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1500 طائرة تعبر المجال
الجــوي العـمانـي يومــيًا

مسقط ــ 

قــال الدكتور محمد بن ناصــر الزعابي الرئيــس التنفيــذي للهيئة العامة 
للطيــران المدني ان أكثر من 1500 طائرة تســتخدم المجال الجوي العماني 
يوميًا والتي يتواصل ازدياد أعدادها بمعدل نســبته يصل الى 11 % ســنويًا 
نظرا لما يتميز به المجال الجوي العماني من عوامل جذب وأهمية في منطقة 
الشرق األوسط من حيث موقعه الفلكي وحيوية مساراته التي تربط بين أهم 
مطارات العالم في كل من أســتراليا وآســيا والشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا 

إضافة الى نوعية الخدمات التي يقدمها.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

كل اللي تريده وأكثر
مع 'حياك على كيفك'

الباقة مسبقة الدفع الجديدة المتكاملة.

تطبق الشروط وا�حكام.

١
جيجا بايت

بيانات

١
جيجا بايت

تواصل اجتماعي

مكالمات
 غير محدودة إلى

5
أرقام مفضلة

٧ ر.ع
٢

جيجا بايت
بيانات

٢
جيجا بايت

تواصل اجتماعي

مكالمات
 غير محدودة إلى

5
أرقام مفضلة

١٠ ر.ع
٤

جيجا بايت
بيانات

٤
جيجا بايت

تواصل اجتماعي

مكالمات
 غير محدودة إلى

5
أرقام مفضلة

١٥ ر.ع
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أصبحت قبلة األمان السياحي  

سياسة جاللة السلطان في إحالل السالم 
تجـذب سـياح العالـم إلـى السـلطنة 

كتب -يوسف بن احمد البلوشي
أصبحت الســلطنة بفضل سياســة جاللة 
ورعــاه،  اهلل  المعظــم، حفظــه  الســلطان 
في ارســاء الســالم وحل عديد المشــكالت 
والقضايــا الدوليــة، قبلــة ســياح العالــم 
الذيــن يبحثون اليــوم عن الدولــة اآلمنة 
والمســتقرة من اجل ان يقضون فيها اياما 
من االستجمام واالســترخاء على شواطئها 
الممتــدة ألكثر مــن ثالثــة آالف كيلو متر 
طولي والتمتع بالصحــاري والرمال الناعمة 

والشمس الذهبية عند شروقها وغروبها.
وشــهدت الســلطنة خالل العــام 2016 
حركــة ســياحية كبيــرة بفضل السياســة 
الحكيمــة لجاللته، اعــزه اهلل، والتي أوجدت 
ســمعة طيبة فــي المحافــل الدوليــة مما 

جعــل أنظار العالم يوجهــون رحالتهم نحو 
السلطنة ويشهدون الرحال اليها الكتشاف 
هــذه االرض التــي يســمعون عنهــا وعن 
سياسة سلطانها المفدى في احالل السالم.
يقــول وزيــر الســياحة احمــد بــن ناصر 
المحرزي، في تصريح خاص ل »وجهات« بال 
شــك ان سياسة جاللة الســلطان المعظم، 
حفظــه اهلل ورعاه، أعطت ســمعة طيبة في 

أنحاء العالم.
وأضاف : إن اي ســمعة طيبة سواء تتعلق 
بالجانب السياســي أو األمني أو االقتصادي 
تعطي حافزا للعالم عامة والسياح على وجه 
الخصــوص لزيــارة جانب مهم مــن العالم 
يســمع عنه مــن حيــث األمان واالســتقرار 
ويلعب دور في احالل السالم وحل كثير من 
القضايا االمر الذي يســهم ويحفز الســياح 

لالطالع على هذا البلد.
وقال المحرزي: اننا في وزارة السياحة نكمل 
الــدور في إطار الترويج للســلطنة ســياحيا 
ســواء من خالل حضورنا فــي المعارض أو 
الفعاليات التســويقية بهــدف الوصول الى 
األشــخاص والفئات المســتهدفة للتعريف 

بعمان سياحيا ومقوماتها السياحية.
وكشــف وزيــر الســياحة عــن ان الوضع 
والظروف االقتصادية التي تعيشها المنطقة 
اثرت علــى الحركة الســياحية في كثير من 
دول المنطقة ولكن شهدت السلطنة نموا 
في أعداد السياح حيث سجلنا ما يقارب 2.5 
مليون ســائح حتى أكتوبــر الماضي مقارنة 
2.2 مليــون ســائح مــن نفــس الفترة من 
2015. وأضــاف الى اننا نأمل نســجل رقم 

2.7 مليون سائح مع نهاية 2016.
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يعرض المئات من الوثائق التي يقرأ فيها مراسالت بين األئمة والسالطين  

مسقط ــ 
 يحكــي المعــرض الوثائقــي الدائــم للمحفوظات 
والوثائــق الوطنيــة، تاريخ عُمــان الطويل من خالل 
الوثائــق والمخطوطــات، كمــا يضــع خًطــا تاريخيًا 
لمســيرة التوثيق ليس في الســلطنة فقــط بل في 
العالــم. وال تقتصر الوثائــق المعروضة في المعرض 
على الوثائق الرســمية، بل يجد القارئ أعدادًا كبيرًة 
مــن الوثائق الخاصة التي تســند الوثيقة الرســمية 

وتكتب خًطا آخر للتاريخ إلى جوار الخط الرسمي.
ويســعى المعرض المتحفي إلى إبــراز تاريخ عمان 

عبــر الحقب الزمانيــة.. وال يكتفي المعــرض بإتاحة 
تاريخ عُمان المكتــوب على الورق بل يعرض لنماذج 
لما نُحت منه على أحجار ســومر وآكاد، ورُســم على 
الخرائــط الدولية، وصُــك على العمــالت والطوابع، 
وُوثــق فــي المخطوطــات، وسُــطر فــي الصحــف 

والمجالت العالمية، وسُرد في الصور واألفالم.
أقدم وثيقة

وتعــود أقدم وثيقــة عمانية إلى األلــف الثالث قبل 
الميــالد، وهي حصــاة بن صلت في واليــة الحمراء.. 
ونقشت على هذه الحصاة الكثير من الرسومات التي 
توثق لتلك المرحلــة التاريخية. وتوضع هذه الحصاة 

وما عليها من رسومات على خارطة التوثيق في العالم 
التي تعود أقدمها إلى 40 ألف سنة قبل الميالد، وهي 
عبارة عن رســم على الصخر وجد في أســتراليا يرجح 

أنها لطير »الجينيورنس«.
ويمكن للزائر أن يجد في المعرض/    المتحف تاريخا 
يبدأ من اســتخدام اإلنســان الكتابة عبر الرسومات 
والصــور والــدالالت في الصخــور والفتــرات الزمنية 
لظهورها في عُمان ثم يتناول تاريخًا متكاماًل للتوثيق 
واألرشــفة بما في ذلك اســتخدام الخط المسند إلى 
ظهور اســتخدام الخط العربي ثــم يتحدث المعرض 
عن عُمان في العصور والحقب الزمنية المختلفة إلى 

وقتنا الحاضر وعرض األدوات المستخدمة في الكتابة 
واألحبار. كما يجد الزائر منضدة إلكترونية للبحث عبر 
شاشــات إلكترونية للتعرف على عشــرات اآلالف من 
الوثائــق والمحفوظات العمانية بطرق بحث ســهلة 

تستلهم التكنولوجيا الحديثة.
ويضــم المعــرض قاعة مخصصة عــن عهد جاللة 
الســلطان والنهضــة العمانيــة المباركة عبــر فيلم 
متكامــل باللغتيــن العربية واإلنجليزيــة، وخصصت 

قاعة أخرى عن الهيئة ومجاالت عملها.
كما يضــم المعرض أعــدادًا كبيرًة مــن الخرائط 

والعمالت والصور والطوابع. 

المتحف الوثائقي الدائم للمحفوظات والوثائق 
الوطـنية مزار سـياحي يعـرف بتاريخ عـمان
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أصبحت قبلة األمان السياحي 

سياسة جاللة السلطان في إرساء السالم
تجــذب سـياح العالـم إلـى السـلطنة

كتب -يوسف بن أحمد البلوشي
أصبحت السلطنة بفضل سياسة جاللة السلطان المعظم، حفظه 
اهلل ورعاه، في ارساء السالم وحل عديد المشكالت والقضايا الدولية، 
قبلة سياح العالم الذين يبحثون اليوم عن الدولة اآلمنة والمستقرة 
مــن اجــل ان يقضون فيها اياما من االســتجمام واالســترخاء على 
شــواطئها الممتــدة ألكثر من ثالثة آالف كيلو متــر طولي والتمتع 
بالصحاري والرمال الناعمة والشمس الذهبية عند شروقها وغروبها.

وشهدت السلطنة خالل العام 2016 حركة سياحية كبيرة بفضل 
السياســة الحكيمة لجاللتــه، اعزه اهلل، والتي أوجدت ســمعة طيبة 
فــي المحافل الدوليــة مما جعل أنظــار العالم يوجهــون رحالتهم 
نحو الســلطنة ويشــهدون الرحال اليها الكتشاف هذه االرض التي 

يسمعون عنها وعن سياسة سلطانها المفدى في احالل السالم.
ويقول وزير الســياحة احمد بن ناصر المحرزي، في تصريح خاص 
لـ "وجهات" بال شك ان سياسة جاللة السلطان المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، أعطت ســمعة طيبة في أنحاء العالم. وأضاف : إن اي ســمعة 
طيبة سواء تتعلق بالجانب السياسي أو األمني أو االقتصادي تعطي 
حافزا للعالم عامة والســياح على وجه الخصوص لزيارة جانب مهم 
من العالم يســمع عنه من حيث األمان واالســتقرار ويلعب دور في 
احالل الســالم وحل كثيــر من القضايــا االمر الذي يســهم ويحفز 

السياح لالطالع على هذا البلد.
تكملة

وقال المحرزي: اننا في وزارة السياحة نكمل الدور في إطار الترويج 
للسلطنة سياحيا سواء من خالل حضورنا في المعارض أو الفعاليات 
التســويقية بهدف الوصول الى األشــخاص والفئات المســتهدفة 

للتعريف بعمان سياحيا ومقوماتها السياحية. 
وكشــف وزير الســياحة عن ان الوضع والظروف االقتصادية التي 
تعيشــها المنطقة اثرت على الحركة الســياحية فــي كثير من دول 
المنطقة ولكن شهدت السلطنة نموا في أعداد السياح حيث سجلنا 
ما يقارب 2.5 مليون ســائح حتى أكتوبر الماضي مقارنة 2.2 مليون 

سائح من نفس الفترة من 2015.
وأضاف الى اننا نأمل نســجل رقم 2.7 مليون ســائح مع نهاية 
2016. وهذا مؤشر الى ان هناك طلبا متزايدا على السياحة نحو 
الســلطنة نظرا للسمعة الطيبة في العالم والمقومات السياحية 
التــي تزخر بهــا. وشــدد المحرزي علــى أهمية ان نتوســع في 
زيادة أعداد الفنادق وتهيأة البنية االساســية الســتقبال األعداد 
السياحية المستقبلية، واليوم نحن نشهد نمو كبير في محافظة 
ظفار من حيث أعداد الســياح. كما شــهدنا أيضا هبوط أســعار 

الفنادق مع زيادة أعدادها.
صدى واسع

من جانبه أكد ســامر خيــر مدير عام فندق ماريــوت صاللة في 
مرباط بال شــك ان سياســة جاللة الســلطان قابــوس المعظم، 
حفظــه اهلل ورعاه، جعلت الســلطنة في طليعة الــدول التي تتمتع 
باالمان واالستقرار. فقد أرسى جاللته بسياسته الحكيمة في احالل 
السالم وحل القضايا األمن في نفوس سياح العالم مما جعلت اسم 
الســلطنة يتردد في االوساط الســياحية في العالم وأننا كلما زرنا 
المعارض العالمية نلمس هذا االمر وباتت الســلطنة قبلة ســياح 
العالم وهذا نلمســه من خــالل زيادة أعداد الســياح الى محافظة 
ظفار هذا العام والذي تعزز بشــكل كبير حيث تبلغ نســبة الزيادة 

بحوالي 20  % .
وجهة آمنة

وقال عامــر حاردان مدير شــركة الصفوة للســياحة: بالتاكيد ان 
سياســة جاللة الســلطان المعظم الســلمية وعــدم االنحياز جنبت 
الســلطنة العديد من مخاطر االرهاب بالمنطقة واسهمت في زيادة 

عدد السياح الوافدين للسلطنة سنويا. 
وأضاف: تعرف عمان اليوم على انها وجهة سياحية امنة خالية من 
اي مخاطــر في كافة انحاء العالمم ولكافة الجنســيات وهذا جاء من 
خالل سياسة جاللة الســلطان المعظم الذي ارسى قواعد وعالقات 
دبلوماسية وسياسية طيبة مع كافة البلدان عربية كانت او اجنبية، 
ومما ال شــك فإن هذا ســهل من مهام التســويق للمنتج السياحي 
العُمانــي . واضاف ان عنصر االمان الدائم والذي كان دائما ومازال 

العنصر االهم للتسويق السياحي.

بلد مستقر
ويقــول ناجي ابي فــرح مدير عام فندق توليــب إن في الخوير: ان 
حكمة جاللة السلطان المعظم، حفظه اهلل ورعاه، في سياسة احالل 
الســالم واالمــان ودور جاللته فــي حل عديد القضايــا في المنطقة 
جعلت من اسم السلطنة يتردد بين السياح بأن السلطنة بلد مستقر 
وآمن ويقوم جاللته باحالل الســالم وحل قضايا العالم وهو إســهام 
فاعل عزز من ان الســلطنة باتت وجهة يفضلها الكثير من الســياح 
ونــرى الكثير من األفواج الســياحية تأتي للســلطنة للتمتع باالمان 
وبمقومــات هذه البالد ذات الحضــارة العريقة والمقومات المتنوعة 
التــي ال توجد مثيال لهــا في بلــدان العالم، بجانب الكرم للشــعب 
العُماني كشعب مضياف ويرحب بالسياح وهو يحسس السياح انهم 
آمنــون على هذه االرض. لذلك نحن نرى اليوم نموا كبيرا وإشــغاال 

في الفنادق فمثال لدينا حجوزات تتراوح بين 75  %  و80  %  .

تأثير إيجابي 
ويشــير حميد المجيني صاحب شــركة جولدن تورز السياحية: ان 
الســلطنة بفضل حكمة وسياســة جاللة الســلطان المعظم جعلت 

السياح يقبلون على عُمان والتمتع بأجوائها وطبيعتها البكر.
وقــال: فقــد جعــل جاللته مــن خالل حــل العديد مــن القضايا 
والتوســط لالفراج عن بعض رعايا الــدول في اليمن وإيران عرّف 
العالم ان الســلطنة بلد آمن ويعزز السالم وهو ما يؤثر ايجابا في 
استقطاب السياح الى السلطنة والذين ينبهرون باالمان واالستقرار 
والمقومات السياحية وطيبة الشعب العُماني في استقبال السياح 

والتعامل معهم.

المحرزي لـ»         «:
السـمعة الطيبة سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا تحفز السياح 
لزيــارة عُمان

مسؤولون في القطاع 
السياحي لـ »         «:
سياسة جاللته جعلت 

السلطنة في طليعة الدول 
المفضلة سياحيا
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قال فهد الهاشــم مدير مكتب التمثيل 
السياحي لوزارة الســياحة في السعودية؛ 
أننا ال نسطيع أن نقول انه عزوف عن زيارة 
الســلطنة من قبل الســياح الســعوديين 
ولكن في هذه السنة كان هناك انخفاض 
في عدد الســعوديين الذين ســافروا الى 
الخــارج نظرا لألزمــة اإلقتصادية وتقليل 
رواتب الموظفيــن الحكوميين مما تراجع 
عدد المســافرين حســب احصــاءات غير 

رسمية الى ما يقرب من 40 %.
وعن إقبال الســياح الســعوديين الى 
دبــي والدوحة، قال الهاشــم: بال شــك 
ان حركة الطيران بين السعودية ودبي 
تصــل في اليــوم إلى 14 رحلــة طيران 
وهذا بحد ذاته يساعد في جذب السائح 
الســعودي بجانب العــروض التي تقدم 

للعائلة السعودية.

وأشــار إلــى أننــا نعمل مــع الطيران 
العماني على زيادة الرحالت بين مسقط 
وعــدد مــن المــدن الســعودية، وهذا 
بدوره سيعمل خالل الفترة القادمة على 
تعزيــز الحركة الســياحية بين البلدين 
بجانب انــه مع افتتاح الخــط البري بال 
شــك ســتزداد الحركة ألن الســعودي 
يفضــل الســفر بالبر مــع عائلته.وقال: 
إننا في مكتب التمثيل الســياحي نعمل 
جنبا إلى جنب مع الشــركات الســياحية 
في المملكة ونمدهم بالمعلومات التي 
يحتاج إليها الســياح حينما يزور مكاتب 
الســفر والســياحة خاصة وأن كثير من 
الســياح يذهبون الى تلك المكاتب من 
دون تحديد وجهة ســفر محددة ولكن 
يتم اتخاذ قرار الوجهة حسب العروض 

واألسعار المطروحة في السوق.

رغم الجهود الترويجية لوزارة السياحة في سوق المملكة

عزوف السائح السعودي عن زيارة 
السـلطنة فـي موسـم الشـتاء..!

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة 
الدول المصدرة للســياحة إلــى دول الخليج 
خــالل الفترة األخيــرة وخاصة الــى كل من 

السلطنة ودبي وأبوظبي وقطر.
حيث بلــغ إجمالي عدد الزوار الســعوديين 
الى قطر أكثر من 740 ألف زائر بين شــهري 
يناير وســبتمبر 2016، ما يمثل زيادة قدرها 
8 %، مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة 

من العام الماضي.
كما كشــف خبراء ســياحة أن السعوديين 
رفعوا نســب اإلشــغال فــي فنــادق اإلمارات 
وقطر، الســيما مع بداية الموســم الشــتوي 
الذي يتميز بطقســه المعتــدل. وايضا خالل 
فصــل الخريــف قــي محافظــة ظفــار حيث 
الطقس المعتدل خالل تلك الفترة من العام 
والتي تعــد كمصيف للســياح الســعوديين 
خاصة والخليجييــن عامة. وأوضح الخبراء أن 
فنــادق في دبي والدوحة تســجل منذ مطلع 
الشهر الجاري نسب إشغال مرتفعة تصل إلى 
90 %، ورفعت بعضها شــعار »كامل العدد«، 

بحسب صحيفة عاجل السعودية.

وتشــهد رحالت الطيران القادمة لمطارات 
دبي والدوحة نسبة إشــغال كبيرة مع بداية 
الموسم السياحي. وذكروا أن نسب اإلشغال 
في فنادق أبوظبي ودبي، ارتفعت من 70 %، 
إلى 98 %، ووصلت في بعض األيام إلى 100 
%،، وبلــغ األمر إعداد قوائم انتظار، مشــيرًا 
إلى أن أيام العطلة المدرســية في المملكة، 

وتوافد السعوديين للسياحة في دبي أسهم 
في رفع نسب اإلشغال بمعدالت كبيرة.

وارتفع عدد الســياح الســعوديين إلى دبي 
منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 
بنسبة 6 %، ليصل الى 1.284 مليون سائح 
مقارنة مــع 1.216 مليون ســائح ســعودي 
خالل نفس الفترة مــن العام الماضي، حيث 

تصدر الســائح السعودي األســواق العالمية 
من حيث عدد الزوار في دبي خالل 9 شهور.

تقدم
وتقــدم الســوق الســعودي إلــى المرتبة 
السادســة إلــى أبوظبي من حيــث األهمية 
النســــبية للقطاع الفندقي بأبوظبي، فارتفع 

عددهــم إلــى 119.1 ألف نزيــل بنمو 6 %، 
واســتحوذوا على 3.61 %، مــن نزالء فنادق 
اإلمارة في الشــهور التســعة األولى من عام 

.2016
يشــكلون  الســعوديين  فالســياح  لذلــك 
رقما مهما من حيث رفع نســب اإلشغال في 
الفنادق ونسب التسوق من المراكز التجارية 

في كل من دبي وقطر.
الســؤال الذي نطرحه عبر »وجهات« لماذا 
ال يتوافد السياح الســعوديين الى السلطنة 
خالل الفترة الشتوية واقتصار زياراتهم فقط 

خالل موسم الخريف في محافظة ظفار.
رغــم الجهــود الترويجية المتعــددة التي 
تقــوم بها وزارة الســياحية ورحالت الطيران 
العمانــي الــى مــدن ســعودية منهــا جدة 
والريــاض والدمام والمدينــة وغيرها إال ان 
الســائح الســعودي ال يزال يعزف عــن زيارة 

السلطنة خالل هذه الفترة من العام.
نناقــش هــذا الموضــوع مــع عــدد مــن 
المســؤولين لنتعرف عن قرب عن األســباب 
والتوجهــات المســتقبلية للجهــات المعنية 

لجذب السياح السعوديين إلى السلطنة.

علي الحجري: ضعف التسويق في السعودية ودول الخليج

فهد الهاشم: تراجع بسبب األزمة االقتصادية

قال علي الحجري رئيس لجنة الســياحة 
بغرفة تحارة وصناعة عمان ان من أسباب 
عزوف الســعوديين عن زيارة الســلطنة 
خــالل فتــرة الشــتاء يأتي أولهــا ضعف 
التسويق في الســوق السعودي للتعريف 
بالســياحة العمانيــة ومقوماتهــا وكان 
اهتمام وزارة الســياحة ســابقا بالترويج 
فــي دول أوروبــا ممــا قلل مــن حمالت 
الترويــج فــي دول الخليج عامــة وهو ما 
أعطــى ضعفا في الحركة الســياحية نحو 
الســلطنة إال خــالل فترة موســم خريف 
صاللة نســبب الطقس في فصل الصيف 
ولكن السلطنة تتمتع بمقومات سياحية 
في بقيــة المحافظات مما يجعلها وجهة 

للعائالت السعودية.
الســائح  باعطــاء  الحجــري  وطالــب 
السعودي مميزات السائح العماني ومنها 
فــي عدد نــزالء الغرف أو فــي المخيمات 

نظرا ألن السياح الســعوديين يأتون مع 
عائالتهم مما يتطلــب تواجد عددا أكبر 
في الغرفة الواحدة. كما أكد على أهمية 
أن تنظــم وزارة الســياحة وغرفة التجارة 
والصناعــة حمــالت وجــوالت تعريفيــة 

في الســوق السعودي. وتســاءل الحجري 
قائــال؛ رغم وجود مكتب تمثيل ســياحي 
للــوزارة في الرياض لكــن هل قائم هذا 
المكتــب بدوره فــي الترويج للســلطنة 
بشكل فاعل. وأكد على أهمية فتح الباب 
للقطــاع الخاص للتســويق والترويج في 
تلك األســواق نظرا ألهميتها اليوم من 
حيث التدفق السياحي. كما تساءل رئيس 
لجنة الســياحة بغرفة التجــارة والصناعة 
عمــا إذا قامــت الجهات المعنيــة بدعوة 
شركات السياحة والســفر في السعودية 
لزيارة الســلطنة للوقوف على مقوماتها 

السياحية والفنادق الموجودة.
وأكــد انه خالل ملتقى بدية الســياحي 
تمــت دعــوة عــدد مــن الضيــوف من 
الســعودية وقــد عبــروا عــن انبهارهم 
بالســلطنة وما تزخر به من مقومات لم 

يكونوا يعرفون عنها من قبل.

