
تصدر عن مؤسسة الثراء للصحافة والنشر @wejhatt www.wejhatt.com

وفد الغرفة السياحي يشيد بزيارته إلى روسيا 
موسكو - 

أش��اد عدد من أعضاء وفد غرفة تجارة وصناعة عمان الذي زار روس��يا مؤخرا 
بنجاح زيارته التي أعطت انطباعا كبيرا عن أهمية إعطاء المزيد من التسهيالت 
للس��ياح الروس لزيارة الس��لطنة الستكش��اف مقوماتها الس��ياحية مشيدين 
بالتس��هيالت األخيرة التي تسهل للسياح الروس وفق أسس من الحزم لزيارة 

السلطنة من خالل الفنادق ذات الخمس نجوم و4 نجوم وثالث نجوم.
بينما أشاد المسؤولون الروس على أهمية أول زيارة لوفد سياحي عماني الى 

روسيا وهو سيعطي دورا اكبر لتعزيز العالقات السياحية بين البلدين.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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هال بالحماس

معكم نسوي العجب
تابعونـا omantel.om

»كوت الجاللي والميراني«
مزارات سياحية أثرية في مسقط 

مسقط - 

تش��كل القالع والحص��ون والبيوت األثرية في محافظة مس��قط وجهة س��ياحية 
تحظى بحضور جماهيري من السياح سواء من داخل السلطنة او خارجها.

وتقع قلعة الجاللي »الكوت الشرقي« تقع على الصخور الشرقية المنعزلة بمسقط 
القديمة على ارتفاع )45( مترا من س��طح البحر حي��ث تطل على بحر عمان واكتمل 
تشييدها عام )997ه� / 1588م( وهي مبنيّة من الحجر الرملي في مكان تحصيني 
قدي��م. أما قلعة الميران��ي »الكوت الغرب��ي« فتقع على الصخور الغربية بمس��قط 
القديمة على ارتفاع )45( مترا من سطح البحر حيث تطل على بحر عُمان من موقع 
استراتيجي يصعب الوصول إليه وتم االنتهاء من تشييدها عام )996 ه� /1587م(. 
ويتك��ون هذا البناء الضخم من عدد من األبراج التي يصل بينها س��ور يحتوي على 

فتحات إلطالق المدافع ويقع باب المثاعيب عند القاعدة ويمتد منه سور مسقط

تقتصر على مجهودات فردية ومجتمعية 

غياب البرامج السياحية في اإلجازات الوطنية والدينية 
مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

والبرام��ج  واألنش��طة  الفعالي��ات  تغي��ب 
السياحية والشعبية خالل فترة اإلجازات سواء 

في األعياد الوطنية او الدينية. 
وتش��كل ع��ددا م��ن الفعالي��ات والبرامج 
الس��ياحية والش��عبية أهمي��ة ف��ي اإلجازات 
وتحظ��ى بحض��ور جماهي��ري س��واء كان��ت 
فعالي��ات االس��تعراضات للفن��ون التقليدية 
او ع��روض الخيل والتي تتمث��ل في وفقرات 
العرض��ة التقليدية وفنون الخي��ل التقليدية 
مث��ل فنون التحوريب والهمبل واس��تعراض 
مه��ارات رك��ض العرض��ة والرك��ض وقوفا 
ومه��ارة تنويم الخيل. بإضاف��ة الى فعاليات 

مزاينة اإلبل.
وتقتصر ه��ذه الفعاليات فق��ط من جانب 
بع��ض األف��راد والمش��اركة المجتمعية من 
غير إيجاد برنامج منظم من قبل المؤسسات 
المعنية والتي يفترض ان تش��كل حزمة من 

البرامج بحيث تكون في اطار برنامج سياحي 
يت��م التكات��ف بي��ن المؤسس��ات المعني��ة 
ومكات��ب المحافظين وال��والة واألعيان وان 
تقام وف��ق جدول زمني مح��دد بحيث تكون 
ضمن روزنامة س��ياحية يتع��رف من خاللها 
الس��ياح س��واء في الداخ��ل او الخ��ارج ويتم 

التخطي��ط له��ا واإلع��الن عنه��ا قب��ل فترة 
االجازات حتى يتش��ارك المجتمع في تشجيع 
ذلك م��ن خالل الحض��ور والتفاع��ل في كل 
والية م��ن واليات الس��لطنة. وتكون ضمن 
خطة الجذب الس��ياح من الخارج عبر حمالت 

ترويجية منظمة وفاعلة.
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ال روشيل �� 
تبدأ الس��لطنة، ممثلة في وزارة الس��ياحة، 
فعالي��ات  ف��ي  مش��اركتها كضي��ف ش��رف 
المعرض الدولي للمالحة بمدينة ال روش��يل 
الفرنسية خالل الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 
أكتوبر المقب��ل كأول دولة يتم اختيارها من 

منطقة الشرق األوسط. 
واخت��ارت الجه��ة المنظم��ة له��ذا الحدث 
الذي يصنف بأنه ضمن أكبر خمسة معارض 
عالمية سنوية متخصصة في عرض القوارب 
واألنش��طة  الخدم��ات  وتس��ويق  البحري��ة 
الس��ياحية المائية الس��لطنة وللمرة األولى 
على مس��توى دول الش��رق األوس��ط لتكون 
ضي��ف ش��رف دورة ه��ذا الع��ام 2017 من 
المع��رض الدول��ي للمالحة المق��ام بميناء 
دي مينيم��س بمدين��ة ال روش��يل الواقع��ة 
على الس��احل الغربي الفرنس��ي المطل على 

المحيط األطلسي.  
منصة رئيسية

ويمث��ل المعرض الدول��ي للمالحة منصة 
رئيسية في قطاع الس��ياحة البحرية للترويج 
عن كل ما هو جديد ومتميز في عالم المالحة 
الترفيهية، حيث تس��تقطب مساحته البالغة 
100 ألف متر مربع ف��ي ميناء مينيمس أكثر 
م��ن 800 عارض متخصص من أكثر من 30 
دول��ة حول العال��م، بينما يصل ع��دد الزوار 
للمع��رض حوال��ي 90 أل��ف زائر س��نويا من 
المهتمين م��ن مختل��ف دول العالم، كذلك 
يت��م عرض ما يق��ارب من 750 يخت��ا وقاربا 
م��ن أحدث وأفخم ما تم صنعه مع مش��اركة 
أكثر من 200 صحفي سياحي متخصص من 
المش��اركين ف��ي تغطية فعالي��ات المعرض 
دوليا حي��ث تصاحبه حمل��ة إعالمية ضخمة 
تس��تهدف هذه التظاهرة العالمية السياحية 

الس��نوية، باإلضافة إل��ى التع��رف على أبرز 
المؤسس��ات والجمعيات والمصانع العالمية 
المتخصصة بالمنتجات والخدمات واألنشطة 

المالحية والسياحية المائية. 
كما يمنح المعرض للمش��اركين فيه فرصا 
تجارية وتس��ويقية نوعية ومتميزة حيث يتيح 
للجهات والمؤسس��ات المختصة باألنش��طة 
البحري��ة  بالمالح��ة  المتعلق��ة  والخدم��ات 
والترفيهي��ة فرص��ة لع��رض منتجاته��ا من 
اليخوت وال��زوارق والقوارب والمراكب س��واء 
الحديث��ة أو الكالس��يكية، ذات المح��ركات أو 
الش��راعية، باإلضافة إلى م��ا يمثله المعرض 
م��ن أهمية في التعريف بأحدث المش��روعات 
والخدم��ات واألنش��طة ذات العالقة بالمالحة 
والسياحة البحرية واألنشطة السياحية المائية 
والشاطئية وصيد األسماك وعروض الخدمات 
واألدوات والمح��ركات واألنظم��ة المالحي��ة 

وأنظمة الدفع واكسسوارات القوارب.
 700 متر 

 مش��اركة س��لطنة عمان كأول دولة تحل 
كضي��ف ش��رف م��ن الش��رق األوس��ط على 
المعرض الدولي للمالحة بمدينة ال روش��يل 
الفرنس��ية تمثل��ت ف��ي تخصيص مس��احة 

700 مت��ر مرب��ع ل��وزارة الس��ياحة العمانية 
لبناء أكب��ر جناح في هذا المع��رض العالمي 
حي��ث من المخط��ط أن يتم توزيع مس��احة 
الجن��اح إلى ثمانية أقس��ام يختص القس��م 
األول فيها بالجهات والمؤسس��ات العمانية 
ذات العالقة بهذه المش��اركة من القطاعين 
العام والخاص فيما يش��غل مركز المعلومات 

الس��ياحية القس��م الثان��ي حيث س��يتم فيه 
تقدي��م الع��روض والمعلوم��ات الس��ياحية 

الترويجية عن السلطنة. 
وس��يتم ف��ي القس��م الثال��ث إقامة عرض 
مرئي عن النهضة التي تش��هدها السلطنة 
للبيئ��ة  والثقافي��ة  الس��ياحية  والمقوم��ات 
والمجتم��ع العمان��ي بينما س��تقام عروض 
الفن��ون الفني��ة الثقافية في القس��م الفني. 
أما القس��م الخامس فت��م تخصيصه لتقديم 
الضياف��ة العمانية ومن��ح زوار الجناح فرصة 
تذوق القه��وة والتم��ور والحل��وى العمانية 
وبجانبه القسم المخصص للمعرض المصغر 
للصناعات الحرفية التقليدية. القسم السابع 
ت��م تخصيص��ه لمع��رض الص��ور العمانية 
باإلضافة على قيام بع��ض المصورين ذوي 
الخبرة ف��ي هذ المجال ومعه بعض الفنانين 
بتقديم عروض  والخطاطي��ن  التش��كيليين 
فني��ة حي��ة ل��زوار الجن��اح وهم يمارس��ون 
هذه الفنون. القس��م الثامن ف��ي الجناح تم 
تخصيص��ه لعروض األزي��اء العمانية للرجال 

والنساء من مختلف محافظات السلطنة. 
عالقات تاريخية

ويعد اختيار الس��لطنة لتكون ضيف ش��رف 

على نس��خة هذا العام من المعرض الدولي 
للمالحة ف��ي مدينة ال روش��يل تأكيدًا على 
الوطي��دة  الفرنس��ية  العماني��ة  العالق��ات 
والمميزة ف��ي مختلف المجاالت وعبر مختلف 
المراحل التاريخية، كما يعد تأكيدًا لألهمية 
الت��ي يحظى به��ا تاري��خ الس��لطنة البحري 
المالح��ي  ووضعه��ا  الجغراف��ي  وموقعه��ا 

والسياحي في منطقة الشرق األوسط. 
االس��تفادة  إل��ى  الس��ياحة  وزارة  وتتطل��ع 
المثلى من هذه المش��اركة نظرا ألهمية هذا 
المعرض العالمي ولنوعية رواده والمشاركين 
فيه، فباإلضافة إلى الس��عي إل��ى الترويج عن 
المقومات الس��ياحية العمانية وتقديم صورة 
ع��ن قرب عل��ى بع��ض النم��اذج والمكونات 
اإلنسانية والثقافية للمجتمع العماني تسويق 
المنت��ج الس��ياحي البحري في ه��ذا الجزء من 
الس��وق الس��ياحية الفرنس��ية بصف��ة عامة 
وعل��ى رواد ه��ذا المع��رض العالم��ي بصفة 
خاصة بجانب تس��ليط الض��وء على عدد من 
المشروعات السياحية المتكاملة ذات الواجهة 
البحرية والتي قد تجتذب اهتمام المختصين 
والمهتمي��ن م��ن جه��ة وق��د تفت��ح آفاق��ا 

استثمارية في هذا القطاع من جهة ثانية. 
كم��ا أن المش��اركة ف��ي ه��ذا المعرض 
العالمي المتخصص وفي س��وق س��ياحية 
معروفة على هذا النطاق يعد فرصة مهمة 
ومتميزة للتواج��د على مثل هذه المنصات 
الرئيس��ية للتروي��ج ع��ن قط��اع الس��ياحة 
البحري��ة والخدمات واألنش��طة الس��ياحية 
المائي��ة في الس��لطنة خصوص��ا مع هذه 
المقومات وهذه البحار المفتوحة التي تطل 
عليها السواحل والش��واطئ العمانية، كما 
يوف��ر فرصة االتصال المباش��ر مع القنوات 
الت��ي  المتخصص��ة  العالمي��ة  اإلعالمي��ة 

ستتواجد في هذا المعرض. 

كأول دولة يتم اختيارها من الشرق األوسط

السلطنة ضيف شرف المعرض الدولي للمالحة في ال روشيل الفرنسية
خامس أكبر معرض عالمي متخصص في عالم المالحة الترفيهية والسياحة البحرية

تخــصيص مساحة 700 متر مربع لوزارة السياحة إلنشاء جناح للسلطنة بالمعرض

مدينة فرنسية معروفة بأهميتها 
التاريخية، تقع على الساحل الغربي 
الفرنسي على المحيط األطلسي. 
هي مركز إقليم ش��ارنت ماريتيم 
والمدينة الكب��رى فيه وثاني أكبر 
مدينة في منطقة بواتو ش��ارنت. 
ع��دد س��كانها 74.123 نس��مة. 
وتتميز المدينة بميناء ذي مناظر 
جميلة، وقاعة المدينة المبنية في 

القرن السادس عشر الميالدي.

مدينة ال روشيل

مدريد - العمانية 

 أك��د المنت��دى اإلس��باني للفض��اء أن 
الس��لطنة تضم أنس��ب األماك��ن إلجراء 
التجارب الت��ي تحاكي الحياة فوق س��طح 

المريخ نظرًا لطبيعة التربة بها .
وقال��ت غرنوت غرومر رئيس��ة المنتدى 
اإلس��باني إن قب��اب الس��لطنة الملحي��ة 
وصخورها الرسوبية وقيعان أنهارها تبدو 

قريبة الشبه ببيئة الكوكب األحمر.
وأش��ارت غروم��ر إل��ى أن الش��تاء ف��ي 
محافظ��ة ظف��ار يبدو أكث��ر اعت��دااًل منه 

ف��ي كوكب المريخ في ظ��ل درجات حرارة 
تتراوح بين 16 إلى 27 درجة مئوية .

وكش��ف المنتدى في تقرير ل��ه عن أنه 
وعلى بعد أكثر من 3000 ميل تحديدًا في 
أستراليا ستقوم بعثة علمية بإجراء محاكاة 
تخيلي��ة للحي��اة عل��ى المريخ م��ع مراعاة 
التأخي��ر لمدة عش��ر دقائق وه��ي الفارق 
الزمني بين المدة التي يس��تغرقها إرسال 
اإلشارة إلى المريخ والمدة التي يستغرقها 
إرس��ال اإلش��ارة إلى م��كان التجربة على 
األرض. وبينت أن رواد الفضاء سيقضون 
ثالثة أسابيع في عزلة شبه كاملة إال أنهم 

سيخضعون إلى مراقبة عن كثب من قبل 
فريق عمل يضم خمسين شخصًا، مشيرة 
إل��ى أن نح��و 60 باحًثا س��يتولون فحص 
كل ما يحدث في موقع االختبار الذي تبلغ 

مساحته 120 مياًل .
وتعد تجربة »أمادي 18« األش��جع على 
اإلطالق في سلس��لة التجارب التي تحاكي 
مغام��رة الحياة ف��وق س��طح المريخ وقد 
س��بقتها تجارب فوق س��طح نهر جليدي 
متجمد في جبال األلب وتجربة داخل كهف 
مفتوح بجنوب إسبانيا وأخرى في الصحراء 

المغربية.

المنتدى اإلسباني للفضاء: السلطنة تضم أنسب األماكن ألجراء تجارب تحاكي الحياة فوق سطح المريخ  
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صحار �� 

قال الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل 
واالتص��االت ان هن��اك تط��ورا في حركة 
المس��افرين عبر مطار صح��ار منذ إعادة 
افتتاحه أمام ش��ركات الطي��ران المحلية 
واإلقليمية. وأضاف الفطيسي في تصريح 

صحف��ي، اننا نالح��ظ التطور ف��ي أعداد 
المس��افرين في المطار من خالل رحالت 
الس��الم  وطي��ران  القطري��ة  الخط��وط 
والعربية للطيران، وان الش��ركة العمانية 
للمط��ارات تق��وم حاليا بتوس��عة المبنى 
المؤق��ت الى الضع��ف من اج��ل مواكبة 
الحرك��ة ام��ام ش��ركات الطي��ران وتزايد 

أعداد المسافرين عبر المطار.
وقال: أننا سوف نشرع في انشاء المبنى 
الجديد للمسافرين في حالة وجدنا تزايدا 
في عدد المسافرين واستمرار الحركة عبر 

المطار في المرحلة المقبلة. 
وكان مطار صحار قد عاد للحركة الجوية 
بعد توقف رحالت الطيران العُماني، حيث 

تم إعطاء تراخيص تشغيل رحالت لطيران 
الس��الم بين مطاري صاللة وصحار خالل 
موسم الخريف، وتش��غيل رحالت للعربية 
الجوي��ة  للخط��وط  وكذل��ك  للطي��ران 
القطري��ة االمر الذي س��اهم ف��ي ازدياد 
عدد الرح��الت لخطوط الطي��ران وقامت 
العربي��ة للطيران بزي��ادة رحالتها الى 8 

رحالت أس��بوعية بين مطار صحار ومطار 
الشارقة بعد ان تالحظ اإلقبال الكبير من 

المسافرين.
ويبل��غ ع��دد الرح��الت حاليا عب��ر مطار 
صحار 34 وحلة أسبوعية مما يؤكد حركة 
النمو السريعة التي يشهدها المطار منذ 

تدشين الرحالت.

مسقط �� 
قال محمود ب��ن محمد الجرواني رئيس 
ان  الجروان��ي  مجموع��ة  ادارة  مجل��س 
المجموع��ة ومجموع��ة تمان��ي العالمية 
للتنمي��ة واالس��تثمار س��تبدأ ف��ي تنفيذ 
المرحل��ة الثاني��ة من مش��روع بالم مول 
مس��قط بكلفة اجمالية تبل��غ 22 مليون 
ريال من خالل تخصيص التوسعة إلحدى 
المجموع��ات االس��تثمارية العالمي��ة من 
اجل اضافة 25 عالمة تجارية ، حيث سيتم 
تخصيص كام��ل المرحل��ة الثانية لهذه 
المجموعة االستثمارية و التي تمتلك أكبر 
مجموعة من العالم��ات التجارية العالمية 
ف��ي المنطق��ة، لتصب��ح مس��احة البن��اء 

اإلجمالية للمشروع 175 ألف متر مربع.
وق��ال محم��ود الجروان��ي: ان مجموعة 
الجروان��ي ومجموع��ة تمان��ي العالمي��ة 
للتنمية واالس��تثمار تسعيان إليجاد مركز 
تس��وق عالمي يضاه��ي مراكز التس��وق 
العالمية ليشكل اضافة جديدة في السوق 
العُمان��ي الذي ينم��و بوتيرة متس��ارعة 
اقتصاديا وسياحيا وحتى يصبح بالم مول 
مسقط وجهة سياحية أولى في السلطنة 
في ظل السعي لتوفير كل ما يحتاجه الزوار 
من داخل الس��لطنة وخارجها و توفير كل 

مايحتاجه المستهلك في السلطنة.

وتح��رص مجموع��ة تمان��ي العالمي��ة 
الجرواني  للتنمية واالس��تثمار ومجموعة 
على مالحقة الوقت، من أجل انجاز العمل 
في المش��روع كما هو مخط��ط له، حتى 
يش��كل المش��روع الحيوي اضافة جديدة 
للقط��اع الس��ياحي في محافظة مس��قط 

خاصة والسلطنة عامة. 
واكد الجرواني ان قرار البدء في المرحلة 
الثاني��ة يأتي في ظل الح��رص على جعل 
السلطنة وجهة سياحية من حيث سياحة 
التسوق العالمية بحيث تستقطب السياح 
من المنطق��ة وتنافس ال��دول المجاورة 
من حيث س��ياحة التسوق التي ستساهم 

ف��ي تطوي��ر قط��اع التج��ارة واألعم��ال 
وتعزيز القطاع��ات االقتصادية كالموانئ 
والتخزين  والتأمي��ن  والنقل  والمط��ارات 

والخدمات المالية.
الكلف��ة  ان  ال��ى  الجروان��ي  وكش��ف 
اإلجمالي��ة لمش��روع مجم��ع “بال��م مول 
مس��قط” تص��ل إل��ى 90 ملي��ون ري��ال 
عمان��ي، ويقام في مرحلة واحدة تش��مل 
كل مكونات��ه ومرافقه. ويضم المش��روع 
الذي يأتي عبر استثمار عماني %100 أكبر 
مدينة ترفيهية على مس��توى الس��لطنة 
وتش��تمل على ع��دد من مراك��ز التعليم 
المبكر والترفيه لمختلف الفئات العمرية ، 
باإلضافة إلى القري��ة الثلجية األولى على 
مس��توى الس��لطنة )Snow Park( التي 
سيتم تطويرها من خالل احدى الشركات 
الهولندي��ة المتخصص��ة. باإلضاف��ة إلى 
مجمع سينما بعدد صاالت يبلغ 14 صالة 
ع��رض مجهزة بأحدث التقنيات وتدار من 

قبل vox فوكس سينما.
كما انه سيحتوي على مساحة مخصصة 
لرده��ة المطاعم والمقاه��ي، إضافة إلى 
تخصيص مس��احة إجمالية ل��� “أكواريوم 
عمان” الذي س��يكون األكبر على مستوى 
الش��رق األوسط وهي من تصميم شركة 
أميوزمنت وايت ووتر العالمية االسترالية. 
ومن المتوقع أن يس��هم المشروع الفريد 

من نوعه في إنش��اء منطقة جذب حيوية 
لتقليل الضغط على المناطق التجارية في 
مس��قط ، كما أنه س��يوفر ما بين 2000 
إلى 2500 فرصة عمل مباشرة في المركز 
التج��اري باإلضاف��ة إل��ى آالف الوظائ��ف 
األخرى غير المباشرة والتي تأتي في النقل 

واألجرة وبقية الخدمات.
كما سيس��هم في تقدي��م تجربة فريدة 

وممتعة للزائرين للمركز التجاري.
كما ص��رح الجرواني ان مش��روع مجمع 
صحار ف��ي مراحل��ه االخي��رة اال انه نظرا 
للطل��ب المتزاي��د عل��ي المش��روع قررنا 
المضي في المرحل��ة الثانية والتي نتوقع 
ان تبدأ مطل��ع العام القادم . واضاف: إننا 
ندرس توسعة مجمع خصب الذي يشغله 

حاليا اللولو هايبر ماركت.

34 رحلة أسبوعية تسيرها 3 شركات الطيران 

الفطيسي: توسعة مبنى المسافرين المؤقت في مطار صحار إلى الضعف 

بكلفة 22 مليون ريال
بدء تطوير المرحلة الثانية من بالم مول مسقط 

■ محمود الجرواني

■ د.أحمد الفطيسي
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مسقط - يوسف بن احمد البلوشي 

تتمي��ز الس��لطنة بتوف��ر العدي��د من 
المقوم��ات الت��ي تجع��ل منه��ا مس��رحا 
مفتوحا يش��هد من خالله إقامة فعاليات 
عالمية، ومن تلك المواقع مس��رح حصن 

الفليج الذي افتتح في عام 1999. 
ويعد مس��رح حص��ن الفلي��ج االول من 
نوعه في منطقة الش��رق االوس��ط حيث 
تم تأهيل حصن الفليج بوالية بركاء )15 
كم شمال غرب مس��قط( ليكون مقرا له 
وتم تجهيزه بأح��دث األنظمة والتقنيات 

الصوتية والضوئية.
كم��ا يعد مس��رح حصن الفلي��ج اضافة 
لتنمية الس��ياحة الثقافية فى الس��لطنة، 
باالضافة ال��ى المحافظة على الموروثات 

التاريخية والثقافية العمانية.
ويتيح المشروع للقطاع الخاص المحلي 
والدولي الفرصة لرعاية اية فعاليات فنية 
او ثقافية تس��اهم في تنش��يط السياحة 
بالس��لطنة او تلك االنشطة التى تساهم 
ف��ي تطوي��ر االتص��ال بي��ن الحض��ارات 
والشعوب وتعكس قيم المجتمع وتواصله 
مع الش��عوب االخرى وما سيوفره المسرح 
ايضا من فرصة لوس��ائل االعالم المحلية 
والدولي��ة لتصوي��ر واع��داد اي��ة برام��ج 
تلفريونية واعالمية تخدم نفس االغراض 

وتحقق نفس االهداف.
واصبح المسرح معلما سياحيا بارزا حيث 
تعقد الحفالت االوركس��ترا ذات الس��بغة 
االجمالي��ة  التكلف��ة  وبلغ��ت  العالمي��ة. 
لمشروع تطوير مسرح حصن الفليج 4.1 
مليون ريال اش��تملت على بن��اء الجوانب 

الحديثة وتجهيز المسرح باحدث االنظمة.
حي��ث قامت ش��ركة ايطالية متخصصة 
بتركي��ب المس��رح ال��ذي يتك��ون م��ن 
مدرجين شمالي واخر شرقي بسعة حوالي 
550 متفرجا يتضم��ن برجين متحركين 
يتم تش��غيلهما بتقنيات الحاس��ب االلي 
وتقني��ات حديث��ة ف��ي مج��ال الص��وت 

واالضاءة.
ومكات��ب  مخ��ازن  المس��رح  ويض��م 
ومرافق اساس��ية الستخدامها خالل ادوار 
العروض وباحات تصلح القامة العديد من 
المعارض واالنشطة البرامجية المختلفة.

وانج��ز وصمم المس��رح القامة فعاليات 
ف��ي اط��ار خط��ة مح��دودة خاص��ة وان 

الحكومة اقامت عددا من المسارح يمكن 
استغاللها تجاريا ايضا.

وخ��الل حفل افتت��اح المس��رح في عام 
19999 ت��م دع��وة الفناني��ن العالميين 
الحياء الموسيقى االوبرالية العالمية كما 
ت��م دعوة خمس مطربين عالميين قامت 
منظمة اليونيسكو بترشيحهم باعتبارهم 
الدولية  المنظم��ة  الفائزي��ن بمس��ابقة 
السنوية والتي تم تنظيمها فى بودابست 
وذلك بمناس��بة احتفاالتها بم��رور 400 

عام على الموسيقى االوبرالية.
كم��ا ض��م حف��ل االفتت��اح مقطوعات 
قب��ل  م��ن  تأديته��ا  ت��م  موس��يقية 
االوركس��ترا الس��لطانية الول م��رة لعدد 
من الموس��يقيين العالميين مثل موزارت 
وتشيخوفس��كي وفيري وغيرهم كما ضم 
الحف��ل االفتتاح ايضا فقرة درامية بعنوان 
ملكة سبأ والذي تم من خالل هذا العمل 
تجسيد رحلة الملكة الى االرض المقدسة 

للقاء الملك سليمان الحكيم.
الس��ؤال الذي نطرحه اليوم عن أسباب 
تعطيل مس��رح حصن الفلي��ج بعد صوف 
اكث��ر م��ن 4 ماليين ري��ال إلعادت��ه الى 
الحي��اة ليك��ون مس��رحا فاع��ال بفعاليات 

ثقافية وفنية.
ورغ��م ان مس��رح حصن الفلي��ج توقف 
نش��اطه بعد احتجاجات ع��ام 2011 ، إال 
ان اإلدارات المتالحق��ة لم تس��تطع او لم 
تبذل جه��دا لتحريك المي��اه الراكدة في 
اط��ار تفعيل النش��اط الثقاف��ي من خالل 
والفنية  الثقافي��ة  الفعالي��ات  اس��تضافة 

المحلية والعالمية.

