ذلك وهذا
امر مهم الس��ياح ونحن في الحقيقة نشجع
السياح األلمان لزيارة السلطنة النها بالفعل
بل��د حيوي ويتمتع بكل مقومات الس��ياحة
التي ينشدها السياح سواء الطبيعة والجبال
والشواطىء والصحراء.
ويضيف قائال :لقد أعجبت بأن العمانيون
يعملون في مواقع كثيرة كما أنهم ش��عب
ودود ويختل��ف ع��ن البل��دان األخ��رى في
المنطقة .لذلك س��وف اتح��دث مع زمالئي
وزبائنن��ا ع��ن كل هذا وس��وف أش��جعهم
لزيارة عُمان خاصة لالستمتاع بالشواطىء
والصحراء.
ويقول  :كثير من الس��ياح ف��ي ألمانيا ال
يعرفون عن عُمان وما تملكه من مقومات
س��ياحية ولكن فقط يعرفون أنها جزء من
الدول العربية والش��رق األوس��ط ولكن ال
يعرف��ون عم��ا تملكه من طبيعة س��ياحية
خالبة وكل ما يبحث عنه الس��ياح ليجدونه

■ يوسف

■ انريكا

هنا في سلطنة عُمان.

سياحة النخبة

وتتحدث معن��ا ايضا ،انري��كا اريند وهي
مسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة السياحية
وتعمل في شركة دير للسياحة وهي احدى
أكبر الش��ركات االلمانية الستجالب السياح
ال��ى الس��لطنة وخاص��ة س��ياحة النخب��ة؛

السوق األلماني
تكتسب الس��وق الس��ياحية األلمانية
أهمي��ة كبرى ل��دى مؤسس��ات القطاع
السياحي في السلطنة بما يعرف عن هذه
الس��وق بأنها واحدة من أكبر األس��واق
المصدرة للسياح للس��لطنة وبمعدالت
إنفاق عال ،حيث بلغ عدد السياح األلمان
 72566س��ائحا عام  ،2016بنسبة تغير
بلغ��ت  % 10عن العام  .2015وبلغ عدد
الس��ياح من سويسرا  14224سائحا في
 ،2016وكان عدد الس��ياح من النمس��ا
 7051سائحا خالل نفس العام.
وبلغ عدد السياح األلمان  49411إلى
سبتمبر  2017م.

مكاتب تمثيل سياحي
قام��ت وزارة الس��ياحة بإنش��اء
وتأس��يس عدد من مكات��ب التمثيل
الس��ياحي الخارجي لها ف��ي عدد من
العواص��م والم��دن الرئيس��ية ح��ول
العالم ف��ي المناطق التي تس��تهدف
ال��وزارة أس��واقها الس��ياحية وذل��ك
من خالل التعاقد مع ش��ركات عالمية
متخصصة في مجال الترويج السياحي
حي��ث تعمل عل��ى تنفي��ذ العديد من
البرامج واألنشطة والزيارات الترويجية
للتعريف بالس��لطنة كوجهة س��ياحية
عالمية التي تس��عى إلى تحقيق تنمية
سياحية مسؤولة ومستدامة.

■ أوتــه

فتقول :الحقيقة تفاجأ كثير من المشاركين
معنا في هذه الرحلة بما ش��اهدوه من اول
وهل��ة ف��ي الزيارة م��ن مقوم��ات طبيعية
وآمان واعجبوا كثيرا ايضا بطيبة الش��عب
العُماني الودود .
وتضيف هذه الشركات تعتبر من كبريات
الش��ركات الس��ياحية التي تس��ير س��ياحة
النخبة واخترنا الس��لطنة لتكون ختام هذه
الدورة التدريبية وقبله��ا كانت في المانيا
ولذلك كان منظم��ي الرحالت قريبين من
الواق��ع الذي ش��اهدوه في الس��لطنة من
مقومات سياحية وامان وشعب طيب وتنوع
جغراف��ي ،وس��وف نتابع معه��م من خالل
محاضرات خاصة عن عمان كما انهم سوف
يتحدث��ون ع��ن تجربة زيارته��م في احدى
المج�لات الس��ياحية خالل ش��هر نوفمبر
لتعري��ف الزبائ��ن عن عمان وما ش��اهدوه
خالل هذه الرحلة.
وتختت��م قائل��ة :تتمت��ع الس��لطنة بروح
الشرق بطابعها المعماري ومحافظتها على
التاريخ واألصالة العربية ولما تزورها تحس
بأنك تزور دولة عربية حقيقية.

أكل طيب

اما فيرا احدى منظمو الرحالت السياحية
وهي من ألمانيا وتعمل في احدى الشركات
في لوكسمبورغ فتقول :احببت عمان كثيرا
لما ش��اهدته خ�لال الزي��ارة وكنت أخطط
من زم��ن لزيارتها وكانت ه��ذه فرصة لي
ف��ي الحقيق��ة للتعرف عن ق��رب عن عمان
وزيارة الصح��راء والجبال وكن��ا نأمل زيارة
نزوى لكن سوف أخطط لزيارتها مرة اخرى
خ�لال الفت��رة المقبلة .وأعجب��ت باالكالت
العمانية والش��عب العُمان��ي الطيب الذي
يحب السياح ويرحب بهم.
كما تحدثت معنا «أوته» وهي من منظمي
الرح�لات م��ن اح��دى الش��ركات االلمانية
فتقول :سعدت كثيرا بما شاهدته خالل هذه
الزيارة فقد كان حلمي ان أزور عُمان وتحقق
خالل هذه الزيارة فتعرفت على الطبيعة التي
تتمتع بها عُمان وش��اهدت الجبال وتعرفت
على الثقافة للشعب العُماني الطيب وايضا
األمان الذي يتمتع ب��ه هذا البلد مما يجعل
السياح ينجذبون الى زيارته.

:
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مسقط-

تمتد بمحاذاة بحر العرب وبحر عمان

شواطئ خ ّ
البة في
السلطنة تجذبك لزيارتها

نظ��ر ًا لموقعه��ا االس��تراتيجي بمحاذاة بح��ر العرب وبحر عمان ،تزخر الس��لطنة بش��واطئ غاي��ة في الجمال والتن��وع البيئي
والجيولوج��ي .حي��ث تنعم بالش��واطئ الصخرية والرملية واألخ��وار والجزر والبحيرات الش��اطئية ،وتعيش ف��ي مياهها الزرقاء
التركوازية مختلف الكائنات والنباتات البحرية ،وهي بيئة خصبة للشعب المرجانية الساحرة.
ّ
ّ
ما يميز شواطئ السلطنة ،هدوئها وطبيعتها البكر ونظافتها وتنوعها البيولوجي الذي يشكل لوحة خالبة من تكامل العناصر
البيئية ،حيث يمكنك التمتّع بممارسة المشي ،أو الصيد أو الخروج في نزهة وتحضير الشواء أو مشاهدة الشروق أو الغروب في
ّ
السلطنة الغناء يجب أال تفوت فرصة زيارتها.
هدوء وسكينة .وهنا  6شواطئ مختبئة بين أحضان طبيعة
ٍ

1

شاطئ
رأس مدركة

يعتب��ر "رأس مدرك��ة" أب��رز ش��به
جزيرة في الس��لطنة ،يقع في محافظة
الوس��طى ويتميّ��ز بجروف��ه الصخرية
الداكن��ة اللون والمكوّن��ة من صخور
األفيوليت المجاورة للش��واطئ البيضاء
الخ ّ
الب��ة والجروف الصخري��ة المكوّنة
من الحجارة الجيرية .وتزخر مياه شاطئ
رأس مدرك��ة بالكائنات البحرية النادرة
مثل الدولفين األحدب الذي يعيش في
المحيطي��ن الهندي واله��ادي وكذلك
أسماك الرقيطة .كما تش��تهر المنطقة بوجود طائر العقاب النساري ،كما يمكن الوقوف أعلى
التالل الصخرية للبحث عن طيور "األطيش المُقنّع" والطيور االستوائية ذات المنقار األحمر.

3

شاطئ
حـــل

قريب��اً م��ن حص��ن «بخ��ا» بمحافظة
مس��ندم ،يمت��د ش��اطئ ح��ل الواس��ع
والذي يُط��ل على مياه الخلي��ج العربي
الالزوردية .يمكنك أخذ استراحة للتنّزه
وتناول الوجبات الخفيفة على الش��اطئ
أثن��اء قيادة الس��يارة بين بخ��ا وخصب،
ومشاهدة أسراب طائر الغاق السُقطري
الت��ي تتوافد بكثرة على طول الس��احل
أثن��اء هجرتها في نهاي��ة فصل الصيف.
كما أن مُش��اهدة الغروب والشروق في
شاطئ حل هي تجربة استثنائية ساحرة
عليك أال تفوّتها.

5

الشاطئ
األبيض

مط ً
ال على الجروف الش��اهقة لسلسلة
جبال الحجر الشرقية ،يقع خليج «الشاطئ
األبي��ض» جنوب قرية فنس الس��احلية
الواقعة على الطريق الس��احلي الواصل
بين والية صور ووالية قريّات .ويُسمّى
ً
نسبة لرماله البيضاء
بالشاطئ األبيض
ّ
تش��كلت م��ن الش��عاب المرجانية
التي
في العصور القديمة .ويُعتبر الش��اطئ
األبيض أفض��ل مكان لالس��تجمام في
محافظة مسقط ،حيث يمكنك الس��باحة في مياهه االستوائية برفقة أنواع عديدة من األسماك،
خصوصاً تحت المنحدرات الصخرية للرأس البحري المنخفض شمال الشاطئ.

2

شاطئ
اللكــبي

ش��اطئ اللكب��ي بمحافظ��ة
الوس��طى ه��و مزي��ج جمي��ل
م��ن الرم��ال الناعم��ة والبرك
ّ
تُشكل
الصخرية الضحلة  ،التي
معاً لوح��ة من إب��داع الخالق.
وعن��د حل��ول موس��م الري��اح
الموس��ميّة ،ينع��م الش��اطئ
بتن��وّع أحيائ��ي مُبه��ر ،حيث
يمك��ن العثور عل��ى الرخويات
وطيور البلشون الرمادي وبلشون الصخر وكذلك طيور قنبرة الماء والكروان وحتى صائد المحّار
ف��ي بعض األحيان .يمكنك االس��تمتاع بنزهة جميل��ة اللتقاط الصور ومش��اهدة الطيور النادرة
وسط أجواء الرياح الموسمية المُنعشة خالل الصيف.

4

شاطئ
دبـــا

متربّع��اً بي��ن السالس��ل
الجبليّ��ة الش��امخة ف��ي
محافظة مس��ندم ،ومُط ً
ال
عل��ى مي��اه بح��ر عُم��ان
الدافئ��ة ،يمنح س��احل دبا
الرملي م�لاذاً آمناً لمراكب
الصيد الشراعية على مرفأه
الجمي��ل .وال يج��ب علي��ك
تفويت متع��ة زي��ارة ميناء
الصيد ،حيث بإمكانك مش��اهدة الصيادين أو ركوب مركب ش��راعي وأخذ جولة في عرض
البحر ،مُستمتعاً بالطقس الجميل.