■ علي الحجـري

سالم المعمري: السعودي مهم كسائح 
يقول س��الم بن عدي المعمري مدير 
ع��ام التروي��ج في وزارة الس��ياحة: بال 
ش��ك أن السياح الس��عوديين يشكلون 
أهمي��ة لل��دول الت��ي تس��عى لج��ذب 
األفواج الس��ياحية ومما ال شك فيه أن 
الس��ائح الس��عودي أخذ ترتفع نس��بة 
حض��وره ال��ى محافظ��ة ظف��ار خالل 
الموس��مين الماضيين وه��ذا جاء بعد 
سلس��لة حمالت ترويجية سواء الحملة 
المتعارف عليها عبر وس��ائل اإلعالم او 
من خالل ش��بكات التواصل االجتماعي 
التي اخذت أبعادا متعددة لجذب السياح 
ان  المعم��ري:  واض��اف  الس��عوديين. 
نس��بة السياح الس��عوديين أخذت تقل 
عم��ا كان ف��ي الس��ابق م��ا ع��دا خالل 
ب��دأت  المملك��ة  الن  نظ��را  اإلج��ازات 

تخطط من أجل تطوير الس��ياحة الداخلية من خالل انش��اء المجمعات التجارية 
التي توفر كل ما يريده السائح السعودي. مشيرا الى ان السائح السعودي يبحث 
ع��ن الترفي��ه والمراكز التجارية الكبيرة التي توفر له كل ش��يء من أجل قضاء 
ي��وم كامل تحت س��قف المركز التج��اري خاصة وان الس��عودي أيضا يبحث عن 
ال��دول التي توفر الحدائق المائية والمواقع التي تقدم الترفيه للعائلة الن كثير 
من السعوديين يأتون خالل رحالت السفر مع عائالتهم وهو ما يحعلهم يبحثون 

عن المدن الترفيهية.
افــــتقـاد

وأشار مدير عام الترويج في وزارة السياحة إلى ان السلطنة ال تزال تفتقد إلى 
المراكز التجارية الكبيرة والمتكاملة نظرا لضعف االستثمار من قبل المستثمر 
العمان��ي وتردده في هذا الجانب ونحن اليوم نأمل ان يلتفت رجال األعمال لهذا 
الجانب وإقامة المراكز الترفيهية المتكاملة التي تجذب السياح سواء من الداخل 

أو الخارج ألنها أصبحت مهمة جدا لجذب السياح الخليجيين خاصة.
وقال: السلطنة تولي أهمية لجذب السياح السعوديين مما جعل وزارة السياحة 
تعين مكتب تمثيل س��ياحي منذ عامين وهو في الرياض. ويقوم المكتب بدور 
كبير في الترويج للسلطنة سياحيا من خالل تواصله مع مكاتب السفر والسياحة 
هن��اك. وأكد المعم��ري إلى أن طموحنا أن يزداد عدد الس��ياح الس��عوديين إلى 

السلطنة وعدم اقتصار زيارتهم خالل فصل موسم الخريف فقط.
وقال: إن الطيران العماني أخذ يتوس��ع في السوق السعودي من خالل تسيير 
رحالته إلى مدن جديدة في المملكة وهذا يعطي دافعا لجذب السياح السعوديين 
إلى السلطنة لالس��تمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة. كما اننا نأمل مع افتتاح 
الطريق البري الذي يربط الس��لطنة بالسعودية في انتعاش الحركة السياحية 

والتجارية بين البلدين بشكل كبير خالل المرحلة المقبلة.

■ سالم المعمري

السعوديون يفضلون دبي لقضاء اإلجازة األسبوعية لوجود المراكز الترفيهية للعائالت

■ فهد الهاشم
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مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي 
تســمى حــارة اليَمَــن ويخلــط البعــض 
اســمهما مع اســم اليمــن، وال نعــرف أصل 
التســمية لهــا، لكنها تشــكل إرثــا تاريخيًا 
ببيوتهــا القديمــة التــي اصبحــت مهجورة 
ومنســية وكأن التاريــخ مــر عليها ونســيها 
بخــالف غيرهــا من الحــارات القديمــة التي 

تكتنزها أرض عمان.
تقع حارة اليَمَن في والية إزكي التي تبعد 
بحوالــي 120 كيلومترا غربًــا من العاصمة 
مســقط، وبالتحديد عنــد الحــواف العلوية 
لوادي حلفين في أقصى جنوب ممر ســمائل 
الذي يربط بين ســاحل الباطنــة ومحافظة 
الداخلية في وسط عُمان. وتشير الكثير من 
االكتشــافات األثريــة إلى أّن هــذه المنطقة 
كانت تشــكل ذات يوم أحد أهم المعابر من 

خالل جبال الحجر.
وتشــكل حارة اليَمَن تاريخا عميقا ببنائها 
الطيني وبيوتها المزدانة شــموخا في براعة 
هندســية قلمــا تجدهــا وتقف أبــواب منازل 
الحارة مشرعة ليد قد تأتي يومًا العادة الحياة 
إلى هذه الحارة بينما بعض نوافذها تتالطم 
مــع هبــوب الرياح لعــل ان تدخــل من بين 
شبابيكها اشراقة شــمس النهضة المباركة 
التي غيرت وجه عمان، لتعيش معها زمنا اكثر 
بهاء كغيرها مــن اآلثار القديمة التي حظيت 

بجهود الترميم.
وتعانــي حــارة اليَمَن اليــوم من كونها 
أصبحــت علــى األطــالل بعــد ان تهدمت 
أركانهــا، ورغــم ان وزارة التــراث والثقافة 
المعنية بترميم القــالع والحصون وضعت 

حــارة  اليَمَن ضمن خطط إعادة ترميمها 
لتكون مزارا ســياحيا جاذبا، لكن حتى اآلن 
لم تأت عليها أيدي الترميم، ورغم أهميتها 
لتكــون ضمــن قائمــة التــراث العالمــي 
لليونســكو لكــن ال نعــرف أســباب تأجيل 
دخولهــا التاريــخ الجديــد لعصــر النهضة 
المباركة بعد ان كانت هذه الحارة تشــكل 
رونقا هندســيا قديمــا في التاريــخ ما قبل 
ســبعينيات القــرن الماضي وال تــزال تقف 
صامدة رغم تهدم أجزاء من اسقف بيوتها.

أهمية
وتُعدّ واحة ازكي واحدة من أكبر الواحات 
في وســط عُمان، منا يمكن ان تكون مزارا 
ســياحيا جاذبا للعديــد من الســياح الذين 

يفدون الى الســلطنة، حيث إّن موقعها على 
الطرف الجنوبي من فجوة سمائل ال يكسبها 
أهميــة اســتراتيجية فحســب، بــل يجعلها 
مصبًــا لكميات هائلة مــن المياه المتدفقة 
من عددٍ من قنوات األفالج، والتي تنبع من 
فلج الملكي الذي يُعتقد بأنه كان يســتقي 

مياهه من أكثر من 120 رافدًا.
أما مســاحة الواحة فتقــارب 15 كم ابتداء 
مــن )أمطي( شــماال إلــى )زكيــت( جنوبًا، 
وتُعــدّ أقدم التجمعــات البشــرية الدائمة 
في الســلطنة حيث تؤرخ البقايا األثرية فيها 
باأللفية الثالثة قبل الميالد. وأما المســاحة 
الزراعية فيها حاليًا فقد تقلصت إلى منطقةٍ 
مــن بســاتين نخيل تابعــة لحــارات اليمن 
والنزار وسدي والرحى ومغيوث وبني حسين. 

وتقــع الحارتان الرئيســيتان )اليمن والنزار( 
على قمة تكتالت من التالل بارتفاع قدره 10 
أمتار تمتد باتجاه شــمالي جنوبي على طول 
الضفــة الغربية لوادي حلفين. ولقد ســمح 
هذا الموقع لسكان الحارتين باالستقرار في 
األرض المرتفعة علــى مقربة من مزارعهم 
وموارد المياه التي يعتمدون عليها. وتفتقر 

كلتا الحارتين إلى مصدر مياه متدفق.
وبالقــرب مــن الحارتيــن هنــاك عدد من 
المقابــر يقع أكبرها قبالــة وادي حلفين من 
جهــة اليمــن والنــزار، ويعود تاريــخ القبور 
والمدافــن الواقعة هناك إلــى بداية العصر 
الحديدي، وهي تتكون من سياجات وركامات 
حجرية مصنوعة من صخوٍر دائرية الشــكل. 
مما دفع مظهرها الفريد علماَء اآلثار إلى أن 

يطلقوا عليها اسم “قبور إزكي”.
امتداد تاريخي

تكتســب واحــة إزكــي شُــهرتها بفضل 
امتدادهــا التاريخــي العتيق، حيــث ُذكرت 
إبان العصــر الحديدي المبكر في النصوص 
المسمارية في بالد ما بين النهرين. ووفًقا 
للمصادر اآلشــورية الحديثة ففي عام 640 
ق. م أرســل بادي، ملك مملكة كاديـ  الذي 
كان يقطن إزكي ـ مبعوثيه ليقيموا عالقات 
طيبة ويوقعــوا اتفاقية محمليــن بالهدايا. 
وبالنظر فــي المقابــر التي يعــود تاريخها 
إلى العصــر الحديدي والممتدة على ضفاف 
وادي حلفين، يُستدّل على استمرار الوجود 
البشري في والية إزكي حتى وصول القبائل 
األزديــة، غير أّن إزكي لم تتحــول إلى مركٍز 
حضري قط. ونظرًا للنظام القبلي الذي تم 
تأسيســه في وقتٍ مبكر والنزاعات القبلية 
الناجمــة عنه فــإّن القبائل لــم تتوحد ولم 

تكوّن عالقات دائمة.
إّن إزكــي هي أقــدم المســتوطنات التي 
اســتمر الوجــود البشــري فيها في وســط 
عُمــان. ومن المثير للغرابــة أّن إزكي رغم 
عراقتهــا التاريخية وموقعها االســتراتيجي 
الممتد على طول المحور الرئيسي للتواصل 
في وسط عُمان، ورغم األبراج العالية التي 
تمتلكها والتي يبلغ عددها عشــرين برجا، 
والتــي يمكــن من خاللهــا االطــالع على 
المناطق النائية، إلى جانب وجود عددٍ من 
القالع المكتملة البناء في الواحة نفسها، إال 
أّن إزكــي لم تتطور قــط إلى مركٍز محصن 

كبير مثل نزوى أو بهالء أو الرستاق.

واحة إزكي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي

كنز تراثي وسياحي منسي حارة اليََمن
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أكد إن سياسة جاللة السلطان في إحالل السالم لفتت أنظار العالم نحو السلطنة

مدير عام روتانا صاللة لـ »         «:
محافظة ظفار وجهة جاذبة للسياح األوروبيين

صاللة - يوسف بن أحمد البلوشي

تحظى السياســة الحكيمة لحضرة صاحب 
جاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم، 
حفظه اهلل ورعــاه، باهتمــام العالم في ظل 
النهج الحكيم الذي رســخه جاللته، اعزه اهلل، 
منذ فجر النهضة المباركة من خالل سياسة 
احالل الســالم في العالم والبعد عن التدخل 
فــي شــؤون الغيــر. واعطت هذه السياســة 
دافعا للتعريف بالســلطنة ورســالة الســالم 
التي تنشــدها في العالم، ممــا وجهت أنظار 
العالم نحو السلطنة من خالل تلك السياسة 
الحكيمــة حيــث وضعــت عمان كبلــد أمن 

وسالم واستقرار.
وأخذت هذه السياســة في جعل الســلطنة 
وجهــة عالميــة لســياح العالم الذيــن باتوا 
يتوافدون إلى السلطنة للتعرف عن قرب على 
مكونات ومكنونات التربة العمانية وما تتميز 

به من مقومات سياحية وأمن وسالم.
وحظيت محافظة ظفار على وجه الخصوص 
بموسم ســياحي فاعل خالل هذه الفترة من 
العام وهو ما يعرف بموسم السياحة الشتوية 
التي اخــذت تتوســع رويدا رويــدا مما جعل 
فنادق المحافظة تشــهد نسبة إشغال كبيرة 
تفوق 95 % بجانب حرص المستثمرين على 
االستثمار في ظفار كونها وجهة مفضلة عند 

سياح العالم.

إرساء السالم
»وجهــات« حاورت مدير عــام فندق روتانا 
صاللــة حســام كمال الذي أشــاد بسياســة 
جاللة الســلطان المعظم الحكيمة من خالل 
ارســاء السالم وجعل من السلطنة واحة أمن 
واســتقرار رغم ما يدور في العالم من حروب 

ونزاعات.
وقــال: بال شــك ان القطاع الســياحي في 
الســلطنة عامــة ومحافظــة ظفــار خاصــة 
اخذ ينمــو بوتيرة ســريعة خالل الســنتين 
الماضيتيــن علــى وجــه التحديــد في ظل 
جهود وزارة الســياحة في الترويج للسلطنة 
في األســواق الســياحية العالمية المصدرة 
للســياح. واثمــرت تلك الجهــود عن تدفق 
ســياحي كبير خالل هــذا العــام الى صاللة 
تحديدا خالل الموســم الســياحي الشــتوي 
حيــث وصلــت نســبة الحجوزات إلــى 95 % 
فــي فندق روتانــا صاللة من شــهر نوفمبر 
وحتــى شــهر ابريــل المقبل وهو مــا جعل 
صاللة وجهة مفضلة عند الســياح من دول 
مثــل ألمانيا وبولنــدا وايطاليا وســلوفاكيا 
وهو نتيجة األمن  االســتقرار الذي تعيشــه 
الســلطنة بحكمة جاللة الســلطان المعظم 
وهو مــا زاد الطلب على الســلطنة. كما ان 

طبيعة الطقس خالل هذه الفترة في صاللة 
جــو ممتع حيث الشــمس والهــدوء بعكس 
أوروبا التي تشــل فيها الحركة نظرا لبرودة 
الطقس. وأضاف حسام كما قائال: إن رحالت 
الطيــران المباشــرة مــن الــدول المصدرة 
للســياحة الى صاللة اســهمت بشكل كبير 
فــي تعزيــز الحركــة الســياحية خــالل هذا 
الموسم بعد افتتاح مطار صاللة الذي اسهم 
فــي جذب شــركات الطيــران العالمية نظرا 
الســتيعابه اكبر الطائرات.  حيث بدأت عدد 
من الشــركات بتسيير اكثر من ثالث رحالت 
أسبوعيا هذا الموسم بعد ان كانت في العام 
الماضي تســير رحلة طيــران واحدة. وهناك 
طلب متزايد من بولندا والتشــيك لتســيير 

رحالت أكثر خالل الفترة القادمة.
سوق جديدة

وأشــار مدير عام فندق روتانــا صاللة إلى 
ان صاللــة فتحــت ســوقا جديــدة للســياح 
األوروبييــن هذا العام علــى وجه الخصوص 
نظــرا للســمعة الطيبــة التــي تحظــى بها 
الســلطنة وشــعبها الــذي يرحب بالســياح. 
وأضاف : أن حمالت التســويق في األســواق 

الســياحية مثــل برلين ولندن ســاهمت في 
جذب أفواج ســياحية خاصــة بعد تأثر بعض 
األســواق العربية مثــل مصر وســوريا نظرا 
للوضع االمني وتخوف الســياح. مما اســهم 
في اختيار السلطنة كوجهة سياحية مفضلة 
خاصة وان المحافظــة اليوم بها العديد من 
الفنــادق الفخمة والتي افتتحــت مؤخرا وهو 
اســتثمار جيد يعزز من النمو السياحي خالل 
الســنوات المقبلة. كما ان هنــاك إقبااًل من 
المستثمرين لالستثمار في القطاع السياحي 
الفندقي بعــد ان تأكد عديد المســتثمرين 
المحليين واألجانب من الفرص المتاحة لنمو 
هذا القطاع فــي محافظة ظفار وما تتمتع به 
من مواســم ســياحية اصبحت اليــوم طوال 
السنة من حيث السياحة الشتوية لألوروبيين 
أو الســياحة خالل موسم الخريف في الصيف 

بالنسبة للسياح الخليجيين والعمانيين.
وقال ان صاللة اصبحت تنافس العديد من 
الوجهات الســياحية العالمية اليوم نظرا لما 
تتمتع به من مقومات سياحية من حيث اآلثار 
واألســواق والفنادق والشواطىء ذات الرمال 

الناعمة والناصعة البياض.

جهود ترويجية
وأكــد ان الجهــود التــي تقوم بهــا وزارة 
السياحة تؤشر إلى أن القطاع السياحي يسير 
في الطريق الصحيح في الســلطنة ويشــهد 
قفزات كبيرة، خاصة في ظل سياسة السلطنة 
فــي التنويع االقتصادي مما يؤهل الســياحة 
للعب دور ونحن شهدنا مؤخرا برنامج تنفيذ 
الذي سيعطي دفعة في هذا المجال من حيث 
التســهيل على المستثمرين وابراز السلطنة 

في الجهد التسويقي بشكل أكبر.
وقال حسام كمال: أن استراتيجية السلطنة 
في الســياحة تســير حســب الرؤية الحكيمة 
لجاللة الســلطان المعظم من حيث التوازن 
من خالل جذب السياح واالنفتاح على العالم 
مع المحافظة على التراث والعادات والتقاليد 
العمانية وهو ما يحبب الكثير من السياح عند 

زيارتهم للسلطنة. 
وكشف عن وجود خطة إلعداد القادة من 
الشــباب العماني في القطاع السياحي حتى 
يلعبــوا دورا في اثراء هــذا القطاع الحيوي 
وتعـــزيــز البرامــج المســتقبلية لسياســة 

التنويع االقتصادي.

جهود وزارة السياحة 
في التسويق باألسواق 
الدولية أثمرت بشكل 

واسع

مطار صاللة الجديد 
دعم في تسيير رحالت 

مباشرة من أوروبا

■ حسام كمال
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مــا ان انتهت، الســائحة األلمانية آن 
وزوجهــا اللذيــن وصال قبــل قليل الى 
صاللــة، مــن إجــراءات التســجيل في 
احد الفنــادق ذات الخمس نجوم، حتى 
ارتمــت في حضن رمال شــاطىء خليج 
صولــي بمحافظــة ظفــار التــي أخذت 
تشتهر كوجهة ســياحية في موسم ما 
يعرف بالموسم الشتوي خاصة للسياحة 

األوروبية.
االمر الــذي جعل مــن محافظة ظفار 
مصيفــا للســياح األوروبيين خالل هذه 
الفتــرة بجانــب انها مصيفا للســياحة 
الخليجيــة خــالل موســم الخريف الذي 
يبدأ من شــهر يونيو الى شهر سبتمبر 

من كل عام.
وبجانب الســائحة األلمانية آن، عديد 
السياح الذين يفدون بشكل يومي الى 
صاللة عبر رحالت طيران مباشــرة من 
دول أوروبا حتــى أصبحت صاللة اليوم 
وجهــة جاذبة لســياح العالــم وتنافس 
رويدا رويدا وجهات ســياحية مثل بالي 
في اندونيسيا وكوسوموي في تايالند . 

انتعاش 
فقد أخــذت محافظة ظفــار منذ فترة 
في انتعاش الموسم السياحي الشتوي 
وهــو ما يجعلهــا بقعة جاذبة للســياح 
األوروبييــن خالل هذه الفترة من العام 
نظــرا لمــا تتمتع به من طقس ســاحر 
وهو ما يبحث عنه السياح القادمين من 
أوروبا نظرا لبــرودة القطس هناك في 

الموسم الشتوي. 
 وعملــت وزارة الســياحة خالل الفترة 
الماضية من اجل جعــل محافظة ظفار 
وجهة ســياحية خالل الموسم الشتوي 
خاصة مع تدشين مطار صاللة الجديد 
الــذي أخــذ  يُســتقبل عديــد خطوط 
الطيران العالمية القادمة مباشــرة الى 

محافظة ظفار. 
وســجل القطاع الفندقي في محافظة 
ظفــار نموا في عدد النــزالء خالل هذه 

الفتــرة من الموســم الســياحي  حيث 
قاربتنســبة االشــغال الــى 100 % في 
عدد من الفنادق وبعضها ســجل نسبة 
80 % ممــا بشــر بحراك ســياحي منذ 

بداية الموسم السياحي الشتوي.
50 ألفا 

ومــن المتوقع وصول 50 ألف ســائح 
أوروبي خالل موســم السياحة الشتوية 
بالمحافظــة خــالل الفتــرة من شــهر 

أكتوبر 2016 إلى شهر مايو 2017.
الســياحية  الرحــالت  أولــى  وكانــت 
المباشــرة إلى مطار صاللــة كانت من 
جمهورية سلوفاكيا في األول من شهر 
أكتوبر 2016 وعلى متنها 178 سائحًا، 
فيما كانــت الرحلة الثانيــة قادمة من 
جمهورية ألمانيا االتحادية وعلى متنها 

310 سياح. وتستمر الرحالت المباشرة 
بواقــع رحلتيــن أســبوعيًا أيــام األحد 
الســياحة  وزارة  ونجحــت  والخميــس. 
في ايجاد موســم ســياحي شتوي ثابت 
ومســتمر فــي محافظــة ظفــار منذ ما 
يقــارب 10 ســنوات حيث بــدأت أولى 
الرحالت الســياحية األوروبية إلى مطار 
صاللة خالل الموسم السياحي الشتوي 

2006/2005م.
ويلــغ عدد الســياح األوروبيين الذين 
قدموا الــى محافظة ظفار في موســم 
الشــتاء الماضي بلــغ 35674 ســائحًا 
مــن خــالل 191 رحلة طيران مباشــرة 
حيث بلغ عدد الســياح األلمان 24212 
سائحًا من خالل 106 رحالت أسبوعية، 
فيمــا بلغ عــدد الســياح القادمين من 

ايطاليا 7739 سائحًا من خالل 60 رحلة 
أســبوعية مباشــرة، وبلغ عدد الســياح 
القادمين من بولندا 2200 ســائح عبر 
13 رحلــة أســبوعية إلى جانب ســياح 
من الســويد وتشيكيا وســلوفاكيا بلغ 

عددهم 1523 سائحًا.
شهرة

واكتسبت صاللة شهرة متزايدة لدى 
الســياح األوروبيين نظرًا لما تتمتع به 
من عوامل جذب وطبيعة خالبة متمثلة 
في المواقــع األثرية والصحاري والجبال 
والشــواطئ الرملية الرائعة وما يقدمه 
القطــاع الفندقي من خدمــات ممتازة 

تتناسب مع رغبات السياح والزوار.
الســياحي جوالت  البرنامج  ويتضمن 
تعريفية الى المعالم السياحية واألثرية 
والتاريخيــة التي تشــتهر بها محافظة 
ظفار كموقع أشــجار اللبان واألســواق 
األثريــة  البليــد  ومنطقــة  الشــعبية 
ومتحف أرض اللبــان والمنطقة األثرية 
فــي ســمهرم الى جانــب زيــارات الى 
صحراء الربــع الخالي والرحالت البحرية 
الغوص ومشــاهدة  رياضة  وممارســة 

الشعاب المرجانية.
جدير بالذكر ان ميناء صاللة استقبل 
خالل الخمــس ســنوات الماضية 153 
ســفينة ســياحية فيما بلغ عدد السياح 

134210 سائحا.
كمــا أخـــــذ القطــاع الفندقــي فــي 
محافظــة ظفار في التوســع وشــهدت 
المحافظة مؤخــرا افتتاح فنادق جديدة 
مثل فندق انانتــارا البليد كما يتم االن 
تواصل االعمال في مشروع شذى الذي 
أوشــك علــى االنتهــاء بعــد ان قاربت 
االعمال علــى االنتهاء بعد إنجاز حوالي 
65 في المئة . كما تشهد مرباط انشاء 
مشروع فندق اليال وهو ما يضيف أعداد 
المشــاريع الفندقيــة الى اكثــر من 35 
مشروعا في المحافظة بهدف استقطاب 

السياح كل عام.