د. رجب بن
علي العويسي

الحدائق والمتنزهات 
والنزل الخضراء

في ثقافـتنا العامــة
يط��رح مقالنا جملة من الموجهات الداعمة، 
لبناء س��لوك وطني يعزز م��ن  حضور النزل 
الخض��راء والحدائق والمتنزه��ات، كمفردات 
س��ياحية له��ا موقعه��ا ف��ي ثقافتن��ا العامة، 
وقيم��ة مضاف��ة تنعك��س على حي��اة الناس 
اليومية س��واء في طريقة تعاملهم معها، أو 
تصرفاتهم نحوه��ا، أو أفكارهم وحواراتهم 
عن ه��ذه المف��ردات ف��ي حياته��م اليومية،  
بالش��كل الذي يجعل منه��ا ثقافة رصينة لها 
منطلقاتهاالوطني��ة وحضوره��ا الواس��ع في 
الرس��مية  واللق��اءات  االجتماع��ي،  الخط��اب 
والح��وارات االعالمي��ة، وأحد أش��كال التعبير 
السياحي لترقية مستويات الذوق االجتماعي 
والوعي المجتمعي في استغالل خامات البيئة 
الطبيعة، وموارده��ا الثرية في تكوين بيئات 
ترويحي��ة داعم��ة ووجهات س��ياحية ترس��م 
البهج��ة واالبتس��امة والس��عادة ف��ي نفوس 
األس��ر، والقيمة االنس��انية التي تتركها هذه 
البيئ��ات على نفس��ية المواط��ن والمترددين 
عل��ى هذه الحدائق، وما يمك��ن أن يمثله من 
تحول في مسارات الوعي والقيم االجتماعية، 
نحو هذه البيئ��ات من حيث االلتزام بنظافتها 
والمحافظ��ة على جمالياتها أو صون مواردها 
الحيوي��ة ومقوم��ات الج��ذب فيها، بم��ا ينقل 
ه��ذا المنظور الفكري الناتج  عن تكامل هذه 
المقوم��ات، إلى ممارس��ة عملية، تتحقق في 
رغبة المب��ادرة بتنفيذ المش��روعات الداعمة 
لهذا التوجه في س��لوك األفراد واألس��ر، عبر 
توفير مساحات حضورها في البيوت والمزارع 
التعلي��م،  ومؤسس��ات  التس��وق،  وبيئ��ات 
والمؤسس��ات العامة، والشوارع، بما ينعكس 
إيجاب��ا على اهتمام المواط��ن بتنمية ثقافته 
نحوه��ا والتزام فقهها ف��ي حواراته وكتاباته 

ونقاشاته السياحية والترويحية.
وعليه باتت مس��ألة التوس��ع في نشر هذه 
البيئات في كل واليات السلطنة، وفق معايير 
ومواصف��ات تراع��ي تباعد مناط��ق الوالية، 
وعدد الس��كان، وقربها من الطرق الرئيسية، 
وتوفر مصادر المياه الثابتة لها؛ أمرا ضروريا 
ال يقب��ل التأخي��ر، ف��ي ظل وض��وح مرجعية 
عملها ومس��ؤولية إدارتها، وعمليات التشجير 
والتطوير والتحسين المتكاملة، بالشكل الذي 
يضمن تكات��ف الجه��ود، واختص��ار اجراءات 
انش��ائها، وتوفير مراك��ز التوجيه واالرش��اد 
ودراسات الجدوى المساندة، وإيجاد مواقع لها 
في ش��بكات التخطيط االس��كاني بالواليات، 
بم��ا ينعك��س إيجابا عل��ى س��لوك المواطن 
نفس��ه نحوه��ا، واهتمام��ه به��ا، والص��ورة 
االيجابي��ة التي تطبعها على أفكاره وقناعاته 
نحو بيئة وطن��ه العامة ومقوماته الحضارية 

الداعمة.
 إننا بحاجة ألن نق��رأ النواتج المتوقعة من 
االهتمام المؤسسي الرسمي بهذا الملف، في 
حي��اة المواط��ن واس��تيعابه لطبيعة الفرص 
واألنش��طة االستثمارية المتاحة بها، في ظل 
مس��ارات التجدي��د في التش��ريعات وتيس��ير 
أنظمة العمل، بم��ا يضمن فاعلية المحافظة 
عليه��ا، واالهتم��ام بمقوماتها، واالس��تمتاع 
بمس��احاتها الخضراء وظالله��ا الوارفة، فإن 
حضور مف��ردات الن��زل الخض��راء والحدائق 
والمتنزه��ات ف��ي ثقافتن��ا العامة الرس��مية 
والش��عبية، الطري��ق لقراءته��ا ف��ي الواقع، 
وترجمته��ا ف��ي مش��روعات س��ياحية منتجة 

تمشي على األرض.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا

بني حصن الفليج الذي يقع ناحية الداخل من والية بركاء، في نهاية القرن الثامن 
عش��ر  .. وقد شيده اإلمام س��لطان بن أحمد ) االبن األكبر لألمام احمد ين سعيد( 

مؤسس العائلة البوسعيدية الحاكمة، والذي بناه كسكن لزوجاته.
وكان الس��لطان مولع��ا بالصيد ومالحقة الطرائد، واتخذه الس��لطان مقرا له في 

االيام األخيرة من حياته حيث توفي في سنة 1804م.

حصن الفليج 

تفعيله في موسم السياحة الشتوية بفعاليات متنوعة

تعطيل 4.1 مليون ريال في مسرح
»ح��صن الفلي��ج« م��نذ 2011
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لكل منها قصتها مع الزمن وحكايات مع األيام 

القالع والحصون في مسقط
م��زارات س��ياحية أث�ري�ة 

مسقط �� 
واألب��راج  والحص��ون  الق��الع  لعب��ت 
واألسوار والبيوت األثرية دورا أساسيا في 
استقرار المجتمع العُماني وتوفير الحماية 
األمني��ة للوطن خ��الل الق��رون الماضية 
وكان��ت بمثاب��ة نق��اط التق��اء للتفاع��ل 
السياس��ي واالجتماعي والدين��ي ومراكز 
للعلم واإلدارة واألنشطة االجتماعية، كما 
أن بعضه��ا كان أش��به بالمدن الصغيرة، 
فبين أروقة مئات من المعالم األثرية في 
مختلف أرجاء السلطنة المتمثلة في القالع 
والحصون واألبراج واألسوار والبيوت تاريخ 
منقوش في آجر الطين والنقوش الجصية 
ولكل من هذه المعالم قصتها مع الزمن 
وحكايتها مع األيام وكل منها يقف شاهدا 
على اإلبداع المعماري العماني. وبس��بب 
الموقع الجغرافي لمحافظة مس��قط فقد 
كان��ت الق��الع فيه��ا أكثر م��ن الحصون 
واألبراج واألسوار، والقلعة هي مبنى منيع 
يش��يَّد في موقع يصعب الوص��ول إليه، 
وغالبًا ما يكون على قمة جبل أو مش��رًفا 
على بحر، وقد وجد بعضها مش��يّدًا على 

أرض منبسطة. 
"وجه��ات" تختار لكم ع��دد من المواقع 
االثرية السياحية التي تشتهر في محافظة 
مسقط تشجيعا لزيارتها واالطالع على ما 
ترخر به من مقومات سياحية تشكل جذبا 

للسياح خالل هذه الفترة من العام.

قلعة الجاللي
ومن قالع محافظة مسقط قلعة الجاللي 
)الك��وت الش��رقي( تق��ع عل��ى الصخ��ور 
الشرقية المنعزلة بمسقط القديمة على 
ارتف��اع )45( مترا من س��طح البحر حيث 
تطل عل��ى بحر عمان واكتمل تش��ييدها 
عام )997ه��� / 1588م( وهي مبنيّة من 

الحجر الرملي في مكان تحصيني قديم.
يتألف مبنى القلعة من برجين حصينين 
يصل بينهما سور به ثماني فتحات مقوسة 
إلطالق المدافع وبالقلع��ة مجموعة أخرى 
من األبراج المختلفة االرتفاع والبناء معزول 
تمامًا وال يمكن الوصول إليه من الواجهة 
الصخرية إال عن طريق جس��ر صغير وسلم 
محفور في الصخر م��ن )80( درجة ينتهي 
عند أح��د المعاقل وقد اس��تخدمت القلعة 
كموق��ع دفاعي. وتم ترميمها عبر العصور 
المختلفة وآخرها في العهد الزاهر للنهضة 

العمانية المباركة عام 1980م.

قلعة الميراني
أما قلعة الميراني )الكوت الغربي( فتقع 
عل��ى الصخور الغربية بمس��قط القديمة 
عل��ى ارتف��اع )45( مترا من س��طح البحر 
حيث تط��ل على بح��ر عُمان م��ن موقع 
اس��تراتيجي يصع��ب الوص��ول إليه وتم 
االنته��اء م��ن تش��ييدها ع��ام )996 ه� 
/1587م(. ويتك��ون ه��ذا البن��اء الضخم 
من ع��دد من األب��راج التي يص��ل بينها 
س��ور يحتوي على فتحات إلطالق المدافع 
ويق��ع باب المثاعيب عن��د القاعدة ويمتد 
منه سور مس��قط وقد استخدمت القلعة 
ألغ��راض دفاعية وتم ترميمها في العهد 
الزاهر للنهض��ة العماني��ة المباركة عام 
1975م وه��ي مس��تخدمة حاليا من قبل 

قوات السلطان المسلحة.

قلعة الرواية
ويوجد في المحافظة ايضا قلعة الرواية 

وهي تقع بالق��رب من الوادي الكبير على 
بعد حوال��ي نصف كيلومت��ر جنوب غرب 
منطقة مسقط المسورة وقد قام ببنائها 
الس��يد س��لطان بن أحمد البوس��عيدي، 
حيث ت��م االنتهاء من تش��ييدها في عام 
)1214 ه��� / 1799م( وه��ي بناء حصين 
مستطيل الشكل بطول )5ر13م( وعرض 

)8ر12م( وارتفاع )8( أمتار.
ويتوس��ط مدخل القلعة السور الشرقي 
المواجه لمس��قط بطول )8ر2م( وعرض 
)8ر1م( حتى قمة القنطرة ذات القوسين 
المعكوس��ين الت��ي تخفي ك��وة إلطالق 
النار، والمبنى مك��ون من طابق واحد به 
أربع غرف وله فتحات عالية وضيقة مثلثة 
الشكل للتهوية، ورممت القلعة في العهد 
الزاهر للنهضة العماني��ة المباركة خالل 

الفترة )1980 – 1982م(. 

قلعة مطرح
أما قلع��ة مطرح التي تم بناؤها في عام 
)987ه��� / 1579م( فتق��ع على قمة جبل 
وقد أطلق عليها قديما كوت مطرح وهي 
مطلة على بح��ر عمان وتحيط أس��وارها 
بمنطق��ة مثلثة الش��كل وتنحدر بش��كل 
حاد تبعا النح��دار التلة، وتحت��وي القلعة 
على ثالثة أبراج مس��تديرة الش��كل وقد 
تم بناؤها بالحجارة والصاروج واستخدمت 

ألغ��راض دفاعي��ة بحت��ة، وقام��ت وزارة 
الت��راث والثقاف��ة بترمي��م القلع��ة خالل 

الفترة )1980-1982م(.

حصن قريات
ويوجد في مس��قط حص��ن واحد وهو 
حص��ن قري��ات الذي ق��ام ببنائه الس��يد 
حمد بن س��عيد البوس��عيدي ف��ي القرن 

)13 ه�/19م( في وس��ط الس��وق بوالية 
قريات في عهد الس��يد سعيد بن سلطان 
البوس��عيدي وهو عبارة عن بيت محصن 
م��ن طاب��ق واحد يوج��د ب��ه )12( غرفة 
باس��تثناء برج الحصن الدائ��ري المكون 
من طابقين وهناك آث��ار تدل على وجود 
س��ور س��ابق بمس��احة )20( مترا مربعا 
ورمم الحصن ف��ي العهد الزاهر للنهضة 
العمانية المباركة خ��الل الفترة )-1983 

1986م( وحوّل إلى معلم سياحي.

بيت الفلج
وفي مس��قط ايض��ا يوجد بي��ت الفلج 
الذي بني في أواخ��ر القرن )12ه�/18م( 
وأوائ��ل القرن )13 ه���/19م( وهو عبارة 
ع��ن مبن��ى مرب��ع الش��كل يتك��ون من 
طابقي��ن بط��ول )25( مت��را يقع��ان في 
ركني��ن متقابلي��ن هما الركن الش��مالي 
الغربي والجنوبي الش��رقي ويقع المدخل 
الرئيس في منتصف الواجهة الش��مالية 
حي��ث يبلغ عرض الباب )1 ر2م( وارتفاعه 
)6 ر2م( ويحيط ب��ه إطار كثيف النقوش 
وتبلغ مس��احة الفن��اء المرك��زي )5ر10( 
متر مربع. واستخدم البيت كمقر للقيادة 
العسكرية للسلطنة حتى السبعينيات من 
الق��رن العش��رين وتم ترمي��م البيت في 
العهد الزاهر للنهضة العمانية المباركة 
وق��ام بافتتاح��ه حضرة صاح��ب الجاللة 
الس��لطان قاب��وس بن س��عيد المعظم 
� حفظ��ه اهلل ورع��اه � في ديس��مبر عام 
1988م ويس��تخدم حاليا كمتحف لقوات 

السلطان المسلحة.

بيت المقحم
أم��ا بي��ت المقح��م فيطلق عليه اس��م 
“البي��ت الكبير” ويعد أكب��ر بيت في حارة 
الفل��ج بوالي��ة بوش��ر كما يس��مى بيت 
الس��يدة ثريا بنت محمد بن ع��زان التي 
عاش��ت في القرن )12ه���/18م( ويتألف 
بيت المقحم من عدة مداخل وأروقة وهو 
مكون من ثالثة طوابق وقد تم تصميمه 
على ش��كل قلعة منيعة ورم��م البيت في 
العهد الزاه��ر للنهضة العمانية المباركة 

خالل الفترة )1993-1990(. 

سور ماجد
من االس��وار هناك سور ماجد الذي بني 
بأمر من الس��لطان س��عيد بن س��لطان 
البوس��عيدي حي��ث قام ببنائ��ه ماجد بن 
س��عيد الحارثي ع��ام )1235ه�/1819م( 
به��دف حماي��ة المنطق��ة واألهال��ي من 
الهجمات الخارجية ورمم السور في العهد 
الزاهر للنهضة العماني��ة المباركة خالل 

الفترة )1991م1994-م(.

أخبــار

دبي-
توقع االتح��اد الدول��ي للنقل الجوي 
نم��و الطلب على الس��فر الج��وي في 
الشرق األوسط بنس��بة 7 % في عام 
2017 وهو ما يزيد بشكل طفيف عن 
النمو المتوقع للس��عة والبالغة نسبته 
6.9 %، باإلضافة إلى تحقيق شركات 
أرباحً��ا بقيمة  الطي��ران، بالمنطق��ة 
400 مليون دوالر منخفضة بذلك عن 
1.1 مليار دوالر ف��ي عام 2016، وهو 

ما يعادل 1.78 دوالر مسافر.
كم��ا توق��ع أن يحق��ق قط��اع النقل 
الج��وي عالميً��ا أرباحً��ا بقيم��ة 31.4 
ملي��ار دوالر في 2017، مرتفعة بذلك 
عن التوقعات السابقة التي بلغت 29.8 
مليار دوالر، في حين ستسجل إيرادات 
القطاع 743 مليار دوالر بالمقارنة مع 
التوقع��ات الس��ابقة الت��ي بلغت 736 
ملي��ار دوالر. وهن��اك مجموع��ة م��ن 
العوامل التي اثرت على ربحية شركات 
الطيران في منطقة الش��رق األوسط 
بش��كل خاص منها انخفاض معدالت 
ص��رف  أس��عار  وتذب��ذب  الحمول��ة، 
العمالت ع��دا عن التأثي��رات المتتالية 
للتباط��ؤ الذي تش��هده صناعة النفط 
والغ��از على الثقة في قط��اع األعمال 

والطلب على السفر.

سنغافورة تطلق 
عالمة جديدة للترويج 
السياحي واالقتصادي

سنغافورة-
أطل��ق كل م��ن مجلس س��نغافورة 
للسياحة ومجلس س��نغافورة للتنمية 
االقتصادي��ة عالم��ة جدي��دة موحدة، 
 Passion Made(  - س��نغافورة 
Possible(، للترويج لسنغافورة عالميا 

كوجهة سياحية واقتصادية. 
وته��دف المبادرة المش��تركة األولى 
رس��ميًا  أطلق��ت  الت��ي  نوعه��ا،  م��ن 
والصناع��ة  التج��ارة  وزي��ر  بحض��ور 
وزارة  م��ن  وبدع��م  إس.إس��واران، 
االتص��االت والمعلوم��ات، إل��ى تعزيز 
الفريدة  المكان��ة والتركيب��ة  وتطوير 
التي تتمتع بها س��نغافورة، والمتمثلة 
الدائم��ة  العزيم��ة  وروح  بالش��غف 
التجديد والبحث المستمر عن الفرص 

وإعادة االبتكار.  
في��ه  أسس��ت  ال��ذي  الوق��ت  وف��ي 
سنغافورة، على مدار العقود الخمسة 
الماضية، سمعة قوية كوجهة سياحية 
وتجارية عالمية تتميز ببنيتها التحتية 
الج��ودة وبأمنها واس��تقرارها  العالية 
وقوة عالقاتها وموقعها االستراتيجي، 
العالمي��ة  المنافس��ة  ح��دة  ازدادت 

الستقطاب السياح واالستثمارات.

توقعات بنمو 
الطلب على السفر 

 7% في 2017 

الجاللي والميراني 
"الكوت الغربي 

والشرقي" خط الدفاع 
األول

"البيت الكبير" أكبر بيت 
في حارة الفلج بوالية 

بوشر
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يوفرها مركز SEAOMAN من سبتمبر إلى نوفمبر

السباحة مع قرش الحوت أحد عجائب الطبيعة في سواحل عمان
مسقط �� 

يوفر مرك��ز SEAOMAN التاب��ع لعُمان 
لإلبحار فرصة نادرة ومثيرة للغوص ومشاهدة 
أسماك قرش الحوت العُمالقة قبالة سواحل 
السلطنة، وتعتبر أسماك قرش الحوت واحدة 
من أجم��ل عجائب الطبيعة، وه��ي حيوانات 
لطيفة غير مؤذية ويمكن الغوص معها في 
الم��اء كما توج��د بأعداد كبيرة في س��واحل 
الس��لطنة خ��الل الفت��رة م��ن س��بتمبر إلى 
نوفمبر. وأصبح مركز SEAOMAN –الذراع 
التج��اري للخدم��ات البحري��ة الترفيهية في 
عُمان لإلبحار- يق��دم فرصًا فريدة للغوص 
إلى جانب ه��ذه المخلوقات اللطيفة بصحبة 
الغواص الموناكي المعروف عالميًا بجهوده 
في الحفاظ على البيئة »بيير فرولال«، والذي 
س��يقدم كذلك حلقات عمل مجّانية لتعريف 

اآلخرين بعالم الغوص في األعماق.
وسُ��جلت ما يقارب 70 سمكة من أسماك 
قرش الحوت الضخمة –التي قد يصل طول 
إحداه��ا إل��ى 12 مترا- على طول الس��احل 
العُماني، وهي أس��ماك معروفة بسباحتها 
ضمن أسراب تتكون من 10 إلى 15 سمكة. 
وخالل هذا الموسم تصل احتمالية مصادفة 
هذه األس��ماك إلى 90 % ف��ي أي يوم من 
األي��ام، أثن��اء إبحاره��ا باتج��اه محمية جزر 
الديمانيات التي تس��تقطب أشكااًل متنوعة 

من المخلوقات كل عام.
وتعتب��ر ج��زر الديمانيات محمي��ة عالمية 
معترف بها من منظمة اليونس��كو، وتوجد 
على بعد 16 ميال عن خط الس��احل ش��مال 
غرب مسقط، وتضم ثروة نادرة من الشعاب 
المرجانية التي تؤوي تنوعا بيئيا ال مثيل له 
من الكائن��ات البحرية، وبفضل صفاء المياه 
الضحل��ة ح��ول الج��زر يصبح مج��ال الرؤية 

واسعًا ويصل إلى 20 أو 30 مترا.
وق��ال طون��ي هرس��ت، مدي��ر العمليات 
التجاري��ة ف��ي مرك��ز SEAOMAN التابع 
لعُم��ان لإلبح��ار: مش��اهدة أس��ماك قرش 
الحوت في البحر ش��يء مله��م ويبعث على 
التأمل والدهش��ة، وتجد ه��ذه الكائنات في 
س��واحل الس��لطنة بيئة مثالية، لذا يمكن 
رؤيتها بكثرة في هذا الموس��م، ويسرنا في 
مركز بحر عُمان استضافة الغواص العالمي 

بيي��ر فرول��ال، حيث سيس��هم وج��وده في 
تعزيز تجربة جميع الراغبين في خوض هذه 

الفرصة المثرية والنادرة.
ستكون هناك فرصة لمئتي مشارك فقط 
)200( للغ��وص ومش��اهدة أس��ماك قرش 
الحوت مع الغواص بيير فرولال خالل الفترة 
م��ن 29 س��بتمبر ولغاية 4 أكتوب��ر، بواقع 
40 ش��خصًا فق��ط في كل يوم م��ن األيام 
الخمسة. أما حلقات العمل المجانية فستقام 
يومي الجمعة والسبت )6 و7 أكتوبر( بواقع 

24 مقعدًا فقط في كل يوم.
ويمك��ن للراغبين في انتهاز هذه الفرصة 
التسجيل مباشرة في المقر الرئيسي لمركز 
SEAOMAN ف��ي الم��وج مس��قط، علمًا 
بأن المقاعد س��تُمنح حسب أولوية الحضور 
والتسجيل. وس��تنطلق جوالت الغوص من 
موق��ع الش��ركة ف��ي الموج مس��قط، حيث 
س��يتم نقل الغواصين على الق��وارب اآللية 
إلى ق��وارب أخ��رى مجهزة له��ذه المهمة، 
وس��يكون هناك دئمًا قارب سالمة لضمان 
س��ير العمليات بكل سالسة، وسيتم تحديد 
مواقع الغ��وص في وقت الح��ق، أما حلقات 
العمل المجّانية فستقام في المقر الرئيسي 

.SEAOMAN لمركز
■ طوني هرست

صاللة �� 
تع��اون منتجع البليد صاللة بإدارة أنانتارا 
م��ع المعهد الوطني للضيافة في مس��قط 
ف��ي إط��ار التزامه المس��تمر بإع��داد قادة 
الغد العمانيين في قط��اع الضيافة. يعمل 
المعه��د الوطني للضياف��ة، بصفته مزوّدًا 
ذائ��ع الصي��ت لحل��ول التدريب ف��ي قطاع 
الضيافة والسياحة في أنحاء الخليج، بصورة 
وثيقة مع المنتجع الفاخر لتوظيف العمانيين 
وتدريبه��م بحي��ث يزوّده��م بالمه��ارات 
والمعرفة الالزمة الستهالل مسيرة مهنية 

مكّللة بالنجاح في مجال الضيافة.
وتماش��يًا مع مس��اعي عمان الرامية إلى 
تنوي��ع االقتص��اد ودع��م الس��ياحة، يعمل 
المعه��د الوطن��ي للضياف��ة ي��دًا بي��د مع 
الش��ركات المحلي��ة لجمع األم��وال الالزمة 
من أجل تدريب عمّ��ال الفنادق الصاعدين 
ممّن لم تتس��نّ لهم فرصة ارتياد معهد 
أو جامعة. خالل أوّل أربعة أو س��تة أش��هر، 
يش��ارك الط��الب ف��ي تدريب يق��وم على 
النظري��ات والتطبيق في صف��وف المعهد 
الوطن��ي للضيافة، قبل دخول منتجع البليد 

صالل��ة بإدارة أنانت��ارا. وبعد اختيار قس��م 
محدد للعمل فيه، س��واء أعم��ال التنظيف، 
أم خدم��ة النزالء، أم خدم��ة روّاد المطاعم 
أم في المطبخ، يتلقى الطالب تدريبًا عمليًا 
يتي��ح لهم عن كثب اختب��ارَ كل جانب من 
جوان��ب وظائفهم. وحالم��ا يُنهي الطالب 
دورة التدري��ب وينال��ون ش��هادة التأهيل 
المهن��ي الوطني، يت��م توظيفه��م بدوام 
كام��ل في المنتج��ع، ما يس��اعد على الحدّ 
من مش��كلة البطالة في أوس��اط السكان 
المحليين، ويس��اهم في دف��ع عجلة قطاع 

السياحة في البالد.
عالوة على ذلك، يستضيف المنتجع حاليًا 
ثالث��ة ط��الب ف��ي البرنام��ج، بتمويل من 
شركة تنمية نفط عمان، حيث من المتوقع 
أن ينضمّ ثالثة طالب إضافيين في األشهر 
القادم��ة. هذا ويعمل في المنتجع حاليًا 74 
عماني��ًا يتوّل��ون مناصب تبدأ م��ن المدير 
المقي��م ومدير الم��وارد البش��رية، وصواًل 
إل��ى مكت��ب االس��تقبال، وقس��م التنظيف 
والمأكوالت والمش��روبات. وهذا خير دليل 
عل��ى الت��زام منتج��ع البليد صالل��ة بإدارة 
أنانتارا برفع أع��داد موّظفيه العمانيين بما 

يتماشى مع أهداف وزارة القوى العاملة.
وعّلق جايمس هويتس��ون، المدير العام 
لمنتج��ع البليد صاللة ب��إدارة أنانتارا قائاًل: 
نحن نبذل الغالي والنفيس للقيام بمبادرات 
عديدة في س��بيل البحث ع��ن المواطنين 
العمانيين وتوظيفهم. وقد استقطبت هذه 
الش��راكة الجدي��دة بالفعل نس��بة اهتمام 

هائل��ة من الق��وى العامل��ة المحلية. نحن 
نفخ��ر بكوننا أوّل فندق ف��ي صاللة يطرح 
ه��ذا المخط��ط، ونتطّل��ع إلى من��ح أفراد 
المجتم��ع المحل��ي فرصة االزده��ار والنمو 
ف��ي منتجعنا، فيما نس��اهم ف��ي تزويدهم 
بفرصة الس��فر وصق��ل مهاراتهم في كنف 
عائلة أنانتارا التي ال تنفك تتنامى في جميع 

أنح��اء المنطق��ة. تُع��دّ التج��ارب األصيلة 
والمميزة جزءًا من المبادئ األساس��ية التي 
تتبناه��ا عالمة أنانت��ارا، ونح��ن نقوم من 
خ��الل توظيف المواهب المحلية بتش��كيل 
فريق يتحّلى بإلمام عميق بالثقافة المحلية 
واإلقليمي��ة، ويتطّل��ع إلى دع��م نمو البالد 

وتطوّرها في المستقبل.
من جهتها، تقول مديرة الموارد البشرية 
فاطم��ة الس��يناوي: نحن نص��بّ تركيزنا 
عل��ى تمكين أف��راد المجتم��ع المحلي عبر 
تزويده��م بالمهارات والخب��رات التي تتيح 
لهم خوض مسيرة مهنية ناجحة في مجال 
الضيافة، ونحن على أتمّ الثقة بأّن تعاوننا 
مع المعهد الوطني للضيافة سيساعدنا إلى 

حد كبير على تحقيق أهدافنا.
ولق��د عملن��ا بش��كل وثيق م��ع المعهد 
الوطني للضيافة من أجل اختيار مرشّحين 
طموحي��ن مفعمي��ن بالحيوي��ة ويملكون 
ش��غفًا في قط��اع الضياف��ة، م��ا يتيح لهم 
تحقي��ق نجاح باهر بين رب��وع منتجع فاخر. 
كم��ا نتطّلع إلى رؤيته��م يعتزّون بعملهم 
ليتمّكن��وا م��ن اس��تهالل مس��يرة مهنية 

طويلة ومكّللة بالنجاح.

منتجع البليد صاللة بإدارة أنانتارا يرفد قطاع الضيافة الكوادر العمانية المؤهلة 

تسجيل يقارب 70 سمكة 
من أسماك قرش الحوت 

الضخمة في السلطنة 

جزر الديمانيات محمية 
عالمية معترف بها 

من اليونسكو تضم 
ثروة نادرة من الشعاب 

المرجانية
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صاللة - العمانية 

اقيم��ت مؤخ��را بمكتب��ة دار الكت��اب العام��ة 
بصاللة محاضرة علمي��ة بعنوان » عمان متحف 
للني��ازك » وذل��ك تح��ت رعاية نجي��ب بن علي 

الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية.
تناول��ت المحاض��رة الت��ي قدمه��ا الدكت��ور 
أحم��د بن ظفار الرواس أس��تاذ بقس��م الفيزياء 
بجامعة الس��لطان قاب��وس الني��ازك في عمان 
وأهميته��ا وكميتها وتكوين النظام الشمس��ي 

والكواك��ب وحزام الكويكب��ات وتصنيف النيازك 
عالميا ووفرتها . وأش��ار خالل المحاضرة إلى ان 
الس��لطنة تعد من أبرز وأهم المواقع على سطح 
األرض التي تم العثور فيها على نيازك وسيكون 
له��ا دور كبير ومهم ف��ي زي��ادة المعرفة حول 
تكوين األرض والكواكب في النظام الشمسي .

