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تسهيالت سياحية جديدة
لرعايا الصين وروسيا والهند 

مسقط - 

عممت وزارة الس��ياحة على مؤسس��ات ومنش��آت ومكاتب السفر والسياحة 
بالس��لطنة قرار تسهيالت منح التأشيرات الس��ياحية غير المكفولة لعدد من 
رعاي��ا بعض الدول.  فقد قرر الس��لطنة تقديم هذه التس��هيالت لرعايا دول 
الهند والصين وروس��يا ممن هم مقيمين أو حاصلين على تأشيرة دخول كل 
م��ن الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأس��تراليا والمملكة المتحدة أو دول 

اتفاقية تشينغن.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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أنماط سياحية في السلطنة تبهر سياح العالم
مسقط - 

 يبح����ث الس����ياح ف����ي دول العال����م ع����ن دول ذات أنماط س����ياحية متنوع����ة ومتعددة 
لممارس����ة هواياتهم وش����غفهم خالل زيارة أي بلد. وتتمتع السلطنة بأنماط سياحية 
متعددة يجعلها وجهة للعديد من سياح العالم الذين ينبهرون بما تملكه من تعدد 

)تفاصيل ص6( وتفرد في البيئة السياحية.

حينما ترس��م خطًا تس��ير عليه، فإن كل ش��يء يتحقق لك، 
ب��إذن اهلل، م���هم��ا كان��ت التحدي��ات والصع��اب، ومهما وقف 
كثي��رون في طريق مس��اعدتك، ال لش��يء س��وى أنك عماني 

تحمل رسالة إعالمية.
الي��وم نطفىء في جريدة "وجهات" الش��معة الثالثة، من عمر 
هذه المؤسسة الصغيرة التي أبزغت النور من رحم حبر المطابع 
اإلعالمية، والتي لم تجد مساعدة مادية كغيرها من المؤسسات، 
ألنها جاءت في وقت أزمة، حسب ما يقال، رغم الدعم الذي يقدم 
لعديد المؤسسات الكبيرة والكتّاب واإلعالميون من الخارج قبل 
الداخل، بينما نقف نحن نش��اهد التكريم تلو األخر من دون ان 
يلتفت أحد إلينا، ألن هذه مؤسسة صغيرة ولدت من فكر جاللة 
الس��لطان قابوس المعظم، حفظه اهلل ورعاه، الذي دعانا يوما 
نحن الشباب لفتح مؤسسات صغيرة ومتوسطة، لنكون صفا في 
مرحل��ة جديدة من النهضة المباركة، لكن ما وجدناه على أرض 
الواق��ع أن كثيرا من المس��ؤولين، يقفون في وجه المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة التي يتحدثون عنها بالدعم كل يوم وال 

تجد سوى مادة إعالمية لالستهالك الصحفي.
هذه المؤسس��ات تعاني اليوم من إغ��الق أبواب الدعم أمامها 
م��ن كثير من موظف��ي الحكومة أصحاب الق��رار، ولكن ال نزال 
نواصل رسالتنا من أجل أن نرى السياحة العمانية، تشكل رقما 

مهما في الناتج المحلي اإلجمالي.

افتتاحية

3تطفىء الشمعة 
المرأة العمانية تتبوأ القطاع  

السياحي في السلطنة
مسقط - 

حقق��ت الم��رأة العمانية نجاح��ات جيدة 
في تبوأ مراكز قيادة في القطاع الس��ياحي 
بفضل الدعم الكبي��ر الذي تلقاه من جاللة 
الس��لطان المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، منذ 
فجر النهض��ة المباركة وتخصيص يوم 17 

أكتوبر من كل عام يوم للمرأة العمانية.
ونالت الم��رأة العمانية اهتماما كبيرا من 
قبل جاللة السلطان المعظم، كونها شريك 
أساس في عجلة التنمية والبناء التي تزدهر 
بها السلطنة لتحقق المرأة نجاحات متتالية 
حتى وصولها ال��ى اعلى المراتب الوظيفية 
بل ساهمت بشكل كبير في إنجازات يفتخر 

بها القريب والبعيد.
وتشكل المرأة العمانية حوالي 1.2 مليون 

نسمة من تعداد السكان في السلطنة.
ويش��كل القط�������اع الس��ياحي بواب��ة 
مهم��ة لدخول الم�����رأة ف��ي بيئة العمل 
في ه��ذا القطاع المهم الذي بدأ يش��كل 
اه�مية في خطط تنويع مصادر الدخل قي 

النات���ج االجمالي.
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مسقط �� 
أصدرت وزارة الس��ياحة تعميما لمؤسسات ومنشآت ومكاتب السفر 
والسياحة بالس��لطنة حول تقديم تسهيالت منح التأشيرات السياحية 
غي��ر المكفول��ة لعدد من رعايا بع��ض الدول حيث تق��رر تقديم هذه 
التس��هيالت لرعاي��ا دول الهند والصين وروس��يا مم��ن هم مقيمين 
وحاصلين على تأش��يرة دخول الوالي��ات المتحدة األمريكية أو كندا أو 

أستراليا أو المملكة المتحدة أو دول اتفاقية تشينغن.
وأش��ار المهن��دس محمد بن محم��ود الزدجالي مدي��ر عام خدمات 
المس��تثمرين وإدارة الجودة بوزارة الس��ياحة إلى أن تس��هيالت منح 
التأش��يرات السياحية غير المكفولة لرعايا دول الهند والصين وروسيا 
ضمن الضوابط والشروط الموضوعة تأتي في إطار التعاون والتنسيق 
المش��ترك مع عدد من الجهات المعنية والمختصة من بينها ش��رطة 
عمان الس��لطانية ووزارة الخارجية حيث تعد هذه التسهيالت من ثمار 
مبادرة تس��هيل إجراءات الحصول على التأش��يرات السياحية لألسواق 
الجدي��دة والمس��تهدفة المصدرة للس��ياح وه��ي إح��دى المبادرات 

السياحية التابعة للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي. 
وق��ال الزدجال��ي الذي يت��رأس مجموعة عمل المب��ادرات المختصة 
بتس��هيالت التأش��يرات الس��ياحية وخدمة العمالء: تم إصدار تعميم 
بالتس��هيالت الجديدة إلى ش��ركائنا ف��ي القطاع الس��ياحي العماني 
كالمنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة بالتوازي مع الترويج لها 
عبر مختلف قنوات االتصال ومكاتب التمثيل السياحي الخارجية التابعة 
للوزارة بهدف العمل المش��ترك إلنجاح األه��داف الموضوعة لمبادرة 
تس��هيل إجراءات الحصول على التأشيرات الس��ياحية والترويج لنظام 
التأش��يرات اإللكترونية من جهة ومن أجل تقديم خدمات اكثر كفاءة 
وسالسة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة تعزز الجهود الرامية 
لتنمية وتطوير القطاع الس��ياحي واستقطاب المزيد من السياح وفتح 

آفاق االستثمار السياحي.
وأض��اف مدي��ر ع��ام خدم��ات المس��تثمرين وإدارة الج��ودة بوزارة 
الس��ياحة: ه��ذه التس��هيالت تعد أيض��ا خطوة ضمن ع��دة خطوات 
مرس��ومة يأت��ي تنفيذها وص��وال إلى تحقي��ق أهداف االس��تراتيجية 
العمانية للسياحة واستقطاب المزيد من السياح وتحديدا من األسواق 
الس��ياحية التي تس��تهدفها الس��لطنة وتتوافق مع توجهات السياحة 
المسؤولة والمستدامة التي نسعى إليها بالتوازي مع النمو التدريجي 
للبنية األساسية للقطاع وافتتاح مطار مسقط الدولي بهويته الجديدة 
وتوس��عة ش��بكة وجهات الطيران العماني وزيادة المنشآت السياحية 

وتنويع الخدمات وتطوير المنتج السياحي العماني.  
واش��تملت التس��هيالت التي ت��م اإلعالن عنه��ا والتي من ش��أنها 
فتح نافذة جديدة الس��تقطاب الس��ياح من رعاي��ا دول الهند والصين 
وروسيا إلى السلطنة على عدد من الضوابط والشروط لمنح التأشيرة 
الس��ياحية غير المكفولة وأبرزها أن يكون لدى طالب التأش��يرة جواز 
س��فر س��اري المفعول لمدة ال تقل عن ستة أش��هر وأن يكون طالب 
التأشيرة مقيما أو حاصال على تأشيرة دخول إحدى الدول التالية وهي 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ودول 
اتفاقية تش��ينغن عل��ى أن تكون إقامته أو تأش��يرته ف��ي تلك الدول 

سارية المفعول أثناء تقديم طلب التأشيرة.
كما تضمن��ت الضوابط والش��روط أن يكون لدى طالب التأش��يرة 
تذكرة س��فر عودة وحجزا فندقيا مؤكدا حتى يتم منحه التأشيرة التي 

تكون مدتها شهرا واحدا وبرسم مالي قدره عشرون رياال عمانيا.
ومن المزايا التي تش��تملها تسهيالت منح التأش��يرة السياحية غير 
المكفول��ة ، أنها تمنح طالب التأش��يرة إمكانية اصطح��اب زوج وأبناء 
حامل التأش��يرة حتى ولو لم يحملوا تأش��يرة تلك ال��دول طالما كانوا 

برفقته.
علم��ا بأن��ه وبموج��ب الضوابط والش��روط الموضوع��ة فإنه يحق 
للسلطة المختصة عدم السماح ألي من رعايا تلك الدول ممن تنطبق 
عليهم الش��روط للحصول على التأشيرة بدخول السلطنة إذا اقتضت 
المصلحة العام��ة ذلك باإلضافة إلى أنه س��يتم إدراج المخالفين من 
األش��خاص الذين استفادوا من هذا التسهيل في قائمة غير المرغوب 
دخولهم السلطنة مع إلزامهم الغرامات المالية وفقا ألحكام ونصوص 

قانون إقامة األجانب والئحته التنفيذية.

لفتح نافذة جديدة الستقطاب السياح 

منح تسهيالت جديدة للتأشيرات السياحية لرعايا الهند والصين وروسيا 

■ محمد الزدجالي
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مسقط �� 
الس��فر الى عالم الكواكب والنجوم لم يعد 
مس��تحيال اليوم، وتختلف الرح��الت في هذا 
الك��ون الفس��يح والمبهر بكواكب��ه وأقماره 

ومجراته ونظمه العجيبة التكوين.
لذل��ك تأخذكم "وجهات" اليوم الى رحالت 
س��ياحية، تعليمية ش��ائقة وممتعة، تطوف 
بكم إل��ى المواقع القريبة من قلب العاصمة 

مسقط.
جولتنا في ربوع ش��ركة تنمي��ة نفط عمان 
تحديدا القبة الفلكية التي تقع في شارع سيح 
المالح، التي تم افتتاحها عام 2000، وقدمتها 
الش��ركة هديّة للمواطني��ن ضمن احتفاالت 
البالد بالعيد الوطن��ي الثالثين المجيد. وفي 
ع��ام 2013م ش��هدت القبة عملي��ة تجديد 
ش��املة وترقية للع��روض الليزري��ة من أجل 
تقدي��م تجرب��ة فري��دة ال تُنس��ى للزائرين 

الستكشاف مكنونات الفضاء.
تس��توعب القبة حوالي 60 مشاهدًا، وبها 
قبة ضخمة ترتفع حتى 11 مترًا، وهي مجهزة 
بأجهزة عرض ليزرية عالية الدقة، وعروضها 
مجانية طوال العام وتقدم باللغتين العربية 
واإلنجليزي��ة، وتتناول مواضي��ع تتنوع بين 
عجائب الفل��ك والفضاء، والفيزي��اء الفلكية، 
وعل��وم األرض، فض��اًل ع��ن العدي��د م��ن 
آلالف  المدهش��ة  البانورامي��ة  المش��اهد 

المجرات والمذنبات والنجوم والكواكب.
يق��ول س��ليمان بن ه��الل البوس��عيدي 
أمي��ن القبة الفلكي��ة بش��ركة تنمية نفط 
عم��ان: تس��تقطب الق����بة جموع��ًا غفيرة 
م��ن الزائرين م��ن مختل��ف األعم��ار، جنبًا 
إلى جنب م��ع معرض النف��ط والغاز ومركز 
اإليكولوجي��ا المحاذيان لها؛ فمنذ افتتاحها 
زارها أكثر 300 ألف زائر، ثالثة أرباعهم من 
طلبة المدارس. وينظ��م  كذلك مركز عالم 
المعرفة فعاليات ليلية عامة لرصد الكواكب 
مناظي��ر  باس��تخدام  والنج��وم  واألقم��ار 
خاص��ة وخرائط النج��وم لتثقيف المهتمين 

والمعجبين بالفلك وعلومه.
ويجتمع تحت س��ماء القبة الفلكية خمسة 
أجهزة عرض بالليزر، ونظ��ام إضاءة متطور 
بتقنية "أل.إي.دي"، وأحدث تقنيات األنظمة 
الصوتية، تعمل س��وية لترس��م حول الزائر 
لوحة بانورامية مذهلة للفضاء بآالف مؤلفة 

من النجوم والمجرات والمذنبات.

أنشطة القبة الفلكية
يقول س��ليمان البوس��عيدي: تق��وم القبة 
الفلكي��ة برصد النج��وم حيث تنّظ��م القبة 
الفلكية أمس��يات للجمهور بغ��رض تعريف 
الجمهور بجمال الك��ون ونجومه. وتتضمن 
هذه األمسيات استخدام المناظير والخرائط 
النجمية. كما يقوم البرنامج الفلكي الخاص 
)يونيفي��و( بع��رض البرنام��ج قب��ة فلكي��ة 
الكواك��ب  آالف  تض��م  كامل��ة  كالس��يكية 
والمج��رات  النجمي��ة  واألب��راج  والنج��وم 
والمذنب��ات. ويهدف - من خ��الل برمجيات 
التصوي��ر والمح��اكاة - إل��ى التثقي��ف بعلم 

الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم األرض.
بينما تس��تخدم عروض الليزر في تشكيلة 
واس��عة من الرس��ومات والصور الممزوجة 
بالمؤث��رات الصوتي��ة. وعن القب��ة الفلكية 
المتنقل��ة يق��ول البوس��عيدي: تع��د القب��ة 
الفلكي��ة المتنقلة أداة مهمة وفاعلة لتقديم 
الع��روض التثقيفي��ة والترفيهي��ة في مجال 
الفلك، ومنذ تدش��ينها طافت بها الش��ركة 
أنح��اء مختلفة م��ن الس��لطنة لتعزيز الوعي 
والثقافة بعجائب الكون وأهمية علم الفلك. 
وفي 2016 تبرعت الش��ركة بالقبة الفلكية 
المتنقلة للجمعية الفلكي��ة العمانية لتحمل 
معه��ا ش��علة التثقي��ف الفلك��ي، والش��غف 

بعجائب الفضاء.

عروض القبة الفلكية
تقدم القبة الفلكية في شركة تنمية نفط 
عمان عددا م��ن العروض للزوار س��واء من 

داخل السلطنة أو خارجها ومنها: 
1. ح��راس الفض��اء زوال )من خ��الل نمط 
الرس��وم المتحركة، ستقوم ش��خصيات زوال 
بحماي��ة كوك��ب األرض م��ن ديالري��ا التي 
تحاول رمي القمامة السامة في كل مكان في 
النظام الشمس��ي. وبينما ينشغل أبطال زوال 

بالبحث عن الجريمة في الماضي.
س��تكون هناك فرصة لمعرف��ة الكثير عن 
األرض وتش��كلها س��يتعلم أبطالن��ا كيفي��ة 
تشكل األرض وتطورها، وأشكال الحياة على 

كوكبنا األم(.  
2. ه��ل نحن وحيدون )استكش��ف كيف أن 

فهمن��ا للحياة عل��ى كوك��ب األرض يقودنا 
للبحث عن الحي��اة في مكان آخر في الكون. 
يقدم العرض تجربة غامرة توازن بين الفهم 
العلمي والترفيه العائلي.سعينا لنعرف ما إذا 
كنا وحدن��ا في الكون قد ب��دأ للتو. وفهمنا 
لكيفي��ة عمل الحي��اة يتقدم ش��يئًا فش��يئًا 
وكذل��ك ه��و ش��أن استكش��اف المزيد من 
الكواك��ب الخارجية.فك��رة أننا ق��د ال نكون 
وحيدي��ن ف��ي ه��ذا الفضاء الواس��ع تأس��ر 
األلباب وتدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود 

في بحثنا عن األجوبة.(
3. واحة ف��ي الفضاء )ينق��ل الجمهور في 
رحل��ة مذهلة وجميلة عب��ر الكون، والمجرة 
ونظامنا الشمس��ي بحثًا عن الم��اء العنصر 

األساسي للحياة على األرض.
يتكون النظام الشمس��ي م��ن نجم واحد 
وثمانية كواكب تدور حوله. تتسم الكواكب 
األربع��ة األول��ى بكونها صغي��رة، وصخرية 
وعلى مقربة من الش��مس، أم��ا المجموعة 
الثانية فهي الكواك��ب الخارجية والمعروفة 
بكونه��ا كبي��رة، وغازي��ة وبعيدة ج��دًا عن 

الشمس. 
4. األرض النش��طة )يا ترى كيف س��يكون 
ش��كل األرض إذا تصورناه��ا كآل��ة كبيرة؟ 
الغالف الجوي، والمحيطات، ودورة الكربون: 
كل هذه األمور تمثل تروسًا كبيرة جدًا تدير 
هذه اآلل��ة لجعل الحياة على س��طح األرض 
ممكنة. هل نحن حقًا ندعم هذه اآللة أم إننا 

نضع العقبات بين تروسها؟. 
5. فج��ر عصر الفض��اء )في ه��ذا البرنامج 

س��نتعلم الكثي��ر ع��ن التنافس بين روس��يا 
وأمري��كا في برامج رحالت الفضاء، والهبوط 
على س��طح القمر ش��اهد معنا إعادة شريط 
الذاك��رة إل��ى األي��ام الخوال��ي المثيرة من 
عمليات استكش��اف الفض��اء، من إطالق أول 
وحتىالهبوط  "س��بوتنيك"،  قم��ر صناع��ي 
على س��طح القمر وحتى الرح��الت الفضائية 
الت��ي يديرها القطاع الخاص. من هم هؤالء 
الرج��ال والنس��اء الذين ش��اركوا ف��ي هذه 
المس��اعي متحدين الم��وت؟ أنتم مدعوون 
لمشاهدة مساعيهم، وشغفهم، ومثابراتهم 

في عرض "فجر عصر الفضاء"(.
6. الثق��وب الس��وداء: ) الجان��ب اآلخر من 
الالنهاية(.. عرضٌ س��يأخذك في رحلة عبر 
واحدة من أكث��ر األمور المحي��رة والظواهر 
المذهلة في الكون. ما هي الثقوب السوداء؟ 
م��ن أي��ن أتت؟ إل��ى أي��ن س��تذهب؟ كيف 
يمكنن��ا العثور عليها؟ ه��ل هناك واحد منها 
قريب مناألرض؟ ثم ما هي الثقوب الس��وداء 
الفائقة؟ الثقب األس��ود ه��و المكان الذي ال 
يهرب منه ش��يء، حتى الضوء. إنه في هذه 
النقطة، داخل هذا اللغز حيث ينتهي الزمان 
والم��كان، حي��ث تف��رض الثقوب الس��وداء 

سيطرتها على الكون وحتى على خيالنا.(
7. البح��ث ع��ن الحي��اة في الك��ون )يأخذ 
نظ��رة جديدة عل��ى هذا الس��ؤال البالغ من 
العمر خمس��ين عامًا، ونتطلع م��ن االنفجار 
العظي��م، بحث��ا عن تل��ك األماك��ن الخاصة 
الت��ي قد ت��ؤوي الحياة، بما ف��ي ذلك جميع 
الكواك��ب في نظامنا الشمس��ي. انها جولة 
ذات المناظر الخالبة الجميلة من الكون من 
خالل عيون علماء الفلك تبحث عن أدلة حول 

أصل الحياة وتنمية الذكاء.( 
8. النج��وم )يركز على حياة النجوم، كيفية 
والدته��ا وكيف تم��وت، وكيف فهم البش��ر 
التغي��رات الت��ي حصل��ت على النج��وم على 
م��ر الزمن. م��ن األميركيي��ن األصليين الى 
نيوت��ن، و من الطي��ف الكهرومغناطيس��ي 

آلينشتاين.
9. الع��ودة إلى القمر إل��ى األبد � ال تفوّت 
فرص��ة المش��اركة في س��باق الع��ودة إلى 
القمر بع��د 40 عامًا من الهب��وط التاريخي 
لمركبة أبولو على س��طحه. تابع المنافس��ة 
المحتدمة بين الف��رق الدولية الممولة من 
القطاع الخاص وهي تلج إلى عصر جديد من 
استكش��اف جارنا القمر. تعرّف على الموارد 
الموجودة في القمر، واكتشف بنفسك أسرار 
مستقبل البشرية على سطحه. وتعرّف على 
جائ��زة جوجول لونار أكس براي��ز، والتجارب 
الشخصية للمتنافسين عليها، وروح التعاون 

التي تسودها.  
10. م��ن األرض إل��ى الك��ون : س��ماؤنا 
المظلمة تنضح بالجمال وترزح في الغموض 
على حد س��واء، ولع��ل التوق إلى ف��ك ألغاز 
فضاءاته��ا هو أح��د أقدم التج��ارب الفكرية 
التي اش��تركت فيها البش��رية عمومًا.ولكننا 
مع ذلك لم نستوعب إال مؤخرًا موقعنا وسط 

هذا الكون المترامي األطراف. 

يضمها عالم المعرفة في

.. رحلة إلى عتبات الكون

تجربة فريدة ال تُنسى 
للزائرين الستكشاف 

مكنونات الفضاء

قبة ضخمة ترتفع 
حتى 11 مترًا ومجهزة 
بأجهزة عرض ليزرية 

عالية الدقة

عروضها مجانية طوال 
العام وتقدم باللغتين 

العربية واإلنجليزية

مواعيد العمل

عالم المعرفة، شارع سيح المالح )ميناء 
الفحل( ف��ي القرم بمحافظة مس��قط، 

جنب البوابة رقم 2 للشركة

 
من األحد إلى الخميس 08:00– 15:00

 أول سبت من كل شهر ومنتصف الشهر 
و  أيام العطالت الرسمية - مغلق.

موقع

عرو�ض خا�صة

■ سليمان البوسعيدي
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مسقط - العمانية - فانا 

تتمتع الس��لطنة بتنوع المواقع الس��ياحية 
نظرا لما تمتاز به م��ن إرث تاريخي وحضاري 
وتنوع جغراف��ي ومناخي س��اهم في اجتذاب 
الس��ياح ط��وال الع��ام. وتس��تقطب األماكن 
والش��واطئ  والجب��ال  الطبيعي��ة كاألودي��ة 
والكثب��ان الرملي��ة والكه��وف ف��ي مختل��ف 
لالس��تمتاع  الس��ياح  الس��لطنة  محافظ��ات 
بالمناظ��ر الخالب��ة وممارس��ة العدي��د م��ن 
االنش��طة كالتخييم وتس��لق الجبال وركوب 

األمواج والغوص وغيرها.
وتعد المواقع التاريخي��ة والتراثية من أهم 
األماك��ن الت��ي تجت��ذب ال��زوار حي��ث يوجد 
بالس��لطنة أكثر م��ن 500 قلعة وحصن؛ من 
بينه��ا 54 قلع��ة وحصنا تش��رف عليها وزارة 
السياحة التي قامت بتأهيلها الستقبال الزوار.

وأك��د المهندس زاه��ر بن حم��د الريامي 
مدير عام التنمية الس��ياحية بوزارة السياحة 
ان الس��لطنة تزخ��ر بالعديد م��ن المقومات 
والمعالم والمواقع السياحية الثرية والمتنوعة 
التي يش��كل فيه��ا عنصرا البيئ��ة والطبيعة، 
والتراث والثقافة ركيزتين أساس��يتين تستند 
عليهما عملية التنمية الس��ياحية المستدامة 

في السلطنة..

مالمح التنوع
وأوضح الريامي في تصري��ح لوكالة األنباء 
العماني��ة ان من أبرز مالم��ح التنوع والجودة 
الس��ياحية التي تزخر بها المواق��ع والمعالم 
السياحية في الس��لطنة في الجانبين البيئي 
الطبيع��ي والتراث��ي الثقاف��ي احتواءها على 
الغطاء النبات��ي والتنوع اإلحيائي والتكوينات 
والجب��ال والوديان والس��هول  الجيولوجي��ة 
والصحاري والمحميات الطبيعية والش��واطئ 
والق��رى  الم��دن  إل��ى  الممت��دة باإلضاف��ة 
والمعال��م الحضارية والتاريخية ومش��روعات 
البنية األساسية والمنشآت الفندقية بمختلف 
فئاته��ا ومواق��ع الت��راث العالم��ي والرم��وز 
التاريخي��ة والمجتمعي��ة العماني��ة والعادات 

والتقاليد والفنون وغيرها.
وق��ال إنه خالل هذه المالمح المتنوعة تبرز 
األنم��اط الس��ياحية المتنوعة التي تش��كل 
المواسم السياحية للسلطنة على مدار العام 
نظرا لطبيعة وتضاريس الس��لطنة المتفردة 
في المنطقة من جهة ونظرا لعملية التنمية 
الش��املة التي تشهدها الس��لطنة والبدء في 
تطبيق االس��تراتيجية العمانية للسياحة من 
جه��ة أخرى، وتتوزع األنماط الس��ياحية على 
عدة قطاعات ومواسم كقطاع سياحة الحوافز 
والمؤتم��رات، وموس��م الس��فن الس��ياحية، 
والطبيع��ة، وس��ياحة  المغام��رات  وس��ياحة 
الفعالي��ات الرياضي��ة، والس��ياحة الثقافي��ة 

التاريخية، وغيرها.
العماني��ة  االس��تراتيجية  آن  ال��ى  وأش��ار 
للس��ياحة تركز عل��ى تقديم تجربة س��ياحية 
عمانية ال تنسى ولذا هي تستهدف االستفادة 
من المقومات واألنماط الس��ياحية المتوفرة 
وتطويره��ا لتقدي��م تجربة س��ياحية عمانية 
أصيل��ة تس��تثمر ه��ذا التن��وع وه��ذا الثراء 
والجودة في المنت��ج العماني من خالل زيارة 
القرى العمانية إلب��راز نمط الحياة التقليدية 
والثقافي��ة للمجتم��ع العمان��ي والتعرف على 
الفن��ون والحرف وتذوق الحل��وى والمأكوالت 

العماني��ة وتجرب��ة ال��زي العمان��ي، واإلبحار 
ف��ي المراكب الش��راعية والس��فن التقليدية 
إلبراز تاريخ عمان البحري واالس��تمتاع بهذه 
الش��واطئ والس��واحل الممتدة والمفتوحة، 
وزيارة المواقع التاريخي��ة والقالع والحصون 

وإعادة تجسيد الماضي العريق.