مع تدفق رحالت الطيران المباشرة

مصيف السياح 
األوروبـييـن

صاللة مرشحة كوجهة 
سياحية جاذبة تنافس 

بالي االندونيسية 
وكوسوموي في تايالند 

صاللة
األمان والهدوء وقرب المسافة والخدمات الفندقية تجذب األفواج السياحية الى ظفار
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مسقط ــ 
أعلــن بنك مســقط ، المؤسســة المالية 
الرائدة بالسلطنة ، عن تقديم مزايا جديدة 
لزبائــن بطاقــة الجوهــر فيــزا البالتينيــة 
االئتمانيــة التي تتمثل في االســتفادة من 
الخدمات التي تقدمها صاالت المطارات في 
عدد من مطارات العالم، حيث يمكن لزبائن 
الجوهر االن وعند الســفر التمتع بالخدمات 
الموجودة في هذة الصاالت، فقد قام البنك 
باضافة مطارات جديدة ضمن قائمة طويلة 
مــن المطارات تضــم دول مجلس التعاون 
وآســيا وفــي اوروبــا اضافــة الــي مطاري 
مسقط وصاللة، وتاتي هذة الخطوة ضمن 
استراتيجية بنك مسقط في تقديم خدمات 
مميــزة وفريدة لزبائــن االعمال المصرفية 
الحصريــة اضافــة الــي تقديــم خدمــات 
ومنتجات  مبتكــرة تلبي احتياجــات الزبائ  

وتحقق طموحاتهم واحالمهم .
ويســتطيع زبائــن بطاقــة الجوهــر فيزا 
مــن  االســتفادة  االئتمانيــة  البالتينيــة 

الخدمات التــي تقدمها صــاالت المطارات 
في عدد مــن دول العالم مثل مطارات دول 
مجلس التعاون في أبوظبي ودبي والكويت 
والدوحة وجدة كذلك في عدد من الصاالت 
بمطــارات آســيا مثــل مومباي وكراتشــي 
وتشــمل الصــاالت القاهرة وبيــروت. كما 
يمكن لزبائن بطاقة الجوهر فيزا البالتينية 

االئتمانيــة االســتفادة من صــاالت المطار 
الموجودة في مطار هيثرو بلندن وبرشلونة 
وفرانكفورت وباريس وغيرها من المطارات 
فــي المنطقــة، وســيحرص بنك مســقط 
خــالل الفتــرة المقبلة على إضافــة المزيد 
من صــاالت المطارات التي يمكن ان تقدم 

خدمات للزبائن اثناء السفر .

مسقط ــ 
وقعت عمانتل، الشركة األولى في تقديم 
خدمــات اإلتصاالت المتكاملة بالســلطنة، 
والطيران العماني، الناقل الوطني للسلطتة، 
إتفاقية شراكة استراتيجية لتحسين تجربة 
العمالء من خالل العمل على تعزيز الخدمات 
والمنتجــات المقدمــة من الشــركتين بما 
يســهم في إضافة قيمــة حقيقية للخدمات 
التي توفرهــا عمانتل والطيــران العماني.  
ومن شــأن هذه االتفاقية أن تضفي تجربة 
مثاليــة لبرامــج مكافــأة والء المســافرين 
الدائميــن الخــاص بالطيــران العماني أو 

الشركة العمانية لالتصاالت.
عمانتــل  لمشــتركي  االتفاقيــة  وتتيــح 
وعمالء الطيــران العماني االســتفادة من 
الخدمات واألنشــطة الترويجيــة المختلفة 
وذلــك من خالل إيجاد بدائل أخرى لتقديم 
هذه الخدمات واستخدام برنامجي مكاسب 
والســندباد فــي نطــاق أوســع مــن خالل 
توفيــر مكافــآت وجوائز قيمــة كما تمكن 
هــذه اإلتفاقية من توفيــر الخدمة الذاتية 
للطيران العمانــي في منافذ البيع لعمانتل 
وذلك لالستفسار عن رحالت الطيران وحجز 
التذاكــر وغيرها مــن الخدمــات المتعلقة 
بالناقــل وفــي المقابــل يمكــن لعمانتل 

توفير أجهــزة الدفع االلكتروني في مكاتب 
الطيــران العمانــي باإلضافة إلــى أن هذه 
االتفاقيــة تتيــح توســيع نطاق األنشــطة 

التسويقية بين الشركتين .   
وقــال هيثم بن عبــداهلل الخروصي نائب 
الرئيس التنفيذي لوحدة مشتركي التجزئة 
بعمانتــل : نفخــر في عمانتــل بالثقة التي 

تحظى بها الشــركة لــدى مختلف قطاعات 
األعمــال وبالعمــل مــع  مختلــف الجهات  
بالســلطنة ، وهــو مــا يدعــم جهودنا في 
الســعي دائما إلــى تقديم األفضــل دائما 
لمشتركينا ســواء كانوا من أفراد المجتمع 

أو المؤسسات والشركات المختلفة .
وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لوحدة 

مشــتركي التجزئة في عمانتل نســعى مع 
الطيران العماني مــن خالل هذه اإلتفاقية 
إلى إيجــاد بدائل مثاليــة لتقديم خدماتنا 
مشــتركينا  منهــا  ليســتفيد  مشــتركة 
وعمالءهــم بحيث يمكن لعمــالء الطيران 
العمانــي اســتخدام منافــذ البيــع ومركز  
االتصــال الخاص بعمانتل كوســائل أخرى 

لالســتفادة من منتجات وخدمات الطيران 
والعكس صحيح .

مــن جانبه قــال عبدالــرزاق بــن جمعة 
الرئيســي نائــب رئيس تنفيــذي لخدمات 
اإلسناد وتطوير االعمال بالطيران العماني: 
نحن نســعى في الطيران العماني لتقديم 
أفضــل الخدمات المتاحــة لعمالءنا الكرام 
وإدخــال كل مــا مــن شــأنه أن يعــزز من 
مكانتنا في السوق ويوسع من رقعة انتشار 
خدماتنا لتصل لجميــع زبائننا األعزاء أينما 
تواجــدوا، وتترجــم اتفاقيــة الشــراكة مع 
عمانتل هذه االستراتيجية كما تساهم في 

تحقيقها بأفضل الوسائل الممكنة.
وأضاف عبدالــرزاق الرئيســي: وحيث أن 
عمانتل لديها مجموعة واســعة من منافذ 
البيع في كل محافظات الســلطنة وتمتلك 
مركــز اتصال متكامــل ارتأينــا أن نتعاون 
ســويا فــي مجــال تعزيــز تجربــة عمالءنا 
الكــرام وتوفير خدماتنا ومنتجاتنا لهم عبر 
نطاق أوســع وأشــمل باإلضافة إلى تقديم 
المكافآت والعروض القيمة لهم من خالل 
شــراكة برنامج مكافــأة والء المســافرين 
الدائمين الخــاص بالطيــران العماني«& 
الخــاص  الــوالء  ببرنامــج   « الســندباد 

بعمانتل«& مكاسب«.

عـمانتل والطـيران العمانـي يوقعـان اتفاقية
شراكة استراتيجية لتحسين تجربة المشتركين

بنك العز اإلسالمي يطلق خدمات مصرفية 
للمؤســســات الصـــغـــيرة والمتوســطة

مسقط ــ 
اإلس��المي  الع��ز  بن��ك  أطل��ق 
للمؤسس��ات  مصرفي��ة  خدم��ات 
الصغيرة والمتوس��طة، يأتي ذلك 
التزام��ا م��ن بنك العز اإلس��المي 
العمالء  احتياج��ات ورغبات  لتلبية 
قبل كل شيء، وكجزء من التزامه 
بتقديم الحل��ول المالية المبتكرة 
والمنتج��ات المتوافقة م��ع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية سواء 

لألفراد أو الشركات.
وستش��مل الخدم��ات المصرفية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مجموع��ة ش��املة م��ن الخدم��ات 
والمنتج��ات الت��ي ت��م تصميمه��ا 
لتلبية االحتياجات المتزايدة لقطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

باإلضاف��ة إل��ى تمويل األعم��ال التجارية بط��رق مرنة ومريحة بالنس��بة 
للش��ركات التي مضى على تأسيس��ها 3 س��نوات والتي تحت��اج في الوقت 
نفس��ه إلى تمويل فوري لتوس��يع قاع��دة األعمال التجاري��ة وتعزيز رأس 
المال وتنويع األعم��ال التجارية األخرى وكذلك النهوض بالمش��اريع التي 

تحتاج إلى ضخ رأس المال.
ع�������الوة عل��ى ذل��ك س��يقوم بنك الع��ز اإلس������المي بتوفي��ر خدمات 
مصرف����ية الكترونية ع���بر االنترنت للمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
الت��ي تمكنهم من إج��راء المعامالت المصرفية التجاري��ة المختلفة من أي 

مكان وف���ي أي وق���ت.
وقال محمد اللمكي رئيس قسم المبيعات والخدمات – الخدمات المصرفية 
للمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة ببنك العز اإلسالمي: إن الحلول المالية 
التي يقدمه بنك العز اإلسالمي سوف تساعد أصحاب األعمال على تحقيق 
أهدافهم االستراتيجية من خالل مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات 
المبتك��رة والت��ي تأتي متوافق��ة مع أحكام ومبادئ الش��ريعة اإلس��المية 
باإلضاف��ة إلى ذلك يوجد لدينا فريق متخصص م��ن الخبراء المصرفيين 
في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية كافة احتياجات العمالء .
م��ن ناحية أخرى، قال ياس��ر الع��زاوي رئي��س إدارة الث��روات والخدمات 
المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك العز اإلسالمي: إن إطالق 
الخدمات المصرفية للمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة جاء نتيجة دراسة 
مفصل��ة ودقيقة عن متطلب��ات واحتياجات رجال األعم��ال المحليين، كما 
أن اله��دف أيضا يكمن في مواصلة وتكامل الجه��ود التي تبذلها الحكومة 
لتطوي��ر وتعزيز هذا القط��اع الحيوي ونحن لدينا يقين ب��أن هذه الجهود 

سوف تؤدي إلى ازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

بنك مسقط يضيف خدمات صاالت مطارات جديدة 
لزبـائن بطاقـات الجوهــر البالتينية االئتمانية

موظفو بنك ُعمان العربي يستعرضون مشاريعهم في ساندهيرست

مسقط ــ 
قام بنك عُمان العربي باختيار مجموعتين 
من موظفيه المتميزين لتلقي دورة تدريبية 
وعرض مشاريعهم حول تعزيز استراتيجيات 
البنك في أكاديمية ساندهيرست العسكرية 
الملكيــة في المملكــة المتحــدة في ختام 
إلــى تطويــر  برنامــج "قيــاده" والهــادف 

المهارات القيادية لدى موظفيه .
ينفــذ  قيــادة  برنامــج  بــأن  يذكــر 
 Inspirational‘ بالتعاون مــع مؤسســة 
Development Group )IDG(’ والتــي 
لديها شــراكة مع أكاديمية ساندهيرست 
العســكرية الملكية في المملكة المتحدة 
خاصة في مجال تصميم البرامج القيادية. 
وكان البنــك قــد أطلق هــذا البرنامج ذي 

األربع وحدات والذي استمر على مدار ستة 
أشــهر لـ 20 مشــاركًا من موظفيه بحيث 
تضمن سلســلة مــن الــدورات التدريبية 
التــي تهدف إلى بنــاء قدراتهــم وتطوير 
مهاراتهم القيادية، واالستفادة من أفضل 
الممارســات اإلداريــة ورفدَهــم بالفرص 
والخبــرات والحلول التي ستســاعدهم في 

مسيرتهم المهنية.

■ محمد اللمكي
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مسقط ــ 
 وقعت كل من الشركة العمانية لالتصاالت 
»عمانتل« وشــركة النقل الوطنية العُماني 
»مواصــالت« مؤخرا، اتفاقية شــراكة لتوفير 
خدمة اإلنترنت الالسلكي )WiFi( مجانًا على 
متن جميــع حافالت »مواصــالت« باإلضافة 
إلى تقديم عدد من الخدمات والتســهيالت 

فيما بين الجانبين.
وتهدف هــذه االتفاقية إلى تنمية وتطوير 
عالقات الشراكة بين الجهتين، باإلضافة إلى 
ربط وتعزيز جســور التعاون واالستثمار من 
خالل تقديم حزمة من التســهيالت التي من 
شــأنها أن تعزز من جودة الخدمات المقدمة 
للمشــتركين والمســتخدمين حيــث تمتــد 
االتفاقية لمدة خمســة أعــوام وتبلغ قيمتها 
650 ألف ريال عماني، بحيث تقوم »عمانتل« 

بسداد مبلغ وقدره 130 ألف ريال سنويا.
انترنت مجاني

وبموجب هذه االتفاقية ستقوم »عمانتل« 
 )WiFi( بتوفير خدمــة اإلنترنت الالســلكي
مجانــًا علــى متــن حافــالت شــركة النقــل 
لتمنــح  »مواصــالت«  العُمانيــة  الوطنيــة 
مســتخدمي النقل العام »مواصالت« تجربة 
إنترنــت فريدة مــن نوعها أثنــاء تواجدهم 
داخل الحافالت ، باإلضافــة إلى توفير حزمة 
مــن التســهيالت التقنيــة التي من شــأنها 
أن تعــزز من جــودة الخدمات التــي تقدمها 

»مواصالت« لعمالئها.
مــن جانــب آخــر، ســتقوم شــركة النقل 
الوطنية العُمانية بتســمية محطتين مكيفة 
مــن محطــات حافــالت مواصــالت باســم 
عمانتل تقعان على جانبي شــارع الســلطان 
قابوس )الشارع الرئيسي( في منطقة الخوير 
بمحافظة مسقط وأخرى في منطقة الموالح 
الجنوبيــة والمتواجــدة على جانب الشــارع 

الرئيســي المتجــه إلــى محافظــة الداخلية. 
توقعــان  »عمانتــل« مواصــالت وعمانتــل 
اتفاقيــة لتوفيــر إنترنــت »wifi« مجانًا في 

النقل العام
وقال أحمــد بن علــي البلوشــي، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »مواصالت« معبــرًا عن 
ســعادته في تعزيز التعاون مــع »عمانتل »: 
نؤمن أن هذا النوع من التعاون يفعل التكامل 
في األدوار بين المؤسســتين الوطنيتين لما 
فيه مصلحة العميل، حيث تأتي هذه الخطوة 
في إطار مواصلة جهود شــركة »مواصالت« 
في إيجــاد البدائل والخيــارات لدعم خدمات 
النقــل العام والتي من شــأنها المســاهمة 
وبشــكل كبير في التقليل من االعتماد على 

الدعم الحكومي لهذا القطاع، ويســعدنا أن 
تكون »عمانتل« الشــريك االستراتيجي في 
دعم خدمات الشــركة فيما يتعلــق بأنظمة 
االتصاالت، حيث من المؤمل أن نشهد إقبااًل 
كبيرًا من المجتمــع على خدمات النقل العام 
من خالل إطالق خدمات اإلنترنت الالسلكي 
»Wi-Fi« المجانــي التــي أصبحــت إحــدى 

المتطلبات الرئيسية في عصرنا الحالي .

تحول رقمي
من جانبه، تحدث طالل بن سعيد المعمري 
الرئيس التنفيذي  ل »عمانتل« عن االتفاقية 
بالقول : نــدرك في عمانتل أهمية حاجة كل 
فــرد للبقاء على اتصــال باإلنترنت على مدار 

الساعة، فلقد أصبح التواصل اليوم يعتمد في 
الغالب على وجود خدمة اإلنترنت، ولمواكبة 
هذه الحاجة وضعت الشــركة اســتراتيجيتها 
3.0 للمســاهمة في دعم مســاعي الحكومة 
للتحــول نحــو المجتمــع الرقمــي. وفي هذا 
اإلطار تأتي اتفاقية التعــاون مع »مواصالت 
» لتضع هذا الجزء من االســتراتيجية موضع 
التطبيــق العملي عبر اتاحــة اإلنترنت مجانًا 
آلالف الــركاب الذيــن يســتخدمون حافالت 
»مواصــالت« يوميا، وبالتالــي زيادة جاذبية 
هــذه الوســيلة للتنقل لــدى شــرائح أخرى 

جديدة من المجتمع.
وقــال: نؤمن أن هــذا النوع مــن التعاون 
يفعل التكامل في األدوار بين المؤسســتين 

الوطنيتين لمــا فيه مصلحــة العميل، حيث 
تأتــي هذه الخطوة في إطــار مواصلة جهود 
شــركة »مواصــالت« فــي إيجــاد البدائــل 
والخيــارات لدعم خدمات النقــل العام والتي 
مــن شــأنها المســاهمة وبشــكل كبير في 
التقليــل من االعتماد علــى الدعم الحكومي 
لهذا القطاع، ويســعدنا أن تكون »عمانتل« 
الشــريك االســتراتيجي فــي دعــم خدمات 
الشــركة فيما يتعلــق بأنظمــة االتصاالت، 
حيث من المؤمل أن نشــهد إقبااًل كبيرًا من 
المجتمع على خدمــات النقل العام من خالل 
Wi-& إطالق خدمــات اإلنترنت الالســلكي

Fi« المجاني التي أصبحت إحدى المتطلبات 
الرئيسية في عصرنا الحالي .

حـاراتنا تنادينــا 
يسعى كل بلد اليوم للمحافظة على ما يسهم في تعزيز هويته وتاريخه 
وارثه من اجل ان يصبح وجها مش��رقا في ظ��ل متغيرات العصر الذي بدأ 

ينسينا كل شيء ماٍض.
الس��لطنة لديها كنوز م��ن االرث التاريخي والحض��اري الذي يجعل منها 
متحف��ا س��ياحيا متنوعا ب��دءا من الق��الع والحص��ون واألس��واق القديمة 
والم��وروث التاريخي اضافة الى الح��ارات القديمة التي باإلمكان ان تصبح 
وجهة س��ياحية حيوية ومقصدا لعديد السياح. كثير من والياتنا بها حارات 
لم تندثر بعد وتشكل جزءا من هوية عمانية نادرا ما تجدها من حيث البناء 
الطيني والتشكيل الهندسي والمعمار العُماني القديم الذي شيده االجداد .

جهود الحكومة بال ش��ك متواصلة في اعادة ترمي��م تلك الحارات ولكن 
مطلوب وض��ع خارطة عمل اكثر وضوحا خاصة في الح��ارات التي ال تزال 
لم تندث��ر وباقية الى يومنا هذا منذ العصور القديمة. مثل حارة مس��فاة 
العبريي��ن في والي��ة الحمراء وح��ارة اليمن ف��ي إزكي وغيره��ا الكثير ال 
يمك��ن إحصاؤه في هذه المقالة.  ولكن نحن ندعو القطاع الخاص بجانب 
الجهد الحكومي لالهتمام بهذه الحارات التي تش��كل مقصدا سياحيا مهما 

للمستقبل والذي يأخذ اهتمام كثير من السياح. 
َفَلو حولت تلك الحارات الى أسواق تراثية ومطاعم عمانية ومحالت تبيع 

الصناعات العمانية الصبحت وجهة مهمة لسياح الداخل والخارج.
تلك الحارات تش��كل مزارات س��ياحية يج��ب إعادتها ال��ى التاريخ بوجه 
مش��رق كإشراقة شمس عمان اليوم التي تتوهج ألقًا بحكمة باني نهضة 
عُمان جاللة الس��لطان قابوس المفدى الذي ركز عل��ى االهتمام بالتراث 
فعمل��ت الجهات المعنية على ترميم الكثير م��ن القالع والحصون وحولت 
الى مواقع ومزارات سياحية لذا نأمالن تعاد غيرها من المواقع االثرية الى 

الواجهة  لتكون مزارا سياحيا يخدم الحراك السياحي قي السلطنة.

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

تشكل الفنون العمانية التقليدية أهمية في تعزيز الحراك السياحي خاصة وأنها تجذب األفواج السياحية من الداخل 
أو الخــارج نظــرا لألداء الذي يتمتع به المــؤدون لهذه الفنون بجانب أنها تقام بجانب المواقع األثرية أو األســواق 
الشعبية . والصورة من ملتقى منح السادس للفنون العمانية التقليدية.                  »العمانية«

توقيع اتفاقية مع »عمانتل« بقيمة 650 ألف ريال لمدة 5 سنوات

حافالت »مواصالت« توفر إنترنت »واي فاي« مجانًا للركاب

info@wejhatt.com

أحمد البلوشي:
هدفنا تعزيز خدمات 

النقل العام عبر توفير 
بدائل وخيارات

طالل المعمري:
ترجمة حقيقية 

الستراتيجية التحول 
الرقمي في المجتمع
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أخبــار

إنشاء 6 مسارات 
جبلية في الجبل 

األخضر لدعم 
األنشطة السياحية 

الجبل األخضر - العمانية 
ق��ال س��تيفن جون��ز، مستش��ار 
التطوي��ر بش��ركة عم��ران ان��ه تم 
انشاء 6 مس��ارات جبلية في الجبل 
األخض��ر عل��ى مقربة م��ن منتجع 
أليال الجبل األخضر، لدعم األنشطة 
السياحية في نيابة الجبل األخضر.

 وقام منتج��ع أليال الجبل األخضر 
بدعم ه��ذه المبادرة لج��ذب الزوار 
حيث سيس��تطيع الزوار من االقامة 
واالس��تراحة بالمنتجع ضمن جولة 
ه��ذه  وتعتب��ر  الجبل��ي،  المس��ير 
المس��ارات مفتوحة للعامة، وقد تم 
وضع العالمات على هذه المسارات 
)األحم��ر واألبي��ض واألصفر( وهي 
االلوان المتعارف عليها لالس��تدالل 
ه��ذه  لممارس��ي  الطري��ق  عل��ى 
الرياضة، وتعتبر هذه المسارات من 
أفضل المسارات في سلطنة عمان 
وقد تكون عالميا من االفضل أيضا.

ونف��ذ فريق مختص من ش��ركة 
الجب��ل  ألي��ال   « ومنتج��ع  عم��ران 
الجب��ل األخضر  األخض��ر« بنياب��ة 
بوالية ن��زوى بمحافظ��ة الداخلية، 
مؤخرا مبادرة مجتمعية ومدرس��ية 
تهدف ال��ى زي��ادة الوع��ي بأهمية 

المسارات الجبلية.