وأوض��ح ب��أن الس��لطنة تعد ثال��ث دولة في 
العالم م��ن حيث كتل��ة الني��ازك القمرية على 
أراضيه��ا وان النيازك القمرية الت��ي تم العثور 
عليه��ا في الس��لطنة تمث��ل تقريب��ا 29 % من 

مقتني��ات العال��م  و لها تأثير واس��ع على فهم 
العلماء لمكونات القمر كما أن النيازك المريخية 
التي تم العث���ور عليها بالسلطنة تمثل تقريبا 

10 % من مقتنيات العالم .
كما أوضح الدكتور الرواس بأنه من المرجح ان 
حزام الكويكبات قد نتجت عن السديم األساسي 
الذي تكونت من��ه المجموعة الشمس��ية إال أن 
الجاذبية الهائلة لكوكب المش��ترى منعتها من 
التجم��ع لتكوين كواكب أكب��ر وأدت إلى المزيد 

من التصادم بينها مما يجعلها بيئة نشطة.

تطبق عبر جميع شركات الطيران المشغلة من مطارات السلطنة  
العمانية إلدارة المطارات تطبّق إجراءاٍت جديدة 

للتعامل مع أمتعة المسافرين 

نجاح تدشين أول خط 
يربط البر والبحر بين 

"مواصالت" و "العبارات" 

مسقط �� 
دش��نت ش��ركة النقل الوطني��ة العمانية "مواصالت" مع الش��ركة 
الوطني��ة للعبّارات خط )مسقط-ش��ناص- خص��ب(  ابتداًء من يوم 
الخمي��س 24 أغس��طس الماضي، وال��ذي يعد أول خ��ط يربط البر 
والبحر بالس��لطنة. ويأتي تدش��ين الخط في إطار الجهود المبذولة 

إلى تطوير القطاع اللوجستي بالسلطنة .
ومن منطلق تشجيع الجميع إلى تجربة الخط الجديد كونها تجربة 
فري��دة من نوعها تجمع اس��تخدام الحافلة والعبّ��ارة في وقت واحد 
وألول م��رة ، س��تكون الخدم��ة مجاني��ة بالكامل ولمقاع��د محدودة 
لس��الكي خط )مس��قط-خصب( و )خصب-مسقط( خالل الفترة من 
24 إل��ى 31 أغس��طس 2017.  حي��ث س��تكون هناك أس��عار خاصة 
ألهال��ي محافظة مس��ندم والعاملين فيها، مع خصم بنس��بة 50 %   
على تذاكر األطفال من 3 إلى 12 سنة، وتذاكر مجانية لألطفال أقل 
من 3 س��نوات. ومواكبة له��ذه الخدمة فقد قررت الش��ركة الوطنية 
للعبارات رفع الطاقة االس��تعابية للمس��افرين والمركبات على هذا 
الخط وذلك من خالل استخدام العبارة هرمز التي بامكانها نقل أكثر 

من  190 مسافرا وشحن أكثر من 40 مركبة.
وعن آلية الحجز ، س��تكون التذاكر متوف��رة عبر مكاتب مواصالت 
ف��ي كل من العذيبة وبرج الصحوة والمعبيلة وصحار  باإلضافة إلى 
مرك��ز  االتص��ال والحجوزات بالش��ركة الوطنية للعب��ارات ومختلف 
فروع الش��ركة، ويفضل الحجز مس��بقا قبل 24 ساعة من انطالقة 

الرحلة نظرا  ألن المقاعد محدودة .

انضمام 67 موظفا عمانيا في أقسام مختلفة
منتجع أنانتارا الجبل األخضر يعزز 

جهود التعمين في قطاع الفنادق 
الجبل اآلخضر �� 

يس��اند موّظفو منتجع أنانت��ارا الجبل األخضر جه��ود التعمين التي 
تبذله��ا العالم��ة الفاخرة ف��ي مجال الضيافة، بالتماش��ي م��ع تركيز 
الس��لطنة على تنوي��ع اقتصادها ومع رؤية صاحب الجاللة الس��لطان 
قاب��وس ب��ن س��عيد المعظم - حفظ��ه اهلل ورع��اه- في م��ا يخصّ 
قطاع الس��ياحة. س��بق أن حّقق ه��ذا المنتجع الجبل��ي المصنّف من 
فئ��ة الخمس نجوم نس��بة التعمين المتوّقع��ة، إذ يضمّ في صفوفه 
67 موّظفًا عمانيًا في كل قس��م بدًءا من الهندسة ومكتب االستقبال 
وصواًل إلى المبيعات والش��ؤون المالية، لكنه م��ع ذلك ال يزال ملتزمًا 

بإتاحة الفرص المهنية أمام المجتمع المحلي.
يتواف��ق س��عي المنتجع ال��دؤوب إلى توظي��ف العمانيي��ن مع العهد 
ال��ذي قطعته عالمة أنانتارا بأن تع��رّف ضيوفها إلى الثقافة المحلية 
وتغمرهم بالفخامة األصيلة وتمدّهم بتجارب عنوانها الش��غف. خير 
مث��ال على ذل��ك "خبراء الجب��ال"، الذين نش��أوا في الق��رى المجاورة 
فيعرف��ون خبايا الجبال وخفاياها، ممّا يتي��ح للضيوف فرصة مميّزة 

للتعرّف إلى ثقافة السلطنة وتاريخها وطبيعتها.  
وتحت قيادة مدير الموارد البش��رية س��امي البلوشي، وهو مواطن 
عُماني، يعمل المنتجع عن كثب مع الهيئات الحكومية على غرار وزارة 
القوى العاملة وأكاديمية الضيافة العمانية والمعهد الوطني للضيافة 
من أج��ل توظي��ف المواطنين العمانيي��ن الذين ينش��دون تعّلم فنّ 
الضيافة. في هذا اإلطار، أطلق المنتجع منذ افتتاحه أكثر من 16 حملة 
توظي��ف في الجبل األخضر ونزوى ومس��قط. كما يق��وم الموّظفون 
العمانيّون الحاليون بواجبهم لتش��جيع اآلخري��ن على االنضمام إلى 
الفري��ق عبر تعميم فوائد العمل في المنتجع، وتس��ليط الضوء على 
بيئة العمل اإليجابية والمراف��ق الممتازة للموّظفين وبرامج التدريب 
الش��املة. قال سامي البّلوشي، مدير الموارد البشرية: أشجّع زمالئي 
العمانيي��ن على االنخراط في مجال الضيافة. ال بدّ للش��باب العماني 
أن يُدرك أّن قطاع الضيافة هو خيار صالح من خيارات العمل المهني 

بهدف دعم نمو قطاع السياحة المحلي.

د. أحمد الرواس: السلطنة من أهم المواقع على سطح األرض عثر فيها على نيازك
السلطنة ثالث دولة في العالم من حيث كتلة النيازك القمرية على أراضيها

»عمان متحف للنيازك« محاضرة في صاللة 

مسقط - العمانية 

بدأت الشركة العُمانيّة إلدارة المطارات تطبيق 
إجراءاتٍ جديدة للتعامل م��ع بعض أنواع أمتعة 
المسافرين عبر مطارات مسقط الدولي وصاللة 
وصح��ار، وذل��ك اعتب��ارًا من األول من س��بتمبر 
الج��اري، حيث لن يت��م اس��تقبال ومناولة بعض 
أن��واع األمتعة ما لم تك��ن قد وضعت في حقائب 
مع��دّة للس��فر وذلك ف��ي إطار س��عيها الدؤوب 
لالرتق��اء بخدماته��ا وااللت��زام بأعل��ى المعايير 
المتّبعة في قطاع الطيران المدني عالميًا. وقالت 
الش��ركة في بي��ان لها: ان ذلك يش��مل األمتعة 
الملفوفة ببطانيّ��ات أو المثبتة بالحبال التي قد 
تؤدي مناولتها إلى مخاطر تنعكس على السالمة 
العام��ة لمس��تخدمي المطار فضاًل ع��ن إمكانية 
عرقلة هذا النوع من األمتعة إلجراءات حركة نقل 
ومناول��ة األمتعة للطائ��رة باإلضافة الى صعوبة 
فتحها بطرق سلس��ة في حال االشتباه باحتوائها 

على ما يحظر السفر برفقته.
ويت��م تطبي��ق ه��ذه اإلج��راءات عل��ى كاف��ة 
المسافرين عبر جميع شركات الطيران المشغلة 
م��ن مط��ارات عُم��ان بغ��ض النظر ع��ن درجة 
الحجز أو وجهة الس��فر. وق��ال الفريق المختص 
بتطبيق ه��ذا اإلج��راء: إن الهدف ال��ذي يكمن 
م��ن وراء تطبي��ق ه��ذه اإلج��راءات التنظيمي��ة 
التزامنا بتحقيق أعلى معايير الس��المة والمهنية 

وتطلعاتنا لتطوير واجهات السلطنة الممثلة في 
المطارات الى مستويات عالمية قياسية.

وأض��اف: إن هذه اإلجراءات الجديدة، لن تطال 
عربات األطف��ال والدراجات الهوائي��ة والمقاعد 
المتحركة وحقائب الغولف، حيث سيتم استقبالها 

والتعامل معها كالمعتاد.
وقامت الش��ركة بالتواصل مع مختلف شركات 
خطوط الطيران المشغلة عبر مطارات السلطنة 
المواق��ع  وعب��ر  المعتمدي��ن  الس��فر  ووكالء 
اإللكترونيّة ذات الصلة من أجل ضمان س��رعة 
وسالس��ة تطبيق سياس��ة األمتعة الجديدة في 
جميع المطارات العُمانيّة فضاًل عن التواصل مع 
المختصين في وزارة الخارجية والجهات المعنية 
من أج��ل تعميم هذه السياس��ة المش��ار اليها، 

وذلك لضمان وصولها ألكبر فئة من مستخدمي 
مطارات السلطنة، حرصًا منها على رفع مستوى 

الوعي بأهمية االلتزام بها.
جدي��رٌ بالذك��ر أّن الش��ركة العُمانيّ��ة إلدارة 
المطارات تواصل س��عيها لتطوير عمليّاتها على 
كافة المس��تويات التش��غيليّة، وذلك انطالقا من 
رؤيتها االس��تراتيجيّة الرامية إل��ى وضع مطارات 
الس��لطنة ضمن أفضل 20 مطارًا على مس��توى 
العال��م بحل��ول ع��ام 2020. ومع اقت��راب موعد 
افتتاح المبنى الجديد لمطار مسقط الدولي تعمل 
الش��ركة العمانية إلدارة المط��ارات على تكريس 
جهوده��ا في تبني أفض��ل الممارس��ات العالمية 
التي من ش��أنها االرتقاء بخدمات المسافرين عبر 
مطارات السلطنة وفق أعلى معايير خدمة الزبائن.

رفع الحد األدنى لألجور في شركة صاللة للفنادق إلى 400 ريال 
صاللة - العمانية 

وقعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة 
ظفار اتفاقية مع ش��ركة صاللة للفنادق لرفع الحد األدنى ألجور القوى العاملة 
الوطني��ة لدى ش��ركة صالل��ة للفنادق منتجع ك��راون بالزا الت��ي تعمل حاليا 
بالش��ركة أو التي سوف يتم تعيينها مس��تقبال إلى راتب ال يقل عن 430 رياال 
عماني��ا بحيث يكون صافي األجر بعد خصم مبل��غ التأمينات االجتماعية 400 

ريال عماني ، وذلك اعتبارًا من أجور شهر يناير 2018.
وقال خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بظفار: إن القطاع السياحي في محافظة ظفار يعتبر من القطاعات الواعدة 
في التنمية االقتصادية كما أنه جاذب للقوى العاملة الوطنية لفرص العمل التي يوفرها، مشيرا إلى أنه بتوقيع االتفاقية مع شركة صاللة للفنادق 

منتجع كراون بالزا اليوم سوف يتيح رفع األجوار في كافةالفنادق ذات فئة ال� 4 و5 نجوم التابعة لمحافظة ظفار.
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مونتريال - العمانية 

أك��د تقرير أص��دره مجلس المط��ارات الدولي ومق��ره مونتريال بكن��دا أن حركة 
المسافرين عبر مطار مسقط الدولي تنمو بوتيرة سريعة.

وق��ال التقرير الذي نش��رته صحيفة ترافل ديلي نيوز عل��ى موقعها اإللكتروني ان 
حركة المس��افرين في مطار مسقط ش��هدت نموا بمعدل 5ر17 بالمائة خالل شهر 

يونيو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن حركة المسافرين في منطقة الشرق األوسط نمت خالل شهر يونيو 
الماض��ي بنس��بة 3 بالمائ��ة مقارنة بيوني��و 2016 بينما ارتفعت في منطقة آس��يا 

والمحيط الهادي بنسبة 9ر7 بالمائة.
وأوضح التقرير أن حركة الشحن الجوي نمت في منطقة الشرق األوسط خالل شهر 
يونيو 2017 بنس��بة 6ر1 بالمائة مقارنة ب 8ر8 بالمائة في آس��يا والمحيط الهادي 
فيما بلغ نمو حركة الش��حن على مدار العام الجاري 6ر6 بالمائة بالش��رق األوس��ط 

و1ر10 بالمائة في آسيا والمحيط الهادي.

مسقط �� 
وقع الطيران العُماني، الناقل الوطني 
لسلطنة عُمان، مؤخرًا إتفاقية المشاركة 
بالرمز مع طيران الخليج والتي بموجبها 
سيشهد الناقلين تسيير 6 رحالت يومية 

بين مسقط والبحرين.
تأت��ي اتفاقية المش��اركة بالرمز  هذه 
لتس��اهم في توفير المزي��د من خيارات 
رح��الت الرب��ط للمس��افرين على متن 
الطي��ران العمان��ي إل��ى العدي��د م��ن 
الوجهات ضمن شبكة خطوط الناقلين.

ح��ارث  ب��ن  عبدالرحم��ن  وص��رح 
البوس��عيدي، نائ��ب الرئي��س التنفيذي 
ورئي��س الش��ؤون التجاري��ة بالطي��ران 
العُماني، قائاًل: يس��ر الطيران العُماني 
توقي��ع اتفاقي��ة المش��اركة بالرم��ز مع 
طي��ران الخلي��ج  باعتباره أحد الش��ركاء 
االستراتيجيين المهمين للناقل الوطني 
يُق��دم  بموجبه��ا  والت��ي  للس��لطنة، 
الطي��ران العُمان��ي للضي��وف الك��رام 
خي��ارات أوس��ع لتصبح بواق��ع 6 رحالت 
منتظمة يوميًا، األمر الذي يتيح للضيوف 
األعزاء م��ن البحرين فرصة اإلس��تمتاع 
بالس��فر إلى العديد من الوجهات ضمن 
ش��بكة خطوطن��ا الدولي��ة عبر منش��أة 
عالمي��ة المس��توى، ف��ي ظ��ل اإلفتتاح 
القريب لمطار مس��قط الدُّولي الجديد. 

ه��ذا إل��ى جان��ب اإلس��تمتاع بخدمات 
ومنتجات الطيران العُماني الحائزة على 
جوائز دولية. وبات باس��تطاعة الضيوف 
ف��ي المقابل االس��تفادة  م��ن الخيارات 
العدي��دة للوجه��ات من خ��الل  إتفاقية 
المش��اركة بالرمز المبرمة بين الناقلين 
ليتس��نى لهم خوض تجربة سفر سلسة 

مفعمة بالراحة.
من جانبه، علق أحمد الجناحي، رئيس 
الش��ؤون التجارية بطيران الخليج، قائاًل: 
تأتي هذه اإلتفاقية للمشاركة بالرمز مع 
الطيران العماني ترجمًة لس��عي طيران 
الخلي��ج الدؤوب نح��و تقديم��ه خيارات 
جذاب��ة لعمالئ��ه للس��فر إل��ى وجهات 
ممي��زة، حيث ال تقتص��ر  االتفاقية على 
زي��ادة وتي��رة رحالتنا الجوي��ة من وإلى 
مس��قط، بل من ش��أنها أيض��ًا أن تتيج 
م��ن مس��قط  القادمي��ن  للمس��افرين 
الحص��ول على خي��ارات أوس��ع لرحالت 
الرب��ط المقدم��ة م��ن طي��ران الخليج 
عبر مطار  البحرين الدُّولي للس��فر إلى 
العدي��د م��ن الوجه��ات المختلف��ة عبر 

شبكة خطوطنا الجوية. وبمناسبة توقيع 
االتفاقية، نتوجه بالش��كر  إلى الطيران 
العُماني على مشاركتهم لنا في إلتزامنا 
ورؤيتنا، األمر الذي سيمكننا بال شك من 
تقوي��ة العالق��ات الممتدة بي��ن مملكة 
البحرين وس��لطنة عُمان مما س��يترتب 
عليه المس��اهمة ف��ي تعزي��ز  العالقات 

السياحية والتجارية بين البلدين.
ومن جهته، يس��يّر الطيران العُماني 
حالي��ا رحالت��ه إل��ى 55 وجه��ة عالمية 
تش��مل رح��الت دولي��ة مباش��رة م��ن 
مسقط إلى منطقة دول مجلس التعاون 
الخليج��ي  باإلضافة إلى منطقة الش��رق 
األوس��ط وأفريقي��ا، وعالوة عل��ى ذلك، 
يحل��ق الطي��ران العُماني إل��ى العديد 
من الوجهات في ش��به القارة الهندية و 

أقصى وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
كم��ا وق��ع الناق��ل الوطن��ي اتفاقيات 
المش��اركة بالرمز  مع عدد من ش��ركات 
الطيران الش��ريكة، األمر الذي من شأنه 
أن يق��دم للضي��وف عملي��ات ربط أكثر 
سالس��ة وخيارات أوسع للس��فر. يتكون 

قوام أس��طول الطيران العُماني الحالي 
م��ن 47 طائرة، وم��ن المتوقع أن يصل 
حج��م أس��طول الطي��ران العمان��ي إلى 
حوالي  طائرة 70 بحل��ول العام 2023. 
وبالتزام��ه بمعايير الج��ودة والراحة إلى 
جانب توفير تجربة سفر  مفعمة بالراحة 
والرفاهية، اس��تطاع الطي��ران العُماني 
تحقيق الفوز بالعديد من الجوائز الدولية 

على مدى السنوات القليلة الماضية.
يس��يّر طيران الخلي��ح، الناقل الوطني 
لمملك��ة البحرين، رحالته الجوية، والتي 
تمت��د على مدى ث��الث ق��ارات، إلى 42 
وجه��ة في 25 دولة بم��ا فيها العاصمة 

الجورجية تبليسي.

تقرير دولي : نمو حركة المسافرين عبر مطار مسقط الدولي 

الطيران العماني يوقع اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج 

بمعدل نمو  17.5 % خالل يونيو الماضي

لتسيير 6 رحالت يومية بين مسقط والبحرين 

يعقوب بن يوسف 
البلوشـــي 

تأشيرة السائح 
الروسي 

لعل من الفئات الس��ياحية التي نهمل 
تس��ويق منتجنا الس��ياحي لها هي فئة 
الس��وق السياحي الروسي ولعل السبب 
المان��ع هو عدم منح الس��ائح الروس��ي 
تأشيرة س��ياحية للدخول الى السلطنة 
إال مؤخرا، الس��باب غير واضحة رس��ميًا 
م��ن قب��ل جه��ات االختص��اص ط��وال 
الفت��رة الماضي��ة، حي��ث ل��م تتط��رق 
وزارة الس��ياحة ال��ى بح��ث ج��اد ح��ول 
ايج��اد آلي��ات معين��ة لمحاول��ة تمكي��ن 
السائح الروس��ي من الدخول للسلطنة 
ليتمت��ع بمقوم��ات الس��ياحة وانماطها 
المتعددة ف��ي الس��لطنة ، واتحدث هنا 
عن السائح الروس��ي الن له تأثير كبير 
في مس��ألة االرق��ام االحصائي��ة واثراء 
الدخ��ل القوم��ي للس��ياحة ف��ي الناتج 
القومي، حيث يعتبر الس��ائح الروس��ي 
من الفئات السياحية التي تنفق بشكل 
كبير في الدول الس��ياحية واذا ما اخذنا 
أمثلة قريبة ومشابهة لسوقنا السياحي 
فنج��د ان إم��ارة رأس الخيم��ة بدول��ة 
االم��ارات العربي��ة المتحدة اس��تقطبت 
ما يقارب مليون ونصف س��ائح روس��ي 
ف��ي ع��ام 2016 وانفق��وا م��ا يق��ارب 
ملي��ار ونص��ف دوالر وه��و رقم س��عت 
الي��ه هيئة تنمية الس��ياحة بإمارة رأس 
الخيم��ة س��لفًا وهو م��ا ادى الى وصول 
نسبة اإلشغال الفندقي الى ٪75  طوال 
الموسم السياحي كنتيجة لمجموعه من 
التس��هيالت المقدمة للس��ائح الروسي. 
ونجد ان بع��ض المناطق في جمهورية 
مصر العربية مثل شرم الشيخ والغردقة 
ومدينة دهب السياحية كانت تتوائم مع 
متطلبات السائح الروسي وذلك الدراك 
الحكومة المصرية بأهمي��ة هذه الفئة 
في الدخل القومي حيث يؤمن القائمين 
على الس��ياحة في جمهورية مصر الى 
أن الس��ياحة الروس��ية كان له��ا الحجم 
األكبر في مصر من حيث العدد وااليراد 
حي��ث ش��كل الس��ياح الروس ما نس��بة 
٪33  م��ن االجمال��ي العام للس��ياح في 
2014 قب��ل الحادثة االرهابية للطائرة، 
فقد بلغ عدد الس��ياح الروس 3 ماليين 
سائح، مؤكدين أن مصر تنظر للسياحة 
باعتبارها مس��ألة دخ��ل قومي، خاصة 
في ظل حاجة مصر إل��ى توفير العملة 

الصعبة وإتاحة فرص العمل. 
وفي المجمل العام لس��وقنا السياحي 
فإن��ه ال يختلف كثيرًا عن أس��واق مصر 
ورأس الخيم��ة ودبي من حيث متطلبات 
الس��ائح الروسي ولكن قد يكون افضل 
م��ن حيث مقوم��ات الس��ياحة المتعددة 
والت��ي ال تضاهى كغيرها ف��ي البلدان 
االخرى، ويبقى السؤال المطروح .. متى 
س��وف تس��مح الجهات المختص��ة بمنح 
تأشيرة س��ياحية للس��ائح الروسي عند 
الوص��ول الى مط��ارات عم��ان والمنافذ 
البرية ف��ي ظل امكاني��ة تعزيز بعض 
المناط��ق الس��ياحية بخدم��ات اضافية 
تلبي احتياج��ات هذه الفئ��ة التي تمثل 

كنزا سياحيا مهمال ..!

أشرعة...

المنامة �� 
تس��لمت ش��ركة طيران الخليج، الناقلة 
الوطني��ة لمملكة البحري��ن، مؤخرًا لوحة 
فني��ة عب��ارة عن مجس��مات الزي��اء طاقم 
الضيافة الت��ى صممت من قب��ل الراحلة 
جوي س��توك الت��ى قامت بتصمي��م أول 
زي موحد لطاقم الضيافة لش��ركة طيران 
الخليج ف��ى فترة الس��تينيات م��ن القرن 
الماض��ي، ثم اتبعتها بتصاميم اخرى إبان 
فت��رة الس��بعينيات. وقام مايكل س��توك 
األبن األكبر لجوي س��توك باهداء اللوحة 
الفنية الى ش��ركة طيران الخليج فى وقت 
س��ابق من العام الجاري. جدير بالذكر بأن 
اللوحة الفنية تم تعليقها فى صالة الصقر 

الذهبي بمطار البحرين الدولي.
وقامت س��توك المتخصص��ة فى فن 
تصميم األزياء الموحدة لطاقم الضيافة 
فى ش��ركة طي��ران الخليج خ��الل فترة 
الس��تينيات والس��بعينيات بايجاد هوية 

ألزياء طاقم ضيافة الناقلة من الفساتين 
المصممة بياقات عالية وقبعات البيريه، 
والتى يميزها الطابع الثوري في تصميم 
البنطلون��ات للذكور واإلن��اث من أفراد 
للحجاب  العبق��ري  واالقتباس  الطاق��م، 
الشرق أوسطي بإضافة قماش الشيفون 
إلى قبعة ال��زي. والي��وم، الزالت اإلناث 

من أف��راد طاقم ضيافة طي��ران الخليج 
ترتدي��ن هذا التصمي��م الفريد للقبعة؛ 
وهو الزي المع��روف في المطارات حول 

العالم.
وق��ال أحم��د جناح��ي، رئي��س القط��اع 
التجاري لشركة طيران الخليج: خالل فترة 
عملها ف��ى البحرين، قامت جوي س��توك 

بطب��ع عالم��ة تجارية ال تمحي ف��ى تاريخ 
طي��ران الخليج من خالل تصميمها بعض 
التصاميم الجذابة لل��زي الموحدة لطاقم 
الضياف��ة للناقل��ة الوطنية، كما س��اعدت 
ج��وي فى تش��كيل وجه للناقلة لس��نوات 
عديدة. نود ان نعبر عن س��عادتنا بتسلم 
الرس��م االصل��ي الذى ع��اد ال��ى مملكة 
البحري��ن والذى يعرض ف��ى صاله الصقر 

الذهبي فى مطار البحرين الدولي.
في معرض تقديم��ه للتصميم األصلي 
لزي طاقم الضيافة لطيران الخليج، صرّح 
إب��ن ج��وي مايكل س��توكس قائ��اًل: لقد 
اس��تلهمت جوي ستوكس تصاميمها من 
األلوان واألضواء الباهرة للبحرين والخليج. 
لطالما أحبت ارتياد األس��واق في البحرين 
لتأتي باألف��كار المختلفة التي تس��توحي 
منها تصاميمها ورسوماتها؛ وقد شاركت 
شغفها مع زوجها جيمي ستوكس الكابتن 
في طي��ران الخليج الذي انضم إلى الناقلة 

في العام 1961.

طيران الخليج تتسلم التصميم األصلي الزياء طاقم الضيافة في حقبة الستينيات 

■ عبدالرحمن البوسعيدي
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لوهافر � فرنسا � العمانية 

ش��اركت الس��فينة ش��باب عم��ان الثانية 
البح��ري  »لوهاف��ر«  مهرج��ان  فيافتت��اح 
2017 ال��ذي أق��يم بميناء مدين��ة لوه��افر 

بالجمهورية الفرنسية .
وشارك في المهرجان حوالي ثالثين سفينة 
م��ن مختل��ف دول العالم ، وذل��ك تحت رعاية 
)ل��وك ليمونيه( عم��دة المدينة ال��ذي ألقى 
كلم��ة ترحيبية به��ذه المناس��بة رحب فيها 
بالس��فن المش��اركة ، وبحضور عدد كبير من 
الجمه��ور الذين توافدوا لمش��اهدة الس��فن 
والمهرجان والقري��ة البحرية المصاحبة التي 

تضم معارض متنوعة.
ويق��ام المهرج��ان بمناس��بة ذك��رى مرور 
)500( ع��ام على إنش��اء مين��اء مدينة لوهافر 
الواقع على مصب نهر الس��ين والتي أصبحت 
مدين��ة تجاري��ة كبي��رة ، وميناؤها م��ن أكبر 

الموانئ الفرنسية.
وعلى هامش المهرجان اس��تقبلت السفينة 

ش��باب عمان الثاني��ة بعد افتت��اح المهرجان 
الجمه��ور الزائ��ر للس��فينة م��ن مواطني��ن 
فرنس��يين وس��ياح لالطالع على م��ا تحتويه 
الس��فينة من معروضات وص��ور تحكي تاريخ 
عم��ان التلي��د وحاضره��ا المش��رق في ظل 

القي��ادة الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب الجاللة 
الس��لطان قابوس بن سعيد المعظم � حفظه 

اهلل ورعاه � .
واطلع زوار الس��فينة ش��باب عم��ان الثانية 
عل��ى مع��رض المنتج��ات الحرفي��ة العمانية 

الذي نال إعجابهم وتهافتوا لش��راء المنتجات 
العمانية التقليدية، كما اطلعوا على المعرض 
السياحي عن السلطنة، نظمته وزارة السياحة 
ضم كتيبات وخرائط س��ياحية بهدف تشجيع 

السياحة إلى السلطنة.
وتأتي مشاركة السفينة شباب عمان الثانية 
في مهرجان لوهافر البح��ري في إطار رحلتها 
الدولي��ة الثالثة )ش��راع الصداقة والس��الم( 
والتي زارت خاللها عددًا من الموانئ الش��رق 
أوس��طية واألوروبية وش��اركت ف��ي عدد من 
المهرجان��ات البحرية األوروبية حققت خاللها 
عددًا من اإلنجازات والجوائز، ونقلت رسالتها 

الحضارية عن السلطنة.
وق��ال العميد الركن بحري س��الم بن ناصر 
القاسمي الملحق العسكري بسفارة السلطنة 
في باريس: بداية أهنئ موالنا حضرة صاحب 
الجاللة الس��لطان المعظم والشعب العماني 
بمناس��بة العي��د األضح��ى المب��ارك وبهذه 
المناس��بة ونحن هذا اليوم على متن سفينة 

شباب عمان الثانية التي وصلت ميناء لوهافر 
في فرنسا ضمن رحلتها األوروبية ».