منشآت حديثة 
كما تعد المنش��آت الحديثة رافدا الستقبال 
الزوار كدار االوبرا السلطانية التي تستضيف 
مختل��ف الفعالي��ات الثقافية والفني��ة ومركز 
عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يستضيف 
أيض��ا عددا كبيرا م��ن الفعاليات االقتصادية 
والس��ياحية والثقافية فيم��ا تعرض المتاحف 
المتنوع��ة مختل��ف المعروض��ات التي تحكي 

تاريخ وثقافة السلطنة ومكوناتها الطبيعية.
وهناك عوامل ومقومات أخرى تس��اعد في 
اجتذاب الس��ياح كاالس��تقرار واالزدهار الذي 
تنع��م به الس��لطنة، كم��ا تتميز الش��خصية 
العمانية إلنس��ان عمان بحس��ن اس��تقبالها 
وترحيبه��ا بالضي��ف وه��و عامل مه��م يتيح 
للس��ائح أن يعي��ش تجربة الس��ياحة العربية 
األصيلة ويتع��رف على ه��ذا اإلرث الحضاري 
الث��ري والمتن��وع ال��ذي يتمتع ب��ه المجتمع 
العماني��ة زوار  الطبيع��ة  العمان��ي. وتمن��ح 
الس��لطنة فرصة ال مثيل لها لخوض مختلف 

التجارب على صعيد األنشطة والمغامرات،
فس��واء كانوا من محبي تس��لق الجبال، أو 
التزلج على الكثبان الرملية، أو ركوب األمواج، 
أو الغوص واستكشاف أعماق البحار سيجدون 
ما يطمح��ون إليه م��ن خالل زي��ارة الكثبان 
الرملي��ة ف��ي محافظ��ة ش��مال الش��رقية أو 
سواحل السلطنة الممتدة، أو الجبال الشاهقة 
كالجب��ل األخضر وجبل ش��مس، واكتش��اف 
الكهوف المليئة باألس��رار مثل كهف مجلس 

الجن ثاني أكبر كهوف العالم.
كم��ا يمك��ن للس��ائح أن يخ��وض تجرب��ة 
سباق السيارات على الطرق الوعرة، أو ركوب 
الدراج��ات الهوائي��ة ف��ي المم��رات الجبلية 
الرائعة وتش��تهر الس��لطنة بوجود عدد من 

أكثر مالع��ب الجول��ف روعة ف��ي المنطقة 
ومصمم��ة وفًق��ا لمعايي��ر اتح��اد محترفي 

الجول��ف. وتحتض��ن الس��لطنة ع��ددا كبيرا 
م��ن أنواع م��ن الحيوانات البري��ة والبحرية، 
فيمكن لهواة مراقبة الطيور أو عشاق الحياة 
البرية والبحرية مش��اهدة أكثر من 500 نوع 
من الطيور ف��ي جزيرة "مصي��رة" إلى جانب 
السالحف الخضراء النادرة  التي تعشش على 

طول الساحل العماني.
أسواق شعبية

وتزدهر في الس��لطنة العديد من األسواق 
الشعبية ذات الشهرة الكبيرة حيث نجد سوق 
مطرح، وس��وق بهال، وس��وق نزوى، وس��وق 
الرستاق، وسوق الثالثاء في والية بدية حيث 
ال ت��زال هذه األس��واق تحافظ على أس��لوب 
البيع والش��راء المتوارث منذ مئات الس��نين 
وهناك أيضًا س��وق خاص للنس��اء في والية 
إبراء وسوق الخميس في نيابة "سناو" بوالية 
المضيبي والعديد من األس��واق األخرى التي 
بإمكان السائح زيارتها بهدف خوض التجربة 
العماني��ة األصيل��ة ف��ي البيع والش��راء، كما 
يمكنهم التسوق منها لشراء بعض المنتجات 
القديمة والنادرة جنبا إلى جنب مع المنتجات 

الحديثة. واستطاع العمانيون نتيجة سفرهم 
المتواص��ل ال��ذي أوصلهم مش��ارق األرض 
ومغاربه��ا، أن يبدعوا في مطبخهم عبر جمع 
العدي��د من الثقاف��ات والمطاب��خ في بوتقة 
واحدة ضم��ت الكثير من االطب��اق العمانية 
التي تق��دم بالمطاع��م العماني��ة التقليدية 
والفنادق بأس��لوب فريد إل��ى جانب األطباق 

العالمية الشهيرة.
ومن الفعالي��ات الترفيهية التي تقام طوال 
أشهر الشتاء وفي المناسبات االجتماعية التي 
يح��رص على اقامتها العمان��ي ونفي مختلف 
واليات ومحافظات الس��لطنة س��باق الخيول 

والهجن.
وتلقى رياضة استكش��اف الكه��وف رواجا 
متزاي��دا بفضل وجود بع��ض الكهوف التي 
تح��وي الكثي��ر م��ن الصخ��ور والترس��بات 
الكلس��ية والتكوين��ات الطبيعي��ة المذهلة 
وغيره��ا الكثي��ر، األم��ر ال��ذي يفس��ر ه��ذا 

االهتمام المتزايد بهذه الرياضة. ففي جبال 
الحجر الش��رقي، تق��ع مجموعة من الكهوف 
ف��ي هضبة س��لمى التي تعتب��ر األطول في 
عم��ان مع وجود حوال��ي 11.5 كيلومتر من 
الممرات والعديد م��ن المداخل العليا التي 
تتطلب حبااًل للهب��وط من ارتفاع يتجاوز ال� 
100 مت��ر؛ ناهيك عن كه��ف مجلس الجن 
الذي يعرف محليا باس��م "خش��لة مقندلي" 
وهو كهف هائل االتس��اع يت��م الدخول إليه 
من الس��طح عبر الهبوط بمس��اعدة الحبال 

لمسافة تزيد على 100 متر.
وف��ي سلس��لة الجبال نفس��ها يق��ع كهف 
"مق��ل" في وادي بن��ي خالد وال��ذي يقع في 
ب��روز صخري منخف��ض على جان��ب الوادي، 
ويعتب��ر الوص��ول إليه أس��هل، كم��ا يمكن 
م��ع المش��اعل رؤي��ة التجاوي��ف والتكوينات 
الصخري��ة المختلف��ة. أم��ا كه��ف " الهوتة" 
ال��ذي يس��تقطب الكثير من ال��زوار كل عام، 

فه��و يحتوي العديد من التكوينات الصخرية 
والترس��بات الكلسية الفريدة من نوعها، إلى 
جانب البحيرة الواس��عة تح��ت األرض والتي 
يعيش فيها أنواع من الس��مك األعمى، كما 

توجد كهوف أخرى في محافظة ظفار.

ركوب الدراجات
وأصبحت الس��لطنة منذ عدة س��نوات من 
الوجه��ات التي تس��تقطب محترف��ي ركوب 
الدراج��ات الهوائي��ة، حي��ث تس��تقبل ف��ي 
ش��هر فبراير م��ن كل ع��ام الف��رق والهواة 
والمحترفين في رك��وب الدراجات والدراجين 
المش��اركين في س��باق طواف عُم��ان الذي 
يطوف بع��دد من المدن العمانية ويش��ارك 
فيه أشهر رياضيي ركوب الدراجات في العالم 
في سباق للتحدي يستمر خمسة أيام. ويمتد 
مسار السباق بمحاذاة عدد من أجمل المناظر 
الخالبة، إلى جانب مروره ببعض أهم المعالم 

التاريخية للسلطنة.
ويعتب��ر ج�ب��ل "المش���ط" ف��ي محافظ��ة 
الظاهرة، واحدا من أكثر أماكن التسلق روعة 
في ش��به جزيرة العرب، حي��ث يملك واجهة 
صخرية ترتفع لمسافة تقارب كيلومترا واحدا 
تجعلها األضخ�م على صعي��د المنطقة. كما 
تتميز الس��لطنة بوج��ود مجموع��ة متنوعة 
من المواق��ع التي يفضلها متس��لقو الجبال 
من الهواة والمحترفون على حد سواء، حيث 
نجد العديد من سالسل الجبال الجيرية التي 
تتخللها األودية الضيقة والعميقة. إلى جانب 
األخاديد التي تشكل مغامرة بحد ذاتها مثل 

األخدود الشهير في وادي بني عوف.
ويعد التزلج عل��ى الرمال تجربة فريدة من 
نوعها حيث تنتش��ر الكثير من الصحاري ذات 
الرمال المناس��بة لتلك الرياض��ة الترفيهية 
مثل رمال الش��رقية ورمال محافظة الظاهرة. 
وتتميز السلطنة كذلك بوجود مجموعة من 
الس��الحف البحري��ة الخضراء الت��ي تعد من 
األن��واع المحمية في الس��لطنة، وهي واحدة 
من أصل 4 أنواع من السالحف البحرية التي 
تعشش على شواطئ السلطنة، وتعتبر أفضل 
فت��رة لمش��اهدتها قبيل الفج��ر بقليل 
حيث تع��ود الس��الحف التي تعش��ش 
في رأس الجنز بمحافظة جنوب الش��رقية 
إل��ى البحر بعد أن تكون ق��د وضعت بيضها 
خالل الليل على الشاطئ الرملي الناعم، ومن 
أش��هر المقاصد لمشاهدة الس��الحف: رأس 
الح��د، ورأس "الجنز" وجزيرة "مصيرة" وجزر" 

الديمانيات"، وسواحل محافظة ظفار.

سياحة صيفية
كما تنف��رد الس��لطنة بس��ياحة صيفية 
لعدد من المواقع لوجود مناطق منخفضة 
أو معتدل��ة الح��رارة مقارن��ة بغيره��ا من 
دول المنطق��ة حيث تبرز خالل هذه الفترة 
مواق��ع مرتفعة مثل الجب��ل األخضر وجبل 
ش��مس في محافظ��ة الداخلي��ة باإلضافة 
إل��ى األماكن الس��احلية مثل "األش��خرة" 
بمحافظة جنوب الشرقية والجازر بمحافظة 
الوس��طى نظ��را إلطاللها عل��ى المحيط 
الهن��دي ناهيك ع��ن األمطار الموس��مية 
التي تنزل صيفا على محافظة ظفار وتعرف 
محليا بموس��م "الخري��ف"، والتي أصبحت 
وجه��ة س��ياحية مهمة تس��تقطب أعدادا 

متزايدة من السياح.

تتمثل في الحضارة
والطبيعة والشواطئ والبيئة 

وإنسان عمان 

أسرار األنماط السياح�ية
الجاذبة لسياح العالم إلى السلطنة

أسرار األنماط السياح�ية
الجاذبة لسياح العالم إلى السلطنة
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وزارة السياحة تحتفل باليوم العالمي للسياحة

المحرزي: الحفاظ
على مكونات البيئة 

قال أحمد بن ناصر المحرزي وزير الس��ياحة: 
االحتفال بيوم الس��ياحة العالمي هدفٍ س��اٍم 
يس��تهدف تعزي��ز وع��ي المجتمع��ات بأهمية 
الس��ياحة، والحف��اظ عل��ى المكون��ات البيئية 
والحضاري��ة لضم��ان أن تك��ون التنمي��ة في 
القطاع تنمية مس��تدامة. وهن��أ المحرزي دول 
العال��م كافة بهذا اليوم والذي يأتي هذا العام 
تحت ش��عار "السياحة المس��تدامة – من أجل 
التنمية "، واضاف: إن العمل على تنمية القطاع 
الس��ياحي م��ع األخذ في االعتب��ار الحفاظ على 
المقوم��ات البيئي��ة وتطوير الموارد البش��رية 
والتي تأتي في مقدمة المس��اعي التي تُساعد 
عل��ى تحقي��ق االس��تدامة للقطاع الس��ياحي، 
وحي��ث تلع��ب الس��ياحة دورًا مهم��ًا في جعل 
صون الم��وارد الطبيعية والثقافي��ة والتراثية 
والتاريخية هدفا رئيسيا للمشروعات السياحية.
وم��ن هذا المنطلق تس��عى وزارة الس��ياحة 
إل��ى تطوير المواقع الس��ياحية في الس��لطنة 
بم��ا تتضمنه م��ن نش��اطات ومراف��ق وبنية 
الس��ياحة  وأس��س  مب��ادئ  وف��ق  أساس��ية 
المس��تدامة والمس��ؤولة، التي تراعي الحفاظ 
على المص��ادر والموارد الطبيعي��ة والتاريخية 
والقيم المجتمعية من عادات وتقاليد بما يعزز 
الش��راكة الحقيقي��ة بين الحكوم��ة والمجتمع 
المحلي في عملية التطوير السياحي. وبالتالي 
فإنن��ا ندعم كاف��ة الجهود المبذول��ة في هذا 
المجال وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات في 

هذا الجانب. 
وأعرب وزير السياحة عن تقديره التام لكافة 
الجهود المبذولة من جميع الشركاء للنهوض 
بالقطاع السياحي في السلطنة. وقال: نأمل أن 
تكلل هذه الجهود بالنجاح المستمر في تطوير 

القطاع ودافعًا نحو المزيد من العطاء.

ميثاء المحروقية: قطاع حيوي 
يعزز التنمية المستدامة 

أعرب��ت ميثاء بن��ت س��يف المحروقية وكيلة 
وزارة السياحة عن شكرها وتقديرها للمساعي 
الت��ي ظلت تبذل م��ن قِبل منظمة الس��ياحة 
العالمية منذ انش��ائها لترسيخ أهمية السياحة 
كقطاع حيوي يعزز مسيرة التنمية المستدامة. 
وإدراكًا من وزارة السياحة ولقناعتها التامة بأن 
العملية التنموية في القطاع السياحي البد أن 
تكون مسبوقة بتنفيذ دراسات استشارية شاملة 
لتقييم المواقع والوجهات الس��ياحية ودراس��ة 
جوانب االستدامة فيها ورصد متطلبات الحركة 
السياحية وطاقتها االس��تيعابية باإلضافة إلى 
حف��ظ المالمح التراثي��ة والتاريخية وتوظيفها 
بص��ورة إبداعية، قامت الوزارة بعدة دراس��ات 
استش��ارية للحف��اظ على االس��تدامة في عدد 
من المقاصد الس��ياحية في الس��لطنة وصواًل 

إلى انتهاجها كإحدى مرتكزات االس��تراتيجية 
العمانية للس��ياحة ، كما أش��رفت الوزارة على 
تطوي��ر ع��دة مواقع وفق األس��س التي تراعي 
االس��تدامة في المواقع السياحية. ومن جانب 
أخر فإن العمل على تطوير القطاع السياحي في 
السلطنة يجري بالتنسيق مع منظمة السياحة 
العالمية حيث نظمت الوزارة فعاليات مشتركة 
مع المنظمة بمش��اركة الخب��راء والمختصين 
الدوليي��ن المهتمي��ن بش��ؤون البيئة بهدف 
االطالع على األس��س المنهجية ف��ي عمليات 
التخطي��ط واإلدارة للمواق��ع الس��ياحية ف��ي 
اطر التنمية السياحية المس��تدامة، بما يخدم 
تطلع��ات الس��لطنة الهادفة لتطوي��ر القطاع 
الس��ياحي مع الحف��اظ على الهوي��ة العمانية 
وضم��ان اس��تدامة المقاصد الس��ياحية وفتح 
قن��وات تواص��ل م��ع روّاد المجال الس��ياحي 
وخبرائ��ه.  ونوّد أن نش��كر كافة العاملين في 
القطاع الس��ياحي بالس��لطنة على م��ا قدّموه 
ونأم��ل أن نواصل جهودنا بم��ا يحقق تطوير 
القطاع وص��واًل به إلى األه��داف والطموحات 

التي نصبو إليها.

عادل البوسعيدي: إبراز منتجات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قال الس��يد عادل بن المرداس البوس��عيدي 
مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة : أن 

المع��رض المصاحب لالحتفال بيوم الس��ياحة 
العالمي فرصة للش��ركات خاصة المؤسس��ات 
منتجاته��ا  إلب��راز  والمتوس��طة  الصغي��رة 
وخدماته��ا، مضيًفا أنه من خ��الل التجوال في 
المع��رض يالحظ وج��ود ش��ركات جديدة لم 
تكن موجودة العام الماضي، مش��يدًا بالتطور 
المس��تمر الذي تشهده الش��ركات العاملة في 

مجال السياحة بالسلطنة.
وأض��اف: تحرص ال��وزارة عل��ى تنظيم هذه 
الفعالية بهدف تعريف الجمهور باليوم العالمي 
للسياحة، حيث تعد السياحة من القطاعات التي 
تُسهم في الخطة الوطنية للتنويع االقتصادي 
ورافدًا وطنيًا مهمًا الس��تقطاب االس��تثمارات 
للمقاص��د  الحاضن��ة  المجتمع��ات  وتنمي��ة 
الس��ياحية، فضال عن كونه من القطاعات التي 
تش��هد نموًا مس��تمرًا. كما يأتي ه��ذا الحفل 
إلبراز دور المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 

المرتبطة بالقطاع السياحي .

سالم المعمري: استقطاب 
االستثمارات وتنمية المجتمعات

قال س��الم ب��ن ع��دي المعم��ري، مدير عام 
الترويج الس��ياحي ب��وزارة الس��ياحة: أصبحت 
مناسبة اليوم العالمي للسياحة منصة ترويجية 
وتوعوية هامة تقوم من خاللها مختلف قنوات 
االتص��ال ووس��ائل اإلع��الم بتس��ليط الضوء 

عل��ى العديد من القضايا والجوانب الرئيس��ية 
الهامة التي تمس القطاع السياحي بما يحقق 
األهداف التي أعلنتها منظمة السياحة العالمية 
عن��د تخصي��ص هذا الي��وم والت��ي ترمي إلى 
زيادة الوعي بأهمية السياحة وقيمها التنموية 
واالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية 
من جهة، وإيجاد الحل��ول لمواجهة التحديات 
واآلثار السلبية التي قد يواجهها القطاع وتقف 

في وجه تنميته واستدامته من جهة اخرى.   
وأضاف: تحرص وزارة الس��ياحة على تنظيم 
هذه الفعالية س��نويا به��دف تعريف الجمهور 
بالي��وم العالمي للس��ياحة، وال��ذي يُعّد من 
القطاع��ات التي تُس��هم في الخط��ة الوطنية 
وراف��دًا وطني��ًا مهم��ًا  االقتص��ادي  للتنوي��ع 
الس��تقطاب االس��تثمارات وتنمية المجتمعات 
الحاضنة للمقاصد الس��ياحية، فضال عن كونه 
م��ن القطاع��ات التي تش��هد نموًا مس��تمرًا. 
كم��ا يأتي ه��ذا الحفل إلبراز دور المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة المرتبط��ة بالقط��اع 
الس��ياحي الس��يما المؤسس��ات المشاركة في 

برنامج الحفل والمعرض المصاحب له .

هيثم الغساني: زيادة الوعي 
وبح����ث التحديات

أوضح هيث��م بن محمد الغس��اني مدير عام 
مس��اعد الترويج السياحي للسياحة والفعاليات 
الداخلي��ة: إن اله��دف م��ن ه��ذه االحتفالي��ة 
الس��نوية، زي��ادة الوعي في المجتم��ع الدولي 
بأهمية السياحة وقيمها االجتماعية والثقافية 
والسياس��ية واالقتصادية. والتطرق للتحديات 
الدولي��ة المحددة في أه��داف األمم المتحدة، 
وكذل��ك إب��راز ما يمك��ن لقطاع الس��ياحة أن 

يقدمه من إسهام في تحقيق هذه األهداف".
 وق��ال الغس��اني:  لقد أش��ار األمي��ن العام 
لمنظم��ة الس��ياحة العالمية ف��ي كلمته التي 
نشرت  بهذه المناسبة عبر الموقع االلكتروني 
للمنظمة ب��أن " المنظمة تس��عى لكي تكون 
الس��ياحة كأداة ف��ي س��بيل تحقي��ق التنمية 
المس��تدامة م��ن خ��الل القطاعات الخمس��ة 

األساس��ية والت��ي تتمث��ل فيم��ا يل��ي: قطاع 
االقتصاد بهدف تحقيق النمو الشامل والقطاع 
االجتماع��ي من خالل تحقيق فرص عمل الئقة 
وتمكي��ن المجتمعات المحلي��ة. وقطاع البيئة 
للحف��اظ على البيئة وإثرائه��ا والتصدي لتغير 
المناخ والقطاع الثقافي بهدف تكريس وصون 
التن��وع والهوي��ة والثقاف��ة الملموس��ة وغير 
الملموسة، والس��الم باعتباره ش��رطا أساسيا 

لالنماء والتقدم"
وأضاف الغساني: إن شعار هذا العام لالحتفال 
بمناس��بة اليوم العالمي للس��ياحة يتوافق مع 
توجه��ات الحكوم��ة وم��ع أه��داف ومرتكزات 
االستراتيجية العمانية للس��ياحة، وهو بالتالي 
يمنحنا فرصة س��انحة للتوعية بهذه األهداف، 
وإلب��راز الجه��ود القائم��ة في مج��ال التنمية 

السياحية المستدامة. 

السياحة المستدامة أداة للتنمية
ركز االحتفال بيوم الس��ياحة العالمي 2017، 
على كيفية اس��هام السياحة المس��تدامة في 
التنمية. وتُعرف الس��ياحة المس��تدامة بأنها 
الس��ياحة التي تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار التأثيرات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة القائم��ة 
والمس��تقبلية، فض��ال ع��ن أنها تتط��رق إلى 
حاج��ات الزوار والصناع��ة والبيئة والمجتمعات 
المضيف��ة. ولذا فيفترض أن تس��تخدم أتم ما 
يكون االس��تخدام الموارد البيئية، وأن تحترم 
المجتمع��ات، وأن تضمن عملي��ات اقتصادية 
طويلة المدى وحيوية تعود بالمنافع التي توزع 

بالتساوي بين جميع أصحاب المصلحة.
والسياحة المس��تدامة هي وس��يلة إيجابية 
البيئ��ة  الفق��ر، وحماي��ة  القض��اء عل��ى  ف��ي 
وتحس��ين جودة الحي��ا، وبخاصة ف��ي البلدان 
النامي��ة. ويمكن للس��ياحة حس��نة التصميم 
واإلدارة أن تسهم اس��هاما عظيما في األبعاد 
الثالث��ة للتنمي��ة المس��تدامة — االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية — فضال عن كونها ذات 
صالت وثيقة مع القطاعات األخرى التي يمكنها 

إيجاد الوظائف المالئمة والفرص التجارية.

السياحة المستدامة أداة من أجل التنمية
مسقط-

احتفلت السلطنة مؤخرا بيوم السياحة العالمي الذي يصادف السابع والعشرين من كل عام. 
رعى االحتفال السيد عادل بن المرداس البوسعيدي مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة، وجاء شعار هذا العام "السياحة المستدامة أداة من أجل التنمية" 

جاء اختيار تاريخ الس��ابع والعش��رين من سبتمبر من كل عام لالحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسياحة احتفاء من منظمة السياحة العالمية بالذكرى السنوية العتماد 
النظام األساسي للمنظمة في مثل هذا اليوم من العام 1970 حيث أصبح هذا اليوم في الدول األعضاء بالمنظمة بمثابة يوم احتفالي يتم من خالله استعراض الجهود 
والمنجزات المحققة لدعم وتطوير القطاع السياحي في هذه الدول والتي تتماشى مع برامج وأهداف المنظمة نحو تنمية وتطوير صناعة السياحة العالمية.باإلضافة إلى 

ما يشكله شهر سبتمبر من أهمية لكونه يأتي في ختام موسم السياحة الصيفية وبداية لالستعداد لموسم السياحة الشتوية. 

■ هيثم الغساني■ سالم المعمري■ عادل البوسعيدي■ ميثاء المحروقية■ أحمد المحرزي
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نحو نهضة سياحية
جاء قرار السماح بدخول رعايا عدد من الجنسيات الى السلطنة من 
خالل الحصول على تأش��يرة س��ياحية من دون كفالة في اطار خطة 

حكومية للتحول نحو نهضة سياحية في السلطنة.
فبعد س��نوات من الدراس��ة في كيفية تحول الس��لطنة الى وجهة 
س��ياحية وتعزيز دور القطاع السياحي ليكون رافدا مهما في برنامج 
التنويع االقتصادي، صدر قرار السماح لرعايا ثالث جنسيات هي الهند 
والصين وروس��يا لدخول الس��لطنة في حال لديهم تأش��يرات دخول 
لدول مثل امريكا او كندا او بريطانيا واالتحاد االوروبي، وهو قرار جاء 
في وقت ينتظره الكثيرون النعاش السياحة العمانية وقبيل الموسم 

السياحي الشتوي.
ان ه��ذا القرار بال ش��ك يَصْب في مصلحة جعل الس��لطنة وجهة 
س��ياحية لسياح العالم خاصة لجنسيات مثل الهند الذين يسافر منها 
سنويا اكثر من 17 مليون سائح وايضا الصين التي تصدر مجموعات 
س��ياحية لدول المنطقة والعالم، اضافة الى روسيا التي يسافر منها 

سنويا حوالي 32 مليون سائح.
لذلك كان قرار الس��ماح لرعايا الدول الثالث بدخول الس��لطنة من 
دون كفال��ة يمث��ل نقلة ف��ي اتخاذ الق��رار وهو امر يتطل��ب ان يتم 
تفعيله مع دول اخرى من اجل ان نشهد حراكا سياحيا ويكون القطاع 
الس��ياحي رافدا يعزز الناتج المحلي في ظل تراجع أسعار النفط من 

جانب وتزايد عدد الباحثين عن عمل من جانب اخر.
لذلك فإن فتح بوابة عمان أمام الس��ياح س��يفعل الحراك السياحي 
ويفترض ان نش��هد تدفقا س��ياحيا من الدول الثالث الستفادة كثير 
من القطاعات خاصة قطاع الطي��ران منها الطيران العُماني، الناقل 
الوطني، الذي يطير الى وجهات متعددة في الهند والصين اضافة الى 

خطة فتح محطة موسكو العام المقبل .

رأي

بدأ القطاع السياح في محافظة ظفار موسم السياحة الشتوية، حيث بدأت قوافل السفن السياحية تتوافد على 
ميناء صاللة، فقد دشنت السفينة اإليطالية  »كوستا نيو رفيرا« الموسم خالل وصولها يوم 14 أكتوبر الجاري 

وتحمل 1150 سائحا وعدد 541 من طاقمها لالستمتاع بالمقومات السياحية العديدة التي تزخر بها المحافظة.
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للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

صندوق البريد: 1
 الرمز البريدي: 314 سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:
 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:

نــقـــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

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

info@wejhatt.com

مسقط �� 
اختتم االس��بوع الماضي في مركز عمان 
أعمال  والمع��ارض  للمؤتم��رات  الدول��ي 
النس��خة الس��ابعة م��ن مع��رض »إنف��را 
عم��ان« المتخصص في مجال اإلنش��اءات 
والبن��ى األساس��ية ال��ذي نظمته ش��ركة 
النم��ر الدولي��ة لتنظي��م وإدارة المعارض 

والمؤتمرات لمدة ثالثة أيام.
جاء حف��ل االفتتاح تحت رعاي��ة الدكتور 
رش��يد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس 
المناقص��ات الذي ق��ال: ان المعرض يعد 
فرصة للمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 
لتلتق��ي بالعارضي��ن والش��ركات الكبيرة 
المتاح��ة  المعلوم��ات  م��ن  لالس��تفادة 
وإمكاني��ة الحصول على أعم��ال من هذه 
الش��ركات المختلف��ة ذات الصل��ة بقطاع 

البنية األساسية.
وأوض��ح أن المع��رض محط��ة مهم��ة 
للش��ركات وذلك لالس��تفادة من الفرص 

االس��تثمارية الكبيرة المتاحة التي توفرها 
المشروعات التنموية الكبرى في السلطنة. 
مشيرًا إلى أن المعرض قدم منصة مثالية 
للش��ركات المش��اركة من حيث فتح آفاق 
واس��عة لها لتقديم منتجاته��ا ومعداتها 
وخدماتها الجديدة مباشرة على المعنيين 

في قطاع البناء والتشييد في السلطنة.
من جانبه قال س��الم بن عمر الهاشمي 
رئيس مجلس إدارة شركة النمر للمعارض 
إن »إنف��را عم��ان« منص��ة مثالي��ة لكافة 
م��ع  لاللتق��اء  والمطوري��ن  المقاولي��ن 
بعضه��م البعض حيث يوف��ر لهم فرصة 
سانحة لتقديم واس��تعراض مشروعاتهم 

وإنجازاتهم.
وه��دف المعرض إل��ى تس��ليط الضوء 
على تطور الصناعة في هذا المجال طوال 
الس��نوات الس��ت الماضية، وهي سنوات 
عمر المعرض منذ تدش��ينه ألول مرة وهو 
بذل��ك يعتب��ر لقاًء س��نويًا لق��ادة صناعة 
متطلب��ات اإلنش��اءات والبنية األساس��ية 

والموردين والمشترين في السلطنة، كما 
أن المع��رض أصبح نقط��ة انطالق مثالية 
ليس فقط للشركات المحلية، ولكن أيضا 

للشركات والمؤسسات األجنبية.
كم��ا ه��دف المع��رض الذي ش��ارك به 
أكثر من 200 عارض من داخل الس��لطنة 
وخارجه��ا إل��ى ع��رض أح��دث متطلبات 
الخض��راء  والمبان��ي  واإلنش��اءات  البن��اء 
والمع��دات  والمس��تقبلية  المس��تدامة 
الفندقية  والمشاريع  والتكنولوجيا  الثقيلة 

والس��ياحية والمناط��ق الصناعي��ة الحرة 
الطاق��ة والمياه  والتصني��ع وتكنولوجي��ا 
والخدم��ات  النق��ل  ومع��دات  وأدوات 
اللوجستية ومشاريع البنية االساسية مثل 
متطلب��ات الطرق والمط��ارات، ومتطلبات 
الس��كك الحديدية والموانئ – فضال عن 
مواد البناء والتوريدات واحتياجات مشاريع 

التنمية األخرى. 
وأقيم المعرض بالتزامن مع انفرا عمان 
معرض »إليكت��رو عمان« المتخصص في 

مجال الطاق��ة والكهرب��اء واإلضاءة حيث 
س��يكون ضمن معرض »إنفرا عمان« في 
نفس الموق��ع ويتخص��ص اليكترو عمان 
بمجاالت الكهرباء والطاقة ليغطي بوضوح 
جميع جوانب هذا القط��اع المهم بما في 
ذلك الكهرباء والمياه واإلضاءة والتكييف، 
م��ع التركيز بش��كل خ��اص عل��ى الحلول 

المستدامة والطاقات المتجددة.
كما أقي��م بالتزامن م��ع »إنفرا عمان« 
منتدى عم��ان الصناعي 2017 الذي عقد 
يوم��ي 10 و11 أكتوب��ر لتقيي��م حرك��ة 
الس��وق والتنبؤات ذات العالقة بالقطاع 
الصناعي وغيرها م��ن الموضوعات التي 
تغطي جوانب المشتريات واإلنفاق العام 
على مخ���تلف مش��اريع البنية األساسية 
بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية 
عن طري��ق البر والبحر والج��و ومحطات 
الطاقة والمرافق العام��ة والبناء التجاري 
وتطوير العق��ارات وغيرها من القطاعات 

ذات العالقة. 

نجاح معرض » إنفرا عمان « بتنظيم شركة النمر الدولية
سالم الهاشمي: منصة مثالية لكافة المقاولين والمطورين
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أكـتوبر.. تاريخ محفور
في ذاكرة نساء عمان 

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي
يأت��ي االحتف��ال بيوم الم��رأة العمانية 
الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من 
كل عام، ترجمة إلح��دى التوصيات التي 
خرجت بها ن��دوة الم��رأة العمانية التي 
عق��دت في رحاب س��يح الم��كارم بوالية 
صح��ار ف��ي الع��ام 2009 والمتمثلة في 
تخصيص ي��وم 17 م��ن أكتوبر من كل 
عام يومًا للم��رأة العمانية، والتي باركها 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه.
وجاء اهتمام جاللة الس��لطان المعظم 
بالم��رأة ايمانا من جاللته ب��دور المرأة 
في ف��ي البن��اء والتنمية الش��املة التي 
تشهدها السلطنة منذ بدايات النهضة 

المباركة.
وأش��اد جاللة الس��لطان في ف��ي احد 
خطاباته في حصن الش��موخ بوالية منح 
خالل االنعق��اد الس��نوي لمجلس عمان 
بدور المرأة العمانية وان السلطنة أولت 

اهتماما بمشاركة المرأة العمانية. 
وأكد جاللت��ه، ان عمان ق��د أولت منذ 
بداي��ة ه��ذا العه��د اهتمامه��ا الكامل 
لمش��اركة الم��رأة العمانية، في مس��يرة 
النهض��ة المبارك��ة م��ن ه��الل توفي��ر 
ف��رص التعلي��م والتدري��ب والتوظي��ف 
ودع��م دوره��ا ومكانتها ف��ي المجتمع، 
وتأكيد على ضرورة إس��هامها في شتى 
مجاالت التنمية، من خالل تيس��ير النظم 
والقواني��ن التي تضم��ن حقوقها وتبين 

واجباته��ا، وتجعله��ا ق��ادرة على تحقيق 
االرتقاء بذاته��ا وخبراتها ومهاراتها من 

أجل بناء وطنها، وإعالء شأنه .
وأشار س��لطان البالد، حفظه اهلل ورعاه 
:  ال��ى المضي في إعطاء المرأة العمانية 
حقوقها، للقناعة بأن الوطن في مسيرته 
المبارك��ة، يحت��اج إل��ى كل م��ن الرجل 
والم��رأة، وش��به جاللته ،أع��زه اهلل، دور 

الم��رأة في بن��اء الوط��ن، كالطائر الذي 
يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق 
الس��ماوات. مؤكدا على كيفية حالة هذا 
الوط��ن، إذا كان أح��د هذي��ن الجناحين 
مهيضا منكس��را ؟  وتس��اءل جاللته، هل 

يقوى على هذا التحليق ؟!
واكد جاللته:

 ان تخصي��ص ي��وم للم��رأة العمانية 

يأتي الب��راز منجزاتها خ��الل عام مضى 
، ويلق��ي الض��وء عل��ى إس��هاماتها في 
خدمة مجتمعها ، وينشر الوعي الصحيح 
بدورها ومكانتها، ويع��زز تطلعاتها نحو 

المستقبل.
ودع��ا جاللت��ه، الم��رأة العماني��ة إلى 
االستفادة من كافة الفرص التي منحت 
لها إلثبات جدارتها، وإظهار قدرتها في 

التغل��ب على م��ا يعت��رض طريقها من 
عقبات .