طــيران اإلمارات تدشن 
رحالت مباشرة إلى 

مطـار فورت لودرديل 
فـي فلوريدا 

دبي ــ   
دش��نت طي��ران اإلم��ارات وجهتها 
الوالي��ات  إل��ى  عش��رة  الحادي��ة 
رحلته��ا  تس��يير  عب��ر  المتح��دة، 
المباش��رة من دبي إلى مطار فورت 
لودردي��ل- هوليوود ف��ي فلوريدا، 
ليرتفع إجمالي ع��دد الوجهات التي 
تس��يرها الش��ركة عالميًا إلى 155 
وجه��ة ف��ي 83 دولة تغط��ي قارات 

العالم.
وبل��غ إجمال��ي ع��دد المس��افرين 
الذي��ن نقلته����م طي��ران اإلمارات 
م��ن وإل��ى الوالي��ات المتح��دة منذ 
 2004 األول ع��ام  الخ��ط  تدش��ين 
أكثر من 16 مليون راكب.وينسجم 
الخ��ط الجديد مع رؤي��ة المجموعة 
واس��تراتيجيتها الهادف��ة إل��ى ربط 
العال��م،  أنح��اء  جمي��ع  م��ع  دب��ي 
الستكش��اف ما تحتضنه من فرص 

استثمارية وسياحية.

دبـي ــ 
ال تملك الكثير من المال؟ أم تخاف بأن 
ينتهي بك المطاف فــي بلد غريب ومن 
غير هاتف؟ أم تكره الوقوف لوقت طويل 
منتظــرًا حقائبك؟ أي من هذه األســباب 

تجعلك تتردد في السفر خارج البالد؟
فــي البداية بجــب عليــك أن تعلم أن 
كل هذه المخــاوف طبيعية وقد واجهت 
العديــد مــن األشــخاص ولو حتــى مرة 
واحــدة في حياتهم، لكن األهم من ذلك 
هو عدم السماح لهذه المشاكل بتخريب 

خطة السفر.
مــع هذه النصائح، يعدك خبراء الســفر 
مــن هوليداي مي، بالحصــول على رحلة 

سفر آمنة وسهلة وسعيدة.
أحجز في عروض رحــالت رخيصة: من 
منــا ال يريــد ادخــار بعض المــال وعدم 
صرفه على تذاكر السفر الباهظة الثمن؟ 
إذا كنــت تبحث عن تكلفة أقــل لتذكرة 
السفر، تأكد من حجز تذكرة سفرك يوم 
الثالثاء أو الخميس، حيث تنخفض أسعار 

تذاكر الطيران في هذا التوقيت.
نصيحــة خبيــر: قــم بتشــغيل "وضع 
التخفي" عند بحثك على عروض الســفر 
علــى االنترنــت، لتضمــن أن المواقع ال 
تتبــع بحثك  على االنترنــت وتقوم برفع 

أسعارها تبعًا لذلك.
فوبيــا فقــدان الهاتــف :إذا كنت تريد 
تجنب تشابك األسالك وانكسار الشاحن 
أو ضياعــه بيــن كومــة مــن المالبس 
واألوراق في الحقيبــة، احرص على وضع 
الشاحن والســماعات في حقيبة صغيرة 
منفصلة تحفظهم من الضياع واالنكسار 
وتكون في متناول يدك عند حاجتك لها.

نصيحــة خبير: ال داعي للذعر إذا حصل 
ونســيت إحضار شــاحن هاتفــك معك. 
مــا عليــك إال التواصل مع أحــد موظفي 
االســتقبال في الفنــدق المتواجــد فيه، 
حيــث أن احتمالية وجود شــاحنًا إضافيًا 

تفوق نسبة %99.99. وبالتالي يمكنكك 
استعارته طيلة فترة بقائك بالفندق.

إيجــاد حقائبــك بلمح البصــر: جميعنا 
نكــره منطقــة ووقــت االنتظــار للبحث 
عــن الحقائب، ومــدى الشــعور باإلحراج 
عند إلتقاطنا لحقيبة شــخص آخر تشــبه 
حقيبتنا. ال عليك، بخطــوة صغيرة فقط 
كوضع شــريطة ملونة أو ملصقًا مميزًا، 
يمكنك بكل سهولة التعرف على حقيبتك 

وعدم الوقوع بالخطأ واإلحراج.
تريــد  ال  كنــت  إذا  خبيــر:  نصيحــة 
االنتظــار طوياًل إلســتقبال حقائبك، ضع 
ملصــق »قابلة للكســر« عليهــا لتكون 
أول القادميــن  على حــزام نقل الحقائب 

واألمتعة وليتم أخذ الحذر عند نقلها.
المهمــة: مــن  ال تفقــد مســتنداتك 
الممكن أن نتعرض لعدة مشــاكل أثناء 
ســفرنا، كضيــاع الحقيبــة أو المحفظــة 
الشــخصية. لكــن مــا يعتبــر كابوســًا 
حقيقيــًا هو وجــودك فــي أراٍض أجنبية 

من غيــر وثائقك الهامــة. لضمان عدم 
تعرضك لهذا الكابوس، قم بنسخ صورة 
عــن جميــع مســتنداتك الهامــة وجواز 
ســفرك والتذكرة وأرســلهم إلى بريدك 

اإللكتروني الخاص.
نصيحة خبير: إذا لم يكن لديك الوقت 
الكافــي لعمل نســخة عنهم، مــا عليك 
إال أخــذ صورة من هاتفك لــكل الوثائق 
المهمة  وحفظها في بريدك اإللكتروني 

أو على برنامج كالود.
احجــز رحلتــان منفصلتــان: إن حجــز 
رحلتين منفصلتين عبر شــركتي طيران 
مختلفة يمكن أن يكون أرخص من حجز 
رحلــة واحدة ذهــاب وإيــاب. إضافة إلى 
تمتعك بخيارات أوسع فيما يخص أوقات 

الوصول والمغادرة.
احصل على ترقية لتذكرتك عن طريق 
 :B أو Y حجز الدرجة الســياحية مع رمــز
طلــب الحصول علــى ترقية أثنــاء الحجز 
يخولك بالحصول على تذكرة ســفر برمز 

Y أو B والتــي تعنــي بأن هذا المســافر 
يبحــث عــن ترقية في حــال توافــر أحد 
المقاعد في الدرجة األعلى. من الســهل 
جدًا أن تكســب هــذه الترقيــة إذا كنت 
مســافرًا مواليًا لشــركة طيــران محددة 

ودائمًا ما تسافر عن طريقها.
االحتفاظ بحقيبة صغيرة للمستلزمات 
صغيــرة  بحقيبــة  احتفــظ  األساســية: 
لمســتلزماتك بــداًل من إضاعــة الوقت 
وأنت تعبء وتفرغ الحقيبة الكبيرة باحثًا 
عن األدوات والمواد الشــخصية. تضمن 
لــك هذه الطريقة ســهولة الوصول إلى 

جميع أساسياتك وأدواتك.
التحكــم بإضطرابات الرحــالت الجوية 
الطويلــة عــن طريــق النــوم الصحيح: 
يمكنك التخفيف من هــذه اإلضطرابات 
عن طريق حصولك على قسطًا جيدًا من 
النـــوم قـــبــل الرحلة، والبــدء بتقريب 
أوقات وجبات الطعــام والنوم إلى ميعاد 

رحــلة سفرك.

خــبراء الســفر من »هـوليداي مــي« يقـدمون
8 نصائح للحصول على رحلة سفر آمنة وسهلة 

2.3 مـليـون سائح زاروا
السلطنة حتى سبتمبر 2016

جرافيك -    

إلى  الــزوار  بلغ عــدد 
الســـــلطنة لـغــــرض 
مليــون   2.3 الســياحة 
زائــر فــي نهاية شــهر 
مقارنة   ،2016 سبتمبر 
بـ 1.9 مليون زائر خالل 
نفــس الفترة مــن عام 
2015، بزيــادة بلغــت 

نسبتها 21 %.

السياح 
الخليجيون

 1.064.591
مليون زائر 

بنسبة 2.46 %

السياح الهنود 
222.815 ألف زائر 

بنسبة 7.9 %

أمريكان 
 4.627

ألف زائر

السياح البريطانيون 
119.796 ألف زائر 

بنسبة 2.5 %

السياح األلمان 
88.539 ألف زائر 

بنسبة 8.3 %

ألمان 42.84 ألف زائر.

بريطانيون 23.81 ألف زائر

إيطاليون 18.674 ألف زائر

إسبان 5.472 ألف زائر

عـدد زوار
السـفن السياحية  ئر143

 زا
ف

أل
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البريمي - حمدان البادي

كانــت درجة الحرارة قد انخفضت الى ما 
دون العشر درجات مئوية، طقس بارد بال 
شك، مصحوب ببعض الغيوم  التي شكلت 
تكوينات فنية في الســماء تحركها الرياح 

الباردة .
قررنا أال نضيع هذه اللحظات االستثنائية 
التي يجود بها الشتاء في السلطنة وتقلبه 
بيــن الــدفء والبــرودة  وألن اللحظــات 
البــاردة جدا قليلــة في أغلــب محافظات 
الســلطنة سوى تلك المرتفعة منها، قررنا 
نحــن مجموعة من الشــباب مــع أطفالنا 
أن تكــون وجهتنــا إلى رمــال صفوان في 
محافظــة البريمــي لنقضــي فيهــا ليلــة 
بيومها ونســتمتع خالل الفترة المســائية 
بــدفء نار الحطــب والقهوة تحت ســقف 
الســماء بنجومها المتلئلئــة وفي الصباح 
بالرمال الذهبية ودفء الشمس وما يمكن 
أن نمارسه من أنشطة رياضية وترفيهية .

وألننــا أردناها أن تكون ليلة اســتثنائية 
قمنا بتدبير خيمة صفوف لنجســد الحياة 
على الطريقة التقليدية البدوية في الرمال 
ولنحتمــي بها من بــرودة الجــو والرمال 
خالل الفتــرة الليلية ، وبالمناســبة هناك 
مشاريع يديرها الشباب في والية البريمي 
يوفرون هذه النوعية من الخيام لمن يريد 
أن يستأجرها ، اخترنا لها زاوية استثنائية 
وبقربهــا ثــالث شــجرات غاف تأمــن لنا 
عدم اقتراب الســيارات التــي تختبر قدرة 
محركاتها  ومهارة ســائقيها في مواجهه 

الكثبان الرملية. 

انسالل
لمــن ال يعــرف رملــة صفــوان هي من 
الرمــال التي انســلت مــن صحــراء الربع 
الخالــي ورمــت بهــا الرياح باتجــاه والية 
محضة متجاوزة والية البريمي من الخلف 
مشــكلة بذلك كثبانــا رمليــة تمتد على 
طول الحــدود الفاصلة بين دولة االمارات 
البريمــي  المتحــدة ومحافظــة  العربيــة 
تزينها بعض أشــجار الغــاف المنبثقة من 
بيــن كثبانهــا  وتبعــد بمســافة 33 كم  
من المنطقــة الصناعية بواليــة البريمي 
في شــارع مســفلت يحاذي الرمال ويؤمن 
انســيابية كافــة أنــواع المركبــات موفرا 
بذلك فرصــة الوصول إلــى المنطقة من 

دون أية صعوبات .
تنشــط رملة صفوان كمتنزه لألمسيات 
البــاردة والمخيمات اليوميــة وخاصة أيام 
الجمعة والســبت في الفترة الممتدة بين 
أكتوبر حتى مارس من كل عام وتستقطب 
العائــالت من ســكان محافظــة البريمي 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يشد 
الســياح رحالهــم إليها ويحركــون رمالها 

بأنشطتهم المختلفة .

مكان مثالي للعائالت 
وتعد رملة صفوان مكان مثالي للعائالت 
وذلــك لقربهــا مــن المدينــة وســهولة 
الوصــول إليهــا عبر الشــارع المســفلت 
ورمالها الناعمة بكثبانها التي تتفاوت بين 
السهوله والمتوســطة من حيث االرتفاع  

إلى وجود المســاحات الرملية المنبسطة 
وبعض الظالل التي تشكلها أشجار الغاف 

والتي ترسم بانوراما طبيعية للمكان.  
مــن صناعية البريمي اســتأجرنا بعض 
الدرجــات " البانش" للتســلية ومارســنا 
بعض األنشطة الرياضية مثل كرة القدم 
واألنشــطة االجتماعيــة مثل الشــطرنج 
والمســابقات الترفيهيــة والتزلــج علــى 
الرمال حرصنا أال ندمر البيئة وأن نستمتع 
بتلك المســاحة االســتثنائية من دون أن 

نترك أثر .
وبالرغــم من أن رمال صفوان تمتد على 
مســاحات كبيرة فــي المنطقــة الفاصلة 
بيــن والية البريمي وواليــة محضة إال أن 
تبعيتهــا إداريا تعــود لالخيــرة وهي من 
الرمــال االســتثنائية التــي تشــكلت في 

منطقــة جبلية وعلى مقربــة من المدينة 
وبذلــك جمعــت بين أكثر مــن عنصر لذا 
يحرص السياح الذين يتخذونها وجهتهم 
الســياحية ويخيمون بها ليلــة ان يغتنما 
زيــارة المقومات الســياحية األخــرى التي 
تجود بها والية محضة وطبيعتها الخالبة 

وخاصة أودية شرم ووادي القحفي .
كل الطرق الواصلة إلى والية البريمي أو 
محضة تؤدي إلى رمال صفون وهناك أكثر 
من طريق ومــا على الســائح إال أن يختار 
أقربها بالنســبة له وأن يســتمتع بالرمال 
ويكتشف كثبانها والحياة التي تدب عليها 
من دون أن يدمر شــيء وأن يتذكر القول 
الذي نوصي به دائما في جريدة وجهات " 
أترك المكان أفضل مما كان وأن لم يكن 

باإلمكان فاتركة مثلما كان ". 

تمتد على مساحات فاصلة بين البريمي ومحضة

جزء منفرد عن الربع الخالي
رمال صفوان

أشجـار الغاف في 
المكـان ترســم 

بانورامـا طــبيعـية
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مسقط-

تنطلق يــوم الخميــس 19 يناير الجاري 
فعاليات مهرجــان مســقط 2017 بحلته 
الجديــدة  ويســتمر حتــى الحادي عشــر 
مــن فبرايــر 2017 لمــدة 24 يومــًا من 
الفعاليــات المتنوعــة الترفيهيــة والفنية 
والتعليميــة  واالجتماعـيــة  والثقافيــة 
والرياضيــة والتســـوقـية الموجهة لكافة 
شرائح المجتمع والتي سـتحتضـنها مواقع 

المهرجان المختلفة.
ســيقام المهرجان في متنزهي النســيم 
والعامرات، إضافة إلى عـدد من الفعاليات 
المتخصصــة التي ســتقام في عــدد من 
المواقــع منهــا: نــادي عمــان للســيارات 
والنادي الثقافي والجمعية العمانية للكتاب 
واألدباء وجمعية التصوير الضوئي ومسرح 

المدينة وغـيرها .

فعاليات النسيم
ويحتضن متنزه النسيم العام في الدورة 
 2017 الحاليــة مــن مهرجــان مســقط 
العديد من الفعاليات الجديدة في شكلها 
ومضمونهــا، منهــا: الغابــة االســتوائية 
المطيــرة وفعاليــة البينتبــول وهي لعبة 
ترفيهية مليئة بالمرح واإلثارة، وتعد لعبة 
البينتبــول لعبة شــهيرة ورائجة جدًا فهي 
لعبة تمزج بيــن عنصري اإلثارة في اللعب 
وفــن التصويب، حيــث تتيح هــذه اللعبة 
المفعمة باإلثارة لالعبين فرصة التصويب 
على الخصم بواسطة رامية مزودة بذخيرة 
مــن الدهــان دون إحداث إصابــة أو ضرر 
على اإلطالق. واستحدث في متنزه النسيم 
العام كذلك المعرض التعليمي والتثقيفي 
الخــاص بالطيران والذي سيشــمل عرضا 
للمعــدات واألدوات الخاصــة والمعلومات 
التثقيفية والتعليميــة للمهتمين من زوار 

المهرجان بهذا المجال .
من جانب آخر، خصص مهرجان مسقط 
2017 مساحة واســعة للفعاليات الخاصة 
باألطفال واألسرة والتي ستحتضنها قرية 
األسرة ومسرح الطفل الذي سيضم جملة 
مــن الفعاليــات المتنوعــة والمخصصــة 
لألطفال إلبــراز إبداعاتهم ومواهبهم في 
شــتى مجاالت العلوم والفنــون والرياضة 
وغيرهــا، باإلضافــة إلــى متنــزه الفنــون 
والتسلية وهو متنزه شامل يضم مجموعة 
كبيرة من األلعاب الكهربائية واإللكترونية 
المختلفــة  األعمــار  حســب  المخصصــة 

لألطفال والشباب.

حفالت أسبوعية 
بمتنــزه  الرئيـســـي  المســـرح  وعلــى 
النســـيم ســـيكون الجمهور علــى موعد 
عبــر  العمانيــة  الغنائيــة  األصــوات  مــع 
حفــالت فنيــة أســبوعية يشــارك فيهــا 
مجموعــة من المطربيــن العمانيين. كما 

ستشــهد ســاحات متنــزه النســيم العام 
عروض المهارات والمســرح مثل )اللهب، 
واألكروبــات، والتــوازن، وفقــرات فكاهية 
للمهرجيــن، والخــدع البصريــة والخفــة، 
الكرتونيــة،  والشــخصيات  واألرجوحــة، 
والدراجــات النارية، والفرق االســتعراضية 
والفلكلورية، وعروض الساحات والفعاليات 
المتنوعــة والتفاعلية مــع الجمهور طوال 
فتــرة المهرجــان، باإلضافة إلــى عروض 
األلعاب النارية التي ستكون بشكل يومي 
فــي كلٍّ من متنـزهي العامرات والنســيم، 
إلى جانب مشــاركة المؤسسات الحكومية 
والخاصة والجمعيات الخدمية . والمعرض 
التجاري واالســتهالكي الذي يضم  ســلعًا 

ومعروضات متنوعة.

متـنزه العامرات العام
أما متنزه العامرات العام فسيشــهد هو 
اآلخــر إقامة باقــة متنوعة مــن الفعاليات 
المختلفــة مثــل القرية التراثيــة العمانية 
والتــي تعنــى بتجســيد وإبــراز الموروث 
العمانــي الشــعـبي والتــراث وتتكون من 
أركان عديــدة يعرض فيها مختلف الفنون 
التقليديــة واألعمال التراثيــة التي تبرز ما 
تتمتــع به الســلطنة من موروث شــعبي، 
باإلضافة إلــى الصناعات الحرفية والفنون 
والســوق  الشــعبية  واأللعاب  التقـليديــة 

الشعبي في القرية .
يوجــد  التراثيــة  القريــة  وإلــى جانــب 
المعــرض التجــاري الــذي يضــم ســلعا 
ومعروضــات متنوعــة مــن دول مختلفــة 
الجنسيات وبمشاركة من أصحاب المشاريع 
والمتوســـطة  الصغيــرة  والمؤسـســات 
ومنتجاتهــم  مشــغوالتهم  بعــرض 
وسـلعـهـم. كما تتضمن الفعاليات متنزها 
لفنــون التســلية باإلضافــة إلــى عروض 
واألكروبات،  اللهــب،  الســاحات كعروض 
عــروض المســرح للفــرق االســتعراضية 
الفنية، وعروض األلعاب النارية ومشاركات 
الجهــات الحكوميــة الخدميــة وعدد من 

الجمعيات األهـلية .

فعاليات رياضية
وتجتذب الفعاليات الرياضية في مهرجان 
مسقط شريحة واسعة من الفئات الشابة 
من زوار المهرجــان والتي حرصت اللجنة 
الرئيسية المنظمة للمهرجان على إدخال 
فعاليات جديدة تســتقطب فئة الشــباب 
وتتناســب مع ميولهم ومواهبهم ، ومن 
ضمــن الفعاليات الرياضيــة في مهرجان 
مسقط 2017 تصفيات السلطنة المؤهلة 
للبطولة العالمية لخماســيات كرة القدم 
”F5WC” والمخصصــة للهــواة ضمــن 
لمهرجان  المقــررة  الرياضية  الفعاليــات 
مســقط فــي نســخته الســابعة عشــرة 
2017م وتعــد هذه البطولــة األولى من 
نوعها بالسلطنة والتي من المقرر إقامتها 
خالل الفترة مــن 13 يناير إلى 11 فبراير 

2017م بمختلــف محافظات الســلطنة . 
حيث تســتهدف الالعبين الهواة من عمر 
16 ســنة وما فوق غير الممثلين لألندية 
المحليــة للموســم الرياضــي الحالــي . 
حيــث ســتقام تصفيــات الســلطنة على 
مرحلتين لتشمل المرحلة األولى تصفيات 
المحافظات فــي عدد 11 والية ثم تتأهل 
الفرق صاحبــة المراكز الثالثة األولى إلى 
نهائيات السلطنة المقرر إقامتها في ختام 
أيــام مهرجــان مســقط 2017م بتاريخ 
11 فبرايــر؛ ليحظى الفريــق الفائز بلقب 
الســلطنة وشــرف تمثيل هواة السلطنة 
في نهائيات البطولة العالمية بجمهورية 
الصين الشــعبية خــالل شــهر مايو من 
العام الحالي وبرفقة 39 فريقًا من مختلف 

دول العالم.
علــى صعيــد آخــر، ســيقام علــى أرض 
الجمعية العمانية للســيارات فعالية سباق 
االنجــراف أو “الدرفــت “ والتــي حظيــت 
بشــعبية جماهيريــة وحضــور واســع من 
شــريحة الشــباب فــي دورات المهـرجان 
السابقة، وتضم الفعالية تنفيذ 6 فعاليات 
هــي )تــي -3 الدريفت اإلقليمــي – الدفع 
الرباعــي – الرالي الصحــراوي – الدريفت 

المحلي- الكارتينج( .

طواف عمان 2017
إلى جانــب تنظيــم أهـم وأكبــر فعالية 
رياضية هي طواف عمان 2017 بمشاركة 
نخبة مميزة من الدراجين العالميين والذي 
ســينطلق في 14 فبراير وحتى 19 فبراير، 
حيث ســيتم تحديد مسارات السباق خالل 
األيام القادمة سيقود خاللها المتسابقون 
دراجاتهــم بســرعة تصــل إلــى 100 كم 
/     ســاعة أثناء نــزول المنحدرات : وســوف 
يكــون متوســط الســرعة 40-50 كلم /     
الســاعة على األرض المستوية، ومتوسط 
الســرعة 28-30 كم /     الساعة أثناء صعود 
المنحدرات، وسوف يتكون كل فريق من 5 
متســابقين بحد أدنى و8 متسابقين بحد 

أقصى .
وســيكون الجمهــور علــى موعــد مــع 
فــي  ثريــة  ثقافيــة  فعاليــات  مجموعــة 
مضامينها وموضوعاتها التي تهتم بشتى 
فنــون األدب والثقافــة، حيث يســتقطب 
المهرجان عــددًا من المفكريــن واألدباء 
من داخل السلطنة والدول العربية، إلقامة 
نــدوات فكرية وأمســيات أدبية وشــعرية 
متعددة المواضيع والتي تنفذ بالتعاون مع 
الجمعية العمانية للكتاب واألدباء والنادي 
الثقافــي والجمعية االقتصاديــة وجمعية 
التصويــر الضوئــي وعــدد مــن الفنانين 
التشكيليين والنحاتين، ومن أبرز الفعاليات 
الثقافيــة في الــدورة الحالية من مهرجان 
مســقط 2017 هي : منحوتة “عمان أرض 
الســالم” من عمل النحات أيوب البلوشي 
ومحاضــرة  الشــعيبية،  خلــود  والنحاتــة 

بعنــوان : “الحوكمة : تجنــب المخاطرة أو 
تعزيز اإلنتاجية” للدكتــور خالد المعمري، 
وأمســية شعرية للشــاعر الشيخ هالل بن 
حمود الســيابي، والدكتورة ســعيدة بنت 
خاطر، وأمســية قصصيــة للقاصين نوف 
الســعيدية وعبدالعزيــز الرحبــي ومريــم 
العدوية ومحمــد الزرافي، وندوة ومعرض 
تاريخ السفن العمانية بمشاركة الباحثين 

حمود الغيالني ويوســف النعماني، وندوة 
نقدية في الروايات العمانية يشــارك فيها 
كل من الدكتور خالد البلوشــي والدكتور 
هــالل الحجــري والدكتــور محمــد زروق ، 
وورشــة عمــل الكتابة القصصية لبشــرى 
الوهيبيــة، وندوة خاصة بالفنون يشــارك 
فيها كل من الدكتور عبدالكريم بن جواد 
والدكتور خالد الزدجالي والدكتور ســعيد 

2017

ينطلق الخميس 19 يناير وحتى 11 فبراير بحلته الجديدة

فعاليات متنوعة في مهرجان مسقط 2017 في متنزه النسيم والعامرات
نادي عمان للســــيارات يحتضن ســباق الدرفـــت ذات الشــهرة الواســعة

مهرجان مسقط
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الســيابي والدكتورة منيرة حجيج، وملتقى 
المصــورات الخليجيات الذي تشــارك فيه 
عدد من المصورات العمانيات والخليجيات.