وقال الملحق العسكري بسفارة السلطنة في 
باريس إن رحلة الس��فينة شباب عمان الثانية 
الت��ي وصلت ال��ى مين��اء لوهافر في فرنس��ا 
ضمن رحلتها األوروبية جاءت بمباركة سامية 
م��ن لدن جاللة الس��لطان المعظ��م ، حفظه 
اهلل ورع��اه، وتحم��ل رس��الة س��امية أيضا أال 
وهي رس��الة الصداقة والسالم التي تنشدها 

السلطنة

دوما للعالم أجمع.
وأوضح أن »مش��اركة الس��فينة ف��ي ميناء 
لوهاف��ر في المهرجان البحري تش��كل أهمية 
كبيرة للدالل��ة على التاريخ البح��ري العالمي 
ووجود هذه الس��فينة الجميلة ش��باب عمان 
الثانية يدل على التاريخ البحري للسلطنة، أما 
حملها رس��الة )الصداقة والسالم( فهي لفتة 
لتحقيق الس��الم العالمي كج��زء من مكونات 

الثقافة والسياسة العمانية«.

السياحة الداخلية نحو تفعيل الموسم الشتوي
ندخل خالل هذه األيام مرحلة انطالق الموس��م السياحي الشتوي، 

الذي يبدأ من شهر أكتوبر الى إبريل المقبلين.
وبال ش��ك أن الس��لطنة تملك من المقوم��ات الس��ياحية المتعددة 
والمتنوع��ة الت��ي تجعل منه��ا وجهة س��ياحية بارزة س��واء من قبل 
الحراك السياحي الداخلي وأيضا الخارجي. ورغم ان البعض يشتكي 
من ضعف البنية األساس��ية في كثير من المواقع التي يسعى السياح 
لزيارتها في محافظات الس��لطنة والتي أبس��طها توفر دورات المياه، 
ومع ان هذا ليس من أدوار وزارة السياحة فقط بل مع تكامل غيرها 
من المؤسس��ات األخرى س��واء وزارة البلديات أو وزارة البيئة أو حتى 
دور القطاع الخاص الذي يجب ان يس��تثمر في البنية األساسية حتى 

لو تم فرض رسوم على بعض تلك الخدمات.
ولك��ن علينا أن نس��عى من أجل أن نتحرك خالل هذا الموس��م من 
أجل تفعيل الحراك السياحي من الداخل قبل الخارج، ألن الثراء الذي 
تقدمه السياحة الداخلية أكثر مساهمة مما تقدمه السياحة الوافدة، 
ألن األس��رة الواحدة من الداخل تصرف أكثر من السياح الذين يأتون 
من الخارج، ورغم أن أول المستفيدين هم أصحاب القطاع السياحي 
الخ��اص بداي��ة من محط��ات الوق��ود أو الفنادق والمطاع��م وغيرها 
الكثير، لذلك لو س��اهمت هذه القطاعات بجزء في البنية األساس��ية 

لتحسنت كثير من الخدمات في المواقع السياحية.
حينما نرى من خدم��ات في الخارج، فإن هذا يوفره القطاع الخاص 
وليس الحكومات، التي عليها توفير شبكة الطرق والمياه والكهرباء، 

ولكن ال توفر المطاعم أو الفنادق في المواقع السياحية.
إذن الي��وم الدور ملق��ى على عاتق القطاع الخاص لالس��تثمار في 
الس��ياحة من أجل تحريك السياحة الداخلية، ويجب أن تقوم الفنادق 
بتقديم أسعار تنافسية، وتوفير جزء من الخدمات التي تجعل الحراك 

السياحي الداخلي فاعاًل في الموسم الشتوي.

رأي

 رئيس مجلس اإلدارة 
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

 تصدر عن:

مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

صندوق البريد: 1
 الرمز البريدي: 314 سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:
 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:

نــقـــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

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

أعلنت ’أتانا‘، سلسلة الفنادق العمانية الرائدة، عن تعاونها مع ’أورو سبا‘، مركز السبا والعالجات الفاخرة التابع لمنتجعات 
وفنادق النهضة، وذلك إلدارة المنتجع الصحي والعالجات في فندق ’أتانا مسندم‘.

يســتمد »أورو ســبا« إلهامه من الحضارات القديمة عبر توفير عالجات تبعث على الســكينة واإلسترخاء، ويتميز بأسلوبه 
 » « الفريد الذي يرّكز على الخصائص الطبيعية والمكونات الشرقية. 

info@wejhatt.com

التعريف بالسلطنة كوجهة سياحية 

سفينة شباب عمان الثانية تشارك في مهرجان لوهافر البحري بفرنسا

سالم القاسمي :
المشاركة لفتة لتحقيق 

السالم العالمي كجزء 
من مكونات الثقافة 

والسياسة العمانية
■ سالم القاسمي
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مواق�ع سياحية تستحق 
الزيارة ف��ي أك�توبر 

مع اعتدال الطقس وبدء موسم السياحة الشتوية 

تشتهر السلطنة بعديد المواقع السياحية التي تستحق الزيارة خالل هذه الفترة من العام حيث اعتدال 
« تعــــرض لكم 10 وجهات ســــياحية في الســــلطنة  الطقــــس وبدء موســــم الســــياحة الشــــتوية. »
تســــتحق زيارتها خالل شهر أكتوبر المقبل لما تمثله من دور بارز وتاريخ عريق بجانب تشكل تلك المواقع 

بيئة جاذبة سواء للسياح من داخل السلطنة او خارجها مما يثري حركة السياحة.

 آثار قرية بــات
ه��ي عبارة عن مدافن مس��تديرة الش��كل كخاليا 
النحل وهي مبنية من الحجارة قد بدت عليها مالمح 
التط��ور من مدافن خاليا النح��ل إلى مدافن حضارة 
أم النار. وتم تس��جيل هذه اآلثار ضمن قائمة التراث 
العالمي بمنظمة اليونس��كو ع��ام 1988م. وكانت 
التنقيبات األثرية بالموقع قد بدأت في عام 1973 م 
وانتهت في عام 1983 م وأرخ الموقع إلى فترة األلف 
الثال��ث قبل الميالد - العصر البرونزي-، وتبعد قرية 

بات عن مركز الوالية بحوالي 30 كم.

قري��ة قديمة مرتفعة بها بي��وت طينية قديمة ومزارع كثي��رة باإلضافة إلى األفالج 
التي تس��قي مزارع الس��كان بالتنواب. وهي أيضا قرية قديم��ة بنيت منازلها بالطين 

والصاروج واألخشاب.

 مسفاة العبريين 

يقع ف��ي نيابة بركة الموز بوالي��ة نزوى بمحافظة 
الداخلية وهو جزء من سلس��لة جبال الحجر، ويشتهر 
بتن��وع منتجاته الزراعية كالفاكه��ة والرمان والخوخ 
والمشمش والجوز والورود التي ال يمكن أن تنمو في 
أي م��كان آخر في الخليج العربي ع��دا الجبل األخضر 
نتيجة للطقس المتميز ويبلغ ارتفاعه 3000 متر)10 
آالف ق��دم( ويبعد ع��ن العاصمة مس��قط نحو 170 
كيلومترا ويتميّز طقس الجبل بالبرودة طوال العام.

 وهو أحد أعلى القمم في ش��به الجزيرة العربية 
يص��ل ارتفاعه إل��ى 3000 متر فوق س��طح البحر 
ويوج��د ب��ه مرك��ز تخيي��م وارتحال جبل ش��مس 
والعديد من القرى الصغيرة التي يس��كنها سكان 

جبل شمس.

كه��ف طبيع��ي عم��الق عظي��م االتس��اع يق��ع في 
والية الحمراء بالمنطقة الداخلية. اكتش��فه الس��كان 
المحليون منذ مئات الس��نين ونسجوا حوله األساطير 
لغرابة األشكال الطبيعية فيه من الصواعد والهوابط 
المتش��كلة من تكلس األمالح الذائبة في مياه األمطار 
التي ش��كلتها على مدار ماليين السنين والتي تتعدد 
ألوانها وأشكالها، وعمقه الكبير يمتد الكهف لمسافة 

5 كيلومترات تحت األرض.

الس��ياحة الرملية لها محبيها ومغامريها حيث تعد 
رمال الش��رقية إحدى الوجهات الس��ياحية لما توفره 
من مس��احات رملية شاس��عة  تصل مس��احتها إلى 
حوالي 10 آالف كم مربع يقصدها الكثير من السياح 
من داخل الس��لطنة وخارجها حي��ث تتعدد الوجهات 
والمس��ارات لعبور المس��احات الرملي��ة بين نقطتي 

البداية والنهاية مرورًا بالكثبان الرملية بتعرجاتها.

تقع راس الحد ش��رق مدينة ص��ور العُمانية وهي 
جزء من مجموعة ش��واطئ تعشيش السالحف لكنها 
تجتذب أكبر عدد من الس��الحف الخضراء المعششة 
في الس��لطنة مما جعلها ذات أهمية كبرى الستمرار 
حي��اة وبق��اء ه��ذا الن��وع م��ن الس��الحف المهددة 
باالنقراض. وفي كل عام تعش��ش في هذه المنطقة 

حوالي 6000 الى 13000 سلحفاة.

يمت��از هذا الموق��ع بوجود بحيرات تغ��ذى بغزارة 
االمط��ار وتج��ول تلك المي��اه في الب��رك المختلفه 
لكنها س��رعان م��ا تختفي عن األنظ��ار لتتجمع مره 
أخرى، فيما يش��به البحيرات التي إستمثرها األهالي 
في ش��ق ثالثة أف��الج، تبعد عن العاصمه مس��قط 

بحوالي 200 كيلومتر برًا.

يق��ع في والي��ة خصب، وال��ذي يبعد ع��ن مركز 
المدين��ة حوال��ي 20 كيلومترا فالوص��ول إليه اما 
بالبحر عن طريق القوارب الس��ريعة التي يمتلكها 
الصي��ادون أو ع��ن طريق الس��فن الخش��بية التي 
تكتظ بالسياح وأما عن طريق الب�ر الذي يحتاج الى 

سيارة ذات دفع رباعي.

تمت��از قري��ة وكان بانعزالها بين أحض��ان الجبال 
حيث الهدوء االخذ وتكتس��ي هذه القرية بمجموعة 
من بساتين المش��مش التي تعانق الصخور الصلدة 
واش��جار العنب وبس��اتين الرم��ان واش��جار النخيل. 
تتعرض قرية وكان الش��عة الش��مس بشكل مباشر، 
وتبع��د القري��ة عن العاصمة مس��قط مس��افة 120 

كيلومترا بمقدار ساعة ونصف برًا.

الجبل األخضر 

جبل شمس 

كهف الهوتة

رمال الشرقية

محمية راس الحد للسالحف

وادي بني خالد

خور نجد في خصب

قرية وكان 

إعداد: يعقوب بن يوسف البلوشي
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تفعيل السوق السياحي الروسي إلى السلطنة أمر مهم
:» علي الحجري رئيس لجنة السياحة في غرفة التجارة لـ »

موسكو - يوسف بن أحمد البلوشي

أكد علي بن س��الم الحج��ري رئيس لجنة 
الس��ياحة في غرف��ة تج��ارة وصناعة عمان 
رئيس وف��د القطاع الس��ياحي الخاص الى 
روس��يا على اهمية تفعي��ل عالقات التعاون 
في المجال السياحي بين السلطنة وروسيا 
خ��الل المرحلة المقبلة بما يع��ود بالفائدة 

المشتركة بين البلدين.
وأش��ار في لقاء مع "وجهات" بعد سلسلة 
اللق��اءات الت��ي عقده��ا الوف��د الس��ياحي 
العُمان��ي ف��ي كل من موس��كو وس��انت 
بطرسبرغ الى حرص المس��ؤولين الروس 
على تفعي��ل التعاون الس��ياحي خاصة وان 
روس��يا من ال��دول المصدرة للس��ياح الى 
العالم حيث يس��افر حوالي 32 مليون سائح 

روسي الى الخارج للسياحة واالستجمام.
مؤك��دا على اهمي��ة على زي��ادة الترويج 
للسلطنة في السوق الروسي لكسب حصة 
من السوق السياحي الروس��ي خاصة وأننا 
وجدنا اهتماما من المس��ؤولين في الهيئة 
الفيدرالية للس��ياحة في روس��يا على تعزيز 
التع��اون بين روس��يا والس��لطنة. كما اننا 
اجتمعن��ا مع المس��ؤولين في كل من غرفة 

تجارة وصناعة موسكو وسانت بطرسبرغ 
حي��ث تم التط��رق ال��ى حصول الس��ياح 
الروس عل��ى التأش��يرات لزيارة الس��لطنة 
التي يؤكد المس��ؤولون الروس على وجود 
صعوبة للحصول على تلك التأش��يرات االمر 
الذي يجب علينا ان نس��هل ه��ذه االمور اذا 
أردنا تدفق س��ياحي روس��ي الى الس��لطنة 
ورغم ان السلطنة س��هلت مؤخرا الحصول 
على التأش��يرات للس��ياح الروس من خالل 
الفنادق ذات 3 و4 و5 نجوم . كما أكدوا على 
أهمية فتح خط طيران مباشر بين السلطنة 
وروسيا لتعزيز التعاون السياحي واالقتصادي 
وهو دور مهم بال شك يلعبه قطاع الطيران 

في الحركة السياحية والتجارية.
وطالب عل��ي الحجري عل��ى أهمية زيادة 
التروي��ج للس��لطنة في الس��وق الروس��ي 
لتعري��ف الس��ياح بالس��لطنة ومقوماته��ا 
المتع��ددة خاصة وان المس��ؤولين الروس 
أك��دوا عل��ى ان المعلوم��ات قليل��ة ع��ن 
الس��لطنة لدى الس��ياح الروس وهذا االمر 
يجب أن يفع��ل لتعريف الس��ياح بمقومات 
الجذب الس��ياحي المتعددة  في الس��لطنة 
وه��و امر في غاي��ة األهمية علين��ا ان نبدأ 
بالتس��ويق في الس��وق الروس��ي وان يتم 

تنظيم حمالت ترويجية في روسيا.
وق��ال الحجري اننا ندع��و القطاع الخاص 
ووزارة الس��ياحة عل��ى العمل عل��ى تفعيل 
التس��ويق الس��ياحي للس��لطنة في روسيا 
لكس��ب جزء من األفواج السياحية الروسية 

الى السلطنة.

دور القطاع الخاص
وأش��ار رئي��س لجنة الس��ياحة ف��ي غرفة 
تج��ارة وصناع��ة عم��ان الى ان الش��ركات 
العمانية المرافقة للوفد السياحي العُماني 
عقدت سلس��لة من اللق��اءات مع نظرائهم 
ف��ي كل من موس��كو وس��انت بطرس��برغ 
وتم االتفاق على تب��ادل الزيارات واللقاءات 
بينهم خالل االيام المقبلة من اجل تنسيق 
مشترك لتبادل السياح بين البلدين وهناك 
خط��ة من قبل الش��ركات الروس��ية لزيارة 
السلطنة في ش��هر أكتوبر المقبل للتعرف 
على مقومات الس��لطنة السياحية وتوصيل 
رسالة للس��ياح الروس بما تملكه السلطنة 

من مقومات سياحية.
كم��ا ان وفدا م��ن الفيدرالية الس��ياحية 

الروسية زار السلطنة في الفترة الماضية عن 
طريق وزارة السياحة وتعرفوا على مقومات 
السلطنة والمواقع السياحية التي يمكن ان 
يزورها السياح الروس، وتم التطرق لمسألة 
التأشيرات الس��ياحية وهذا بدأ تفعيله من 
شهر يوليو الماضي تقريبا وأننا ايضا نرتب 
للقاءات تجارية واقتصادية بين رئيس غرفة 
تجارة وصناعة عمان والمس��ؤولين الروس 
خالل ش��هر أكتوبر المقب��ل لتفعيل العمل 

المشترك بين البلدين تجاريا واقتصاديا.
وأكد علي الحجري عل��ى اهمية ان نكون 
الزم��ن  الن  التس��هيالت  ف��ي  س��ريعين 
يس��بقنا وايضا من حولنا أسرع لذلك علينا 
ان نس��تفيد من أعداد الس��ياح الروس كما 
يستفيد االخرين في دول المنطقة وهو امر 

في غاية األهمية.

استشراف المستقبل
وأك��د علي الحج��ري على انه يستش��رف 
للس��لطنة سيكون  الس��ياحي  المس��تقبل 
افض��ل خاص��ة بم��ا تملكه الس��لطنة من 
مقومات س��ياحية، ولك��ن علينا اال نخفق او 
نتراجع عن الترويج والتسويق السياحي وان 
نكون جادين وأكثر دعما لجهود التس��ويق 
حتى ال نتراجع ونتس��بب ف��ي تراجع أعداد 

السياح للسلطنة.
وأش��ار إل��ى ان برام��ج التس��ويق مث��ال 
لمحافظ��ة ظف��ار والموس��م الخري��ف كان 
ضعيفا هذا العام لذاك وجدنا انخفاض في 
عدد الس��ياح خاصة م��ن دول الخليج وهو 
امر مهم ان نروج للموس��م في دول الخليج 
وأال نركز فقط على الس��وق االوروبي الذي 
ه��و ايضا مهم ولكن ال نرك��ز على دول ما 

وننسى اخرى.

مبادرات سياحية
وتط��رق الحج��ري ال��ى اهمية فت��ح باب 
التس��ويق للقط��اع الس��ياحي، وحاليا هذا 
القطاع ال يع��رف دوره في مس��ألة الترويج 
السياحي بحيث تعطى فرصة أكبر للشركات 
والقط��اع الخاص للمش��اركة في المعارض 
السياحية حتى تكون قريبة من بيئة العمل، 
الن لو ترك التسويق للقطاع الخاص ألدرك 
هذا القط��اع الدور الملقى على عاتقه بينما 
تقوم الجهات الحكومية بالتش��ريع والدعم 
غير المباش��ر لتل��ك الش��ركات وتوجيهها 

لالسواق الجاذبة للسياحة.

توق���ع
وتوق��ع عل��ي الحجري ان يكون الموس��م 
السياحي الشتوي القادم اكثر فاعلية ونموا 
ان ش��اء اهلل بع��د الجهد التس��ويقي خالل 
المرحل��ة الماضي��ة وان تش��هد المخيمات 
الس��ياحية ف��ي الموس��م المقبل انتعاش��ا 
اكبر خاصة وأننا وجدنا تحس��نا في الحراك 
الس��ياحي في ع��دد من المحافظ��ات منها 
مس��قط ونزوى والش��رقية ش��مال وجنوب 
ومس��ندم. وأكد على أهمية ان نحذو حذو 
الس��وق الروسي كما كان اهتمامنا بالسوق 
األلمان��ي والس��وق الفرنس��ي والبريطاني 
وااليطالي من اجل ان نفعل جهة س��ياحية 
اخ��رى تورد لن��ا مجموعات س��ياحية، وهذا 
يأتي من خالل فتح مكتب تمثيل سياحي في 
السوق الروسي وزيادة الحمالت التسويقية 
حتى ننعش الحراك السياحي الى السلطنة.

مطار صحار
وع��ن دور تش��غيل مط��ار صح��ار ام��ام 
الرحالت الجوية اإلقليمية، أكد علي الحجري 

ان تش��غيل مط��ار صحار س��يكون له الدور 
األكب��ر ف��ي تعزيز الحرك��ة الس��ياحية الى 
ش��مال الس��لطنة أمام الس��ياح س��واء من 
السلطنة او الخارج وأصبح اليوم مطار صحار 
مطارا دوليا سينشط الرحالت السياحية الى 
جانب اهمية تسيير رحالت مباشرة من دول 
اوروب��ا الى صحار كما هو الحال في صاللة. 
وس��يقدم مط��ار صح��ار خدمات مباش��رة 
للس��ياح والمس��افرين كمحط��ة ترانزيت ، 
كما ان هذا س��يخدم الحركة السياحية في 
مس��ندم والبريمي والظاه��رة ايضا لوجود 
المس��افات القريب��ة من صح��ار االمر الذي 

يعزز من النمو السياحي .

السياحة البحرية 
وش��دد علي الحجري عل��ى أهمية تفعيل 
السياحة البحرية وتحديث دور هذه السياحة 
من جانب الجهات المعنية للسفن السياحية 
ولك��ن في ظل غياب الجه��ة المنظمة فلم 

يفعل الدور األكبر لهذا القطاع.
وأك��د اننا عرفنا من خالل زيارتنا لروس��يا 
ان هناك تس��هيالت للس��ياح الذين يأتون 
عبر الس��فن الس��ياحية من خ��الل منحهم 
فرصة زيارة البلد لمدة 72 س��اعة من دون 
تأش��يرة من اجل ان يصرف هذا السائح في 
البلد ويزور أكبر عدد من المواقع السياحية.

وأننا يج��ب ان نفعل هذا الجانب من اجل 
ان نعزز زيارة س��ياح الس��فن السياحية الى 
اكبر مساحة من محافظات السلطنة ولكن 
ان يأتي السياح لمدة 24 ساعة فقط فهذا 
ال يخ��دم الس��ياحة ولكن هي مج��رد ارقام 
نس��جلها على ان هناك مليون س��ائح فقط 
جاء للس��لطنة م��ن دون ان نفع��ل أهمية 

استغالل هذا االمر لمصلحة السياحة.

مطلوب زيادة الترويج السياحي الُعماني في روسيا

تسهيالت التأشيرات للسياح الروس تعزز من الحراك السياحي بين البلدين

حان وقت تسيير خط 
طيران مباشر  بين 
السلطنة وموسكو 

سياح السفن البحرية 
مجرد أرقام في 

االحصائيات من دون 
مردود إيجابي

تشغيل مطار صحار 
يدعم تسيير رحالت 

مباشرة من أوروبا

■ علي بن سالم الحجري

■ السفن السياحية رحالت ال يستفاد منها كمردود مادي■ صحار وجهة سياحية جديدة 

■ لقاءات مع المسؤولين في روسيا لتعزيز الجوانب السياحية
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موسكو - سانت بطرسبرغ 
يوسف بن أحمد البلوشي

أش��اد ع��دد م��ن المس��ؤولين ال��روس 
بالعالقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان 
وروس��يا والت��ي باتت تنمو يوم��ا بعد يوم، 
أملين ان تتطور بشكل اكبر خالل المرحلة 
المقبل��ة خاصة ف��ي القطاعات الس��ياحية 

واالقتصادية.
وعبر المسؤولون في غرفة تجارة وصناعة 
موس��كو والهيئة الفيدرالية للس��ياحة في 
موس��كو وغرف��ة تج��ارة وصناع��ة س��انت 
بطرس��برغ خالل لقاءات مع الوفد السياحي 
العُماني الذي زار روسيا الشهر الماضي عن 
إعجابهم بتطور العالقات الثنائية مؤكدين 
ان هذا اول وفد يمثل القطاع السياحي من 
س��لطنة عمان يزور روس��يا لتعزيز عالقات 
التع��اون بي��ن الش��ركات ومكاتب الس��فر 

والسياحة في روسيا وسلطنة عمان.
ورص��دت »وجه��ات« عدد م��ن اللقاءات 
التي جرت على هامش زيارة وفد الس��ياحة 
العُمان��ي ال��ى كال من موس��كو وس��انت 

بطرسبرغ.

تسهيالت
فقد أك��دت ليبديفا اكترني��ا نائبة رئيس 
غرفة تجارة وصناعة س��انت بطرسبرغ اننا 
ال نع��رف كثيرا عن عمان وم��ا تزخر به من 
مقومات س��ياحية، كما ان صعوبة الحصول 
على التأش��يرات س��اهمت في ع��دم توجه 
الس��ياح الروس الى س��لطنة عمان، ولكن 
علمنا االن انه تم إعطاء تس��هيالت للسياح 
الروس وهذا س��يعمل على زي��ادة الحركة 
السياحية بين البلدين والتي نأمل ان تزداد 
مستقبال حتى يتعرف السياح من روسيا على 

حضارة عمان العظيمة .

وأكدت أن مدينة س��انت بطرس��برغ تعد 
المدين��ة الثاني��ة في روس��يا وه��ي مركز 
صناع��ي وتجاري وثقافي واس��ع مم��ا انها 
تعتبر المدينة الس��ياحية األولى في روسيا 
وهي من أهم المدن التي تقوم بدراس��ات 
االستشراف،  كما أنها ذات اهتمام واسع في 

تطوير العالقات مع دول الشرق األوسط.
وأضافت أن سانت بطرسبرغ تهتم كثيرا 
بدراسات الشرق األوسط وهنا معهد يهتم 
بهذا األمر س��واء لدراسات اللغة العربية او 
الفن المعماري بجانب االهتمام بتاريخ آسيا 

وأفريقيا القديمة.

دعم جاللة السلطان
من جانبه أش��اد أبو بك��روف عربي نائب 
رئيس مجلس ادارة جمعية عالقات التصدير 
في سانت بطرس��برغ بالدعم السخي الذي 
قدمه جاللة الس��لطان قاب��وس المعظم - 

حفظه اهلل ورعاه- في عام 2009 الى معهد 
تطوي��ر العالقات الثقافي��ة والحضارية بين 

الدول العربية وروسيا.
وق��ال ان هذا الدعم س��اهم ف��ي تطوير 
العالق��ات الثقافية بين الس��لطنة وروس��يا 
وتم إقامة ندوات ثقافية مشتركة كما أقيم 
في ع��ام 2015 مع��رض للخي��ول العربية 
وكان هناك قس��م خاص عن سلطنة عمان 
وكان محل اهتمام واسع من قبل الجماهير 

والحضور في المعرض.

تعزيز الفرص 
من ناحيته قال بانكفيتش يفجيني مدير 
عام مكتب العالقات للمعلومات السياحية 
في س��انت بطرس��برغ اننا نرحب بالوفد 
العُماني الزائر لمدينة س��انت بطرسبرغ 
وهو ما يتيح لتعزيز الفرص االس��تثمارية 

في قطاع السياحة بين البلدين.

اج��ل  م��ن  مهتم��ون  أنن��ا  واض��اف: 
العمل س��ويا م��ن اجل تبادل المش��اريع 
االستثمارية المشتركة خاصة وان مدينة 
سانت بطرسبرغ تشهد ارتفاعا في أعداد 
الس��ياح حيث زارها في الع��ام الماضي 7 
ماليي��ن س��ائح  كما حصلت عل��ى جائزة 
عالمي��ة تع��د مث��ل جوائز األوس��كار في 

السينما من حيث القطاع السياحي.
واكد ان س��انت بطرس��برغ تملك رابع 
مرفأ في العالم من حيث استقباله إلعداد 
الس��فن الس��ياحية كما ان المدينة تتيح 
لس��ياح الس��فن البق��اء لمدة 72 س��اعة 
من دون تأش��يرة ، وتمل��ك المدينة عدد 
م��ن الفن��ادق بمختل��ف الفئ��ات وهو ما 
يتيح للس��ياح اختيار ما يناس��بهم لقضاء 

عطالتهم في المدينة.
كما ان مدينة س��انت بطرسبرغ سوف 
تس��تضيف الدور نص��ف النهائي لبطولة 
مونديال 2018 وس��وف يبدأ بيع التذاكر 
اعتب��ارا من ش��هر ديس��مبر المقبل على 
موقع االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.

خالل زيارة وفد سياحي من غرفة التجارة يمثل القطاع الخاص الُعماني

مسؤولون روس يشيدون بالعالقات مع السلطنة
ويأمل��ون م�زيدا من التع�اون »س�ياحيا« 

تثمين دعم جاللة 
السلطان لمعهد تطوير 

العالقات الثقافية 
والحضارية بين الدول 

العربية وروسيا

صعوبة حصول السياح 
الروس على تأشيرة 

سياحية لزيارة السلطنة 
كان عائقا 

التسهيالت الجديدة 
للتأشيرة ستدفع 

بالسياح من روسيا 
للتعرف على حضارة 

عمان العظيمة 

■ الوفد العماني خالل االجتماع في غرفة سانت بطرسبرغ 

■ أبو بكروف عربي

■ خالل اجتماع الوفد الُعماني والمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبرغ
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المشاركون في وفد غرفة تجارة وصناعة عمان إلى روسيا لـ »                  «:

موسكو-

أش��اد المش��اركون من وفد غرف��ة تجارة 
وصناعة عمان إلى روس��يا االتحادية  بالزيارة 
الت��ي قام��وا به��ا الى روس��يا حي��ث التقوا 
بعدد من المس��ؤولين في موس��كو وسانت 
بطرس��برغ تم خاللها تب��ادل وجهات النظر 
حول عدد من الموضوعات التي تعزز التعاون 

السياحي بين السلطنة وروسيا.
حيث تم خالل الزيارة االلتقاء بالعديد من 
المؤسس��ات ذات العالقة بالقطاع السياحي 
ف��ي روس��يا حي��ث زار الوف��د غرف��ة تجارة 
وصناعة روس��يا االتحادية والتقى بالكسندر 
بافلوفيتش عضو هيئة النشاط التجاري في 
مجال الس��ياحة بغرفة روسيا ورئيس رابطة 

المساعدة السياحية.