6

شاطئ
ينكت

بال ُقرب م��ن بلدة «ينكت»،
يمت��د خ��ور بح��ري يش��به
المضي��ق البح��ري باتج��اه
الداخ��ل م��ن بح��ر عُم��ان،
ال خليجاً صغيراً فريداً
مُش��ك ً
م��ن نوع��ه ف��ي محافظ��ة
مس��قط .إن أفض��ل وس��يلة
لزي��ارة الخور هي باس��تخدام
الق��ارب ،حي��ث أن الم��د قد
يُخفي اليابسة أحياناً ،إذ ال تستغرق الرحلة إليه أكثر من  25دقيقة من مرسى بندر الروضة .في
جولتك الش��يقة عبر القارب ،تس��تطيع رؤية طائر الغاق وهو يصطاد األسماك عند أسفل الجروف
الصخرية شديدة االنحدار.
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تشهدان صحوة سياحية من حيث عدد المشاريع التنموية

الظاهرة والبريمي

محفزات تراثية ونزل قديمة دعائم للسياحة
مناقشة أبرز التحديات أمام القطاع السياحي في محافظتي الظاهرة والبريمي
عبري  -البريمي
يوسف بن أحمد البلوشي
سلس��لة من التحدي��ات يواجهها القطاع
السياحي في محافظتي الظاهرة والبريمي،
عرضه��ا مس��ؤولو القط��اع الس��ياحي في
المحافظتي��ن عل��ى رئيس لجنة الس��ياحة
بغرفة تجارة وصناعة عمان علي بن س��الم
الحج��ري خ�لال زيارت��ه ال��ى غرف��ة تجارة
وصناع��ة عمان فرع الظاه��رة وفرع الغرفة
في محافظة البريمي.
وكانت أب��رز التحديات حس��ب ما طرحها
مسؤولو القطاع السياحي في الظاهرة ،عدم
وج��ود عدد كاف من الفنادق واالس��تراحات
الت��ي تلب��ي حاج��ة الس��ياح وع��دم وجود
المطاعم والمقاهي وغي��اب مراكز التخييم
والحدائ��ق الترفيهي��ة الت��ي تلب��ي حاج��ة
المجتمع .كما أكد مسؤولو القطاع السياحي
عل��ى اهمي��ة انش��اء المتاح��ف واالهتمام
باألس��واق التراثي��ة ،إضاف��ة الى اس��تغالل
األفواج الس��ياحية التي تزور محافظة ظفار
خالل موسم الخريف خاصة تلك القادمة من
دول الخلي��ج حيث تعد والي��ة عبري محطة
عبور الى محافظة ظفار وايضا منطقة عبور
الى المملكة العربية الس��عودية بعد افتتاح
المعبر الح��دودي بين البلدي��ن .بينما أكد
مسؤولو القطاع السياحي في غرفة البريمي
على التنافس غير الشريف من مالك الفنادق
والش��قق الفندقية مما جعل األسعار تهبط
الى مس��توى مت��دنٍ .كما طالب��وا باهمية
اقامة مهرجان سياحي في محافظة البريمي
بجانب جذب المس��تثمرين ال��ى خارج اطار
محافظ��ة مس��قط والدق��م للتع��رف عل��ى
المقومات السياحية في المحافظات االخرى
مع نية اقامة ملتقى استثماري في محافظة
البريمي.

مقومات

وأكد علي الحجري رئيس لجنة الس��ياحة
بالغرف��ة ان محافظ��ة الظاه��رة تش��تهر
بالعدي��د من المقومات الس��ياحية س��واء
من حيث الموقع االس��تراتيجي بين واليات
ومحافظ��ات الس��لطنة او ال��دول المجاورة
اضاف��ة الى المواقع الس��ياحية االخرى مثل
األودية والق�لاع والبيوت االثري��ة والرمال
الذهبي��ة في حمراء الدروع والتي بال ش��ك
تحتاج ال��ى التس��ويق والتروي��ج وهذا لن
يك��ون اال من خالل الفنادق والمؤسس��ات
الس��ياحية في المحافظة وتكات��ف الجميع
البراز مقومات المحافظة سياحيا.
وأض��اف الحج��ري ان الس��ياحة تجذب أي
اس��تثمار س��واء كان س��ياحيا او اقتصاديا
أو تجاري��ا مش��يرا ال��ى ان وج��ود  4فنادق
حالي��ا يمثل اهمية ويوفر الغ��رف اإليوائية
مع وج��ود المطاعم والمقاه��ي التي تزداد
يوما بعد يوم .وأش��ار إلى اهمية أن تفعل
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة دورها
ف��ي هذا الجانب ،اما من حي��ث توفر مراكز
التخيي��م والحدائق العامة ف��ان هذا يتأتى
من خالل دور المستثمرين في هذا الجانب
ومحاول��ة الوق��وف مع الجه��ات الحكومية،
وانه من االهمية إقامة مراكز إيواء وتخييم

■ حارة الرمل احدى الحارات
القديمة في عبري

ف��ي حمراء الدروع وكذلك في والية محضة
والس��عي لجذب الس��ياح م��ن المحافظات
االخرى ومن الدول المجاورة.

أسواق شعبية

أم��ا من حي��ث توفر االس��واق الش��عبية
فق��د أكد الحجري عل��ى أن عبري تعتبر من
الواليات المش��هورة باألس��واق الش��عبية
والت��ي كان��ت معب��را للقوافل مم��ا تعدها
وجهة تجارية وهناك أسواق تراثية يتوجب
االهتمام بها وجعلها وجهة للسياح.
ودع��ا رئي��س لجن��ة الس��ياحة األهال��ي
بالتعاون خاصة ممن لديه البيوت التراثية
مما يتوجب تحويلها الى نزل تراثية وكذلك
اصح��اب المزارع م��ن خ�لال تحويلها الى
ن��زل خض��راء  .كما دعا ال��ى اهمية خفض
أس��عار الفنادق من اجل جذب اكبر عدد من
الس��ياح الى المحافظة ،مش��يرا الى اهمية
الترويج الى مقومات المحافظة لكل النزالء
والتعري��ف به��ا كوجه��ة س��ياحية بجانب
اس��تغالل أراض��ي االنتف��اع ف��ي محافظة
الظاهرك إلقامة المش��اريع الس��ياحية وان
م��ن االهمية ان يب��دأ المس��تثمر المحلي
باالستثمار حتى ينجذب المستثمر األجنبي .

فنادق قادمة

من جانبه اكد عل��ي الكلباني رئيس فرع
الغرف��ة في محافظة الظاهرة ان هناك عدة
فن��ادق قادمة ال��ى المحافظة مما يوس��ع

■ زاهر الكعبي

من فرص االس��تثمار في القطاع السياحي
فهناك فنادق في عبري وإنشاء عبري بوادي
مول والذي سيتم معه انشاء فندق وسينما
وايضا هناك خطة النشاء فندق واستراحات
ونزل س��ياحية في والية ينقل وايضا نادي
عبري ينوي انش��اء فندق ايضا ،كما س��يتم
انش��اء محطة متكاملة في ينق��ل و 3اُخرى
على طريق عبري السعودية.
وق��ال الكلبان��ي :هناك صحوة س��ياحية
واس��تثمارية واقتصادية تشهدها محافظة
الظاه��رة وهن��اك اكث��ر م��ن  7000آالف
منتس��ب في الغرفة وهذا يغير من ومالمح
االس��تثمار في المحافظة التي تشهد نموا
كبيرا في التنمية.

م��ن جانب��ه ق��ال حمّ��اد الغاف��ري مدير
ادارة الس��ياحة ف��ي محافظ��ة الظاهرة ان
هناك ضعفا في تجاوب المس��تثمر المحلي
وال��ذي نأم��ل ان يبدأ المس��تثمر العُماني
في االس��تثمار عل��ى ه��ذه االرض في ظل
المقوم��ات الس��ياحية خاص��ة وان هن��اك
فرص اس��تثمارية متاحة خاصة في القطاع
السياحي ولكن مع ذلك نشهد هناك حركة
س��ياحية ف��ي المحافظ��ة بجان��ب الحراك
التجاري واالقتصادي .
من جانبه قال أمجد الصوافي صاحب فندق
المجد اننا نأمل عمل برنامج للسياح الذين
يزورون الس��لطنة وجعل محافظة الظاهرة
جزء من اجندة الش��ركات الس��ياحية وفِي
اطار حزم س��ياحية لجذب السياح الى عبري
وبقي��ة الواليات لما تمت��از به من مقومات
سياحية .من ناحيته اكد ماهر ضامن مدير
فندق واحة عبري على اهمية توصيل البنية
األساسية الى المواقع السياحية خاصة من
حي��ث توفر الط��رق .أما محم��ود الخاطري
فقد أك��د على اهمي��ة تس��هيل اإلجراءات
للتراخي��ص الس��ياحية وابع��اد االزدواجية
بين المؤسسات الحكومية من اجل حلحلة
القوانين واالجراءات .

تسهيالت للمستثمرين

وفي البريمي ،أكد رئيس فرع غرفة التجارة
في البريمي الشيخ بطي النيادي على اهمية
تعزيز التع��اون بين وزارة الس��ياحة ورجال

االعم��ال والمس��تثمرين النش��اء مش��اريع
استثمارية في محافظة البريمي.
وطالب الني��ادي بمزيد من التس��هيالت
للمس��تثمرين في محافظ��ة البريمي حتى
يتم إنع��اش الجانب االس��تثماري حيث اننا
نواجه تحديات في هذا الجانب بسبب زيادة
الرس��وم والتعقيدات في اإلج��راءات اضافة
الى فرض نس��ب التعمين على الش��ركات
والمستثمرين.
اما زاهر الكعبي رئيس لجنة السياحة بفرع
الغرفة في البريمي فأكد على اهمية وجود
آلية لوقف فتح مزيد من الفنادق والش��قق
الفندقي��ة اذا وج��د ان الس��وق مكتفيا من
أع��داد الغرف الفندقي��ة وااليوائية ،حتى ال
يتسبب في وجود تخمة في المعروض مما
يساهم في هبوط األسعار الى أدنى مستوى
كما ه��و الحال ف��ي البريمي حي��ث تهبط
األس��عار الى ما دون  10رياالت وأحيانا الى
 6رياالت وهو امر مزعج للمستثمرين.
وق��ال الدكتور س��لطان اليحيائ��ي نائب
رئي��س غرفة الس��ياحة ف��ي البريم��ي اننا
نأمل في اقامة ملتقى سياحي في محافظة
البريمي خالل العام المقبل من أجل إنعاش
الجانب الس��ياحي ،اضافة ال��ى وجود خطة
إلقامة مؤتمر عن االس��تثمار في السلطنة
بهدف التعريف بفرص االستثمار والقوانين
الت��ي توفرها الس��لطنة من اجل تس��هيل
االس��تثمارات األجنبية وكذلك للمس��تثمر
المحلي.

تعاون وثيق

بينم��ا أك��د احم��د الفليت��ي مدي��ر ادارة
الس��ياحة في محافظة البريم��ي :ان هناك
تعاون��ا وثيقا م��ن جان��ب وزارة الس��ياحة
للمس��تثمرين ونحن نرحب باي مس��تثمر
إلقامة مش��روعه في المحافظ��ة التي تعد
بيئة خصبة لالستثمار السياحي.
واش��ار الى ان في البريم��ي حاليا حوالي
 30فندق ومنشأة س��ياحية منها  12فندقا
و 15شقق فندقية وثالث استراحات كن ان
هناك  4فنادق قيد التأسيس وعدد مشروع
واح��د لعدد ش��قق فندقية .كم��ا يوجد في
المحافظ��ة قرابة  1836س��رير وعدد 996
غرفة فندقية.
منتوج سياحي
م��ن جانب��ه اش��ار المهن��دس محم��د
الزدجال��ي مدير عام خدمات المس��تثمرين
ف��ي وزارة الس��ياحة وعضو لجنة الس��ياحة
في غرفة التجارة والصناعة إلى ان البريمي
تش��هد حركة س��ياحية كبيرة وهذا يتضح
م��ن خالل تزايد أعداد الفن��ادق خاصة وان
البريمي تعتبر محطة للزوار سواء من داخل
السلطنة او خارجها وبالتالي علينا استغالل
هذا في جذب المزيد من السياح وتوفير كل
ما يس��هم في جعل البريمي وجهة سياحية
من خالل توفير منتوج س��ياحي واس��تغالل
الق�لاع والحص��ون في المحافظ��ة وكذلك
االسواق التراثية.
وق��ال ان وزارة الس��ياحة تس��هل كل ما
يمكن ان يجذب المس��تثمرين لالس��تثمار
في القطاع الس��ياحي الذي يمثل اليوم احد
روافد تنويع مصادر الدخل.
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اكثر من  31ألف غرفة فندقية لخدمة القطاع السياحي بالمحافظة

ظفار تشهد نقلة نوعية في تطوير المشاريع السياحية
مرهون العامري :افتتاح الحديقة المائية في ديسمبر ومشروع جزيرة السودة ومنتجع شذا في 2018

قريبا الكشف عن الرؤية المستقبلية الستراتيجية تطوير  10واليات في ظفار
صاللة  -خاص -
تع��د الس��ياحة أح��د اه��م القطاع��ات
الحيوي��ة التي تس��اهم بش��كل فعال في
تنويع مصادر الدخ��ل االقتصادي ،وتركز
وزارة السياحة على ايجاد سياحة تكاملية
بين مختلف محافظات السلطنة واستغالل
مكام��ن الق��وة ف��ي القط��اع الس��ياحي
من خالل اس��تثمار المقوم��ات الطبيعية
والتاريخية واستهداف مشاريع نوعية ذات
قيمة اقتصادية مضافة وفائدة للمجتمع.