وســيُحيي على خشــبة مســرح المدينة 
بمتنــزه القــرم العــام عدد مــن العروض 
المســرحية الترفيهيــة والفكاهية والفنية 
لعدد من الفنانين العمانيين والخليجيين 
والعــرب واألجانب، وســيكون يومي 3-2 

فبرايــر عرض للمســرحية الفكاهية “قلب 
للبيــع” من بطولة الفنــان الكويتي طارق 
العلي، باإلضافة إلى مسرحية فنية ثقافية 
بعنوان “البيت المسكون” تقديم مجموعة 
مــن الفنانين العمانييــن، وحفالت غنائية 
لمطربين مــن دول عربية والهند، وتنفيذ 
وســيكون  للمواهــب  موســيقي  عــرض 

مخصصا للجاليات .

2017

ينطلق الخميس 19 يناير وحتى 11 فبراير بحلته الجديدة

فعاليات متنوعة في مهرجان مسقط 2017 في متنزه النسيم والعامرات
حـــفالت فــــنية أســــبوعية فــي النســــــيم بأصـــوات فـــنانينن عــــمانيين  

القرية التراثية في 
العامرات تجسد 

الموروث العماني 
الشـــعـبي  

طواف عمان 2017 
يعود بمشاركة نخبة 
مميزة من الدراجين 

العالمـــيين 

عرض المسرحية 
الفكاهية “قلب للبيع” 

للفـــنان الكــويتي 
طـــارق العلي
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أخبــار

مؤتمر في أبوظبي 
يبحث تعزيز 

االستثمارات في 
السفن السياحية 

مسقط ــ 
أختتمت وزارة الس��ياحة مش��اركتها 
في فعاليات منتدى الش��رق األوس��ط 
للس��فن الس��ياحية الذي أقيم مؤخرًا 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، حيث 
ترأس الوفد المشاركة سالم بن عدي 
المعم��ري، مدير ع��ام الترويج بوزارة 
السياحة. وأكد المعمري حرص وزراة 
الس��ياحة عل��ى تمثيل الس��لطنة في 
مختل��ف الفعاليات المحلية واإلقليمية 
في مختل��ف المجاالت الس��ياحية من 
أج��ل التروي��ج للمقوم��ات الس��ياحية 
النظ��ر  وجه��ات  وتب��ادل  العماني��ة 
وتشارك اآلراء مع كبار الالعبيين في 
ه��ذا القط��اع الواعد إل��ى جانب بحث 

الشراكات المثمرة.
وأوص��ى المنتدى بض��رورة التعاون 
المش��ترك لتعزي��ز االس��تثمارات في 
مجال الس��فن الس��ياحية وإزالة كافة 
المعوق��ات الت��ي قد تقف عائق��ًا أمام 
المستثمرين وعملية االستثمار بشكل 
عام، وذلك لتحقيق الرؤية المشتركة 
في النه��وض بالمنطقة لتتبوأ مكانة 
ريادية على خارطة س��ياحة الس��فن 
الس��ياحية العالمية. وأش��ار المعمري 
إل��ى أهمية ه��ذا المنتدى لم��ا تناوله 
من مواضيع ومحاور مهمة من شأنها 
أن تعزز قطاع الس��فن السياحية في 

الشرق األوسط.

االتحاد للطيران 
توقع اتفاقية الرمز 

المشترك مع 
لوفتهانزا 

أبوظبي -   
أبرم��ت االتح��اد للطي��ران، الناق��ل 
اإلم��ارات، وش��ركة  لدول��ة  الوطن��ي 
التابعة  طيران لوفتهان��زا األلماني��ة، 
ألكبر مجموعة طيران على مس��توى 
أوروبا، مؤخرا اتفاقية ش��راكة بالرمز 
من المق��رر أن تبدأ ف��ي يناير 2017 
وتبلغ مدتها س��ت س��نوات ، ش��ريطة 
الحصول على الموافق��ات الحكومية. 
كم��ا ت��م اإلعالن ع��ن إب��رام اتفاقية 
لتأجير الطائ��رات مع الطاق��م الجوي 
بي��ن مجموع��ة لوفتهان��زا وطي��ران 
برلين )اير برلي��ن(، التي تمتلك فيها 
مجموع��ة االتحاد للطي��ران 29 % من 

حصصها بصورة غير مباشرة.
ووّقعت ش��ركة يورووينجز، التابعة 
لطيران لوفتهان��زا والمتخصصة في 
رحالت الطيران المباش��رة، والخطوط 
الجوية النمس��اوية، التابعة لمجموعة 
لوفتهانزا، اتفاقية تقضي بتأجير 38 

طائرة مع الطاقم من طيران برلين.

تمتلك مقومات الجذب السياحي كاآلثار والمناظر الطبيعية 

القاهرة - العمانية 

تعد محافظة أســوان عاصمة السياحة 
الشتوية في مصر حيث يفضل الزائرون 
لمصــر فــي فصل الشــتاء الذهــاب الى 
هــذه المدينــة للتمتــع بجوهــا الدافئ 
وطبيعتها الخالبة ومــا تحويه من كنوز 
أثريــة وثقافية. وتقع أســوان في أقصى 
جنــوب مصر ويمكن الوصــول إليها برا 
عن طريق السيارة أو الحافالت السياحية 
أو عبــر الســكك الحديديــة بدرجاتهــا 
المختلفة كمــا يمكن الوصول إليها جوا 
عبر الطائرة. وتحوي أســوان شتى أنواع 
الســياحة فيوجــد بها عدد مــن المقابر 
األثرية مــن بينها مقبرة النبالء، ومقبرة 

أحمس، ومقبرة سيتاو.
يقــول اللواء مجــدي حجــازي محافظ 
أســوان أن المدينة تمتلك كل مقومات 
الجذب الســياحي ســواء من حيث حجم 
اآلثــار المتواجدة بها من عصور مختلفة 
أو المناظــر الطبيعيــة بمــا يوفــره نهر 
النيل أو الصحارى ويتمتع سكان المدينة 

بالبشاشة وحسن استقبال الضيوف.
ويفد العديد من الســياح إلى أســوان 
ســنويا لمشــاهدة تعامد الشمس على 
تمثال رمسيس الثاني يومي 22 أكتوبر 
و22 فبرايــر وتشــتهر أســوان بمتحــف 
النوبــة الذي افتتــح عــام 1997 م من 
قبــل منظمــة اليونيســكو بالتعاون مع 
الحكومة المصريــة بهدف الحفاظ على 
التــراث الحضاري الثمين ويضم المتحف 
مقتنيات رائعة تجــذب العديد من الزوار 

من مختلف أنحاء العالم.

ممتحف النوبة 
كمــا يضــم المتحف قطعًــا أثرية من 
عصــور مختلفــة وكهًفا يتميز بنقوشــه 
للبيــت  ونموذجًــا  الرائعــة  الصخريــة 
النوبــي تــم تجهيــزه بصــورة مطابقة 
للبيــت النوبي فــي عناصــره المعمارية 
والتقليديــة من حيــث الفنــاء المفتوح 

للهواء الطلق وجزء آخر يستخدم كساحة 
انتظار وتحيــط بالبيت بحيــرة ومئذنة 

على الطراز اإلسالمي.
وأضاف اللواء مجدي حجازي في حديث 
لوكالة األنباء العمانية أنه يوجد بمدينة 
أسوان متحف أسوان الذي يقع في الجزء 
الشــرقي لجزيرة "إلفنتين" والذى أنشئ 
عــام 1898. ويتميــز المتحــف بموقعه 
الفريــد حيث يوجــد في منطقــة أثرية 
وتحيط به مجموعة من المعابد وقد جرى 

تقسيم ســاحاته وفقا للعصور التاريخية 
وهو يحتوى على آثار تم العثور عليها في 
منطقة أســوان وجزيرة إلفنتين األثرية 
يعود تاريخها إلى عصر ما قبل األســرات 
وكذلك العصر البطلمي الروماني وحتى 

العصر القبطي واإلسالمي.
ويضــــم المتحــــف بعــض تماثيــل 
الملــوك واألفــراد وبعــض المومياوات 
وأنواعــًا مختلفــة مــن الفخــار وعناصر 
مــن  وعــددًا  وزخــرفيــة  معـــماريــة 

التوابيت وأدوات الحياة اليومية وبعض 
اللوحات الجنائزية.

ويوجــد بالمدينــة كذلــك عــدد من 
المســاجد التاريخيــة التي لهــا طابعها 
المميــز أشــهرها مســجد الطابية الذي 
بني علــى واحدة من طابيتيــن )تلتين( 
محمــد  عهــد  فــي  أنشــئتا  حربيتيــن 
علي باشــا ويتميــز ببنائه علــى الطراز 
المملوكي وتشغله الزخارف من الداخل 
والخارج، ولــه مئذنتان عاليتان وهو يقع 
في قلب مدينة أســوان، ويصبح الوجهة 
األولــى في جميــع االحتفــاالت واألعياد 

والمناسبات.

جزيرة الفيلة
كما تشتهر أســوان بجزيرة فيلة وهي 
جزيرة في منتصف نهر النيل وهي إحدى 
الحصون القوية علــى طول حدود مصر 
الجنوبيــة وتفصــل النيــل إلــى قناتين 
معاكستين في أســوان وكان يوجد بها 
معبــد فيلــة الذي تــم نقله إلــى جزيرة 

"أجيليكا" في أعقاب بناء السد العالي.
ويرجع اســم فيلة أو فيــالي إلى اللغة 
أو  )الحبيبــة(  تعنــي  التــي  اليونانيــة 
)الحبيبات( أما االســم العربــي لها فهو 
)أنــس الوجود( نســبة ألســطورة أنس 
الموجودة فــي قصص ألــف ليلة وليلة 
أما االســم المصري القديــم فهو بيالك 
أو بيــالخ ويعنــي الحــد أو النهاية ألنها 
كانــت آخر حــدود مصــر فــي الجنوب. 
وتشتهر اسوان أيضا بالسياحة العالجية 
نظرا لطقســها المتميز في فصل الشتاء 
والذي يعد مالئما لعالج بعض األمراض 
المزمنة لما تتميز به من نسب عالية من 
األشعة فوق البنفسجية وانخفاض نسبة 
الرطوبة حيث تصل إلــى 4ر43 % خالل 
الفترة من ديســمبر إلى مــارس كما أن 
أشعة الشمس على مدار العام مع جفاف 
الجو يكونان مناخًا مثاليًا لعالج أمراض 
الروماتيزم مثل االلتهاب الشعبي والربو 

والتهاب الكلى المزمن.

عاصمة أسوان
السياحة 

الشتوية في 
مصــر
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»القطرية« تســـير A380 إلى 
ملبورن ابتداء من 30 يونيو 2017 

طيران الخليج" تعلن عن جدول 
رحـــالتهــا إلـــى كـــولـومبو

ملبورن - 

أعلن��ت الخطوط الجوي��ة القطرية عن ترقية نوع الطائرة التي تش��غلها على 
خط الدوحة – ملبورن في أس��تراليا إلى طائرة إيرباص A380 العمالقة، ابتداًء 
م��ن 30 يوني��و 2017، وذلك احتفااًل بحلول الذكرى الس��ابعة لتدش��ين رحالت 

الناقلة القطرية إلى ملبورن.
وسيس��اهم تدش��ين الطائرة العمالقة الت��ي تضم 517 مقع��دًا برفع القدرة 
االس��تيعابية للرحالت بين الدوحة وملبورن بنس��بة %44، وذل��ك لتلبية الطلب 
المتزايد من قبل المسافرين إلى هذه الوجهة، وبالتالي إتاحة المزيد من خيارات 
السفر والش��حن الجوي ألكثر ألكثر من 150 وجهة عبر شبكة وجهات الخطوط 

الجوية القطرية حول العالم.
وقال أكب��ر الباكر، الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة الخطوط الجوي��ة القطرية 
:"نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية السابعة لبدء رحالتنا إلى ملبورن، ويسرنا 
بهذه المناس��بة تقدي��م الطائرة العمالق��ة والمميزة إيرب��اص A380 على هذا 
الخط لنؤكد التزامنا بمواصلة تنمية خدماتنا في أس��تراليا، وس��عينا نحو تلبية 
الطلب المتزايد على رحالتنا المتوجهة من وإلى مدينة ملبورن. ستساهم هذه 
الخطوة إلى جانب توسعاتنا في أوروبا من إتاحة المزيد من خيارات السفر التي 
تمتاز بالسالسة والسرعة عبر مقرنا الرئيسي في مطار حمد الدولي في الدوحة 
على المس��افرين المتابعين رحالتهم من أوروب��ا، والتي تنحدر منها العديد من 

العائالت في أستراليا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ايطاليا، واليونان."
وتش��كل مدينة ملبورن أولى محطات الخطوط الجوية القطرية في أستراليا، 
تلتها تدش��ين رحالته��ا إلى كٍل م��ن بيرث، س��يدني، وأدياليد. وكان��ت الناقلة 
القطرية قد دش��نت رحالته��ا إلى ثاني أكبر المدن األس��ترالية في 6 ديس��مبر 
2009 على متن طائرة بوينج B777 والتي تضم 259 مقعدًا. وسيسهم تسيير 
طائرة A380  بمضاعفة إجمالي القدرة االس��تيعابية على خط الدوحة-ملبورن 

منذ تدشين الخدمة في عام 2009.

المنامة - 

أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن جدولة رحالتها 
األس��بوعية الخمس من وإلى مطار بانداراناياكي الدولي، والتي س��تبدأ الناقلة 
بتس��ييرها ف��ي 19 يناير الجاري، وذل��ك في أعقاب إعالنها مؤخ��رًا عن إضافة 

العاصمة السيريالنكية كولومبو إلى شبكة وجهاتها. 
وذكرت الش��ركة أن��ه يمكن حجز رح��الت طي��ران الخليج على موق��ع الناقلة 
اإللكترون��ي gulfair.com. وف��ي مع��رض تعليقه عن جدول��ة الناقلة من وإلى 
كولومبو؛ قال المدير التنفيذي للمبيعات والتس��ويق بطيران الخليج يحيى علي 
بوعل��ي: إن رحالت طيران الخليج األس��بوعية الخمس بي��ن البحرين وكولومبو 
تؤمّ��ن المرون��ة في األوق��ات للمس��افرين مع رح��الت صباحية ومس��ائية من 
كولومب��و؛ باإلضافة إلى رحالت بتواقي��ت بعد الظهيرة والمس��اء من البحرين. 
إن ه��ذه الجدول��ة مصمم��ة لتلبي حاجات مس��افرينا على هذا الخ��ط – والذين 
يس��افرون بغرض العمل والس��ياحة على حد سواء – ونتوقع إقباال إيجابيًا لهذه 

الجدولة منهم. 

السياحة الرياضية بوابة جديدة
للتعريف بمقومات السلطنة الطبيعية

 مسقط - عاصم الصقري 
برزت الســياحة الرياضية في الســنوات 
األخيــرة كواحــدة مــن أكثــر القطاعات 
الســياحية نموا فــي العالم، واســتثمرت 
الســلطنة الكثيــر من مقوماتهــا لتنمية 
هذا القطاع، إذ اســتضافت خالل األعوام 
الماضيــة عــددًا كبيــرًا مــن الفعاليات 
الرياضية عالية المســتوى مثــل األلعاب 
اآلســيوية الشــاطئية، وبطــوالت العالم 
لقوارب الليزر الشــراعية، وســباق اختراق 
جبال الحجر للدراجات الهوائية، وسباقات 
كأس أمريــكا الشــراعية، وبطولة ريدبُل 
عُمــان  وماراثــون  دريفــت،  كاربــارك 
الصحــراوي، وماراثــون مســقط وغيرها 
الكثيــر، وأثبتت هذه الفعاليــات إمكانات 
الســلطنة العالية مــن جهــة، والمردود 
االقتصــادي واالجتماعي والقيمة المحلية 

المضافة من جهة أخرى.

بيئة خصبة
ولعل أبرز المقومات التي تميز السلطنة 
وتجعلهــا بيئــة خصبــة لنمو الســياحة 
الرياضية هــو التنوع الجغرافي الســاحر، 
ففيهــا يجــد الزائــر الشــواطئ الرملية ، 
ويجد الجبال الشاهقة والسهول الممتدة، 
والواحــات الخضــراء والصحــراي الرملية 
ممتزجــة  الحديثــة  والمــدن  الناعمــة، 
بالتجمعات الســكانية الضاربة في جذور 
التاريخ. ولعبت هذه المعادلة دورًا مهمًا 
في دفع الحركة الســياحية في السلطنة، 
ال ســيما مع توجه السلطنة إلى استخدام 
الســياحة كركن أساســي لتنويع مصادر 

الدخل الوطني والتنويع االقتصادي.
وبرزت عُمان لإلبحــار كنموذج رائد في 
هــذا المجــال، ونجحــت في رســم معالم 
تطويــره،  وأســاليب  للقطــاع  واضحــة 
واســتقطبت حتــى اآلن عــددًا جيدًا من 
الفعاليات الرياضيــة اإلقليمية والعالمية، 
وتواصــل عُمــان لإلبحار مســيرتها في 
دعــم القطاع وتشــجيع الرياضيــة بكافة 
أشــكالها، وتســتعد حاليًا بالتعــاون مع 
رابطة عدائي مسقط إلطالق صافرة البدء 
للنســخة السادســة من ماراثــون الموج 
مسقط، برعاية رئيسية من الموج مسقط 
وشــراكة مع الطيــران العُماني وشــركة 
بي.بي عُمان، وبدعم من وزارة الســياحة 
العُمانيــة، ونجحت اللجنــة المنظمة في 
الترويج لهذا الســباق واســتقطاب عددٍ 
قياســي لم يســبق لــه مثيل وصــل إلى 

1300 متسابق من 78 جنسية. 

رياضة وسياحة
يهدف السباق بشكل أساسي إلى ترويج 
أســلوب حيــاة صحي قائم على ممارســة 
الرياضة بشكل حديث، ويهدف كذلك إلى 
تعزيــز التكامل بين الفعاليــات الرياضية 
وتنميــة الحركــة الســياحية القادمة إلى 
الســلطنة، ال ســيما خــالل األشــهر التي 
تنخفــض فيها درجــة الحــرارة في فصل 
الشــتاء. ومع قرب انطالق الســباق أصبح 
مألوفــا أن تــرى أفواجًــا مــن العدائين 
تجري في شوارع المدينة وحدائقها وبين 
أحيائها السكنية في الصباح الباكر أو قبل 
الغروب، أو أن ترى توافد الرياضيين على 

صاالت التمارين الرياضية.
تجدر اإلشــارة إلــى أن رياضــة الجري 
أصبحــت اليــوم وســيلة لالستكشــاف 
الثقافيــة  المخزونــات  علــى  والتعــرف 
والحضاريــة للــدول، حيث يســتخدمها 
الكثير مــن العدّائين كوســيلة للتنقل 
واستكشــاف المناطــق التــي يزورونها 
الثقافيــة  المكنونــات  علــى  والتعــرف 

والمعالم السياحية البارزة.

وتزخــر الســلطنة فــي كل محافظتهــا 
بمسارات طبيعية وساحرة لمحبي رياضة 
الجري، ســواء كان في الشــوارع المعبدة 
أو فــي المســارات الجبلية كمــا في جبل 
شــمس والجبــل األخضر، وفــي الصحراء 
كما فــي رمال وهيبة، وفــي الوديان مثل 
وادي الخــوض، ووادي بنــي عوف، وحتى 
في واحات النخيل الظليلة بنسيم مزارعها 

العليل وهدوءها الملهم.

مسارات متنوعة
وفــي حديث مــع عــدد مــن العدائين 
عن أفضــل مواقع التدريــب والجري التي 
يقصدونها لالســتعداد لماراثــون الموج 
مســقط، نجد بان الســلطنة تزخر بعدد 
كبيرة من المواقع والمســارات المناسبة 
للجــري، ويمكــن للرياضيين االســتمتاع 
بمختلف أشــكال الطبيعــة العُمانية أثناء 

تدريباته لسباق ماراثون الموج مسقط.
ولعــل أبرز هذه المســارات الجميلة هو 
مســار كورنيش مطرح الــذي يعج بألوان 
الحياة من مقاهي ومنافذ للتحف والهدايا، 
وإلى جانبه ميناء الســلطان قابوس الذي 
تم تحويله مؤخرًا إلى ميناء ســياحي قادر 
على اســتقبال اليخوت والسفن الضخمة 
عابرة القارّات. فعندما ترسل الشمس أول 
شــعاع لها على قلعتي الجاللي والميراني 
يجتمع العدّاؤون عند حديقة ريام بوالية 

مطرح، ومنها ينطلقون ويسلكون طريًقا 
جانبيًــا محاذيًا لشــارع كورنيش مطرح 
يصعد بهم تلة صغيرة تضم أقدم الطرق 
الموجــودة بالســلطنة، وتأخذهــم بيــن 
أحيــاء مدينــة مطرح، ثم يدخلون ســوق 
مطرح القديم من الجهة الجبلية وبعدها 
يعودون إلى كورنيــش مطرح، ويمتعون 
أنظارهم وأنفاسهم بما تعبق به المدينة 

وازقتها من جمال تاريخي.
وفــي بعــض األيــام تجــد العدّائيــن 
ينطلقــون من أمام ســوق مطــرح حيث 
الطريــق البحــري ويتجهــون إلــى بوابة 
مســقط مرورًا بمدينة مســقط القديمة 
التي تضــم عددًا من المتاحــف والبيوت 
الفنيــة القديمــة كبيت الزبيــر والمتحف 
الفرنســي العُماني، وصواًل إلى دوار قصر 
العالم والمتحف الوطني، ثم يعودون إلى 
الكورنيــش أو يواصلــون الجــري باتجاه 
ســداب التي تتحدث معالمها ومساكنها 
عن تاريــخ وتــراث عريــق. ويتخذ بعض 
العدائيين مســارًا مســتقيمًا ينطلق من 
دوار قصر البســتان حتى دوار قصر العلم 
مــرورًا بمرســى بنــدر الروضــة والحــي 
الســكني في ســداب، والعودة مرة أخرى 

إلى البستان.