لق��د حقق��ت الم��رأة العماني��ة اليوم 
الكثير من المنجزات ليس بوصولها الى 
مناصب قيادية فقط ب��ل بدورها الكبير 
في التنمية الش��املة الت��ي تحققت على 

تراب هذا الوطن.
وأك��دت ع��دد م��ن النس��اء العمانيات 
العام��الت في القطاع الس��ياحي على ان 
هذا الي��وم يأتي ترجم��ة الهتمام جاللة 
الس��لطان المعظم بدور المرأة العمانية 

وتأكيد على أهمية المرأة.
وتتبوأ الم��رأة العمانية مكانة مرموقة 
في جناح الوطن واثبتت وجودها الحيوي 

في شراكة التنمية الشاملة.
وتشكل المرأة نسبة كبيرة في التعداد 
الس��كاني حيث يصل تع��داد المرأة بين 
مجم��وع الس��كان حس��ب بيان��ات ع��ام 
2016، مليون ومائتي ألف نس��مة، فيما 
بل��غ مع��دل االلتح��اق االجمال��ي للمرأة 

للتعليم ما قبل المدرسي   %54.6 ، 
 وبلغ��ت نس��بة اإلن��اث الخريجات من 
التعليم العالي 59.30  % ، وبلغت نس��بة 
اإلناث في القط��اع الحكومي 41.50  % ، 
وتبلغ نس��بة اإلن��اث بالخدم��ة المدنية 
47  % ، وتبل��غ نس��بة اإلن��اث بالوظائف 
والمباش��رة  والوس��طى  العلي��ا  اإلدارة 
بالخدم��ة المدنية   %   21   وتبلغ نس��بة 
اإلن��اث بالقط��اع الخ��اص 24  % ، وتبلغ 
نس��بة اإلناث المس��تفيدات من الضمان 

اإلجتماعي  58  % .

17 أكتوبر يوم المرأة العمانية 

اهتمام جاللة السلطان بالمرأة العمانية دعامة في شراكة البناء والتنمية 
1.2 مليون نسمة تعداد المرأة العمانية من حيث نسبة السكان في السلطنة
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مسقط-

يق��ع المتحف في مدينة مس��قط ويضم 
مجموع��ة م��ن التح��ف األثري��ة والح��رف 
التقليدي��ة ومواد ثقافي��ة تتعلق بالروابط 
التاريخية بين س��لطنة عم��ان وجمهورية 

فرنسا. يعرف باسم "بيت فرنسا". 

فكرة اإلنشاء
يعكس ه��ذا المتحف ال��ذي نبعت فكرة 
إنش��ائه لدى الزيارة الكريمة التي قام بها 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم، حفظه اهلل ورعاه، إلى فرنسا عام 
1989م، يعط��ي المتحف ص��ورة مصغرة 
عن العالق��ات التاريخية بي��ن البلدين في 
مختل��ف المجاالت خاصة المج��ال البحري. 
فق��د كان الح��رص عل��ى أن يك��ون عماد 
هذه الفكرة الرمز المادي الذي يؤرخ بجالء 
لهذه العالقات التاريخي��ة التي قامت بين 

السلطنة وفرنسا.
كان االختيار لما كان يعرف ببيت فرنس��ا 
ليكون مقرًا للمتحف العماني - الفرنس��ي، 
حيث أن هذا البيت الذي ش��يدته الس��يدة 
غالية بنت سالم- وهي ابنة أخت السلطان 
س��عيد بن س��لطان- كان مقرًا للقنصلية 
الفرنس��ية ما بين عام 1896م و 1920م 
قدم��ه الس��لطان فيص��ل بن ترك��ي إلى 
أول قنصل لفرنس��ا في مس��قط وهو بول 
اوماف��ي ف��ي ع��ام 1896م واس��تمر مقرًا 
للقنصلية ومس��كنًا للقناصل الفرنس��يين 

حتى عام 1920م.

معروضات
يعرض هذا المتحف مختلف المعروضات 
الت��ي تحك��ي عن ه��ذه العالقة ب��دءًا من 
الوثائ��ق والمراس��الت الت��ي تم��ت بي��ن 
الرسميين الفرنسيين والسلطات العمانية 
خالل فترة هذه العالقة، إضافة إلى عرضه 
للمعروضات األخرى الت��ي تعبر عن الفترة 
الماضية التي س��ادت فيه��ا هذه العالقات 
بين البلدين كمجس��مات ألنواع الس��فن 
العماني��ة والفرنس��ية ف��ي ذل��ك الوقت، 
إضافة إلى بعض المعروضات الحرفية لكال 
البلدين وبعض أنواع األس��لحة التقليدية 

المستعملة في ذلك الوقت.
رغم تع��دد قاعات الع��رض والتي تحوي 
الكثي��ر من ث��راء الم��ادة المعروضة فلك 
مطل��ق الحري��ة في رحاب ه��ذا المكان أن 
تك��ون انتقائيا في تجوالك فمبنى المتحف 
بأبواب��ه وأروقته وقاعاته يتيح لك أكثر من 
خي��ار فالقاع��ة رقم )7( مث��ال تحوي مكتب 

القنصل الفرنس��ي ال��ذي توالى عليه حتى 
عام 1920م ثالثة عشر قنصال.

 مقتنيات 
)6( تحت��وي عل��ى ص��ور  رق��م  القاع��ة 
ومقتنيات تعبر عن أزياء وعادات الش��عبين 
العمان��ي والفرنس��ي وكذل��ك توج��د بها 
مش��اهد من الحي��اة اليومية في مس��قط 
في فت��رة الخمس��ينيات يقابلها مش��اهد 
من الحياة اليومية في بريتاني الفرنس��ية 
ف��ي الفت��رة م��ن 1910م إل��ى 1912م ، 
وفي القاعتي��ن )3و4( بإمكانك تتبع تاريخ 

العالقات العمانية الفرنسية التي تعود إلى 
مطلع القرن الثامن عشر الميالدي.

أما ف��ي القاعة رقم )2( فتش��اهد بعض 
الصور للزيارة التي قام بها جاللة السلطان 
قابوس بن س��عيد المعظم إلى فرنسا في 
30 مايو من عام 1989م والتي اس��تقبله 
خاللها الرئيس الفرنس��ي فرانسوا ميتران 
بمطار اورال��ي والمراس��م الترحيبية التي 
قوبل بها جاللته. كما يضم المتحف صورا 
لزيارة الرئيس الفرنس��ي السابق فرانسوا 
ميتران الى مس��قط خ��الل الفترة من 28 

الى 30 يناير من عام 1992. 

بني في عام 1940 وكان ملك للسيدة غالية بنت سالم بن سلطان 

المتحف العماني - الفرنسي.. كنوز تاريخية في بيت مسقطي  
مسقط-

يش���كل تب���ادل الهداي���ا بين الدول والرؤس���اء موضوع���ا مثيرا، ل���ذا يجذب المتح���ف العماني - 
الفرنسي آالف السياح الذين يقصدونه سنويا لمشاهدة كنوز تاريخية يحتفظ المتحف بنسخ 

من تلك الرسائل والمعاهدات والوثائق بين السلطنة وفرنسا. 
س���بع قاع���ات ممي���زة تنتظ���ر ال���زوار الكتش���اف أه���م المعال���م الحضاري���ة والعالق���ات التاريخية 
للش���عبين الفرنس���ي والعمان���ي ابتداًء م���ن تصمي���م األزياء وصوًل���ا إلى تصميم وهندس���ة 
الس���فن والطائرات والس���الح الحربي، كما يحوي المتحف رسومات وصورًا نادرة تعرض الحياة 

اليومية في فرنسا وسلطنة عمان. 

مسقط - وجهات 

فتحية الكندية.. أول عمانية في منصب مديرة متحف
مسقط-

تقود فتحية بنت يحيى الكندية المتحف 
العُماني الفرنسي منذ صدور قرار تعيينها 
مدي��رة للمتح��ف ف��ي 23 يناي��ر 2014، 
لتك��ون أول عمانية تح��وز منصب مديرة 
متحف. تقول نحن نفتخر كنساء عمانيات 
او ننال شرف التكريم من جاللة السلطان 
قابوس بن س��عيد المعظ��م، حفظه اهلل 
ورعاه، في يوم خص��ص للمرأة العمانية، 
ليخلد هذا اليوم في تاريخ السلطنة كيوم 

يحتفى به بالمرأة العمانية.
وتضي��ف: ال يوج��د ف��رق بي��ن المرأة 
والرج��ل في الس��لطنة، من حي��ث تولي 
المناص��ب، ف��كل واحد يتول��ى المنصب 
بجدارته وكفاءته سواء كان رجال أم إمراة. 

ويعتبر يوم المرأة العمانية فخر واعتزاز 
للجمي��ع س��واء للم��رأة او الرج��ل وهذا 
تكري��م وتأكيد عل��ى مكانة الم��رأة في 

الساحة العملية.
وتقول فتحية الكندي��ة: عدد الزيارات 
للمتاح��ف التاريخي��ة قليل ج��دا مقارنة 
مع غيره��ا الن عدد الزوار يق��ارن بعدد 
الس��كان ايضا ونس��بة الس��ياح ونوعية 
المتاحف ولكن رغم ذلك لدينا عدد جيد 
من ال��زوار، فق��د زار المتحف ف��ي العام 
2015 حوال��ي 2758 زائ��را، وفِ��ي عام 
2016 زارنا 3032 زائرا وفِي اول تسعة 
أش��هر م��ن 2017 اس حت��ى س��بتمبر 
الماضي حوال��ي 1581 زائرا.  كما يقوم 
المتحف بتنظيم حفالت فنية وموسيقية 

بحضور موسيقيين عالميين. ■ فتحية بنت يحيى الكندية

■  م��ن األح��د ال��ى الخمي��س من 9 
صباحا 1:30 ظهرا.

■  السبت من 9 صباحا - 1:00 ظهرا.

■ ريال عماني لألجانب.

■ نصف ريال للعمانيين.

■ 100 بيسة األطفال.

■ مجانا لطلبة المدارس. 

مواعيد املتحف

الر�صوم

بيت فرن�شا
يرجع تس��مية مبنى المتحف ببيت 
فرنس��ا منذ أن كان مق��را للقنصلية 
الفرنس��ية في مس��قط خالل الفترة 

بين عامي 1896 - 1920 .
يقع بين فرنس��ا في مس��قط وهو 
قريب م��ن قصر العلم داخل الس��ور 
بي��ن الباب الكبير وس��وق مس��قط 
القدي��م، تم بن��اؤه في ع��ام 1840 
وكان ملك الس��يدة غالية بنت سالم 
بن س��لطان وه��ي إبنك أخ الس��يد 
س��عيد ب��ن س��لطان حاك��م عُمان 
وزنجب��ار ف��ي الفت��رة م��ن 1806 - 
1856.  وتزوجت في عام 1853 من 
إبن عمها الس��يد ثويني بن س��عيد، 
 1866  -  1856  " عُم��ان  س��لطان 
" وهي أم الس��يد س��الم بن ثويني، 

سلطان عُمان ) 1896 - 1920(.  
7 قاعات تضم رسائل 
وصور زيارات ووثائق 

ومسودات خطابات 
وقرارات صلح معاهدات 

بين عُمان وفرنسا
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بدأت حياتها العملية في صالون تجميل براتب 80 رياال 

مزنة الرحبية تشق طريقها بنجاح
إلى منصب مديرة مبيعات في فندق الفلج 

تنقلت بين عدة شركات وأكتسبت
خبرة عملية ساهمت في صقل مواهبها

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي 
رحلة كفاح المرأة العمانية تتواصل في 
ظل هذا العهد الزاهر، لتكون شريكة في 
العملي��ة التنموية ولتضع بصمة لها في 

مسيرة النهضة المباركة. 
الفتي��ات  م��ن  البع��ض  ت��ردد  رغ��م 
وعزوفهن عن العم��ل في قطاع الفنادق 
بالس��لطنة، ش��قت مزنة بنت م��ال اهلل 
الرحبي��ة طري��ق نجاحها بكف��اح وصبر، 
فكانت البداية حينما بدأت تتقاضى راتبا 
قيمته 80 رياال في محل صالون تجميل، 
بدل الجل��وس في البيت خاصة وأنها لم 

تكن تحمل شهادة عليا او خبرة. 
فضلت ممارسة العمل من أجل ان تجد 
مصروفا لها يعينها على إكمال دراستها 
وتدرجت وصبرت في مهام وظيفية حتى 
وصلت اليوم الى منصب مديرة المبيعات 

في فندق الفلج.
الم��رأة  ي��وم  وبمناس��بة  "وجه��ات" 
العماني��ة التق��ت، مزنة الرحبي��ة، اللقاء 
الضوء على نموذج م��ن المرأة العمانية 
الت��ي حقق��ت أهدافه��ا بنج��اح وجدارة 

ومثابرة.

تطوير مهاراتي
تقول مزنة الرحبي��ة، كانت بدايتي في 
صالون تجميل وكنت أتقاضى راتبا قدره 
80 رياال أستفيد منه لتطوير مهاراتي في 
اللغة االنجليزية والحاس��ب اآللى والحمد 
هلل حقق��ت هدف��ا م��ن أهداف��ي، بعدها 
حصلت على منحة دراس��ية من الحكومة 
في معهد الضياف��ة ودخلت دورة مكثفة 
للحص��ول عل��ى دبل��وم ف��ي تخص��ص 

حجوزات التذاكر لمدة 7 أشهر.
ثم حصل��ت على وظيفة في س��فريات 
الحش��ار براتب 200 ري��ال وعملت لمدة 
س��نة ونصف بعدها حصل��ت على عرض 
أفض��ل برات��ب 350 رياال في س��فريات 
االتحاد وعملت لمدة س��نتين واكتسبت 
خبرات طوال هذه المدة. ومن ثم قدمت 
طلبي لاللتح��اق في الطي��ران العُماني 
والحمد هلل توظفت لمدة 4 س��نوات في 
وظيفة كاتب خدمات المس��افرين. ومن 
ث��م انتقلت من الطيران العُماني للعمل 
ف��ي ش��ركة مس��كن لإلنش��اء والتعمير 
كمس��ؤولة عالقات عام��ة وعملت لمدة 
سنتين واآلن ومنذ شهر إبريل اعمل في 

وظيفة مديرة المبيعات في فندق الفلج.

بيئة عمل ناجحة
تضيف مزنة الرحبية في حديثها ان كل 
السنوات كانت ناجحة في حياتي العملية 
وحققت استفادة كبيرة واكتسبت خبرات 
عملي��ة ولو كنت رفض��ت العمل في تلك 
المواق��ع لما وصلت ال��ى المنصب الذي 
به اليوم، فقد اس��تفدت كثيرا من عملي 
الس��ابق ف��ي بي��ع التذاكر ال��ى خدمات 
المس��افرين وايض��ا في عالق��ات قطاع 
المقاوالت وكون��ت عالقات طيبة وكانت 

بيئة عمل ناجحة.
وتش��يد مرن��ة الرحبي��ة بالفت��رة التي 
عملت في الطي��ران العُماني ولكن كان 
خروجي بس��بب المناوبة الن لدي أس��رة 
واطف��ال كان واجبا عل��ي ان ارعاهم مما 
كان صعبا مواصلة العمل وقت المس��اء 

في المناوبات.

تسويق ومبيعات
أما حاليا أقوم بعمليات بيع الخدمات في 
الفندق مثل تس��ويق الفندق للمؤسسات 
الحكومية فقط من حيث تسويق مطاعم 
الفن��دق والغ��رف وص��االت االجتماع��ات 
والص��االت الرياضي��ة وحوض الس��باحة 
وغيره��ا م��ن الخدم��ات الت��ي تتوفر في 
الفندق. والحمد هلل اجد تشجيعا كبيرا من 
المؤسسات الحكومية كوني فتاة عمانية 

فهم يدفعون بي لمواصلة العمل.
وعن نس��بة العمانيات في فندق الفلج 
فتق��ول مزن��ة الرحبية مدي��رة المبيعات 
ف��ي الف��ندق: لالس��ف النس����بة حوالي 
20  %  وه��ي قليل��ة لذل��ك فإني أش��جع 
الفتيات لاللتحاق للعمل في قطاع الفنادق 
والس��ياحة وهي وظيفة مث��ل أي وظيفة 
اخرى فلدينا زميالت يعملن في االستقبال 
وُاخ��رى مع��دة طعام في المطب��خ، وفِي 

قس��م التدقيق المالي وقس��م المحاسبة 
وخدمات الغرف والمبيعات.  

تشجيع الفتيات 
وتضي��ف ان قطاع الس��ياحة او الفنادق 
في��ه المرون��ة في العمل وبيئة مش��جعة 
اللتح��اق الفتيات والش��باب ب��دل انتظار 
وظيفة لسنوات طويلة وبدل الجلوس في 
البيت على األقل اكتس��اب خبرات في اي 
مجال، كما انه نكتس��ب خبرات من خالل 
عالق��ة التواصل م��ع مختلف الجنس��يات 

والتعرف على ثقافات مختلفة.
وع��ن االحتفال بي��وم الم��رأة العمانية 
تقول مزن��ة الرحبية: بال ش��ك ان المرأة 
العمانية تس��تحق هذه المناس��بة وهذا 
الي��وم دليل مكافأة من جاللة الس��لطان 
للم��رأة  ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المعظ��م، 
العمانية وه��و دعم معنوي كبير نش��كر 
جاللة الس��لطان على اهتمام��ه ورعايته 
بالم��رأة وأنها ش��ريك ف��ي التنمية على 

تراب هذا الوطن.
وتشجع مزنة الرحبية شقيقاتها الفتيات 
لاللتح��اق بالعم��ل ف��ي مجال الس��ياحة 
وإبعاد نظ��رة المجتمع ألنن��ا نحن اليوم 
نجد الم��رأة ف��ي كل مواق��ع العمل وان 
قط��اع الس��ياحة والفن��ادق بيئ��ة جاذبة 
ومش��جعة وان��ه م��ن األفض��ل التح��اق 
الش��باب العُماني بدل الوافدين وهناك 
كثي��ر من الفرص المتاحة يمكن ان يحل 
محله��ا العُماني بدل الواف��د. ولدينا في 
قطاع الفن��ادق عمانيين يعملون منذ 20 
عاما وأكثر وهذا دليل على ان هذا القطاع 

حيوي ومشجع.

مستقبل كبير للسياحة 
 وتؤكد مزنة الرحبية مديرة المبيعات 
ف��ي فندق الفلج على ان قطاع الس��ياحة 
ف��ي الس����لطنة أمام��ه مس��تقبل كبير 
ليلع��ب دوره في رف��د االقتصاد الوطني 
من جانب وتش����غيل الش��باب الباحثين 
عن عم��ل خاص��ة وان الس��لطنة تملك 
عدي��د المقومات الس��ياحية التي تجعل 
منه��ا وجه��ة س��ياحية مثل��ى ومتنوعة 
وفريدة لكل المواس��م السياحية وهناك 
مش���اريع س��ياحية نراه��ا الي��وم ف��ي 
السلطنة مما يشجع على النهوض بهذا 
القطاع الحيوي ليكون محط أنظار العالم 

في المستقبل.

مزنة الرحبية:
تخصيص يوم للمرأة 
العمانية دليل اهتمام 

جاللة السلطان بالمرأة 

أشجع الفتيات والشباب 
لاللتحاق في القطاع 

السياحي والفندقي بدل 
انتظار وظيفة 

مديحة 
السليمانية 

السياحة ثقافة 
على م��ر العصور حملت الثقافة مفتاح 
المعرف��ة وفتحت آفاق��ا للطامحين ومن 
دون ش��ك كانت الدافع الحقيقي للسفر 

والترحال شرقا وغربا.
العال��م م��ن  امت��داد خريط��ة  وعل��ى 
االدريس��ي وابن بطوطة وأقدم من ذلك 
وأكثر لتك��ون السياحة والثقافة صنوان 

ال ينفص��الن. 
عل��ى مس��رح دار األوب��را الس��لطانية 
مس��قط كانت الرس��الة والهدف إلنشاء 
ال��دار المتزاج الثقافات وجعل الس��لطنة 
قبلة جديدة معمارية وثقافية للشعوب .

وف��ي موس��مها الس��ابع حي��ث تتوالى 
النجاحات لدار االوبرا السلطانية مسقط 
كأول دار أوب��را في منطقة الخليج تثبت 
إدارة الدار على حسن انتقائها للعروض 
م��ع تن��وع الط��رح وج��ودة المع��روض 
لتحق��ق المعادلة االصعب ف��ي دار قدم 
في مواس��م س��ابقة عروض استثنائية 

وعالمية.
رائع��ة  البج��ع  بحي��رة  بالي��ة  ع��رض 
التذاك��ر،  حج��ز  ت��م  تشايكوفس��كي، 

استعدت االوركسترا العالمية المهيبة، 
رفع الستار، بينما نحن نحبس أنفاسنا 
لتكش��ف ع��ن ديك��ورات ضخم��ة لقصر 
األمير ولكن ما هي إال لحظات واصابتني 

الدهشة !. 
ألم يكن يفت��رض أن يكون األمير من 

العصور األوروبية الوسطى !. 
بدخ��ول  المش��هد  أحل��ل  أن  حاول��ت 
بقي��ة الراقصين الذين تش��ابهوا تماما، 

جميعهم كانوا بمالمح آسيوية !. 
رقصات أرجلهم بارعة جدا وحركاتهم 
أقل ما توص��ف بالمبهرة وظل الس��ؤال 
يتبادر إل��ى ذهني هل هذه رقصة بالية 
آس��يوية احترافية... فع��ال كانت كذلك ؛ 

ويا لجمالها وروعتها.
إنها فرق��ة )بالية اس��تانة ( لجمهورية 
كازاخستان سافرت بنا نحو بداية مقالنا 
نح��و الس����ياحة الت��ي تمث��ل الثقاف��ة.. 
س��افرت بن��ا ف��ي ع��رض آس��يوي رائع 
بأزيائه وبمالمح الراقصين والراقصات، 
بع��ض  وبتحوي��ل  المبه��رة  بألوان��ه 
الرقص��ات الكازخي��ة الس��ريعة االيق��اع 
كفقرة ابرالية ضمن العرض ، وتحويلها 

لحركات بالية راقية.
ل��م أكن ألص��دق ذلك فع��ال حيث كان 
جمي��ع الطاق��م م��ن مصم��م الع��رض 

والراقصين لبحيرة البجع متناغمين .
الراقص��ة  األساس��ية  البجع����ة  أم��ا 
الكازخ��ي��ة المتألق����ة س��يدة المش���هد 
لترفع وتيرة الرقي والجمال بين مشاعر 
الحزن والف��رح، والصراع المتصاعد بين 

الخير والشر .
بتداخ��ل  بعناي��ة  المش��اهد  تتق��دم 
الحض��ارات وتم��ازج المالم��ح والرقص 
اإلس��باني المتقن، واألجم��ل أنها ُقدمت 
لتك��ون رس��الة  الس��لطنة  أرض  عل��ى 
س��الم بها تفتح الس��لطنة كعادتها بابا 
الس��تقبال االبداع والمبدعين بمدارس��ه 
القديم��ة والحديثة ك��دار أوبرا أس��تانة 
التي أسست عام 2013 لتبهرنا بطاقاتها 
وامكانياتها العالمية، فش��كرا لهم ولدار 
األوبرا السلطانية مس��قط لتكون دائما 

السياحة ثقافة. 
info@wejhatt.com

رؤية
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مسقط-

يع��د فن��دق االنتركونتيننتال مس��قط أحد 
اقدم الفنادق في الس��لطنة وس��يحتفل قريبا 

بمرور 40 عاما على إنشائه. 
ويمث��ل القط��اع الفندق��ي ف��ي الس��لطنة 
اس��تراحة للس��ياح حينما يزورون الس��لطنة، 
ويفخ��ر الفن��دق اليوم بوجود عناص��ر عمانية 
في عدي��د المواقع ف��ي الفندق فه��م واجهة 
السلطنة أمام الزوار الذين ينزلون في الفندق 

كزوار من مختلف دول العالم.
وتتع��دد مناص��ب العمانيي��ن ف��ي فن��دق 
االنتركونتيننت��ال مس��قط حيث تبلغ نس��بة 
التعمي��ن حوال��ي 48  %  منه��ا 15  %  م��ن 
العنصر النس��ائي من فتيات عم��ان الجديرات 
الالتي قضين س��نوات طويلة ف��ي العمل في 
الفندق تعدت 25 عاما، ليصبح الفندق منزلها 

الثاني بعد البيت األسري.

جهود المرأة 
"وجهات" التقت عدد من النس��اء العمانيات 
العامالت في فندق االنتركونتيننتال مس��قط 
البراز جهود المرأة العمانية في قطاع الضيافة 
والس��ياحة على وجه الخصوص بمناسبة يوم 

المرأة العمانية.
فتقول فائزة بنت زاهر البيمانية لقد اكملت 
ف��ي عملي بالفن��دق حوال��ي 25 عام��ا بداية 
كموظفة فقد بدأت في عام 1992 في قس��م 
البدال��ة بعدها أنتقلت في 1995 كمس��ؤولة 
المناوب��ات، وف��ي 2006 انتقلت ال��ى وظيفة 
مش��رفة عالق��ات الزبائ��ن ومنذ ع��ام 2015 
أصبح��ت مش��رفة الزبائ��ن ومدرب��ة لقس��م 

المكاتب األمامية كمشرفة للقسم. 
وتق��ول نح��ن فخ��ورون بالعمل ف��ي فندق 
االنتركونتيننت��ال ألن القط��اع الفندقي يعتبر 
احد دعائم القطاع الس��ياحي ونحن كعمانيات 
واجه��ة عم��ان أم��ام الس��ياح القادمي��ن الى 
الس��لطنة. وان االحتفال بيوم المرأة العمانية 
يمثل ي��وم عيد لنا كنس��اء عمانيات ونش��كر 
جاللة الس��لطان عل��ى تخصيص ه��ذا اليوم 
لالحتفاء بالمرأة العمانية كشريكة في التنمية.
وتؤك��د ان عملنا في القط��اع الفندقي مريح 
ونحن نش��جع الش��باب من الجنس��ين للعمل 
في هذا القطاع، ونحن هنا أس��رة واحدة ونجد 
كل الدعم من قبل المسؤولين والنزالء. حيث 
أق��وم بتدريب الموظفين الج��دد وتقديم كل 
االحتياجات لألقسام االخرى مع متابعة الحضور 
واالنصراف. وتضيف قائلة: المرأة العمانية بال 
ش��ك تلعب دورا عاما ف��ي بيئة العمل ومكمل 
للرج��ل ونح��ن نتمن��ى ان ينخ��رط الش��باب 
والفتيات للعمل في قطاع الفنادق النه يعطيك 

مميزات عديدة ومتعة في العمل.

دور مهم للمرأة 
أم��ا ليلى بنت محس��ن البروانية التي تعمل 
في وظيفة تنفيذي نظم المعلومات بالفندق: 
التحق��ت بالعم��ل في الفن��دق من��ذ 23 عاما 
وكان��ت البداي��ة ف��ي ع��ام 1994 كموظف��ة 
في قس��م المالية بعدها انتقل��ت الى وظيفة 
مدقق حس��ابات في ع��ام 1998 واآلن في في 
وظيف��ة تنفيذي نظ��م معلوم��ات والحمد هلل 
انن��ي وام��رأة اخرى م��ن الهن��د أول امرأتين 
فقط  على مس��توى فنادق ) IHG ( في منطقة 
الش��رق األوس��ط والهند وافريقيا في وظيفة 
تنفيذي نظم معلومات وهذا يؤكد دور المرأة 
العمانية وقدرته��ا على العمل في كل البيئات 
التي تتطلب تواجدها ويجعلها تثبت جدارتها 

وتكون منافس قوي أمام الرجل.
وتضيف: ان االحتفال بي��وم المرأة العمانية 
يأت��ي بفضل حرص جاللة الس��لطان المعظم 
على إعطاء الم��رأة العمانية دورها كش��ريكة 

في التنمية والبناء وتحمل المسؤولية في بناء 
عمان وصنع دور لبالدنا بين الدول.