■ شواطىء خ ــالبة
تجذب السياح األوروبيين
في موسم الشتاء

وجهة مثالية

يقول مرهون بن س��عيد العامري مدير
عام الس��ياحة في محافظة ظف��ار :تعتبر
محافظ��ة ظف��ار وجه��ة س��ياحية مثالية
على م��دار الع��ام حيث المن��اخ المعتدل
الذي يش��هد تحوال من االس��بوع الثالث
لش��هر يونيو الى نهاية ش��هر س��بتمبر
نظرا لتس��اقط االمطار والج��و الضبابي
م��ع اكتس��اء الجب��ال والهضاب ببس��اط
اخض��ر وتدف��ق العيون المائي��ة وجريان
االودية ،في موس��م يع��رف بالخريف مما
يش��د اليها الرحال من السياح سواء من
داخل الس��لطنة او من أبن��اء دول الخليج
والمقيمين فيها.
ويضي��ف :عملت وزارة الس��ياحة على
تنمية القطاع الس��ياحي بمحافظة ظفار
م��ن خالل وضع رؤية مس��تقبلية تتمثل
في االس��تراتيجية الس��ياحية للمحافظة
المتوقع اإلع�لان عنها بنهاية هذا العام
2017م ،حيث تش��مل الواليات العش��ر
 10بالمحافظة وتربط المدينة بالسهل
والجبل والصحراء ،وذلك بإقامة الخدمات
السياحية وطرح المواقع االستثمارية من

■ السياحة البحرية الى
صاللة تشهد ارتفاعا مع
زيادة السفن السياحية

■ مرهون العامري

منتجعات وفنادق ومخيمات ومطاعم في
خطة تمت��د الى عام 2040م ومدرج بها
المناخ االستثماري بالمحافظة.

مشاريع استثمارية

ويستطرد مدير عام السياحة بمحافظة
ظف��ار قائال :تحظى محافظ��ة ظفار بعدد
من المشاريع الس��ياحية االمر الذي جعل
كثي��ر م��ن المس��تثمرين يتهافتون من
اج��ل االس��تثمار ف��ي قطاعها الس��ياحي
نتيجة المقومات السياحية التي تزخر بها
طوال العام س��واء خالل موس��م الخريف
الذي يك��ون مقصدا للس��ياح العمانيين

والخليجيين  ،وس��اهم هذا في زيادة عدد
المش��اريع االس��تثمارية ف��ي المحافظة
وهناك عدد من المش��اريع ت��م افتتاحها
في السنوات الماضية واُخرى قيد اإلنشاء
ومنها مش��روع منتج��ع جزيرة الس��ودة
وه��و منتج��ع بيئ��ي ويض��م ش��اليهات
س��ياحية ويق��ع ف��ي جزيرة الس��ودة في
والي��ة ش��ليم وج��زر الحالني��ات ،وجاري
استكمال المش��روع ومتوقع افتتاحه في
ع��ام 2018م .كما أن هناك منتجع ش��ذا
الس��ياحي فئة  5نجوم والمتوقع افتتاحه
في مارس 2018م.
اما مشروع الحديقة المائية في مشروع
"هوان��ا صالل��ة" متوق��ع افتتاح��ه ف��ي
ديس��مبر 2017م والتي س��تضيف بعدا
جديدا للس��ياحة في محافظة ظفار سواء
خالل موسم الخريف او السياحة الشتوية.
كما يتوق��ع افتتاح ع��دد ( )122غرفة
فندقية في "هوانا صاللة" خالل ديسمبر
المقبل ليصل ع��دد الغرف الى ()1000
غرف��ة فـــندقية وهذه الزيادة بال ش��ك
ترف��د القط��اع بع��دد اوفر م��ن الغرف
األيوائية وهو دليل على ان المستثمرين
يؤكد عل��ى نجاح الحركة الس��ياحة نحو
محافظ��ة ظف��ار ط��وال الع��ام ولي��س
اقتصارها على موس��م الخريف كما كان

سابقا .كما س��يتم تنفيذ مشروع فندق
خمس نج��وم بموقع "هوانا صاللة" في
عام 2018م.
ويشرع فندق هيلتون في تجديد جميع
مرافقه على أن يعاد افتتاحه على موس��م
خريف صاللة 2018م.
كما ان هن��اك مش��روع تطوير منطقة
جبل س��محان لتش��مل ممش��ى وأماكن
للتخيي��م ومطاع��م ،اضافة الى مش��روع
تطوير العيون المائية .

الفنادق

ويق��ول العام��ري :يبلغ عدد المنش��آت
الفندقية بمحافظة ظفار خالل هذا العام
إلى  32منش��أة بعدد  3165غرفة تحوي
 4892سريرا .كما زاد عدد المنشآت ذات
التصنيف ( )5نجوم إلى  4فنادق.
وبلغ عدد النزالء للموس��م الشتوي من
الجنسيات االوروبية ( )40.748نزيل.
كم��ا ارتفعت اي��رادات الفن��ادق للفترة
ذاتها وحتى الربع االول من عام 2017م
ال��ى حوال��ي ( )374211.011بنس��بة
( )% 30.5مقارن��ة بنف��س الفت��رة لعام
2016م .وتتمي��ز محافظ��ة ظفار بوحود
عدد من الق�لاع والحصون منها حصن
طاق��ة حيث بل��غ ع��دد زواره الى ش��هر
سبتمبر من عام 2017م ( )43469زائرا،

بينم��ا هناك ايضا حصن س��دح وحصن
مرباط ولك��ن حاليا تحت عملية الصيانة
للحصون التي تقوم بها الجهات المعنية
من اجل اعدادها وتهيأتها لخدمة القطاع
السياحي.

السياحة البحرية

وأخ��ذت محافظ��ة ظف��ار ف��ي تعزي��ز
الس��ياحة البحرية من خ�لال وجود ميناء
صاللة فقد ش��هدت الفت��رة  1يناير الى
 14أكتوبر 2017م زيارة عدد  18سفينة
س��ياحية تحم��ل  17381س��ائحا م��ن
جنسيات مختلفة  .فيما كان عدد زوار عام
 2016حوال��ي  35524س��ائحا على متن
 34سفينة سياحية.
كما ارتف��ع عدد المس��افرين القادمين
الى مط��ار صاللة من يناير الى س��بتمبر
لعام  2017عبر الرحالت الداخلية بنسبة
وقدره��ا  % 24.5عن نف��س الفترة من
عام  ،2016كما ع��ززت الرحالت الدولية
ال��ى مط��ار صالل��ة حركة الس��فر نتيجة
تهيئ��ة المطار بص��ورة حديث��ة تتوافق
والنقل��ة الكبي��رة الت��ي يش��هدها قطاع
المط��ارات والقطاع الس��ياحي مع تدفق
الرحالت الجوية المباشرة من دول اوروبا
الى صاللة مباش��رة وفتح خطوط طيران
دولية رحالتها بين صاللة ودول آسيا.
■ القطاع الفندقي
في ظفار يشهد تدفق
االستثمارات السياحية

■ صاللة وجهة
سياحية طوال العام

18

العـيد
الوطني

نوفمبر 2017

ينوي تدعيم أسطوله بـ  4طائرات ايرباص 320

طيران السالم يسير  5رحالت يوميا
إلى الدوحـة ..من  22نوفــمبر
مسقط ــ

الطيران العماني يدشن مسابقات جديدة لضيوفه
مسقط-
عق��ب نجاح المب��ادرات الت��ي أطلقها على
منصات وس��ائل التواصل اإلجتماعي مؤخرا،
أعل��ن الطي��ران العُمان��ي ،الناق��ل الوطني
لسلطنة عُمان ،عن إطالقه مسابقات جديدة
أكثر تشويقا بهدف اإلحتفال باليوم العالمي
للسياحة ومهرجان األلوان “ديوالي”.
وكجزء من مساعيه للترويج ليوم السياحة
العالمي ،دش��ن الطيران العُماني مس��ابقة
عل��ى منص��ات التواص��ل اإلجتماع��ي تحت

شعار «ابتس��امات الفوز « استمرت حتى 11
من ش��هر أكتوبر الماض��ي ،حيث تم إطالق
المس��ابقة عبر منصات التواصل اإلجتماعي
على كل من فيسبوك وتويتر وانستغرام حيث
وجه��ت الدعوة إلى المتابعين إللتقاط صور
س��يلفي والتدليل على وجهته��م المفضلة
عبر ش��بكة الطيران العُمان��ي .محظوظان
ستتس��نى لهم فرصة الفوز بأميال س��ندباد
يمكن استبدالها بتذكرتي سفر على الدرجة
السياحية إلى وجهتهم المختارة.
وم��ن منطل��ق إلت��زام الناق��ل الوطن��ي

باإلهتمام بزبائنه في الهند ،شارك الطيران
العماني ضيوفه احتفالهم بمهرجان ديوالي
المعروف بإس��م مهرجان األضواء من خالل
تدش��ين عرض ترويج��ي لمضاعف��ة أميال
السندباد على الوجهات الهندية ،وهو ما يعد
فرصة س��انحة أمامهم لتحقيق المكاس��ب.
علما بأن الطيران العماني يسير رحالته إلى
 11وجهة مختلفة في الهند وقام منذ بداية
العام الج��اري بتعزيز ت��رددات الرحالت إلى
عدد من الوجهات.

طيران الخليج تمنح ممثلي اإلعالم
الروسي فرصة استكشاف البحرين
المنامة-
تعاونت طيران الخلي��ج ،الناقلة الوطنية
لمملك��ة البحري��ن ،مع فندق فورس��يزونز
خلي��ج البحري��ن  ،فن��دق الخم��س نجوم
المطل على البحر في عاصمة المملكة ،في
تنظيم رحلة تعريفية الستكشاف البحرين
لعدد من ممثلي اإلعالم في مجال الس��فر
والحياة الروسيين.
واس��تمتع ممثل��ي اإلعالم خ�لال الزيارة
بالخدمات والمنتجات التي تقدمها طيران
الخليج في الجو وعلى األرض ،بما في ذلك
قاع��ة الصق��ر الذهبي في مط��ار البحرين
الدولي ،وبزيارة عدد من المعالم المحلية
الش��هيرة؛ وباإلقامة في فندق فورسيزونز
خلي��ج البحري��ن ال��ذي يتمي��ز بالرفاهية
وبمطاعمه الحاصلة على نجوم ميش��لين
للفنون المطبخية.
بامتالكها إلحدى أكبر شبكات الوجهات
في المنطق��ة ،مع رحالت يومي��ة متعددة
إلى أكثر من  10مدن في الشرق األوسط؛
تتخذ طي��ران الخليج موقعاً ممت��ازاً لربط

يبدأ طي��ران الس�لام ،أوّل طيرانٍ
اقتصاديّ في الس��لطنة ،في تس��يير
رحالت��ه باتج��اه العاصم��ة القطرية،
الدوحة اعتباراً من الثاني والعش��رين
من نوفمبر الجاري ،وستس��ير الشركة
 5رحالتٍ أس��بوعيّة من مسقط إلى
مطار حمد الدوليّ ،حيث سيس��تمتع
الضيوف بباقة من المزايا ذات القيمة
المضاف��ة التي تش��مل أوقاتاً مريحة،
وأس��عار تنافس��ية وفق أعل��ى معايير
الطيران اإلقتصادي.

خيارات سفر

وق��ال الكابت��ن محم��د أحم��د،
الرئيس التنفيذيّ لطيران الس�لام:
لق��د التزم طيران الس�لام ومنذ بدء
أعماله بتحقيق جمل��ةٍ من األهداف
الرئيس��يّة التي تش��مل إثراء تجربة
المسافرين في عُمان والمنطقة من
خالل توفير خيارات س��فر اقتصاديّة
وآمن��ة وعمليّ��ة ،وتعزي��ز مكان��ة
الس��لطنة الس��ياحيّة ف��ي المحافل
الدوليّ��ة ،والمس��اهمة ف��ي تنويع
مصادر االقتصاد الوطنيّ بعيداً عن
قطاع النفط والغاز.
ّ
ويش��كل إط�لاق
وأض��اف يق��ول:
رحالتن��ا إل��ى وجهتنا الثامن��ة قفزة
باتج��اه تحقيق أهدافن��ا ،األمر الذي
س��يعود بالنف��ع عل��ى الب�لاد م��ن
خ�لال ربطه��ا بالعديد م��ن المدن
الس��ياحيّة والتجاريّة واالقتصاديّة
ف��ي المنطقة.ونح��ن فخ��ورون بما
ح ّققن��اه حتى اليوم ،وس��وف نواصل
جهودنا إلضافة المزيد من الوجهات
الجديدة في المستقبل القريب.

