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مواسم قطف الرمان والورد واللبان 
والتبسيل وجهات سياحية منسية 

مسقط ــ 
تحظى الســلطنة بمواسم يمكن أن تصاغ لتكون ضمن األجندة السياحية 
لتشــكل مـــزارا ووجهة للســياح مثل موســم قطف الرمان وقطف الورد في 
الجبل األخضر وكـــذلك موســم التبســيل في عدد من محافظات السلطنة 

وكذلك قطف اللبان في محافظة ظفار.
ويمكن كذلك ادخال موسم رياضة الفروسية وسباقات الجمال التي تحظى 
بحضور كبير واهتمام عديد الســياح الذين يزورون الســلطنة اذا ما وضعت 

كأجندة سياحية للموسم السياحي.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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البريمي ـ 
أكد مســؤولون ورجال أعمــال أهمية ان تنظــر الجهات 
المعنية اليوم إلى غلق منفذ شــرطة وادي الجزي من أجل 
انسيابية الحركة السياحية بين محافظة البريمي ومحافظة 
شمال الباطنة من جهة وبقية محافظات السلطنة األخرى.

« إلى أن إغالق المنفذ  وأشــاروا في استطالع لـ » 
الحــدودي بات أمرا حتميا لعــدم وجود دور له اآلن في ظل 

وجود منافــذ ومراكز حدوديــة مع دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة الشــقيقة، خاصة وان بوجود حاليا قرابة 9 منافذ 
بريــة بيــن البريمي مــع الشــقيقة اإلمارات، ولعــل إغالق 
منفذ شــرطة وادي الجزي ســيعمل على تنشــيط الحركة 
الســياحية والتجارية بين البريمــي وميناء صحار من جانب 
وتدفق الســياح من المواطنين العمانيين او المقيمين في 

محافظات السلطنة نحو البريمي.

انتعـاش حـركة
السفن السياحية

السياح في سوق مطرح 
يصورون وال يشترون..!

مطرح ــ 

قال بائعون وافدون في سوق مطرح أن السياح الذين 
يأتون إلى الســوق ال يشترون سوى شيئا قليال ال يزيد 
عــن ثالثة رياالت او خمســة ريــاالت وأنهم، الســياح، 

يصورون فقط في أروقة السوق وال يشترون.
وأشاروا في لقاءات مع "وجهات" أن الحركة السياحية 
جيدة من سياح السفن خاصة لما تأتي أكثر من سفينة 
ســياحية في اليوم الواحد، لكن كما ترى فإن الســياح 
ال يشــترون غيــر اللبــان او الملصقات المغناطيســية 
او الكمــة العمانيــة، مؤكدين أن غالبية الســياح أيضا 
يجادلــون في األســعار ويحاولون تخفيض الســعر الى 
اقل من نصــف ريال، يمكن ألنهــم يعرفون أن بعض 
المحالت ترفع األســعار على السياح ولكن نحن أسعارنا 

في متناول الجميع وال نرفع على السياح.
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مصيرة تنتظر عودة 
رحالت الطيران التجاري..!

مصيرة ـ 
ناشــد مســؤولون ورجال أعمال 
بمحافظــة  مصيــرة  واليــة  فــي 
جنوب الشــرقية شــركات الطيران 
الطيــران  فــي  ممثلــة  التجاريــة 
العُماني وطيران الســالم بتسيير 
مصيــرة  بيــن  الطيــران  رحــالت 
ومســقط لتعزيز الحركة السياحية 

واالقتصادية الى الجزيرة.
وأكدوا في لقاءات مع »وجهات« 
انهم يناشــدون الحكومــة ممثلة 
في وزارة النقل واالتصاالت بإعادة 
خط الطيــران التجاري مــرة أخرى 
بعــد توقفــه منذ ســنوات ماضية 
خاصــة وان مصيرة اليوم تشــهد 
نهضة ســياحية واقتصادية كبيرة 
كما أنها تشهد تدفق أعداد كبيرة 
من الســياح خاصة أولئــك الذين 
يتزلجــون علــى مــوج البحــر في 

موسم الصيف.
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من أجل تسهيل الحركة السياحية والتجارية مع البريمي  

متى يغلق منفذ شرطة وادي الجزي ؟
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من أجل تسهيل الحركة السياحية والتجارية مع البريمي 

متى يغلق منفذ شرطة وادي الجزي ؟!
وجود منافذ حدودية مع دولة اإلمارات قلص دور منفذ وادي الجزي 

استطالع - خاص  

تلعــب الحركــة الســياحية والتجاريــة 
بين محافظة البريمــي وبقية محافظات 
الســلطنة دورا كبيرا في رفــد االقتصاد 

الوطني وإنعاش عمليات البيع والشراء.
وتعيــش محافظــة البريمــي مراحــل 
ازدهار كبيرة في هذه الفترة مما أســهم 
في انتعاش الحركة التجارية والســياحية 
خاصــة مع ازديــاد الحركــة التجارية في 
مينــاء صحار الــذي أصبح محــركًا مهمًا 
للقطاع التجاري ونقل البضاعة من وإلى 
محافظات الســلطنة، بجانب ان البريمي 
تشهد طفرة سياحية وحراكا في التسوق.

ويظــل منفذ شــرطة وادي الجزي رغم 
أهميتــه الســابقة فــي ظل عــدم وجود 
مراكز حدودية مع دولة االمارات العربية 
المتحدة الشقيقة في سنوات ماضية، إال 
انــه اآلن اصبحت هنــاك مراكز حدودية 
عديدة بيــن محافظة البريمــي ومدينة 
العيــن التابعــة لدولة االمــارات العربية 
المتحــدة، مما افقد اهميــة وجود مركز 
للدخــول والخــروج مــن والــى البريمي 

خاصة مع والية صحار.
" التقــت عــددا مــن رجــال   "
االعمال والمســؤولين واألهالي للتعرف 
عن انطباعاتهم من وجود مركز شرطة 
وادي الجــزي الحدوديــة بيــن البريمي 
وصحــار، وهــل تحويــل هــذا المركــز 
الحــدودي إلــى منطقــة قــرب المركــز 
الحدودي لدولة االمــارات وهو ما يعرف 
بمركز خطم الشــكلة، خاصة وانه يوجد 
عدد من المنافذ الحدودية بين البريمي 

ومدينة العين.

  9 مراكز حدودية
ويقول احمد الفليتي وهو احد ســكان 
واليــة البريمــي: فــي حقيقــة األمر ان 
محافظة البريمي تحدها 9 مراكز حدودية 
بينها وبيــن الوطن األم، ودولة االمارات 
العربية المتحدة مما يشكل تحديا كبيرا 
النســيابية الحركة التجارية، وهي مركز 
حفيت ومركز صاع ومنفــذ هيلي ومنفذ 
المضيف ومنفــذ الروضــة ومركز خطم 
الشكلة ومركزين ألمن الحدود االماراتية 
بيــن الوجاجــة والروضة ومنفذ شــرطة 

وادي الجزي.
ويضيف، أننا نؤكد علــى ان نقل منفذ 
شــرطة وادي الجــزي الى حــدود الدولة 
المجاورة سيشــكل ســهولة ويســر في 
انتقــال االفــراد والبضائع مــن محافظة 
البريمــي الى باقي محافظات الســلطنة 

عبر محافظة شمال الباطنة. 
ويؤكــد الفليتــي: إننــي لــم اســتطع 
تبين األســباب وراء انشــاء هــذا المركز 
بيــن والية البريمــي وواليــة صحار في 
الســابق ليكون حاجــزا كبيرا فــي الحد 
من ســهولة وانسيابية األفراد والبضائع 
فــي إطــار الوطــن الواحد . ويشــير الى 
ان فتح المســار بين البريمــي والباطنة 
سيعمل اضافة منطقية لتشغيل محافظة 
الظاهــرة بالتبعية خاصة وان هناك رؤية 
لتفعيــل طريــق عمان - الســعودية عن 

طريق والية عبري بمحافظة الظاهرة.
ويقــول ومع التوجه بتســمية محافظة 
البريمي كمنطقة حرة خاصة يســتدعي 
إلغاء هذا المركز بــكل تأكيد لمزيد من 

انسيابية الحركة التجارية والسياحية .