الخبرات الروسية 
وتم خ��الل اللق��اء بحث تطوي��ر العالقات 
التجاري��ة واالقتصادي��ة في مجال الس��ياحة 
بين البلدين، ومناقشة اإلمكانيات السياحية 
التي يتمتع بها البلدان وإمكانية استغاللها 
بما يخ��دم  القطاع، وكيفية االس��تفادة من 
الخبرات الروس��ية في مجال تحسين القطاع 

السياحي بالسلطنة.
وأوض��ح علي ب��ن س��الم الحج��ري رئيس 
الوفد العمان��ي أن الزيارة هدفت إلى تعميق 
االستفادة من تجارب روسيا في مجال السياحة 
، وإف��ادة أصح��اب األعمال المش��اركين من 
خ��الل لقائهم بنظرائهم م��ن نفس القطاع، 
والتعرف على أهم مقومات القطاع الس��ياحي 
في روس��يا وااللتقاء مع االتح��ادات والجهات 
الرس��مية المعنية بتنظيم القط��اع، وكذلك 
العمل على تسهيل فتح منافذ تجارية للسياح 
من جمهورية روس��يا االتحادية للسياحة في 
الس��لطنة ، كما تم عقد لقاءات مع الشركات 

الروسية المتخصصة في هذا المجال.

مكتب تمثيل سياحي 
من جانبه قال محمد بن محمود الزدجالي 
مدي��ر ع��ام خدم��ات المس��تثمرين وإدارة 
الجودة بوزارة الس��ياحة عضو لجنة السياحة 
بالغرف��ة إنه من خالل اللقاءات التي قام بها 
الوفد ت��م التوضيح للمس��ؤولين في هيئة 
السياحة الروس��ية التسهيالت التى تقدمها 
الس��لطنة في قطاع السياحة ، كما تم دعوة 
اتحاد اإلرش��اد الس��ياحي ورجال االعمال في 
روسيا لزيارة الس��لطنة لاللتقاء بالمرشدين 
السياحيين العمانيين بهدف تبادل الخبرات 
والمعلوم��ات بي��ن الجانبي��ن والتعرف عن 
ق��رب على ف��رص االس��تثمار الواع��دة في 
القطاع السياحي بالسلطنة.موضحا ان وزارة 
الس��ياحة تدرس فتح مكتب تمثيل س��ياحي 
للسلطنة في روسيا بهدف الترويج للسلطنة 
في السوق الروسي وجذب األفواج السياحية 
الى السلطنة في ظل التسهيالت التي منحت 

للسياح الروس لزيارة السلطنة.

تبادل السياح 
م��ن جانبه ق��ال مانويل الفوني��ان ممثل 

ش��ركة عمران مدير عام فن��دق كراون بالزا 
صالل��ة ان مش��اركتنا مع وفد غرف��ة تجارة 
وصناع��ة عمان ج��اءت لبحث س��بل التعاون 
بين البلدين وتعزيز تبادل السياح والتعريف 
بمقوم��ات الس��لطنة عامة وصالل��ة خاصة 
س��ياحيا، بجان��ب االس��تفادة م��ن التجارب 
الروس��ية في القطاع السياحي  من اجل بناء 
عالقات وطيدة خاصة بعد التس��هيالت التي 
منتحتها الس��لطات العمانية للسياح الروس 

بهدف زيارة السلطنة.

تسهيالت للسياح الروس
وقال س��الم الس��نيدي م��ن غرف��ة تجارة 
وصناع��ة عمان فرع ش��مال الش��رقية ؛ انه 
بال ش��ك ان هذه الزيارة اتاحت للوفد فرص 

االلتقاء م��ع المعنيين في الجانب الروس��ي 
سواء في موسكو او مدينة سانت بطرسبرغ 
والتعرف على الجهود من اجل تعزيز عالقات 
التعاون المس��تقبلية بين البلدين س��ياحيا 
بعد التس��هيالت التي اعلنتها شرطة عمان 
السلطانية للس��ياح الروس االمر الذي يعزز 
من قيام األفواج الس��ياحية الروس��ية لزيارة 
السلطنة والتعرف على المقومات التي تتمتع 

بها السلطنة سياحيا.

تسيير أفواج مشتركة
ويقول محمد الش��يباني احد اعضاء الوفد: 
لقد كانت زيارة فرصة للوقوف على المعالم 
الس��ياحية الت��ي تتمت��ع به��ا روس��يا عامة 
ومدنها مثل موسكو وسانت بطرسبرغ وهو 
ما يعزز من التبادل السياحي المشترك بين 

السلطنة وروسيا.
واضاف: كما اننا اجتمعنا مع عدة ش��ركات 
س��ياحية روسية لتس��يير أفواج سياحية الى 
الس��لطنة والتع��رف عل��ى ما تزخ��ر به من 
مقوم��ات ومعال��م حضاري��ة وتاريخية وهو 
يؤكد ان الس��ائح الروسي يشكل اليوم رقما 
مهم��ا وأصبحت الكثير م��ن الدول تتهافت 
على كس��ب حصة من أعداد السياح الروس 
والس��لطنة تسعى لكس��ب عدد من السياح 

بعد التسهيالت التي تم إعالنها مؤخرا.
ويش��اركنا ف��ي الحدي��ث ب��در ب��ن ناصر 
الحج��ري صاحب ش��ركة الكثب��ان الذهبية 
للس��ياحة لقد كانت فرصة جيدة ان نشارك 
في رحلة الوفد من القطاع الخاص السياحي 
الستش��كاف الس��وق الروس��ي خاص��ة وان 
هناك اليوم تسهيالت تقدم للسياح الروس 
لزيارة السلطنة وهذا سوف يثمر عن تدفق 
س��ياحي عما قريب الى الس��لطنة وكما هو 
معلوم ان العام الماضي زار السلطنة قرابة 
3500 سائح روسي وهو رقم ضعيف مقارنة 
م��ع ع��دد 35 مليون س��ائح روس��ي يذهب 

السياحة سنويا.
ويضيف الحجري قائال: لقد كانت لنا لقاءات 
طيب��ة م��ع المس��ؤولين الروس س��واء في 
موسكو او سانت بطرسبرغ وتم االتفاق على 

مزيد من التعاون السياحي.
من جهته��م أوضح المس��ؤولون الروس 
أن التعاون الس��ياحي بين السلطنة وروسيا 
س��تكون له آثار اقتصادية مهمة للجانبين، 
فالتس��ويق والترويج يع��دان أهم عنصرين 

للجذب السياحي وزيادة أعداد السياح.

نسعى لكسب حصة من 35 مليون
سائح روسي يسافرون إلى العالم سنويا 

نأمل أن تحقق 
التسهيالت السياحية 

الجديدة في جذب 
السياح الروس إلى 

السلطنة  

تبادلنا وجهات النظر 
عن الفرص االستثمارية 

المتاحة والمقومات 
السياحية بين البلدين 

محمد الزدجالي: ندرس 
فتح مكتب تمثيل 

سياحي للسلطنة في 
موسكو 

■ محمد الزدجالي
■ جانب من لقاءات الوفد مع الشركات الروسية 
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نائب مدير متحف هيرميتاج لـ »               «:

عالقاتنا مع عمان ال ترقى للمستوى ونأمل تعاون أكبر مع المتحف الوطني 
إقامة معرض »متحف عمان الدولي« في متحف هيرميتاج في ديسمبر 

نأمل تبادل الكتب واألعمال الفنية واألدوات االثرية لمزيد من التعاون المشترك

سانت بطرسبرغ-

وصف جورجي جيرباخوف النائب االول 
لمتح��ف هيرميت��اج ل��ي مدينة س��انت 
بطرسبرغ العالقات بين متحف هيرميتاج 
والجهات المس��ؤولة في س��لطنة عمان 
ال ترق��ى للمس��توى ال��ذي يطم��ح اليه 

الجانبين.
وأكد على حرص ادارة متحف هيرميتاج 
عل��ى بناء عالقات اكبر في االيام المقبلة 
مع المتحف الوطني في س��لطنة عمان، 

واش��ار ال��ى ان وف��دا عماني��ا زار متحف 
هيرميتاج العام الماضية

كم��ا زار مدي��ر المتح��ف الوطن��ي في 
عم��ان ، وتم االتفاق عل��ى إقامة معرض 
خاص بس��لطنة عمان في شهر ديسمبر 
المقب��ل في متحف هيرميت��اج بعنوان » 
متحف عم��ان الدولي« كما اننا س��نقيم 
العام المقبل مع��رض لمتحف هيرميتاج 
في س��لطنة عم��ان تحت عن��وان »ايّام 

هيرميتاج في مسقط«.
واكد على اننا نأمل توثيق اكبر للتعاون 

المشترك بين متحف هيرميتاج والمتحف 
الوطن��ي في س��لطنة عمان م��ن خالل 
تب��ادل الكت��ب واالعمال الفني��ة وتبادل 
األدوات األثرية بجانب تبادل المعارض.

وق��ال جيرباخوف، ان هن��اك تعاونا مع 
السفارة العمانية في روسيا بهدف تعزيز 
العالقات المش��تركة وتبادل المش��اريع 

الثنائية التي تخدم الجانبين .
هيرميت��اج  متح��ف  ان  ال��ى  وأش��ار 
يحظ������ى بأعداد كبيرة من الزوار حيث 
زاره الع��ام الماض��ي حول��ي 2.5 مليون 

زائر ونأمل هذا العام ان نحقق حوالي 3 
ماليين زائر وان اكثر الزوار خالل موسم 

الصيف وإجازات أعياد الميالد. 
وان عدد الزوار في موسم الصيف يصل 
الى 30 الف زائر يومي��ا وترون الطوابير 
الت��ي تصطف في الخ��ارج للحصول على 

التذاكر. 
ومؤك��دا ام متح��ف هيرميت��اج يض��م 
عدة أقس��ام منها قسم خاص للدراسات 
العلمي��ة وهو ش��بك مغل��ق ومخصص 
فق��ط للباحثي��ن والعلماء وهن��اك ايضا 

والقس��م  اآلث��ار  ع��ن  التنقي��ب  قس��م 
اليوناني والمصري وهو مختص بدراسة 

الحضارات اليونان والمصرية.
كما يضم المتحف 8 أقسام علمية منها 
قسم اعادة البناء والترميم وقسم دراسة 
الحض��ارات وقس��م الخبرة والدراس��ات 
األثرية وقسم األرشيف والمكتبة وقسم 
االجتماعي��ات  وأقس��ام علمي��ة أخ��رى 

صغيرة .
واضاف: يعمل عدد 2500 شخص من 

العلماء في األقسام العلمية .

■ رئيس التحرير مع النائب األول لمتحف هيرميتاج في سانت بطرسبرغ  ■ تبادل الهدايا مع مسؤولي متحف هيرميتاج 

موسكو -             

قال قسطنطين اونش��ينكو رئيس جمعية 
الس��ياحة العالجية في موس��كو: أن روس��يا 
تسعى لتعزيز قطاعها الس��ياحي وأن هناك 
زي��ادة في عدد الس��ياح إل��ى روس��يا العام 
الماضي ما نسبته  20%. وأضاف في تصريح 
خ��اص ل »وجهات« أن عدد الس��ياح الذين 
زاروا روس��يا العام الماض��ي 50 مليونا وأن 

نسبة الس��ياح الذين جاؤوا للعالج أكثر من 
مليون س��ائح ولكن الن اغلب السياح الذين 
يأتون لدينا يدخلون بتأشيرة سياحية ولذلك 
م��ن الصع��ب االحص��اء ولكن هن��اك أرقام 
متزايدة خاصة وان هن��اك مصحات عالجية 
متخصصة لعالج أغلب العالجات مثل القلب 

والنساء والسرطان وعالج العيون وغيرها.
وأكد إن سعر العالج في روسيا ليس مكلفا 
مقارنة م��ع دول أوروبا مث��ال حيث نحن اقل 

بحوال��ي 6 مرات عن العالج في امريكا، وأقل 
بثالث مرات عن دول اوروبا، وأقل عن اس��يا 
بين 20 الى 30  %  .  ويتم في روسيا استخدام 
أح��دث األجهزة الطبية والتي تجعل الس��ياح 
يأت��ون للعالج ف��ي روس��يا بجان��ب العناية 
الكبيرة التي توفرها المستشفيات في روسيا.
كما ان العالقات الطيبة بين روسيا ودوّل 
الخليج متين��ة ونحن نعامل الس��ياح الذين 
يأت��ون إلينا وكأنهم ف��ي بالدهم من حيث 

االس��تقبال واإلقامة. وأننا في روس��يا ايضا 
نوفر آكالت بالطريقة االسالمية حيث يوجد 
لدين��ا حوالي 25 مليون مس��لم لذلك نحن 
نعتني بالس��ياح المس��لمين لتوفي��ر االكل 
الحالل. ونحن اليوم يأتون إلينا سياح للعالج 
م��ن االم��ارات بش��كل اكبر من بقي��ة دول 
الخليج وهم يأتون لعالجات العيون ويمثلون 
30  %  من نس��بة الس��ياح لعالج العيون في 
افضل مستشفى في روسيا كما ان 80  %  من 

الذين يتعالجون في هذا المستشفى يأتون 
من الخارج.

ويطالب قس��طنطين ان يت��م فتح مكتب 
تمثيل س��ياحي عماني في روس��يا من اجل 
تعزيز العالقات الس��ياحية وخاصة السياحة 
العالجي��ة. ونحن الي��وم نج��د صعوبة في 
الحصول على معلومات عن عمان في روسيا 
سواء كتيبات او فيديوات للتعرف عن عمان 

عن قرب.

رئيس جمعية السياحة العالجية في روسيا لـ »                 «:

50 مليون سائح يزور روسيا سنويا جزء منهم للسياحة العالجية

■ عدد من أعضاء الوفد في صورة جماعية مع رئيس جمعية السياحة العالجية في روسيا

■ قسطنطين اونشينكو 
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أخبــار

أبوظبي-
أبرمت إيجل هيلز، شركة االستثمار 
والتطوير العقاري الخاصة التي تتخذ 
من أبوظبي مقرًا لها، اتفاقية تعاون 
بقيم��ة 300 ملي��ون دره��م م��ع بنك 
الفجي��رة الوطن��ي لتموي��ل تكالي��ف 
اإلنش��اء قي��د التطوي��ر ل��� »العن��وان 
المش��روع  الفجي��رة منتج��ع وس��با«، 
الفاخر س��يضم في رحابه أربع مبانٍ 
س��كنية، ال��ذي يض��م فن��دق خمس 
نجوم ومجموعة من المرافق السكنية 

في الفجيرة.
ويض��م المش��روع فن��دق »العنوان« 
الذي يق��ع في منطقة ش��رم في إمارة 
الفجيرة المش��هورة بمناظرها الخالبة 
وإطاللته��ا عل��ى الجب��ال ومي��اه البحر 
الواسع، إلى جانب مجموعة من وسائل 
الراح��ة فئة الخم��س نجوم.ويش��تمل 
المش��روع عل��ى أربع��ة مب��ان س��كنية 
مزودة بساحات ومنتزهات مركزية يبلغ 
طولها 500 مت��ر، باإلضافة إلى خمس 
فيالت مطلة على ش��اطئ البحر وأخرى 
تتمت��ع بحدائ��ق خاص��ة به��ا، تض��اف 
جميعه��ا إلى 170 وحدة س��كنية مزودة 
بمس��توى رفيع م��ن الخدم��ات الراقية 
وتوف��ر مدخ��اًل مباش��رًا إلى الش��اطئ 

وساحة رئيسية فريدة من نوعها.

»االتحاد للطيران« 
تعّين رئيسًا تنفيذيًا 

بنهاية العام
ابوظبي - رويترز 

قالت ش��ركة االتحاد للطيران أمس 
إنه��ا أرجأت تعيين الرئي��س التنفيذي 
الجدي��د للمجموعة حت��ى أواخر العام 
الحال��ي، مضيف��ة أن عملي��ة اختي��ار 

رئيس جديد قاربت من نهايتها.
وفي مايو الماضي عينت »االتحاد« 
راي جامي��ل رئيس��ا تنفيذي��ا مؤقتا 
الرئي��س  للمجموع��ة ليح��ل مح��ل 
التنفيذي المخضرم جيمس هوجان 
ال��ذي غادر الش��ركة ف��ي األول من 
يولي��و الماضي. وقالت االتحاد آنذاك 
إن عملي��ة اختي��ار رئي��س تنفي��ذي 
دائ��م بلغت مرحل��ة متقدم��ة وأنها 
األس��ابيع  إعالن��ًا »خ��الل  س��تصدر 
مص��در  وأبل��غ  المقبل��ة«.  القليل��ة 
مطلع رويترز أنه ت��م اختيار رئيس 
تنفيذي جديد وأنه سينضم للشركة 
بعد ثالثة أش��هر، دون ذكر االس��م. 
ورف��ض المص��در نش��ر اس��مه ألن 
األمر ليس علنيًا. وقال متحدث باسم 
االتحاد في بيان إن الرئيس التنفيذي 
الجديد سيبدأ العمل في موعد أقصاه 

بداية عام 2018.

بقيمة 300 مليون 
درهم لتطوير " 

العنوان الفجيرة 
منتجع وسبا"

زايد الجنيبي: إقبال كبير من السياح على ركوب األمواج 

طقسها معتدل ويغطي الضباب سماءها ويهب فيها الهواء العليل

تطل على مياه بحر العرب برمالها الذهبية

 مقومات سياحية 
رأس مدركة..رسمتها الطبيعة 

الدقم - العمانية 

الدق��م  بوالي��ة  مدرك��ة"  "رأس 
بمحافظة الوس��طى قرية ساحلية تمتاز 
بطقس��ها المعتدل طوال فصول السنة 
وبالمقوم��ات الس��ياحية الرائع��ة الت��ي 
رسمتها الطبيعة متمثلة في التشكيالت 
الجبلية والصخرية التي تضمها مياه بحر 
العرب من جهة والرمال الذهبية الناعمة 
من جهة أخرى لتش��كل وجهة س��ياحية 
للس��ياح وال��زوار م��ن داخل الس��لطنة 

وخارجها.
تقع قرية "رأس مدركة" جنوب ش��رق 
والية الدق��م وتبعد عن مرك��ز الوالية 
كيلومت��را،   )75( نح��و  ب��وادي ص��اي 
ويمك��ن الوصول إليها عب��ر عدة طرق 
منه��ا الطري��ق الممتدة م��ن محافظة 
مس��قط م��رورا بوالي��ة المضيبي في 
محافظة شمال الشرقية ووالية محوت 
بمحافظة الوس��طى وص��وال إلى مركز 
والية الدقم وتبلغ مسافتها نحو )600( 
كيلومتر ويسلك هذه الطريق القادمون 
من محافظات مسقط ومسندم وشمال 
وجن��وب  وش��مال  الباطن��ة  وجن��وب 

الشرقية.
أما القادمون م��ن محافظات البريمي 
والظاه��رة والداخلي��ة فبإمكانه��م أن 
يس��لكوا الطريق الممت��دة من منطقة 
"فرق" بوالية ن��زوى بمحافظة الداخلية 
باتج��اه محافظ��ة ظفار وعن��د الوصول 
إل��ى والية هيم��اء بمحافظة الوس��طى 
يتجه س��الك الطريق شماال في الطريق 
المؤدية لوالية الدقم ولمس��افة قدرها 
)160( كيلومترا وقبل الوصول لمنطقة 
وادي صاي بمسافة )17( كيلومترا يتجه 
جنوب��ا )يمين تقاط��ع الج��ازر - الدقم( 
ولمس��افة قدره��ا نح��و )58( كيلومترا 

وصوال إلى قرية رأس مدركة.
وللقادم من محافظ��ة ظفار يمكن أن 
يس��لك الطريق المؤدية م��ن ظفار إلى 
محافظة مس��قط وعن��د الوصول لوالية 
هيم��اء يس��لك الطري��ق الس��ابق ذاته 
للوص��ول للقرية، أم��ا الطريق اآلخر من 
والية ثمريت ع��ن طريق منطقة مرمول 
بوالي��ة ش��ليم وج��زر الحالني��ات مرورا 
بوالية الج��ازر وبمناطق ريما والكحل ثم 
االتج��اه ش��ماال لوالية الدق��م عبر قرى 
هيت��ام وديث��اب وثلين وجوي��رة وصوال 
 )25( لقري��ة "ظه��ر" ومنه��ا لمس��افة 

كيلومترا لقرية رأس مدركة.

قرية ساحلية
ويقول زايد بن جمعة بن عنبر الجنيبي 
نائب رئيس المجل��س البلدي بمحافظة 
الوسطى إن قرية رأس مدركة هي مكان 
س��ياحي جذاب لم��ا تضمه م��ن أماكن 
جميلة وأخاذة وهي قرية ساحلية والزائر 
إليها س��يطل عليها وهو نازل من الجبل 
الذي يستقبله قبل وصوله إليها، كما أن 

طقسها معتدل في معظم فصول السنة 
حي��ث يغطي الضب��اب س��ماءها ويهب 
فيه��ا الهواء العليل بفضل اتس��اع رقعة 

الشواطئ الناعمة بها.
ويضي��ف الجنيب��ي أن الزائ��ر يمكنه 
االستمتاع بمشاهدة منظر القرية الرائع 
وزرقة البحر وهو يقف على س��فح الجبل 
حي��ث إن المنظر يش��به لوح��ة جمالية 
بديعة تجس��د تداخل المياه باليابس��ة، 
ومن األماك��ن التي يقصدها الزائر قبل 
وصول��ه للقري��ة منطق��ة "رأس مركز" 
حيث يمك��ن الوصول إليه��ا من مركز 
الوالية وبعد قرية "ظهر" ومس��افة )5( 
كيلومترات يتجه س��الك الطريق يسارا 
لمس��افة )14( كيلومت��را ليط��ل عل��ى 
المنظ��ر الجمي��ل عند وصول��ه للرأس 
لتداخل ألس��نة الجبال مع مي��اه البحر، 
حيث بإم��كان الزائر الوق��وف على تلك 
األلس��نة ليجد المياه قريب��ة منه وكأنه 
يقف ف��ي وس��ط البحر، وتش��هد هذه 
المنطقة حركة س��ياحية نشطة خاصة 
ف��ي فصل الصي��ف لطقس��ها الخريفي 

الجميل الذي يغطيها لفترات طويلة.

ركوب األمواج 
ويوضح نائب رئي��س المجلس البلدي 
بمحافظة الوس��طى أن القرية تش��تهر 
بش��اطئها الجميل الذي يمتد لمس��افة 
طويلة م��ع وجود الرم��ال الناعمة ويجد 
الس��ائح فيها نوعا من االستجمام حيث 
يم��ارس البعض رياضة رك��وب األمواج 
في بعض أوقات الس��نة الرتفاع مستوى 
األمواج مما يس��اعد على ممارس��ة تلك 
الرياض��ة وكذلك صيد األس��ماك لوفرة 
األس��ماك بمختل��ف أنواعه��ا ف��ي مياه 
الش��اطئ، وتكثر ف��ي الش��اطئ الطيور 
وبعض الكائن��ات البحري��ة األخرى مثل 
س��رطانات البح��ر، وق��د س��اهم وج��ود 
الطري��ق المعب��دة ف��ي زي��ادة أع��داد 

السائحين لهذا الموقع.
ويش��ير الجنيبي إل��ى أنَّ ش��اطئ رأس 
مدركة يش��تهر بنوع من السياحة يمكن 
تسميته ب� "سياحة المخيمات"، كما توجد 
في القرية بعض الخدمات الحكومية التي 
تخدم المواطن والمقيم بش��كل مباش��ر 
كمرك��ز صحي ومدرس��ة ومحط��ة تحلية 
للمياه وطرق داخلية ومس��اكن اجتماعية 
وش��بكة اتص��االت ومجم��ع للصيادي��ن 

العمانيين وغيرها من الخدمات المهمة.
مدرك��ة  رأس  إن  الجنيب��ي  ويق��ول 
باعتباره��ا قري��ة س��احلية وألن مياهها 
غنية بالثروة البحرية ومنها األسماك فإن 
مهنة الصيد تكتس��ب أهمية خاصة لدى 
سكانها حيث إنها تعد المهنة الرئيسية 
لديه��م، ويح��رص العدي��د منه��م على 
اصطحاب أبنائه عند الذهاب لرحلة الصيد 
خاصة خالل اإلجازات في موسم الصيف، 
وه��ذا يرجع إلى حرصه��م على أن تبقى 
هذه المهنة متوارثة ويتناقلها جيل بعد 
آخر، كما تحرص حكومة الس��لطنة على 
إحياء هذه المهنة والمحافظة عليها حيث 
قامت بتهيئة الطريق المؤدية للش��اطئ 
حتى تسهل حركة الصيادين إلى أماكن 
الصيد وكذلك سمحت بإصدار التصاريح 
بإنش��اء مصانع وبرادات تجميع األسماك 
األخي��رة،  الس��نوات  ف��ي  ازدادت  الت��ي 
وتوجد في القرية ثالثة مصانع لألسماك 
الس��لطنة  ألس��واق  األس��ماك  تص��در 
وال��دول المج��اورة وهذه خط��ة إيجابية 
حت��ى يس��تطيع الصيادون إيج��اد منافذ 
تسويقية قريبة منهم دون الحاجة لعناء 
نقل األسماك في سياراتهم الصغيرة إلى 

األسواق المختلفة بالسلطنة.

■ زايد الجنيبي
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طهران - العمانية 

تقع محافظة بوشهر جنوب غربي إيران 
وه��ي محافظ��ة طقس��ها حار ف��ي اغلب 
فصول السنة ومناخها اشبه بمناخ الدول 
العربية الخليجية وتعتبر من المحافظات 
الثرية بالنفط والغ��از وذات أراض زراعية 
شاسعة وتمتلك مقومات سياحية السيما 
س��واحلها الخالبة الممت��دة على ضفاف 
مي��اه الخلي��ج الدافئة والمناط��ق األثرية 
الفريدة م��ن نوعها، حي��ث يبلغ مجموع 
آثارها أكثر من ألف معلم تاريخي وأقدمها 

يعود بجذوره الى أربعة آالف عام.
وتحدّ محافظة بو ش��هر من الش��مال 
محافظة خوزستان ومن الجنوب محافظة 
هرمزجان، ومن الغرب مياه الخليج ويبلغ 
ط��ول الحدود المائية لمحافظة بوش��هر 
عل��ى الخلي��ج 625 كيلومترًا وه��ذا يعدّ 

أطول حدود مائية مع ضفاف الخليج.
ويتحدث أهالي بوش��هر اللغة الفارسية 
وتطغى عليها اللهجة المحلية، واللهجات 
األخرى لها انتش��ار وتنوع أكثر في القرى 
قياسًا بالمدن وبعض أهالي جزيرة شيف 
وموانئ كنغان يتحدّثون باللغة العربية.

وكان��ت تقط��ن ف��ي منطقة بو ش��هر 
قومي��ات محلية قديمة وي��دّل على ذلك 
م��ا بقي من العصري��ن الحجري والفضي 
من مس��تندات وقرائن ناهيك عن عرقية 
تعود الى حوض البحر االبيض المتوسط 

وعرقيات أخرى مثل الدراويدية.
منطقة استراتيجية

ونظ��رًا لوق��وع محافظ��ة بوش��هر في 
منطق��ة اس��تراتيجية وامتالكها للمناجم 
والصناع��ات المختلف��ة كالنف��ط والغ��از 
خاص��ة حق��ول الغ��از في كل م��ن بارس 
الجنوبي��ة وكنغان وبارس الش��مالية في 
ميناء وي��ر، ومنطقة بردخون التي تحظى 
بأكب��ر مص��در غ��از مس��تقل ف��ي العالم 
وكذلك مصف��اة الغاز الكبي��رة في "جم" 
ووج��ود إحدى المحطات المهمة لتصدير 
خام النفط الى العالم في جزيرة "خارك".