ميزة تنافسية

أوروب��ا وآس��يا ف��ي االتجاهين بع��دد من
الوجهات الرئيس��ية في الش��رق األوسط
وشمال أفريقيا.
وكان��ت الناقلة ق��د أعلنت مؤخ��راً عن
زي��ادة ع��دد رحالتها إلى موس��كو من 4
رحالت أس��بوعية إلى رحالت يومية ،حيث

بدأ العمل بجدول��ة الرحالت الجديدة في
آخر أس��بوع من أكتوبر الماضي .وتتزامن
ه��ذه الزي��ادة مع الذك��رى الثالث��ة لبدء
تس��يير رحالت الناقلة المباشرة من وإلى
مط��ار دومديدوفو الدولي ف��ي العاصمة
الروسية موسكو.

ع��ن المي��زة التنافس��يّة الت��ي
يمتلكه��ا طيران الس�لام باعتباره
شركة حديثة العهد ،أوضح الرئيس
التنفي��ذي لطيران الس�لام :يتمتع

■ كابتن محمد أحمد

طيران الس�لام بالمرونة التي تتيح
ل��ه االس��تجابة لكاف��ة متغيّ��رات
الس��وق .مضيف��اً بأنه يت��م اختيار
كافة وجهات طيران السالم حسب
متطلب��ات ضيوفه��ا ونتيجة لهذه
السياس��ة ،فقد نجحت الشركة في
تس��يير رحالته��ا إل��ى العديد من
الوجه��ات الناجح��ة بما ف��ي ذلك
صاللة ،وصحار ،ودب��يّ ،والمدينة
المن��وّرة ،وج��دّة ،وس��يالكوت،
وكراتش��ي .كما علم��ت «وجهات»
عن خطط الش��ركة تس��يير رحالت
الى تبليسي عاصمة جورجيا اعتبارا
من ش��هر يونيو المقب��ل لمواكبة
حرك��ة النم��و نح��و ه��ذه الوجهة
الس��ياحية التي تحظى بإقبال جيد
من السوق العُماني.
أن طيران الس�لام
جديرٌ بالذكر ّ
يس��عى وباس��تمرار لرب��ط المزيد
من المدن العُمانيّة ،بما في ذلك
صحار وصاللة ،مع وجهاته الدوليّة
المختلف��ة ،به��دف تعزي��ز حرك��ة
النم��وّ الس��ياحيّ واالقتص��اديّ.
وتعت��زم الش��ركة إضاف��ة أربع��ة
طائرات إيرباص من طراز ِ()A320
إل��ى أس��طولها خالل ع��ام ،2018
بحي��ث تتمكن من دع��م خططها
التوسعيّة الطموحة.

مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة من بوينج
القاهرة-
وصلت مطار القاهرة الدولي ،يوم السبت
 20أكتوب��ر الماض��ي ،الطائ��رة الثامن��ة
الجديدة لشركة مصر للطيران ،من صفقة
شراء  9طائرات من طراز بوينج ،800\737
والتي تعاقدت عليهم الش��ركة مع بوينج،
بتكلفة  864مليار دوالر ،تمهيدا لالنضمام
إلى أسطول الشركة.
وقال الطيار ش��ريف عزت رئيس ش��ركة
مص��ر للطي��ران للخط��وط الجوي��ة ،إن
الط��رازات الجديدة الت��ي تعاقدت عليهم
الش��ركة تض��م العدي��د م��ن مس��تويات
الرفاهية ،يتكون من  154مقعدا بواقع 16
مقعدا لدرجة رجال األعم��ال و 138مقعدا
للدرجة الس��ياحية ،وكذلك اكبر مس��احات
لتخزي��ن حقائب اليد علي الطائرة ،وإضاءه
س��قفية بتقني��ة  LEDتعزز من الش��عور
برحاب��ة الطائرة ،وج��دران جانبية جديدة
مزدانة بنقشات عصرية وديكورات والوان
أكث��ر اش��راقا ،وإط��ارات جدي��دة للنوافذ

«العربية» تطلق  11رحلة بين فاس وأوروبا
فاس -

ومص��ادر طاق��ة جديدة لش��حن الهواتف
وأجهزة الكمبيوتر.
أضاف عزت ،تم زيادة المسافة بين مقاعد
الطائرة وبعضها ،لتصل إلى  32بوصة في
الدرج��ة الس��ياحية ،و  45بوصة في درجة
األعمال ،لتفوق بذلك المساحة الموجودة
ف��ي ه��ذا الن��وع م��ن ط��راز الطائ��رات،
والمتعارف عليها على المس��توى العالمي،
وتحتوي على نظام فيديو شخصي لعرض

أح��دث األفالم الروائية والتس��جيلية  ،كما
تم تزويد كابينة الطائرة بأنظمة ترفيهية
متقدمة.
ويعد ه��ذا الط��راز األول م��ن نوعه في
اس��تخدام نظام AVOD (Audio Video
 )on Demandوال��ذي يتمت��ع بوج��ود
شاشة ش��خصية أمامية لكل مقعد يسمح
للراكب بمش��اهدة الشاش��ة بشكل ذاتي
ومختلف عن باقي الركاب.

تعت��زم ش��ركة العربية
للطيران  ،المغرب الرائدة
في مج��ال النق��ل الجوي
منخفض التكلفة ،إطالق
 11رحل��ة جوي��ة جدي��دة
نح��و أوروب��ا انطالقا من
مطار فاس سايس.
وش��كل هذا المش��روع
موضوع اتفاقية شراكة بين شركة العربية للطيران – المغرب ومجلس جهة
فاس مكناس ،تمت المصادقة عليها خالل ش��هر أكتوبر الماضي .وتهم هذه
الرح�لات مدن باريس ،وبوردو ،وستراس��بورغ ،وليون ،ولندن ،وامس��تردام،
وبروكسيل ،وكولونيا ،وروما ،وميالنو ،وبرشلونة.
وت��روم االتفاقية تعزيز الربط الجوي بين جهة فاس مكناس وأوروبا ،ورفع
عدد الرحالت المنطلقة من مطار فاس سايس بنسبة  44في المائة.
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العـيد
الوطني

يتيح للزوار االنسجام مع عناصر الطبيعة والثقافة المحلية

منتجع أنانتارا الجبل األخضر يطفئ شمعته األولى
الجبل األخضر -
احتف��ل منتجع أنانت��ارا الجب��ل األخضر
الشهر الماضي ،وهو أعلى منتجع مصنّف
من فئة الخمس نجوم في الشرق األوسط،
بذكرى تأسيس��ه األولى .يجث��م المنتجع
على حافة وادٍ س��حيق على ارتفاع 2000
متر فوق س��طح البحر ،وق��د افتتح أبوابه
رس��مياً بعد طول انتظ��ار منذ عام مضى،
مبشّ��راً بحقبة جديدة من تجارب الس��فر
الفاخر في هذه المنطقة االس��تثنائية في
عمان.
وفي إطار االحتفاالت ،أقام منتجع أنانتارا
الجبل األخضر ً
حفلة حصرية أمس حضرها
حش��د من كبار الشخصيات ،والمسؤولين
رفيعي المستوى ،ووسائل اإلعالم المحلية
وأعضاء بارزين ف��ي المجتمع .وبعد كلمة
ألقاها المدي��ر العام دارين داروين ،تبادل
الضي��وف أط��راف الحدي��ث أثن��اء التمتّع
بمشاهدة مناظر خالبة قبل ّ
التلذذ بوجبة

غداء شهية في مطعم الميسان المتميّز.
وعب��ر داري��ن داروي��ن ،المدي��ر الع��ام
للمنتج��ع قائ ً
ال :يس��رّنا االحتف��ال بعيدنا
ً
ّ
األول الذي يشكل محطة بارزة في مسيرة
منتجعن��ا ووجهتنا الممي��زة .أنا فخور جداً
بالنجاح ال��ذي حققناه حت��ى اآلن ،ولكنها
مج��رد البداي��ة ف��ي رحل��ة طويل��ة تزخر
بالخطط والمشاريع الجديدة.
وتابع قائ ً
ال :منذ أن فتحنا أبوابنا ،صمّمنا
على ابتكار تجارب أصيلة ،بدءاً من تس�� ّلق
الصخور والقفز عن الجبال بواسطة الحبال
وص��و ً
ال إل��ى صف��وف الطهي وممارس��ة
اليوغ��ا عل��ى قمة الجب��ل ،ما يتي��ح للزوار
االنس��جام مع عناص��ر الطبيع��ة والثقافة
المحلية عبر القيام بأنشطة مذهلة .ونحن
أن منتجعنا س��يواصل
عل��ى أتم الثقة من ّ
إلهام المس��افرين من حول العالم لزيارة
ه��ذه الوجه��ة الفري��دة واختب��ار كل م��ا
تكتنزه من روائع.
ح ّقق منتجع أنانت��ارا الجبل األخضر على

م��ر الس��نة الفائتة ع��دة إنج��ازات باهرة،
فأصب��ح من أكث��ر المنتجع��ات التي تلقى
إقبا ً
ال في المنطقة .كذل��ك حقق المنتجع
نجاحات ملحوظة من��ذ افتتاحه ،فحاز على
عدد كبير من الجوائز واألوس��مة ،إذ حجز
مكانة له على الئحتَي «ترافل أند ليجور»،
و»كوندي ناس��ت ترافيلر» (ف��ي الواليات

المتحدة والش��رق األوس��ط) ،وح��از على
جائ��زة أفضل فندق جديد للعام في جوائز
الضيافة المتميّزة في الش��رق األوس��ط،
كما ت��م اختياره كوجه��ة لتصوير برنامج
«ت��وب جي��ر» التابع لقناة «بي بي س��ي»
واس��تضافة ع��دة فعالي��ات أخ��رى خاصة
بالسيارات السريعة.

وأض��اف داروين قائ ً
ال :صحيح أنّنا نملك
منتجعاً اس��تثنائياً ،وموقعاً مذه ً
ال ،ومناظر
خالب��ة ،ومناخاً رائعاً وتصميم��اً مبهراً ،إال
أن فريق العمل هو الس��ر األساس��ي وراء
ّ
نجاحن��ا .إنّ��ه لش��رف كبير ل��ي أن أتو ّلى
قيادة فريق شغوف ومتفانٍ إلى هذا الحد.
يش��رف المنتج��ع عل��ى مناظ��ر تس��لب
األلباب ،ويض��مّ  115غرفة وفيال مجهزة
بذوق رفيع إلى جانب س��با أنانتارا الشهير
عالمي��اً وس��تة مطاع��م وص��االت الونج،
بم��ا فيها مطع��م القلعة المفتت��ح حديثاً
وال��ذي يقدّم المش��اوي العربية الفاخرة.
من جه��ة أخرى ،تمت��از المنطقة بدرجات
ح��رارة أقل بـ  15درجة م��ن باقي مناطق
الشرق األوسط ،ما يتيح للزوّار االستمتاع
بالمش��اهد الطبيعية األخ��اذة عبر التنزّه
في الوديان برفقة «خبير ملمّ بخصائص
الجبال» ،فض ً
ال عن تس ّلق الصخور ،وركوب
الدراج��ات في الجبال ،والرماية وممارس��ة
اليوغا على قمة الجبل.

فندق سندس روتانا مسقط يستقبل ضيوفه بـ  215غرفة وجناحا
مسقط-
بدأ فندق سندس روتانا استقبال ضيوفه
بمسقط اعتبارا من نوفمبر الجاري .
وسيساهم الفندق من فئة األربعة نجوم
في تعزيز مكانة روتانا في السلطنة ،حيث
ستثري قطاع الضيافة العُمانيّ بخبراتها
الواس��عة .ويأت��ي افتتاح الفن��دق الجديد
ضمن اس��تراتيجيّتها التوسعية الطموحة
في الشرق األوسط ،وإفريقيا ،وجنوب آسيا،
وأوروبا الشرقية.
وقال م��ارك مكارثي ،المدير العام لفندق
س��ندس روتانا مسقط :تعدّ عُمان إحدى
الوجهات الس��ياحيّة الصاع��دة بقوّة في
المنطقة ،حي��ث تمتلك إرث��اً ثقافيّاً عريقاً
وتزخ��ر بالعديد م��ن الث��روات الطبيعيّة
الغنيّة والفرص التنمويّة التي تستقطب
اهتمام المزيد من السيّاح ألغراض العمل
واالس��تجمام .كما أولت السلطنة اهتماماً
كبي��راً بتطوير بنية أساس��يّة مس��تدامة
وبيئة اس��تثماريّة جاذبة ،األمر الذي عزّز
من مكانتها على نطاق الساحة الدوليّة».