تعرقل االنسيابية  
ويؤكــد محمود بــن محمــد الجرواني 
رئيــس مجموعــة الجروانــي ان المراكز 

الحدودية بال شــك أنها تعرقل انسيابية 
البشــر والحركة التجارية في ظل التأخير 
الذي يتم في بعــض المراكز الحدودية، 
وناشــد الجرواني بان يتــم المعاملة في 
منفذ شــرطة وادي الجزي كما هو الحال 
في مركز الوجاجة، يبحث ال يقف العُماني 
عند المركز الحدودي العُماني وانه فقط 
يتــم مــع مركز حتــا الحدودي مــع دولة 
االمارات الشــقيقة وان العمل بهذا األمر 
مــع منفذ شــرطة وادي الجزي بال شــك 
سيســهل الدخول والخروج بين البريمي 
وغيرها من المحافظات االخرى وسينشط 
التجارة والســياحة بيــن البريمي وصحار 

بشكل كبير.
وقــال الجرواني، ان الكثافة الســكانية 
تعمــل فــارق فــي القــوة الشــرائية في 
اي ســوق، ونحــن فــي الســلطنة العدد 
السكاني قليل وال يتجاوز عدد العمانيين 

ثالثة ماليين نسمة، وقس هذا على عدد 
سكان البريمي، فال توجد كثافة سكانية 
في البريمــي، لتعزيــز القوة الشــرائية، 
وبالتالــي ان إلغاء هذا المركز بين صحار 
اقتصــاد محافظة  والبريمــي ســينعش 
البريمي بشكل كبير ولن يكون عائقا في 

عملية حرية الحركة. 
كمــا انــه ســيفعل الحركة فــي مطار 
صحار الذي اخذ ينشــط فــي هذه الفترة 
بعد تدشــين رحــالت العربيــة للطيران 
طيــران  بجانــب  القطريــة  والخطــوط 
الســالم. لذلك فــان االنفتاح الســياحي 
والتجــاري مــع البريمــي ســيعمل على 
تنشــيط الحركــة وســيخفف العبء على 

المتنقلين من والى البريمي.  

إنسيابية التجارة
اما رجل األعمال عبداهلل الشيزاوي من 

والية صحار ليقول، بال شــك أن المنفذ 
الحالي الحدودي لشرطة وادي الجزي ال 
دور له فعليا فــي الوقت الراهن، مؤكدا 
ان نقلــه إلى جــوار حــدود مركز خطم 
الشــكلة فكرة مناســبة للغاية إذا أردنا 
انســيابية الحركة التجارية والســياحية 
بين البريمي وبقية محافظات السلطنة 

خاصة مع محافظة شمال الباطنة.
وأشار الشــيزاوي الى ان إلغاء المنفذ 
الحدودي الحالي أصبح أمرا مهما جدا 
ومنــذ زمن، مؤكــدا ان وجــوده عزل 
والية البريمي عن الواليات المجاورة ، 
أضــف الى ذلك ان إلغاء المركز الحالي 
سوق يساهم في حرية التنقل وكسب 
الوقت فــال حاجة للتوقــف والتفتيش 
للعابرين الــى محافظــة البريمي في 
ظل وجود منافذ ومراكز حدودية أخرى 

مع دولة اإلمارات.

السفر عبر صحار  
ويقــول رجل األعمــال محمــد العزاني 
من محافظة البريمي، اعتقد انه في حال 
االنتهاء من المراكــز الحدودية مع دولة 
االمــارات، ســيصبح منفذ شــرطة وادي 
الجزي الحدودي غير مفعل بشكل طبيعي 

وسيفتقد دوره شيئا فشيئا.
إال أن العزاني أكــد على أن منفذ وادي 
الجزي يمكن أن يفعّل لتحصيل الجمارك 
على البضائع تماشــيًا مع الســعي لجعل 

البريمي منطقة حرة.
وأضاف العزاني ؛ بالشك أن إلغاء منفذ 
شــرطة وادي الجــزي ووادي صــاع أيضا 
ســيعمل على تنشــيط حركة الوافدين 
في محافظة البريمي، وبالتالي يســتطيع 
الوافد )سواء المقيم أو الزائر( التنقل بين 
واليات الســلطنة بكل أريحية، مما يدفع 
إلى حركة ســياحية وتجارية وتكامال بين 
كافة واليات الســلطنة وقد ينعش ايضا 
حركة السفر عبر مطار صحار للمسافرين 

من والية البريمي.

تواصل تجاري وسياحي 
أمــا زاهــر الكعبــي رجــل أعمــال من 
محافظة البريمي فيقول: ال شك ان إلغاء 
منفــذ شــرطة وادي الجزي ســيعزز من 
تنشيط الحركة الســياحية واالقتصادية 
بيــن البريمي وبقيــة المحافظات خاصة 
وان خطة ان تكون البريمي منطقة حرة 

سيساهم في حراك كبير.
االمر الذي يتطلب تسهيل الحركة ومع 
إلغاء هــذا المنفذ وأيضــا منفذ صاع بال 
شــك فإن محافظتي البريمــي والظاهرة 
ســوف تخلقــان تواصال تجاريا وســياحيا 
كبيرا مع محافظة شــمال الباطنة خاصة 

مع وجود ميناء صحار ومطار صحار.
ويشير الكعبي الى أن مع افتتاح طريق 
محضــة - الروضة كنّا نتوقــع ان يكون 
هنــاك حركة على هــذا الطريــق ولكن 
لألســف لم نشــهد نشــاطا كبيرا ونأمل 
ان تشهد المرحلة المقبلة نشاطا كبيرا، 
خاصــة وان تم صرف حوالــي 65 مليون 

ريال على هذه الطريق.
كمــا انه مــن المؤمــل ان يتم انشــاء 
طريــق اخرى يربط والية لــوى مع نيابة 
الروضــة بوالية محضة مســتقبال  وهو 

بطول 48 كيلو مترا تقريبا.
ويؤكــد زاهــر الكعبــي علــى أهميــة 
المرحلــة التي تشــهدها الســلطنة من 
نقلة في تنويع مصادر الدخل وان هناك 
آفاقا واسعة الزدهار الحركة االقتصادية 
والتجاريــة والســياحية والتــي تتطلــب 
العمل بشــمولية من أجل مــردود أكبر 

لالقتصاد الوطني. 