ان ي��وم المرأة العمانية هو يوم فرح نحتفي 
به جميعا وليس النس��اء فقط بل هو مناسبة 
جليل��ة تؤكد مكانة المرأة. ونحن س��عداء اننا 
نمثل المرأة العماني��ة في قطاع مهم كقطاع 
الس��ياحة والضيافة وان نك��ون واجهة عمان 
امام الس��ياح والنزالء الذين يزورون السلطنة 
والذين يفتخرون بوجود عمانيين ومعانينا في 

قطاع الفنادق.
وتقول: بال شك أيك بيئة عمل ليست بسيطة 
ولك��ن تحتاج الى صبر ومثابرة لتحقيق النجاح 
واثب��ات الذات، ونح��ن مثل اي ام��رأة عمانية 
لدينا أس��رة واطفال ونحرص ان نكون معهم 
رغم ساعات العمل الطويلة ولكن حبنا للعمل 
في ه��ذا المجال س��اعدنا الى تحقي��ق الذات 
لن��ا الن بيئة العمل هنا مثل االس��رة الواحدة 
وه��و مكان جي��د لمن يري��د ان يتعلم جديدا 
واكتساب اللغة االنجليزية كما اننا نعمل على 
تس��ويق عمان وكل من يأت��ي ويجد عمانيين 
في الفندق فهذا جزء من الترويج لعمان وأخذ 
فك��رك ان العمانيي��ن يتواجدون ف��ي العمل 

بالفنادق ويرحبون بالزوار والضيوف.
وعن س��بب عزوف الش��باب وخاصة الفتيات 
ع��ن العمل في قط��اع الفن��ادق تق��ول ليلى 
البروانية، في الحقيقة البعض لديه نظرة عن 
بيئة العمل في الفنادق مما يجعلهم يمتنعون 
ع��ن العمل في هذا القطاع رغم انه كاي قطاع 
او مؤسس��ة وليس رب��ط العمل ف��ي الفندق 
بالعم��ل في حانة مث��ال ولكن هن��اك وظائف 
اداري��ة كثي��رة ومتع��ددة يمك��ن ان ينخرط 

الشباب فيها. 
وقط��اع الفنادق مري��ح وانه يعط��ي دورات 

متعددة للعاملين ويطور من مهارات الشباب 
لالنتق��ال من م��كان الى اخر ونح��ن فخورون 

بعملنا.

احساس بالفخر
وتش��اركنا ف��ي الحديث س��لمى بن��ت زايد 
األبروي وهي تعمل في فندق اإلنتركونتيننتال 
مس��قط منذ 29 عام��ا وكانت بداي��ة عملها 
في ع��ام 1989 في وظيف��ة مرتبة غرف حيث 
تقوم بعملية ترتيب الغ��رف. ومن ثم انتقلت 
في عام 2004 في وظيف��ة تنفيذي غرف وفي 
2008 انتقلت الى وظيفة مس��ؤولة في قسم 

الهندسة .
وتؤكد س��لمى بأنها احبت العمل في قطاع 
الفن��ادق وهي ترتاح ول��وال ذلك لما بقيت في 
وظيفتي كل هذه الم��دة الزمنية. وان وظيفة 
مرت��ب غرف مثله��ا مث��ل اي وظيف��ة وليس 
عيب��ا أن نقول نحن لن نش��تغل في مثل هذه 
الوظائف الن هذه الوظيفة مهمة للغاية فهي 
تعط��ي صورة أولية عن الفندق ومدى نظافته 
خاصة ان فن��دق مث��ل االنتركونتيننتال لديه 
مواصفات في عمليات ترتيب الغرف وتنظيفها 
ولذلك نكون حريصين على جعل غرف النزالء 
مش��رقة كم��ا أننا كان يج��ب علين��ا أن نقوم 
بترتيب حوالي 19 غرف��ة في اليوم وهو عمل 
ش��اق ولكن يعطينا اإلحس��اس بالفخر حينما 

يكون النزالء سعداء معنا.
وتش��ير إلى ان وج��ود الم��رأة العمانية في 
قط��اع الفن��ادق يعتب��ر ش��يئا مهم��ا فالمرأة 
العمانية جزء مهم ف��ي مثل هذه المواقع وما 
االحتف��ال بي��وم الم��رأة اال إدراكا م��ن جاللة 

السلطان بدور المرأة في التنمية.
كم��ا اننا س��عداء بالعمل ف��ي الفنادق حيث 

نتعرف على مختلف الجنسيات والثقافات وايضا 
ه��م يج��دون العُمان��ي يعمل ف��ي مثل هذه 
المواق��ع بخالف ف��ي دول الخليج االخرى وهذا 
امر مهم لنا ان نتواجد إلعطاء صورة حضارية 

عن عمان.

واجهة لعمان
وتقول فاطمة بنت عزيز حبيب البلوشية: لقد 
أكملت 18 عاما في العمل في فنادق مجموعة 
) IHG ( وكانت بداية عملي كموظفة استقبال 
في المكاتب األمامية كونه المكتب الرئيس��ي 
والواجه��ة األمامي��ة أم��ام الضي��وف والنزالء 
فنحن نرحب بالضيف اول ما يأتي إلينا ونرحب 

به ويجد االبتسامة واالستقبال الطيب. 
وتضي��ف: ب��دأت عمل��ي بع��د تخرج��ي من 
الثانوية العامة بعدها التحقت بمعهد الضيافة 
وتدربت ايضا في ادارة الفنادق وكنت اش��تغل 
صباحا وادرس مس��اء، حيث كنت حينها ثالث 
فتاة عمانية تعمل في قس��م االس��تقبال وقد 
حصلت على ف��رص التدري��ب والتأهيل حيث 
ان مجموعة فن��ادق IHG تعطي دورات كثيرة 

للموظفين من اجل تحسين بيئة العمل.
ونح��ن اآلن نعم��ل على االس��تعداد الفتتاح 
فن��دق ك��راون بالزا ف��ي مدينة العرف��ان وان 
افتت��اح فن��دق جديد ليس س��هال ولكن نحن 
س��عداء لتجهي��زات االفتت��اح ليك��ون اضافة 

جديدة لقطاع الفنادق في السلطنة.
وع��ن التحدي��ات أم��ام الم��رأة للعم��ل في 
قطاع الفنادق تقول فاطمة البلوش��ية: ليست 
تحديات وإنم��ا نظرة المجتمع تجاه العمل في 
الفن��ادق ومعارض��ة األهل لذلك ف��ي البداية 
ولكن م��ع االقناع وتوضيح الص��ورة عن قرب 
خاصة وان اخي كان يعمل في فندق البس��تان 

مما سهل االمر واليوم اجد تشجيعا من الجميع 
وبدوري اشجع الفتيات للعمل في الفنادق النه 
مش��جع ومريح وهناك مهام وظيفية متعددة 
يمك��ن العمل فيه��ا في هذا القط��اع. وتؤكد 
ان االحتفال بيوم المرأة العمانية دليل حرص 
جاللة الس��لطان على إعطاء يوم خاص للمرأة 
العمانية لالحتفاء بها كونها شريك اساس في 
التنمية وتلعب دورا محوريا في كافة المجاالت 

سواء البيت أو العمل.

دراسة السياحة 
وتتداخ��ل معنا في الحوار صفاء بنت مرهون 
بن س��الم البلوش��ية وه��ي تعمل ف��ي فندق 
االنتركونتيننتال مس��قط منذ سنتين ونصف، 
وهي في وظيفة منسقة تدريب وخريجة كلية 
التقني��ة تخص��ص م��وارد بش��رية، فتقول لو 
اتيحت لي الفرصة للدراسة مرة اخرى لدرست 
تخص��ص س��ياحة بدل م��وارد بش��رية، نظرا 
الهمية ه��ذا القطاع ودوره المنتظر في تنويع 
مصادر الدخل في الس��لطنة خالل المستقبل 
القريب. ولكن س��وف أس��عى إلكمال دراستي 

للماجستير في تخصص سياحة.
 وإنني كنت غير مقتنعة بالعمل في الفنادق 
خاصة مع معارض��ة المجتمع ونظرتهم ولكن 
مع اإلصرار وجدت م��ن األهمية ان ادخل هذا 
المجال والحم��د هلل وجده مجاال مريحا ومهما 
وهناك االن انفتاح من المجتمع نحو العمل في 

قطاع السياحة عموما. 
وتقول: انن��ا نحتاج الى تحفيز الش��باب من 
الجنس��ين من خ��الل إعطاء جرعات أساس��ية 
وتوجي��ه الخريجي��ن الى ه��ذا القط��اع كونه 
قطاع واعد ومه��م وتتوفر فيه فرص وظيفية 
متع��ددة، وتغيير نمط التفكير الس��لبي تجاه 
العم��ل في هذا القط��اع حتى نش��هد تحفيزا 
واقباال من الش��باب لتبوء المواقع العملية في 

الفنادق وقطاع الضيافة.
وعن وج��ود مناوبات ليلية مثال في الفنادق، 
تق��ول: ايض��ا هناك مناوب��ات ف��ي المطارات 
والطيران والمستشفيات واإلعالم اذن ال يوجد 
اختالف في مهام العمل وقد يكون العمل في 
الفندق افضل من العمل في المستش��فى من 
نواح��ي كثيرة يدركها الجمي��ع لذلك علينا ان 
ننظر لبيئة العمل نظرة شاملة دون تخصيص 
قط��اع ع��ن قط��اع اذا أراد الش��باب والفتيات 
العم��ل فكل المواقع واح��دة وعلينا ان نفرض 

احترامنا امام الجميع وفِي اي مكان.
وتقول؛ ان الم��رأة حظيت بنصيب وافر من 
االهتم��ام من قبل جاللة الس��لطان المعظم، 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، لذلك ج��اء االحتفال ليوم 
الم��رأة العماني��ة ايمان��ا ودعما م��ن جاللته 
بقيمة المرأة العمانية في المجتمع كش��ريك 
اس��اس ونعم في التنمية ورقما ليس س��هال 

في رفعك عمان.

15  %  نسبة وجود المرأة العمانية في فندق انتركونتيننتال مسقط 
عمانيات ناجحات في ادارة قطاع الفنادق بالسلطنة يؤكدن ل�»                 «: 

يوم المرأة العمانية هدية من جاللة السلطان المعظم

 فائزة البيمانية:
أكملت 25 عاما في 

وظيفة المكاتب األمامية 
ونشجع المرأة للعمل 

في الفنادق  

فاطمة البلوشية:
نطالب الشباب والفتيات 

االلتحاق بالعمل في 
قطاع الفنادق ألنه واجهة 

للسلطنة 

ليلى البروانية:
 نحن إمراتين فقط في 

نظم المعلومات على 
مستوى الشرق األوسط 

والهند وشمال افريقيا 

صفاء البلوشية:
نفتخر بالعمل في الفندق ألنه 

مثل المستشفيات والطيران 
واإلعالم والشرطة ونحن

 نفتخر  بخدمة عمان

سلمى األبروي:
عملنا شاق ولكن يعطينا 

اإلحساس بالفخر حينما 
يكون النزالء سعداء معنا

17 أكتوبر يوم المرأة العمانية 
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بحيرات األنصب.. موطن آمن ل� 290 طائرا مهاجرا سنويا 
منال الكندية عمانية تشرف على عناصر الحياة البرية والفطرية فيها

أفق

إدارة المخاط��ر 
للقطاع السياحي 

ض������رورة..!
تس��ير الس��لطنة قدما في دفع 
لتنويع مصادر  السياحي  القطاع 
الدخ��ل وتوفير ف��رص وظيفية 
للش��باب العُمان��ي، مم��ا يحت��م 
على القائمين بالقطاع السياحي 
توفي��ر خط��ط وبرام��ج تنموية 
تتناس��ب مع المغيرات اإلقليمية 

والدولية التي تؤثر عليه.
القط��اع  حساس��ية  أن  كم��ا 
الس��ياحي في مواجهة اي ظرف 
ط��ارئ والتعام��ل مع��ه يحت��اج 
إلى تنس��يق الجه��ود خاصة في 
الطبيعية  ما يتعل��ق بالمخاط��ر 
كالفيضان��ات  الطبيعي��ة  وغي��ر 
المناخي��ة  واألن��واء  واالعاصي��ر 
االستثنائية والحرائق والحوادث، 
باالضاف��ة ال��ى تل��ك المتعلق��ة 
االلكترونية.  والجرائم  باالرهاب 
ايج��اد  أهمي��ة  تكم��ن  وهن��ا 
ش��املة  س��ياحية  اس��تراتيجية 
تتعامل مع هذه العوامل في حال 

حدوثها. 
ومن خ��الل المكت��ب التنفيذي 
للدفاع المدني في الس��لطنة تم 
خ��الل األس��ابيع الماضي��ة عقد 
ندوة وحلقة عم��ل خاصة بإدارة 
الح��االت الطارئ��ة والمخاطر في 
القطاع الس��ياحي والتي شاركت 
فيها كافة القطاعات ذات العالقة 
بالسياحة في السلطنة. وشملت 
ايام حلقة العمل الخمس محاكاة 
ح��االت  إدارة  لكيفي��ة  واقعي��ة 
طوارئ ف��ي أربعة مجاالت وهي 
النقل الجوي والس��فن السياحية 
والمهرجان��ات  والمناس��بات 
االس��تجابة  ف��ي  والفن��ادق 
والمعالج��ة والتنبوء قبل حدوثها 
وفق طرق علمية وعملية حديثة 
ومشاركة خبرات عالمية للتعرف 

على التجارب في هذا المجال. 
كم��ا ان حلق��ة العم��ل ج��اءت 
ضم��ن عدد م��ن حلق��ات العمل 
ف��ي قطاعات متع��ددة المجدولة 
إلعداد خطة اس��تراتجية شاملة 
ف��ي  الطارئ��ة  الح��االت  إلدارة 
الس��لطنة بالتع��اون م��ع مرك��ز 
إدارة المخاط��ر والحاالت الطارئة 
في جامعة بورنموث البريطانية. 
ه��ذا التوجه م��ن الحكومة في 
متكامل��ة  اس��تراتيجيات  وض��ع 
سيسهم في جعل السلطنة على 
لل��دول األكثر  الص��دارة  قائم��ة 
إلدارة  المنطق��ة  ف��ي  جاهزي��ة 
الح��االت الطارئ��ة ف��ي المج��ال 
الس��ياحي وال��ذي ب��دوره يجعل 
منه��ا جاذبة لالس��تثمار العالمي 

سياحيًا.

 Info@wejhatt.com

بدر الذهلي

مسقط-
لن يتصور أحدا أن خلف هذه الجبال على 
خط مس��قط الس��ريع بحي��رة يلتقي فيها 
أكثر من 290 نوعا من الطيور التي تهاجر 
سنويا بين مختلف دول العالم تحط رحالها 

هنا في بحيرة األنصب.
كثير م��ن الن��اس حينما يس��معون عن 
هذا الموقع يذهبون إل��ى انه مكان لمياه 
المجاري، تنبعث منه الروائح الكريهة، وهو 
بعكس ذل��ك، كما انهم ال يدركون ان هنا 
موط��ن مختلف طي��ور العال��م التي تحط 

رحالها بأمان في وطن السالم عمان.
"وجه��ات" زارت بحيرات األنصب والتقينا 
مع من��ال الكندية رئيس��ة قس��م بحيرات 
األنص��ب فتقول: ه��ذا الم��كان واحدا من 
المواقع الطبيعية في محافظة مسقط، هنا 
ترى منظرًا طبيعيً��ا خالبًا يمكن التعرف 
م��ن خالله على بعض أه��م عناصر الحياة 
البرية والفطرية في الس��لطنة، اطلق على 
بحيرات األنصب نظرا النها تقع في منطقة 
األنصب التابع��ة لوالية بوش��ر بمحافظة 
مس��قط وهي على بعد بضعة كيلو مترات 

من مطار مسقط الدولي.

مقصد للزوار
وتضي��ف: تمثل هذه البحي��رات مقصدًا 
للزائري��ن م��ن ه��واة الطبيع��ة والحي��اة 
الفطرية، ومن الباحثين والمستكش��فين، 
وطلب��ة الجامع��ات والكلي��ات والمدارس، 
وهواة تصوير الحي��اة الفطرية التي وفرت 
له��م إدارة البحيرات أماكن خاصة اللتقاط 
بعض الص��ور للطي��ور بمختل��ف أنواعها 
المهاجرة منها والمحلية، إذ تمثل بحيرات 
األنصب م��الذا آمنا ألكثر م��ن 290 نوعًا 
م��ن الطيور التي ترتاد البحيرات في أوقات 
مختلفة من العام. لذلك زار هذه البحيرات 
اكثر من 1200 زائر سواء من هواة متابعة 
وتصوي��ر الطي��ور او الطلب��ة للتعرف على 

نوعية الطيور التي تزور السلطنة.
كم��ا أن بحي��رات األنصب ليس��ت مالذا 
خاصًا للطيور فحسب، بل تمثل كذلك بيئة 
آمنة للنباتات العمانية والفراش��ات وأنواعا 
أخرى من الحي��اة البرية، حيث توجد بها 4 
أنواع مختلفة من الموائل الطبيعية والتي 
تجت��ذب إليها أنواعًا مختلف��ة من الطيور، 
كالمسطحات المائية المفتوحة التي تجذب 
إليها عددًا من أنواع الطيور كالبط األحمر 
ال��رأس، وحمراوي أبي��ض العينين، وحذف 
صيف��ي، وطائ��ر النحام الكبي��ر، والغواص 
أس��ود العن��ق، وموائل نبات��ات القيصوب 
إليه��ا  تج��ذب  الت��ي  البحي��رات  وح��واف 
الطيور التي تخوض ف��ي المياه مثل طائر 
طيط��وي البطائح، وطيطوي أحمر الس��اق 
أرقط، والش��نقب الش��ائع، ومرع��ة بيلون، 
ومرعة منقطة، وال��وراق األبيض الصغير، 
والوراق الصغير، وموائل األش��جار الكثيفة 
التي تج��ذب إليها عددا م��ن أنواع الطيور 
كالنقش��ارة، وطائر الصرد، وطيور السمنة، 
واله��زاز األزرق الحل��ق، وأنواع أب��و الحناء، 
والموائ��ل الصخري��ة وش��به الصحراوي��ة 
التي تج��ذب إليها عددا م��ن أنواع الطيور 
الجارحة مثل العقاب اإلمبراطوري، والعقاب 
األس��فع الكبي��ر، وطيور القط��ا المخطط، 
والقطا الكستنائي البطن، والدرج الرمادي 

واألبلق، وطيور القبرة.

5 بحيرات 
وتق��ول من��ال الكندي��ة: يمك��ن لزائري 
البحيرات مش��اهدة الطي��ور وهي تخوض 
في الم��اء مثل طائر الطوال أس��ود الجناح 
والمتواجد عل��ى مدار العام، والعقبان التي 
تصل إلى البحيرات في شهر نوفمبر وتبقى 

إلى نهاية فصل الشتاء.
وتؤكد انه يوج��د في األنصب 5 بحيرات 
كبيرة ت��م حفرها لتجميع الم��اء المصفى، 
كما ان يتم استغالل هذه البحيرات لتربية 
وإكثار األس��ماك والهدف م��ن تربية هذه 
األس��ماك هو القضاء على يرقات البعوض، 
حي��ث تقوم ه��ذه األس��ماك بالتغذي على 
اليرق��ات، وت��م اس��تخدام هذه الوس��يلة 
تفاديً��ا الس��تخدام المبي��دات الكيميائية 

التي تؤثر على الطيور والنباتات.
وعن أعداد الطيور وتنوعها في البحيرات 
تقول منال الكندية رئيس��ة قس��م بحيرات 
األنصب: أنها في ازدياد مس��تمر س��نويًا، 
حيث تم تس��جيل أكثر م��ن 290 نوعًا من 
الطي��ور حالي��ًا معظمه��ا يأتي ف��ي فصل 

الش��تاء، وأغلبها تكون مهاجرة من أوروبا 
وأفريقيا وآس��يا ومن الع��راق وإيران، كما 
توجد طي��ور محلية كالصف��رد والقطقاط 
وأب��و المغ��ازل. وتبل��غ مس��احة منطق��ة 
البحي��رات 40 هكت��ارًا أي حوالي 18 كيلو 
مترا مربعًا، أما بالنسبة لألشجار المتواجدة 
ف��ي المنطقة فهي أش��جار محلية طبيعية 
متنوعة كالس��در والغ��اف والقرط والطيق 
والس��وقم والعيتيت واللبان والتين البري 
العتم والعلعالن والش��وع والصوبار والراك 
والميس��يت، وهو ليس موطنه��ا األصلي، 
إل��ى جانب وجود مش��تل خ��اص من أجل 

إكثار األشجار العمانية.
وأش��ارت إلى أنه تم القضاء على ش��جرة 
المس��كيت “الغاف البح��ري“ الموجودة في 
البحي��رات وإحاللها بأش��جار أخ��رى محلية 
م��ن محافظة ظفار والجبل األخضر وبعض 
محافظات الس��لطنة، في حين تم استغالل 
األخش��اب المقطوعة من أشجار المسكيت 
لعمل كراس وس��ياجات طبيعية للبحيرات 

كي تضفي جمااًل عليها.

أكثر من 1200 
زائر سنويا من 

الهواة يأتون 
لتصوير هجرة 

الطيور

منال الكندية نموذج للمرأة العمانية 
تعتب��ر منال الكندية رئيس��ة قس��م 
بحيرات األنصب نموذج للمرأة العمانية 
التي تقف ش��امخة وبج��دارة في موقع 
العمل. فهي خريجة جامعة الس��لطان 

قابوس تخصص علوم البيئة.  
تقول: يعد ي��وم المرأة العمانية يوم 
فخ��ر وأع��زاز للم��رأة الت��ي حظيت في 
العهد الزاهر لجاللة السلطان المعظم، 
حفظ��ه اهلل ورعاه، بكل ما تس��عى اليه 
المرأة في العالم. وتشير ان هذا اليوم 
تقدي��ر خ��اص م��ن جاللة الس��لطان 
المعظم لعطاءات المرأة العمانية التي 
تمث��ل جزاء من بنيان ه��ذه األمة على 
تراب ه��ذا الوطن المعط��اء. وتضيف، 
نحن هناك في بحيرات األنصب نعتني 
بالحي��اة الفطري��ة للطي��ور والنباتات، 
فمن��ذ السادس��ة صباح��ا وم��ع بداية 
تحليق الطي��ور نتواجد معها نحلق في 
ميدان العمل بصباح مش��رق كله أمل 

من أجل بناء عمان الوطن واإلنسان. 
العماني��ة  الم��رأة  من��ال  وتش��جع 

لالنخ��راط ف��ي ميادين العم��ل كافة 
خاص��ة القطاع الس��ياحي ال��ذي يفتح 
افاق��ا كبيرة لمس��تقبل عم��ان خاصة 
وان القطاع الس��ياحي زاخ��ر بمقوماته 
المتنوع��ة والفري��دة التي تحت��اج الى 
مزيد م��ن االهتم��ام والتطوي��ر حتى 
تمثل السلطنة نموذجا ووجهة للسياح 

من دول العالم.

حنان البلوشية: 
دور فاعل للمرأة 

العمانية في 
التنمية الشاملة

قال��ت حن��ان البلوش��ية مديرة 
االتص��ال المؤسس��ي ف��ي حي��ا 
للمياه: أن الم��رأة العمانية تقوم 
اليوم بدور فاعل في بناء المجتمع 
الحقيقي  المفه��وم  تعيش  وهي 
الش��املة« م��ن دون  »للتنمي��ة 

تمييز بينها وبين الرجل .
الم��رأة  أصبح��ت  وأضاف��ت: 
والمحامي��ة  المعلم��ة  العماني��ة 
والدكتورة والشاعرة والمهندسة، 
ونح��ن ف��ي حي��ا للمي��اه نعيش 
للتوجيه��ات  حقيقي��ة  ترجم��ة 
الس��امية لموالنا صاحب الجاللة 
الس��لطان قاب��وس ب��ن س��عيد 
المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، حيث 
أش��ار إل��ى أهمي��ة دع��م المرأة 
وتوفير كافة السبل وتذليل جميع 
الصعاب من أجل أن تقوم بدورها 

على أكمل وجه.
كما إنن��ا نش��ارك وبفعالية في 
دعم عجل��ة التنمية المس��تدامة 
بفضل تشجيع االدارة العليا للدور 

الهام الذي نقوم به.  
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يطالبن عبر »                  « بالحفاظ على الصناعات التراثية وسوق الحافة  

بائعات البخور واللبان في صاللة: 

صناعاتنا »تبخر« منازل سياح العالم 
صاللة - أمل بنت فائز السليمية 

حظيت الم��رأة العمانية ف��ي ظل العهد 
الزاه��ر للنهض��ة المباركة الت��ي يقودها 
حض��رة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس 
بن س��عيد المعظ��م، حفظ��ه اهلل ورعاه ، 
باالهتم��ام والرعاية وأصبحت تتبوأ مكانة 
مرموق��ة ف��ي المجتمع جنبًا إل��ى جنب مع 
أخيه��ا الرجل . وكان للم��رأة العمانية دور 
بارز في خدمة الوطن في مختلف المجاالت 
فس��اهمت ب��كل جهوده��ا للوص��ول الى 
أهدافها فتعلم��ت للنهوض بالوطن ورفع 

رأيته بين االمم.
الح��رف  النس��اء  م��ن  ع��دد  وامتهن��ت 
أج��ل  م��ن  وحرف��ة  كهواي��ة  التقليدي��ة 
تطويرها والبقاء على موروث االجداد على 
مر العص��ور . كما إنها وجه حضاري للبالد 
حينم��ا يأتي الس��ياح الى الس��وق للتبضع 
ويج��د هؤالء النس��اء يقفن ش��امخات في 

محالت بيع اللبان والبخور. 
"وجهات" التقت عددا من النساء العامالت 
في س��وق الحافة في صالل��ة، ايمانا بدور 
المرأة في صناعة اللب��ان والبخور والحرف 
التقليدي��ة كعم��ل لهن ودخ��ل في نفس 
الوق��ت  وهن يعملن بجه��د للحفاظ على 
حرفة تكاد تندث��ر وكذلك يعملن للحفاظ 
عل��ى صناعة وطني��ة من الضي��اع خاصة 
وان العمال��ة الوافدة بات��ت تنافس المرأة 

العمانية فيها .
والتقت "وجهات" في الس��وق بعدد من 
نس��اء المنطق��ة الالتي يعمل��ن في مهنة 
صناع��ة اللب��ان والبخور لمختل��ف اإلعمار 
ومختل��ف المناط��ق في ظف��ار منهن من 
تجاوزت 30 عاما في هذا المجال، والبعض 
االخ��ر بي��ن 14 عام��ا و17 عام��ا، والالتي 
طالب��ن بإبق��اء س��وق الحافة كرم��ز لبيع 

صناعة اللبان والبخور.

اعتزاز بالصناعة
بداي��ة قال��ت المواطنة "أم  ب��در" وهي 
من س��كان الدهاريز، أنه��ا تعمل منذ 15 
عاما في صناع��ة البخور واللبان.  وتضيف: 
أجبرتن��ي ظروفي على العم��ل وفِي نفس 
الوقت احببت المهنة من أجل توفير دخل 
لي والسرتي، والحمد هلل الدخل جيد وهي 
حرفة تراثية وتشكل صناعة من الصناعات 

التي نعتز بها في بالدنا.
كما التقينا بالمواطن��ة "أم مازن"، وهي 
من سكان صاللة، وتعمل  في هذا المجال 
من��ذ 17 عاما تقريبا، وتق��ول:  في البداية 
كان األمر صعبا لكن مع االستمرار والعمل 
وتعاون ممن لهم خبرة في هذا العمل في 
الس��وق، واصلت العمل ألنن��ا في الحقيقة 
هذا الس��وق الذي س��اهم في لقمة عيشنا 
ونشكر جاللة السلطان ، حفظه اهلل ورعاه، 
الذي جعل هذا السوق التراثي الحياء تراث 
عم��ان على مر الزمان ، وتضيف: الحمد هلل 
دخلنا ممت��از من خالل ه��ذه المهنة فقد 
بنيت منزال خاصا الس��رتي، وكونت نفسي 
بنفس��ي، كما ان الدخل م��ن البيع يغطي 
ايج��ار المحل، الن المحل مس��تأجر وليس 
مل��كا لي. وتق��ول: يعتبر موس��م الخريف 
األكث��ر ربح��ا من البي��ع الن هن��اك حركة 
سياحية تشهدها المحافظة ونحن نستعد 

له منذ فترة استعدادا لهذا الموسم. 

30 عاما 
بع��د ذل��ك التقينا م��ع المواطن��ة غنية 

رمضان مجزح،  حيث قالت: اعمل منذ سنة 
تقريبا ف��ي هذا المجال والمح��ل لوالدتي 
وهي تعمل منذ اكث��ر من 30 عاما تقريبا، 
وق��د ب��دأت معها من��ذ فت��رة قريبة حيث 

أساعدها  في المساء.
وتضي��ف غنية: الدخل بالنس��بة للوالدة 
جي��د الحم��دهلل ، وانا اش��جع الفتيات على 
العمل في هذه المهنة النها تراث حضاري 

ألهل ظفار منذ زمن طويل .
كما توجهنا إلى المواطنة سناء المرجان 
وه��ي تعمل  ف��ي صناعة اللب��ان والبخور 
منذ 9 س��نوات، واحبت المهن��ة كهواية. 
وتضيف: الدخ��ل ممتاز وأكث��ر الدخل في 
موس��م الخري��ف الن الس��ياح يأت��ون من 
مختلف دول العالم وفِي هذا الوقت يكون 
السوق مكتضا  بالزوار ويسألون عن أفضل 

أنواع البخور واللبان. وتقول: اش��جع الفتاة 
العمانية للعمل في هذا المجال للمحافظة 
على مث��ل هذه الصناعات التي تعتبر تراث 
حضاري في الوطن وهو رمز لنا نحن أهالي 
المنطقة وح��ق على المواطن العُماني ان 

يفخر بالتراث الذي لدينا في عمان . 
امتالك محل 

وتقول أم عبداهلل، وه��ي تعمل في هذا 
المجال منذ 20 س��نة: إنني احببت العمل 
ف��ي هذا المجال وايض��ًا ظروفي هي التي 
جعلتني اعمل بهذه المهنة، وفي بداياتي 
لم أك��ن غير مجرد بائعة ف��ي محل ليس 
لي وبعد االس��تمرار في العمل عملت على 
نفس��ي جاهدة ان أضع هدفا ليكون معي 
محل والحمدهلل االن لدي محل خاص بي. 
وتضيف: ان الدخل الذي أحصله من هذه 
الصناعة جيد، خاصة في موس��م الخريف. 
اما عن تش��جيع الفتيات فتقول: انا أشجع 
زميالت��ي الفتيات للعمل ف��ي هذه الحرفة 
النه��ا حرفة منها مكس��ب كبي��ر وأفضل 
ان تعمل المواطن��ة او المواطن بدال عن 
الوافدين الذين صاروا ينافسون في هذه 
الحرف ببضاعة مغشوش��ة لالس��ف وهذه 

حرفتنا علينا ان نواصل العمل فيها. 