بأن فندق
وأضاف بقوله« :إنّن��ا على ثقةٍ ّ
ّ
س��يمثل إضاف��ة نوعيّة
س��ندس روتان��ا
لقط��اع الضياف��ة المتنام��ي ف��ي عُمان،
حيث نجحنا وعلى م��دى أعوام طويلةٍ في
ٍ
تلبية احتياجات الس��يّاح م��ن جميع أنحاء
العال��م عبر مرافقن��ا العصريّ��ة وخدماتنا
ذات المس��توى العالميّ .وبفضل إلتزامنا
بأعلى معايير الخدم��ة الفندقية ،فقد بات
لدينا اآلالف من الس��فراء األوفياء لمختلف
عالماتنا الفندقية ح��ول العالم .وإنّنا على

أتمّ االستعداد لخدمة ضيوفنا في مسقط،
ونحن نتط ّلع إلثراء تجربتهم.
بموقع اس��تراتيجيّ على
ويتميّز الفندق
ٍ
بع��د دقائ��ق من مط��ار مس��قط الدوليّ
ومرك��ز عُم��ان للمؤتم��رات والمع��ارض،
وس��يضمّ  215غرفة وجناحاً فندقيّاً .كما
سيقدّم لزوّاره وضيوفه أطباق من جميع
المطابخ العالميّة ،وذلك عبر ثالثة مطاعم
راقية وه��ي ’لوبي الونج كافي��ه‘ ،ومطعم
’جنجر‘ ،والذي سيفتح أبوابه أمام مرتاديه

«أليال الجبل األخضر « يتصدر قائمة المنتجعات الفاخرة في السلطنة
مسقط-
حص��د منتج��ع ’ألي�لا الجب��ل األخض��ر‘،
المنتج��ع الفاخ��ر التابع للش��ركة العمانية
للتنمي��ة الس��ياحية (عُم��ران) ،المرتب��ة
الثالث��ة عل��ى الئحة خي��ار الق��رّاء ألفضل
المنتجعات على مس��توى الش��رق األوسط
والمرتبة األولى بالس��لطنة ،وذلك ضمن
جوائ��ز كون��دي ناس��ت ترافيل��ر الش��رق
األوس��ط المرموق��ة عالمياً لع��ام .2017
وتأتي ه��ذه الجائزة لتعزز من مكانة ’أليال
الجبل األخضر‘ بوصف��ه نموذجاً للوجهات
الس��ياحية العالمية ،وال��ذي يتيح لضيوفه
إقامة فاخرة وعصرية تجسد سحر الطبيعة
العُمانية مع إطاللته الخالبة على سلسلة
جبال الحجر المذهلة.
وجاء فوز ’أليال الجب��ل األخضر‘ بالمرتبة
الثالثة في الش��رق األوس��ط بعد منافسة
م��ع أهم العالم��ات المعروف��ة عالمياً مثل
’وال��دورف أس��توريا في اإلم��ارات العربية
المتحدة و’سيكس سيسونززيغي باي‘ في
س��لطنة عُمان .وتُعد جوائز إختيار القرّاء

من ’كوندي ناست ترافيلر‘ السنوية مرجعاً
ألعلى معايير الضياف��ة والفخامة من قبل
أحد أش��هر األس��ماء وأكثرها موثوقية في
عالم السفر عالمياً ،حيث ّ
ركزت الجوائز في
نس��خة هذه السنة على مس��تقبل تجارب
الس��فر الفاخرة ،وهو ما مك��ن ’أليال الجبل
األخض��ر‘ من تحقيق النج��اح بفضل رؤيته
التي تركز على تقديم تجربة فريدة وسط
أجواء إستثنائية.
وق��ال بيت��ر واليكنوس��كي  ،الرئي��س
التنفيذي لش��ركة ’عُمران‘« :نس��عى في

’عُم��ران‘ إل��ى إنش��اء مش��اريع س��ياحية
متط��ورة ومبتكرة تش��كل بذاتها وجهات
فاخرة تعب��ر عن روح الس��لطنة وثقافتها.
وتأتي ه��ذه الجائزة لتثبت نجاح مس��عانا
من خالل منتجع ’أليال الجبل األخضر‘ ،الذي
يش��كل وجهة فريدة تجمع م��ا بين اإلرث
العُمان��ي العري��ق والفخام��ة ذات الطابع
اله��ادئ والعمي��ق .ون��ود أن نش��كر قراء
’كوندي ناست ترافيلر‘ الذين تمكنا بفضل
تصويتهم وإشادتهم من تسجيل حضورنا
في هذه الجوائز المرموقة».

منتجع ميلينيوم المصنعة يستقبل
موســــم الشــــتاء بعــــروض رائعــة
المصنعة-
اس��تقبل منتج��ع ميليني��وم
المصنعة موس��م الش��تاء بباقة من
الع��روض القيَمة والرائعة للضيوف
والزوار م��ن المواطنين والمقيمين.
وبأس��عار مخفضة ،أصب��ح بإمكان
المقيمي��ن والعائالت والمس��افرين
اآلن االس��تمتاع باستكش��اف جمال
س��احل الباطن��ة الخ�لاب وقض��اء
أجم��ل األوقات المفعمة باألنش��طة
الرياضية والترفيهي��ة المرحة على
شاطئ المنتجع.
وبأس��عار في متناول اليد ،ويمكن
للضي��وف قض��اء ليل��ة واح��دة في
غرف��ة ديلوكس م��ع وجب��ة إفطار
لشخصين أو مقابل سعر خيالي مع
وجبت��ي إفطار وعش��اء لش��خصين.
كما يمكن للعائ�لات الحصول على
إقام��ة مجاني��ة مع نف��س الوجبات
لألطفال الذين تق��ل أعمارهم عن
 6أع��وام ،باإلضاف��ة إل��ى الحصول
عل��ى خص��م بنس��بة  50%عل��ى
األطفال الذين تزي��د أعمارهم عن
 12عام م��ع إمكانية إضافة س��رير
إضافي لغرفهم مع نفس الوجبات.
ويُتيح المنتجع لزوار وضيوف اليوم
الواح��د إمكانية قضاء أحلى األوقات
واس��تخدام جمي��ع مرافق��ه مقابل
 5ري��اال عُماني��ة للف��رد م��ن يوم
الس��بت إل��ى الخمي��س ومقابل 10
ري��االت عمانية أي��ام الجمعة .ومن
خ�لال هذا الع��رض ،يمك��ن للزوار
االستمتاع بحوض سباحة بطول 50
مت��ر وحوضي س��باحة ال متناهيين

للبالغين ،فض ً
ال عن حوض س��باحة
مغطى لألطفال والعائالت.
وقال كريستوف شاليسينج ،مدير
ع��ام منتج��ع ميليني��وم المصنعة:
ينفرد موسم الشتاء بطقسه الدافئ
ونس��ماته الب��اردة مم��ا يجعل منه
الفصل المثالي لقضاء أجمل األوقات
في أجواء الس��لطنة الخالبة .وخالل
الفترة المقبلة ،س��يتمكن الضيوف
وال��زوار من االس��تمتاع بع��ددٍ من
األنش��طة الترفيهي��ة وبأفض��ل
تجربة ضيافة على اإلطالق بأسعار
تنافسية.
جديرٌ بالذكر أن منتجع ميلينيوم
المصنعة يُع��د أحد أبرز المنتجعات
الرائ��دة عل��ى مس��توى الس��لطنة
ويش��تهر بكونه واحة خالبة للراحة
واالسترخاء .ويقدم المنتجع لمحبيه
باقة واسعة من األنشطة والمرافق
الترفيهية تشمل زينا سبا باإلضافة
إل��ى العديد م��ن خدم��ات الضيافة
عالمي��ة المس��توى .ونظي��ر تميزه،
حص��د المنتجع ع��دداً م��ن الجوائز
المرموق��ة تضمنت جائ��زة ’أفضل
منتجع س��احلي فاخر‘ على مستوى
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا
وذلك خالل النس��خة العاش��رة من
حف��ل توزي��ع جوائ��ز أفخ��م فنادق
العال��م .كم��ا حص��ل المنتجع على
ش��هادة االمتي��از من موق��ع تريب
أدفاي��زور ( )TripAdvisorالعالم��ي
استنادا إلى حجم وجودة المراجعات
المرس��لة إليه عن فئة الفنادق ذات
األربعة والخمسة نجوم.
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توسعة جديدة عبر إضافة  98غرفة

فندق فنار في هوانا صاللة من فئة  5نجوم

صاللة-

حص��ل فن��دق فن��ار ،ذو  302غرف��ة ،في
مش��روع هوانا صاللة الس��ياحي المتكامل
التابع لش��ركة موريا على تصنيف خمس��ة
نجوم من وزارة السياحة ،وذلك عقب إعادة
تقييم للخدمات التي يقدمها لضيوفه.
تم افتتاح الفندق في عام  2016من فئة
أربعة نجوم ،وجاءت النجمة الخامسة نتيجة
الخدمات االستثنائية التي يمنحها لضيوفه
من خ�لال خدمات��ه ومرافقة االس��تثنائية
ذات المستوى العالمي ،فض ً
ال عن حصوله
عل��ى أعلى التقييم��ات وفقاً ألب��رز المواقع
اإللكتروني��ة العالمية الخاصة بالس��ياحة.

وسيتم بحلول نهاية هذا العام االنتهاء من
توسعة جديدة للفندق عبر إضافة  98غرفة
فندقية بحيث يصل عددها إلى  400غرفة،
األم��ر الذي سيس��اهم بزيادة ع��دد الغرف
الفندقي��ة في هوانا صاللة إلى قرابة ،900
مما يعزز من مكانة المشروع باعتباره أكبر
مجمع س��ياحي في الس��لطنة يحتضن هذا
ٍ
العدد من الفنادق الراقية من فئة خمس��ة
موقع واحد.
نجوم في
ٍ
وق��ال أحمد دب��وس ،الرئي��س التنفيذي
لش��ركة موري��ا :لقد اس��تثمر مس��اهمونا
أوراسكوم القابضة للتنمية وشركة عُمران
أكثر من  600مليون دوالر أمريكي لتطوير
مشاريعنا العصرية ،حيث سيضم مشروعنا

المتكامل هوانا صاللة مالهي مائية ،والتي
سنفتتحها في نهاية شهر ديسمبر القادم،
إضافة إلى ’صولي لودج‘ ،والذي س��يحتوي
على  15كوخاً صديقاً للبيئة بإطاللة خالبةٍ
على الش��اطئ ،فض ً
ال عن قرابة  900غرفة
فندقية فاخرة.
وأض��اف :تأتي هذه اإلنجازات مع احتفالنا
بعش��رة أع��وام م��ن اإلس��هامات المميزة
ٍ
لقطاع��ات العق��ارات والس��ياحة والضيافة
ف��ي عمان ،وال يفوتني هنا أن أش��كر وزارة
الس��ياحة على دعمهم المتواصل وثقتهم
المس��تمرة بموريا ،التي تساعد على تعزيز
مكانة الس��لطنة كوجهة س��ياحية عالمية
مفضلة لدى فئات مختلفة من السياح.

فنادق ومنتجعات أفاني تدشن عقارَين في تونس
تونس-
أعلن��ت مجموعة فن��ادق ومنتجعات أفاني،
العالم��ة الفندقية الراقي��ة المنضوية تحت
مظل��ة مجموعة فنادق ماين��ور ،اإلعالن عن
دخولها منطقة ش��مال إفريقيا مع تدش��ين
عقارَي��ن جديدَي��ن ف��ي تونس ،ف��ي إطار
اتفاقية شراكة مع مجموعة شعبان.
م��ن المزمع افتت��اح فندق أفان��ي ليه بيرج
دو الك تونس س��ويتس في األشهر القادمة،
وهو يقع في حي ضفاف البحيرة  ،2الذي يعتبر
منطقة تجارية ،وسكنية ودبلوماسية بارزة في
العاصمة التونسية .يتألف العقار الجديد من
 41غرفة ويوفر خيارات إقامة حصرية تتراوح
من استوديو صغير إلى شقق مؤلفة من ثالث
غرف نوم تلبي متطلبات جميع الزوار ،س��واء
كانوا من رج��ال األعم��ال أم الضيوف الذين
ينشدون إقامة طويلة .سيضم الفندق كذلك
األم��ر مطعم��اً يق��دم الوجبات ط��وال اليوم
ونادياً صحياً مزوداً بصالة رياضية ،وغرفتَين

منتجع وسبا هيلتون رأس
الخيمة يجري تحسينات على
الفيالت السكنية
رأس الخيمة-
يخضع منتجع وس��با هيلتون رأس الخيمة الش��اطئي ألعمال تجديد واسعة
النطاق على الفيالت السكينة ،ومن المقرر إنهاء العمل عليها مع بداية العام
المقبل .ويهدف المش��روع لتس��ليط الضوء على دور الفندق الرئيسي ضمن
مشهد الضيافة الراقية وتساهم الفيالت الخاضعة للتجديد في تعزيز مكانة
منتجع وس��يا هيلتون رأس الخيمة بصفته الفندق الرائد للوجهات الس��ياحية
ف��ي إم��ارة رأس الخيمة .وتتضمن الخط��ة إجراء أعمال تجديد ش��املة على
غ��رف الفيالت البالغ عدده��ا  151والذي تم إنهاء العمل على  40غرفة منها،
باإلضاف��ة إل��ى مطعم المائ��دة الجديد المس��توحى من طابع بلدان الش��رق
األوسط باإلضافة إلى مطعم «ذا سول» الشاطئي.
وتتألف الفيالت المجددة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين لتناس��ب العائالت
ً
منفذا مباش��رًا إلى الش��اطئ ،بينما تتيح الفي�لات ذات الطوابق
كما توف��ر
العالي��ة الواحد إطالالت بانورامية على الخليح العربي .كما تتضمن الخدمات
المقدم��ة داخل الفيال تقديم وجبة الفطور إل��ى الغرفة ،باإلضافة إلى تراس
للشوي لكل فيال.