■ منفذ شرطة وادي الجزي 

ينتظر مرحلة االغالق  

■ البريمي نحو انتعاش 
اقتصادي وسياحي

الفليتي:
9 مراكز حدودية 

تشكل تحديا النعاش 
البريمي تجاريا 

الجرواني:
إلغائه يعزز القوة 

الشرائية ويزيد نسبة 
السكان

الكعبي: :
مرحلة مهمة لمرحلة 

التنويع االقتصادي 
في الســلطنة  

العزاني:
تنشيط مطار صحار 

عبر المسافرين
من البريمي

الشيزاوي:
كسب الوقت من 

التوقف والتفتيش 
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مع نموها السياحي كوجهة لسياحة التزلج على أمواج البحر 

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي 

مصيرة.. جزيرة أخذت تشق طريقها سياحيا 
وتشــهد تنمية كبيرة في الســنوات الماضية، 
ويزورها حاليــا الكثير من الســياح خاصة من 
محبي هواة التزلج على أمواج البحر في أشــهر 
يونيو ويوليو وأغســطس حيث تشتهر الوالية 
بهذه الرياضة مما جعلها وجهة عالمية للهواة 

من مختلف دول العالم.
وبات الكثير من الســياح واألهالي يطالبون 
بوجود رحالت طيران مباشــرة مدنية لتضيف 
حركــة ســياحية الــى الجزيرة بجانــب رحالت 

طيران سالح الجو الذي يقوم بدور كبير.
وعلمت "وجهــات" ان الطيران العُماني كان 
يخطط لتســيير رحالت الى جزيرة مصيرة قبل 
عامين، اال أنه حتى االن لم يتم تســيير رحالت 
للطيــران العُماني رغم انه كانت هناك رحالت 
للطيــران العُمانــي فــي عــام 1988 لكن تم 
إيقافها من دون مبررات سوى قد يكون ضعف 
الحركة على الخط، اال ان الجزيرة اليوم تشهد 
حركة وتطورا ونموا ســياحيا كبيرا يختلف عن 
الســنوات الماضيــة األمر الــذي يتطلب عودة 
رحــالت الطيــران التجــاري النعــاش الحركــة 
الســياحية وكذلك خدمــة الطلبــة والطالبات 

ورجال األعمال.
تنشيط الحركة

أكــد الشــيخ ســعيد بــن محمد بــن هالل 
الحرسوســي نائب والي مصيــرة على انه بات 
مــن الضــرورة اليوم عودة خــط طيران جوي 
الــى والية مصيــرة الــى جانب خــط طيران 
سالح الجو من أجل تنشيط الحركة السياحية 
واالقتصاديــة والتجاريــة مــن مصيــرة الــى 
محافظة مســقط مما يسهل على المواطنين 
والمقيمين والســياح من الوصــول من والى 
جزيرة مصيرة خاصــة وان الوالية اليوم باتت 

محطة جذب كبيرة للسياح.
وأشــار الحرسوسي الى ان فتح خط للطيران 
ســواء للطيــران العُمانــي او طيران الســالم 
ســيخدم شــريحة كبيرة ســواء الطلبة الذين 
يعانون مــن عمليــة التنقل خاصة فــي ايّام 
العطالت رغم ان طيران سالح الجو يقوم بدور 
كبير ولكن وجود ناقل تجاري اخر سيعمل على 
توفيــر العناء عن كاهل كثير من المســافرين 
ســواء عبر طيران ســالح الجــو او حتى التنقل 
عبــر العبــارات الوطنيــة التي تتأثــر حركتها 
بالريــاح وارتفاع االمــواج مما يضطر كثير من 
المسافرين للعودة من ميناء شنة الى مصيرة 

في حالة ارتفاع موج البحر.
 دور حيوي

يقول ناصر الفارسي ممثل والية مصيرة في 
المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية: بال 
شــك ان والية مصيرة من الوجهات السياحية 

التي يزداد اإلقبال عليها يوما بعد اخر. 
وفِي الحقيقــة كان الطيران العُماني يلعب 
دورا حيويــا حينما فتح خطه الــى مصيرة في 
1988، مما سهل عملية الوصول الى الجزيرة 

مع رحالت ســالح الجو العُماني لكن مع وقف 
هذا الخط أصبح المواطن والزوار الى الجزيرة 
يواجهون مشــكلة كبيرة في التنقل من والى 
الجزيرة اال عبر العبارات، وهي مسألة يشوبها 
الكثير مــن التحدي خاصة في وجــود االمواج 
التــي تعرقل حركــة التنقل في احيــان كثيرة 

بجانب االزدحام على رحالت العبارات.
ويضيف: اننــا نطالب الطيــران العُماني او 
طيران الســالم بتســيير رحلتين أسبوعيا على 
األقــل ايّــام الخميــس والســبت كبداية وان 

يرتفع شــيئا فشــيئا مع ازدياد اإلقبال وخاصة 
في الموسم السياحي خالل أشهر الصيف حيث 
يقبــل كثير من هواة التزلــج على االمواج عاى 

والية مصيرة.
ويقترح الفارســي، ان يتم ربط خط مصيرة 
مع خط الدقم اذا كانت شــركات الطيران ترى 
وجود قلة في عدد المســافرين حتى يشــهد 

حركة كما تريد لها الشركة.
تشغيل الشباب 

من جانبه يؤكد محمود بن خادم العريمي 
صاحب شركة مرصيص للتجارة والمقاوالت، 
ان مصيــرة تمثــل اهمية كوجهة ســياحية 
اليوم مع نموها التنموي والسياحي وان خط 
طيران بين مســقط ومصيرة سيكون فاعال 
للحركة السياحية وسينعش القطاع السياحي 
بشكل كبير، خاصة وان اليوم توجد شركات 
تأجيــر مركبــات وبالتالــي الســياح قــد ال 
يحتاجــون الــى مركباتهم فــي حالة وصلوا 
عبر رحالت الطيران مما سيحرك هذا القطاع 
وتشغيل الشــباب العُماني ومركبات األجرة 

والمطاعم والمحالت التجارية.
ويشــير الى ان عــودة خط الطيــران الى 
مصيــرة ســيعمل بشــكل كبيــر عمــا كان 
عليه في ســنوات ماضية مــع بداية الحركة 
الســياحية التي اصبحــت اليــوم كبيرة الى 

مصيرة ونرى ذلك االزدحام على العبارات.
أما حمد بن هالل الجنيبي صاحب شــركة 

الجنيبي للتجارة فيقول: إن فتح خط طيران 
بين مصيرة ومســقط سيشكل راحة كبيرة 
وســيفعل الحــراك الســياحي فــي الجزيرة 
خاصة من ابنــاء دول الخليج الذين يودون 
زيارة مصيرة ولكن يتفاجــأون بعدم وجود 
رحــالت طيــران اال عبــر العبــارات مع قطع 
مسافات برية طويلة وهذا ال يساعد تنشيط 

السياحة والحركة التجارية في الوالية. 
وقــال: نأمل ان تنظر شــركات الطيران في 
هــذا االمر النه بات مهمــا اليوم أكثر من أي 
وقت مضي حتى لو يتم فتح رحلتين أسبوعيا 
في البداية ايّام الخميس والســبت  حيث ان 
كثيــرا من العمالة الوافدة ســوف تســتخدم 
هذه الرحالت بدل عناء رحالت العبارات وطول 
المســافة حتى الوصول الى مسقط في حال 
أرادوا الســفر الى بلدانهــم او حتى الوصول 

الى جزيرة مصيرة بعد العودة من بلدانهم.