مصدر دخل
وبعدها التقينا المواطنة، هدية فرج بيت 
سليم، وهي من سكان والية طاقة وتعمل 
في ه��ذا المجال منذ 14 عام��ا وقد احبت 
المهن��ة وهي مصدر دخل لها وأنها أخذت 

الحرفة عن َاهله.
وتق��ول:  الحم��دهلل دخل��ي م��ن ه��ذه 
الصناعة جيد  وايجار المحل ايضا مناس��ب 
لي، خاصة وان ظروف الحياة تجبر االنسان 
للعم��ل والصب��ر، لكن بالنس��بة لي هذي 
حرف��ة وطني��ة ومن اج��ل الوط��ن نعمل 
للحفاظ عليها خاصة وأنها مصدر دخل في 

موسم الخريف  بالنسبة لنا.
وتقول: أش��جع الفتيات عل��ى العمل في 
ه��ذا المجال لحفظ تراث الوطن من أيدي 

الوافدين .
وع��ن الصعوب��ات الت��ي تواج��ه المرأة 
في س��وق الحصن تقول: ابرز الصعوبات 
اس��تغالل الوافدي��ن للحرف��ة والمتاجرة 
باالس��عار والغ��ش في صناعته��ا وبيعها 
للزائر. وهذا يضر بس��معة س��وق الحافة 
وس��معة العام��الت ب��ه، وه��ذه المهنة 
البناء الوطن وليس��ت للوافدين ، وبسبب 
وج��ود الواف��د في ه��ذا المجال ل��م يتح 
الفرصة لبعض النس��اء ف��ي الدخول في 
ه��ذا المجال وأصبح الواف��د يمتهن هذه 
المهن��ة ويناف��س المواطن��ة عليه��ا في 
صناع��ة وبيع جمي��ع انواع الح��رف لهذه 
المه��ن العريق��ة ، كذلك فإنن��ا خائفين 
من غلق س��وق الحافة حيث ل��و تم غلقه 
فأين سيكون مصير هؤالء  النساء الآلتي 
يبعن في س��وق الحافة . حي��ث ان هؤالء 
النساء حريصات كل الحرص ببقاء السوق 
كما هو عليه، فه��و فخر لكل عماني وهو 
مقصد لكل سائح يأتي الى محافظة ظفار 
. كما أنه متنفس لكل مواطن وسائح في 
ه��ذه المحافظ��ه العريقه. وعليه نناش��د 
المس��ؤولين بالوقوف معنا ض��د العمالة 
الواف��دة التي تنافس��نا في ه��ذه المهنة 
وكذلك توفي��ر أماكن مخصصة للنس��اء 
والحرفيات العمانيا حتى يستطعن العمل 
بحرية ليظل س��وق الحاف��ة مقصدا لكل 

زائر الى هذه المحافظة.

أم مازن عمّرت منزال 
ألس��رتها من صناعة 

البخور واللبان
 

تخوف البائعات من إغالق 
سوق الحافة ويطالبن 

المسؤولين بالوقوف معهن
 

زيادة البيع في موسم 
خريف صاللة بفضل 

الحركة السياحية

العمالة الوفدة تنافس 
النساء العمانيات في صناعة 

البخور وبيع اللبان
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طالبات كلية ُعمان للسياحة ل� »                 «: 

قطاع السياحة في السلطنة مستقبله واعد للخريجين 

مسقط-

تف��رخ كلية عم��ان للس��ياحة افواجا من 
الخريجي��ن والخريجات لرفد س��وق العمل 
في القطاع الس��ياحي على وجه الخصوص، 
نظرا لق��درة هذا القطاع العُلى اس��تيعاب 
أعداد من المخرج��ات والباحثين عن عمل 
لما يملكه من فرص وظيفية متنوعة قادرة 

على تشغيل القوى العاملة الوطنية .
وتمثل كلية عمان للسياحة بيئة تعليمية 
مثالي��ة لم��ن يبحث ع��ن فرص��ة التعليم 
والتدريب الميداني لما تش��كله من اهمية 
في إيج��اد مخرجات ذات مس��توى عال من 

التعليم والتدريب. 
" طرقت باب كلية عمان للسياحة  "
حيث وجدنا أم��ام مدخل الكلية مجموعات 
طالبية يباشرون دراستهم قبل أسبوع من 

نهاية شهر سبتمبر الماضي.
حينم��ا تدخ��ل بوابة الكلية ترى نش��اطا 
غير عادي م��ن الطالب والطالبات بعضهم 
يتواصل م��ع زمالئه واخرون ف��ي المكتبة 
ينهلون علما من أمه��ات الكتب والبعض 

في صفوف الدراسة.
اخذن��ا بع��د ترتي��ب م��ع ادارة الكلي��ة 
مجموع��ة طالب��ات للنق��اش معه��ن عن 
أس��باب اختيار ه��ذه الكلي��ة او التخصص 
للدراس��ة وكيف ينظرن للمرحل��ة المقبلة 
من القطاع الس��ياحي في السلطنة لتنويع 
مص��ادر الدخل وتش��غيل الق��وى العاملة، 
وأهمية وجود الم��رأة العمانية في القطاع 
الس��ياحي وعما اذا كان س��يجدن صعوبة 
في العمل في القطاع السياحي بعد التخرج 
نظرا لنظ��رة المجتمع غي��ر الواقعية لهذا 

القطاع الحيوي.
ح��وار خرجنا م��ن خالل��ه بمجموعة من 

النتائج التي نضعها بين يديكم تاليا:

قطاع واعد 
 تب��دأ الحديث ماريا بن��ت مديد الذهلية 
وهي طالبة سنة ثالثة تخصص إدارة سياحة 
وضيافة، فتقول يمثل قطاع السياحة قطاعا 
واعدا خالل الس��نوات المقبل��ة، ورغم اننا 
تأخرنا في االهتمام بالسياحة لكن االن بدأ 
تطويره بش��كل أكبر ليكون مستقبل دخل 

إضافي للسلطنة بعد النفط والغاز .
وتؤكد ان دراس��تها تخصص سياحة جاء 
نتيجة اهتمامها منذ ايّام الدراس��ة االولى 
في المدارس والحديث عن السياحة والبيئة 
حتى تفت��ح عقلنا على اهمية ه��ذا القطاع 
واصبح لنا حب نحو هذا القطاع فهو قطاع 
شامل يملك الكثير من المقومات. وتفصح 
ماريا عن ان السياحة لم تكن ضمن خيارها 
للدراس��ة وكان خي��ارا ثاني��ا فق��د اختارت 
دراس��ة التمريض ولكن تم قبولي في هذا 
التخصص وتغير منظوري لقطاع الس��ياحة 

بعد سنوات من الدراسة.
وتش��ير ال��ى انن��ي وجدت تش��جيعا من 
األه��ل إلكمال دراس��تي رغ��م ان البعض 
لدي��ه تفكي��ر منغل��ق اال اننا بدأن��ا نتغير 
شيئا فش��يئا. وتضيف ان وجود المرأة في 
قطاع السياحة ش��يء مهم كونها شريكة 
ف��ي التنمي��ة خاص��ة وان الم��رأة لديه��ا 
حس��ن الضياف��ة بالفطرة وايض��ا منفتحة 
وترب��ي اجي��اال لذل��ك ان االحتف��ال بيوم 
المرأة العمانية يأت��ي كاهتمام من جاللة 
السلطان المعظم بدور المرأة العمانية في 

التنمية على تراب هذا البلد.

السياحة تنمو بسرعة 
أما بثينة بنت احمد الشيبانية وهي طالبة 
س��نة ثانية تخصص إدارة سياحة وضيافة، 
ان قطاع الس��ياحة يعتبر قطاعا واعدا مثله 
مثل اي قط��اع اخر مثل الطب وغيره، وعلى 
الجمي��ع ان يغي��ر م��ن مفهومه نح��و هذا 
القط��اع كونه قطاعا مهما وينمو بس��رعة، 
ل��ذاك ايضا علين��ا ان نطور اكث��ر من هذا 
القطاع واس��تغالل كل المقومات السياحية 
مثل التراث والوالي��ات العمانية التي تزخر 
بالمقوم��ات الس��ياحية المتنوع��ة. وتقول 
اخترت قبل التحاقي بالكلية دراسة الهندسة 
ولكن لم أوفق وتم قبولي في الكلية وحاليا 
تغير مفهومنا عن السياحة رغم ان البعض 
يعترض على العمل في الفنادق ولكن هناك 
متغيرات كثي��رة تحدث والعمل في الفنادق 

مثله ايضا مثل اي مجال اخر.

تخصص شامل 
وتشترك في الحديث معنا رفيدة الرواحية 
وهي طالبة سنة ثالثة تخصص إدارة سياحة 
وضياف��ة، فنقول : اخترت ه��ذا التخصص 
كونه تخصصا ش��امال يجمع كل الوظائف، 
ورغم أعتراض األهل على دراس��ة السياحة 
او العم��ل بها اال انني اس��تطعت إقناعهم 
خاصة وان أمي كانت متحمسة وشجعتني، 
ولم��ا دخلت في الدراس��ة تحمس��ت كثيرا 
وأعجبت ايضا بطرق التدريس النها تعتمد 
على الدراس��ة العملية والرحالت كدراس��ة 

ميدانية وهذا مشجع كثيرا .
وتع��رُّج في حديثها ال��ى اهتمامها لفتح 

عمل خاص بها لفتح مكتب ارش��اد سياحي 
مع زميالتي من الكلية وهذه مبادرة جيدة 
ان نتع��اون مع بعض خاصة وأننا في مجال 
واح��د وعلينا ان ننظر لالم��ور نظرك اخرى 
لدع��م قطاع الس��ياحة وحالي��ا ايضا اعمل 
مرشدة س��ياحية في وقت الفراغ وشجعني 

كثيرا على العمل في هذا القطاع .
وع��ن االحتف��ال بي��وم الم��رأة العمانية 
تق��ول، ب��ال ش��ك ان الم��رأة العمانية هي 
الجزء األس��اس وصاحبة القرار في األس��رة 
وهذا اليوم ايمان بدورها التنموي واألسري 
ونشكر جاللة السلطان على تخصيص هذا 

اليوم لالحتفاء بالمرأة العمانية.
وفِ��ي ختام حديثها تق��ول، نأمل المزيد 
من الترويج للسلطنة لجذب السياح خاصة 
وان عمان تملك مقومات س��ياحية متنوعة 

علينا الترويج لها بشكل اكثر مستقبال.

تغير تفكيري
وتتداخل في حوارنا بهية الشعيلية وهي 
طالب��ة س��نة ثالثة تخصص إدارة س��ياحة 
وضيافة، وتش��ترك مع بقي��ة زميالتها في 
انه��ا ل��م تك��ن لتخت��ار تخصص س��ياحة 
كاختي��ار اول ب��ل كان ضم��ن االختي��ارات 
االخرى، ولما قبلت قلت س��وف التحقت من 
اجل الحصول على الش��هادة، الني اختياري 
االول كان تصميم، ولكن لما التحقت تغير 
تفكيري عن هذا القطاع خاصة وأنها دراسة 
ميدانية لذلك اكملت مشواري ولما اتخرج 
سوف التحقت بالعمل في القطاع السياحي 
خاص��ة وان تخصصن��ا ل��ه مس��تقبل في 

السياحة التي أخذت تنمو شيئا فشيئا.
وع��ن دور المرأة تقول بهية: المرأة تأخذ 
ال��دور االول ف��ي إبراز النش��اط الس��ياحي 
وتعزيز دوره المس��تقبلي م��ن خالل دعم 
ثقافته��ا اكثر م��ن الرج��ل. وإنن��ي ادعوا 
الجميع لاللتحاق للدراس��ة ف��ي الكلية من 
اجل االلتحاق للعمل في المجال الس��ياحي 
وعلين��ا ان نغير مفه��وم البعض تجاة هذا 
القطاع الحيوي خاصة وان السلطنة تملك 
مقومات س��ياحية تؤهلها الن تأخذ أعدادا 
من الس��ياح من دول العالم اذا ما تم اهتم 
اكث��ر بتطوير البنية األساس��ية للس��ياحة 
كما ان االنس��ان العُماني يرحب بالس��ياح 

ويعتبره ضيفا في بالده .

المرأة العمانية شريك أساس ورقم مهم في مجاالت العمل 

لم تكن دراسة السياحة اختيارنا األول ولكن تغير مفهومنا بعد ذلك 

■ ماريا الذهلية

■ بهية الشعيلية

■ رفيدة الرواحي

■ كلية السياحة ترفد القطاع السياحي بمخرجات مؤهلة

■ القطاع السياحي رافد مهم 
لتنويع مصادر الدخل للسلطنة

■ دراسة ميدانية تقدمها 

الكلية لدراسة السياحة

نظرة المجتمع ال تزال 
مؤثرة ولكن نسعى 

لتجاوزها بالعمل 
في القطاع السياحي 

الواعد 

دور مهم للمرأة في 
التنمية السياحية 

ويتطلب تواجدها بقوة 

17 أكتوبر يوم المرأة العمانية 
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المرأة العمانية تحلق بنجاح مع الطيران العماني إلى العالم
 تأخذ مواقع قيادية في الناقل الوطني

مسقط-

نجاح��ات  العماني��ة  الم��رأة  حقق��ت 
كبي��رة في عديد المواقع والمؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاص��ة، بفض��ل الرعاية 
واالهتم��ام من قب��ل جاللة الس��لطان 

المعظم، حفظه اهلل ورعاه.
وبرزت المرأة العمانية في في مجاالت 
عدة س��اهمت في التنمي��ة والبناء على 
تراب هذا الوطن المعط��اء منذ بدايات 
النهض��ة المباركة، واقتحمت كل مواقع 
العمل بهدف تحقي��ق النجاح وان تكون 

عضدا للرجل في خدمة الوطن. 
وفِ��ي قط��اع الطي��ران نال��ت المرأة 
العمانية نصيبها حتى غدت كابتن طيار 
تحل��ق في االج��واء حاملة معها رس��الة 
الس��الم من أرض عمان ال��ى المحافل 
والمحطات الدولية تنثر البخور العُماني 
بعبق اللبان الظفاري. كما س��اهمت في 
تحقيق النجاح��ات تلو االخر في محطات 
الناقل الوطني وفِ��ي خدماته االرضيّة 
وفِي مكتبه الرئيس��ي، فف��ي كل موقع 
تجد الم��رأة العمانية ش��ريكا فاعال في 

ميدان العمل الوطني.
"وجه��ات" تلتقي مع عدد من النس��اء 
العامالت في الطي��ران الوطني للتعرف 
عل��ى رأيهن في ي��وم الم��رأة العمانية 
وطموحاته��م المس��تقبلية ف��ي قطاع 

يشكل رافدا مهما للسياحة العمانية.

بصمة تاريخية  
تق��ول كريمة بنت عيد البلوش��ي من 
وحدة التموي��ن بالطيران العماني: يعد 
ه��ذا اليوم بصم��ة تاريخية متأصلة في 
قلوبنا جميعًا، ونح��ن من هنا، نؤكد أن 
هذا اليوم يمثل فخر المرأة العمانية في 
ظ��ل اإلهتمام الذي تحظ��ى به في هذا 
البل��د المعطاء. وتثبت الم��رأة العمانية 
كفاءتها يوما بعد يوم من خالل توليها 
مناص��ب مختلفة ف��ي ش��تى المجاالت 
والقطاعات الحيوية في الس��لطنة، األمر 
ال��ذي يت��وج مس��اهماتها في مس��يرة 
التنمي��ة والتطوير له��ذا البلد في ظل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة 
الس��لطان قابوس بن س��عيد المعظم، 

حفظه اهلل ورعاه."

مرآة الوطن  
أما ريم الهنائية وتعمل مضيفة جوية 
بالطيران العماني: باتت المرأة العمانية 
في ظل الرعاية والتش��جيع التي تحظى 
به��ا ف��ي كل مراحل حياتها م��رآة لهذا 
الوط��ن أم��ام العالم من خ��الل تمثيل 
الس��لطنة ف��ي المحافل الدولي��ة ورفع 
علمها عاليًا أمام مرأى العالم.  وتضيف: 
لم أت��ردد في لحظ��ة عن الس��عي وراء 
تحقي��ق أحالمي المهني��ة والحياتية في 
ظل اإلهتمام بالم��رأة العمانية في هذا 
البلد السخي، ففي ظل القيادة الحكيمة 
بات��ت الم��رأة العمانية عنصرا مش��اركا 

وحيويا في التنمي��ة والتطور، فأصبحت 
تشغل ش��تى المجاالت العملية لتبرهن 
نفس��ها أمام مرأى الجمي��ع بأنها قادرة 
عل��ى صناعة الفرق وجدي��رة باإلهتمام 

الكبير الذي توليه السلطنة لها.

برهان واضح
وتش��اركنا الح��وار، جميلة بنت راش��د 
الحس��نية، مدي��رة في قس��م س��فريات 
الموظفي��ن: إن توس��ع واختالف المهام 
الوظيفية التي تحظى بها المرأة العمانية 
في الطيران العُماني تعد برهانًا واضحًا 
على دوره��ا الفاعل في تنمية هذا البلد، 
ومما الش��ك فيه فإن اهتمام الس��لطنة 
وتكريمها لدور المرأة العمانية من خالل 
تخصيص الس��ابع عشر من أكتوبر يومًا 
للمرأة العمانية في كل سنة يأتي مكماًل 
لذلك، بل بات هذا اليوم عنصرًا مشجعًا 
للمرأة في مختلف المجاالت لبذل المزيد 
م��ن الجه��د والعمل نحو اإلرتق��اء بهذا 
البلد ووضع اسمها في مختلف المحافل 

الدولية.

دور قيادي 
أم��ا من��ال بنت س��الم الحس��نية من 
دائ��رة اإلتص��االت التنفيذي��ة واإلعالم 
في الطي��ران العماني فتقول: منذ بزوغ 
فج��ر النهضة المباركة، تس��ارعت عجلة 
التنمي��ة في ش��تى المج��االت وأحتلت 
الم��رأة العُماني��ة دورا قياديا من خالل 
المس��اهمة ف��ي بن��اء الوطن ي��دا بيد 
مع الرجل. فق��د أولى جاللة الس��لطان 

قابوس بن س��عيد المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، عناي��ة كبيرة بالم��رأة العُمانية 
ووج��ه إلى ض��رورة تمكينها لتس��اهم 
بفاعلية ف��ي رفعة بلدها أيمانا من لدن 
جاللته بالدور الحيوي التي تمثله المرأة 
ف��ي بناء جي��ل يحمل الوط��ن إلى آفاق 

التطور واألمجاد.

ركن أساسي 
وتق��ول توحيدة بنت محم��د الكندية، 
مدي��رة في وح��دة التموي��ن: كانت وال 
ت��زال المرأة العُمانية ركنا أساس��يا من 
أركان البن��اء في هذا الوط��ن المعطاء، 
ويأتي هذا اليوم فرصة لإلحتفاء بدورها 
في مس��يرة التطور والتنمي��ة. لم تألوا 
الحكوم��ة جه��دا ف��ي تمكي��ن الم��رأة 
العُماني��ة وتفعي��ل دوره��ا المهم في 
شتى المجاالت، حيث باتت تتولى مهام 
غير مسبوقة وأثبتت جدارتها على تحمل 
المس��ؤولية حيثما وجدت، مما أثمر عنه 

تحقيق اإلنجازات المختلفة. 
وتضي��ف: الريب أن الم��رأة العُمانية 
تساهم مع أخيها الرجل في بناء وطنها 
ومستقبل األجيال القادمة، فهي تستحق 
وبج��دارة أن يحتف��ى به��ا وباإلنجازات 
الت��ي ح��ققته��ا ف��ي مس��يرة التطور 
والنماء. ويأت��ي يوم الم��رأة العُمانية 
ليؤكد دائما ب��أن المرأة العُمانية جزءا 
ال يتجزأ من نس��يج المجتمع العُماني، 
لذا فإن االستمرار في دعمها وتمكينها 
يع��ود بالنف��ع على المجتم��ع العُماني 
والوطن ككل للدفع بعجلة التنمية نحو 

رخاء وأزدهار السلطنة.

فرصة عظيمة
وتؤكد رانيا بنت سليمان الكندية من 
دائرة تطوير المش��اريع وإدارة المرافق 
بالطيران العماني قائلة: ان يوم المرأة 
العُمانية يمثل فرص��ة عظيمة لتكريم 
المرأة العُمانية التي س��اهمت في بناء 
أركان الوطن. مش��يرا ألى أن اإلنجازات 
الت��ي حققتها الم��رأة العُماني��ة محليا 
ودوليا تقف ش��اهدة عل��ى أهمية الدور 
الذي تلعبه في مس��يرة التقدم والتطور 

والرخاء لهذا البلد المعطاء. 
وتق��ول: يوم��ا بعد يوم تثب��ت المرأة 
العُماني��ة بأنه��ا ق��ادرة عل��ى العط��اء 
وتحمل المس��ؤولية في شتى المجاالت 
التي تتوالها، حيث باتت المرأة العُمانية 
تش��غل مناصب عليا ف��ي الدولة وذلك 
بال أدنى ش��ك يعد دليال جليا على ثمار 
الرؤية الثاقبة والحكمة السديدة لجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم في 
تمكين المرأة العُمانية. وإن الدور الذي 
تلعب��ه الم��رأة العُمانية في الس��لطنة 
وخارجه��ا ه��و دور يس��تحق اإلش��ادة 
والثن��اء، إذ يأت��ي يوم الم��رأة العُمانية 
ليحتفى بالم��رأة العُمانية وإلقاء الضوء 
على اإلنجازات التي حققتها على الصعيد 
المحل��ي والدول��ي. ال ش��ك أن تمكين 
المرأة العُمانية منذ بزوغ عهد النهضة 
المباركة ساهم في ترس��يخ أهمية دور 
المرأة في الدفع بعجلة التنمية لتحقيق 

اإلزدهار والنماء.

 حمدان بن علي 
البـــــادي

بين »كاش« و»فيزا«
مع تطور الخيارات المصرفية وتنوعها ودرجة 
الموثوقية واألمان تبقى خيارات الصرف المالي 
للمس��افر محل خالف بين مس��تخدمي بطاقات 
الس��حب اآللي بأنواعها المختلفة ومس��تخدمي 
"كاش" أو مس��تخدمي الش��يكات السياحية وإن 
كانت هذه األخيرة غير منتش��رة في الس��لطنة 
ف��ي الوقت الراه��ن، إال أن اس��تخدام البطاقات 
االئتماني��ة "فيزا" هي األكثر ش��يوعيا والبعض 
يعتم��د عليه��ا بدرجة كبيرة في الدفع المباش��ر 
بالرغ��م مم��ا يترت��ب عليها م��ن رس��وم مالية 
بس��يطة م��ع كل عملي��ة اس��تخدام إل��ى جانب 

فروقات تحويل العملة.
وإذا كان السؤال الدائم الذي يطرحه المسافر 
مع كل س��فر " كيف بالنس��بة للفل��وس ؟ نأخذ 
"كاش" أو  "فيزا" ؟ وإذا أخذنا "كاش" هل أحسن 
نصرفهم م��ن هنا أو من هن��اك؟. اإلجابة على 
هذه األس��ئلة تظل محل خالف بين المسافرين 
وكل مس��افر يطرح وجهة نظره حسب تجربته 
وتبق��ى خيارات تعدد مناف��ذ الصرف هي الخيار 
المفضل لدى الغالبية ولكل وسيله مزايا وعيوب 
ولكل بلد سياساته المصرفية التي قد تقبل وال 
تقبل البطاق��ات، كما هو الحال أيضا في بعض 
الخدم��ات الس��ياحية الت��ي ال تقب��ل إال البطاقة 
االئتماني��ة "في��زا"  ولع��ل أغلب مكات��ب تأجير 

السيارات خير مثال على ذلك.
 له��ذا االحتي��اط واج��ب والتأك��د قبل الس��فر 
م��ن طبيع��ة البل��د وتعامالت��ه المالي��ة ودرجة 
الموثوقي��ة وخاص��ة في اس��تخدام "في��زا" أمر 
األماك��ن  م��ن  العم��الت  واس��تبدال  ض��روري 
المختصة هو الخيار الصائب بعيدا عن الس��وق 
السوداء والفروقات البسيطة في قيمة استبدال 
العملة إلى جانب ضرورة أن تتم عملية استخدم 
البطاقات في عملية الدفع المباشر أمام المسافر 

ومن دون االفصاح عن البيانات السرية. 
ف��ي أغلب بلدان العالم هن��اك أماكن ال تقبل 
إال "كاش". أي نق��دا، كم��ا أن ال "كاش" يصب��ح 
أفضل في تس��ديد قيمة المش��تريات البسيطة 
لتالفي الرس��وم المترتبة مع كل عملية س��حب 
ويمكن للمس��افرين على حسب طبيعة كل بلد 
أن يق��وم باس��تخدام أجهزة الص��رف اآللي في 

سحب المبالغ النقدية"كاش" .
بعض البنوك في الس��لطنة وكأحد االلتزامات 
تج��اه الزب��ون فإنها تطل��ب منهم االف��ادة قبل 
الس��فر عن وجهتهم لتالفي أي معامالت بنكية 
مجهولة  وتمنحهم خيار بطاقات خاصة بالسفر 
وبع��ض البن��وك حي��ن ترى أن��ه تم اس��تخدام 
بطاقة الزبون خارج الس��لطنة يتم االتصال به 
مباش��رة للتأكد م��ن العملية إلى جانب أرس��ال 
بري��د الكتروني يفيد بالحادثة وأن لم يجدوا أي 

تجاوب يلجأون إليقاف البطاقة عن الخدمة.
له��ذا ف��إن ال "كاش" و"في��زا" ال غن��ى عنهما 
وينص��ح ان تك��ون مبال��غ ال� "كاش" بم��ا " يفي 
باحتياجات المس��تخدم بعيدا عن حمل أية مبالغ 
كبي��رة حتى ال يكون المس��افر عرض��ة ألطماع 
الطامعي��ن وعلى المس��افر أن يحف��ظ مصادر 
الص��رف في الس��فر حتى ال تضي��ع او تتعرض 

للسرقة.
كما ينصح باستخدام عملة البلد الذي يتواجد 
به السائح وذلك أثناء استخدام ال "فيزا" وخاصة 
حي��ن يخيرن��ا البائع بي��ن الدفع بعمل��ة البلد أو 
بالري��ال العماني لتالفي فروقات العملة ويمكن 
للسائح أن يطلب ذلك خاصة أن بعض البائعين 

ال يخبرون بهذه الخاصية.
  وف��ي األخي��ر واثناء الس��فر يج��ب أن يكون 
المس��افر حذرا في اس��تخدام تطبيقات البنوك 
عبر الهواتف والتأكد من مصدر شبكة االنترنت 
وهل هي آمنة وموثوقة وكذلك هو الحال ايضا 
ف��ي اس��تخدام الحس��ابات البنكية عب��ر الموقع 
االلكتروني للبن��ك وتجنب الوصول إليها من أي 

اجهزة حاسب آلي ال تخص المسافر.
Hamdan.badi@omantel.om

أجنحة
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552 موظفة في الشركة  بينهن مهندسات وقيادات إدارية

المرأة العمانية منظومة »عمانتل« في االتصال بالعالم 
مسقط-

يع��د قط��اع االتص��االت واحدا م��ن أهم  
القطاع��ات الت��ي تغ��ذي القطاع الس��ياحي 
بش��بكة اتص��االت حديثة يمك��ن االعتماد 
عليها من قبل الس��ياح اثن��اء تجوالهم في 
مختلف ربوع الس��لطنة وخاصة في األماكن 

السياحية.
وعمل��ت عمانت��ل " الش��ركة الرائ��دة في 
قطاع االتص��االت المتكاملة في الس��لطنة 
" عل��ى بناء ش��بكة اتص��االت حديثة تغطي 
معظ��م االماك��ن الس��ياحية ف��ي الب��الد ، 
وبالرغم من المس��احة الجغرافي��ة الكبيرة 
للس��لطنة والطبيعة الطوبوغرافية الصعبة 
لتضاريس��ها، إال أن ذل��ك ل��م يك��ن عائقا 
أمام الش��ركة في ضمان تمت��ع المواطنين 
والمقيمي��ن على أرض الس��لطنة بخدمات 

االتصاالت بجميع أنواعها.
عل��ى   " "عمانت��ل  اس��تراتيجية  وترك��ز 
االستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وبناء 
قدراتهم وتش��جيعهم على تبنى أس��لوب 
عم��ل يعتمد عل��ى دراس��ة المخاطر حيث 
تفخ��ر  "عمانتل" ب��أن 90 % من مواردها 
البش��رية هم م��ن العمانيين ويش��غلون 
مختل��ف الوظائ��ف ، وحرص��ت "عمانت��ل" 
على تمكين الم��رأة ومنحها كافة الحقوق 
واالمتيازات حيث تت��وزع 552 موظفة في 
"عمانت��ل "  في مختل��ف الوظائف القيادية 
والتخصصية واإلداري��ة والتي اثبتت فيها 
جدارته��ا وتفوقه��ا منه��ن  108 أم��رأة 
عمانية في وظائف متخصصة في الهندسة 
والتقنية إلى جانب  56 موظفة في وظائف 
قيادية تت��وزع بين مدير ع��ام ومدير أول 
ومدي��ر ورئي��س فري��ق  وع��دد 388 في 
وظائ��ف إداري��ة مختلف��ة في المحاس��بة 

وخدمات المش��تركين والتسويق والموارد 
البش��رية واالعالم واإلعالن والمس��ؤولية 
االجتماعي��ة وع��دد من الوظائ��ف األخرى 

التخصصية . 