مجموعة كونستانس للفنادق
والمنتجعات ومالعب الجولف تدفع
برياضة الملوك إلى الواجهة

لعالجات الس��با ،وغرف سونا وبخار فض ً
ال عن
حوض سباحة داخلي.
وم��ن المتوق��ع افتتاح منتجع وس��با أفاني
قم��رت تونس الذي م��ا زال حالياً في مرحلة
التصمي��م ،ع��ام  2021حيث س��يضم 250
غرف��ة في موقع ش��اطئي ممي��ز .تقع قمرت

على بُعد  20دقيقة م��ن مطار تونس و30
دقيقة م��ن وس��ط المدينة ،وه��ي منطقة
منتجعي��ة س��احلية راقية ف��ي تونس تقدم
مجموعة م��ن الخدم��ات ألغ��راض الترفيه
واألعمال ،وتس��تضيف فعالي��ات االجتماعات
والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

منتجع ديزرت بالم دبي مالذ بوتيك محلي رائع
دبي-
منذ أن افتتح منتجع ديزرت بالم أبوابه في
العام  ،2008أصبح ً
واحة للهدوء والس��كينة
على تخ��وم مدينة دب��ي الحيوي��ة .إفتتحت
األميرة هيا بنت الحس��ين ،الشيخ محمد بن
راش��د آل مكتوم ،هذا المنتجعَ رس��مياً وهو
عقار خ��اص ممتد على مس��احة  160فداناً،
ويخضع الفندق اآلن إلدارة مستقلة وسيحمل
اسم ديزرت بالم دبي .تم إنشاء ديزرت بالم
دب��ي في األصل كمالذ لمالكه علي البواردي
لالستمتاع برياضة البولو ،وهو يقع في بقعة
خالبة ومنسقة بصفته عقاراً خاصاً لممارسة
البولو .هذا ويضم المالذ أربعة مالعب بولو،
ومدرس��ة لتعليم ركوب الخيل ،واس��طبالت
تحتضن أكثر من  300حصان.
ينض��وي منتجع ديزرت بالم دبي تحت راية
ً
وجهة
شركة البواردي المحدودة ،وقد أصبح
رائ��دة لالس��ترخاء ،وعالجات الس��با واللياقة

نوفمبر 2017

البدنية في المجتمع الراقي بدولة اإلمارات.
يق��ع المنتج��ع مقابل حديقة س��فاري دبي
الجديدة التي من المق��رر افتتاحها في وقت
الحق من هذا الع��ام ،وبجوار آي إم جي عالم
م��ن المغام��رات ،ويض��م  38جناح��اً وفيال،
باإلضافة إلى بركة سباحة مترامية األطراف،

و»الي��م س��با» الذي يقدم عالج��ات عضوية
متخصص��ة ،ومطع��م «ري��ر» الفاخ��ر الذي
يوفر أش��هى أطباق المش��اوي على الطريقة
األرجنتينية ،فض ً
ال عن استراحة مميزة بجوار
بركة الس��باحة ،والون��ج «ريد ب��ار» األنيقة
ومقهى «بولو» في الهواء الطلق.

دبــي-
بات بإمكان عش��اق الس��فر الفاخر تدليل أنفس��هم مع ثالثة مالعب جولف
عالمية تابعة لمجموعة كونس��تانس للفن��ادق والمنتجعات ومالعب الجولف
عل��ى المحيط الهندي .س��وف ينع��م محبو الجول��ف بجنة اس��توائية تنضح
بالمناظر الطبيعية الخالبة والمناخ االستوائي المميز ،إلى جانب تجارب معدة
لتتماش��ى مع المتطلبات الش��خصية في فندق كونس��تانس بي��ل مار بالج،
وفندق كونس��تانس برينس موريس في موريشيوس وكونستانس ليموريا
في جزر السيشل.
َ
فندقي بيل مار بالج
استمتع بأشعة الشمس الساطعة على مدار العام في
وبرين��س موري��س اللذين يقعان على بُعد ربع س��اعة عن بعضهما البعض
على الساحل الشرقي من موريشيوس.
عالوة على ذلك ،يحظى الفندقان اللذان يش��مخان على أروع الشواطئ في
الجزي��رة بالحماية من حيد مرجاني بحري ،م��ا يجعل منهما المقصد المثالي
لالس��تمتاع بالمناظ��ر الطبيعية الخالبة أثناء ممارس��ة الجول��ف .وإلى جانب
اإلقامة الفاخرة ،والمطاعم الفخمة ومس��توى الخدم��ة المتميز ،يضم هذان
الفندقان ملعبَين عالميَين للجولف ،أال وهما «ذا ليجند» و«ذا لينكس» يضم
كل منهما نادياً مميزاً ومرافق شاملة لممارسة الجولف.
كما يستضيف هذان الملعبان اللذان يشمالن  18حفرة ،أهم فعالية سنوية
للجول��ف ف��ي هذا الجزء الرائع م��ن العالم ،وهي الجولة األخي��رة من الدوري
األوروبي للجولف.
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الزعابي :مطار مسقط الدولي يقود حركة النمو في مطارات العالم

 1600طائرة تعبر أجواء السلطنة يوميا
التي تعمل في خدمة هذا القطاع.

مسقط-
أك��د الدكت��ور محمد بن ناص��ر الزعابي
الرئيس التنفي��ذي للهيئة العامة للطيران
المدن��ي ،إن الس��لطنة تمتل��ك أح��دث
األنظمة على المستوى العالمي في مجال
ادارة الحركة الجوية.
وقال في تصريحات صحفية على هامش
االجتم��اع الرابع لرؤس��اء هيئ��ات ومديري
عموم الطيران المدني بالش��رق األوسط
الذي اس��تضافته الهيئة العام��ة للطيران
المدن��ي بالتع��اون مع المكت��ب اإلقليمي
لمنظمة الطيران المدني الدولي «االيكاو»
ان الطائرات العابرة الجواء السلطنة تقترب
من ألف و 600طائرة يوميا اي بنسبة نمو
س��نوية تصل إلى  11بالمائة ،مشيرا الى
ان هناك نموا متزايدا في عدد المسافرين
في مطار مس��قط الدولي ،الذي قاد النمو
في حرك��ة المس��افرين خالل الش��هرين
الماضيي��ن على مس��توى العال��م ،متوقعا
ان تصل حركة المسافرين بمطار مسقط
الدولي بنهاية الع��ام الجاري الى أكثر من
 13مليون مسافر.

أمن وجودة

■ محمد الزعابي

ارتفاع اإليرادات

وبي��ن الزعاب��ي ارتفاع اجمال��ي إيرادات
الهيئ��ة خالل الع��ام الماضي بنس��بة 25
بالمائ��ة والتي بلغت خ�لال العام الماضي
حوالي  63مليون ريال عماني ،متوقعا نموا
جيدا في إيرادات الهيئة خالل العام الجاري
تصل إلى  70مليون ريال عماني.
وقال الدكتور محمد بن ناصر الزعابي :ان

الحكومة قد أول��ت قطاع الطيران المدني
أهمي��ة بالغة ،وقد تجلى هذا االهتمام في
المنجزات الكبيرة التي شهدتها السلطنة
ف��ي ظل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب
الجالل��ة الس��لطان قاب��وس ب��ن س��عيد
المعظ��م ،حفظه اهلل ورعاه ،واس��تـثمرت
الحكوم��ة البن��ى األساس��ية للطيران من
خ�لال تطوي��ر وإنش��اء مط��ارات دولي��ة

وإقليمي��ة بأفض��ل المواصف��ات العالمية
لتواك��ب التط��ورات العالمية المس��تمرة
ف��ي قطاع الطي��ران المدن��ي ،موضحا ان
الس��لطنة أصبحت تمتلك اليوم واحدا من
أكب��ر مراكز المالحة الجوي��ة في المنطقة
لخدمة الحرك��ة الجوية بأح��دث التقنيات
العالمي��ة ،يجاوره مركزا متط��ورا لتنبؤات
الطق��س واإلن��ذار المبك��ر م��ن المخاطر
المتعددة وغيرها من المباني والمنشئات

وأش��ار في كلمة له إلى أن الهيئة عملت
على تحديث واستحداث القوانين والقواعد
التنظيمي��ة الالزمة له��ذا القطاع بخطط
اس��تراتيجية تنظر إلى مس��تقبل الطيران
المدن��ي ف��ي العال��م وبأهداف نح��و رفع
مس��توى س�لامة وأمن وج��ودة الخدمات
الجوي��ة التي تقدمها الس��لطنة ،وبمعايير
تتماش��ى مع االهتمام االجل للحكومة في
المحافظة على البيئة ،مؤكدا أن الس��لطنة
تدع��م جهود المنظم��ة العالمية للطيران
المدني (االي��كاو) لتطوير قط��اع الطيران
المدن��ي الدول��ي وخصوص��ا التوجه��ات
الداعمة للحفاظ على سالمة وأمن الطيران
المدني والبيئه ،وتس��اند سياس��ة األجواء
المفتوحة لتعزيز حرك��ة النقل الجوي بين
مختلف دول العالم ،وتحرص على اس��تمرار
التعاون مع بقية الدول األعضاء في منظمة
الطي��ران المدني الدولي بما يُس��اهم في
تج��اوز كاف��ة التحديات المس��تقبلية لهذا
القطاع الحيوي.

تمديد أوقات عمل الخطوط الداخلية لـ «مواصالت»

أجرة مواصالت تبدأ خدماتها قبل نهاية العام الجاري
مسقط-
أعلنت "مواصالت" عن تعيين
مبش��ر بن عبدالمجيد البلوشي
مدي��را عاما ل أج��رة مواصالت.
وقال��ت الش��ركة ان مبش��ر
البلوش��ي يملك خبرة تمتد الى
 25عام��ا في االدارة والتس��ويق
وتطوير األعمال.
وم��ن المتوقع ان تبدأ مركبات
أج��رة مواص�لات العم��ل قب��ل
نهاية الع��ام الحالي في كل من
مطار مس��قط الدولي والمراكز
والمجمعات التجاري��ة باالضافة
ال��ى خدم��ة تح��ت الطل��ب في
محافظة مس��قط كمرحلة أولى.
حيث ان هذه المركبات ستكون
م��زودة بنظ��ام الع��داد والتتبع،
ويتم حجزها باستخدام تطبيقات
الهوات��ف الذكي��ة أو عن طريق
مركز االتصاالت .
وكان أحمد بن علي البلوش��ي
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة
“مواص�لات” قد أعل��ن في وقت
س��ابق ،عن ان الش��ركة تتطلع
الى توفير هذه الخدمات بش��كل
يرضي العمالء وبأفضل المعايير
العالمية .وكذلك س��يتم تدريب
الس��ائقين على أنظم��ة القيادة
الوقائية وخدمة العمالء.
وأض��اف :س��تبدأ الش��ركة
عملها بـ 400س��يارة أجرة منها
 120س��يارة أج��رة للعم��ل ف��ي
المطار .وأوض��ح في تصريحات
صحفي��ة عن��د تدش��ين هوي��ة
أجرة مواصالت :أن الش��ركة لن
تقوم بتوفي��ر س��يارات جديدة،
وإنما ستستخدم سيارات األجرة
الموجودة حالياً لدى المواطنين
من خ�لال التعاق��د معهم ،على
أن يخضع��وا للتدري��ب وتزوي��د
مركباته��م بالتقني��ة المطلوبة
وبالع��دادات وتوفي��ر برام��ج