ومدينة بوش��هر القديمة كانت تتكون 
من أربعة أحياء أساس��ية، هي دهدش��تي 
وكوتي وش��نبدي وبهبهان��ي، والمباني 
التراثي��ة ف��ي ه��ذه المناط��ق منقطعة 
النظي��ر، واألبني��ة التاريخية ف��ي مدينة 
بوش��هر قد ش��يدت على نم��ط معماري 
غاية في الروعة والجمال حيث يبلغ عمرها 

أكثر من قرنين ونصف القرن.
ونظ��رًا للموقع الجغراف��ي لمحافظة بو 
شهر وحرارة جوها في فصل الصيف تشح 
المياه فيها لذلك ل��م يجد األهالي بدياًل 
س��وى تخزين مياه األمطار الس��تثمارها 
في فصول الح��ر والجفاف، ومخزن )قوام( 
يعد واحدًا م��ن أهم هذه المخازن العامة 
الكبي��رة فهو موجود إلى جانب الس��احل 
المح��اذي للمنطقة القديم��ة في مدينة 

بوشهر وقد تم تشييده بوساطة شخص 
اسمه علي أكبر قوام، حيث يبلغ طوله 26 

م وعرضه 9 م وارتفاعه 4 م.
مركز سياحي 

ويشير كتاب السياحة في إيران إلى أن 
تاريخ مدينة سيراف إحدى مدن محافظة 
بوش��هر يتج��اوز 3000 س��نة وهي أحد 
المراكز الس��ياحية المهمة في محافظة 
بوش��هر والحركة في مينائها مس��تمرة 
طوال أيام الس��نة، واآلثار المعمارية في 
ه��ذه المدينة تعود جذوره��ا الى القرن 
الثامن بعد الميالد، وميناؤها كان حلقة 
وص��ل تجارية مع العديد من المقاطعات 
العالمي��ة  الموان��ئ  وس��ائر  الصيني��ة 
من��ذ العص��ر الساس��اني وحت��ى العصر 
اإلس��المي، وفي عهد انتش��ار اإلس��الم 
في إيران كانت مدينة س��يراف منتعشة 
وعامرة بحيث إن الحركة االقتصادية لم 

تكن تتوقف فيها مطلقًا.
ويوجد في بوشهر جبل كورش الصناعي 

والواق��ع ف��ي مدينة دشتس��تان مش��يد 
بنمط معماري فريد حيث استخدمت فيه 
األحجار الس��وداء والبيض��اء لتضفي عليه 
منظرًا جمي��اًل ويرجع تأريخ��ه إلى الملك 
كورش مؤسس السلسلة اإلخمينية ويقع 
جنوب ش��رقي مدينة برازجان التي كانت 
مركزًا حيويًا ف��ي العصر اإلخميني وعرف 
أيضًا باس��م قصر برازجان ، ويقول علماء 
آث��ار إن��ه ش��يد س��نة 529 ق م في عهد 
الملك كورش الذي توفى قبل ان يتمكن 
من إنج��ازه لذلك بقيت قواع��د الدعائم 
التي كان من المقرر أن يشيد عليها وهي 

فريدة من نوعها وعمارتها رائعة.
 وم��ن جملة المش��اهد الس��ياحية في 
التاريخي��ة  حبكته��ا  بوش��هر  محافظ��ة 
المش��هودة ف��ي مركزه��ا فه��ي عامرة 
بالمباني واآلثار القديم��ة التي يبلغ عمر 
معظمه��ا قرنين من الزمن وهي ما زالت 
عام��رة حتى اليوم وقد تم تس��جيلها في 
قائمة اآلثار الوطنية لذلك بادرت مؤسسة 
التراث الثقافي إلى ترميم بعضها وإعادة 

تأهيلها ليزورها السياح.
 قبة جاشك الملحية

ويوجد في محافظة بو شهر قبة "جاشك 
" الملحي��ة التي يطلق عليه��ا أيضًا جبل 
جاش��ك، وهي الحد الفاصل بين مدينتي 
دي�ّـر ودش��تي وتعتبر أكبر وأجمل القبب 
الملحية في إي��ران وهي اآلن تحت رعاية 
مؤسس��ة الحف��اظ على البيئة ف��ي إيران 
بصفته��ا معلمًا طبيعي��ًا تراثيًا إلى جانب 

ثالثة معالم طبيعية تراثية أخرى.
وهن��اك متح��ف الت��راث الش��عبي في 
محافظة بوش��هر الذي تم تشييده سنة 
2005 م في أحد الشوارع الساحلية وفي 
مبنى تراث��ي يعرفه الس��كان المحليون 
باس��م "عمارة طاهري" وهو يقع بمحاذاة 
ح��ي "بهبهان��ي" ال��ذي يعد واح��دًا من 
األحي��اء التراثي��ة هناك حي��ث يطل على 
س��احل الخلي��ج األمر ال��ذي يضفي عليه 
طالوة خاصة ويزيد من جمال فن عمارته 

التقليدي.
وهناك ايض��ا المتنزه البح��ري الوطني 
في منطقة )ناي بند( هو إحدى المحميات 
الطبيعية في إيران وهو أحد توابع مدينة 
"عس��لوية" الواقعة على س��احل الخليج، 
والمناظ��ر الطبيعية في ه��ذا المتنزه في 
غاي��ة الروع��ة ويتضمن خلجان��ًا صغيرة 
وغابات من الشجر الكثيف وسواحل رملية 
ناعمة تحفها أش��جار التين المعمرة، وهو 
ممت��د على طول س��هل يزخر باألش��جار 
وفي��ه العدي��د م��ن األودي��ة الصخري��ة 
العميق��ة، ال��ى جانب وج��ود العديد من 
الحيوانات البرية كالماعز الجبلي والوعول 

والظبيان والغزالن والنمور.
وتبلغ مساحة محافظة بوشهر 22,743 
ك��م² وعدد س��كانها يصل ال��ى مليوني 
 10 بوش��هر  محافظ��ة  وتض��م  نس��مة 
مقاطعات مع 34 مدين��ة ولها 17 جزيرة 

في مياه الخليج.

أخبــار

4.5 مليون سائح 
يزور تونـــــــس 
في 8 أشهر 

تونس-
قال��ت وزارة الس��ياحة التونس��ية إن 
عدد السياح الوافدين إلى تونس يقدر 
بنحو 4 ماليين و580 ألف س��ائح حتى 
20 أغس��طس الماضي، وه��و ما يعد 
نم��وًا كبي��رًا مقارنة بالع��ام الماضي، 
ويؤش��ر إلى أن القطاع الس��ياحي في 
تون��س يقت��رب م��ن تحقي��ق الرق��م 

المستهدف خالل العام الجاري.
ونم��ت نس��بة الس��ياح األوروبيي��ن 
بنس��بة 16 % ع��ن الفت��رة المقابل��ة 
م��ن الع��ام الماضي، وتع��د أوروبا من 
األس��واق التقليدية للوجهة السياحية 
الس��ياح  ع��دد  زاد  فيم��ا  التونس��ية، 
الجزائريي��ن بنح��و 60 % مقارن��ة مع 
نف��س الفت��رة م��ن الس��نة الماضية، 
1.45 ملي��ون  بنح��و  وق��در عدده��م 
س��ائح، ومن المنتظ��ر أن يتجاوز عدد 
السياح الجزائريين خالل هذا الموسم 
عتبة المليوني سائح، بحسب ما نشره 

موقع العربية نت.
وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 
مليون س��ائح خالل الموس��م الحالي، 
وتع��ول عل��ى القط��اع الس��ياحي في 
دع��م عائداته��ا م��ن العمل��ة الصعبة 
التي يحت��اج إليها االقتصاد التونس��ي 
خالل هذه المرحلة، بعد تراجع نس��ق 
التصدي��ر ونض��وب المخزون��ات م��ن 

العمالت األجنبية.

2.5 مليار دوالر 
ايرادات السياحة 

في األردن 

عمُان-
حق��ق قط��اع الس��ياحة األردن��ي 
دوالر،  ملي��ار   2.5 بلغ��ت  إي��رادات 
ارتفاع��ًا من 2.2 ملي��ار دوالر خالل 
الفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام الماضي، 
وفق م��ا أعلنه عبد ال��رزاق عربيات 
المدير العام لهيئة تنشيط السياحة 

في األردن.
وقال عربي��ات في تصريح نقلته 
وكالة األنباء األردنية )بترا( مؤخرا: 
إن الجه��ود المش��تركة م��ع وزارة 
الس��ياحة واآلثار، انعكس��ت إيجابًا 
عل��ى الدخ��ل الس��ياحي للمملك��ة 
ال��ذي ارتفع حتى نهاي��ة يوليو من 
العام الحالي إل��ى 2.5 مليار دوالر، 
مقارنة م��ع 2.2 مليار ف��ي الفترة 
ذاته��ا م��ن الع��ام 2016، بزي��ادة 
نس��بتها %13.5، وه��و م��ا يعتبر 

مؤشرًا إيجابيًا.

تقع جنوبي غربي إيران ومناخها حار 

سواحل خالبة على ضفاف 
مياه الخليج الدافئة  بوشهر..

قبة جاشك الملحية 
معلم تراثي وأكبر القبب 

الملحية في إيران 

ابنيتها التاريخية شيدت 
على نمط معماري ويبلغ 

عمرها أكثر من قرنين 
ونصف القرن
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مسقط-

بمبن��ى  الس��ياحة  وزارة  اس��تضافت 
ديوان ع��ام الوزارة حلق��ات عمل برنامج 
إنطالقة » springboard« الذي تنظمه 
المجل��س  م��ع  بالتع��اون   ،Ooredoo

الثقافي البريطاني .
تأتي هذه االس��تضافة ضم��ن مذكرة 
التفاه��م الموقعة بين وزارة الس��ياحة و 
Ooredoo في إطار تعزيز دور الش��راكة 
بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم 
المجال السياحي والعاملين فيه من خالل 
تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع 
وتأهي��ل وتطوير العاملين بالمؤسس��ات 

السياحية الصغيرة والمتوسطة.
وقال رائد بن محم��د داؤود، مدير عام 
العالق��ات الحكومية والش��ؤون التجاريّة 
به��ذا  كثي��رًا  Ooredooس��عدنا  ف��ي 
التع��اون م��ع وزارة الس��ياحة حيث قامت 
مشكورة بتقديم قاعة متعددة االغراض 

إلقامة جمي��ع الحلقات واللق��اءات ضمن 
ه��ذا البرنام��ج في دي��وان عام ال��وزارة 
ونح��ن بدورنا نتقدم لهم بالش��كر على 
هذه االستضافة ومن جانب آخر فإن هذا 
البرنامج العالميّ المتفرّد يعنى بتمكين 
المرأة ف��ي مختلف أرج��اء العالم وإحداث 
ف��ارٍق إيجابيّ ف��ي حياته��نّ ومنحهنّ 
مزي��دًا م��ن الثق��ة بأنفس��هنّ وتطوير 
مهاراته��نّ المهنيّة لبدء مش��اريعهنّ 
الخاص��ة ومواصلة تحقيق المنجزات على 
مختلف المستويات الشخصيّة والمهنيّة.

من جانبه أش��ار حس��ين بن عبداهلل ال 
حمد، مدير دائرة تنمية الموارد البشرية 
بوزارة الس��ياحة  أن الوزارة تسعى ضمن 
خطته��ا لتعزيز ق��درات وج��دارات المرأة 
العماني��ة العامل��ة في القط��اع نظرًا لما 
تش��كله م��ن أهمي��ة لتركيب��ة الم��وارد 
البش��رية للقط��اع، ويأتي ه��ذا التعاون 
مع ش��ركة Ooredoo لتدريب عدد من 
العام��الت في القط��اع الفندق��ي، لتعزيز 

قدراته��ن وتزويدهن  بالمهارات الالزمة 
لضمان استقرارهن وتجاوز التحديات التي 
قد تقف عائقًا أمام نجاحهن في الوظائف 
الت��ي يعمل��ن به��ا، وأض��اف بأن��ه وفق 
االحصائيات المتوفرة يبلغ نس��بة النساء 
العامالت في وظائف القطاع السياحي 26 
% ، ونأمل ان تزداد هذه النس��بة بش��كل 
اكبر في الس��نوات المقبلة مع المش��اريع 

السياحية التي تقام في السلطنة. وتسعى 
Ooredoo من خالل برنامج إنطالقة إلى 
تطوير مهارات المرأة العُمانية وتمكينها 
على الصعيد الشخصي والوظيفي، وذلك 
ضمن مب��ادرات التدري��ب والتأهيل التي 
تقدمه��ا تج��اه المس��ؤولية اإلجتماعية 
لل��كادر الوطني. ويُع��د البرنامج بمثابة 

حافٍز قوٍي للموظفة العُمانية في القطاع 
الع��ام لتطوي��ر المفاهي��م الت��ي تعتمد 
على الرقي بقدراته��ا لتحقيق النجاح في 
مس��يرتها العلمية والعملي��ة، حيث يتم 
خالل��ه تزويدهنّ بالمهارات األساس��ية 
ف��ي  األولوي��ات  ترتي��ب  تش��مل  الت��ي 
الحياة الش��خصية وتأكيد ال��ذات وإدارة 
الضغوط��ات، إضافة إل��ى تنمية مهارات 

االتصال والعالقات والتمكين الذاتيّ.
ويش��تمل البرنامج التدريبي على أربع 
حلق��ات عم��ل يت��م عقدها عل��ى فترات 
متف�����رق��ة لمن��ح المتدرب��ات الوق��ت 
الكافي لتطبيق معطي��ات البرنامج، كما 
ويتم تكليف كل مجموعة من المتدربات 
بعمل مش��روع ذو مردود مجتمعي سواء 
في مجال الس��ياحة أو الثقافة أو الفن أو 

الرياضة أو اإلقتصاد أو غيرها
تبذله��ا  الت��ي  للجه��ود  وتقدي��را   
الحلق��ات  ه��ذه  فإنه��اء  المتدرب��ات 

والمشاريع تتوج بحفل تخريج.

مسقط-

الناق��ل  العُمان��ي،  الطي��ران  وق��ع 
الوطن��ي لس��لطنة عُم��ان، اتفاقي��ة مع 
شركة اندس��تريال أوبتيمايزرس بهدف 
المعني��ة  البرمجي��ة  الحل��ول  تطبي��ق 
بالتخطيط والجدول��ة والتحليل لتحقيق 
وذل��ك  للش��بكة،  األمث��ل  االس��تغالل 
م��ن خ��الل التطبيقات الحاس��وبية التي 
 MP2 تقدمه��ا الش��ركة عب��ر برنام��ج 

.AeroFleetAssigner optimizer
وص��رح الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
ش��ركة اندس��تريال أوبتيمايزرس، تور 
جينر، قائاًل: نحن مس��رورون جدًا إلبرام 
هذه اإلتفاقي��ة مع الطي��ران العُماني، 
الناق��ل الوطني لس��لطنة عم��ان، الذي 

رس��خ س��معته عب��ر اإللت��زام بمعايير 
الجودة في تقديم الخدمات، حيث يمثل 
هذا التعاون أهمية استراتيجية بالنسبة 
لش��ركتنا، إذ س��تمكننا ه��ذه اإلتفاقية 
من تعزيز تموضعنا في منطقة الش��رق 

األوسط.
يتك��ون أس��طول الطي��ران العُمان��ي 
الجوي من مجموعة واسعة من الطائرات 
بتشكيلة مقاعد مختلفة، إلى جانب تباين 
امكانية توظيفها في عمليات التش��غيل، 
إذ يُشكل االس��تغالل األمثل إلمكانيات 
األداة  توف��ر  دون  الج��وي  األس��طول 
المناس��بة التي تعنى بذات الش��أن أحد 
التحدي��ات، وعليه، قام الطيران العُماني 
البرمجي��ة  الحل��ول  مختل��ف  بدراس��ة 
المتاحة في الس��وق ليق��ع االختيار على 

 MP2 AeroFleetAssigner برنام��ج 
ش��ركة  م��ن  المق��دم   optimizer

اندستريال أوبتيمايزرس.
من جانب��ه، علق ب��ول جريجورويتش، 
الرئي��س التنفي��ذي للطي��ران العُماني، 
قائ��ال: لق��د قمن��ا باج��راء مقارن��ة بين 
العدي��د من الحلول التي يقدمها مختلف 
المزودي��ن ف��ي الصناع��ة ووصلن��ا إلى 
قناعة ب��أن ش��ركة اندس��تريال أوبتيما 
ي��زرس تقدم منتجًا جدي��رًا بالثقة، حيث 
 MP2 تلبي الوظائف المتع��ددة لبرنامج
متطلباتن��ا   AeroFleetAssigner
بش��أن معايير الجودة العالية إضافة إلى 
تحقي��ق الوفورات ف��ي التكاليف على حد 
س��واء، األمري��ن اللذين يع��دان بمثابة 

الركائر األساسية لنجاحاتنا المتعاقبة.

منتجع أنانتارا الجبل األخضر 
يستضيف الفائزين في مسابقة 

الترويج للسلطنة سياحيا 
الجبل األخضر-

ق��ام منتج��ع أنانتارا الجبل األخض��ر اليوم بالتعاون م��ع وزارتي التربية والتعليم والس��ياحة 
الس��تضافة خمسة فائزين محظوظين بمسابقة ابتكار ملصقات تروّج عمان كوجهة سياحية. 
وقد اختارت لجنة التحكيم الفائزين من بين 120 مشاركًا من الطالب اليافعين والمتخصصين 
في مجال الس��ياحة، اس��تنادًا إلى قدرتهم على إبراز جمال عم��ان الطبيعي، وثقافتها العريقة 
وتاريخه��ا الحافل، فضاًل عن ملكيته��ا الفكرية كإرثها التاريخي وصناعاتها الحرفية، وسُ��بُل 
الحفاظ عليها في ضوء التحديات القادمة من السوق العالمي. تُعدّ المبادرة جزءًا من مسابقة 

عالمية تنّظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف.
ورحّب المدير العام للمنتجع، دارين داروين، بالفائزين الخمسة ومشرفٍ من قبل اللجنة، قبل 
أن يستمتعوا بإقامة فاخرة في أحضان هذا المنتجع الجبلي المصنّف من فئة الخمس نجوم. كما 
تمّكنوا خالل إقامتهم من االسترخاء في أجواء أبرد من باقي دول مجلس التعاون الخليجي ب� 15 
درجة مئوية، مما أتاح لهم المش��اركة في باقة من األنشطة الجبلية المميّزة وتناول الطعام في 
الهواء الطلق بمطاعم المنتجع الرائعة. يُش��ار إل��ى أّن هذه الرحلة صُمِّمت إللهام الطالب خالل 
جهودهم الرامية إلى الترويج للس��ياحة في البالد وجذب انتب��اه العالم إلى جمال عمان الطبيعي 
األخاذ. من جهته، قال دارين داروين، المدير العام لمنتجع أنانتارا الجبل األخضر: يسرّنا التعاون 
مع وزارتي التربية والسياحة لمنح هؤالء الطالب الموهوبين فرصة لإلقامة في منتجعنا المذهل. 
وبما أّن الس��ياحة من المتوقع أن تصبح مادة دراس��ية إلزامية في مناهج المدارس الحكومية في 
الس��لطنة ، الب��د من أن نلفت انتباه الش��باب إلى ه��ذا القطاع الهام. ونحن نلت��زم بدعم الجهود 
الرامية إلى الترويج للمعالم السياحية الجميلة في عمان أمام العالم بأسره، فضاًل عن المساعدة 

في تعزيز وتطوير أساليب تعليم هؤالء الطالب، فهم مستقبل األمة وعمادها.

حلقة عمل عن تعزيز قدرات المرأة العاملة في القطاع السياحي
بالتعاون بين وزارة السياحة وأوريدو 

الطيران الُعماني يوقع اتفاقية لتطبيق الحلول
البرمجية المعنية بالتخطيط والجدولة للشبكة
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أعلن��ت عمانت��ل الش��ركة الرائ��دة في 
توفير خدمات االتص��االت المتكاملة في 
الس��لطنة، عن توقيع مذك��رة تفاهم مع 
وزارة البيئ��ة والش��ؤون المناخية لتوفير 
حل��ول تقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت 

وخدمات إلكترونية متكاملة.
س��تعمل  التع��اون،  ه��ذا  وبموج��ب 
عمانتل مع ال��وزارة إليج��اد الحلول التي 
تس��هم ف��ي تحدي��ث تكنولوجي��ا تقنية 
الحالية الخاصة  المعلومات واإلتص��االت 
بال��وزارة باإلضافة للحلول المس��تقبلية 
التي تتطلبها ال��وزارة، كما تنص مذكرة 
التفاه��م على وضع إطار مش��ترك لتعزيز 
الت��ي  الش��املة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 

تقدمها الوزارة في السلطنة.
تطوي��ر  العم��ل  نط��اق  وس��يتضمن 
وتشغيل الخدمات اإللكترونية والحوسبة 
المعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  الس��حابية 
والبيانات الضخمة والتطبيقات المختلفة 
ف��ي حال طلب ال��وزارة، وس��تلعب وحدة 
تقني��ة المعلومات واالتص��االت بعمانتل 
بإعتبارها الوح��دة المعنية بإدارة خدمات 

واالتصاالت  المعلومات  تقنية  تكنولوجيا 
دورا محوريا في هذه المبادرة الطموحة .
وقال نصر بن بدر بن حمد البوسعيدي 
مدي��ر دائ��رة الج��ودة ف��ي وزارة البيئة 
والشؤون المناخية، تبذل الوزارة قصارى 
جهده��ا لتوس��عة وتعزيز ش��راكاتها مع 
القطاع الخ��اص على مختل��ف األصعدة، 
وعمانت��ل نعتبرها من ضمن الش��ركات 
الرائ��دة في توفي��ر خدم��ات اإلتصاالت 
المتكامل��ة في الس��لطنة ولديها خبرات 

واس��عة في ه��ذا المج��ال. ونعتق��د بأن 
ش��راكتنا مع عمانتل ستساهم في تعزيز 
ج��ودة وكف��اءة مختلف الخدم��ات العامة 
الت��ي تقدمه��ا ال��وزارة وس��توفر تجربة 
مميزة للجمهور، ونحن نتطلع إلى العمل 
م��ع عمانت��ل لضم��ان تقدي��م الخدمات 
بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق 

أعلى مستوى رضائهم.
م��ن جانبه ق��ال فادي ناص��ر مدير عام 
وح��دة تقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت 

بعمانتل: يع��د توقيع اتفاقية التفاهم مع 
وزارة البيئ��ة والش��وؤن المناخية خطوة 
مهمة جدًا في مس��ار رؤيتنا المتمثلة في 
دعم الجهات الحكومية لتس��ريع التحول 
الرقم��ي. إن توس��عة البني��ة األساس��ية 
والخدم��ات  المعلوم��ات  لتكنولوجي��ا 
اإللكترونية تعتبر من المش��اريع واس��عة 
النط��اق ذات رأس م��ال ضخ��م وتتطلب 
إس��تثمارات كبي��رة م��ع احتمالي��ة تأخير 
الميزاني��ة  ع��ن  الخ��روج  أو   تس��ليم 
المخصصة لتلك المشاريع، وتعد الشراكة 
مع المؤسسات الخاصة الرائدة في تزويد 
الخدمات التكنولوجية هي الطريق األمثل 

للحد من تلك المخاطر.
وأضاف فادي ناصر: يعد التطبيق الفعال 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داعما 
والتنمي��ة  االقتص��ادي  النم��و  لمس��يرة 
االجتماعي��ة، وبدع��م م��ن اس��تراتيجية 
عمانتل للتحول الرقمي  3.0 اس��تطاعت 
الش��ركة ان تحتل مكانة فري��دة كموفر 
للحل��ول المتكامل��ة ف��ي قط��اع تقني��ة 
المعلوم��ات واالتص��االت ، وذلك بفضل 
نظامها اإليكولوجي المتطور لتكنولوجيا 
المعلوم��ات فضاًل عن الش��ركات التابعة 

مسقط-

يواص��ل ميث��اق للصيرف��ة االس��المية 
م��ن بن��ك مس��قط والرائ��د ف��ي تقديم 
المصرفي��ة  والتس��هيالت  الخدم��ات 
االس��المية بالس��لطنة تحقي��ق نجاح��ات 
وانج��ازات وذلك من خالل ط��رح وتقديم 
الخدم��ات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ 
واحكام الش��ريعة اإلس��المية وريادتة في 
المشاركة في تمويل وتقديم التسهيالت 
المصرفية النج��اح وتنفيذ المش��اريع في 
مختلف المجاالت س��واء المتعلقة بتمويل 
مش��اريع البنية األساسية او قيام المصانع 
والمشاريع االس��تثمارية المختلفة ، وعلى 
مدار األعوام االربع الماضية منذ انطالقته 
س��اهم  ميث��اق للصيرفة اإلس��المية في 
تغير المشهد بالقطاع المصرفي العماني 
وش��ارك في تطوير هذا القطاع من خالل 
المبادرات والخط��وات المتعددة التي قام 
به��ا لتقدي��م خدم��ات وتس��هيالت تلبي 
احتياجات مختلف الزبائن سواء كانوا أفراد 
أو ش��ركات ومؤسس��ات، و يفتخ��ر ميثاق 
للصيرف��ة االس��المية م��ن بنك مس��قط 
بالثق��ة الت��ي يحظ��ى بها من قب��ل افراد 
المجتمع ومن مختلف المؤسس��ات وذلك 
من خ��الل االقبال الكبير على االس��تفادة 

م��ن التس��هيالت والخدم��ات والمنتجات 
المصرفي��ة الت��ي يقدمها والت��ي تواكب 

مختلف التطورات والمستجدات. 
ثقة

وبمناس��بة م��رور 4 س��نوات على هذه 
االنطالقة الناجحة في القطاع المصرفي 
العماني قدم س��ليمان بن حمد الحارثي 
لالعم��ال  التنفي��ذي  الرئي��س  نائ��ب   ،
المصرفي��ة االس��المية ببن��ك مس��قط، 
الش��كر والتقدير لكاف��ة الزبائن والفراد 
بالتس��هيالت  ثقته��م  عل��ى  المجتم��ع 
والخدمات المصرفية التي يقدمها ميثاق 

للصيرف��ة االس��المية وعل��ى التواص��ل 
والمشاركة اإليجابية في إنجاح الفعاليات 
و المب��ادارت و الخط��وات الت��ي قام بها 
ميثاق منذ تدشين عملياته في السلطنة 
.. وأوضح سليمان الحارثي ان منذ بداية 
تدش��ين ميث��اق للصيرف��ة اإلس��المية 
وطوال االعوام األربع الماضية قام ميثاق 
بتدش��ين منتج��ات و خدم��ات مصرفية 
جديدة في الس��وق و تنظيم العديد من 
اللقاءات والندوات وحلقات العمل بهدف 
التعريف باهمية ودور الصيرفة االسالمية 
وتعريف الجمهور بالخدمات والتسهيالت 

للصيرف��ة  يمك��ن  الت��ي  المصرفي��ة 
االسالمية تقديمها و كانت هذه اللقاءات 
ناجحة وشهدت حضور مميز من مختلف 
فئ��ات المجتمع كما نجح ميثاق في تعزيز 
التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات 
الحكومي��ة والخاص��ة وتم اط��الق عدد 
م��ن المب��ادرات المجتمعي��ة التي تخدم 
المجتمع والتعريف بالفرص االستثمارية 
القطاع��ات  مختل��ف  ف��ي  الموج��ودة 

والمجاالت ..
 محطات مضيئة 

وش��هدت االعوام األربع��ة الماضية من 
انطالقة ميثاق للصيرفة اإلس��المية عدد 
م��ن المحط��ات المضيئ��ة ولع��ل أهمها 
حصول��ة ف��ي ش��هر ماي��و 2017 عل��ى 
الموافق��ة النهائي��ة م��ن الهيئ��ة العامة 
لس��وق الم��ال والبنك المرك��زي العماني 
وذلك الط��الق أول برنامج صكوك مفتوح 
للجمي��ع بم��ا فيهم األفراد وذل��ك  بقيمة 
100 مليون ريال عماني ، وقد اعلن ميثاق 
للصيرف��ة اإلس��المية ع��ن حصول��ة على 
موافقة الهيئة العامة لسوق المال لزيادة 
حجم اإلص��دار األصل��ي لصك��وك ميثاق 
لإلص��دار األول من مبلغ )25( مليون ريال 

إلى مبلغ -/44,608,300 ريال.

مسقط-

أعلنت مجلة »بانكر ميدل إيس��ت« عن 
إدراج اس��م بن��ك العز اإلس��المي ضمن 
قائم��ة البن��وك  األكثر نموا في الش��رق 
األوس��ط ف��ي ع��ام 2016 ، يأت��ي ذلك 
انعكاس��ا للدور الذي يضطلع به بنك العز 
اإلس��المي في تعزيز األدوار المنوطة به 
لتعزيز الصيرفة اإلسالمية في السلطنة .