دعم المرأة
وأوضحت منال بن��ت عامر الحارثية مدير 
أول التخطي��ط الوظيفي بوح��دة الموارد 
البش��رية قائل��ه: إنعكس التش��جيع الذي 
انتهجته الشركة في دعم المرأة وتمكينها 
في تب��وأ الم��رأة لمناصب عليا بالش��ركة 
بالرغم م��ن الطبيع��ة التخصصي��ة لهذا 
القط��اع والعمل الميداني ال��ذي قد ينظر 
إلي��ه البعض عل��ى أنه ال يناس��ب طبيعة 
الم��رأة ، فت��رى ف��ي  "عمانت��ل" المرأة قد 
تب��وأت مرات��ب إداري��ة عليا حي��ث وصلت 
إلى منصب مدير عام والعديد من النس��اء 
يش��غلن مناصب إدارية أخرى، كما طرقن 
أب��واب التخصص��ات الفنية األخ��رى ونرى 

مهندس��ات في االتصاالت والفروع األخرى 
من الهندس��ة كالهندس��ة المدنية وهن 
يس��اهمن مع زمالئهن الرجال في تقديم 
خدمات إتصاالت متميزة تساهم في تلبية 
إحتياج��ات أكب��ر مجتم��ع لالتص��االت في 

السلطنة.

 شريكة في البناء
وتقول ليلى بنت محم��د الوهيبي مديرة 
المسؤولية االجتماعية: السلطنة من الدول 
الت��ي آمنت من��ذ البداية ب��أن المرأة نصف 
المجتمع وشريكة الرجل في البناء والتعمير 
وذلك بفضل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، لذا ال عجب أن 
نرى "عمانتل" احد المؤسس��ات التي تمكن 
المرأة للعمل في مختلف الوظائف  وتمنحها 
الثقة الكامل��ة وكافة الحق��وق واالمتيازات 
التى كفلته��ا القوانين المنظمة للعمل في 

الس��لطنة  لتب��دع في عملها وتس��اهم في 
تنمية المجتمع.

خبرة وكفاءة
اما صباح بنت عبداهلل االسماعيلية مديرة 
البرامج االس��تراتيجية في "عمانتل" فتقول:  
قطاع االتصاالت من القطاعات التخصصية 
التي تثري ش��غف العاملين به وهم يعملون 
عل��ى ابق��اء المجتم��ع متص��ال بالعالم عبر 
أحدث ما توصلت إلية تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلوم��ات. وحرص��ت  "عمانت��ل" ومن��ذ 
البداي��ات أن تكون المرأة ش��ريك رئيس��ي 
ف��ي ه��ذا القط��اع وأن تس��اهم بخبرته��ا 
وكفاءته��ا في تخطيط مش��اريع االتصاالت 
وصيان��ة الش��بكات  وخدم��ة المش��تركين 
الوظائ��ف  مختل��ف  توليه��ا  جان��ب  إل��ى 
القيادية واالستش��ارية والتي اثبتت تفوقها 
ومس��اهمتها الفاعل��ة ف��ي الدف��ع بقط��اع 

االتصاالت نحو االمام .
يذك��ر أن للمرأة دور كبير في النجاح الذي 
حققت��ه "عمانتل" خ��الل الفت��رة الماضية، 
وس��اهمت بجهودها مع الرج��ل في تحقيق 
العدي��د م��ن اإلنج��ازات ليس فق��ط محليا 
ب��ل عل��ى المس��توى اإلقليم��ي والدولي ، 
وه��و م��ا يح��ق لعمانت��ل الش��ركة الرائدة 
في  قط��اع االتصاالت ان تفخ��ر به والعالم 
يؤكد على ض��رورة تمكين المرأة في مجال 
تكنولوجي��ا المعلومات واالتص��االت، حيث 
احتضنت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة 
للمواصالت الس��لكية والالس��ليكة "سابقا" 
وجود أول أول مهندس��ة إتص��االت عمانية 
وذلك قد ال يكون على مس��توى الس��لطنة 
فحس��ب وإنما على مس��توى دول المنطقة 
وكانت لها مس��اهمات كبي��رة في ما وصل 

إليه قطاع االتصاالت من تطور.

■ ليلى الوهيبية

■ صباح االسماعيلية

■ منال الحارثية 

■ دور كبير للمرأة العمانية 
في قطاع االتصاالت
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المرأة العمانية تدير بنجاح الموارد البشرية في فنادقنا
مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

اس��تطاعت الم��رأة العماني��ة الي��وم ومنذ 
بدايات عهد النهضة المباركة ان تلعب دورا 
محوريا ف��ي إدارة العديد من المناصب وتبوأ 
مواقع عديدة س��واء ف��ي القطاع الحكومي او 
الخ��اص. وأصبح الم��رأة العمانية رقما صعبا 
ومنافسا قويا في نجاح العديد من المؤسسات 
المحلي��ة والدولية التي حقق��ت معها المرأة 
العماني��ة نجاحات كبيرة نظ��را لقدرتها على 

إدارة دفة بيئة العمل أينما تكون.
"وجه��ات" تلتقي مع عدد م��ن العمانيات 
العامالت في القطاع الفندقي في الس��لطنة 
وخاص��ة الالت��ي ي��درن الم��وارد البش��رية 
في عدد م��ن الفنادق في الس��لطنة، وذلك 
بمناس��بة إب��راز دور الم��رأة العمانية ضمن 
احتف��االت الس��لطنة بيوم الم��رأة العمانية 
الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، والذي 
خصصه جاللة السلطان المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، إيمانا من جاللته بدور المرأة وقدرتها 
على النج��اح في مختلف بيئات العمل بجانب 
أنها تش��كل نصف المجتمع العُماني بقوته 

الفئوية من الرجال والنساء.

سناء البلوشية
تق��ول س��ناء البلوش��ية مدي��رة الم��وارد 
البش��رية في فندق ش��يدي، املك خبرة 10 
س��نوات في مجموعة "اي اتش جي "، واآلن 
أعمل في فندق ش��يدي، وبال شك ان العمل 
في قطاع الفنادي حي��وي وديناميكي ونحن 
نعمل على رفع نس��ب التعمين لدينا، وحاليا 
تبلغ نس��بة التعمين 50 في المائة ونسعى 
إلعطاء حواف��ز للموظفين العمانيين للعمل 
ف��ي ه��ذا القط��اع ال��ذي بال ش��ك يعد من 

القطاعات الواعدة في المستقبل .
وتشيد س��ناء بدور المرأة العمانية خاصة 
حينم��ا تق��ود منصب ما او حت��ى في عملها 
كموظف��ة فهي ملتزمة وحريص��ة جدا على 

نجاح عملها.
وتقول، رغم ان س��اعات العمل طويلة في 
الفنادق والت��ي تصل الى 9 س��اعات لكنها 
مريح��ة، ونحن نس��عى لتش��جيع الش��باب 
لالنخ��راط ف��ي العم��ل معنا، ون��رى هناك 
اندفاع كبير من الش��باب للعمل خاصة وان 
توفر ف��رص العمل ف��ي القطاع الس��ياحي 
كبيرة لكن البعض ال يزال يعزف عن ذلك. 

وتضيف س��ناء البلوش��ية قائل��ة؛ نواجهة 
مش��كلة ع��دم قب��ول البع��ض العم��ل في 
المكاتب األمامية في الفنادق ولكننا نسعى 

لتذليل الصعوبات امام الشباب

فاطمة الجابرية
وتق��ول فاطمة بنت عبداهلل الجابرية نائب 
مدير الموارد البش��رية  في فندق س��يفاوي 
بوتيك ، بال ش��ك ان الم��رأة العمانية باتت 
قادرة على قي��ادة الموارد البش��رية باقتدار 

وحققت المرأة العماني��ة مراكز متقدمة في 
عملها وأصبحت اليوم في مراكز بارزة بفضل 

جاللة السلطان المعظم.
وتضي��ف: هن��اك بع��ض التحفظ��ات من 
العاملي��ن في قط��اع الفنادق مث��ل تعديل 
المس��ميات الوظيفية من احل اإلقبال عليها 
م��ن قبل الش��باب الباحث ع��ن عمل بحانب 
التحفيز بالروات��ب والمميزات األخرى وايضا 
التدري��ب الت��ي تس��اهم في جعل الش��باب 
ينخ��رط للعم��ل في قط��اع الفن��ادق خاصة 

والسياحة عموما.
وتواص��ل فاطم��ة حديثها قائل��ة: ان من 
أس��باب الش��باب عن العمل في الفنادق هو 
الع��ادات ونظرة البعض الت��زال غير واقعية 
فالعمل في الفنادق كأي عمل اخر بل ويعتبر 
افض��ل م��ن بع��ض المواق��ع وهو بس��هم 
في تط��ور الموظف مع ب��ذل الجهد الذاتي 

للموظف ومحاولة تحسين قدارته.

بشرى المحروقية
وتشارك معنا في الحديث بشرى بنت راشد 
المحروقي��ة من مجموعة س��فير للس��ياحة 

والفندقة، وتعمل في ادارة الموارد البشرية: 
ان الم��رأة العمانية نجحت ف��ي تبوأ المراكز 
القيادية في كثير م��ن مواقع العمل واليوم 
هن��اك عدد كبير من النس��اء يعملن باقتدار 
ف��ي قط��اع الس��ياحة والفن��ادق ويتحملن 

مسؤوليات كبيرة.
وتضيف:  ان توجه الس��لطنة إلعطاء قطاع 
السياحة أهمية اكبر من حيث المساهمة في 
الناتج المحلي فإننا نس��عى لجذب الش��باب 
للعم��ل في قط��اع الفن��ادق وتس��هل لهم 
بيئة العمل ونسعى لمنح حوافز وتسهيالت 

وتدريب للشباب الباحث عن عمل.
وتق��ول: نح��ن الي��وم بحاجة ال��ى نماذج 
ناجح��ة في قطاع الس��ياحة والفنادق ونأمل 
ان تق��وم الجه��ات المعني��ة بتعديل بعض 
المس��ميات من أجل ان يقبل الش��باب على 
العم��ل في قط��اع الفن��ادق ال��ذي يعد من 
القطاعات التي تستقطب الباحثين عن عمل 

نظرا لتوفر العديد من الفرص المتاحة.

كاميليا الريامية
وتق��ول كاميليا بنت خلي��ل الريامية مدير 

تنفيذي الموارد البش��رية في فندق س��يتي 
سيزن في الخوير: لدي خبرة حوالي 15 سنة 
في قطاع السياحة والفنادق والطيران، واآلن 

ومنذ 3 سنوات اعمل في هذا الفندق. 
وتضيف: بال شك ان المرأة العمانية حققت 
الكثير من النجاحات واس��تطاعت ان تشارك 
الرج��ل في عملي��ة التنمية والبن��اء في هذا 
الوطن المعطاء. واضافت: لقد تعلمت الكثير 
من خالل عملي في قطاع السياحة واكتسبت 
خب��رات ع��دة س��اهمت في صق��ل مواهبي 

وحققت أحالمي وإني اطمح الى مراكز عليا.
وتطال��ب كاميلي��ا الفتي��ات بالعم��ل في 
قط��اع الفن��ادق وابعاد نظ��رة المجتمع الن 
قطاع الفنادق والس��ياحة قطاع حيوي ومهم 
القتص��اد الس��لطنة وه��و يس��توعب اعداد 
كبيرة من الباحثين عن عمل ونحن نس��عى 

الستقطاب نسب اكبر من الشباب. 
وتضيف ان العمل في الفنادق والس��ياحة 
بمسلم خبرات في كيفية التعامل مع الناس 
كعالقات عامة من مختلف الجنس��يات وهذا 

بدوره مهم. 
وعن الصعوب��ات تقول كاميليا: بال ش��ك 
ان هناك صعوب��ات في كل بيئة عمل ولكن 
قطاع الفنادق او السياحة قطاع مرن، وهو ما 
يقف احيانا عائقا امام انخراط الفتيات للعمل 
نظ��را للعادات االجتماعي��ة ونظرة المجتمع 
التي يجب ان تجاوزها ألننا نخدم عمان وهذا 

مطلب أساس لبناء الوطن. 
ونح��ن نش��جع الجمي��ع للعمل ف��ي هذا 
القط��اع الحي��وي حي��ث لدينا حاليا نس��بة 
تعمين تصل الى 23.7  %  ونسعى لزيادتها 
من خالل جذب الش��باب للعمل وتوفير كل 

التسهيالت والحوافز.

■ كاميليا الريامية  ■ بشرى المحروقية ■ فاطمة الجابرية ■ سناء البلوشية

أكدت اهتمامها بقطاع السياحة لدوره الكبير في المستقبل
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ندعو الشباب لتغيير الصورة الذهنية عن بيئة العمل في الفنادق
مسؤولو الموارد البشرية في الفنادق ل�»               «:

مسقط-

نظمت وزارة السياحة مؤخرا بالتعاون مع 
مكتب التطوير المتكامل لخدمات التدريب 
حلق��ة عمل تدريبية بعن��وان، إدارة الموارد 

البشرية للقطاع السياحي.
 هدف��ت حلق��ة العم��ل م��دراء وأخصائي 
الم��وارد البش��رية العاملي��ن ف��ي القطاع 
السياحي بمختلف أنش��طته وبمشاركة 45 
مش��اركًا من مختلف المنش��آت الس��ياحية 

العاملة في السلطنة.
كم��ا هدفت حلق��ة العم��ل ال��ى االلتقاء 
بالمختصي��ن بالم��وارد البش��رية وتب��ادل 
الخب��رات والتج��ارب والبيان��ات المتعلق��ة 
بالم��وارد البش��رية ف��ي القط��اع، وتتناول 
الحلق��ة ع��دد م��ن المح��اور منه��ا تعريف 
وتدري��ب المش��اركين على أب��رز المهارات 
المهنية والعملية التي تمكن العاملين في 
القطاع السياحي من التغلب على التحديات 
المرتبط��ة ب��إدارة الم��وارد البش��رية في 
المنشآت الس��ياحية. وتطرقت حلقة العمل 
التط��ورات المتس��ارعة ف��ي القط��اع التي 
تتطلب تطوي��ر مهارات العاملين من خالل 
مفهوم إدارة المواهب وأهمية اس��تقطاب 
المواه��ب العماني��ة م��ن س��وق العم��ل، 
وتخطيط مس��ارها الوظيفي، والعمل على 
ضمان استبقائها وتطويرها بشكل مستمر، 
وتحفيزها على إلبداع واالبتكار في العمل. 

تحديث  
وقالت ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة 
وزارة الس��ياحة: تعمل الوزارة مع شركائها 
إدارات  لتحدي��ث منظوم��ة  القط��اع  ف��ي 
الموارد البشرية بما يتماشى مع التوجهات 
العامة والمتغيرات الداخلية والخارجية في 
س��وق العمل وفق االس��تراتيجية العمانية 
للسياحة التي تعتبر من أهم أهدافها تنمية 
الموارد البشرية العاملة في القطاع وتعزيز 
الش��راكة بي��ن القطاعين الع��ام والخاص 

لدعم المجال السياحي.
 ودع��ت وكيلة وزارة الس��ياحة، منش��آت 
ال��ى تعزي��ز وتنمي��ة  الس��ياحي  القط��اع 
المواهب من خالل تسهيل وتطوير برامج 
تهدف ال��ى اس��تقطابها للعم��ل في تلك 

المؤسسات والشركات.  

توفر المواهب 
من جانبها قالت دالل بنت سيف النوفلية 
- أخصائية الموارد البشرية بوزارة السياحة 
والمدربة الدولية المعتمدة من األكاديمية 
الدولي��ة لإلستش��ارة والتدري��ب بالمملكة 
المتح��دة: إن إدارة المواه��ب يعد من أهم 
المواضيع في مجال إدارة الموارد البش��رية 
في العصر الحديث السيما مع ما تشير اليه 
نتائج الدراسات الدولية واإلقليمية من قلة 
توفر هؤالء المواهب، األمر الذي يس��تدعي 
الوقوف على انتهاج آليات فعالة لتزويد رأس 
المال البشري بالقطاع السياحي بالسلطنة 
بعدد م��ن المواه��ب ادراكًا ألهميتهم في 

النهوض بمستوى إنتاجية القطاع. 
والتقت "وجهات" مع عدد من المشاركين 
ف��ي حلق��ة العم��ل للتع��رف عل��ى وجهات 
نظرهم عن التحديات التي تقف امام توجه 

الشباب للعمل في قطاع الفنادق.

عمل مثري
فيقول س��امي بن عبداهلل البلوش��ي من 
ادارة الم��وارد البش��رية في فن��دق انانتارا 
الجبل األخض��ر؛ العمل في القطاع الفندقي 
يعتبر عم��ال مثريا ويدعم تط��ور المهارات 

للموظف ويخلق فرصا كثيرة .
وع��ن التحديات الت��ي تواجه رفع نس��ب 
التعمي��ن في الفنادق فيق��ول؛ هناك جملة 
م��ن التحديات منه��ا المناوب��ات وضغوط 
العم��ل ونس��بة س��اعات العم��ل الطويلة 

بعض الش��يء،  بحانب النظ��رة المجتمعية 
الس��لبية التي ينظ��ر البع��ض للعامل في 
الفن��ادق، ولك��ن مع كل هذا هن��اك مرونة 
وإقبال من الشباب للعمل في الفنادق خالل 
الفترة االخيرة نظ��را الن هذا القطاع يعتبر 
قطاعا واعدا ومحفزا.  ونحن ندعو الش��باب 
لالنخراط في العمل في الفنادق النه يخدم 

السياحة واالقتصاد الوطني.

تشجيع الشباب
أم��ا عب��داهلل ب��ن حي��اة علي البلوش��ي 

رئيس ش��ؤون الموارد البش��رية في فندق 
هرم��ز جراند ، هناك طرق كثيرة لتش��جيع 
الش��باب للعمل في القطاع الفندقي سواء 
في مس��قط او خارجها. مشيرا الى ان لدى 
كثير من الفن��ادق ادارات عالمية وبإمكان 
الموظف العمل داخل الس��لطنة او خارجها 
وه��ذا جان��ب محف��ز للش��باب للعمل في 

الفنادق الذي يعد من القطاعات الحيوية.
ويضيف لدينا نسبة تعمين  31 % وهناك 
فرص��ة لرفع ه��ذه النس��بة خ��الل الفترة 
المقبل��ة من خ��الل سياس��ة اإلحالل حيث 

يح��ل الموظ��ف العُماني ب��دل الوافد بعد 
التدريب والتأهيل .

مؤك��دا أن هن��اك بع��ض الع��زوف م��ن 
الش��باب عن العمل في قطاع الفنادق بعد 
2011 رغم ان النس��بة كان��ت أعلى ولكن 
انخفضت بس��بب توفر عدد م��ن الوظائف 
ف��ي المؤسس��ات الحكومية، ولك��ن اليوم 
بدأ بعض الش��باب في التوج��ه الى قطاع 
الفنادق مع ازدياد الوعي لدى الشباب وأننا 
نأمل ع��ددا اكب��ر الن قطاع الفن��ادق من 

القطاعات الحيوية لتوظيف الشباب.

تغيير الصورة 
أم��ا نوفل البلوش��ي م��ن فن��دق رامادا 
مس��قط فيقول، انن��ا نعمل على تش��جيع 
الش��باب الذي��ن يدرس��ون ف��ي الكلي��ات 
والجامع��ات ونقوم بتعريفهم بهذا القطاع 

من أجل االنخراط للعمل في الفنادق.
ويضيف: اننا نس��عى لدعم الش��باب من 
أحل تغيي��ر الصورة الذهني��ة لدى البعض 
عن بيئة العم��ل في الفنادق وأنها مختلفة 
عما ل��دى كثير من الش��باب، ونوضح لهم 
المحفزات التي تمنح للعاملين في الفنادق 

وهو ما يزيد من العطاء في بيئة العمل.

تحديات 
وتقول س��ميرة الغافرية مدي��رة الموارد 
البش��رية في فندق البس��تان؛ وهي تعمل 
في الفندق منذ 20 عاما: بال شك ان هناك 
عدة تحديات تقف ام��ام قطاع الفنادق في 
عملية توظيف الش��باب والت��ي يتمثل اوال 
في التحديات المجتمعية والنظرة السلبية 
للموظ��ف في قطاع الفنادق وخاصة الفتاة، 
بجان��ب س��اعات العم��ل الطويل��ة بعض 
الش��يء وحي��ث ال يفض��ل البع��ض العمل 
لس��اعات طويلة، ولك��ن االن بدأت بعض 
األمور تتغي��ر وان النظرة المجتمعية بدأت 
تتراج��ع وأصبحنا نرى تش��جيعا من األهل 

ونحن نسعى لتشجيع الش��باب وتدريبهم 
في مواقع العمل ولدينا أكاديمية في فندق 
البستان لتدريب الش��باب وتأهيلهم اللغة 
االنجليزي��ة والطب��خ وبعض األساس��يات 

وخدمات المشرفين.
وتضي��ف قائل��ة: فن��دق البس��تان يملك 
نس��بة تعمي��ن تص��ل ال��ى 50  %  وهناك 
مس��اع لزيادتها خالل الفترة المقبلة نظرا 
لحاجة السوق لنسب اعلى من العاملين في 

قطاع الفنادق او السياحة.

تجاوز الصعوبات 
أم��ا زميلته��ا عبير العامري��ة وهي تعمل 
في فندق البس��تان أيضا وهي خريجة كلية 
الس��ياحة وتعمل في الفندق منذ 11 سنة، 
انن��ي واجهت بعض الصعوب��ات في بداية 
عملي في الفندق س��واء من األهل أو الزوج 
ولكن بعد ذلك الجميع تفهم طبيعة شغلي 
بع��د ان تطورت وعرف��ت الكثير عن العمل 
في الفندق مما س��اهم ف��ي تغيير الصورة 

عند األهل.
وتطال��ب الفتيات ان يقبل��ن نحو العمل 
في قطاع الفن��ادق وإبعاد الصورة الذهنية 
الراس��خة لدى البعض عن العمل في قطاع 
الفن��ادق، والي��وم انا ال أحب��ذ االنتقال الى 

مجال آخر غير العمل في القطاع الفندقي.

خبرة كبيرة
وتشارك في الحوار معنا سامية البلوشية 
مديرة الموارد البشرية للتدريب والتطوير 
ف��ي  مس��قط  ان  هولي��داي  فن��دق  ف��ي 
الموال��ح: لق��د أكمل��ت االن 11 عام��ا في 
العمل ف��ي الفنادق فقد عمل��ت في فنادق 
االنتركونتيننت��ال س��ابقا واكتس��بت خبرة 

كبيرة الحمد هلل.
وتضيف، إننا نسعى لتعريف الشباب سواء 
ف��ي الكليات او الجامع��ات ببيئة العمل في 
قطاع الفن��ادق التي تعتبر م��ن القطاعات 
الحيوية والمحفزة ونوضح لهم االيجابيات 
ونعطي أمثلة م��ن ارض الواقع عن نماذج 
عمانية كي��ف وصلت لمراك��ز متقدمة في 
العمل في الفنادق، وبالتالي علينا ان نحذو 

حذو هؤالء.
وتق��ول: هناك ع��زوف من الش��باب عن 
العمل ف��ي الفنادق نظرا لنظ��رة المجتمع 
حيث ال يزال الوعي قليال ولكن نحن نحتاج 
ال��ى جرع��ات اكبر ومحف��زات اكث��ر لجعل 
الش��باب يقبل��ون على العمل ف��ي الفنادق 
وأنها بيئة عمل مث��ل اي قطاع اخر وليس 
اقتصاره��ا عل��ى نظ��رة س��لبية الن هناك 

وظائف عدة مختلفة ومتنوعة. 
وان الفن��دق لديه نس��بة تعمين 38  %  
حاليا ولكن نأمل ف��ي زيادتها خالل الفترة 
المقبلة مع ازياد اإلقبال من الش��باب على 
العم��ل في المرحل��ة المقبل��ة وان القطاع 
الفندق��ي او القط��اع الخاص أكث��ر تحفيزا 
وتطويرا من القطاع الحكومي الذي ال يزال 

البعض يفضله العتبارات اخرى.

يوسف الرحبي: كفاءات عمانية تعمل في فندق االنتركونتيننتال منذ 30 عاما 
مسقط-

قال يوسف الرحبي مدير الموارد البشرية 
في فندق انتركونتينتال مسقط: بال شك ان 
فن��دق االنتر يعتبر متفردا في الخصوصية 
منذ عام 1977 حيث الفتح كفندق 5 نجوم 
في مس��قط ويشكل الفندق مدرسة تخرج 

منه عدد من الكفاءات العمانية.
ويشير الى ان نسبة التعمين اليوم حوالي 
41  %  بعد ان تراجعت منذ 2011 مع توفر 
فرص وظيفية للشباب في قطاعات اخرى، 
ولدينا نس��بة تعمين 45  %  في القيادات 
العلي��ا في الفن��دق، كم��ا ان الفندق لديه 
موظفين وصل عمره��م الوظيفي حوالي 
30 س��نة وهو من النجاحات الكبيرة التي 
تتحق��ق ف��ي ه��ذا القط��اع وكي��ف تطور 

الش��باب في بيئة العمل المحف��زة ولدينا 
نسبة 35  %  من العاملين في الفندق من 

النساء منهن نسبة 15  %  عمانيات.
وقال الرحبي: اننا بال شك نشجع الشباب 
للعم��ل في القط��اع الفندق��ي وهو قطاع 
واعد الن الموظف يرتقي بشكل سريع اذا 

كان حريصا على النجاح وتطوير ذاته. 
والي��وم هناك بعض التحديات ومنها ان 
البع��ض ال يُؤْمِ��ن بالعمل ف��ي الفنادق 
نظ��را لنظ��رة المجتمع ع��ن العاملين في 
الفن��ادق والت��ي ال تزال موج��ودة رغم ان 
البعض يحاول تجاوزها وأننا نشجع الشباب 
للعم��ل في القطاع الفندق��ي الحيوي. كما 
نس��عى لتغيي��ر نه��ج البرام��ج التدريبية 
باش��ياء جديدة لجعل الشباب يبدعون في 

هذا القطاع.
■ يوسف الرحبي

■ سميرة الغافرية■ عبير العامرية■ عبداهلل البلوشي

■ نوفل البلوشي■ سامية البلوشية■ سامي البلوشي
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مسقط �� 
 أثبتت المرأة العُماني��ة دورها الفاعل 
منه��ا  الثقافي��ة  المج��االت  كاف��ة  ف��ي 
والسياس��ية  واالجتماعية  واالقتصادي��ة 
والعلمي��ة والتعليمي��ة وغيره��ا الكثي��ر، 
فأبدعت فيه��ا وفق قدراته��ا ومهاراتها 
التي تم صقلها على م��دى األعوام، منذ 
فجر النهضة العُمانية التي أشرق نورها 
ف��ي بحلول ع��ام 1970 بقي��ادة صاحب 
الجالل��ة الس��لطان قاب��وس بن س��عيد 

المعظم -حفظه اهلل ورعاه .
ووصلت المرأة العمانية اليوم إلى أعلى 
المناص��ب الت��ي أهلتها لتصبح مس��ؤولة 
لي��س ف��ي محي��ط أس��رتها أو مجتمعها 
فحس��ب بل اس��تطاعت أيض��ا القيادة في 
مج��ال عملها بجان��ب أخيه��ا الرجل الذي 
يعمل معه��ا اليوم ف��ي كل التخصصات، 
فتحدي��د 17 اكتوبر من كل عام لالحتفال 
بي��وم الم��رأة العُماني��ة لهو خير ش��اهد 
قوي على اهتمام قائدن��ا المفدى بالمرأة 
ودفعه��ا الى األمام لتب��رز أفضل ما لديها 
وتترجم ه��ذا االهتمام عل��ى أرض الواقع 
ب��كل  العم��ل  وأداء  المس��ؤولية  بح��س 

إخالص وتفان.
تدرج 

 تقول رحمة بنت قاسم الفارسية ، مدير 
ع��ام المديرية العامة للمتاح��ف في وزارة 
التراث والثقافة: منذ تأسيس وزارة التراث 
والثقاف��ة في ع��ام 1976م س��عت المرأة 
العماني��ة بالتدري��ج إل��ى إدارة المتاح��ف 
بجانب أخيها الرجل، ومشاركته بالتساوي 
في وضع االستراتيجيات وتحديد األهداف 
والتركي��ز عل��ى تنفيذه��ا وإدارة الوق��ت 
لتوزي��ع عمله��ا بش��كل منظ��م والتعرف 
عن كثب عل��ى التحديات الت��ي يمكن أن 
تط��رأ على العم��ل وكيفية وض��ع الحلول 
المناس��بة لها من أجل الوصول الى انجاز 
العمل باتقان ودقة وبالش��كل الذي يليق 
بالمؤسس��ة الت��ي يعملون به��ا. وأنجزت 
الوزارة خط��وات هامة في س��بيل تحقيق 
رؤية واضحة ومح��ددة المعالم واألهداف 
ف��ي تعزيز مكانة الس��لطنة كوجهة بارزة 
للتبادل الثقاف��ي المتنوع محلي��ًا، إقليميًا 
وعالميًا، باإلضافة إلى إدارة التراث الثقافي 
والتاريخ��ي والحض��اري بكاف��ة مضامينه، 

وتعزيز عمل المتاحف واإلشراف عليها.
وتضيف: في مج��ال االدارة والقيادة في 
العم��ل المتحف��ي أصبح��ت الم��رأة قادرة 
وبجدارة مواكبة كافة التطورات التي تحدث 
حولها على الرغم من تس��ارعها خصوصا 
في المجال الرقمي وتش��جيع المرؤوسين 
على التطوير في بيئ��ة العمل فيما يتعلق 
بالجانب التكنولوجي/التقني وتوظيفه في 
مجال الثقاف��ة المتحفية حي��ث يؤثر ذلك 
بالتبعي��ة في تطوير العم��ل المتحفي في 
متاح��ف متنوعة لها رس��الة  وهدف ورؤية 
مح��ددة، كونها تش��كل سلس��لة المعالم 
التعليمية  الس��ياحية والتثقيفية والبيئ��ة 
والتعُلمية الجاذبة للجمه��ور. ناهيك عن 
غرس الثقافة المتحفية في نفوس الشباب 
والشابات من الخريجين الذين ينخرطون 
في كل عام في منظومة المتاحف مما يفتح 
آفاق��ًا جديدة لخبرات في الت��راث والتاريخ 
االس��تخدامات  أحدث  وتوظيف  والعل��وم، 
للوس��ائط التقنية الحديثة بحكم تأثيرها 

الفعال على نشر مفاهيم التراث الثقافي.
وأضافت: ال يقتصر دور المرأة في مجال 
ادارة المتاح��ف فحس��ب ب��ل يمت��د لبناء 
الش��راكات وتب��ادل الخب��رات والبحث عن 
طرق جديدة الس��تخدام الموارد على نحو 
فاعل، خصوصًا طرق اس��تقطاب الجمهور 
لم��ا تتيح��ه المتاحف من مع��ارف وعلوم، 
باإلضاف��ة الى ترس��يخ مفه��وم التواصل 
الثقاف��ي والتطور التكنولوج��ي في مجال 

الترويج عن هذه المتاحف.  