“تطبيق��ات” تمكن المس��تهلك
من طلب سيارات األجرة في حال
رغبت��ه لتأتيه إلى منزله أو مكان
عمله.
م��ن ناحي��ة اخ��رى ،م��ددت
ش��ركة النقل الوطنية العمانية
"مواص�لات" أوق��ات ع��دد من
الخط��وط الداخلي��ة بمحافظ��ة
مس��قط وه��ي ،خ��ط (روي-
المعبيل��ة) ،خ��ط (روي-الوادي
الكبي��ر)  ،خ��ط (روي-مط��رح
-مسقط) وخط (روي-العامرات)

■ مبشر البلوشي

وذلك من الساعة  6صباحا وحتى
منتص��ف الليل اعتب��ارا من يوم
الجمعة  20الماضي.
ويأت��ي التمدي��د ،حرص��ا من
"مواصالت" على تشجيع الجميع
وبخاص��ة المواطني��ن عل��ى
اس��تخدام حافالت النق��ل العام
للتنقل بكل س��هولة خالل مدة
زمني��ة أطول ف��ي الي��وم ،حيث
قامت الش��ركة بمتابعة وتحليل
عدد من اإلحصائيات التي أشارت
إلى رغب��ة الجمهور ف��ي تمديد
أوقات عمل الخطوط الداخلية.
وتش��غّل "مواص�لات" ف��ي
الوق��ت الحالي  7خطوط داخلية
ً
وخطوطا أخرى باتجاه
بمس��قط
مختل��ف محافظ��ات الس��لطنة
باإلضاف��ة إل��ى خط يص��ل إلى
إمارة دبي.
يُذك��ر أن ش��ـــركة النق��ل
الوطنية العمانية تعمل حاليا على
خطـــ��ة يتم بضوئها اس��تبدال
الحافالت القديمة بأخرى جديدة
ستصل حس��ب المؤمل لها قبل
نهاية العام الحال��ي ،األمر الذي
س��يعزز م��ن عمليات الش��ركة،
ويساعدها في رسالتها المتمثلة
بتعزيز اس��تخدام وس��ائل النقل
العام بسهولة وبيسر وبخدمات
متعددة ومريحة.

 994الف نزيل في فنادق
السـ ــلطنة مـن فئة  3و4
نجوم حتى اغسطس
مسقط-
بل��غ إجمالي عدد الن��زالء في الفن��ادق ذات التصنيف من  3إلى 5
نج��وم في الس��لطنة حتى نهاية أغس��طس  994ألف��ا و 243نزيال
مقارنة بـ 989ألف��ا و 515نزيال خالل نفس الفترة من عام 2016م
وبنسبة نمو بلغت .% 0.5
وأش��ارت اإلحصائي��ات الص��ادرة عن المرك��ز الوطن��ي لإلحصاء
والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف  3إلى
 5نجوم الى إن إجمالي إيرادات تلك الفنادق حتى أغس��طس 2017
س��جل نمواً بلغت نسبته  2.3%مقارنة بإجمالي اإليرادات التي تم
تس��جيلها بنهاية أعس��طس 2016م لتصل إلى  121مليونا و309
آالف ري��ال عماني ارتفاع��ا من  118مليون��ا و 564ألف ريال عماني
خ�لال نفس الفترة من عام 2016م كما س��جلت نس��بة اإلش��غال
ارتفاعا نسبته  0.6%لتصل إلى  54.6%مقارنة مع  % 54.3للفترة
ذاتها من عام 2016م.
وأشارت اإلحصائيات إلى أن النزالء األوروبيين شكلوا العدد األكبر
من مجموع النزالء بنهاية أغسطس  2017بنسبة زيادة بلغت 33.1
 %ليبل��غ عدده��م  366ألفاً و 733نزيال مقارنة ب��ـ 275ألفا و633
نزيال بنهاية أغس��طس  2016تالهم الن��زالء العمانيون الذين بلغ
ال مقارنة بـ 338ألف��اً و 41نزي ً
عدده��م  275ألف��ا و 852نزي ً
ال حتى
نهاية أغسطس 2016م وبنسبة انخفاض بلغت  18.4%ثم النزالء
الخليجيي��ن الذين بل��غ عددهم  144ألفا و 722نزيال واآلس��يويين
الذين بلغ عددهم  104آالف و 173نزيال والعرب من الدول العربية
األخرى غي��ر الخليجية فقد بل��غ عددهم  43ألف��ا و 200نزيل ومن
األميركيتي��ن  33ألف��ا و 57نزيال اضافة إل��ى  8آالف و 93نزيال من
أوقيانوسيا و 11ألفا و 894نزيال من الجنسيات األخر.
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زوايا

متزلجو األلواح المظلية في العالم
يتنافسون على مياه بحر عمان

د .رجب بن
علي العويسي

ال ُن ُزل التراثية وجه حضاري
للسياحة العمانية
تش��كل مقـــوم��ات البيئ��ة التاريخي��ة
والثقافي��ة والمف��ردات الجمالي��ة العماني��ة،
منطلق��ا خصب��ا لتعزي��ز االس��تدامة ف��ي
الس��ياحة الوطنية ،وتوظيف موارد الطبيعة
في تعزيز تنويع المنتوج الس��ياحي ،بشكل
يتناغم مع ذائقة األفراد المختلفة ،ويتناغم
مع رغـــباتهم المتعددة.
إذ أن البح��ث في مفهوم أعمق للس��ياحة
المستدامة ،يتجاوز حالة االستهالك للموارد،
إلى توظيف أكبر للثروات الوطنية التاريخية
والتراثي��ة ،وإب��راز أوف��ر للرصي��د التراث��ي
العمان��ي وما فيه من بي��وت أثرية وتاريخية
متنوعه ،مما أتاح لوزارة السياحة مشكورة،
في س��عيها نح��و تحويل ه��ذه البي��وت إلى
ن��زل س��ياحية تراثية ،تبرز حميمي��ة التراث
العمان��ي وخلجات��ه المتقارب��ة م��ع النفس،
المتصالحة مع الذات ،في بس��اطته ورونقه،
وجماله وجالله ،وعظمته وشموخه ،وذائقته
المعماري��ة ،بإب��داع إنس��ان ه��ذا الوط��ن
وعطائه المس��تمر له ،وبحثه عن مس��احات
أكبر للذوق والجمال ،والنق��اء والوفاء ،لهذه
األرض الطيب��ة ،التي تعكس��ها جبال عمان
الش��مّاء ،ونخيله��ا الباس��قة؛ عب��ر تعزي��ز
حض��ور هذه المواقع ف��ي مختلف محافظات
الس��لطنة ووالياته��ا ف��ي الواقع الس��ياحي
الوطني ،وم��ا أتاحه التحديث المس��تمر في
المفردات السياحية واألنماط الترويحية ،من
ف��رص التنويع الذي س��ينعكس ايجابا على
المؤشرات األدائية لها ،عبر زيادة عدد السياح
من الداخل والخارج ،وبما يعزز جهود الشباب
ف��ي تبني هذه األنش��طة الس��ياحية كدافع
لهم؛ نحو إدارة هذا النوع من البيئات والنزل
السياحية بطريقة ملهمة ،تجمع في أصالتها
ما تتميز ب��ه الذائقة الحضارية العمانية من
أرص��دة التن��وع الثقاف��ي وتفاصي��ل الحياة
اليومية ،عب��ر أنواع من األطعم��ة ،وأصناف
م��ن المأك��والت ،التي تلقى قب��وال اجتماعيا
من الش��باب خاصة ،باالضافة إلى مس��احات
التطوي��ر والتجدي��د فيها عب��ر محاكاتها بما
هو متاح في الفنادق الترفيهية الكبرى ،من
أنواع المأكوالت واألطعمة العالمية.
إن إدراج ه��ذا النش��اط ضم��ن أنش��طة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،سيضمن
إدارة واعية لمتطلباتها ،متفاعلة مع طبيعة
احتياج الس��ائح المواطن والوافد ،بما يجعل
منه��ا فرصا س��ياحية جاذب��ة ،تتمت��ع بقوة
منافسة على غيرها من الفرص السياحية،
م��ع م��ا يس��تدعيه ذلك م��ن تكام��ل جهود
المؤسس��ات األخ��رى في تس��هيل إج��راءات
العم��ل فيه��ا ،وإتاح��ة الفرص للش��باب في
االس��تثمار األمثل له��ا ،وفق ذائقة الش��باب
الجمالية ،وتجاربه النوعية الناجحة ،واطالعه
المس��تمر على تجارب العالم الس��ياحية في
هذا الشأن ليضيف إليها لمساته وإبداعاته.
إن السلطنة وهي تحتفي بعيدها الوطني
الس��ابع واألربعي��ن المجي��د ،لتض��ع المنجز
الس��ياحي قيمة مضافة في رصيد استدامة
التنمي��ة الوطني��ة ،ف��ي ظل ما تش��ير إليه
التقاري��ر العالمية من مؤش��رات إيجابية في
السياحة العمانية ،لتضيف إليها استحقاقات
عط��اء مس��تمرة  ،وتح��والت مش��هودة في
س��لم النجاح والتطوير السياحي ،ولتتواكب
ه��ذه النزل التراثية ،كغيره��ا من المفردات
المس��تجدة ف��ي ثقاف��ة الس��ياحة العمانية،
م��ع ما تش��هده صناع��ة الس��ياحة العالمية،
م��ن منافس��ة نوعي��ه ف��ي مس��ار عمله��ا،
وتطبيقه��ا لمعايي��ر االس��تدامة والتنوي��ع
والكفاءة والجودة ،التي تتجه بها نحو تعميق
االستثمار الس��ياحي النموذجي المتناغم مع
المقوم��ات الطبيعية والحضاري��ة والثقافية
المتميزة التي عايشها اإلنسان في عمان.
Rajab.2020@hotmail.com

مياه مسقط المتاخمة للموج مسقط حلبة مشتعلة لمنافسات المتزلجين
مسقط-
تش��هد مياه الس��لطنة اعتب��ارا من 19
نوفمبر الجاري منافسة بين أسرع وأشهر
متزلجي األلواح المظلي��ة من كافة أنحاء
العالم لخوض منافسات حامية في بطولة
العال��م فورمي�لا للتزل��ج المظل��ي التي
ستقام تحديدًا في شاطئ الموج مسقط
حتى  24نوفمبر.
ويتزامن مع اس��تضافة السلطنة لهذه
البطولة ترقب من االتحاد الدولي للتزلج
المظل��ي لق��رار م��ن األلع��اب األولمبية
لقبول فئة الفورميال للتزلج المظلي كفئة
أولمبية خ�لال أولمبي��اد طوكيو ،2020
ويتوقع المراقبون أن تس��تقطب البطولة
عددًا كبيرًا من المتسابقين المشهورين
والمتعطش��ين للف��وز بألق��اب االتح��اد
الدولي للتزلج المظلي.
ولك��ن اإلثارة األكبر في ه��ذه الفعالية
س��تكون ف��ي اس��ــتقطابها أش��هر
المتزلجين والمتزلجات العالميين الذين
لم يحظوا بفرصة للنزال والمنافسة على
مضمار مشترك هذا العام ،حيث ستكون
مياه مس��قط المتاخمة لمش��روع الموج
مس��قط بنسماته الهوائية الدائمة حلبة
مش��تعلة لمنافس��ات طال انتظارها بين
هؤالء المتزلجين.
ويقض��ي قانون االتح��اد الدولي للتزلج
المظل��ي على الس��ماح بأربع أن��واع من
المظ�لات ول��وح واح��د م��زود بأجنح��ة
غاطس��ة لضمان المنافس��ة العادلة بين
المتزلجي��ن ،وضم��ان تف��وق المه��ارة
والحنك��ة عل��ى العت��اد ،وس��تكون هذه
نفس القوانين المستخدمة في أولمبياد
طوكيو إذا نجحت هذه الفئة في الوصول
إلى األولمبياد.
ولك��ن هذه القي��ود والقوانين ليس��ت
كفيلة بكبح المتسابقين من الوصول إلى
سرعات فائقة تقارب  40عقدة عند التزلج
مع اتجاه الرياح ،وكذلك تسجيل مناورات
مبهرة عكس اتج��اه الرياح على ألواحهم
الكربوني��ة الم��زودة بأجنح��ة غاطس��ة
شبيهة بأجنحة الطائرة.