وتعليقا عل��ى إدراج البنك ضمن قائمة 
البنوك األكث��ر نموا قال المكرم، س��الم 
بن س��عيد الش��قصي الرئيس التنفيذي 
لبنك العز اإلس��المي: نحن سعداء  بهذا 
التصنيف الذي يعتبر اعترافًا من المجتمع 
المصرفي بالتزام البنك المستمر لتوفير 

أفضل المنتجات والخدمات للعمالء.
تجدر اإلشارة الى أن بنك العز اإلسالمي 

ه��و البن��ك الوحيد ف��ي الس��لطنة الذي 
يق��دم 35 منتجا تلبي احتياج��ات األفراد 

والشركات على حد سواء .
وأض��اف الش��قصي قائ��ال: إنن��ا نض��ع 
عمالئن��ا ف��ي ناصي��ة اهتمامن��ا دوم��ًا ، 
ونتخذ قرارات تلبي رغبات مختلف شرائح 

المجتمع، منوها إلى أن هذا االنجاز يؤكد 
بم��ا ال يدع مجاال للش��ك أننا نس��ير على 
الطري��ق الصحي��ح ونعمل عل��ى تحقيق 
األفضل وفقا لالستراتيجة التي ننتهجها 

في عملنا الدؤوب.
ويفخ��ر بنك العز اإلس��المي بمس��توى 

األداء ال��ذي تمك��ن م��ن تحقيق��ه خالل 
النص��ف األول م��ن العام الحال��ي ، حيث 
أن ذل��ك ي�أتي كنتيج��ة طبيعية اللتزامنا 
الحصيف��ة  اإلدارة  مجل��س  بتوجيه��ات 
مقرونة بتكاتف الكادر البشري في تحقيق 

االستراتيجية .
وكان بنك العز اإلس��المي قد أعلن في 
وقت س��ابق نتائجه المالي��ة للربع الثاني 
من الع��ام الحالي محققا نس��بة نمو في 
قطاع األعمال الرئيسية ، كما ظلت جودة 
االئتمان ف��ي محفظة تمويل البنك قوية 
أيضا ، وأوضحت البيانات واألرقام وصول 
ذمم التمويل المدينة للبنك إلى 386,95 
مليون ريال عماني مس��جلة نموا بنسبة 
56,21 % مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماض��ي ونم��وا بنس��بة 23,71 %من 

نهاية عام 2016.

عمانتل توفر حلول المعلومات واالتصاالت المتكاملة لوزارة البيئة 

سليمان الحارثي : ثقة الزبائن سر النجاح والريادة

ميثاق للصيرفة اإلسالمية يكمل 4 سنوات من النجاح وتحقيق االنجازات

بنك العز اإلسالمي ضمن قائمة البنوك األكثر نموا في الشرق األوسط 

 حمدان بن علي 
البـــــادي

مــليون سائح رقم 
ليس صعبا..!

تحدي��د األهداف من أولويات بناء الخطط 
او  خط��ة  اي  ونج��اح  واالس��تراتيجيات 

استراتيجية. 
الحكومي��ة  المؤسس��ات  تكاتف��ت  فل��و 
والخاصة األخرى التي لها عالقة من قريب 
أو بعي��د بالجانب الس��ياحي وح��ددت هدف 
استقطاب مليون سائح إلى محافظة ظفار 
خالل موسم الخريف االستثنائي الذي يمتد 
لثالثة أش��هر ويك��ون هذا الرق��م أو بما ال 
يقل عنه هو المستهدف وال نعتقد إن ذلك 
صعب أو إن الرقم كبير على وزارة السياحة 
أو بلدي��ة ظفار على وجه الخصوص، وهم 
يت��كأون عل��ى خب��رة س��نين طويل��ة ف��ي 
التعامل مع الموس��م السياحي واالستفادة 
من هذه الخبرة ألحداث نقلة نوعية ترتقي 
بالس��ياحة في ظفار بعيدًا عن الش��عارات 
الرنان��ة والت��ي ال تمس القطاع الس��ياحي 
بصل��ة وايض��ا بعي��دا ع��ن االت��كاء عل��ى 
الخصوصي��ة العمانية الت��ي يجب أال تمس 
واالع��ذار الواهي��ة بموس��مية الخريف وأن 

االستثمار به غير مجدٍ .
 فالسياحة »بزنس« والزوار يبحثون عن 
خدمات وأنشطة مختلفة ومتنوعة وبأسعار 
محددة يمكن ممارستها خالل وجودهم في 

المحافظة. 
ظفار تودع هذه األيام موس��ما استثنائيا 
وحتى ال تذه��ب الجهود التي بذلت وقدمت 
في ه��ذا الموس��م هب��اء، يج��ب أن تكون 
هن��اك وقفات م��ن الي��وم للقائمين وحتى 
المش��اركين في موسم الخريف وباالخص 
فعاليات مهرجان صاللة السياحي وتقييمه 
تقييم��ا واقعيا واالس��تماع إلى وجهات نظر 
األطراف األخرى وخاصة الجمهور المستفيد 
والعمل على تلبية احتياجاته في المواسم 
المقبل��ة، فلن تنش��ط الس��ياحة في عمان 
كافة ما لم يت��م التعامل معها وفق خطط 
وأجن��دة واضحة ومعلوم��ة للجميع وخاصة 
المجتمع الذي يجب أن يس��اهم ويس��تفيد 
من السياحة وأن يكون شريكا فاعال فيها. 

أم��ام  والكم��ال  بالتم��ام  أش��هر  عش��رة 
المعنين عن الموس��م الس��ياحي الصيفي 
المقب��ل بظف��ار اعتب��ارا من الي��وم وذلك 
للبدء بتنفيذ العديد من المش��اريع وتنفيذ 
الخط��ط لتعزيز الس��ياحة ف��ي المحافظة 
وتهيئة المرافق واس��تقطاب المستثمرين 
وم��ن ل��ه عالق��ة ويمك��ن أن يح��دث فرقا 
الس��ياحي م��ن كاف��ة  الموس��م  وتقيي��م 
النواح��ي وت��دارس م��ا يمك��ن تالفيه في 
المواس��م القادمة واالس��تفادة من تجارب 
ال��دول األخرى خاصة أن بع��ض الجماليات 
البس��يطة تصن��ع فروق��ات كبي��رة، وحتى 
نتجنب األعمال اإلنش��ائية التي نراها تكثر 

مع اقتراب الموسم السياحي في ظفار . 
بالطب��ع ال نقل��ل م��ن الجه��ود المبذولة 
ولكن الناس ملت وبدأت بالبحث عن وجهات 
جدي��دة قد تكون قريبة أو مش��ابهة ألجواء 
محافظ��ة ظفار ونس��بة التغيي��ر المحدثة 
س��نويا في الخدمات الس��ياحية واألنشطة 
المصاحب��ة له��ا قلي��ل ومن تس��تقطبهم 
المحافظ��ة قليلين ج��دًا وهم م��ن الداخل 
ونس��بة أنفاقهم قليلة والس��ياحة صناعة 
وتعزيزه��ا  الصناع��ة  ه��ذه  يجي��د  وم��ن 
المراف��ق الس��ياحية األنش��طة الترفيهي��ة 
التي تناس��ب مختلف ش��رائح الس��ياح هو 
من سيس��تفيد من هذا القطاع والس��ياحة 
اس��تثمار طويل األجل وأرباحها ال يمكن أن 

تتحقق في يوم وليلة.
Hamdan.badi@omantel.om

أجنحة
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تُمارس الفنون الش��عبية العمانية في 
كاف��ة محافظ��ات الس��لطنة، وتُقام في 
المناس��بات االجتماعي��ة كاألع��راس أو 
االحتفال بالمولود الجديد وغيرها. ومن 
أش��هر الفنون العمانية الشعبية هو فن 
الرزحة، حي��ث يصطف الرجال في رقصة 
الرزحة في صفوف متس��اوية يتبارز فيها 
الرجال بالس��يوف ويلقون فيها الش��عر 
العرب��ي بأنواعه في مناظرات ش��عرية. 
ويعتب��ر ف��ن الرزح��ة من أق��دم الفنون 

العماني��ة التقليدي��ة الحربية والتي يُس��تخدم فيها الطبل إلثارة الحم��اس بين المتنازحين من الفريقين. إل��ى جانب فن الرزّحة، 
فهنالك العديد من الفنون العمانية الشعبية األخرى مثل العازي والبرعة وغيرها.  

تختلف وتتنوّع األزياء العُمانية التقليدية 
بشكٍل واضح بين محافظات السلطنة، فلكل 
مُحافظة زيّها التقليدي المُميّز والمتفرّد. 
وتتن��وّع األزي��اء العُماني��ة التقليدي��ة في 
زخارفها وألوانها ونوع الُقماش المُستخدم، 
ولك��ن جميعها تتميّ��ز بألوانه��ا المبهجة 
وخياطته��ا اليدوي��ة الدقيقة والمناس��بات 
التي يتم ارتدؤها فيها. وقد دأب العمانيون 
عل��ى االلت��زام بأزيائه��م التقليدي��ة والتي 
تُعّ��د حاليًا مظهرًا من مظاهر الحفاظ على 
التراث، حيث ال يزال العمانيون يرتدونها في 

مناسباتهم المختلفة.

شواهد ثقافية وحضارية
ال تجدها إال في عمان 

تشكل قيما إنسانية وابتكاراً مميزا 

مسقط-

تتمّيز ســــلطنة عمان بإرثها الثقافي الزاخر بالكنوز الحضارية المتفرّدة والتي تمّكن اإلنســــان الُعماني بإبداعه وفكره النّير في ترســــيخها على مر العصور. 
فعلــــى مــــدى التاريخ ابتكــــر العمانيون فنونًا وحرفًا وعادات شــــّكلت بدورها قيم المجتمــــع العماني وأعطته طابع الخصوصية والتمّيــــز. فمن أقصى عمان 
إلــــى أقصاهــــا، تجد ألوانًا متنّوعــــة من هذه الموروثات الثقافيــــة التي تميز كل محافظة بطابع خــــاص ال تجده في المحافظات األخــــرى، والتي بالتالي تمّيز 
سكان كل محافظة بأزيائهم ومأكوالتهم وعاداتهم وتقاليدهم وفنونهم. ويستمتع الزّوار والسّياح  عند زيارتهم للسلطنة بتجربة ثقافية وحضارية مثرية 
بالتعرّف على الحياة العمانية األصيلة وتفاصيلها التي تضم قيمًا إنسانية جميلة وابتكاراً وإبداعًا ُممّيزاً. وال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه البيئة العمانية 

وطبيعتها الساحرة في استلهام هذا التنّوع الثقافي البارز. وهنا سنستعرض 6 شواهد ثقافية وحضارية ال تجدها إال في ُعمان.

الخنجر الُعمانيفنون شعبية

أفـــالج

أزياء تقليدية

إن الخنج��ر العُماني هو رمز الهوية العمانية، فهو يحتّل الش��عارات 
الوطنية ويرمز إلى الش��خصية العُمانية وما تحويه من الكرم واألصالة 
والش��هامة. وقد توارث العُمانيون صناعة الخنجر حيث يتم صنعه من 
الفضّ��ة الخالصة في عملية ش��اقة تس��تغرق وقتًا لي��س بقليل. ويتم 
النق��ش على صفائ��ح الخنجر في عملي��ة دقيقة تتطّلب مس��توىً عاٍل 
م��ن المهارة واالحترافي��ة. ويرتدي العمانيون الخنجر في مناس��باتهم 
واحتفاالته��م وهنال��ك العديد م��ن الخناجر العُمانية منها الس��عيدي 

والصوري والجنوبي والنزواني.

قد تكون األفالج أحد أهم الس��مات الحضارية التي تمتاز بها سلطنة 
عُمان. فهي اختراع عُماني يمت��از بذكائه وبراعته الفائقة من الناحية 
الهندسية والزراعية والفلكية. فاألفالج هي إرث حضاري تتميّز به كافة 
واليات الس��لطنة، ابتك��ره العمانيون لري مزارعهم وتقس��يم حصص 
المياه بين أفراد القري��ة الواحدة. وإذا ما ذهبت في جولةٍ بين المزارع 
ف��ي الق��رى العمانية، س��ترى المياه تنس��اب في األفالج ط��وال اليوم، 
في مش��هدٍ جميل يبعث على الراحة واالس��ترخاء. وال يزال العمانيون 
يحافظون على نظ��ام الري باألفالج فهو النظام التقليدي المُعتمد في 

ري المزارع بالسلطنة.

إن الق��الع والحص��ون العُمانية هي ش��واهد تاريخية وحضارية 
على مدى براعة العُمان��ي وذكائه و وكذلك فنّه، فهي تضم بين 
جنباتها دالئل تش��ير إل��ى اإلبداع العُماني المتأص��ل منذ القدم، 
بهندسة بارعة وفنون معمارية فريدة. وقد  شيّد العمانيين القالع 
والحص��ون ألغراض تاريخية مُتعددة وهي آثار حضارية في الوقت 
الحال��ي تجذب الكثير من السُ��يّاح والزوّار للتع��رّف على التاريخ 
العُماني األصيل. وتنتش��ر القالع والحصون في كافة محافظات و 
السلطنة، فال تكاد محافظة تخلو منها. وقد عكفت حكومة السلطنة 

على ترميمها وتأهيلها وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي.

يمتل��ئ المطب��خ العُمان��ي بالكثير م��ن المأك��والت العُمانية 
التقليدية الشهيرة والتي تجعل المطبخ العُماني متفرّدًا بأطباقه 
الش��هيّة، ومن أش��هر هذه المأكوالت هي الحلوى العُمانية التي 
تُالقي رواجًا كبيرًا بين السُ��يّاح وال��زوّار. وتختلف كذلك الحلوى 
العُماني��ة من منطقة إلى أخرى ولكن ال يختلف اثنان على طعمها 
اللذي��ذ. كما يضم المطبخ العُماني مأكوالت أخرى مثل العرس��ية 
والهريس وخبز لحوح الُظفاري وخبز الرخال والشواء العُماني. وفي 
كل مُحافظ��ة عمانية تجد صنفًا أو صنفي��ن مميّزان، كما تختلف 

مسميات الطبق الواحد من منطقة إلى أخرى.

قالع وحصونالمطبخ الُعماني
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عين الكسفة في الرستاق مشفى لعالج الروماتيزم واألمراض الجلدية 
شاطىء ساحل الباطنة استرخاء بين موج بحر عمان 

مسقط - العمانية 

تزخر الس��لطنة بمقومات طبيعية متنوعة 
تس��اهم في إيج��اد بيئ��ة س��ياحية جاذبة 
للس��ياح م��ن داخ��ل الس��لطنة وخارجه��ا، 
فس��حر الطبيعة نس��ج من جبال الس��لطنة 
وأوديتها وس��هولها وبحاره��ا وتتجلى في 
ح��ب المغامرة واالستكش��اف واالس��تجمام 
والترفيه، كما تنعم الس��لطنة بتاريخ ممتد 
وبحضارة واس��عة تتضح مالمحها في جميع 
واليات السلطنة من خالل القالع والحصون 
واألب��راج الش��اهدة عل��ى معالم الس��لطنة 

التاريخية.
وتنس��جم الطبيعة في الس��لطنة فتنحت 
األودية لها طريقا وس��ط الجبال الش��اهقة 
لتعب��ر فيطري��ق زراع��ي وصوال إل��ى البحر، 
وتوجد بالسلطنة عدد من الكهوف الجميلة 
الت��ي يقصده��ا الس��ياح والمستكش��فون 
وتجذب الش��واطئ الجميلة عددًا من الزوار 
للتج��ول والتخييم، كما تنع��م البالد بجبال 

وسهول معتدلة األجواء في فصل الصيف.
ملهم السياح 

وتعد نياب��ة الجبل األخض��ر بوالية نزوى 
بمحافظ��ة الداخلي��ة إح��دى المناطق التي 
تلهم الس��ياح، ويبلغ ارتف��اع الجبل االخضر 
أكثر م��ن 3000 متر عن س��طح البحر وهو 
جزء من سلسلة جبال الحجر، ويمتاز بطقسه 
المعتدل واللطيف في فصل الصيف والبارد 
في فصل الش��تاء ويش��تهر بتنوع منتجاته 
الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان والخوخ 

والمشمش واللوز والجوز والورود.
وم��ن الجب��ال الجميلة في فص��ل الصيف 
" جب��ل ش��مس " ويقع ف��ي والي��ة الحمراء 
بمحافظ��ة الداخلي��ة، ويبل��غ ارتفاع��ه أكثر 
م��ن 3500 متر عن س��طح البحر، وس��اعد 
ه��ذا االرتف��اع على تغي��ر من��اخ الجبل عن 
باقي المناطق في الس��لطنة وشبه الجزيرة 
العربي��ة، وتصل درجة الح��رارة فيه إلى )0( 
درجة مئوية في فصل الش��تاء، وما بين 26 
و35 درج��ة مئوي��ة في فص��ل الصيف، مما 
جعله مصدر جذب للسياح األجانب من هواة 
التخييم وبعض العائالت العربية التي تبحث 

عن الهدوء والطقس اللطيف.
عيون عذبة

كم��ا تش��تهر الس��لطنة بوج��ود العديد 
م��ن العي��ون المائي��ة العذبة م��ن أقصى 
الش��مال إلى الجنوب لتشكل أحد المقومات 
الس��ياحية المهم��ة ال��ى جان��ب الطبيع��ة 
والجب��ال  الفس��يحة  والش��واطئ  الخالب��ة 
الش��اهقة والرمال الناعمة واألودية الجارية 

وغيرها من المقوم��ات الثقافية والتاريخية 
والحضاري��ة األخ��رى، ولقد س��اهمت هذه 
العي��ون )الينابيع( في المناطق الجافة بدورا 
هاما في تحديد أماكن االستيطان القديمة، 
وتستخدم مياهها في الشرب والزراعة حتى 

يومنا هذا.
عالج الروماتيزم 

وتع��د "عي��ن الكس��فة" بوالية الرس��تاق 
إح��دى العي��ون المائي��ة الطبيعي��ة وتصل 
درج��ة حرارتها إلى 45 درج��ة مئوية وتنبع 
منه��ا المي��اه الس��اخنة في ع��دة "جداول" 
لس��قي البس��اتين وتش��تهر مياهها بأنها 
عالج طبيعي ألمراض الروماتيزم لطبيعتها 
" الكبريتية" كما تس��تخدم عالجا لألمراض 

الجلدية.
ومن العيون المشهورة في السلطنة أيضا 
" عي��ن الثوارة " بوالية نخ��ل التي تنبع من 
ج��ب لصلد وه��ي ذات مياه صحية س��اخنة 
تنس��اب من الوادي لمس��افة 300 متر قبل 
أن تتفرع إلى قس��مين، يك��ون أحدهما فلج 
"كب��ة" واالخر فلج "الصاروج"، وتعتمد والية 
نخ��ل على ه��ذه العي��ن وروافده��ا في ري 

مزروعاتها بنسبة %90 تقريبا.
برك مائية 

وتش��كل األودي��ة أح��د عوام��ل الج��ذب 
الس��ياحي ف��ي الس��لطنة ومن أش��هر تلك 
األودي��ة "وادي بن��ي خالد" ال��ذي يبعد عن 
محافظة مس��قط حوالي 200 كيلومتر وهو 
أش��هر أودية محافظة شمال الشرقية ويعد 
من األودي��ة الدائمة الجريان، وتكمن روعة 
هذا الوادي في وجود البرك المائية الكبيرة 
التي تتجمع وسط التكوينات الصخرية على 

مدار العام، باإلضافة
إلى وجود كهف "مقل" الذي يعد أحد أكبر 
الكهوف في الس��لطنة ، كما يوجد بالوادي 
بع��ض العيون المائي��ة الطبيعية مثل عين 
حمودة وعين الصاروج وعين دوة إضافة إلى 

وجود بعض القرى الجميلة كقرية بضعة.

ومن األودية الموجودة في السلطنة والتي 
تعد وجهة سياحية خاصة في فصل الصيف 
"وادي ش��اب" ال��ذي يق��ع في نياب��ة طيوي 
التابعة لوالية صور عل��ى بعد 76 كيلومترا 
من والية قريات، ويعد من األودية الجميلة 
التي تش��تهر يها محافظة جنوب الشرقية، 
وينفرد ه��ذا الوادي بموقع��ه المتميز على 
الطريق الس��احلي الذي يرب��ط بين واليتي 

قريات وصور.
وهن��اك " وادي الحوقي��ن" الذي يبعد عن 
محافظة مسقط حوالي 150 كيلومترا وهو 
أح��د األودي��ة الجميلة في والية الرس��تاق، 
ويتميز بجريان مياه��ه طوال العام وتتجمع 
في مج��راه الكثير من البرك المائية، إضافة 
إلى وج��ود الش��الالت الجميل��ة خاصة في 

موسم االمطار.

متنزه طبيعي 
كم��ا يع��د "وادي ضيق��ة" م��ن الوجهات 
الس��ياحية الجميلة في الس��لطنة، ويقع في 
والي��ة قريات وه��و امتداد لبع��ض األودية 
بمحافظة شمال الشرقية ويصب في مجراه 
حوال��ي 120 واديًا على طول المجرى الذي 
يمت��د من والي��ة دم��اء والطائيي��ن وحتى 
مصبه بوالية قريات، ويش��كل وادي ضيقة 
متنزها طبيعيا تتجمع ف��ي أجزاء كبيرة منه 
األحواض المائية الواسعة، ويعد هذا الوادي 
بمثاب��ة نهر ج��ار تتدفق فيه المي��اه طوال 
العام، كما ساعد إنشاء سد للوادي المسمى 
بسد "وادي ضيقة" على شهرة المكان وهو 
يتسع لما يقارب من 100 مليون متر مكعب 

من المياه.
كما يوج��د العدي��د من االودي��ة االخرى 
ف��ي مختلف محافظ��ات وواليات الس��لطنة 
الت��ى تش��كل عامل ج��ذب للس��ياح كوادي 
فدى بوالية ضن��ك، ووادي العربيين بوالية 

قريات، وغيرها من االودية.
وتش��تهر الس��لطنة بوج��ود العديد من 
الش��واطئ الجميلة التى تتن��وع بين جبلية 
ورملي��ة، وتتمي��ز محافظة مس��قط بوجود 
شواطئ رائعة ومالئمة للتخييم واالستجمام 
كش��اطئ الخي��ران والس��يفة إضاف��ة إل��ى 
الش��واطئ الترفيهي��ة كش��اطئ الص��اروج 

ومطرح والعذيبة والسيب.
وعلى ط��ول الطريق الواصل��ة بين والية 
قري��ات بمحافظ��ة مس��قط ووالي��ة ص��ور 
بمحافظة جنوب الش��رقية توجد الشواطئ 
الجميلة المتنوعة ذات الرمال البيضاء التي 

تستهوي عشاق الرحالت والتخييم<
شواطىء حالمة

وفي محافظة جنوب الباطنة توجد العديد 
من الشواطئ الرائعة التي تعد مزارا سياحي 
للسياح، أش��هرها شاطئ الس��وادي بوالية 
ب��ركاء الذي يع��د م��ن المواقع المناس��بة 

لالستجمام العائلي.

كما يعد شاطئ محافظة مسندم موقعا ذا 
أهمية اس��تراتيجية كبيرة لموقعه المتميز، 
ويكم��ن جم��ال ه��ذا الموقع بكث��رة وجود 
المضاي��ق، التي يصل طول بعضها إلى 20 
كم، وه��و مكان مثالي للقي��ام بجوالت في 
الق��وارب، وم��ن أهم المناش��ط والفعاليات 
التي تقام في هذا الموقع السباحة والغوص 

وزيارة قرية األسماك الصغيرة.
ومن اهم المواقع الس��ياحية الموجودة في 
الس��لطنة التي يمكن للس��ائح زيارتها خالل 
فص��ل الصيف"محافظة ظفار" حيث تش��تهر 
خالل الفترة من 21 يونيو وإلى 21 س��بتمبر 
م��ن كل ع��ام بموس��م فريد م��ن نوعه وهو 
موسم الخريف حيث يجتمع جمال الطبيعة من 
جبال مخضرة وشواطئ جميلة وسهول وأودية 
وعيون رائعة مع األجواء الماطرة يصاحب ذلك 

إقامة " مهرجان صاللة السياحي ".
عراقة الماضي 

وتزخ��ر مدين��ة صالل��ة بمحافظ��ة ظفار 
بوج��ود مقوم��ات س��ياحية فري��دة، ففيها 
القالع والحصون التي تحكي عراقة الماضي، 
وفيها العيون والشواطئ والخلجان الزاخرة 
بالرم��ال الذهبي��ة الالمع��ة وفيه��ا الجبال 

الشاهقة والسهول والصحاري.
وتشتهر صاللة بزراعة " النارجيل " والموز 
والفافاي طوال الع��ام، ويحرص زوارها على 
اقتن��اء " البخور " واللبان كت��ذكار يدل على 
المدينة التي يم��ارس أهلها صناعة البخور 

واستخراج اللبان.
وتتميز محافظة ظف��ار بوجود العديد من 
العيون المائية الجميل��ة التي يصل عددها 
إلى مايقارب 360 عينًا ممتدة على الشريط 
الجبلي للمحافظة ومن أشهرها )عين رزات، 
وعين طبرق، وعي��ن أثوم، وعين صحلنوت، 
وعي��ن جرزيز، وعي��ن حمران ( ويت��م حاليا 
االس��تفادة من مياه هذه العيون لألغراض 
الزراعية من قب��ل بعض الجهات الحكومية 

والقطاع الخاص.

تتجلى في المغامرات واالستجمام والترفيه 

سحر الطبيعة في السلطنة بيئة جاذبة لسياح العالم  

وادي شاب ملتقى 
سياح العالم ووجهة 

سياحية مشهورة 

جبل شمس موقع 
للتخييم صيفا وشتاء 

على ارتفاع
 3500 متر 
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مسقط – راشد البلوشي
ش��اب اس��تطاع ان يش��ق طريقه الى 
عال��م التج��ارة منذ نعومة أظف��اره ، 18 
عاما قضاها في القط��اع الخاص متنقال 
بي��ن قطاع الفن��ادق وقط��اع المطاعم، 
ش��كلت في خارطته الذهنية طريق الى 
عالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
اس��تطاع خالله��ا ان يكس��ب خبرة من 
خالل تنقله م��ن منصب الى اخر، واضعا 
نص��ب عينه رؤيته االقتصادية في ايجاد 
مؤسسة خاصة به، يديرها ويستفيد من 

خبراته السابقة.
الوظائ��ف الت��ي مر عليه��ا جعلت منه 
رجل اعمال ، رغم قلة موارده المالية، إال 
ان العزيمة واالرادة والرغبة الى الوصول 

الى القمة كان دافعا قويا في ذلك.

"بون كافيه"
الشاب احمد بن مبارك البلوشي يروي 
قصة نجاحه في مؤسسته الصغيرة عن 
فك��رة الجودة لتج��ارة الب��ن، عبارة عن 
توريد مكائن القهوة وصناعتها ونكهات 
للمقاه��ي  أنواعه��ا  بجمي��ع  العصائ��ر 
المش��روع يحمل اسم المش��روع "بون 
كافي��ه" حيث ق��ال بدأت الفك��رة عندما 
كنت اعمل في اح��د الفنادق الرائدة في 
السلطنة بوظيفة مدير مطاعم للمنتجع، 
اقوم بتغيي��ر مكائن القهوة واس��تيراد 
االجهزة الجدي��دة الخاصة بالقهوة من 
سويسرا، كانت الش��ركة الممولة ليس 
له��ا فرع في عم��ان، لهم ف��رع في احد 
الدول الش��قيقة المجاورة، ويقوم فريق 
م��ن تل��ك الش��ركة او الوكي��ل بزيارتنا 
لفح��ص وصيان��ة تل��ك المكائ��ن كل 
ش��هر، في ذل��ك الوقت واثن��اء تواجدي 
بش��كل دائم مع فريق الصيان��ة احاول 
اتعلَّم كيفية صيان��ة تلك االجهزة، بعد 

فترة الحظ مس��اعد مدير الهندسة لدى 
الش��ركة المختصة، حب التعرف وشغف 
المتابعة وأنني اريد ان اتعلَّم، فساندني 
وعلمن��ي قواعد صيان��ة المكائن وكيف 
يت��م التعام��ل م��ع األجه��زة فأحبب��ت 
الفكرة وبعد ش��هور عديدة من التفكير 
والمتابع��ة عل��ى التعلي��م، طرحت عليه 
فكرة انش��اء فرع لهم في مسقط، فكان 
ردهم باننا ال نحتاج الى ان نفتح فرع في 

السلطنة حاليا.
ومض��ت األيام وانا أراق��ب الوضع عن 
ق��رب وأتعل��م كيفي��ة صيان��ة المكائن 
وإعداد القهوة، وبعد فترة عاودت الكرة 
ف��ي فتح الموضوع معه، فقال نبحث عن 
شخص مناسب يفتح شركة في السلطنة 
ويك��ون وكيال لنا وأعطان��ي رقم تلفون 
والبري��د االلكترون��ي الخ��اص بالمدير 
التنفيذي في الدولة المجاورة، تواصلت 
معه وكان يس��ألني أس��ئلة وان��ا اجيب 
عليها حتى اقتنع بأف��كاري ومقترحاتي، 
مؤكدا ل��ه ثقت��ي بنفس��ي ، طلب مني 
المقابلة في مكتبه ، سافرت اليه وعقدنا 

اجتماعا مبدئيا بالتعرف على بعض وبعد 
مرور ش��هر التقينا م��رة آخ��رًا وتباحثنا 

الموضوع كيف يكون التعاون بيننا.