تنتظر عودة 
رحـالت الطـيران

مطالبات بعودة رحالت الطيران الُعماني او طيران السالم لخدمة السياحة والتجارة 

سعود العلوي: مصيرة وجهة سياحية لألوروبيين والخليجيين
يقول سعود العلوي مدير إدارة السياحة 
في محافظــة جنوب الشــرقية، تعد والية 
مصيرة من الواليات التي تتمتع بمقومات 
سياحية فريدة وتحظى الجزيرة بتدفق من 
السياح األوروبيين الذين يهوون ممارسة 
ركــوب أمــواج البحر وهذه هواية تشــكل 
أحد وجهــات الجذب الســياحية المتوفرة 
في جزيــرة مصيرة. كما ان هنــاك الكثير 
من الســياح الخليجيين يأتــون الى جزيرة 
مصيــرة لالســتمتاع بطقســها وبحرهــا، 
وهذا يتطلب دراسة عودة رحالت الطيران 
التجاري من جديد بعد توقفه مما يساهم 
في انتعاش الوجهة الســياحية أينما تطير 

اليها رحالت الطيران . 
وقال العلــوي: يوجد فــي والية مصيرة 
4 فنــادق بيــن نجمة وثالث نجــوم بعدد 
100 غرفــة تضــم 177 ســريرا وعــدد 4 

فلل، وشــقة فندقية واحدة بعدد 11 شقة 
تضــم 21 ســريرا. وهنــاك فنــدق أمواج 
مصيرة الماســية جاري العمل به ويتكون 
مــن 40 غرفة ومركز رجــال أعمال ويضم 
شققا فندقية شارفت على االنتهاء لتكون 
مرافــق اضافيــة جديدة بالواليــة. كذلك 
ستشــهد الجزيرة هذا العام تنفيذ مشروع 

مخيم سياحي لعشاق محبي رياضة ركوب 
االمــواج بمنطقة صــور مصيــرة وكذلك 

مطعم وانشطة بحرية بمنطقة دفيات.
وتضــم الواليــة عــددا مــن المــزارات 
السياحية والتاريخية مثل حصن مرصيص 
وعدد من األودية مثــل وادي بالد ووادي 
عــرف ووادي ماضــي ووادي قطارة ووادي 
مــاي حارث، وعــدد من الجبــال مثل جبل 
األحمــر وجبــل طيمح وجبــل الحلم وجبل 
قارن وهذه مزارات سياحية  تشهد تتدفقا 
من الســياح.  كما يوجد في جزيرة مصيرة 
الشــواطىء مثل شاطىء مصيرة وشاطىء 
العيجــة وشــاطىء رأس حلــف وشــاطىء 
مرصيص وشاطىء بياض، كما يوجد بها  
جزيرتــان همــا جزيرة مرصيــص وجزيرة 
شــعنزي. ويوجد في مصيــرة عين قطارة 

وقرية صفائح االثرية.

مصيرة في سطور
تقــع جزيرة مصيــرة قبالة المحيــط الهنــدي ، وال يفصلها عن 
مدينة صور ســوى أقل مــن 300 كيلومتــر بالســيارة وهي أكبر 
الجزر العمانية وتبلغ مساحتها اإلجمالية 1080كم2 وهي مأهولة  
بالســكان منذ آالف الســنين وتوجد بها آثار حضارات اشتغلت في 
صهر النحــاس منذ)3000-4000( ق.م، ومدافن مؤرخة إلى فترة 

ما قبل اإلسالم.     
واليــوم تعد مصيــرة واحدة من أهــم الوجهات الســياحية في 
محافظــة جنوب الشــرقية ويمكن الذهاب إليها جــوا عبرالرحالت 
التي يســيرها ســالح الجو الســلطاني العماني انطالقا من قاعدة 
الســيب الجويــة أو بحرا عــن طريق العبّــارات التي تقــوم بعدّة 
رحالت يوميا انطالقا من مرفأ شــنه فــي بر الحكمان في محافظة 
الوســطى ويمكن للســائح ان يكتشــف في مصيرة جمال التفاعل 
بين الصخور الجبلية الوعرة والطبيعة الخالبة التي وهبت الجزيرة 

شــواطئا رملية في غاية النقاء. تمثل شواطئ مصيرة محطة هامة 
لتعشــيش آالف السالحف خاصًة ســالحف الريماني تقصدها بين 
شهري يونيو وأغســطس من كل عام وموطنا للدالفين وتتشكل 
المنطقة المركزية من هذه الجزيرة، التي ييلغ طولها 65 كيلومترًا 

من جبال شامخات.

■ حمد الجنيبي

■ ناصر الفارسي

■ سعيد الحرسوسي
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مطرح - يوسف بن أحمد البلوشي 
هنا مطرح بسوقها الذي يعج بالحركة منذ 

الصباح وحتى المساء. 
هنا يتنفس السياح عبق الماضي من بين 
دكاكين هذه الســوق القديمــة، ومحالتها 
المتراصة بجنــب بعضها البعــض، يفصل 
بعضهــا مجرى ذلــك الوادي الــذي يتدفق 
جريانه مع تساقط المطر على رؤوس جبال 
الوادي الكبير ليتالقى عذب الماء بملح موج 

البحر. 
هنا المــكان يكاد يفقد بريقــه من رواده 
األصليين من التجــار والباعة العمانيين، اال 
ما ندر حيث تــرى عدد ال يتعدى أصابع اليد 
الواحــد من الباعة العمانيين يجلســون في 

محالتهم التي يعاونهم العامل الوافد. 
هذه الســوق تشــهد حركة أيــام وصول 
الســفن الســياحية التــي تصل الــى ميناء 
الســلطان قابوس الــذي تحول الــى ميناء 
ســياحي ِبعد تحويــل الحركــة التجارية الى 

صحار. 
زيــارة هذه الســوق تُعيــدك الــى الوراء 
سنوات وســنوات، بالطبع مع اختالف الزمن 

ورواد المكان. 

تجوال السياح
مع تجوال ســياح الســفن يتــراءى لك ان 
الحركة نشــطة في هذه الســوق التاريخية 
التي تتمسك العاصمة مسقط بهذه البقعة 
مــن المــكان كتاريــخ عظيم مــن تاريخها 
القديــم رغم التجديد الــذي صاحب المكان 
بفضل بلدية مســقط التــي تجمل المواقع 
الســياحية المحافظــة عليها. لكــن حينما 
تغوص في ازقة الســوق تجــد مجرد تجوال 

للسياح وكثير منهم يلتقط الصور للمحالت 
واألشياء لعرضها على أصدقائه عند العودة 
الى بالده ولعل هذا جزء من التســويق غير 
المباشــر للســلطنة الذي يقوم به الســياح 

ونقوم به كلنا مع زيارة اي بلد آخر . 