إبراز السلطنة

من جه��ة أخرى تؤمن عُم��ان لإلبحار
وش��ريك االس��تضافة مش��روع الم��وج
مسقط بأن استضافتهما لهذه البطولة
س��تكون أفضل وس��يلة إلبراز السلطنة
كوجه��ة عالمي��ة مفضل��ة للفعالي��ات
الشراعية الدولية ،وإبراز حفاوة الضيافة
والعم��ق الثقافي والجم��ال الطبيعي في
السلطنة.
وقطع��ت الس��لطنة خط��وات كبي��رة
ومش��هودة ف��ي ه��ذا الصدد م��ن خالل
العديد من االستضافات ألشهر البطوالت
الش��راعية العالمي��ة وص��ولاً إل��ى قم��ة
الهرم باس��تضافة سلس��لة ل��وي فيتون
العالمية لكأس أمريكا الش��راعي ،وقبلها
ثالث بط��والت عالمية لفئة قوارب الليزر،
وكذلك بطولة العال��م لفئة آر.أس:أكس
للتزلج الشراعي.
وبعد ه��ذه البطوالت الش��راعية ،حان
اآلن دور فئ��ة التزل��ج المظل��ي لتك��ون
خطوة أخرى في مساعي الترويج السياحة
الرياضية من خ�لال الفعاليات العالمية،
وال ش��ك ب��أن ه��ذه الفعالي��ة بفض��ل
اس��تقطابها لع��دد كبي��ر م��ن األبطال

سلمى الهاشمية :مرحبا بالمتزلجين الدوليين
مسقط-

عبرت سلمى الهاشمية ،المديرة التنفيذية للتسويق عن سعادتها وترقب الفريق النطالق
هذه البطولة العالمية ،وقالت :نحن مستعدون ونتطلع إلى الترحيب بالمتزلجين الدوليين
في السلطنة خالل شهر من اآلن .وأضافت الهاشمية :واثقون من أن المتسابقين سيجدون
متعة في المنافس��ة في مياه السلطنة ،وفي الضيافة العُمانية األصيلة ،والمرافق الخدمية
الحديثة التي يقدمها ش��اطئ الموج مس��قط .من خالل استضافتنا لهذه البطولة الكبيرة،
وقبله��ا بطولة التزلج المظلي ف��ي جزيرة مصيرة -حيث أفضل الظ��روف للتزلج المظلي-
نس��عى إلى تعزيز الجهود للترويج للسلطنة كوجهة مفضلة لمحبي رياضة التزلج المظلي،
والستقطاب المزيد من الزوار إلى شواطئ السلطنة.
الحاليي��ن والس��ابقين ف��ي فئ��ة التزلج
المظلي س��تكون منصة قوي��ة للترويج
للس��لطنة عالوة عل��ى كونه��ا مضمارًا
لمنافسات شرارية وحامية بين األبطال.

أبرز نجوم العالم

ومن أبرز المتزلجين الرجال المشاركين
ف��ي البطول��ة س��يكون الفرنس��ي نيكو
بارلي��ر البالغ من العمر  22س��نة ،والذي
بدا خصمًا ال يُهزم في سباقات سردينيا
جراند س�لام للتزلج المظلي التي أقيمت
ف��ي إيطاليا األس��بوع الفائ��ت ،حيث فاز
بلق��ب بط��ل العالم في الفئ��ة المفتوحة
لأللواح المجنّحة بال منازع.
ولكن رغم القوة التي برز عليها الفرنسي
بارلير ،يوج��د هناك اثنان يمكنهما إيجاد
بع��ض الصدوع في تحصينات��ه الدفاعية
ل��و لعبت الظروف ف��ي صالحهما ،أولهما
الفرنسي أكس��يل مازيال الذي تمكن من

التف��وق عل��ى مواطنه بارلي��ر في بعض
الس��باقات ،أم��ا الثان��ي فه��و الموناكي
ماكسيم نوتش��ر حامل لقب بطل العالم
في فئة الفورميال ،وسيشارك في البطولة
بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على لقبه.
وهن��اك كذل��ك األمريك��ي جون��ي
هاينكن ،حامل اللقب في فترة س��ابقة،
وسيسعى إلى استعادة مجده المسلوب
من الخصوم األوروبيين ،وسيشاركه في
نف��س المعركة األلمان��ي لوريام جروبر
ال��ذي حمل لق��ب بط��ل العال��م أيضًا
لعام واحد .وس��يكون على جميع هؤالء
كذلك اختب��ار مهاراتهم ضد البريطاني
الشاب جاي بريدج 18 ،سنة ،الذي اظهر
س��رعة فائقة مقارن��ة برفاق��ه في عدد
من الس��باقات الماضية ،ويش��اركه هذا
الشغف أخوه األكبر أولي بريدج المعروف
بحنكت��ه التكتيكية والجاهزي��ة العالية
لخطف األضواء.

■ سلمى الهاشمية

مشاركات نسائية

أما أمهما ،س��تيفا بري��دج الحائزة على
لقب بطلة العالم ع��دة مرات ،والمصنفة
األول��ى عالمي��ا ،س��تكون العالم��ة التي
يس��عى الجميع إل��ى تجاوزه��ا ،في حين
ستس��عى هي إلى وض��ع عالمة أعلى من
السابقات والحفاظ على صدارتها في فئة
النساء التي ستنافس بشكل منفصل عن
الرجال ،ولعل مهمتها األصعب س��تكون
في التغلب عل��ى األمريكية الحاملة للقب
الحالي دانديال موروز 16 ،سنة.
وس��تضم المنافسات النس��ائية كذلك
الروسية إيلينا كالينينا الحائزة على اللقب
في ع��ام فائت ،والتي س��تكون على أحر
من الجمر الستعادة لقبها الذي استولت
علي��ه األمريكية موروز ،وس��تكون هناك
كذلك الفرنس��يتان أليكس��يا فانسيلي،
وأنيس ماي ديس��جاردين البالغتين من
العمر  16سنة.

ماركوس :استقطاب أسماء المعة
مسقط-
أع��رب مارك��وس ش��ويندنر ،الرئي��س التنفي��ذي لالتح��اد
الدول��ي للتزلج المظلي عن س��عادته الغام��رة بانعقاد البطولة
وباس��تقطابها لألس��ماء الالمعة في هذه الرياضة في منافسات
س��تعكس متعة هذه الفئة والمواهب التي يمتلكها الرياضيون
الممارسون لها.
وأضاف :ستكون هذه البطولة بفضل الظروف الجوية المواتية
جدًا في السلطنة أبرز ما لدينا في روزنامة السباقات هذا العام.
عالوة عل��ى ذلك تج��د دفء الترحاب من الجميع على اليابس��ة
ومهارة اإلدارة للفعالية على الماء ،وهي عوامل س��اهمت فعليًا
في استقطاب فعاليات شراعية عالمية المستوى .بقي شهر واحد
فقط ولن يطول انتظارنا لهذه اللحظات المثيرة.
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
www.wejhatt.com
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باريس  -خاص

الفجـر:

5:05

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

شروق الشمس:

6:23

24519173

الظهر:

11:57

استعالمات رحالت مطار صاللة:

23291016

العصر:
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استعالمات الطيران العماني:

24531111

المغرب:

5:26

مركز استعالمات وزارة الصحة:

24441999

العشاء:
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طوارئ الشرطة:

9999

خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:
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المتحف الوطني
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متحف بيت الزبير
24736688

�أرقـــام
تهمــك

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

محطة
يوسف بن أحمد البلوشي

تسويق كنوز ُعمان عالميا
خيرات كثيرة ومتعددة تنعم بها هذه األرض تجعل منها مفردة
سياحية غنية ووجهة قابلة النتعاش سياحي كبير بفضل حكمة
القائ��د جاللة الس��لطان قاب��وس المعظم ،حفظ��ه اهلل ورعاه،
في جعلها واحة أمن واس��تقرار ،وبفضل ما تتمتع ِبه من جمال
طبيع��ي .ومع االنفراد في حالة االس��تقرار األمني وتنوع البيئة
التضاريسية والتاريخ الغني الضارب في القدم ومحافظة إنسان
عُمان على األصالة والمعاصرة كلها عوامل يفترض ان نسوق
لها ككنوز سياحية تعزز من سمعة هذا البلد.
التس��ويق مش��كلة يجب تداركها في كثير من االشياء وليس
عيبا ان نجلب متخصصون في ه��ذا الجانب اذا لم ندرك أهمية
الترويج والتس��ويق عبر حمالت تص��ل الى العالم بصوت يتردد
فيه اسم عُمان فيما بين كل السياح.
باألمس القريب نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا عن
الس��لطنة يتحدث ع��ن مقوماتها الس��ياحية ووصفت الصحيفة
الس��لطنة باللؤلؤة ورش��حتها الوجهة الس��ياحية األولى للسائح
الفرنس��ي ف��ي الع��ام  ،2018هك��ذا تقارير تعزز من تس��ويق
السلطنة في األسواق السياحية المصدّرة للسياحة ،أيضا اختيار
الس��لطنة كنموذج للبيئة للعيش عل��ى المريخ ،كلها تحتاج الى
جهد تس��ويقي كبير نوصل من خالله رسالة مهمة للعالم الذي
لم يكتشف بعد كنوز عُمان س��واء الثقافية او الطبيعية وأيضا
األصالة التي يعيشها اإلنسان العُماني.
قبل أي��ام التقينا بعدد م��ن العاملين في الش��ركات االلمانية
الذين زاروا الس��لطنة للتعرف على مقوماته��ا ،والذين أكدوا أن
إنس��ان عُمان بحد ذاته مفردة سياحية بالتزامه بقيمه وعاداته
وانفتاحه على العالم والس��ياح الذين يلتقيه��م ،وهذا جزء من
حب الس��ياح لهذا األرض وبالتالي ينبهرون بها وكأنهم أضاعوا
س��نوات م��ن قبل لعدم زي��ارة عُمان والتعرّف عل��ى ما بها من
مف��ردات س��ياحية غني��ة زاخرة ب��ل يصفها البع��ض بالمتحف
الطبيعي المفتوح.
تس��ويق عُمان أمر مه��م لبناء قطاع س��ياحي يكون جزء من
سياسة التنويع االقتصادي في استراتيجية .2040
yahmedom@hotmail.com

سيكس سينسيز زغي يبدأ موسم االحتفاالت
زغي «مسندم»-

صمّمَ منتجع سيكس سينسيز زغي باي برنامجاً مميزاً يعد الضيوف
بإقامة ال تُنتس��ى ضم��ن احتفاالت أعي��اد الميالد ،حي��ث تنتظرهم
تشكيلة واسعة من النشاطات الترفيهية ،بدءاً من النشاطات الحافلة
بالمغام��رات ،م��روراً بعالجات العافية في الس��با ،وص��و ًال إلى تجارب
الطع��ام التي ال تقاوم .س��ـــوف تنغمس العائل��ة بأكملها في أجواء
الميالد واالحتفال بالعام الجديد.
أن الطق��س الرائع ،حيث تت��راوح درجات الح��رارة في
ال ش��كّ ف��ي ّ
ً
ً
مئوية ،يجعل من منتجع س��يكس
درج��ة
فصل الش��تاء بين  26و29
ً
ً
مثالي��ة للضيوف لالس��تمتاع بالعديد من
وجهة
سينس��يز زيغي باي
النش��اطات البرية ،والمائية والجوية ،بما فيها القفز بالمظلة ،وركوب
الدراجة الهوائية على الطرق الجبلية ،واإلبحار على متن قارب شراعي،
والغطس وصيد السمك.

قوات السلطان المسلحة
24312646

 28حافلة تروج للسياحة
عمانيـة في باريــس
ال ُ

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

قالت رانيا خضر مديرة مكتب التمثيل الس��ياحي العُماني في باريس
التابع لوزارة السياحة ،ان الحملة الترويجية للسياحة العمانية بدأت تجوب
شوارع باريس تحت شعار «األفضل سيبقى سرا ..سلطنة عُمان» وذلك
عبر ملصقات ترويج للسياحة العمانية ومقوماتها الفريدة عبر  28حافلة
نقل «الباص األحمر» التي يرتادها السياح والتي تستمر لمدة أسبوعين.
» م��ن باريس :ان هذه
وقال��ت رانيــــا ف��ي تصــريح خاص لـ «
الحمل��ة تقام للعام الثالث فقد وجدنا أنها األنس��ب واألبرز للتعريف بما
تملكه السلطنة من مفردات سياحية متنوعة تشكل عامل جذب للسياح
الفرنسيين وايضا لزوار فرنسا .وأشارت الى ان مثل هذه الحمالت تكون
أكثر تأثيرا وانتش��ارا النها تجوب بها حافالت النقل الس��ياحية وبالتالي
تط��وف ح��ول معالم باريس الس��ياحية مث��ل قصر االليزي��ه وبرج ايفل
ومتحف اللوفر وشارع الشانزليزيه وغيرها من المواقع التي تشهد تدفقا
سياحيا كبيرا طوال العام في باريس.
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