وعل��ى الصعيد الش��خصي، تقول رحمة 
الفارس��ية: نتطل��ع إل��ى أن نس��تمر ف��ي 
تطوير المهارات الخاصة في مجال العمل 
المتحف��ي إداري��ا وقياديا، واإلس��هام في 
المجتم��ع قدر المس��تطاع، وإلق��اء المزيد 
م��ن الض��وء على أهمي��ة المتاح��ف ورفع 
الوع��ي بدوره��ا المه��م. باإلضاف��ة الى 
التق��دم بخط��وات واثق��ة إل��ى األمام في 
وضع االفكار والمقترحات للمس��اهمة في 
التطوير المبني على المعرفة المكتس��بة 
من الخبرات المتراكمة في مس��اندة جيل 
الش��باب والش��ابات فهم إخواننا وأبناؤنا، 
وتش��جيعهم كال ف��ي مجال��ه وتخصصه، 
وتوفير بيئة عمل إيجابية تساعد في إبراز 
أفضل ما لديهم كل ذلك في سبيل خدمة 

هذا الوطن الغالي.
 %60 

أما رياء بنت محمد الكندية المدير العام 
المس��اعد للمتاحف بوزارة التراث والثقافة 
فتقول: ساهمت المرأة وشاركت مع أخيها 
الرجل في المسيرة التنموية في المجاالت 
كافة للنهوض ولتقدم هذا الوطن الغالي.
وتضي��ف: إس��تطاعت الم��رأة بكفاءتها 
أن تصل إلى أعل��ى المناصب في مجاالت 
التعليم والصحة والتجارة واإلدارة وغيرها.

أما في المجال المتحفي، فنرى أن نس��بة 
النس��اء العامالت فيه تزيد عن 60 % من 
المجم��وع الكلي للعاملي��ن، وأن دل ذلك 
على شيء فإنما يدل على الجهود المبذولة 
للنهوض بقطاع المتاحف من قبل النس��اء 
العام��الت فيه. فق��د أبرزت الم��رأة دورها 
القيادي في تقدم س��ير العم��ل المتحفي 

في مج��ال إدارة القط��اع أو إدارة المتحف 
أو األرش��اد، وإدارة المش��اريع المتحفي��ة 
بالوزارة، وتمثيل الس��لطنة ف��ي المحافل 
المحلية واألقليمية والدولية، حيث حققت 
االرتق��اء بذاتها وخبراته��ا ومهاراتها في 

هذا المجال.
نشر الوعي 

 وتق��ول إيم��ان بن��ت عل��ي البلوش��ية، 
مرشدة متحف لغة ألمانية في وزارة التراث 
والثقافة: حققت الم��رأة العمانية إنجازات 
في كافة المستويات العلمية واألدبية على 

الصعيدين المحلي والعربي.
فف��ي إطار الدور الذي يق��وم به المتحف 
كمؤسسة ثقافية تعليمية تساهم في نشر 
الوع��ي والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، 
فقد وضع��ت المرأة العمانية بصمتها من 
خالل عملها كمرش��دة متحف مؤهلة لنقل 
ص��ورة متكاملة للزائرين من كافة الفئات 
العمرية عن الس��لطنة بعدة لغات؛ كاللغة 
)اإلنجليزية، األلمانية، الفرنسية، الهندية، 
إل��خ...(، وبذل��ك س��اهمت اثن��اء قيامها 
بوظيفته��ا ف��ي تبادل الخبرات، وتش��جيع 
الزائ��ر في اإلقبال على المعرفة، وتوس��عة 

آفاقه الفكرية بكل سهولة.
كم��ا أنه��ا أبدع��ت ف��ي ه��ذا المجال 
م��ن خ��الل إقامته��ا أنش��طة تعليمي��ة، 
وبرام��ج معدة إلس��تقبال المتدربين من 
بعض الكليات والجامعات في الس��لطنة 
وتزويده��م بما يحتاجون��ه من معلومات 
عن دور المرش��د، والمهارات األساس��ية 
التي يتمتع بها، وأهم المواصفات الواجب 
توافره��ا ف��ي الش��خص ال��ذي يرغب أن 

يكون مرشدا في المستقبل.
فمن شروط اإلرش��اد المتحفي المعرفة 
التامة بتاريخ وخصائص البلد اإلجتماعية 
منها والجغرافية، والتحلي بتقدير الثقافات 
المختلفة ، وهذا ب��دوره وّثق عطاء المرأة 
العماني��ة ف��ي إثب��ات مهارته��ا الثقافية 
التاريخي��ة الواس��عة كإمرأة؛ فه��ي تعتبر 
واجه��ه مش��رفة لبلده��ا وممثل��ة لبق��ه 

لمجتمعها.
 دور قيادي 

وتق��ول مريم بن��ت خميس الرئيس��ية، 
مرش��دة متحف في وزارة التراث والثقافة: 
ان العمل كمرشد في المتحف ساعد المرأة  
في تطوير مهاراتها وثقتها بنفس��ها من 
خ��الل التعام��ل والتواص��ل المس��تمر مع 
الجمهور والذين هم الزوار والس��ياح سواء 
م��ن داخ��ل الس��لطنة وخارجه��ا، وكيفية 
التعام��ل م��ع متطلبات واحتياج��ات الزائر 
م��ن معلوم��ات أو خدمات يحتاجه��ا أثناء 
زيارت��ه للمتح��ف، وكذل��ك س��اعدها هذا 
العمل لصقل مهارات اتخاذ القرار وانتهاز 
الفرص من خالل القيام بفعاليات وأنشطة 
وبخاصة أنشطة تعليمية لطالب المدارس 

الذين يزورون المتحف بأعدادٍ كبيرة. 
وتشير إلى أن العمل في المتحف معنيٌّ 
أيض��ا بإعط��اء الزائ��ر التوجيه واإلرش��اد 
فيما يتعلق باألماكن الس��ياحية التي من 
الممكن له أن يزورها خارج حدود المتحف 
وبخاصة لمحبي السياحة البيئية والثقافية 
لما تمتاز به الس��لطنة من تن��وع أحيائي 
وثراٍء ثقافي وتراث��ي مرتبط بكثرة القالع 

والحصون في كل محافظة.

 رحمة الفارسية: سعت المرأة العمانية بالتدريج 
إلى إدارة المتاحف بجانب أخيها الرجل

ري��اء الك��ندية: ساهمت المرأة وشاركت
في المس����يرة التنم��وية  

يعقوب بن يوسف 
البلوشـــي 

روسيا.. الصين.. 
الهند..

 أسواق محتملة
ف��ي خط����وة ج��ادة نح��و تمكين 
للمس��اهمة ف��ي  الس��ياحة  قط��اع 
الوطن��ي،  االق��تص��اد  نم�������و 
استبش��رنا بق��رار الس��ماح بدخول 
الس��ياح من روس��يا والهند والصين 
وهو قرار له محله من التقدير لدى 
المؤسس��ات السياحية في السلطنة 
كون��ه يالمس آم��ال المس��تثمرين 
في قطاع الس��ياحة بإنعاش السوق 
الس��ياح  ع��دد  وزي��ادة  الس��ياحي 

الحقيقيين.
 ه��ذه خطوة م��ن المؤم��ل لها ان 
تحقق فارقا في اإليرادات السياحية 
خاص��ة وان الس��لطنة مقبل��ة على 
موسمها السياحي الممتد من اكتوبر 
الى ش��هر م��ارس، إالاّ ان هناك عدة 
خطوات أخ��رى نتمنى م��ن الجهات 
لمواصل��ة  تتبناه��ا  ان  المس��ؤولة 
عملية جذب هذه الفئات الس��ياحية 
اال وه��ي التركي��ز عل��ى الحم��الت 
الس��لطنة  وتس��ويق  الترويجي��ة 
ومقوماته��ا الس��ياحية باتجاه هذه 
المشاركة  الى  االس��واق، باالضافة 
ف��ي مختل��ف المع��ارض الترويجية 
وبورص��ات الس��فر على حد س��واء 
حتى يتيح لسياح هذه الدول التعرف 
بش��كل واس��ع على طبيع��ة المنتج 
ال��ذي تقدمه الس��لطنة  الس��ياحي 
الدافع��ة  اهدافه��م  م��ع  ليتناس��ب 
للسفر، باالضافة الى استهداف اكبر 

قدر ممكن من السياح .
وم��ن الخط��وات الجيدة ف��ي هذا 
الجان��ب ه��ي الجه��ود المبذولة من 
قب��ل غرف��ة وتج��ارة عم��ان ح��ول 
الزيارات االقتصادية لهذه االس��واق 
المُحتملة بغية تعرف مس��تثمرين 
البلدين على الفرص االس��تثمارية 
الش��راكة  طاول��ة  عل��ى  المتاح��ة 
االقتصادية والتس��هيالت الممنوحة 
من ق��بل الس��لطنة للمس��تثمرين 
في تل��ك ال��دول وكذلك لتس��جيل 
خطوة أولية نحو جذب المستثمرين 
من تلك البلدان على الزيارة الفعلية 
للس��لطنة للوقوف على تفاص���يل 
تذلي��ل  ومحاول��ة  االس��تثمار، 
المنغصات، وزيادة التسهيالت حتى 
تؤت��ى ه��ذه الجه��ود ثماره��ا ف��ي 
ظل ان القطاع الس��ياحي هو الحل 
المرتبطة  األنجع لبعض االشكاالت 
باالقتص��اد وحل مش��كلة الباحثين 

عن عمل في السلطنة..
وكم��ا نتمن������ى أن تق��وم الهيئة 
االس������تثمار  لتروي��ج  العام��ة 
وتنمي��ة الص��ادرات بتفعيل وتنفيذ 
استراتيجاتها في الترويج السياحي 
المعدة س��لفًا وأن تشكل يدًا فاعلة 
جنب��ًا ال��ى جن��ب م��ع غرف��ة تجارة 

وصناعة عمان ووزارة السياحة.

أشرعة...

دور قيادي للمرأة العمانية في قطاع المتاحف بالسلطنة 
 أصبحت قادرة وبجدارة في مواكبة كافة التطورات 

■ ايمان البلوشية 

■ مريم الرئيسية

■ دور كبير للمرأة العمانية 
في قطاع المتاحف

■ ريا الكندية
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مسقط-

تستضيف الس��لطنة، ممثلة في الشركة 
العمانية إلدارة المطارات، خالل الفترة من 
5 الى 7 ديس��مبر المقبل، ملتقى ومعرض 
تبادل المطارات العالمية بإش��راف مجلس 
المطارات العالمي »إيه سي آي« بمشاركة 
أكث��ر م��ن 1500 مش��ارك م��ن مختل��ف 
مطارات العالم، بينهم 120 متحدثا رسميا 
يناقش��ون أح��دث التط��ورات العالمية في 

قطاع المطارات.
ورحب الش��يخ أيمن بن أحمد بن سلطان 
للش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  الحوس��ني 
العماني��ة إلدارة المط��ارات، بالمش��اركين 
ف��ي ال��دورة التاس��عة للملتق��ى العالم��ي 
ال��ذي يعقد ألول مرة في الس��لطنة، مؤكدا 
حرص الش��ركة العماني��ة إلدارة المطارات 
وباالش��تراك مع ش��ركائها االس��تراتيجيين 
عل��ى انجاح ه��ذا الملتقى العالم��ي، والذي 
إدارة  ف��ي  الق��رار  صن��اع  أب��رز  س��يجمع 
المطارات ف��ي العالم تحت مظل��ة واحدة ، 
لبح��ث التحدي��ات التي تواجه ه��ذا القطاع 
ومناقش��ة مستقبل قطاع المطارات في ظل 

النمو العالمي الذي يش��هده قطاع الطيران 
المدني والطلب المتزايد على السفر عالميًا 
كما عبر عن سعادته بأن تكون هذه المظلة 
هي الس��لطنة تأكيدا عل��ى أهمية موقعها 
اإلس��تراتيجي، باإلضافة إلى الشوط الكبير 
الذي قطعه قطاع الطيران المدني العماني 
في المحافل الدولية بفضل الرؤية السديدة 
للحكومة الرش��يدة ودعمها الدائم للقطاع 
إيمان��ا بأهميت��ه القص��وى عل��ى مختل��ف 
األصع��دة. وأض��اف الحوس��ني: ان ملتق��ى 

تب��ادل المطارات العالمي يعد الحدث األكبر 
لمجلس المطارات العالمي »إيه س��ي آي« . 
ويعتبر هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثالثة 
أيام، ويق��ام في مرك��ز عم��ان للمؤتمرات 
والمع��ارض ف��ي مدينة العرف��ان، من أهم 
وإدارة  الطي��ران  ف��ي صناع��ة  التجمع��ات 
المطارات عل��ى االطالق حي��ث يضم مئات 
من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشرق 
األوس��ط وأوروبا وآس��يا المحي��ط الهادئ، 

وبقية العالم.

ويش��ارك في الحدث العالمي في نس��خته 
التاسعة أكثر من 1500 مشارك من مختلف 
دول العال��م بينهم أكثر م��ن 120 متحدثا 
رسميا وأكثر من 100 عارض، وسوف تتخلل 
الملتقى 4 جلس��ات عمل متخصصة تتناول 
تطور قط��اع المطارات عالمي��ا في مجاالت 
األم��ن وإدارة األزم��ات وعملي��ات المط��ار 
وتطوي��ر المط��ارات بجان��ب دور التقني��ات 
اج��راءات  المط��ارات وتس��هيل  إدارة  ف��ي 
المسافرين.  ويشارك في جلسات العمل عدد 
من ألمع الرؤس��اء التنفيذيي��ن في مطارات 
العال��م بينهم، الش��يخ أيمن ب��ن أحمد بن 
سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة 
العماني��ة إلدار المط��ارات، ومحمد يوس��ف 
آِل ب��ن فالح الرئي��س التنفي��ذي لمطارات 
البحرين، وتركي الجويني الرئيس التنفيذي 
لمط��ارات الدم��ام ف��ي المملك��ة العربية 
الس��عودية وكيجل بنج��ر الرئيس التنفيذي 
للمجموعة العالمية المشغلة لمطار الملكة 
عليا الدولي في األردن، وبول جريجورويتش 
الرئيس التنفيذي للطيران العُماني، وساني 
س��ينر الرئي��س التنفيذي لش��ركة »تي في 
اي« القابضة المش��غلة لمط��ار أتاتورك في 

اس��طنبول. كما يش��ارك في جلسات العمل 
التخصصية مجموعة كبيرة من المشاركين 
والمتحدثي��ن لمناقش��ة آخر التط��ورات في 
قطاع إدارة المط��ارات والتحديات اإلقليمية 
والعالمية واألمنية والرؤية المستقبلية لهذا 
القط��اع الحيوي م��ن أجل ايج��اد عالم من 
الش��راكة بين مطارات العال��م والعمل على 
إذاب��ة كل العراقيل من أجل ربط المطارات 
كافة من اجل بيئة عمل مش��تركة تعزز من 
دور هذا القطاع الداعم القتصاديات الدول. 
كم��ا يبح��ث المش��اركون ف��ي الملتقى 
التط��ورات الراهنة من حي��ث دور التقنية 
في تس��هيل إجراءات السفر من أجل ايجاد 
بيئة سلس��ة للمس��افرين عبر رحالته نحو 

مطارات العالم.  

السلطنة تستضيف ملتقى ومعرض
تبادل المطارات العالمية في ديسمبر المقبل

أكثر من 1500 مشارك يبحثون في مسقط تعزيز إدارة المطارات لراحة المسافرين

النمسا.. بانوراما تخطف األبصار 

المصنعة-
نظم بنك مس��قط، المؤسس��ة المالية الرائدة 
بالس��لطنة، احتفالي��ة خاصة للزبائ��ن في والية 
المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بمناسبة اجراء 
الس��حب على جوائ��ز برنامج " المزيون��ة " الربع 
سنوية لعام 2017 وذلك تحت رعاية الشيخ حمود 
بن حمد الوحشي ، والي المصنعة ، وبحضور عدد 
من الزبائن والمسؤولين وموظفي بنك مسقط .

 وابتس��م الح��ظ لع��دد 17 زبون��ا م��ن زبائن 
البن��ك والذين ف��ازوا بجوائز مالي��ة قيمة ضمن 
الس��حوبات الربع س��نوية ، حيث قام راعي الحفل 
باجراء الس��حب عل��ى عدد 5 جوائ��ز مالية ضمن 
جوائز المزيونة الربع سنوية والمخصصة لزبائن 
االعم��ال المصرفية الممي��زة ) اصالة ( قيمة كل 
جائ��زة 100 الف ري��ال،  كذلك تم الس��حب على 
ع��دد 4 جوائز مالي��ة مخصصة لزبائ��ن االعمال 
المصرفي��ة الحصرية ) الجوه��ر ( قيمة كل جائزة 
50 الف ريال ، كما قام راعي الحفل باجراء السحب 
على 8 جوائ��ز مخصصة لكافة زبائ��ن البنك في 
مختلف محافظات الس��لطنة قيم��ة كل جائزة 25 
ال��ف ريال، وبذل��ك يواصل برنام��ج " المزيونة " 
لالدخار نش��ر الفرح والس��رور في نف��وس زبائن 
البن��ك والمس��اهمة ف��ي تحقي��ق احالمهم من 
خالل تقديم هذه الجوائز المالية والتي تس��اهم 
ف��ي نف��س الوقت ف��ي تش��جيع الجمه��ور على 
تعزيز وغ��رس مفهوم االدخار والتوفير بين افراد 

المجتمع .
ويأتي تنظيم بنك مس��قط لهذا الحفل بهدف 
االلتق��اء بالزبائ��ن والتع��رف عل��ى مقترحاته��م 

وارائه��م ف��ي الخدمات والتس��هيالت المصرفية 
الت��ي يقدمها البن��ك ، وكذلك التعري��ف بجوائز 
والجوائ��ز  ع��ام  " بش��كل  المزيون��ة   " برنام��ج 
ولزبائ��ن  ع��ام  بش��كل  للزبائ��ن  المخصص��ة 
اصال��ة والجوهر وكيفي��ة المش��اركة والفوز في 
الس��حوبات االسبوعية والش��هرية والربع سنوية 
وفي الس��حوبات الوطنية وسحوبات نهاية العام 
وغيرها من الس��حوبات الخاصة و التي سينظمها 
بنك مس��قط  خ��الل الفت��رة المقبل��ة ، حيث تم 
تخصيص 10 ماليين ريال عماني كجوائز يقدمها 
برنامج " المزيونة " لالدخ��ار لعام 2017 لزبائن 

البنك في كافة محافظات السلطنة .
وخالل الحفل الذي نظمة بنك مسقط في والية 
المصنعة ألقى عبدالناصر الرئيس��ي ، نائب مدير 
ع��ام األعم��ال المصرفية المميزة ببنك مس��قط 
، كلم��ة به��ذه المناس��بة أكد م��ن خاللها على 
اهمي��ة التوفير واالدخ��ار في حياتن��ا، مضيفًا ان 
بنك مس��قط يقدم جوائز قيمة ومثيرة من خالل 
برنام��ج " المزيونة " لتش��جيع الزبائن والجمهور 
بشكل عام على التوفير واالهتمام بهذا الجانب ، 
كما يولي البنك الزبائن أهمية واولوية خاصة في 
تقديم مختلف التس��هيالت والخدمات المصرفية 
، ويح��رص البن��ك دائم��ا ال��ي االس��تم اع الراء 
ومقترحات الزبائن بش��كل مستمر بهدف تطوير 
اعمالهم لتخدم تطلعاتهم وتس��اهم في تحقيق 
احالمه��م وطموحاتهم، مش��يرا ال��ى ان برنامج 
" المزيون��ة " لالدخار خص��ص جوائز قيمة لكافة 
ش��رائح المجتمع  بم��ا فيهم االطفال والش��باب 
والنساء ،  كما خصص البنك جوائز مثيرة لالعمال 

المصرفية المميزة والحصرية.

سالزبورج-
لن يحت��اج األمر منك أكثر من نظرة من 
نافذة طائرتك التي توش��ك على الهبوط 
عل��ى أحد مدرج��ات مطارات النمس��ا حتى 
تحظ��ى بمتعة مش��اهدة لوح��ات طبيعية 
جميل��ة مناظ��ر بانورامية خض��راء تخطف 
األبصار. وس��يرافقك هذا الجمال الطبيعي 
الخ��الب عند ركوبك أحد قطارات الس��كك 
الحديدية النمس��اوية الت��ي تضمن متعة 
الس��فر وس��هولته من خالل ما توفره من 
دقة وسرعة وخدمات متكاملة، ناهيك عن 
ربطها الرائع بين المدن والقرى النمساوية 
بطريقة تتيح للس��ائح زيارة أماكن مختلفة 
والتمت��ع بإج��ازة مريح��ة، كما س��تواصل 
المناظر الطبيعية اآلسرة مغازلة عينيك في 
كل خط��وة تخطوها صع��ودًا أو نزواًل، وما 

أروعها عند ركوب التلفريك.
اإلط��الالت  عش��اق  م��ن  كن��ت  ف��إذا 
البانورامية المهيبة والراغبين في التواجد 
عل��ى مقربة تام��ة من الطبيع��ة والتعرف 
على ق��رى كتلك التي تق��رأ عنها في كتب 
الحكايات الخيالية، فس��وف تج��د مبتغاك 
ف��ي النمس��ا التي س��تعمل عل��ى تحويل 
عطلت��ك في أرجائها إل��ى لحظات محفورة 
على جدران الذاكرة. وعلى الرغم من وفرة 
هذه األماكن، إال أن هناك وجهات ال ينبغي 
على عشاق المس��احات الطبيعية الخضراء 
واإلط��الالت البانورامي��ة المتفردة تفويت 
مش��اهدتها، وعلى رأس��ها طري��ق أعالي 
جبال األلب »غروس��غلوكنر« الذي يمر من 
أمام أعلى جبل في النمسا إلى قلب حديقة 
هوه تاورن الوطنية، حيث يمكن مشاهدة 
نبات��ات وحيوان��ات ن��ادرة. فعب��ر نحو 36 
منعطفًا، يقودك ه��ذا الطريق ذو المناظر 
الطبيعة الس��احرة إلى ارتفاع يبلغ 2,571 
مترًا تقريبًا، لينتهي بك المطاف عند أطول 
منحدر جليدي في جبال األلب الشرقية، أال 

وهو »باستيرز«..

وجهات سياحية 
ويمكنن��ا الق��ول أنه��ا رحلة ال تُنس��ى 
ف��ي أكبر حديقة وطنية م��ن نوعها، حيث 
تنتظ��ر الم��رء س��مات ال تجتم��ع إال ف��ي 

مكان رائع كهذا، بدءًا من مياه الش��الالت 
المتساقطة بس��رعة، مرورًا بنظرات عيون 
حيوان المرموط الفضولي��ة، ووصواًل إلى 
الثل��وج ف��ي فصل الصي��ف. وعل��ى طول 
طريق أعالي جبال األلب »غروس��غلوكنر« 
هناك قم��م جبلية ومناظ��ر مذهلة. وعند 
الوصول إلى قمة »إيدل فايس شبيتس��ه« 
يمكن مش��اهدة أكثر م��ن 30 قمة تتربع 
عل��ى ارتف��اع 3000 مت��ر، علم��ًا أن قم��ة 
»إيدل فايس شبيتس��ه« ه��ي أعلى نقطة 
في النمس��ا يمكن الوصول إليها بواسطة 

السيارة.
ومن الوجه��ات الس��ياحية األخرى التي 
تقع وس��ط جبال األلب أيض��ًا، تبرز مدينة 
إنس��بروك، عاصم��ة والي��ة تي��رول، التي 
يس��تغرق الوص��ول إليه��ا بالس��يارة مدة 
س��اعة ونصف فقط من ميونيخ األلمانية. 
وهي المكان الوحيد في العالم، الذي يتيح 
لك التس��وق في مركز مدينة تاريخي يعود 
للقرون الوسطى، واالنتقال منه في غضون 
عشرين دقيقة فقط إلى مطعم جبلي يقع 
على ارتف��اع 2000 مت��ر! وبإمكانك هناك 
االس��تمتاع باحتس��اء فنجان م��ن القهوة 
بينما تتأم��ل مناظر جبال األل��ب الخالبة. 
وبالطب��ع، فغ��ن كل م��ا تحت��اج فعله هو 
رك��وب التلفري��ك الذي يُطلق عليه اس��م 
»نوردكيتينبان« الذي صممته المهندسة 

المعمارية الراحلة زها حديد.

سحر الطبيعة
وال ينته��ي س��حر اإلط��الالت الجبلي��ة 
الخالب��ة هنا، ب��ل يمتد إل��ى مناطق أخرى 

ف��ي رب��وع النمس��ا الجميل��ة، كمنطق��ة 
كوفش��تاينرالند التي تحت��وي على مدينة 
واحدة وثماني قرى، تجمع بين سحر الريف 
والنمط الحضري، الس��يما من خالل بلدة 
كوفش��تاين التي تقع بالقرب من الطبيعة 
وتُعرف بأنه��ا لؤلؤة تي��رول. فهي كبيرة 
بم��ا يكفي لتك��ون ثاني أكب��ر مدينة في 
والي��ة تي��رول ولتثير اإلعج��اب بما تقدمه 
من مجموعة واسعة من العروض الثقافية، 
وبالرغ��م م��ن ذل��ك فه��ي صغي��رة بم��ا 
يكف��ي إلتاحة فرصة زي��ارة جميع معالمها 
الس��ياحية س��يرًا على األقدام أو بواسطة 
وس��ائل النقل العام ولتش��ع بسحر تيرول 

المفعم بالود.
استكش��اف  ف��ي  الراغبي��ن  وبإم��كان 
الطبيعة عن قرب في كوفشتاين االنطالق 
في رحالتهم خالل دقائ��ق معدودة فقط. 
فف��ي الج��وار توف��ر »تجربة طبيع��ة جبال 
القيص��ر« الواقعة على ارتف��اع 1200 متر 
فوق مس��توى س��طح البحر، ممرات رائعة 
للس��ير على األق��دام ومراكز لالس��تراحة 

ومناظر خالبة لجبال األلب. 
وس��تحظى عند زيارتك والية فورأرلبيرغ 
بوقت أطول ومس��احة أوس��ع لالس��تمتاع 
بصيف جب��ال األلب، حيث تقع تقع »ليخ آم 
أرلبي��رغ« في الجبال غربي النمس��ا، وذلك 
عل��ى مس��توى 1.450 مت��رًا، وص��واًل إلى 
ارتف��اع 2.811 مترًا. هنا، س��تجد نفس��ك 
في قرية أصيلة جميلة تحيط بها المناظر 
الطبيعية الجذابة وتُعرف بفنادقها الراقية، 
التي تتمتع بطاب��ع ألبي نموذجي والعديد 

من مطاعم الذواقة.

ج��وائز »الم��زيونة« لالدخ��ار  م��ن
بنك مسقط تحقق حلم 17 زبونا

■ أيمن الحوسني
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مسقط-

تزخ��ر س��لطنة عم��ان بالعدي��د م��ن 
المقومات الس��ياحية والتي تتناس��ب مع 
أذواق فئ��ات مختلفة من الس��ياح والزوار، 
وهناك فرص لممارس��ة أنش��طة متنوعة 
سواء في الجبال أو الصحاري أو الشواطئ 
الممتدة على طول الس��احل والتي تمكن 
الزائ��ر من خوض تج��ارب جديدة وفريدة 
من نوعها كس��ياحة المغامرات والتخييم 
والرح��الت البحرية والجبلي��ة والرياضات 

الشاطئية وغيرها.
كم��ا يج��د الس��ائح التنوع ال��ذي يمزج 
الحداث��ة بعبق الماض��ي، فهناك مكونات 
سياحية تلبي رغبة السائح الذي يبحث عن 
الرفاهية واالستجمام وهناك أيضا معالم 
أثري��ة ضارب��ة في الق��دم له��واة البحث 
واالستكش��اف، فضال عن وج��ود عروض 
وتس��هيالت تقدم من قبل وزارة السياحة 
بالتع��اون م��ع الجهات المعنية لتش��جيع 
الس��ائح والمواط��ن والمقيم عل��ى زيارة 
األماكن الس��ياحية في مختلف محافظات 

السلطنة على مدار العام.
إن أكثر ما يميز الس��ياحة في السلطنة 
كونه��ا متاحة ف��ي جميع المواس��م، وال 
تقتص��ر على فص��ل معيّن فق��ط، حيث 
يمكن للزائر أن يس��تمتع بجمال األودية 
كوادي بن��ي خالد ووادي ش��اب والعيون 
الطبيعي��ة كعين الكس��فة وعي��ن الثوارة 
وزي��ارة المناط��ق الجبلي��ة والت��ي تتميز 
باعتدال درجات الحرارة خالل فصل الصيف 
كالجبل األخضر وجبل شمس وغيرها من 
األماكن التي تعد م��الذًا رائعا لمرتاديها، 
إضافة إلى موس��م الخريف الذي تشهده 
محافظة ظفار والذي يس��تقطب الس��ياح 

من داخل السلطنة وخارجها.