يجادلون 
ســألت زاكا وهو أحد العامليــن الوافدين 
في محل لبيــع التحف والهدايا في الســوق 
فقال: نعم نشــهد حركة نشطة في السوق 
مع وصول الســفن السياحية، ولكن لألسف 
ال يشــترون اال ما ندر، وأغلب مشــترياتهم 
ال تتعدى خمســة رياالت او أقــل، كما انهم 
يجادلون كثيرا في السعر، فحينما نقول لهم 
ان الســعر ثالثة ريــاالت يجادلون للوصول 

بالقيمة السعرية الى نصف ريال.
ويضيف؛ ربما لدى البعض فكرة اننا نرفع 
الســعر على الســياح ولكن في الحقيقة غير 
ذلــك نحن أســعار البضاعة متعــارف عليها 
للجميــع. مشــيرا الى ان اغلب المشــتريات 
تنحصر في ملصقات فضية او كميم عمانية 
رخيصة او في حين تشــتري بعض النســاء 

الشاالت المصنوعة من الحرير الكشميري.
ضعف الشراء 

بينمــا يقــول اســماعيل وهو بائــع وافد 
في احــد المحالت لبيع المالبــس الجاهزة 
والعطــور والكماليات: كما تشــاهد أعداد 
كبيرة تزور السوق من السياح الذين يأتون 
عبر الســفن الســياحية ولكن لألسف تجد 
فــي المقابــل ضعفـــــا في الشــراء، فهم 
يصورون الســوق والبضاعــات المعروضة 
ولكن ال يشترون شيئا. مؤكدا ان المبيعات 
ضعيفــة هذا العــام وال نعرف الســبب في 
ذلــك. واشــار الــى ان بعض المشــتريات 
تنحصر في اللبان والبخور والكمة العمانية 
والدبوس ومغناطيس او ميدالية ســعرها 

قد ال يتجاوز 2 يورو.

مجرد زوار 
أمــا أفتاب وهــو بائع في محل في ســوق 
مطــرح فيقول، هنا في الســوق اليوم حركة 
كبيرة من الســياح، لكن كما ترى مجرد زوار 
وهم ليســوا متســوقين، تجدهم يتمشون 
في أروقة الســوق وبين المحالت ويسألون 
عم هذه البضاعة او تلك، ولكن ال يشــترون 
ســوى القليل الذي ال يتعدى خمسة رياالت 

وأقل.
ويقول دلشــاد بائع وافد في أحد المحالت 
فــي الســوق: الســياح ال يشــترون بأكثــر 
مــن 2يــورو فقــط، يدخلون فــي المحالت 
ويطالعون البضاعة ويصورونها فقط لكن 
لدينا ضعفا في القوة الشــرائية في السوق 
من السياح األجانب خاصة من سياح السفن 
الســياحية، بينمــا تجــد اقبــاال فــي بعض 
األحيان من الســياح اآلخريــن الذين يأتون 

مباشرة الى السلطنة.

سفينتان 
وتركنا السوق ونحن نشاهد تلك الحركة 
النشــطة مــن حيث أعــداد الســياح، حيث 
تــزور ميناء الســلطان قابــوس مــع كتابة 
هذا التقرير ســفينتان هما الســفينة عايدة 
وتحمل حوالي 3 آالف شــخص، والســفينة 
كوستا وتحمل 2800 شــخص. حيث تدب 
الحركة الســياحية في أروقة الســوق وعلى 
الشاطىء البحري في مطرح ويتجول السياح 
علــى جانبــي الطريــق ويلتقطــون الصور 
التذكاريــة للميناء وقلعة مطــرح والمباني 
القديمة في أزقة مطرح القديمة وفِي سوق 

السمك للخضراوات والفواكه.

بائعون: نسبة الشراء بين ريال و3 رياالت وأغلبها هدايا تذكارية صغيرة

رغم تدفق الحركة مع وصول السفن السياحية

السياح في سوق مطرح يصورون وال يشترون..! 

يجادلون في األسعار 
وأغلب مشترياتهم 
الكمة والملصقات 

المغناطيسية واللبان 
والبخور 

ضعف في القوة 
الشرائية هذا العام 
وكثيرون يطالعون 

البضاعة فقط 
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باريس - العمانية 

وصف��ت صحيف��ة »لوفيجارو«الفرنس��ية الس��لطنة ب��� »سويس��را الش��رق 
األوسط«. مشيرة الى أنها تتمتع بالسمعة الطيبة على الصعيد الدولي.

وقال��ت الصحيف��ة في تقرير لها ان الس��لطنة صنفت من بي��ن أكثر 10 دول 
تمتعا باألمن في العالم وفقا ألح��دث تقرير للمنتدى االقتصادي العالمي حول 
تنافس��ية الس��فر والس��ياحة. ولفتت الصحيفة الفرنس��ية الى تدفق الزائرين 
األجانب على السلطنة.. مشيرة الى انه في عام 2017 وصل الى السلطنة نحو 

50 ألف فرنسي مقابل 2000 قبل 15 عاما.
وتحدثت الصحيفة عن محافظة ظفار وما تتمتع به من مناظر طبيعية خالبة 
خصوصا في موس��م الخريف لوقوعها على المحيط الهادي مع ما يكتنفها من 

الوديان وبموقعها المجاور لليمن وبوجود الصحراء هناك.
وذك��رت ان ظف��ار تتمتع اليوم بنح��و 20 من الفنادق أنيقة والس��احرة وهي 

نقطة االنطالق للرحالت إلى اليوم لمشاهدة المناظر الطبيعية.
وأشارت الى ما تزخر به من أشجار جوز الهند وأشجار الموز الثقيلة والشواطئ 
الهائلة من الرمل الناعم الرمادي بجانب الدالفين والمراكب الش��راعية البحرية 
التي تشير الى تاريخ عمان البحري بما في ذلك سندباد البحار وابن بطوطة في 
القرن الرابع عش��ر الفتة الى ان هذه القوارب كانت موضوع معرض اقيم قبل 

عام في معهد العالم العربي في باريس.
وذك��رت ان محافظة ظفار له��ا تاريخ مع البخور فهي تجارته��ا األصلية التي 
ازدهرت بها منذ القدم حيث كانت الس��فن تحمل الراتنج الثمين لمصر وللبحر 
األبيض المتوسط حتى البحر األحمر كما كانت تحمله قوافل اإلبل عبر صحراء 
الربع الخالي. وأكدت الصحيفة ان السلطنة بلد يتميز بالتسامح والتعايش بين 

اصحاب العقائد المختلفة من دون تعصب او تضييق.

»لوفــــــيغارو« الفرنســــــية تصــــف 
السلطنة بسويسرا الشرق األوسط 

خلفان الشعيلي رئيسـًا تنفـيذيًا 
للشركة العمانية لخدمات الطيران 

مسقط ــ 
عينت الشركة العمانية لخدمات 
الطيران الدكتور خلفان بن سعيد 

الشعيلي رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
بدأ الشعيلي مشواره المهني في 
الش��ركة بتاريخ 4 فبراير الجاري، 
س��ابقة  عملي��ة  لخب��رة  امت��دادًا 
وحافل��ة بالعدي��د م��ن المنج��زات 
بلغت 19 عامًا، 3 أعوام منها خارج 
السلطنة. وقالت الشركة في بيان 
لها: أّن الش��عيلي سيكون مسؤواًل 
العُماني��ة  الش��ركة  إدارة  ع��ن 
والش��ركة  األرضي��ة،  للمناول��ة 

العُمانية للتموين، وش��ركة الطيران العماني س��اتس للشحن، والشركة العمانية 
لخدمات الضيافة، وشركة مسقط للسوق الحرة.