البستان
ولمحبــي التغيير والمغامــرة بعيدًا عن 
الشــوارع المعبدة، توجد كذلك مســارات 
جبليــة شــيّقة فــي مســقط تنطلق من 
منطقــة البســتان وتأخــذ مســارًا جبليًا 
باتجاه بر الجصــة، ومنها يمكن المتابعة 
باتجاه ييتي واالستمتاع بالتناغم الهادئ 

بين البحر والجبل.  
تجدر اإلشــارة إلــى أن الموج مســقط 
الراعي الرئيسي للسباق، وكداعم للرياضة 
وألســلوب الحياة الصحــي الحديث، يوفر 
للقاطنين بيئة مالئمة لممارســة رياضة 
الجــري والمشــي فــي ممراتــه الظليلة، 
إلــى جانب توفــر صالة رياضيــة مجهزة 
للتمارين الرياضية، ومنافذ تسوق وطعام 
تالئم مختلــف األذواق، عــالوة على توفر 
المرسى البحري لمحبي الرياضات المائية 

والترفيه البحري.

1300 عداء في ماراثون »الموج مسقط« يوم 27 يناير
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جوا "الهند"- قيس المعمري

تهبــط بنــا أجنحــة الطيــران العمانــي 
لوجهتنــا نحــو الهنــد الســاحرة وتحديدا 
والية غــوا أو كما يســميها البعض "جوا " 
وهــي إحدى أصغر واليــات الهند من حيث 
المســاحة والرابعــة عشــر مــن حيث عدد 
الســكان والواقعــة بإقليم كونــكان غرب 
الهند، ومن الشــمال تحدها ماهاراشــترا، 
وكارناتاكا في الشرق والجنوب، وتطل على 

بحر العرب في الغرب. 
شــعور الهــدوء والراحة ينتابك بســرعة 
المزدحــم  لمطارهــا  اســتقبالك  بمجــرد 
بالوجوه القادمة من كل مكان بالعالم حيث 
تجد النظام والسالســة فــي انهاء اجراءات 
السفر وجمالية المطار التي تعطي مالمحة 
مزيجًا مــن الضخامة والعراقــة واالهتمام 
بالتفاصيل ليمسح عنك صورة نمطية عن 
االزدحام والفوضى التــي قد تصادفها في 

بلد يتجاوز عدد سكانه المليار شخص.

نظام وهدوء
تنهــي إجراءات الســفر بســرعة متجاوزًا 
بوابــات المطــار لتجــد نفســك مســتقال 
ســيارة محلية الصنع للتوجه إلــى الفندق 
الذي ســتقطنه وتجول ببصرك في المكان 
لتشــاهد جماليته واللون األخضر الطاغي 
على هذه الواليــة الجميلة والتي تخلو من 
االزدحام نظرا لقلة أعداد ســكانها مقارنة  
بواليــات الهند األخــرى، وال يمكنك تجاوز 
المعلومــة التــي ينقلهــا لك الســائق بأن 
"غــوا" هــي أغنى واليــات الهنــد، إذ يقدر 
ناتجهــا المحلــي اإلجمالي للفــرد مرتين 
ونصــف مثيلــه للهند كلها وهــذا يالحظ 
في االهتمــام بالطرق والطــراز المعماري 
والنظام الذي تالحظه في مطالعتك األولى 

لهذه المدينة.

لطافة طبيعية
يمكــن ان نعتــرف بأن المــكان يصيبك 
بالحيرة في اختيار المنتجع المناسب بسبب 
كثرة وتعــدد الخيارات المتوفــرة وتنوعها 
والمســتوى الرائع من الخدمة الذي يمكن 
ان تجده بهــا نظرا للخبــرة الطويلة التي 
اكتســبتها مدينة تشــتهر بالســياحة منذ 
أكثر مــن أربعة عقود عــالوة على ضخامة 
منتجعاتهــا التــي تتجاوز مســاحة بعضها 
ال 50 فدانــًا مزروعــة بالكامل باألشــجار 
اإلســتوائية الفاتنة وعليه فقــد كان القرار 
بتجربة ثالثة منتجعات خالل فترة بســيطة 
الضافة متعة إضافيــة للرحلة والتي كانت 
كذلك فعال. األســعار تبدو مناســبة لهذه 
الخدمــة  ومســتوى  العالميــة  العالمــات 
والخدمات المقدمة تجعل اإلقامة بها غاية 
فــي الجمال والرقــي واألهــم بأنها جميعا 
تشترك في مفهوم واحد للضيافة الفندقية 
وهو اللطافة الطاغية. فمنذ ان تطأ قدمك 
هذه األرض ســتغمرك اللطافة من شعبها 
بطريقــة عفوية ورائعة وهي لطافة طبيعة 
وليست ضمن نسق معين أو غايات محددة 

فهي طبيعية جدا وآسرة تجدها في مالمح 
كل مــن يتعامــل معك وهــي التي تعطي 
نكهــة قل أن تجدها في مكان آخر غير هذا 
المكان الســاحر كما أنها هي التي ترغمك 
على االســتمرار في الســعادة طــوال فترة 

بقائك على هذه البقعة من العالم .
شواطئ برمال بيضاء

تشــكل شــواطىء "جوا" واحدة من أهم 
خيارات جدولك اليومي نظرا ألنها شواطئ 
متفــردة فــي جمالهــا بســبب طبيعتهــا 
التي تشــبه البودرة في نعومتهــا ولونها 
األبيض اآلخاذ والذي قلما تجده في مكان 
آخــر، كما ان الســكينة التي ســتجدها في 
هذه الشــواطئ وبحرها الهادىء ســيجعل 
رحلتــك اســتجمامية بإمتياز، نظــرا لكون 
معظــم شــواطئها عامة، فإنك ستســتمع 
بال شك بمشــاهدة مناظر خالبة من حياة 
مرتاديها من الســكان المحليين أو السياح 
وايقاع حياتهم الهادئ والمريح،  باإلضافة 
طبعــا إلــى اللطف الســائد الذي اســلفناه 
مســبقا والذي يضيف متعة كبيرة لتجوالك 
على شــوطئها باالخص في أوقــات الفجر 

والغروب.

خيارات
هنــاك العديد من الخيــارات التي يمكن 
ان تجدها في برنامجــك اليومي، فالمواقع 
الدينيــة كثيرة العدد ومتنوعة وتمثل حقبا 
متعددة مرت بها هذه المدينة الســاحلية، 
الكثيــرة  الســياحية  للمواقــع  باإلضافــة 
والمعدة ســياحيا بشــكل جيد عــالوة على 
وجود نهر هادىء يقبع في وسطها والكثير 
من الغابات المفتوحة والخضرة االستوائية 
والشــالالت الســاحرة التــي ال تتوقف عن 
الهدير، باإلضافة إلى الكرنفاالت التي تكثر 
خالل الموســم الســياحي الذي يكون منذ 
نوفمبــر ولغايــة أبريل مــن كل عام، حيث 
يتوقف هطول األمطار الموســمية الغزيرة 
التي تســقط ابتداًء من أشهر مايو  وحتى 
ســبتمبر والتي جعلت من "جــوا" مقاطعة 

خضراء بالكامل.
هوية البشر والمكان

الحديــث عن الهنــد يعنــي الحديث عن 
الهوية، هوية المكان وهوية البشر وهوية 
الثقافة وهنا الهوية تجدها حاضرة تماما، ال 
يمكنك تجاهل أبسط التفاصيل في إقامتك 
الفندقية أو نوعية المأكوالت أو ســلوكيات 
العاملين أو حتى الروائح في المكان فكلها 
تحتوي علــى هوية واحدة قويــة ومتجذرة 
وعريقــة ممــا يعطيــك احساســا بأهمية 
المحافظة على هويات هذه الشعوب فهي 
تشكل قيمتها الحقيقية وأهم أركان قوتها 
واســتدامتها. الهنــد المتنوعــة باأللــوان 
والبهارات والبســاطة واالنســجام لمختلف 
األقليــات واألديــان هــي ما يجعــل الهند 
مختلفــة تمامــا عــن أي مكان آخــر وهي 
التي تجعل زيارتك لهــا نكهة خاصة وهي 
التي تجعلك ترى الســياح في كل بقعة في 
هذه األرض منغمســين تماما في أركانها 

ومنسجمين مع سكانها ومزارعهم وقراهم 
البسيطة واطباقهم وحيواناتهم المنتشرة 
في كل مــكان وهي التي تشــكل لزيارتك 

خصوصية كبيرة.
معالم سياحية

من اآلثار الكثيرة التي تجذب السياح في 
"جوا" نظرا لبنائها القديم والمميز بالكثير 
مــن التحــف المعمارية للعصــور القديمة، 

ومن هذه اآلثار.
قلعــة Se Cathedral، فــي قلب "جوا" 
القديمه ويقع هــذا البناء المميز ذا الطابع 
المعمــاري األوروبــي، على عكــس الكثير 
مــن األبنيــة التاريخيــة فــي الهنــد، وقد 
شــيد هذا البناء في عــام 1560، باالضافة 
 Fort Aguada والمنــارة  جــوا  لقلعــة 
and Lighthouse بالقــرب من شــاطئ 
كاندولم وتقــع هذه القلعــة العريقة التي 
شــيدت فــي بدايــة القرن الســابع عشــر 
بحســب المصادر والتي استخدمت كسجن 

في حقبــة من الزمن، القلعــة تأثرث كثيرا 
لقربهــا من الســاحل فقــد تضــرر بناءها 
كثيــرا، إال أنهــا تجــذب اليهــا الكثير من 
السياح إلى جانب المنارة التي يحب الكثير 
مــن الســياح الصعــود اليها. كمــا يوجد 
 Cabo Palace( Raj ايضــا قصــر كابــو
Bahavan( بالقرب مــن قلعة جوا والذي 
شــيد في القرن الســادس عشر ، وقد تميز 
هذا القصر بأنه يضم مجموعى من التحف 
الهنديــة والصينيه النــادرة والتي صنعت 
من البورسيلين، لذلك فهو أحد أهم معالم 
المدينــة وأكثرهــا جذبا لكثير مــن الزوار. 
 Chapora  باالضافــة إلى قلعــة شــوبرا
Fort اطاللــة هــذه القلعــة القريبــة من 
الشــاطئ مازالت تجذب اليها الكثير، وهي 
تقع في شــمال جــوا بالقرب من الســاحل 
وأيضا بالقرب من أكثر شــواطئ جوا التي 
اشــتهرت بمحـبــي رياضــة الغطــس من 

المرتفعات.

أطباق هندية
يتميز المطبخ الهنــدي ببهاراته المميزة 
واالكل الحــار الــذي ال يخلو منــه أي طبق،  
باإلضافــة الســتخدام الكاري فــي مختلف 
األطبــاق مما يجعلــه من أشــهر المطابخ 
العالميــة واكثرهــا تنوعــًا . كمــا يحتــوي 
المطبخ الهندي على مــا يزيد عن 22 نوع 
مختلف من الخبز الذي يشكل أساس األكل 
الهنــدي،  باإلضافــة إلــى األرز ، ويمكنــك 
تجربة أشــهر طبق هندي وهو ) البرياني ( 
األرز المبهر بالزعفران والتوابل والمكسرات 
ويعد مع مختلف انواع اللحوم ، وهناك طبق 
)االدلي( وهو أقراص مــن العجين المخمر 
المكــون من األرز والعــدس،  وتعتبر وجبة 
غنية بالبقوليات ، وهناك ) الدوسة ( الكريب 
الهندي الذي يقدم مع الصلصات المختلفة 
وخاصــة صلصــة العدس ويشــتهر عالميا 
كبديــل صحي عن الخبــز، والطبق العالمي 
األشهر ) الدجاج التندوري ( الدجاج المشوي 
منــزوع الجلــد والعظــم والمتبــل بالكاري 
الهنــدي والفلفل االحمر ويقــدم مع خبز ) 
النــان ( المعد بالزبــدة الطازجة أو بدونها، 
وهنــاك طبق ) المســاال ( المعــد ببهارات 
مختلفة مع البامية، باإلضافة لطبق ) الفادو 
( وهــي أكلــة مصنوعــة من دقيــق القمح 
والعدس وتشبهة الدوناتس كثيرا، وغيرها 
الكثير كما يشتهر المطبخ الهندي بالعديد 
مــن األطباق النباتية اللذيــذة التي تجدها 
في كل مــكان واطباق الحلويــات المحلية 
والتــي يأتي أشــهرها ) الزالبيــة الهندية ( 
وهــي تصنع من عجين بعض أنواع الدقيق 
وتقلــى في الزيــت وتحلى بالســكر وتعتبر 
أفضل طبق حلو هنــدي وهناك العديد من 
المشــروبات المحلية والتي يعــد ) كولفي 
( أشــهرها وهو مشــروب مثلج مــن اللبن 
والفستق واللوز ويعد مشروب بارد ولذيذ .

التــي  القصيــرة  الرحلــة  ان  الخالصــة، 
ســتقضيها علــى متــن رحــالت الطيــران 
اليومية والمباشرة الى جوا والتي ال تتعدى 
مدة طيران لثالث ســاعات، تســتحق فعال 
الزيــارة واالكتشــاف لبلد مفعــم بالهوية 
الطاغية واللطافة الطبيعية التي تشــعرك 
بالحنين لها الحقا وتجعلها محطة سياحية 

عالمية منذ عقود طويلة. 

أصغر واليات الهند وأكثرها جماال

جوا
لطـافـة متقنة 
وهوية طاغية
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مسقط-

تحلق أول رحلة لطيران الســالم يوم 31 
ينايــر الجاري مــن مطار صاللــة الى مطار 
مســقط الدولي معلنة بذلك تدشين أولى 
رحالتهــا كطيــران اقتصــادي يعمــل في 

السلطنة.
وستســير الشركة اربع رحالت يومية بين 
مســقط وصاللة فــي الوقــت الراهن على 
تزداد في المستقبل حسب دراسات الجدوى 
وخاصة في موسم خريف صاللة السياحي. 
كما تدشــن الشــركة أولى رحالتها خارج 
الســلطنة الــى مطــار دبــي الدولــي في 
الخامس عشــر من فبراير المقبل كمحطة 

أولى لرحالت طيران السالم دوليا.
وكان المهندس خالد بن هالل اليحمدي 
رئيــس مجلــس إدارة طيران الســالم قد 
صــرح إن رأس المــال المدفــوع لطيران 
السالم يبلغ 15 مليون ريال عماني، حيث 
تتوزع نســــبة 30 % لشــركتي أســاس 
وتنمية و70 % لجهات مختلفة في القطاع 
الخــاص، مشــيرا الــى أن حجم أســطول 
الشركة يتوقع أن يصل خالل سنة ونصف 

ما بين 5 الى 7 طائرات. 

منافسة
وأكد رئيس مجلس إدارة طيران الســالم 
فــي تصريحات ســابقة ان ســوق الطيران 
االقتصــادي فــي المنطقــة ينمو بشــكل 

كبير حســـــب الدراســات واألرقــام وكان 
ال بــد يكون لنا فــي الســـــلطنة جزء من 
هــذه الســوق ومــن هــذا المنطلــق رأينا 
ضــرورة دخولنــا في هذا القطــاع، موضحا 
ان المنافســة موجــودة دائمــا منوهــا ان 
حجم الســوق وبالذات في قطــاع الطيران 
االقتصــادي في نمــو ونحن نبــذل الجهد 

لنحوز على حصة من هذه السوق.
وأكد أن دراســة أسعار التذاكر في العادة 
قائمــة علــى األســعار الحاليــة حيــث إننا 
نســتهدف الحصول على حصــة أكبر خالل 
الســنة االولى، مشيرا الى أن أسعار التذاكر 
ســتكون أقل من األســعار الحالية بنســبة 
تتفــاوت بين 15 إلــى 20% ويرتبط ذلك 

بالعرض والطلب وهي قابلة للتغيير. 

موقع حجوزات 
وكانــت الشــركة قد كشــفت مؤخرا عن 
موقع الحجــوزات االلكتروني حيث بإمكان 
الراغبين السفر الى صاللة الحجز من خالل 
الموقع االلكتروني للشركة بأسعار تنافسية 

وصلت الى  30 رياال .
حـــيث يبلغ ســــعر الرحــلة من مسقط 
الى صاللــة أدناه حوالي 15 ريــاال اما من 
صاللة الى مســقط بســعر أقلــه 13 رياال. 
بينما رحلة مســقط - دبي ســتكون بسعر 
16.600 ريــال امــا من دبي الى مســقط 

ستكون بقيمة 15 رياال.

مسقط - العمانية 

أشارت أحدث نشــرة احصائية صادرة عن 
الشركة الوطنية للعبّارات إلى أنه تم خالل 
العام الماضي 2016م نقل 220 ألف و859 
مســافرًا على متن رحالت العبّارات، محققة 
نسبة زيادة بلغت 7 بالمائة مقارنة بـ 205 

آالف و579 مسافرًا خالل عام 2015.
وأوضحت االحصائيات أنه تم شــحن 54 
ألفــا و 78 مركبة خالل نفس الفترة مقارنة 
بـــ 52 ألفــا و771 مركبة في عــام 2015 
محققة نســبة زيادة بلغــت 2 بالمائة. كما 
ارتفــع حجم الشــحن علــى متن اســطول 
العبّــارات ليصــل إلى 15 ألــف و 179 طنا 
مقارنة بـ 8 آالف و232 طنًا في عام 2015.

النصف الثاني
لعــام  الســنوية  االحصائيــات  وأشــارت 

2016م إلــى ارتفاع أعداد المســافرين في 
النصف الثانــي من العام الماضي إلى 120 
ألفــا و 988 مســافرًا مشــكلين ما نســبته 
55 بالمائــة من إجمالي المســافرين لعام 
2016م، باإلضافة إلى شحن 29 آلفا و 438 
مركبة اي ما نســبته 54 بالمائة، مقارنة بـ 
99 ألــف و 871 مســافرًا و 24 ألفــا و 640 

مركبة في النصف األول لعام 2016م.
وإفادت النشــرة اإلحصائيــة الصادرة عن 
الشــركة الوطنية للعبّارات إن خط )شــنة 
- مصيرة( حافظ علــى ريادته كأكثر حركة 
على المســتوى العام، إذ تم من خالله نقل 
167 ألفا و 996 مســافرًا مشكاًل ما نسبته 
76 بالمائة من إجمالي المسافرين، ومحققًا 
نسبة اشغال على مستوى المسافرين بلغت 
46 بالمائــة، باإلضافة إلى نقــل 48 ألفا و 
828 مركبة مشكاًل ما نســبته 90 بالمائة 

من إجمالي المركبات ونسبة األشغال بلغت 
57 بالمائة.

شنه - مصيرة
وبلغــت الحصة الســوقية للشــركة على 
)شنة- مصيرة( 28 بالمائة من المسافرين 
و31 بالمائــة من المركبات، من خالل قيام 
العبارتين )شــنة وجوهرة مصيرة( بتسيير 
ألفيــن 512 رحلــة، مقابــل 7 آالف و 237 
رحلة نفذتهــا العبارات األهليــة المملوكة 

للمواطنين والبالغ عددها 12 عبارة
كما أشــارت النشــرة االحصائية السنوية 
ألعداد المســافرين والمركبات على رحالت 
العبّــارات إلى أن إجمالي عدد المســافرين 
علــى الرحــالت االقليميــة التــي دشــنتها 
الشركة إلى الموانىء اإليرانية بلغ عددهم 
ألف و703 مســافرين منذ تدشين الخدمة 

أواخر شهر يوليو للعام الماضي.

يطير الى دبي في منتصف فبراير 

طيران السالم يدشن أولى رحالته من مطار صاللة في 31 يناير 

نقلت ألف و703 مسافرين إلى الموانىء اإليرانية  

»العبارات الوطنية« تنقل 220 ألف مسافر و 54 ألف مركبة في 2016 
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مسقط- حمدان بن علي البادي

مــن شــواطىء فنس حتى رمال الشــرقية 
كنقطتي بداية ونهاية يرتحل مجموعة من 
الســياح الطليان الكتشــاف جمال السلطنة 
عبر الدراجات الهوائية مرورا بسلســلة جبال 
الحجر الشــرقي وبدعــم من شــركة نقطة 
للســفريات والســياحة في برنامج ســياحي 
بطول 400كم جمع مثلث السياحة العمانية 
حيث الشواطىء والجبال والرمال كمحطات، 
يتضمنهــا  أن  االيطالــي  الفريــق  حــرص 

البرنامج في خط سير واحد.
"وجهــات" كانت في الموعــد للتعرف على 
البرنامــج والقائميــن عليه وشــركاؤهم في 
الســلطنة، وقد كان لنا فرصــة الحديث إلى 
ويلي ملولينــا رئيس الفريق وزميله روبيرتو 
جازولي حيث قاال: ســلطنة عمان بلد جميل 
ومــكان مثالي لتنظيم طــواف الدراجات في 
الجبــال وقــد حرصــا أن نضع عمــان كأحد 
المحطات التي نذهب إليها ســنويا وتنظيم 
جولــة في مــكان جديد كليــا بالنســبة لنا 
ولهذا الســبب اخترنا عمان ونحن هنا للمرة 
الثالثــة على التوالــي بمجموعة جديدة من 

المغامرين .

طبيعة السلطنة
ويضيــف ويلــي ملولينــا رئيــس الفريــق 
ويمتلك خبرة 30 سنة في هذا المجال قائال: 
لدينا برنامج ســهل ورائع وكل ما فعلناه هو 
اننا صممنا برنامجا يغطي طبيعة الســلطنة 
وتنوعهــا في هذه المناطــق التي توجد في 
عمــان حيث الجبــال والشــواطىء والوديان 
واالماكــن التاريخيــة مثــل مقابــر كبيكب 
واالودية والكثبان الرملية في خمس مراحل 
تغطــي معظم المناظر البديعــة التي توجد 
في عمان. وقــال: وصلنا هنا في البداية من 
دون اي معارف وجئنا بأنفســنا الستكشــاف 
كل اجــزاء عمان وبعد ذلــك بدأنا بالتحدث 

مع عــدد من الرعاة المحتمليــن وقررنا اين 
ســيكون طواف عمــان الن هذا ســيحدد ما 
سنحتاج اليه كالخدمات االساسية مثال، وهذا 
ما نفعله دائما في جميع جوالتنا حيث نذهب 
للمــكان ونحدد من الصفر ما ســنحتاج اليه 
ولقد ســررت بالعمل في عمــان، فقد كانت 
تجربة جــدا ممتازة وناجحة من كل النواحي 

وخاصة مع شركة نقطة للسفريات .