»تانيا«: معالم تاريخية 
وعب��ر ع��دد م��ن الس��ياح والمواطنين 
والمقيمين عن تفضيلهم لقضاء اإلجازات 
في السلطنة نظرًا لكونها وجهة تستهدف 
فئ��ات مختلف��ة، وتش��جع الس��ائح لتكرار 
الزيارة وتدفعه الستكشاف المقومات التي 
تمتلكها األماكن الس��ياحية األخرى، فقد 
ذكرت تانيا والتر، مديرة إدارة المش��اريع 
المتعلق��ة بالتنمية بالتعاون مع الش��رق 
األوسط وشمال أفريقيا من ألمانيا: هناك 
العدي��د من األماكن الت��ي يمكن زيارتها 
في سلطنة عمان بدءا من جامع السلطان 
قابوس األكب��ر وقصر العل��م وصوال إلى 
أش��هر األس��واق التقليدية كسوق مطرح 
وكذل��ك المناطق القريبة م��ن العاصمة 
مس��قط والت��ي تتمي��ز بوج��ود المعالم 
التاريخي��ة والرم��وز المعمارية التي تمثل 
الحض��ارة العمانية كقلع��ة نزوى وحصن 
جبرين وغيرها من القالع والحصون التي 

تبرز حياة اإلنس��ان العمان��ي في الماضي 
وتجعل الزائ��ر ينبهر لما تحقق على أرض 
الس��لطنة من تطور منذ ذلك الزمن، وأنا 
عل��ى يقين بأنه م��ا زال هناك العديد من 
المناطق الس��ياحية التي يمك��ن زيارتها 

مستقبال.
وأضافت تانيا: من خالل زياتي للسلطنة 
وألربع س��نوات على التوالي أش��عر بأنها 
من بين القليل من الدول التي استطاعت 
أن تحاف��ظ على بقاء تراثها والحفاظ على 
إرثها الثقافي، وأنا أشعر باإلعجاب لكونها 
تحافظ عل��ى أصالة هويتها رغم تداعيات 
التطور الحاصل في العالم، وأعجبت كذلك 
بطيب اإلنس��ان العماني وك��رم الضيافة 
العربية، وال زلت أتح��دث عن تجربتي مع 
عائلتي واألصدقاء وأدعوهم حقيقة لزيارة 
عمان للتعرف على إمكانياتها الس��ياحية 
تس��تمر  أن  أتمن��ى  وأن��ا  االس��تثنائية، 
السلطنة بالمحافظة على هذا التفرد على 

مدى السنوات القادمة.

الحمادي يعشق األودية
من جهة أخرى عبر بلعرب بن س��لطان 
الحم��ادي، من أحد عش��اق األودية والذي 
يح��رص دائما على زي��ارة مناطق مختلفة 
مع األصدقاء لالستمتاع باألجواء اللطيفة 
وممارس��ة هواي��ة الس��باحة ف��ي المياه 

العذبة وس��ط روع��ة المناظ��ر الطبيعية 
بقوله: بالنس��بة إلي أرى أن عمان تمتلك 
العديد من الوجهات الس��ياحية المناسبة 
لقضاء اإلج��ازات، حيث تتوف��ر الكثير من 
إمكان��ات ممارس��ة األنش��طة المختلف��ة 
كزي��ارة األودية مث��ال، وخصوصا لمحبي 
س��ياحة المغامرات فهناك فرص للغوص 
األم��واج  ورك��وب  الدراج��ات  ورك��وب  و 
والتجديف واالستكش��اف وتس��لق الجبال 
وغيره��ا م��ن األنش��طة الطبيعي��ة التي 

يمكن ممارستها في السلطنة.
وأض��اف: إن التن��وع التضاريس��ي الذي 
تتميز ب��ه عم��ان يعتبر بحد ذات��ه عامل 
جذب للس��ياحة الداخلية ويش��جع السائح 
عل��ى زي��ارة أماكن مختلف��ة، حيث تتعدد 
األنش��طة والفعالي��ات الس��ياحية بتعدد 
التضاري��س، فهن��اك رياض��ات ش��اطئية 
يجده��ا الس��ائح ف��ي الس��احل وبرام��ج 
منظم��ة م��ن قبل الش��ركات الس��ياحية 
للج��والت البحري��ة ويج��د أيض��ا ف��رص 
لخ��وض المغام��رات في الجب��ال، وهناك 
مساحات واسعة لالس��تجمام لمن يبحث 
عن الس��كون والراحة الذهنية، وأدعو كل 
من ي��زور تلك األماك��ن للمحافظة عليها 
والمساهمة في تعزيز صورة السياحة في 

بلدنا الطيب عمان.

فيليب يشيد بالطرق 
ومن ضمن ما يس��توقف الس��ائح من 
خارج الس��لطنة أثناء زيارته التس��هيالت 
واللوائح اإلرش��ادية، حي��ث يقول فيليب 
أوهانلن، أخصائي من المملكة المتحدة: 
جي��د أن ترى اهتم��ام الحكوم��ة بتوفير 
م��ا يحتاجه الس��ائح كاللوائح التي تكتب 
باللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزي��ة والت��ي 
تساعده للوصول إلى األماكن التي يبحث 
عنها بيس��ر، كم��ا أن ش��بكة الطرق في 
س��لطنة عمان في تطور مستمر. وتوفير 
مراك��ز المعلومات الس��ياحية ستس��هل 
على الزائر معرفة أبرز األماكن السياحية 
الس��لطنة  محافظ��ات  ف��ي  الموج��ودة 
وستعطي تفاصيل عن الخدمات المتوفرة 
فيه��ا حت��ى يس��تطيع الس��ائح أن يجد 
الوجهة السياحية المثلى والتي تتناسب 

مع اهتمامه.

أخالق العمانيين
ومم��ا يلفت انتباه الس��ائح م��ن الدول 
األخرى أيضا هو أخالق اإلنس��ان العماني، 
ويقول فيليب: إن من أكثر األشياء الملفته 
إلى جانب الطبيع��ة الخالبة في عمان هو 
الترحي��ب الذي يحظى ب��ه الزائر من قبل 
العمانيي��ن، والثقافة العربي��ة التي تميز 
الس��لطنة بوج��ه ع��ام حيث تم��زج بين 
التقاليد العريقة والحي��اة المعاصرة، وأنا 
أجد نفس��ي مهتم��ا كثي��را بالتعرف على 
الثقافة وخصوصا إذا لمس��ت أنها فريدة 
من نوعها وال تش��به ثقاف��ات الدول التي 

قمت بزيارتها سابقا&.

البادي تستوقفه الطبيعة 
إضاف��ة إلى ذلك، يرى س��يف بن حمود 
البادي، والذي يس��توقفه جم��ال الطبيعة 
البكر أن السياحة العمانية لها طابع خاص 
حيث أنه قال: أرى أن الس��ياحة في عمان 
ترتكز عل��ى المقومات الطبيعية، وأجد أن 
جم��ال أي بلد وتفرده يكم��ن في حفاظه 
على خصوصيته بحيث ال يش��عر الس��ائح 
بالتكرار، حتى عند إضافة خدمة س��ياحية 
في منطقة معينة أعتقد أنه من الضروري 
الحفاظ على البيئة الطبيعية بحيث يمكن 
اس��تغاللها كعنصر رئيس��ي م��ن عناصر 

الجذب السياحي.
وفي حديثه ذكر كذلك: لقد قمت بزيارة 
العديد من المناطق السياحية وفي مختلف 
محافظات السلطنة، وأكثر ما لفت انتباهي 
االختالف بين األماكن التي قمت بزيارتها، 
فهن��اك األماكن الجبلية وهناك الس��فوح 
الخضراء وهناك أيضا معالم تاريخية تقف 
عل��ى كل زاوية في ربوع هذا الوطن. فعال 
يستطيع المواطن أو الزائر أن يختار البقعة 
الس��ياحية التي تناس��ب ذوق��ه واهتمامه 

وهذا أجمل ما في عمان.

تانيا: السلطنة من الدول القليلة التي 
حافظت على تراثها وإرثها الثقافي

فيليب: أكثر األشياء الملفته في عُمان 
الترحيب بالزائر من قبل العمانيين 

تنوع متفرد يمزج الحداثة بالماضي التليد 

عمان تبهر السياح
بمقوماتها الطبيعية واألثرية 

رؤية

النزل الخضراء
منفذ سياحي مبتكر

في ظل الجدب وقلة أماكن التسلية 
وخصوص��ًا ف��ي الوالي��ات، كان البد 
أن يك��ون هن��اك حٌل يوج��د المخرج 
لألهال��ي والراغبين في االس��تمتاع 
م��ن كل مكان. من هن��ا كانت فكرة 
تحوي��ل الم��زارع ال��ى ن��زل خضراء 
س��ياحية والت��ي بات��ت توف��ر دخ��ال 

البأس به الصحاب تلك المزارع. 
وفي ظل التحول البش��ري العالمي 
م��ن القط��اع الزراعي والن��زوح نحو 
المدنية وتحول سكان األرياف لنمط 
االس��تراحات  حي��اة جدي��د؛ ش��هدت 
بالن��زل  تع��رف  م��ا  او  الس��ياحية 
الخض��راء نم��وًا مط��ردًا ف��ي جميع 

واليات السلطنة. 
تطورت هذه االس��تراحات من مالذ 
طبيع��ي زراع��ي بس��يط وح��وض 
س��باحة ال��ى مواق��ع  متكامل��ة من 
أساليب الترفية المتنوعة والمناسبة 
وتط��ور  واألذواق،  األعم��ار  لجمي��ع 
االبداع بها حتى أصبح بعضها تحوي 
مائي��ة  وم��الهٍ  للحيوان��ات  حدائ��ق 
وصنوف أخرى من األلعاب الرياضية 

والمناشط المتنوعة. 
كل ه��ذا بمجه��ودات فردي��ة م��ن 
أبن��اء المجتم��ع وهن��ا يلح الس��ؤال: 
إذا اس��تطاع المواط��ن العادي توفير 
كل ه��ذه االمكانات وتس��خيرها في 
مناطق بعيدة عن المدن وبمجهودات 
بسيطة، فأين دور الجهات الحكومية 
المعني��ة وماه��ي الصعوب��ات الت��ي 
تواجهها، وهل فع��اًل تعمل الوزارات 
المعنية نح��و تغيير وضع الس��ياحة 
مج��رد ش��عارات  انه��ا  أم  الداخلي��ة 

شكلية التمت للواقع بصلة.
عندم��ا نذكر الس��ياحة ف��ي بالدنا 
فإنن��ا نتغن��ى باالمكان��ات الطبيعية 
المتوفرة أصاًل بال أي جهد منا، ولكن 
العمل لتطويرها يوافقه طموح عاٍل 
جدا، طموح يوق��ف العمل ويعرقله، 
المنتجع��ات  ص��ور  بذل��ك  وأقص��د 
العالمي��ة والفنادق التي يفتخر بأنها 
ه��ي صناعة الس��ياحة ف��ي عُمان. 
ولك��ن الس��ؤال هل هذا كل ش��يء؟ 
المنتجع��ات والفن��ادق  وه��ل ه��ذه 
عالية المس��توى هي الجواب الوحيد 
لشكل السياحة المتوقعة في البالد! 
بالطبع ال. لذلك فالنظرة الس��ياحية 
ينبغ��ي ان تدرك ان الثراء الس��ياحي 
متع��دد الصور واألوج��ه وكل الصور 
فيه س��واء في األهمية ولها اضافتها 
العام��ة  الص��ورة  عل��ى  االيجابي��ة 

للسياحة في السلطنة.
وأخيرًا فإن االس��تراحات السياحية 
او النزل الخضراء الزراعية هي اثبات 
عل��ى نجاح االف��كار البس��يطة التي 
يمكن ان تؤثر على القطاع السياحي 
بفاعلي��ة عالية وتط��ور المحافظات 
وتحس��ن م��ن الجذب وتح��رك عجلة 
والمتوس��ط  الصغي��ر  االس��تثمار 
للمواطني��ن ف��ي ه��ذا القط��اع ب��ل 
وتنش��ط حرك��ة الس��ياحة الداخلية 
م��ن المواطني��ن بما يضم��ن تواجد 
الم��ال داخليًا وانتف��اع اكبر عدد من 

المواطنين به.  
Info@wejhatt.com

يكتبها: أنوار التميمي
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لتعزيز برامج السياحة الرياضية في السلطنة 

بطوالت في روزنامة رياضة
المحركات لموسم 2017 / 2018

العميد سالم المسكري: رياضة المحركات تتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء السلطنة
9

مسقط - العمانية 

للس��يارات  العُمانية  الجمعي��ة  أطلق��ت 
روزنامة الموس��م الجديد 2017 /2018م 
التي تحتوي عل��ى 47 فعالية متوزعة على 

9 بطوالت.
وأعلن��ت الجمعي��ة في ه��ذا الجانب عن 
جاهزيتها الحتضان الموس��م الخامس في 
رياضة المحركات والتي بدأت في س��بتمبر 

الماضي وتستمر حتى مارس 2018.
يأت��ي إط��الق ه��ذه الروزنام��ة بعدم��ا 
حققت الجمعية سلس��لة من النجاحات في 
رياض��ة المحركات على المس��توى المحلي 
واإلقليم��ي والدول��ي، وبات��ت محط أنظار 
والمتابعي��ن  المتس��ابقيين  الكثي��ر م��ن 

والمهتمين من الخارج.
وتش��كل الروزنامة الجديدة تنوعا مثمرا 
في عدد البط��والت باإلضافة إلى احتضان 
بطوالت دولية وإقليمي��ة وخليجية وعددا 
من البطوالت المشتركة التي ستلعب دورا 
كبيرا في دفع عجل��ة رياضة المحركات في 
الس��لطنة، والجمعية تسير في هذا الجانب 
بوتي��رة واثق��ة نحو األمام وهذا ما س��عت 
إليه منذ إطالقها أول روزنامة متكاملة في 

رياضة المحركات.

سباقات 
وتش��مل الروزنام��ة عل��ى بط��والت في 
س��باقات الكارتنج )التحمل – سبرنت ريس 
– بيبي كارت – تحدي الخليج( وسباق الدفع 
الرباعي وسباق الدِرفت )كار بارك دِرفت – 
توي��ن دِرفت( وس��باق االس��تعراض الحر، 
وس��باق األوتو إكس )تايم أتاك( وسباقات 
الرالي��ات وال� "ت��ي3 " وعرض الس��يارات، 
وتعتبر ه��ي الروزنامة األق��وى واألبرز عن 

سابقاتها.
وأكد العميد س��الم بن عل��ي بن خليفة 
المس��كري رئي��س مجل��س إدارة الجمعية 
العُمانية للس��يارات، أن رياضة المحركات 
تتمتع بش��عبية كبيرة في أنحاء السلطنة، 
مش��يرا إلى أن الجمعية العمانية للسيارات 
له��ا دور كبير جدا في احتض��ان مثل هذه 
والمعايي��ر  للمقايي��س  وفق��ا  الفعالي��ات 
الدولية المتعارف عليها، واحتضان الشباب 
بالص��ورة الصحيح��ة وارش��ادهم بكيفية 
تنظي��م مثل هذه الفعالي��ات بصورة آمنة، 

موجها شكره على هذه الجهود الكبيرة .
وأضاف المسكري: لقد كان عدد الزائرين 
ف��ي فعاليات المواس��م الماضية قد وصل 
إل��ى أرق��ام كبيرة ج��دا، األمر ال��ذي يحفز 
الجمي��ع لالس��تمرار ف��ي تقدي��م المزيد، 

والعمل عل��ى احتضان أصح��اب المواهب 
في حلب��ات ومضامير آمن��ة، ومن المتوقع 
أن تشهد الفعاليات حضورا جماهيريا أكبر 
خاص��ة في ظل تخصيص أماكن للش��باب 
وأخ��رى للعائ��الت، مؤك��دا أن الفعالي��ات 
س��تجذب جميع أفراد األس��رة، كما تم في 
هذه النسخة تخصيص منافسات لسباقات 
البيب��ي كارت ليمارس األطف��ال هواياتهم 

في رياضة الكارتنج.
الجمعي��ة  أن  عل��ى  المس��كري  وأك��د 
العُماني��ة للس��يارات لديه��ا نخب��ة م��ن 
الكفاءات العُمانية الذين اس��تطاعوا خالل 
فترة بس��يطة وضع الس��لطنة على خارطة 
العالم الرياضي المعني برياضة الس��يارات 
والدراجات، وأش��ار إلى أن فريق العمل في 
الجمعي��ة يتمتع بخب��رات متراكمة بفضل 
ممارس��تهم له��ذه الرياض��ة س��واء على 

الجانب الفني أو اإلداري.

فعاليات مشتركة 
وأكد المس��كري أن الفعاليات المشتركة 
في روزنامة هذا العام ستس��اهم في تعزيز 
التع��اون بين دول المجلس الوطن العربي 
في تطوير رياضة المحركات واس��تدامة ما 
تحقق م��ن نجاحات في ه��ذا المجال حتى 

الوقت الراهن، باإلضافة إلى توفير الفرصة 
للش��باب الخليجي للمش��اركة ف��ي بطولة 
إقليمي��ة كبي��رة واالحتكاك بمتس��ابقين 
عالميين واكتس��اب الخب��رة والمهارة التي 

تؤهلهم للمشاركة في بطوالت عالمية.
وأشار المسكري إلى أن السلطنة تحظى 
بتاري��خ عريق في مجال تنظيم مس��ابقات 
1978م،  ع��ام  من��ذ  المح��ركات  رياض��ة 
والس��لطنة تواصل مسيرتها محافظة على 
س��معتها الطيب��ة في أوس��اط المهتمين 
له��ذه الرياض��ة، كم��ا تتمتع المنافس��ات 
الت��ي تنظمه��ا الجمعية بمتابع��ة خليجية 
وعربية وأجنبية. وأوضح قائال: إن الجمعية 
استحدثت منذ 2013 روزنامة متكاملة بها 
أكثر من 45 مس��ابقة موزعة على عدد من 
البطوالت الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة 
وإيج��اد بيئة آمنة لممارس��يها الحتوائهم 
وتطوير قدراتهم وهو ما تحقق على أرض 
الواقع، فالعديد من المتسابقين العمانيين 
في رياضة المحركات يقدمون خالل الفترة 
الراهنة أداًء مميزا ويمثلون الس��لطنة في 
العدي��د من المحافل اإلقليمي��ة والدولية، 
وما نش��اهده اليوم يعد مفخرة للمستوى 
المش��رف ال��ذي وصل��ت إلي��ه الرياض��ة 

العمانية في جميع األصعدة.

شباب أكفاء
وأكد المسكري أن الشاب العُماني يعتبر 
م��ن أكف��أ الش��باب العاملين ف��ي رياضة 
الس��يارات نظرا إلى تراكم الخبرات لديهم 
لكث��رة مش��اركاتهم الداخلي��ة والخارجية 
حيث إن بع��ض جهات التنظي��م الخارجي 
تس��تعين بهم في تنظي��م بطوالتها، كما 
تم تدريب الشاب العُماني الذي يعمل على 
إدارة وتنظيم رياضة المحركات في عُمان 

من قبل خبراء سابقين وزمالء
لهم س��بقوهم ف��ي هذا المج��ال، لذلك 
فإنك تجد أن معظ��م العاملين في رياضة 
المحركات ف��ي عُمان هم م��ن أبناء البلد 
وحاصل��ون عل��ى تدري��ب مثال��ي ودورات 

تخصصية في مجال إدارة السباقات.
وأشار المس��كري إلى أنه نظرا الستمرار 
إقام��ة الفعالي��ات والبط��والت المختلف��ة 
سنويا التي تتجاوز 45 فعالية، فإن الجمعية 
العُمانية للس��يارات تمتل��ك جميع عناصر 
النج��اح الس��تضافة أي��ة بطول��ة لتواج��د 
المعدات المناسبة التي تستخدم في تنظيم 
السباقات المحلية والدولية، فالجمعية تقف 
دائم��ا خلف توفي��ر المس��تلزمات الخاصة 
باألم��ان والس��المة والتواقي��ت في جميع 

مجاالت سباقات السيارات.

الجمعية العمانية 
للسيارات تنظم 47 
فعالية في سباقات 

الكارتنج »التحمل – 
سبرنت ريس – بيبي 

كارت – تحدي الخليج«

تنظيم سباق الدفع 
الرباعي وسباق الدِرفت 

»كار بارك دِرفت – 
توين دِرفت« وسباق 

االستعراض الحر

■ العميد سالم بن المسكري 

د. رجب بن
علي العويسي

الشواطئ العمانية 
الباردة 

وجهات سياحية واعدة
نظ��را لم��ا تتمي��ز به الس��لطنة م��ن  بيئة 
س��احلية واس��عة، ومن��اخ ب��ارد معظ��م أيام 
الس��نة ف��ي بع��ض المناط��ق الممت��دة من 
محافظة ظفار وحتى بعض واليات محافظة 
جنوب الش��رقية، مرورا بمحافظة الوسطى، 
وم��ا توف��ره من فرص س��ياحية واع��دة، في 
ظل م��ا تتمتع به من أج��واء هادئة ونظيفة، 
ومس��احات ش��اطئية متس��عة، ورمال بحرية 
ذهبية تمنح السائح والزائر لها ذائقة جمالية 
وترويحية استثنائية، لقضاء وقت ممتع فيها، 
وم��ا تتطلب��ه م��ن إيج��اد آليات عم��ل وطنية 
فاعلة في استغاللها لصالح المواطن، وتنفيذ 
حزم��ة من االجراءات التطويري��ة األولية لها، 
وترقي��ة ف��رص االس��تثمار فيها، عب��ر إيجاد 
بيئ��ات س��ياحية س��احلية نموذجي��ة تق��دم 
خدماتها األساس��ية للس��ائح والزائ��ر، وتتيح 
فرصا أكبر لالس��تقرار السياحي فيها لفترات 
مناسبة، فإن قراءتنا آللية االستفادة من هذه  
الشواطئ الباردة، يأتي في إطار التأكيد على 
أهمية الخروج بها من حيز النطاق الس��ياحي 
الحالي المكاني والزماني من جهة، عبر تعزيز 
انتش��ارها في مختلف المحافظ��ات والواليات 
والبحث في البيئات البحرية كنش��اط سياحي 
وطني داعم، والعمل على إيجاد نمط سياحي 
يتناغم مع رغبة المواطن ويتجاوب مع قدراته 
وإمكانيات��ه، بحي��ث تتج��اوز جهود الس��ياحة 
الي��وم اقتصارهاعل��ى المجمع��ات والفنادق 
الس��ياحية الكب��رى، والتي يتطل��ب تحقيقها 
توف��ر اس��تثمارات خارجية إلدارته��ا، ناهيك 
عن مس��ألة الوق��ت والموارد الت��ي تحتاجها، 
وتأخر عوائد اس��تثماراتها، مم��ا يؤكد أهمية 
البدء بتعزيز الممارسات السياحية البسيطة، 
وزيادة انتشارها وتوفير الخدمات الداعمة لها، 
وهو ما يعني أهمية أن تعزز وزارة الس��ياحة 
جهود إدارات الس��ياحة بالمحافظات في رسم 
خريطة العمل السياحي بكل محافظة، وإيجاد 
فرص س��ياحية أكثر احترافية،  وفق الموارد 
المتوف��رة واالمكان��ات الموجودة م��ع إضافة 
اللمسات الجمالية والترويحية والبيئة، وتوفير 
الخدمات األساسية لها، وإدارتها بالشكل الذي 
يضمن  استيعابها لمتطلبات الواقع السياحي، 
وقدرتها على تلبية الضرورات السياحية التي 

يحتاجها السائح.
إننا بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة  استراتيجية 
التعامل مع هذه البيئات السياحية  الشاطئية 
البحرية، بص��ورة أكثر مرون��ة وواقعية، في 
ظ��ل التوقعات بما يمكن أن تحققه في زيادة 
مستوى الرصيد السياحي في هذه المناطق، 
وم��ا تتطلبه من االهتمام بعمليات التش��جير 
والتخيي��م وتنظي��م هذه البيئات الش��اطئية، 
وتوفير خدمات المياه والنظافة ودورات المياه 
العام��ة له��ا، باالضاف��ة إلى بع��ض الوحدات 
السكنية البسيطة المبنية بالمواد غيرالثابتة 
تأجيره��ا  يت��م  وف��ق مواصف��ات معتم��دة، 
بمبال��غ رمزي��ة، وبع��ض المح��الت التجارية 
والخدمات األساس��ية التي يحتاجها الس��ائح، 
بحيث يتج��ه العمل فيها نح��و الحصول على 
أسعار رمزية لتغطية تكاليف الكهرباء والماء 
وخدمات النظافة والصيانة لها، في ظل إدارة 
مركزية بكل محافظة تشرف عليها، وترعى 
مصالحه��ا، وتخل��ق منه��ا فرص��ا تنافس��ية 
للس��ياحة الداخلية ف��ي المحافظ��ات تقترب 
م��ن قناعات المواطن وتلتص��ق باهتماماته، 
مع أريحية الوصول إليها وش��يوع استخدامها، 
وبما يضمن ص��ون وحماية الحياة البحرية أو 

الطيور التي تعيش في هذه الشواطئ.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

لن نبالغ إذا قلنا أن ما تملكه الس��لطنة من أنماط س��ياحية 
متفردة بي��ن قريناتها من ال��دول الخليجية خاص��ة والعربية 
عام��ة، تمث��ل بيئة جاذب��ة لعديد الس��ياح في العال��م، الذين 
يبحثون عن استكش��اف وجهات سياحية جديدة تتمتع باالمان 
واالس��تقرار وحب الناس للس��ياح وتتفرد بمقومات س��ياحية 

متنوعة.
بال ش��ك ومن��ذ س��نوات طويل��ة نؤكد عل��ى ان الس��لطنة 
بلد س��ياحي لم يكتش��فه س��ياح العال��م بعد، نتيجة أس��باب 
عدي��دة رغم حم��الت التروي��ج والمش��اركات الخارجية ولكن 
هناك مس��ببات أخرى بال ش��ك منه��ا إصدار التأش��يرات وقلة 
رحالت الطيران المباش��رة بين الش��رق والغرب إلى السلطنة 
رغ��م جهود الطي��ران العُماني، لكن ال ت��زال ال توفي مرحلة 
االنطالق��ة الس��ياحية لقطاع يتطل��ب وقفات جادة ودراس��ات 
عميقة في كيفية جذب السياح في وقت نحن اليوم في أحوج 
ما نكون لتدفق مالي إلى ميزانية الدولة وتشغيل باحثين عن 
عم��ل في مثل ه��ذا القطاع  الحيوي الفاعل والذي سيش��كل 
فارق��ة إذا ما أعطي العناية والدعم ومُنح الس��ياح تس��هيالت 

لدخول السلطنة . 
مرحل��ة تتطلب عمال جادا إذا أردنا تغيير مرحلة س��ابقة في 
عمل هذا القطاع ونشكل وجهة عالمية للسياح وننافس دول 
حديثة في عالم الس��ياحة مثل اذربيجان وجورجيا والبوس��نة 

باتت تنافس أقلها موسم خريف صاللة.
ل��ذا علين��ا ان نخطط وننفذ س��ريعا من أج��ل نهضة عمان  
الس��ياحية التي تبرز بعنفوان أمام العالم بأنماطها السياحية 
مث��ل الرم��ال الذهبي��ة والجب��ال الش��ماء واألودي��ة المغرية 
واش��راقة أول ش��مس عل��ى بي��ن ال��دول العربي��ة والغربية 
وش��واطئها الناعمة. فالب��د ان تصب الجهود المش��تركة بين 
بين كافة الجهات المعنية بالقطاع الس��ياحي وعدم تخلي كل 
جهة عن أخرى، إذا ما أردنا ان نبني قطاعا واعدا يحقق النجاح 
عل كل الجهود  ويع��زز من تنويع مصادر الدخ��ل. فعلينا ان نفاّ
وان نجعل عمان بلدا سياحا مهيأ من كافة الجوانب التي تدعم 

وجوده على خارطة السياحة العالمية.
 yahmedom@hotmail.com

أنماط سياحية
كيف نروجها للعالم ؟

يوسف بن أحمد البلوشي

القتبي يدعو القطاع الخاص لالستثمار في محافظة الظاهرة 
عبري-

دعا الش��يخ عبداهلل بن علي القتبي مستش��ار 
الخ��اص  والقط��اع  الس��ياحة  وزارة  الدول��ة، 
لالس��تثمار ف��ي محافظ��ة الظاه��رة نظ��را لما 
تش��هده من نهض��ة تنموي��ة كبي��رة في ظل 
العهد الزاهر لجاللة السلطان قابوس المعظم، 
حفظه اهلل ورعاه. وقال القتبي خالل رعايته حفل 
افتت��اح مهرجان عب��ري الس��ياحي: ان محافظة 
الظاهرة تملك الكثير من المقومات الس��ياحية 
الت��ي تؤهلها الن تكون وجهة س��ياحية خاصة 
وان ه��ذه المحافظ��ة ذات تاري��خ قدي��م فق��د 
كانت مقصدا للزوار م��ن المحافظات المجاورة، 
وس��وق تجارية للجميع كونها تتوسط المناطق 
والواليات االخرى س��واء للبدو او الحضر. مشيرا 

ان ال��ى هناك الكثير م��ن المقومات التي تتمتع 
بها السلطنة والتي يتوجب االهتمام بها خاصة 
م��ن حيث إب��راز الموروث��ات وإقام��ة المعارض 
والفعاليات المتنوعة التي تشجع على استقطاب 

الزوار في مثل هذه الفعاليات.
م��ن جانب��ه ق��ال عل��ي الكلبان��ي مدي��ر فرع 
غرفة تج��ارة وصناعة عم��ان: ان مهرجان عبري 
السياحي يأتي في وقت تحتاج اليه هذه المناطق 
والواليات الى تفعيل وتنش��يط من خالل إقامة 

مثل هذه المهرجانات والفعاليات. 
واش��ار إل��ى اننا بع��د النجاح ال��ذي تحقق في 
كال من ينقل وضنك ارتأين��ا ان نقيم هذا العام 
مهرجانا س��ياحيا في عبري التي تش��هد تنمية 
ش��املة وتعتب��ر وجهة س��ياحية خصب��ة للزوار 

لتحقيق الفرحة ألبناء عبري ومحافظة الظاهرة.