 يشار إلى أّن الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي حاصل على درجة البكالوريوس 
في الهندس��ة المعمارية وماجس��تير في الهندس��ة المدنية من جامعة دريكس��ل 
بنس��لفانيا بالوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة. وانطلق في مش��واره المهن��ي مبكرًا 
كمهن��دس معماري في المملك��ة المتحدة والواليات المتحدة، وفي ش��ؤون البالط 
الس��لطاني إضاف��ًة إلى أعمال ومش��اريع ذات طابع اس��تراتيجي، ولعب الش��عيلي 
دورًا فاع��اًل خالل فترة عمله بوزارة القوى العاملة لمدة خمس س��نوات برئاس��ته 
لفريق العمل الفني بالوزارة. وحصل الشعيلي على درجة الدكتوراة في الهندسة 
المعماري��ة من جامعة جالس��كو بالمملكة المتحدة وانضم إلى الش��ركة العُمانية 
إلدارة المط��ارات كمدي��ر ع��ام للجاهزي��ة وش��ارك بفعالي��ة كبيرة في مش��اريع 
استراتيجية منها الجاهزية التشغيلية لمشروع مطار مسقط الدولي ومطار صاللة 

إلى جانب مطاري الدقم وصحار.
وفي سبيل تنويع وتبادل الفرص والخبرات في المجاالت اإلدارية والفنية، شغل 
الش��عيلي وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة س��درة العقارية، وهي شركة صاعدة 
وتابعة لمجموعة الشركات الذهبية وتنمو بشكل متسارع نحو القمة، والتي تشرف 
على عدة مشاريع سكنية اس��تراتيجية بالشراكة مع ميركيور كمبينسكي وروتانا 
وتولى الدكتور خلفان الشعيلي مسؤولية هذه المشاريع بدًءا من التصاميم الفنية 
وانته��اء بطرحها في مناقصات عامة، فض��اًل عن متابعة أعمال التنفيذ الفنية أواًل 

بأول واإلشراف المباشر على فرق العمل التشغيلية.
إلى جانب ذلك فإّن الدكتور خلفان الش��عيلي يتعامل بش��كل مباش��ر مع رؤساء 
مجالس اإلدارات ضمن تبعية إدارية مباش��رة إلى جانب عضويته في مجلس إدارة 

شركة التخطيط إلدارة المشاريع وشركة مدينة بحر العرب وعضوًا منتدبًا فيها.

الســلطنة تستضيف االحتفال بيوم 
السـياحة العــربي في 25 فـــبراير 

244 ألف زائر المحميات الطبيعية
النباتية والحيوانية في السلطنة عام 2017

مسقط ــ 
تســتضيف الســلطنة ممثلة فــي وزارة 
السياحة االحتفال الرســمي بمناسبة يوم 
الســياحة العربــي والذي يحتفــل به تحت 
شعار )الســياحة والتنمية المستدامة( في 
25 فبرايــر الجــاري بديــوان عــام الوزارة 

وبمشاركة المنظمة العربية للسياحة.
يأتــي االحتفال بيــوم الســياحة العربي 
هذا العام بهدف جعل األنشــطة السياحية 
ضمن تنمية مستدامة ذات تأثيرات إيجابية 
في خدمــة التنمية المحليــة دون االضرار 
بالمكونات البيئيــة والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية الخاصــة والمميزة لكل بلد، 
وتطبيق مبــادئ التنمية المســتدامة في 
مختلف الوجهات واألنماط الســياحية بما 

يضمن استدامتها على المدى الطويل.
ويأتــي تخصيص يوم ســنوي لالحتفال 
بالســياحة العربيــة الذي يصــاف 24 من 
شــهر فبراير مــن كل عام ترجمــة للقرار 
الــذي اتخــذه أصحــاب الســمو والمعالي 
وزراء الســياحة العرب في اجتماع المجلس 
الوزاري العربي للســياحة بدورته السابعة 
عشــرة المنعقــدة بمملكــة البحريــن في 
نوفمبــر من عــام 2014، يومًا للســياحة 
العربيــة. ويهدف االحتفال بهذا اليوم إلى 

تنشيط السياحة العربية البينية إلى جانب 
احيــاء ذكرى الرحالة العربــي ابن بطوطة 
باإلضافــة إلى تطويــر البرامج الســياحية 
العربية المشتركة لتكون المنطقة العربية 

مقصدًا سياحيًا مشتركًا.
كما يأتي تخصيص يوم سنوي لالحتفال 
بالســياحة العربية ضمن أهداف المجلس 
الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية 
للسياحة الرامية إلى تعزيز التعاون العربي 
المبذولــة  الجهــود  وتكامــل  المشــترك 
لتطوير القطاع السياحي في الدول العربية 
من خالل تسليط الضوء على أبرز الفعاليات 
والمشــروعات والوجهــات الســياحية في 

مختلــف المــدن العربيــة التــي تنظم أو 
تحتضن فعاليات احتفالية بهذه المناسبة 
وصــواًل إلــى النهــوض بعمليــة التنمية 
الســياحية في الدول العربيــة. كما قامت 
المنظمة العربية للسياحة بتوجيه دعوتها 
الســياحي ومؤسســات  القطاع  لمنشــآت 
القطــاع الخــاص بمختلف الــدول العربية 
لالحتفال بهذا اليوم من خالل اســتضافة 

فعاليات احتفالية بهذه المناسبة.
جديــر بالذكــر أن اختيــار تاريــخ الرابع 
والعشرين من فبراير من كل عام لالحتفال 
بيوم السياحة العربية يأتي تكريما لذكرى 
الرحالة العربي ابن بطوطة واحتفاء بتاريخ 
مولده بمدينة طنجة المغربية في مثل هذا 
اليوم مــن العام 1304 والذي اســتغرقت 
رحالتــه قرابة الثالثة عقــود معظم الدول 
العربية من المغرب إلى المشرق باإلضافة 
إلى بالد األندلس وأواســط أفريقيا وآسيا 
الوسطى وجنوب آســيا وغيرها وكتب عن 
هــذه الرحالت فــي كتابه الشــهير »تحفة 
األنظــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب 
األســفار« ومــن بينهــا زيارته الشــهيرة 
إلى الســلطنة ووصفــه لمقومــات البيئة 
الطبيعيــة والحياة االجتماعية في حاســك 
وقلهات ونزوى وغيرها من المدن العمانية 

التي زارها.