عمان دولة آمنة
ويضيف نجد أقباال كبيرا من قبل الراغبين 
للمشــاركة في جولــة عمان لمــا تتمتع به 
الســلطنة مــن أجــواء رائعة وهــذه الدفعة 
الثالثــة، وتــرد إلينــا الكثيىر مــن الطلبات 
للمشاركة بشكل مستمر. وقد تلقينا العديد 
مــن الطلبات وقــد أصبح طــواف الدراجات 
هنا في عمــان من البرامــج المهمة لوجود 
العديــد مــن النــاس المهتميــن للمجــىء 
هنــا ألن عمان دولة آمنــة وودودة ونظيفة 
ولكنها أيضا غالية، وهذا صحيح، هي ليست 
رخيصة ولكن اظن هذه االجزاء مترابطة مع 
بعضها فإذا كانت الدولة ليســت غالية فلن 
تكون متميــزة وظاهرة للعيان )مشــهورة( 

نفــس بقية الدول .أمــا روبيرتو جازولي من 
الفريق المنظم والذي يمتلك 20 سنه خبرة 
في طواف الدراجات فقال: نســعى ألكتشاف 
برامــج جديدة في أماكــن جديدة في عمان 
وفي وقت مختلف من الســنة ما بين اكتوبر 
ويناير ألن هناك الكثير من األماكن المميزة 

التي نريد أكتشافها .
لــدى روبيرتــو انطباع رائع عن الســلطنة 
فقال: هي المرة الرابعة التي أزور عمان وهذا 
هــو أول مكان اجد فيه انطبــاع رائع ومكان 
آمن وليس عليك أن تشــعر بالقلق للذهاب 
إلــى أي مــكان وليس هنــاك أي مشــاكل، 
وانطباعات المجموعات السياحية التي تأتي 
معنــا ايضــا ايجابيــة ويجب علــي القول أن 
األوروبيين خائفين جــدا للذهاب إلى الدول 
العربيــة ولكــن عندما جاؤوا الــى هنا غيروا 
نظرتهــم تماما حيث ال توجد مشــاكل وأن 
النــاس ودودين جدا ويمكن أن تحصل على 
المســاعدة في كل وقت فقط اســأل الناس 

وسوف يساعدونك . 

ارتياح كبير
 ويضيف ويلي ملولينا على ما قال روبيرتو: 

عمــان مــكان أود أن اتي إليــه وأعيش فيه 
ليس فقط للســياحة ولكن هو مكان اشعر 
فيــه حقــا باالرتياح وهــو كليــا مختلف عن 
المــكان الذي أعيش فيــه وعن كل االماكن 
التــي كنا نقترحها للطواف فــي العالم كله، 
وهو كذلك مــكان مريح للســكن والتجوال 
وهذا هو شــعوري وهو مكان يفاجئني ، وما 
فاجأني حقا هو كيف كان الشــرطة ودودين 
معنــا على ســبيل المثــال في المطــار فقد 
احتجنا الى مســاعدة قدموها لنا ، وال أعتقد 
ذلك بســبب اننا ســياح فنحن نتلقى الكثير 
من المســاعدة في كل مــكان من عمان وال 
يوجد اي مشــاكل وهذا ايضا شــىء استمتع 

به ويشعرنا بأالمان .

استقطاب المجموعات 
امــا ســارة شــرطاني مســؤولة الســوق 
األوروبية في شــركة نقطة للسفريات قالت: 
نعمل على استقطاب المجموعات السياحية 
واعداد البرامج المناســبة لهم ونحن شركاء 
رئيســين مع الفريــق االيطالــي حيث تقدم 
نقطة للســفريات الدعم الكامل طوال مسار 
الرحلــة التــي تبدأ مــن وادي ضيقــة مرورا 

بشــاطىء فنس ومن ثــم الصعــود باتجاه 
الجبــال مرورا بمقابر كبيكب حتى وادي بني 
خالــد ومن ثم رمال الشــرقية عبر الدراجات 
الهوائيــة وبطــول 400 كــم ، حيــث يكون 
هناك فريق للدعم يتابع سيرهم ويقدم لهم 
الوجبــات الطازجة وجميــع االحتياجات منذ 

لحظة وصولهم حتى المغادرة .
وقالت: هنــاك طلب كبير على البرنامج من 
قبل وفــود امريكية وهندية وبريطانية فهذا 
النوع من السياحة معروف على مستوى العالم 
ومــن يقوم به هــم ابطال رياضــة الدراجات 
ويســتهويهم هذا النشــاط الذي يجمع بين 
الرياضــة والمغامرة والســياحة وحاليا نعمل 
على ايجاد عدة مســارات وخاصة في الباطنة 
وخاصــة جنوب مــن والية بــركاء حتى نخل 
ووادي بنــي عــوف وصوال إلى جبل شــمس 
ومــن ثم رمال الشــرقية. لذا نتمــى أن نرى 
شــباب عمانيين يشــاركون في هذه البرامج 
السياحية ألكتساب الخبرة واالستمتاع بالبيئة 
العمانية واكتشافها من زاوية أخرى خاصة أن 
هذه البرامج تكون غير مكلفة وهناك رســوم 

بسيطة لتغطية تكاليف الرحلة .

من فنس حتى رمال الشرقية عبر جبال الحجر الشرقي

سياح إيطاليون يكتشفون
جمال عمان عبر الدراجات الهوائية

جدة -  

 أعلنــت مجموعــة النغام للضيافة عن إبــرام اتّفاقية مع 
شــركة الفنادق المتطوّرة إلدارة فنــدق فاخر في جدّة في 
المملكــة العربية الســعودية. من المرتقــب افتتاح فندق 
ذا النغــام، جــدّة في صيــف 2018، على أن يحتــّل مركزًا 
اســتراتيجيًا وســط المدينة مقابل مجمّع تســوّق جديد، 
وسيتميّز بإطالالت بانورامية على المدينة والكورنيش. تم 
توقيع االتفاقية بحضور ســعادة محمد بن عبد اهلل العمري 
مدير عام الهيئة العامة للســياحة والتراث الوطني بمنطقة 

مكة المكرمة وجدة. 
قال روبــرت وارمان، الرئيس التنفيــذي لمجموعة النغام 

للضيافة: يســرّنا طرح عالمة النغام في جدّة، بعد البحث 
عــن الموقــع المثالــي فــي المملكة لتوســيع مشــاريعنا. 
وسيشّكل فندق ذا النغام، جدّة وجهة استثنائية لضيوفنا، 
بفضــل التصميم الخالق لواجهــة الفنــدق والديكور، إلى 
جانــب المرافق الفاخرة وخدماتنا األســطورية الحائزة على 
عدّة جوائز. وســيضمّ فندق ذا النغام جدّة باقة من أرقى 
المطاعم في المدينة، أوّلها مطعم مســتوحى من منطقة 
البحر األبيض المتوســط متخصّص في ثمار البحر يشمل 
ترّاسًا مفتوحًا، إلى جانب مطعم راٍق لحفالت الشواء مجهّز 
بطاولة للطاهي وبمنضدة لعرض اللحوم المعتّقة، ومطعم 
"بالم كورت" الذي يقدّم وجبات شاي ما بعد الظهر، والونج 
متخصّص يشــمل خزانــة خاصة للســجائر وغرفة تدخين 

مكيّفة، وأخيرًا مطعم يستقبل الضيوف طوال اليوم ويقدّم 
األطباق العالمية ويتّسع لـ138 ضيفًا.

سيخصّص فندق ذا النغام، جدّة مساحة تفوق 3500 متر 
مربّع للمناسبات واالجتماعات، تشّكل خير موقع الستضافة 
األعراس الكبيرة، والمؤتمرات رفيعة المستوى، والفعاليات 
االجتماعيــة الخاصــة، وحفالت طــرح المنتجــات الفاخرة.  
تحتضن هذه المســاحة قاعة كبيرة تتّســع لـ480 شخصًا 
يربطهــا مصعد خاص بقاعة أخرى تتّســع لـ380 شــخصًا 
تقع فوقها مباشــرة )وكلتاهما مجهّزة بمساحات للتحضير 
للفعاليــات كــي ينعم الضيــوف بمزيد مــن الخصوصية(، 
وعددًا من غــرف المؤتمــرات المجهّزة بأحــدث المعدات 

السمعية والبصرية، وغرفًا للصالة.

مجموعة النغام 
للضيافة تفتتح 

فـــندقا فــاخـــراً 
جديدا في جّدة 
بحـــلول 2018
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نجوم ريد بل كار بارك دريفت وتوين درفت يتحدثون لـ »               «

نأمل الدعم المادي والمعنوي ألبطال
عمان للمساهمة في تحقيق اإلنجازات 

علي البلوشي:  البطوالت الرياضية تدعم القطاع السياحي

علي الشيهاني: الحضور الكبير يؤكد جماهيرية بطوالت الدريفت

د. رجب بن
علي العويسي

الترويج السياحي..  
نافذة السياحة 

الوطنية للعالم
ي��ؤدي التروي��ج والتس��ويق الس��ياحي 
السياس��ات  ف��ي  محوري��ا  دورا  الي��وم 
الس��ياحية للدول، في ظل ما يشكله من 
أداة فاعلة في رس��م الخريطة السياحية 
بم��ا تحوي��ه م��ن أنش��طة  داخلي��ة، أو 
تس��تخدمه من أس��اليب اإلث��ارة والتأثير 
واالقن��اع والجذب ورس��م ص��ورة ذهنية 
تقت��رب من الح��دس بالخدم��ة أو المنتج 
أو البيئة الس��ياحية، لذلك كان من المهم 
أن تحظ��ى بمزيد من االهتم��ام وتعتمد 
على مواصفات مهنية عالية المس��توى، 
عب��ر تعمي��ق الفه��م وترس��يخ الوع��ي، 
وتصحيح المعلومة، وفتح المجال لفرص 
االس��تثمار واالكتشاف والثراء الذي تنعم 
به الس��لطنة، ليتحول الترويج السياحي 
إلى فرصة لترس��يخ قناعات ايجابية عن 
الس��ياحة الوطنية، بحيث  تضع لنفس��ها 
مسارات مقننة وإطار تطويري وتقييمي 

تنتهجه لتحقيق نجاحاتها.
واالس��تدامة  واالبتكاري��ة  فالتن��وع 
واالتس��اع وتوظيف المواق��ع االلكترونية 
وش��بكات التواصل االجتماع��ي واالعالم 
الرقم��ي والبدي��ل واالع��الم التقلي��دي، 
والمؤثري��ن م��ن األفراد أو المؤسس��ات، 
ورصد توقعات الشباب والسياح واستثمار 
األوقات والمناس��بات السياحية، والتنويع 
والفعالي��ات  األنش��طة  ف��ي  المس��تمر 
والبرامج، وانتقاء وق��ت ظهور اإلعالنات 
السياحية في القنوات الفضائية وغيرها،  
واس��تخدام الص��ورة المبه��رة  والذائقة 
الجمالي��ة للبيئ��ات الس��ياحية العماني��ة، 
والش��راكات الس��ياحية لتحقي��ق فرص 
االعتراف والجذب السياحي ؛ وتأكيد بروز 
مالم��ح الهوي��ة العماني��ة القائم��ة على 
االعتدال وترس��يخ قيم التعايش والحوار 
والتواص��ل م��ع اآلخ��ر، وإظه��ار كف��اءة 
الش��باب العماني في اإلرش��اد السياحي 
وتفاعل��ه م��ع السّ��ياح، وف��ي عملي��ات 
وإدارة  واالع��الن،  والدعاي��ة  التروي��ج 
ش��ركات الس��فر والس��ياحة والفندق��ة، 
للبيئ��ات  الحضاري��ة   الذائق��ة  وإب��راز 
الثقافي��ة واألثرية والحيوي��ة والطبيعية 
المائي��ة والرملي��ة والجبلية والش��اطئية 
والمتنزه��ات المط��ورة، وتوفي��ر قاعدة 
بيانات متكاملة بكل الوجهات الس��ياحية 
الطبيعي��ة أو غيره��ا، س��واء م��ن حي��ث 
الكتيب��ات وإث��راء المواق��ع اإللكتروني��ة 
بأس��ماء هذه البيئات السياحية وما تتميز 
ب��ه وعملي��ات التطوي��ر الت��ي تش��هدها 
معززة بالبيانات والمعلومات عن  البيئات 
واألمكنة والمواقع الس��ياحية والمس��افة 
بينه��ا ومرك��ز المدين��ة أو م��ن محافظة 
مسقط، وإعطاء صورة مكبرة عن طبيعة 
ه��ذه البيئ��ات عب��ر تطبيق��ات الهوات��ف 
المحمول��ة والمواقع اإللكترونية واألقمار 
االصطناعية ومح��ركات البحث العالمية، 
وتزويد ش��ركات الس��فر والس��ياحة بها، 
واالس��تفادة م��ن المهرجانات الس��ياحية 
الوطني��ة كمهرج��ان مس��قط ومهرجان 
خريف صالل��ة، أو المهرجان��ات الثقافية 
والرياض��ات والمس��ابقات الت��ي تحم��ل 
مضامي��ن س��ياحية؛ كل ه��ذه وغيره��ا 
منه��ا  تنطل��ق  أن  يمك��ن  موجه��ات 
هوي��ة البرام��ج واإلعالن��ات الترويجي��ة 

والتسويقية للسياحة العمانية.

زوايا

Rajab.2020@hotmail.com

مسقط - فالح بن ناصر الفالحي 

حقــق عدد مــن نجوم الســلطنة انجازا 
كبيرا مؤخرا في مسابقة ريد بل كار بارك 
دريفــت التي نظمتها الجمعيــة العمانية 
للســيارات علــى حلبــة ميناء الســلطان 
قابــوس واســتطاع ثالثة نجــوم تحقيق 
المراكــز الثالثــة االولى وهي ســابقة ان 
يحقــق ثالثــة عمانييــن المراكــز االولى 
. بجانــب تحقيــق النجــم العُمانــي علي 
الشــيهاني المركز الثانــي ببطولة ملك 

الصحراء العالمية )توين درفت(. 
"وجهــات" تلتقــي خالل هــذا اللقاء مع 
اثنيــن من األبطــال هما علي البلوشــي 
صاحب المركز الثانــي في بطولة ريد بل 

كار بارك دريفت، وعلي الشيهاني الذي 
حقــق المركــز الثانــي ببطولــة ملــك 

الصحراء العالمية )توين درفت(. 

عمانية 100  % 
يقول علــي البلوشــي، الحمدهلل منصة 
التتويــج كانت عمانيــة %100 فرحنا من 
خاللهــا جمهورنــا الول مــره فــي تاريخ 
رياضــة الدرفت وببطوله ريدبول للدرفت 
بفــوزي بمركــز الثانــي، بجانــب اخواني 
االبطــال هيثــم الحديــدي بمركــز االول 
وطــارق الشــيهاني الــذي حقــق المركز 
الثالث ببطولة نهائيات ريدبول كار بارك 
درفت والتي اقيمت الول مره في ســلطنة 
عمان بميناء السلطان قابوس السياحي. 

وعــن بطولــة كار بــارك درفــت يقول 
البلوشــي: بطولة كار بــارك درفت تتميز 
بدخول انفرادي لكل متســابق في ساحة 
الســيطرة والتحكــم  الســباق حيــث ان 
والســرعة تكون لــدى المتســابق وحده 
في الســاحة. ويضيف: المخالفات بسباق 
كار بــارك درفــت تُحســم بالنقــاط فإذا 
اصطدمت بالحواجز أو قمت باالنجراف في 
االتجاه الخاطئ أو اإللتفاف بســيارتك يتم 
احتســاب المخالفــة، وإذا تمّت مخالفتك 
أكثر من 3 مرّات فــي جولة واحدة، يتمّ 

استبعادك من المسابقة بشكٍل نهائيّ.
وعن معاييــر التحكيم ببطوله كار بارك 
درفت يقول: مهارات تتكون من الدرفت، 
صوت الســيارة، دخان االطارات، العلبة  ، 

مظهر السيارة ونقطة االلتفاف.

طموحات 
ويتحدث علي البلوشــي عن طموحاته، 
فيقــول: طموحي ان اصل الــى العالمية، 
وان احظــى بالحصــول علــى دعــم كبير 
الرفع من مستواي الفني حيث انها رياضة 
مكلفة جــدا وتحتاج الى الكثير من الدعم 

المادي والمعنوي. 
ويؤكــد ان مثل هذه البطــوالت تكون 
الســياحة  ان  وخاصــة  للســياحة  دعمــا 
الرياضيــة تمثل اهمية نظــرا لحب أعداد 
كبيرة من الجماهيــر، كما ان التضاريس 
العمانيــة المختلفة تســاعد على تنظيم 
مثــل هــذه الســباقات، كما انها تشــكل 

مصدر دخل للدولة.
 ويضيــف علي البلوشــي: لدينــا ابطال 
بمســتويات قويــه جــدا واقــرب دليــل 
فوزنــا بالمراكز الثالثــة كعمانيين حيث 

كان النهائــي بمينــاء الســلطان قابوس 
الســياحي، حيث الموقــع. كان جدا ممتاز 
ومتميــز بيــن الجبــال والبحــر والقــالع 
القديمــة والحــارات القديمة حيث تعطي 
طابعا جدا ممتاز وصورة ممتازة للسياحة 
بعمان وبالتحديد سياحة رياضة السيارات 
وبحضور جماهير من خارج السلطنة حيث 
تزيد من العائدات االقتصادية للدولة من 
حيــث اإلقامة في الفنادق واســتخدامهم 
لمختلــف الخدمــات وليــس ذلــك فقط 
بل كانــت تغطية حصرية ومباشــرة من 
قبل القنــاة العالمية المشــهورة " ام بي 
ســي اكشــن " والتــي تحظــى بماليين 
من المشــاهدين او المتابعيــن لها على 

مستوى انحاء العالم.

حماس الشباب 
وعن اهتمام وحماس الشــباب العماني 
برياضة الدرفت يقول البلوشي: االهتمام 
جدا قوي واقبال كبير جدا والشباب تطوروا 
كثيرا حيث في بداياتي كنت والمتســابق 
محمــد العاصمي من عــام 2006 وحتى 
االن بعــام 2017 قفزنا قفــزات قوية من 

ناحيــة التطوير المعنــوي والمادي، ومن 
حيــث اضافة التعديالت بســيارتنا وزيادة 
مهاراتنا بالسياقة والتي نتنافس بها في 

البطوالت المحلية واإلقليمية .
ويحلــم علي البلوشــي جــذب بطوالت 
عالمية قوية بالسلطنه وبمشاركة ابطال 
الشرق االوسط وابطال العالميين وعندنا 
بطولة قريبة بمشــاركة البطــل العالمي 
دايجــو ســايتو بطــل يابانــي وتمنياتي 
للجميع بالتوفيق والسالمة وبمشاركتهم 
في المــكان المناســب واالمــن بجمعية 

العمانية للسيارات.

توين درفت
أما علي الشيهاني فيقول فوزي بالمركز 
الثانــي ببطولــة ملك الصحــراء العالميه 
)تويــن درفــت( دافع قوي جــدا للتنافس 
في البطــوالت العالمية ولتحقيق انجازات 
كثيــرة. ويؤكد الشــيهاني ان االعالم له 
دور رئيســي في الترويج لســياحة رياضة 
بالســلطنة كونها  )الدرفــت(  الســيارات 
من الرياضــات التي تحظــى بإقبال كبير 
احــرزت  الحمــدهلل  ويقــول:  جماهيريــا. 

المركز الثاني بجداره مــن بين ما يقارب 
32 متســابقا بعد التصفيــات، حيث حقق 
المركــز االول المتســابق الكويتــي فهد 
المتســابق  الثالــث  والمركــز  الجدعــي 
الكويتي علي مخصيد حيث كانت منافسة 
جــدا صعبة مــع اشــقائي الكويتين حيث 
ان البطولــه كانت جدا قويــة ومن اقوى 

البطوالت الدرفت واخطرهم.
ويقول بطولة توين درفت تتميز بدخول 
ســيارتين اي منافســين اثنين بي ساحة 
السباق والتنافس في ما بينهم من ناحية 
السرعة والتحكم والسيطرة على المسافة 
والموازنة ما بين الســيارتين كال بجانب 
اخر. وعن الطمــوح الذي يتمنى ان يصل 
اليه يقــول علي الشــيهاني: طموحي ان 
نوصل للبطوالت العالمية مع فريقنا فريق 

الشيهاني.

متعـــة
ويضيــف: رياضة الدرفــت الكل يحبها 
وهــذه الرياضــة ممتعة جــدا للجمهور 
وًامنة وراح تجذب الســياح فقط في حال 
ان  يُوجــد فريــق اعالمــي قــوي يدعم 
هذه الرياضة من اجل استقطاب السياح 
والجمهــور عامة مثــل بطولــة ريدبول 
للدرفت حيث كانــت تغطية اعالمية من 
شــركة ريدبول وحدث مباشر ينقل على 

التلفزيون.
وعــن الفرق بين التويــن درفت والكار 
بــارك درفــت يقــول: الشــيهاني: الكار 
بــارك درفــت ســباق قديــم للمبتدئين 
وهــذا يزعجنــا الن عندمــا نخــرج خارج 
عمــان للمشــاركة فــي دول الخليج نجد 
ان جميعهــم يمــارس بطــوالت التوين 
درفــت لذلــك نتمنى ان تقــوم الجمعية 
العمانية للسيارات باتباع النظام الجديد 
في هكذا بطوالت، وان تتوســع وتتطور 
هذه الرياضة بشــكل اكثر إليجاد قاعدة 

جماهيرية من المتابعين والمشاركين.

■ من استعراضات 
النجوم العمانيين في 

بطوالت الدريفت

■ علي البلوشي■ علي الشيهاني
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أكالت عالمية
بفتيك اللحم على الطريقة اللبنانية 

المقادير:

• كيلو لحم بفتيك.
• ½ كوب خل بلسمي.

• 2 ملعقة كبيرة صلصة المحار.
• 2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

• 2 ملعقة كبيرة كاتشب.
• ملعقة كبيرة دبس الرمان.

• 4 فصوص ثوم مهروس.
• ½ ملعقة كبيرة بصل باودر.

• ½ ملعقــة كبيــرة صلصــة الفلفل 
الحار )حسب الرغبة(.

• ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
• ½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

• 4 مالعق صغيرة زيت زيتون.
• ¼ كوب بقدونس مقطع.

• ¼ كوب كزبرة خضراء مقطعة.
• ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

1. فــي وعــاء كبير، ضعي جميع المقادير وقلبيهــا جيدًا ثم ضعي الوعاء في الثالجة لمدة ال تقل عن 6 ســاعات أو 
طوال الليل.

2. ادهني الشواية الكهربائية بالزيت، ثم اشوي البفتيك على الجهتين )كل جهة نحو 5 دقائق(.
3. وزعي البقدونس والكزبرة في طبق التقديم، ثم ضعي عليهما شرائح اللحم.

4. قدميه مع األرز األبيض.

شوربة الدجاج بخبز التورتيال

سلطة الدجاج الديناميت

المقادير:

• 4 صــدور دجاج مســلوقة منزوعة الجلد 
ومقطعة قطع صغيرة.

• ¾ كوب مشروم مقطع شرائح.
• ¾ كوب جبنة شيدر.

• ½ كوب كرفس مقطع مكعبات.
• ½ كوب طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

• 4 أكواب كريمة طبخ.
• 2 كوب مرق دجاج.

• كوب صلصة التورتيال.
• 6 مالعق كبيرة دقيق.
• 3 مالعق كبيرة زبدة.

• ¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة.
• ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم.

• بصلة متوسطة مفرومة.
• 4 فصوص ثوم مهروس.

• ملعقة صغيرة فلفل أحمر باودر.
• ملح وفلفل أسود.

• 3 أكــواب مــن خبــز التورتيــال الجــاف 

والمقطـــع مكعبات.
صلصة التورتيال

• ½ 2 كيلو طماطم مقشرة ومقطعة.
• 5 أكواب بصل مفروم.

• 5 أكواب فلفل أخضر مفروم.

• 2 ثمرة فلفل أحمر كبير مفروم.
• 2 قرن فلفل أخضر حار مفروم.

• كوب خل أبيض.
• ¾ كوب صلصة طماطم.

الطريقة:• ملح.
- يتــم خلط جميــع المقادير عدا الزبــدة حتى يتم رؤية الخليط متوســط 

الكثافة مائل لالنسياب.
- يوضع في الصاج المخصص لوضع الخليط مســحت زبدة ويوضع الخليط 
بكميات متساويه حتى يتماسك ويحمر قليال يتم قلبه على الجهة االخرى حتى 

نهاية الكمية.
ـ للتزين العسل او نوتيال او لوتس حسب الرغبة.