تسهيل االجراءات
طرحت الفكرة والمشروع الى صندوق 
الرف��د فكانت االس��تجابة من الصندوق 
بالموافقة على التمويل تم التوقيع على 
االتفاقية التي تمنحني الوكالة لمنتجات 
الشركة في سلطنة عمان، كان لصندوق 
الرف��د دور كبير في تس��هيل االجراءات 
وس��رعة التج��اوب على الموافق��ة ، مما 
دفعني الى اثبات وبذل مزيد من العمل 

الكون وكيال لهذا المنتج في بالدي .
ويس��تطرد الهوتي قائال: مشروعي ال 
يقتصر على والية بعينها إنما مشروعي 
يش��مل كل السلطنة من مس��ندم الى 

صاللة.

اقبال كبير
ويضيف احمد البلوش��ي لكل مشروع 
تحديات تواجهه، اال انها ال نجعلها عائقا 
امام طموحاتنا كش��باب في ه��ذا البلد 
العزي��ز، فهن��اك تحديات بس��يطة جدا 
وه��ي كيفية ايجاد س��وق للمنتج واقناع 
االخرين ، وعلى المدى البعيد س��يكون 
لك مكان في السوق المحلي وستحصل 

على تعاون من قبل االطراف االخرى .
المش��روع بالنس��بة إليّ  كل ما املك 
م��ن الخب��رات المتراكمة خ��الل عملي، 
الحم��د هلل بعد عناء كبير في اول س��نة 
المح��ل يالق��ي اقب��اال كبي��را م��ن قبل 
الزبائن وهناك اش��ادة كبيرة ، والموقع 
الحالي ال يخدم المش��روع وهناك خطة 
خ��الل األش��هر القليل��ة القادم��ة نق��ل 
المش��روع الى منطقة حيوية، ونس��عى 
الى ارضاء العم��الء ونؤكد بان النجاح ال 

يأتي اال بعد عناء .

قصة نجاح
بتمويل من صندوق الرفد

أحمد البلوشي من الفنادق إلى إدارة مشروع »بون كافيه« 

18
عاما قضاها 

واصراره يفتح له 
بوابة المشروع 

الخاص 

■ أحمد البلوشي

أخبــار

موسم سياحة قياسي 
في اليونان يرفع نسبة 

نمو االقتصاد
أثينا - وام

حقق موس��م الس��ياحة في اليونان 
نتائ��ج قياس��ية بلغ 5ر14 ملي��ار يورو 
خ��الل النصف األول من الع��ام بزيادة 
تبل��غ قراب��ة ملي��ار ي��ورو ع��ن نفس 
الفترة م��ن الع��ام 2016 وفقا لمكتب 
االحص��اء الوطن��ي اليونان��ي مما كان 
له اثره االيجابي في محافظة اقتصاد 
اليون��ان على وتيرة نم��و ثابتة محققا 
نسبة نمو ربع سنوية تبلغ 5ر0 بالمئة 
خالل الربع الس��نوي م��ن أبريل حتى 

يونيو الماضي.
كم��ا حقق االقتص��اد اليوناني خالل 
الرب��ع الثان��ي نس��بة نم��و تبل��غ 8ر0 
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي. وبلغت نس��بة النمو السنوية 
خالل الربع األول من العام 4ر0 بالمئة.

التابع��ة  االحص��اء  وكال��ة  وكان��ت 
لالتحاد األوروبي »يوروس��تات« قالت،  
أن اليون��ان تعان��ي م��ن أعل��ى معدل 
بطالة بي��ن جميع دول منطقة اليورو، 
حي��ث تصل نس��بة البطال��ة فيها إلى 

7ر21 بالمئة.

دبــــــي تستقبل 
9.2 مليون سائح 

خالل 7 أشهر 
دبي-

ارتفعت حركة الس��ياحة الوافدة إلى 
دبي خالل األش��هر السبعة األولى من 
الع��ام الجاري إلى 9.2 ماليين س��ائح، 
مقاب��ل 8.4 ماليين س��ائح في الفترة 
ذاته��ا م��ن الع��ام الماض��ي محقق��ة 
زيادة %9.52، وفق��ًا إلحصاءات دائرة 
الس��ياحة والتس��ويق التج��اري بدبي، 
الت��ي أظه��رت ارتفاع��ًا في متوس��ط 

إشغال الفنادق بواقع 77 %.
وأظهرت اإلحص��اءات ارتفاع الطاقة 
االس��تيعابية لفن��ادق اإلم��ارة خ��الل 
الفت��رة م��ن يناي��ر حتى نهاي��ة يوليو 
الماضي إل��ى 105.07 آالف غرفة في 
679 منشأة فندقية مقابل 99.73 ألف 
غرفة خ��الل الفترة نفس��ها من العام 
الماضي ضمن 675 منشأة بنمو 5%.

فيم��ا بل��غ إجمالي الليال��ي الفندقية 
نح��و 16.65 ملي��ون ليل��ة مقارنة مع 
15.85 مليون ليلة بنهاية يوليو 2016، 
بمتوس��ط مدة إقامة ق��دره 3.5 ليال. 
وسجل متوسط سعر الغرفة الفندقية 
تراجع��ًا قدره %3.45 إلى 503 دراهم 
للغرف��ة الواح��دة مقاب��ل 520 درهمًا 
للفت��رة ذاتها من الع��ام الماضي، في 
حي��ن انخف��ض متوس��ط العائد على 
الغرفة إل��ى 388 درهم��ًا مقابل 397 

درهمًا بنهاية يوليو 2016.



23 سبتمبر 2017

مسقط-

أش��ادت منظمة الطيران المدن��ي الدولية 
بالجه��ود الت��ي تق��وم به��ا الهيئ��ة العامة 
للطي��ران المدن��ي ف��ي الس��لطنة والتعاون 
المميز ال��ذي تبذله الهيئة ف��ي إدارة خطط 
الط��وارئ للطي��ران وف��ق المعايي��ر الدولية. 
وأش��ادت المنظمة بالدور الكبير الذي تبذله 
الس��لطنة ممثل��ة بالهيئة في ظ��ل األوضاع 
االس��تثنائية الراهنة ف��ي المنطقة من خالل 
إدارة خط��ة الط��وارئ بكفاءة عالي��ة على كل 
األصعدة بداية من إدارة األزمة عند الحدث ثم 
التخطيط لتطوي��ر حلول فعالة لزيادة الطاقة 
االستيعابية للطائرات في المجال الجوي مرورًا 
بالتنسيق وايجاد الحلول الفنية لتنفيذ مراحل 
الخطة وإع��ادة تخطي��ط المس��ارات الجوية 
وإضاف��ة مس��ارات جوي��ة جديدة م��ع مراعاة 

أسس ومعايير السالمة الجوية. 
 وثمنت المنظمة ال��دور البناء الذي تقوم 
به الس��لطنة في ترس��يخ التع��اون مع دول 
المنطق��ة لتطوي��ر قطاع الطي��ران المدني 
والذي تفخ��ر به المنظمة الت��ي تتطلع إلى 
استمرار ودفع العالقات المتميزة.  من جانبه 

أش��اد د. محمد بن ناص��ر الزعابي، الرئيس 
التنفي��ذي للهيئ��ة بالجه��ود االس��تثنائية 
الت��ي يق��وم بها موظف��ي الهيئة الس��يما 
المختص��ون ف��ي مج��ال المالح��ة الجوية 
من حيث س��رعة االس��تجابة مع المتغيرات 
الطارئ��ة وتأمين س��المة األج��واء العمانية 

ورف��ع كفاءتها وقدرته��ا االس��تيعابية بما 
يتناسب مع األوضاع الطارئة، وثمّن الزعابي 
الدور اإليجابي والدع��م الذي تبنته منظمة 
الطيران المدني الدولية في س��بيل تأمين 
مرون��ة الحركة الجوية في أجواء الس��لطنة 

بكل سالمة ويسر.
 وأوضح ب��أن الهيئة عملت خ��الل الفترة 
األخي��رة عل��ى إدخ��ال تحس��ينات عالية في 
المجال الجوي العماني وشبكات االتصاالت 
المساندة للقطاعات الجديدة والحالية، وجاء 
التوسع في القطاعات الجوية ضمن سلسلة 
من التط��ورات المخطط لها بهدف الريادة 
في خدمات المالحة الجوية على المستويين 
االقليم��ي والعالمي لتقدي��م خدمات جوية 
أفضل ولضم��ان انس��يابية الحركة الجوية 
في أجواء الس��لطنة ورفع مس��توى السالمة 
لها، وتُوجت هذه الجهود مؤخرًا بتدش��ين 
قطاع المنطقة الس��ادس عقب افتتاح مركز 
مسقط للمراقبة الجوية كأكبر وأحدث مركز 
للمراقبة الجوية ف��ي المنطقة والذي يعتبر 
من االنج��ازات الب��ارزة للنهض��ة المباركة 
لموالنا جاللة الس��لطان، حفظه اهلل ورعاه، 

في قطاع الطيران المدني.

الدقم-

حصد فندق ومنتجع بارك ان باي راديس��ون الدقم جائزة »الفنادق 
الفاخرة الحديثة لعام 2017«. كما حصل نونو نيفيس المدير العام 
لفنادق ب��ارك ان في عمان على جائزة »أفضل مدير عام في عمان« 
حس��ب دليل الس��فر الفاخر التي تمث��ل دليل الس��فر الفاخر وذروة 
السفر واإلنجاز السياحي وتؤيد األفضل في هذا المجال والتخصص؛ 

وبالتالي للخروج على رأس القائمة هو حقا انجاز يدعو للفخر.
 وأشادت جوائز دليل السفر الفاخر بجميع أولئك الذين تفوقوا في 
هذه الصناعة، فقد شهد هذا العام عددا غير مسبوق من الشركات 
المدرجة في القائمة النهائية القصيرة، مما يوفر منافسة قوية في 
كل فئة. ويخضع جميع الفائزين بجوائز دليل السفر الفاخرة لنفس 
معايير التقييم الصارمة التي يقوم بها المهنيون الداخليون لدى 
الش��ركة. ويضمن فقط الشركات واألفراد األكثر جدارة سيرا على 
األقدام مع واحدة من هذه الجوائز المرموقة والحصول على مكان 
في دليل الفائزين الجوائز لدى الشركة، والتي سيتم توزيعها على 
أكثر من نصف مليون ش��خص م��ن المهنيين واألثرياء في جميع 

أنحاء العالم.
 ويق��دم الفندق والمنتج��ع ذو ال� 4 نجوم ف��ي الدقمأماكن إقامة 
مفروشة بالكامل )شاليهات وشقق( والمطاعم وصالة وملعب تنس 
ومنطقة لألطف��ال وصالة ألعاب رياضية وحمام س��باحة في الهواء 
الطل��ق وغرف اجتماع��ات وصالة للقراءة. ب��ارك إن الدقم هو فندق 
معتمد من ش��ركة SafehotelAlliance لمعاير االمن والسالمة، 
  HACCP لمعاي��ر البيئة والحفاظ عليها وش��هادة Green Keyو

لمعاير الس��المة الغذائية. كما حقق الفندق لعام 2017 منها جائزة 
التميز من TripAdvisor و Booking.com بحسب آراء النزالء. 

 ويق��ول نونو نيفي��س، المدير العام لمجموعة بارك إن مس��قط 

وب��ارك إن الدق��م. »إنه معلما آخ��ر لعالمة بارك إن باي راديس��ون 
ف��ي عمان. أنا فخ��ور جدا لقيادة هذه الف��رق المذهلة للحفاظ على 
وتنفي��ذ معايير العالمة التجارية التي بدأت للحفاظ على الموظفين 

والضيوف وأصحاب العمل في مركز الصدارة واالهتمام.
واضاف: ان الدقم منطقة نامية، ومن الرائع أن نعرف أننا جزء من 
نموها. موظفينا هم إلى حد بعيد قلب نجاحنا ألنهم يوفرون الراحة 

الفاخرة لجميع ضيوفنا.
وقال: نحن فخ��ورون لقبول الجائزة، إن فريقنا يعمل بجد لتحقيق 
أهدافنا وسيواصل بذل الجهود لتوفير رضا النزالء وتجاوزه ». يقول 

أحمد دغمش، مدير فندق ومنتجع باركإن باي راديسون الدقم.

ثمنت ترسيخ التعاون مع دول المنطقة لتطوير القطاع

منظمة الطيران المدني تشيد بجهود السلطنة في
إدارة خطط الطوارىء للطيران وفق المعايير الدولية  

فندق بارك إن راديسون الدقم يحصد جائزة العام عن الفنادق الفاخرة الحديثة

■ د. محمد بن ناصر الزعابي

حلقة عمل عن منهجية حساب 
مساهمة السياحة في الناتج المحلي

مسقط-

نظمت وزارة الس��ياحة مؤخرا بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية حلقة 
عمل عن منهجية حساب مساهمة السياحة في الناتج المحلي بحضور  أحمد 

بن ناصر المحرزي  وزير السياحة. 
كما حضر حلق��ة العمل ممثلون من الوزارة و المرك��ز اإلحصائي الخليجي 
والمرك��ز الوطني لإلحصاء والمعلومات وش��رطة عمان الس��لطانية والبنك 
المركزي العماني ووزارة القوى العاملة. وقدم الحلقة خبير إحصاءات السياحة 

التابع لمنظمة السياحة العالمية.
وتضمنت حلق��ة العمل عدد من المحاور كان أهمه��ا، مفاهيم اإلحصاءات 
الس��ياحية ومحتويات جداول حساب السياحة الفرعي ومنهجية إعداد جداول 
السياحة الفرعي في السلطنة في جانب العرض والطلب والعمالة واالستثمار 
كم��ا تضمنت حلق��ة العمل عرضًا لنموذج جداول حس��اب الس��ياحة الفرعي 

للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
هدفت حلقة العمل الى التعريف بمنهجية التعامل مع اإلحصاءات السياحية 
وكيفية احتس��اب مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بشكل دقيق، 
حي��ث تعتبر اإلحصاءات الس��ياحية من أه��م البيانات الضروري��ة في عملية 
تطوير القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها، كما أنها تعطي مؤشرات 
لقياس األداء في المؤسس��ات الس��ياحية وقياس رضا الس��ياح مما يس��هل 
متابعة القطاع والس��عي لتحسين الخدمات. كما تكمن أهمية تطوير وسائل 
اإلحصاءات الس��ياحية بصورة منهجي��ة في إعداد الخطط واالس��تراتيجيات 
والبرامج والمش��اريع الس��ياحية، بما يعزز من مس��اهمة القط��اع في الناتج 

المحلي اإلجمالي.
يأتي تنظيم ه��ذه الحلقة في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة الس��ياحة 
العالمية لالستفادة من الخبرات الفنية في المجاالت السياحية المختلفة ومن 

ضمنها اإلحصاءات السياحية في السلطنة.

الطيران العماني يوقع اتفاقية 
المشاركة بالرمز مع الخطوط الكينية

مسقط-

وقع الطيران العماني، الناقل الوطني لس��لطنة عُمان، اتفاقية المشاركة 
بالرم��ز مع الخطوط الجوية الكينية، وتأتي هذه اإلتفاقية كخطوة يحذوها 
الناقلي��ن لتعزي��ز الخدم��ات الت��ي تُقدم ف��ي الخط الجوي بين مس��قط 
ونيروبي، حيث تم تفعيل هذه اإلتفاقية اعتبارًا من 28 أغسطس الماضي.

وبموج��ب هذه اإلتفاقية الجديدة، سيتس��نى للمس��افرين عبر الخطوط 
الجوية الكينية االس��تمتاع بالربط الس��لس للوصول إلى مسقط مباشرة 
من نيروبي إبَّان تدش��ين الطيران العُماني رحالته المباشرة إلى نيروبي 
في ش��هر مارس من هذا العام، وبالتالي ستقوم الخطوط الجوية الكينية 
بتس��ويق أرقام رحالتها على رحالت الطي��ران العُماني المجدولة في أيام 

الثالثاء واألربعاء والجمعة واألحد على خط نيروبي - مسقط.
وق��ال ب��ول جريجورويتش، الرئي��س التنفيذي للطيران العُماني: يس��ر 
الطي��ران العُمان��ي توقيع هذه االتفاقية للمش��اركة بالرم��ز مع الخطوط 
الجوية الكينية ليتس��نى للناقل الوطني تقدي��م خدماته المميزة لضيوف 
الخطوط الجوية الكينية، إذ تش��هد التجارة بين البلدين نموًا مطردًا على 
مر السنين، وبدورها تُعد هذه اإلتفاقية مع الخطوط الجوية الكينية تطورًا 
طبيعيًا لهذه العالقة في ظل تدشين رحلتنا المباشرة بين مسقط ونيروبي 

في مارس الماضي«.



الفج�ر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

4:38
5:53

12:07
3:34
6:16
7:27

مواقيت 
الصالة في 

مسقط
أرقـــام 
تهمــك

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

استعالمات رحالت مطار صاللة:

استعالمات الطيران العماني:

مركز استعالمات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:

سبتمبر 2017م    ـ    العدد 44 www.wejhatt.com

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

بين النجاح والفشل عالمات كبيرة ودالئل ومؤشرات، ونحن 
اليوم أمام تحديات عدة في القطاع الس��ياحي الذي يأخذ نموا 
متدرجا ولكن ضعيفا س��واء في جذب االستثمارات أو تحسين 

البنية األساسية في عديد المواقع.
خ��الل أيام مهرجان خري��ف صاللة للع��ام 2017، كنّا نتابع 
باهتمام كبير األرقام التي ينش��رها مرك��ز االحصاء الوطني 
كل أس��بوع وكل شهر، ومؤش��رات التراجع طوال أيام فعاليات 
المهرج��ان منذ بداي��ة انطالقته وحت��ى قبيل االنته��اء نهاية 

أغسطس الماضي.
الس��ؤال الذي نطرحه الي��وم، هل هذا التراج��ع طوال فترة 
أيام الموسم هو مؤش��ر على فشلنا في إنجاح أيام المهرجان 
وس��اهمت كل المؤسس��ات المعني��ة ف��ي وص��ول المهرجان 
لمرحل��ة التراجع رغ��م أن الطقس االس��تثنائي في محافظة 
ظف��ار ال يقارن حتى في كثير من ال��دول، حتى ال تزيد درجة 
الحرارة عن 25 درجة مئوية، بينما ش��هدنا في دول س��ياحية 
أخ��رى أخذت تظه��ر كمناف��س، أن درجات الح��رارة تفوق 35 
درج��ة. ولك��ن كان هناك اقبال كبير عليها م��ن قبل كثير من 
السياح سواء من السياح العمانيين أو من دول الخليج مما أفقد 

صاللة حصة من األفواج السياحية. 
بال ش��ك األس��باب عديدة منها عدم تكاتف المؤسسات وكل 
يلقي األمر على الجهة األخرى وال نعرف من يس��وق لموس��م 
الخريف ومن يدير الفعاليات ومن يهيىء البنية األساسية لكننا 
ندرك أن عمان بأكملها هي المستفيد األول واألخير من نتائج 
الموس��م السياحي. لذلك كان يفترض أن نعمل بروح الفريق 
الواح��د أو أن نش��كل فريقا لكل وحدة فيه مهمة وأن نس��وق 

الموسم السياحي تسويقا يدر دخال ويعزز األرقام والنتائج. 
هذا العام ش��هدنا تناقصا ف��ي أعداد الس��ياحي طوال فترة 
الموس��م، حت��ى وصلنا لنس��بة ارتفاع 2  %  تقريب��ا مع نهاية 
إجازة عيد األضحى، وأننا قد نش��هد أيضا تراجعا في الموسم 
المقب��ل إذا لم ن��درس األمر بش��كل واقعي وتغلب األس��باب 
ونض��ع الحلول م��ن اآلن وأن نتحمّل المس��ؤولية كاملة، في 
تراجع األعداد للس��ياح، فلوال أن الحركة السياحية في الداخل 

عززت النمو لكان هناك ضعفا وتراجعا كبيرا.
ال نزال نقول أن التسويق مهم وال بد ان يكون قويا ومدروسا 
وأن نصرف عليه المال الكثير لتحقيق العوائد منه. وحتى اآلن 
هناك أفراد في دول الخليج ال يعرفون عن موسم الخريف في 
صالل��ة، وهذا تقصير منا نحن وليس منهم ألننا لم نس��تطع 
أن نص��ل إلى كل فرد في الس��عودية أو الكويت أو البحرين أو 
قط��ر أو اإلمارات ونغريهم للمجىء إلين��ا حتى ليوم أو يومين 
نظرا لقرب المكان بدال من أن يذهب إلى البوس��نة أو جورجيا 
أو أذربيجان التي استطاعت أن تسحب البساط من أمام موسم 
خريف صاللة ليسقط المس��ؤولون عن المهرجان في الدرس 

بعد ظهور المنافسين.
yahmedom@hotmail.com

هل فشل مهرجان
خــريف صــاللة؟

يوسف بن أحمد البلوشي

السيد هيثم يؤكد على أهمية رفع كفاءة
مخرجات العمل في برامج التراث والثقافة 

صحار-

أكد صاحب الس��مو السيد هيثم بن طارق آل 
س��عيد، وزير التراث والثقافة، عل��ى أهمية رفع 
كفاءة مخرجات العمل في برامج التراث والثقافة 

المتنوعة .
جاء ذلك خالل زيارة س��موه الميدانية مؤخرا، 
لع��دد من المواق��ع التي يجري العم��ل بها في 
محافظت��ي جن��وب وش��مال الباطن��ة لمتابعة 

ومعاينة العمل فيها.
تضمن��ت الزي��ارة معاينة موق��ع أرض الوزارة 
في والية بركاء لدراسة إقامة عدد من المرافق 
الخاص��ة بعملية الترمي��م والصيانة، إلى جانب 
المجموع��ات  وإدارة  لحف��ظ  حديث��ة  مخ��ازن 

المتحفية والمقتنيات اآلثارية.
كما إش��تملت الزيارة قلعة صحار للوقوف على 
خط��ة التأهيل بعد أعم��ال الترمي��م والصيانة 
الشاملة لمرافق القلعة التي سيقام فيها متحف 
قلعة صحار للمجموعة المتحفية الخاصة بتاريخ 
وت��راث الوالي��ة، كما زار س��موه دائ��رة التراث 
والثقاف��ة في صحار وإلتقى بموظفيها، مش��يدًا 

بما يتم تنفيذه من أنشطة مختلفة.
كما زار س��موه مركز لوى الثقاف��ي في والية 
ل��وى الذي يت��م تنفيذه بالتع��اون بين األهالي 
ومؤسسة جس��ور الرائدة في مجال المسؤولية 
االجتماعية والتي تأسس��ت من قبل 3 ش��ركات 

وهي ش��ركة صح��ار ألمني��وم وش��ركة أوربك 
وشركة فالي.

رافق س��موه خ��الل الزيارة س��الم بن محمد 
المحروقي، وكيل الوزارة لش��ؤون التراث، وعدد 

من مسؤولي الوزارة.

المنامة-

زادت شركة طيران الخليج ، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين 
، عدد رحالتها إلى موسكو من 4 رحالت أسبوعية إلى 7 رحالت 
أس��بوعية بواقع رحلة واحدة يوميًا، حيث س��يُعمل بالجدولة 
الجديدة بدايًة من آخر أسبوع من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك 
تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء رحالت الناقلة المباشرة 

من وإلى مطار دومديدوفو الدولي بالعاصمة الروسية.
وقال رئيس القطاع التجاري بطيران الخليج أحمد جناحي : إن 
زيادة عدد رحالتنا وتحسين منتجاتنا، ستمنح مسافرينا وصواًل 
أسهل إلى موسكو من مختلف أرجاء المنطقة، وذلك من خالل 
خيارات سفر متعددة سواء للرحالت المباشرة أو رحالت الربط 
من وإلى العاصمة الروس��ية. نعتقد أن هذه التطور اإليجابي 
سيعزز من تنافس��يتنا في السوق وس��يلقى الصدى اإليجابي 

لدى مسافرينا وإقبالهم للسفر الى موسكو.

طيران الخليج تسير 7 رحالت

أسـبوعية إلــى موســكو
طيران صاللة يشتري 6 طائرات من »رواج األلمانية« 

طيران السالم يعين محمد أحمد رئيسًا تنفيذيًا جديداً 

صاللة-
وقعت شركة طيران صاللة، مؤخرا على مذكرة 
تفاهم مع ش��ركة رواج األلمانية لصناعة الطيران 
لش��راء 6 طائرات من ن��وع 228 الجي��ل الجديد 
وه��ي نوع من الطائ��رات التي تتمي��ز بأنها ذات 

استعماالت مختلفة ومتكيفة مع كافة الظروف .
وق��ال علي بن مس��عود كش��وب عضو مجلس 
ادارة ش��ركة طيران صالل��ة والعضو المنتدب ان 
الش��ركة تواصل تقدمها في تطوير ودعم النهج 
ال��ذي عملت علي��ه طيران صاللة من��ذ انطالقها 
في ايجاد نوع جديد م��ن خدمات الطيران يعمل 

على دعم االقتص��ادي العماني وكذلك المواطن 
في جمي��ع مفاصل حياته اليومية س��واء النقل او 

الشحن وغيرها من الخدمات.
واس��تطرد كش��وب قائ��ال: ه��ذه االتفاقي��ة 

وماس��بقها من اتفاقي��ات فإن طي��ران صاللة 
قادم بخط ثابت ومتوازن النش��اء ش��ركة نقل 
عام واس��تكمال اجراءاتها بش��كل كامل وقريبا 
االعالن عن هذه الشركة التي ستخدم السلطنة 
بش��كل كامل وس��يكون لدينا تواجد في جميع 
والس��ياحية  والصناعي��ة  التجاري��ة  المناط��ق 
واالقتصادية كل حسب رغبته وسيكون له دور 
كبير في ان ندعم الحركة االقتصادية بش��كل 
اسرع واسهل سواء الصادر او الوارد منها وهذا 
بكل تأكيد سيوفر لدينا تحدٍ كبير وواسع لكي 

نكون على قدر المسؤولية.

مسقط-
عين مجلس إدارة طيران الس��الم 
الكابت��ن محم��د أحمد ف��ي منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة ابتداًء من 
الثان��ي من أكتوب��ر 2017. ويمتلك 
الرئي��س التنفي��ذي الجديد مس��يرة 
مهنية حافل��ة بالنجاحات واإلنجازات 
ف��ي مُختل��ف الجوان��ب التش��غيلية 
والتجاري��ة والمالية بقط��اع الطيران 
والتي سيس��عى من خاللها أن يقود 
دفة طيران السالم في رحلته لتحقيق 

واألداء  الكف��اءة  مس��تويات  أعل��ى 
وخدمة العمالء.

وتمتد خب��رة الكابتن محمد أحمد 
ألكثر من 30 عامًا في قطاع الطيران 
حيث ش��غل قبل انضمام��ه لطيران 
الس��الم، منص��ب مدي��ر العملي��ات 
والصيان��ة ف��ي العربي��ة للطي��ران. 
وخ��الل فت��رة عمل��ه ف��ي العربي��ة 
محم��د  الكابت��ن  تول��ى  للطي��ران، 
أحمد العديد م��ن المناصب واألدوار 
ف��ي الش��ركة منه��ا العم��ل كعضو 

مجلس إدارة في عددٍ من المشاريع 
والشركات التابعة للطيران. كما كان 
أح��د أبرز أعض��اء الفريق المؤس��س 
للش��ركة ولعب دورًا ريادي��ًا في بدء 
أعمال أغلب الشركات التابعة للعربية 
للطيران بما في ذلك خمس��ة مراكز 
لعملي��ات الدع��م الجوي ف��ي العالم 

العربي ومنطقة الشرق األقصى.
وس��اهم الكابتن محم��د أحمد في 
ع��ددٍ م��ن المش��اريع الكب��رى التي 
نفذتها الش��ركة بما في ذلك ش��راء 

الطائ��رات وأجهزة مح��اكاة الطيران 
فض��اًل عن مش��روع توس��يع المطار 
وبدء وتش��غيل أكاديمي��ة الطيران. 
وتض��م مس��يرته المهني��ة العم��ل 
كمدير عام وعض��و مجلس إدارة في 
ع��دد من ش��ركات الطي��ران التابعة 

للعربية للطيران.