مسقط - العمانية 

بلغ عــدد الزائرين للمحميات الطبيعية 
النباتيــة والحيوانية و عددها 14 محمية 
نحــو 243 ألفــا و980 زائــرا خــالل عام 
2017؛ كما يبلغ إجمالي مســاحات هذه 
المحميات 11791 كيلومترا مربعا و760 
مترا مربعــا وفق ما تظهــره اإلحصاءات 

الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء.
وتشارك السلطنة دول العالم االحتفال 
باليــوم العالمي لألراضــي الرطبة الذي 
يوافــق 2 فبراير من كل عــام ، حيث تم 
توقيــع اتفاقيــة رامســار ، والتــي تؤكد 
علــى تنفيذ البرامج وتطبيق السياســات 
التنــوع  علــى  بالمحافظــة  المتعلقــة 
للموارد  المستدامة  والتنمية  البيولوجي 

الطبيعية.
وتعــد المحميــات الطبيعيــة مناطــق 
محــددة األبعــاد جغرافيا تفــرض عليها 
الحمايــة بموجب قوانيــن خاصة حفاظًا 
علــى تلك الموارد من االســتغالل الجائر 
أو االنقــراض نتيجة المتغيرات الطبيعية 
الســلطنة  تتميــر  حيــث   ، والتنمويــة 
بمحميات ذات مــوارد فيزيائية وأحيائية 
إضافــة على محميــات الحماية والصون 

واإلكثار والمناظــر الطبيعية في مختلف 
مواقع السلطنة.

وذكــرت اإلحصائيــات الصــادرة عــن 
العــدد  ان  لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز 
األكبــر من الــزوار خالل عــام 2017 في 
البالــغ  النباتيــة  المحميــات الحيوانيــة 
عددهــا 9 محميــات بإجمالي مســاحات 
بلغت 11174 كيلومترا مربعا و450 مترا 
مربعا حيث اجتذبت هذه المحميات 187 
ألفا و252 زائــرا فيما يبلغ عدد العاملين 

فيها 177 عامال.
كما زار 55 ألفــا و362 زائرا المحميات 
3 محميــات  البالــغ عددهــا  الحيوانيــة 
كيلومتــرا   612 مســاحات  بإجمالــي 
مربعا و500 متر مربع بينما ســجل عدد 
العامليــن فيها 47 عامــال وبلغ عدد زوار 
المحميات النباتية ألفا و366 زائرا وعدد 
هــذه المحميــات محميتيــن بإجمالــي 
مساحات 4 كيلومترات مربعة و720 مترا 

مربعا وعدد العاملين 4 عمال.

■ خلفان الشعيلي

جنيف - العمانية 

أكــد االتحــاد الدولي للنقــل الجوي 
"اياتــا" ان الطائــرات تنقــل يوميــا ما 
قيمتــه 6ر18مليــار دوالر من الســلع 

والبضائع حول العالم.
وأضــاف فــي احصائية نشــرها على 
موقعها االليكترونــي ان النقل الجوي 
ينقل ثلث الســلع والبضائع عبر العالم 
مما يشير الى اهميته في هذا الصدد. 
واشار الى ان ما قيمته 5ر3 بالمائة من 
حجــم االقتصاد العالمي يرتبط بقطاع 
الطيران الذي يرتبط به ايضا نحو 63 

مليون وظيفة.

وذكــر ان هنــاك ما يقــرب من 100 
الــف رحلة طيــران يوميا تنقل الســلع 
والبضائــع وقبلها الــركاب حول العالم 
مما يشير الى مأمونية قطاع الطيران.

واأشــار إلى نمو الشــحن الجوي في 

العالــم بمعــدل 9 بالمائة خــالل عام 
2017 مؤكدا ان هذا جاء نتيجة للطلب 
العالمي القوي على صادرات الصناعات 
التحويليــة مع انتقــال الشــركات إلى 

إعادة التخزين بسرعة.

الطائرات تنقل يوميا ما قيمته 18.6 مليار دوالر من السلع والبضائع 
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مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي 
تكثر المواســم السياحية في السلطنة 
األفــواج  اســتقطاب  باالمــكان  التــي 
الســياحية  اليهــا للتعــرف علــى عادات 
وتقاليد الشــعوب والصناعات التقليدية 

العمانية.
وباالمــكان ان نكــون مجموعــة مــن 
الفعاليــات الســياحية التــي قد تشــكل 
بوابة لتكون محطة جذب للســياح سواء 
من داخل السلطنة او الدول الخليجية او 

السياحة االوروبية.
ولكــن مــع غيــاب أجنــدة الفعاليــات 
الســياحية التي تشــكل رافدا من روافد 
القطــاع الســياحي في الســلطنة والتي 
باالمــكان اللعــب عليهــا فــي ان تكون 
الســلطنة وجهة ســياحية في فترة تلك 
المواســم، ولــو نشــير هنا الــى بعض 
تلك المواســم او العادات العمانية التي 
باالمكان التي تستقطب افواجا سياحية 
اذا ما وضعت في إطار االأندة السياحية.

وموســم  التبســيل  موســم  فهنــاك 
تقطيــر الورد وموســم قطــف الرمان او 
التقليدية  الرياضيــة  الفعاليات  موســم 
مثل ســباقات ومزاينة الهجن او سباقات 
الخيــول العربية في مختلــف محافظات 
الســلطنة وكذلك موسم صيد الصفيلح 
كل هــذه فعاليــات ال تــزال مغيبــة عن 
االجنــدة الســياحية والتــي باالمكان ان 

تكون جاذبة للسياح.

قطف وتقطير الورد
مــع بداية شــهر ابريــل تبــدأ البراعم 
الزهريــة للــورود فــي الجبــل األخضــر 
بالتفتح ويقوم المزارعون بجمعها طوال 
فترة الموسم والتي تستمر حتى منتصف 
شــهر مايو حيث يتم قطــف األزهار في 
الصبــاح الباكر أو المســاء فــور تفتحها 
وتوضع في قطعة ثــوب أو وعاء مصنوع 
من البالستيك أو السعف )القفير( وتحمل 
إلى المصنع حيث يكون عادة لدى المزارع 
مبنى من الطيــن والحجارة والذي يعرف 
محليًّا ب »الدهجان« وتتفاوت مســاحته 
وفق عدد الخزانــات الطينية التي تدعى 
)البرمة( حيث يضــع الورد بداخلها وفي 
األســفل تشــعل النار وفي األعلى توضع 
اوانــي التقطير يوضع فــوق ازهار الورد 
وعاء نحاسي الستقبال الماء المتبخر من 
الوعــاء يجمع الناتج من ماء الورد ويترك 
لمدة اربعين يوما حتى تترسب الشوائب 
ثم يتم تســويقها بعد التنقية باألسواق 
المحلية وكذلك يتم تســويقه في الدول 
المجاورة ويســتخدم ماء الورد كمسكن 
للصداع وخافض لدرجة الحرارة ويساعد 

على التخلص من المغص.
هذه العملية باالمكان ان تجذب السياح 
رغم تأخر الموسم بعض الشيء وانتهاء 
الشــياحة االوروبيــة ولكــن ال يمنع من 
تفعيل ذلك من خالل الســياحة المحلية 
لو الخليجية كطابع محلي تقليدي جاذب 
للسياح للتعرف على عملية قطف وتقطير 
الورد مــع تســويق االنتــاج وبيعه على 

الزوار من السياح.