المكونات:
- حـــــليب مراعي طازج أو اي نوع 

اللــــي تحبوه.

- ملعقتين سكر
- ملعقتين نسكافيه

- ملعقتين ماء

المقادير:
- كأس ونصف دقيق ابيض

- كأس وربع حليب سايل
- ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة صغيرة ملح

- 3 مالعــق صغيــرة ونــص باكينج 
باودر

- ملعقة صغيرة فانيليا
- بيضة واحدة

- زبدة سائلة وممكن استخدام بخاخ 
لورباك

- 0.5 كوب ماء
- نوتيال
- عسل 

 طريقة عمل بان كيك

الطريقة:
صلصة التورتيال

1. ضعي على نار متوســطة الطماطم مع 
كوب من الماء واتركيها على النار لمدة 

20 دقيقة.
2. ضعــي الطماطم في محضــرة الطعام 

واهرسيها جيدًا.
3. أعيــدي الطماطــم على نار متوســطة 
واتركيها حتى تغلي ثم أضيفي البصل 
والفلفــل األخضــر واألحمــر والفلفــل 
األخضر الحار والخل وصلصة الطماطم 

واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.
4. ارفعيها من على النار واتركيها تبرد ثم 

احفظيها في الثالجة.

الشوربة

1. على نار متوســطة ذوّبي ملعقة كبيرة 
من الزبــدة ثم أضيفــي البصل وقلبيه 

حتى يذبل.
2. أضيفــي الثــوم الطماطــم والكرفس 
ونصف كمية المشروم وقلبي لمدة 10 

دقائق.
3. أضيفــي نصــف كميــة المــرق وقلبي 

واتركيه حتى يغلي.
4. بعد أن يبرد ضعي الخليط في محضرة 

الطعام واهرسيهم هرسًا ناعمًا.
5. على نار متوسطة ذوّبي باقي الزبدة ثم 

أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة 5 دقائق.
6. أضيفــي باقــي المرق وكريمــة الطبخ 

تدريجيًا حتى يذوب الدقيق تمامًا.
7. أضيفي الدجاج والجبن الشــيدر وباقي 
المشــروم وصلصة التورتيــال والفلفل 
األخضــر الحــار والفلفــل الحــار الباودر 
والملح والفلفل األسود وقلبي باستمرار 

حتى تغلظ قلياًل.
8. أضيفي الكزبرة وقلبي لمدة 5 دقائق.

9. يمكنــكِ إضافة مرق الدجاج إذا وجدت 
الشوربة غليظة.

10. ضعي الشــوربة في أطبــاق التقديم 
وزينيهـــــا بــأوراق الكــزبــرة وخــــبز 

التــورتيال الجاف.

الطريقة :
- نخفق في البدايه النسكافيه والسكر والماء بخفاقه النسكافيه.

- نخفقها حتى حصول على رغوة جيدة.
- نسخن الحليب ونسكبه باالكواب.. ونحط فوقها الرغوة..

- تزين بحببات النسكافيه والعافية.

المقادير:
• 2 صدر دجاج

• خس
• علبة ذرة

• خبز مقلي
• مايونيز

• الصوص الفرنسية
• معلقتين دقيق

• زيت زيتون
• ملح وفلفل وبابريكا

• بصل اخضر
• جزر مبشور

الطريقة :
اوال يقطع صــدر الدجاج الــي مكعبات 
ويتبــل بالملــح والفلفــل والبابريــكا ثم 

يضاف له الدقيق ويقلب فيه.
تقلــى مكعبــات الدجــاج في زيــت حار 
ويتــرك جانبا. لتحضيــر الصوص تخلط 
معلقتيــن مايونيــز مــع معلقتيــن مــن 
الصلصــة الفرنســبة مع قليــل من زيت 
الزيتون ويقلــب. تتخلط قطع الدجاج مع 
الصوص السابق. في وعاء التقديم نخلط 
الخس المقطع مع الذرة والجزر المبشــور 
ثم نضيــف قطع الخبــز المقرمش وقطع 

الدجاج وتزين بالبصل االخضر .

الكابتشينو 
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عدم تناول الفاكهة والخضراوات يتسبب 
في 14  %  من سـرطان الجهاز الهضمي

الحليب قليل الدسم يزيد
الوزن أكثر من كامل الدسم

واشنطن - العمانية

قالــت منظمة الصحة العالمية ان عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات 
يقــف وراء 13  %  من حاالت االصابة بســرطان الجهــاز الهضمي و%10 من 

حاالت االصابة بنقص تروية القلب والسكتة الدماغية.
وأشــارت الدراســة إلى أن اقليم افريقيا جنوب الصحراء يعد 

االكثر تضررا جراء ذلك مع انتشــار نظــم غذائية غير صحية 
حيث بلغ عدد من يعانون من زيادة الوزن في مدغشقر 

 12% وفي سيشل 60 % من السكان.
وأضافت ان معدل انتشــار ضغــط الدم المرتفع 

في افريقيا جنوب الصحراء يبلغ %46 مما يزيد 
خطر انتشار االمراض القلبية الوعائية.

فوائد خل التفاح 
لالنســــــان 

مسقط - 

يعتبــر خل التفاح مكوّن صحي واساســي 
فــي وجباتنا اليومية، اذ انّــه يقدّم العديد 

من الفوائد الصحية لجسم االنسان.
في هــذا الســياق، ننصحك بتنــاول الخل 
في الصباح لمدّة شــهر للتخّلص من الوزن 
الزائــد، اذ انــه يحتوي علــى حمض الخليك 
الــذي يمنع تراكم الدهــون، وخصوصًا على 
مســتوى الكبــد. اضافًة الى انــه يخّفف من 

الشــعور بالجوع، ويحّفذ عمليّة الهضم، عند تناوله في الصباح. لذلك اضيفي 
ملعقة من خل التفاح على كوٍب من الماء، وتناوليه صباحًا، لتتفاجئين بالنتيجة 

بعد شهٍر.
من جهةٍ اخرى، يساهم خل التفاح في تحسين البشرة من الداخل، كما انّه 
يســتخدم كـ»تونر« لها، ويســاعد على التخّلص من األمراض الجلدية وحب 
الشباب. لذلك، اضيفيه على وجباتك اليومية، وخصوصًا في الصباح، للحصول 

على بشرة نضرة وصافية، وللتمتّع بجسٍم رشيق.

الليمون يعزز جهاز المناعة
مسقط - 

بعد تناول األطعمة الدسمة أو المليئة بالدهون، ال بد من التأكد أنه يمكن 
التخلص منها بطريقة فعالة من خالل عصير الليمون والماء الساخن.

يســاهم هــذا العصير فــي تعزيز جهــاز المناعة وإعــادة توازن مســتويات 
الحموضة في الجسم، وتحفيز إزالة السموم من الجسم.

وهناك فوائد مذهلة لشــرب الماء الدافــئ مع الليمون كل صباح على الريق 
في إنقاص الوزن وإزالة الشحوم المتراكمة في مختلف مناطق الجسم.

ولتحقيــق أقصى فائدة، ينبغــي أن يؤخذ هذا الخليط مــن الماء الدافئ مع 
الليمون مرتين في اليوم بعد االكل ويمكن أيضًا على الريق وقبل النوم.

طريقة التحضير:
 اعصــروا نصف ليمونــة الحامضة 
فــــي كوب ماء دافــىء، ويتم تناوله 

بعد االكل.
قطعوا النصف الثاني من الليمونة 
إلى شــرائح ويوضع بكوب ماء )طوال 
الليــل( لتشــربوه علــى الريــق فــي 

الصباح الباكر.

لندن -  

كشفت أبحاث جديدة أن األطفال اللذين 
يشــربون الحليب والمنتجات قليلة الدسم 
يكبــرون ليصبحــوا أكثر وزنًا مــن اللذين 

يشربون الحليب كامل الدسم.
وأوصــت "وكالة المعاييــر الغذائية" في 
الســنوات األخيــرة بإعطاء الحليــب قليل 
الدسم لألطفال لتجنب إصابتهم بالبدانة، 
ولكــن األبحــاث التي أجريــت على 2700 
طفل أشارت إلى أن نتائج هذه الوصايا قد 
تكون العكس، بحسب صحيفة "تيليغراف".
 وكشفت دراسة جديدة أن الحليب كامل 
الدسم يرفع مســتويات فيتامين "دي" في 
الجســم، وهــو ما يحمــي العظــام ويقوي 
جهــاز المناعــة. وبينت نتائــج األبحاث أن 
تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم 

يعادل تناول ثالثة أكواب من 
قليل الدسم في مستويات 

فيتامين "دي".
وعلــى مــدى عقود 
كان  الزمــن،  مــن 
بإعطــاء  ينصــح 

الحليب كامل الدسم لألطفال في بريطانيا، 
كجــزء من جهــود بنــاء صحة األمــة بعد 
الحرب، إال أن جاءت وصايا "وكالة المعايير 
الغذائية" بتغيير الحليب إلى قليل الدســم 
عند عمر الســنتين، وذلك ألن تناول كامل 

الدسم يسبب انسداد شرايين القلب.
ويقول الباحثون أن شــرب الحليب قليل 
الدســم ال يمنح شعورًا كافيًا بالشبع، وهذا 
مــا يدفــع باألطفال إلــى تنــاول الوجبات 

الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية.

واشنطن - 

يحتوي البطيخ على فيتامين "أ" و"ب" و"سي" والبوتاسيوم، اضافًة الى مادة الليكوبين، التي تكسبه اللون األحمر.
ويساهم الليكوبين بالحد من أخطار السكتات القلبية وتقليل ضغط الدم والحماية من بعض األورام.

وكشــفت األســتاذة في جامعة نــورث كارولينا األميركية بينيلوبــي بيركينز فيازي أنّه "من الممكن الحصــول على الليكوبين 
بواسطة الطماطم، خصوصًا المطهية، أمّا من ناحية الثمار الطازجة فالبطيخ هو أفضل طريقة للحصول على هذه المادة."
وأّكدت أنه "كلما زاد احمرار البطيخ ارتفعت به نسبة الليكوبين، كما أّن البطيخ قليل البذر يحتوي أكثر من هذه المادة".

وتجدر االشارة الى أن الجسم ال ينتج مادة الليكوبين بل يمتصّها بسهولة من البطيخ مقارنة بباقي الثمار.
كما تحتوي هذه الفاكهة على أكثر من 90 % من الماء، ونسب قليلة من السعرات الحرارية، اضافًة الى أنها خالية من الدهون.

وأّكدت  الباحثة في أكاديمية التغذية األميركية جينيفر ماكدانيل أن "كمية السكر في البطيخ أقل من بعض الفواكه األخرى"، 
الفتًة الى أن كوبا من مكعبات البطيخ يحتوي على 9 جرامات سكر، في حين تحتوي ثمرة الموز على 15 جراما.

فوائد استثنائية للبطيخ
القليل بالسعرات الحرارية

الكيوي 
لخسارة الوزن وحرق الدهون

مسقط - 

تعتبــر الكيوي من أشــهى الفاكهة، وأكثرهــا فائدًة، خصوصــًا أنّها مليئة 
بمضادات األكســدة والفيتامينــات والمعادن، التي تؤّثر بشــكٍل إيجابي على 

صحّة اإلنسان.
في هذا السياق، نكشف لك عن أبرز فوائد هذه الفاكهة على صحّة الفرد:

 - تفعل مناعة اإلنسان.
- تنشّط عمليّة الهضم، وبالتالي فهي تساهم في خسارة الوزن.

- تقضي على السموم في الجسم.
- تحارب أمراض القلب وتنّظم ضغط الدم.

- تحمي من تلف الحمض النووي لدى الرجال والنساء معًا.
لذلــك أكثــروا من تناول هــذه الفاكهة الحمضية، خصوصــًا إذا كنتم من 
مرضــى الســكرّي، إذ أنّهــا ال تضـــركــم، نظــــرًا لغناهــا بالحديد وأمالح 

الفســــفور والبوتاسيوم.



يناير 222017

تتضمن حديقة مالهي وألعاب مائية وحديقة عامة ومنطقة للحياة البرية ومركزاً للفروسية

اليحمدي : الوجهة الترفيهية الجديدة سُتساهم في إثراء تجربة أفراد المجتمع بخدمات مميزة

إنشاء مدينة ترفيهية في بركاء على مساحة 1.5 مليون متر مربع 

مسقط ــ 
أعلنت شركة مسقط الوطنية للتطوير 
واالستثمار ’أساس‘ عن خططها للبدء في 
إنشاء أحد مشــاريعها الكبرى بالسلطنة 
حيث تنوي بناء وجهةٍ ترفيهيةٍ متعددة 
المرافــق علــى مســاحة 1.5 مليون متر 
مربــع بوالية بركاء فــي محافظة جنوب 
الباطنة. وتهدف ’أســاس‘ من خالل هذا 
المشروع الضخم إلى دفع حركة السياحة 
مكانــة  وتعزيــز  والخارجيــة  الداخليــة 

السلطنة على خارطة السياحة العالمية.
ويُعــد هذا المشــروع الوطنــي األول 
من نوعه على مســتوى الســلطنة حيث 
سيتضمن حديقة مالهي، وحديقة ألعاب 
مائيــة، وحديقة عامة، ومنطقــة للحياة 
البرية، ومركزًا للفروسية، ومركزًا تعليميا 
وترفيهيا، باإلضافة إلى عددٍ من مباني 
الضيافــة كالفنــادق والشــقق الفندقية 
ومنطقة تجارية ستوفر مساحات للتسوق 

وخيارات من المطاعم والمقاهي.
للتمويــل  مســقط  شــركة  وكانــت 
المحدودة قد قامت عبر إحدى الشركات 
التابعــة لهــا بالتنازل عــن قطعة أرض 
تبلــغ مســاحتها 1.5 مليون متــر مربع 
فــي مشــروع المدينــة الزرقــاء ســابقا 

لصالح شركة مســقط الوطنية للتطوير 
واالستثمار ’أساس‘.

وقــال المهنــدس خالــد بــن هــالل 
اليحمــدي، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
’أســاس‘ : جــاءت فكــرة هــذه الوجهة 
الترفيهية المتميــزة بعد أن قمنا بإجراء 
العديد من األبحاث المكثفة والدراسات 
حول حاجة الســوق المحلــي واإلقليمي 

لمثل هذه الوجهات.
وقــد تم تحديد الخصائــص المتنوعة 
التي ســتجعل من هــذه الوجهة فريدة 
ومنافســة فــي الســوق اإلقليمــي، وما 
ســينتج عنها من جدوى على الصعيدين 

االقتصادي والوطني.
ويُعــد هذا المشــروع بمثابــة إضافة 
رئيسية لمحفظة مشــاريعنا التي تهدف 
في المقــام األول إلى دعم اســتراتيجية 
الســلطنة الرامية إلى تنويــع االقتصاد 
الوطني، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع 
العُماني، فضاًل عن تحقيق أرباح مجزية 
ومستمرة للمســاهمين والمستثمرين. 
وسيقوم هذا المشروع الجديد بتنشيط 
ودفع الحركــة التجارية والســياحية في 
والمناطــق  الباطنــة  جنــوب  محافظــة 
المحيطــة بهــا مما يعــود بالنفــع على 

المجتمع العُماني ككل، كما سُيســاهم 
في جــذب االســتثمارات وتعزيــز حركة 
النمــو وريادة األعمــال وإيجــاد العديد 
من الفــرص الوظيفية المباشــرة وغير 

المباشرة للشباب العُماني الطموح.
وأوضــح اليحمدي أن شــركة أســاس 

قد اختارت إحــدى الشــركات األمريكية 
ومقرهــا أورالنــدو فــي واليــة فلوريدا 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة إلدارة 
وتشغيل حديقة المالهي والحياة البرية، 
باإلضافــة إلــى الحديقــة المائية، حيث 
أن مدينــة أورالنــدو هــي أكبــر المدن 
والوجهــات العالمية المعروفة في قطاع 

الترفيه والحدائق.
كمــا ســيكون هناك تعــاون مــع أبرز 
الشــركات العالمية األخرى في المشروع 
فــي  اإلعــالن عنهــا  والتــي ســــــيتم 

المستقبل القريب.
الوجهــة  هــذه  أن  اليحمــدي  وذكــر 
الترفيهيــة الجديــدة فــي واليــة بركاء 
ستُســاهم في إثراء تجربــة روادها من 
أفــراد المجتمع بعروض وخدمات مميزة 

تبرز هويتها التجارية.
وستشــمل علــى العديد مــن المناظر 
الطبيعيــة الخالبــة التي تُجســد جمال 
مالمــح  وتعكــسَ  العُمانيــة،  الحيــاة 
ومقومــات الثقافــة المحليــة من خالل 
وفنونهــا  وأنشــطتها  تصاميمهــا 
تشــييد  الفريدَة.وســيتم  المعماريــة 
المشــروع علــى مســاحة تبلــغ مليون 
ونصف المليون متر مربع بواجهة بحرية 

بطــول يقــارب الكيلو متر وســيتضمن 
مرافق ترفيهية وتعليمية للكبار والصغار 
تمَكــن الــزوار والــرواد من االســتمتاع 
بعددٍ من األنشطة التعليمية االبتكارية 
التي سيوفرها مركز الوسائط التعليمية 

المتعددة للعلوم والتكنولوجيا.
وعــالوة على ذلــك واحتفــاًءا برياضة 
الفروســية التــي تشــتهر بها ســلطنة 
عُمان، ستضم الوجهة الجديدة مركـــزًا 
ومــن  بالخيــول.  والعنايــة  للفروســية 
المتوقع أن يُشــكل هذا المشــروع أحد 
المراكــز الرئيســية لرياضة الفروســية 
في الســلطنة حيث سيتضمن أكاديمية 
لركوب الخيــل ومضمارًا لقفــز الحواجز 
ومحــالت ومنافذ مخصصــة لبيع أغذية 

ومستلزمات الخيول.
وبدأت شــركة )ســوربانا( وهي إحدى 
أكبر شركات تخطيط المُدن في العالم  
بوضع مخطط المشــروع، ويوجد المقر 
الرئيسي لشــركة سوربانا في سنغافورة 
ويعمل لديها ما يزيد عن 13 ألف موظفًا 
في مكاتبهــا البالــغ عددهــا 95 مكتبًا 
في 40 دولة منتشــرة فــي كل من قارة 
آسيا، وأستراليا، ومنطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا واألمريكيتين.

■ خالد اليحمدي



الفجـر:

شروق الشمس:

الظهر:

العصر:

المغرب:

العشاء:

5:32
6:51

12:22
3:27
5:48
7:03

مواقيت 

ال�صالة في 

م�صقط

اأرقـــام 

تهمــك

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

استعالمات رحالت مطار صاللة:

استعالمات الطيران العماني:

مركز استعالمات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234

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:
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

لألسف بعض المشاريع التي تعلن بين الفينة واألخرى تجعلنا نعيش 
حلما خياليا وكأن هذا المشروع أو ذاك سيرى النور قريبا.

وفِي الحقيقة كنّ�ا قد استبشرنا خيرًا مع رسومات وتصاميم المدينة 
الزرقاء في والية بركاء وتحديدا في منطقة ش��اطىء الس��وادي الذي 
يعد مزارًا س��ياحيًا جمياًل، لكن لألس��ف تبخر الحلم بعد سنوات طويلة 

من االنتظار.
باألم��س تج��دد الحل��م من جدي��د مع اعالن ش��ركة »أس��اس« عن 
مش��روعها الس��ياحي الترفيهي الجديد في بركاء كبديل عن مشروع 
المدين��ة الزرقاء، وهو يضعنا من جديد أم��ام حلم آخر قادم إلينا لكن 
نعتقد أن هذه المرة سيكون واقعا وحقيقيا ألن شركة أساس تدار من 
أصحاب فكر يعمل بصمت بعيدًا عن ضوضاء إعالمية وبشكل هادىء 

كحال المسؤول الذي يديره زمام األمور في أساس.
نح��ن في أحوج زمن ألن ننعش القطاع الس��ياحي بمش��اريع كبيرة 
توفر الغرض الوظيفية من جانب وتعزز حاجة السياح بجانب المقومات 
السياحية. كثير من المشاريع كنّا نتمنى ان ترى النور حتى ينبلج فجر 
جديد على الحركة الس��ياحية في بالدنا التي تتميز بمقومات سياحية 
متنوع��ة بجانب االس��تقرار السياس��ي واألمان مما يجع��ل منها وجهة 

مستقبلية كبيرة للسياح. 
لكن بال ش��ك علينا ان نس��رع الخطى في تنفيذ المشاريع السياحية 
ونش��ر الفنادق والشقق الفندقية في والياتنا حتى يجد السياح أماكن 

إيواء عند زيارة والية ما.
ع��ودة المدينة الزرقاء بفكر جديد أفرح الكثيرين وهو ما سيش��كل 
نقلة س��ياحية ترفيهية اذا ما التزمت أس��اس بخطة العمل وأس��همت 
الجه��ات المعنية في إنهاء اإلجراءات التي تدعم المش��روع الس��ياحي. 
وفِ��ي الحقيق��ة نأم��ل ان تضع أس��اس برنام��ج واقعي يتماش��ى مع 

المأمول في إنجاز المشروع السياحي الجديد. 
إذا فش��ل مش��روع س��ابق ليس معناه أن نقف عاجزين عن تطوير 
الموقع للمدينة الزرقاء بتصاميم ومشاريع تحقق الفائدة المرجوة منها 
خاصة وان ساحل الباطنة من بركاء الى شناص لم يستثمر االستثمار 
األمثل لتدعيم المشاريع السياحية خاصة وان الباطنة تمتاز بساحل وال 

اروع ومواقع هادئة تجذب السياح من الداخل والخارج.
نتمن��ى ان تتس��ارع األيام والس��نوات لنرى ع��ودة المدين��ة الزرقاء 

مشروع واقعيا على ارض والية بركاء.

 yahmedom@hotmail.com

عودة المدينة الزرقاء

يوسف بن أحمد البلوشي

30 صورة يعرضها معرض المصور الفرنسي »بوديس« في مسقط
مسقط-

يواص��ل مع��رض الص��ور للمصورالصحف��ي الراح��ل 
الفرنس��ي دوميني��ك بودي��س  فعاليات��ه بمق��ر المركز 
العماني الفرنسي والذي يضم في جنباته أكثر من ثالثين 
ص��ورة منتقاه التقطه��ا المصور خ��الل رحلته الصحفية 
للس��لطنة والمملك��ة العربية الس��عودية واي��ران ومصر 

والسودان وعدد من الدول األخرى .
يش��ار ال��ى أن المع��رض افتتح��ه وكي��ل وزارة التراث 
والثقاف��ة لش��ؤون التراث، س��الم بن محم��د المحروقي، 
وبحضور جان بول غنيم القائم بأعمال السفارة الفرنسية 
وأرملة المصور ايزابال بوديس وعدد كبير من المدعوين.
يش�����ار الى ان المع���رض سيس��تمر حتى التاس��ع من 

ف����براير القادم .



SalamAir.com ز اآلن على إح�ج

أين تريد
الذهاب اليوم؟

ران السالم  مة تذاكرنا التنافسية يمن�ك ط�ي مع ق�ي
ارب فريدة  خيارات عديدة لت�ج

 سافر من
مسقط إلى 

صاللة
)تذكرة ذهاب فقط(

ً من إبتداء�

ر.ع.
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