التبسيل 
يبدأ موســم التبســيل في الســلطنة 
أواخر شــهر يونيو بعد نهاية جداد نخلة 

“النغال” وتعتبر نخلة المبســلي الرئيسة 
التي تتم بها عملية التبسيل فبمجرد أن 
تبدأ المبســلي باإلصفــرار نقوم بعملية 
جداد ثمارها ومن ثم فصل البســور من 
العــذوق وتنقيتهــا جيدًا من الشــوائب 
وغيرها ومن ثم تنقل البســور مباشــرة 
ألماكن الطبخ وتسمى “التركبة” وتوضع 
البسور في مراجل كبيرة مع إضافة الماء 
ويتم طبخه وغليه جيدًا حتى يصبح ذلك 
البســر فــي مرحلة من النضج ويســمى 
“الفاغــور” بعدهــا يؤخذ إلى المســطاح 
)مكان تجفيــف الفاغور( ويتــرك لحرارة 
الشــمس مدة أســبوع، وعندمــا يصبح 
يابســًا تمامــًا يتــم تعبئــة المحصــول 
ووضعــه فــي أكيــاس “الجوانــي” ليتم 
بعد ذلك حملها إلــى المخازن في وزارة 
التجــارة والصناعــة لتســويقه الى خارج 

السلطنة.

قطف الرمان 
يبــدأ األهالي في الجبــل األخضر خالل 
الثلث األخير من شهر أغسطس ويستمر 
حتى نهاية ســبتمبر وتكــون ذروته في 
منتصــف شــهر ســبتمبر، لحصــاد ثمار 
الرمــان مــن مختلــف القرى فــي الجبل 
األخضــر، ويعتبر المحصــول االقتصادي 
الرئيسي من الفاكهة متساقطة األوراق 
ويقــدر عدد أشــجارها بحوالــي 27 ألفا 
موزعــة علــى مختلــف القرى تنتــج نحو 

645 طنا من الثمار وهو من أهم أشجار 
الفاكهة من حيث الجــدوى االقتصادية 

والمساحة الزراعية في الجبل.
هــذه الفعالية تمثل أهمية لمشــاركة 
الســياح الذين يزورون السلطنة لحضور 
مثل هذه الفعاليات والتعرف على كيفية 
قطف الرمان في جو من البهجة والفرحة 
لألهالــي مــع الطقــوس التــي تصاحب 
عملية القطف بمشاركة األطفال والنساء 
مع عمل برامــج تراثية تعزز من الحضور 

السياحي في موسم الحصاد.

سباقات الخيول والهجن 
الســلطنة بوجــود ســالالت  تشــتهر 
عديدة سواء من الخيول العربية األصيلة 
او الهجن العربية، كما تشتهر السلطنة 
بمواسم ســباقات الهجن التي تقام في 
كثير مــن واليات ومحافظات الســلطنة 
بجانب وجود السباقات السنوية للخيول 
والتي يقيمها نادي الخيل الســلطاني او 
تلك التي تقام في واليات السلطنة والتي 
يفتــرض ان تجــدول كأجندات للســياح 
والتعريف بمواســمها وتواريــخ أقامتها 
وتوزيــع تلــك االجندات على الشــركات 
الســياحية التي تقوم بنقل السياح بين 
محافظات الســلطنة والمواقع السياحية 
المختلفــة من أجــل جذب الســياح الى 
فعاليــات الســباقات ســواء للهجــن او 

الخيول العربية األصيلة.

منها قطف الرمان وتقطير الورد والتبسيل وسباقات الخيل والهجن 

مواسم وفعاليات مغيبة من األجندة السياحية..! 

تنشيط الترويج 
للفعاليات المحلية 

سيجذب السياح 
المحليين والخليجيين 

واألوروبيين
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مسقط ــ  ــ العمانية
بدأ طيران الســالم، أول طيرانٍ اقتصادي 
في السلطنة،   تشغيل ثالث رحالت مباشرة 
إلى مدينة ملتان الباكستانية اعتبارًا من 8 

فبراير الجاري.
وعلمت »وجهات« ان طيران السالم سوف 
يدشن أولى رحالته الى شيراز يوم 28 فبراير 
الجاري ضمن خطط التوسع للشركة،  وفتح 
محطات جديدة حسب متطلبات المسافرين 
والوجهــات التي يجدها، أول ناقل اقتصادي 
في الســلطنة، لتعزيز حضوره في المحطات 

العالمية.
وســوف يطيــر طيــران الســالم بمعــدل 
رحلتين أســبوعيا الــى مدينة شــيراز ايّام 

األحد واالربعاء من كل أسبوع.
وتعتبــر محافظة فــارس بمركزية مدينة 
فــي  المناطــق  أروع  مــن  واحــدة  شــيراز 
الجمهورية اإلسالمية، فهي زاخرة بالمعالم 
األثريــة القديمة التي تضــرب بجذورها في 
شــتى الحقب الزمنية، ومزينــة من أقصاها 
إلــى أقصاهــا بالمناظر الطبيعيــة الجميلة 
والخالبة التي تسحر األنظار وتبهر النفوس، 
والجميل فيها حديقة »دلكشــا« التي تجمع 
بيــن عراقــة الماضــي والجمــال الطبيعي 
الفريد من نوعه، ومبناها األثر أمسى اليوم 

متحفًا زاخرًا باآلثار القديمة.
 مــن ناحية اخــرى فإنه مــن المتوقع ان 
يشــهد خــط  ملتــان الجديــد تزايــدًا في 

الحركة الجوية بين البلدين.

ويعدّ خط ملتان الثالث لطيران الســالم 
إلــى جمهورية باكســتان اإلســالمية حيث 
قامت الشركة منذ اواخر عام 2017 بتشغيل 

خّطي سيالكوت وكراتشي.
وقــال الكابتــن محمــد أحمــد الرئيــس 
التنفيــذيّ لطيران الســالم: إن هذا الخط 
الجديــد ســيتيح للشــركة توســيع نطــاق 
خدماتها وتلبية متطّلبات أعداد المسافرين 
المتزايــدة ألغــراض العمل واالســتجمام، 
مشيرًا إلى ان نسبة الباكستانيين يشكلون 
قرابــة 13 بالمائــة مــن عــدد الوافديــن 
العاملين في السلطنة، األمر الذي جعل من 

هذه الوجهة أكثر طلبا.
وأكد الرئيس التنفيذيّ لطيران السالم ان 
الشركة حرصت بالتنسيق مع كافة الجهات 

المختصّــة علــى اختيــار مواعيــد مالئمة 
ليتمكن المسافرون لدى طيران السالم من 
ربط رحالتهم بكّل من دبي والدوحة وجدة 
وصاللة عبر مطار مســقط الدولي، موضحًا 
ان الشــركة اســتطاعت خالل فترة قصيرة 
من تقديــم خدماتهــا ألكثر مــن 30000 
مســافر علــى متنها مــن وإلى باكســتان. 
وأوضح أن طيران الســالم ملتزمٌ باالرتقاء 
بتجربة الطيران االقتصادي وزيادة خدماته 
لتلبية احتياجات المســافرين نحو الوجهات 
غير المستغّلة بالشــكل الكامل، مؤكدًا أن 
الشركة ستسعى مستقباًل لتوسيع شبكتها 
في باكســتان لتشــمل كالًاّ من إســالم أباد 
والهور وفيصل أباد، إضافة الى زيادة معدّل 

رحالتها على الخطوط الحالية.

االكتشافات األثرية دعامة للسياحة 
ال ش��ك أن الجهود الت��ي تقوم بها وزارة الت��راث والثقافة في 
التنقيب��ات األثرية والكش��ف عن اآلث��ار الت��ي تكتنزها األرض 

العمانية تشكل دعامة رئيسة للقطاع السياحي العُماني.
وم��ع توارد عديد االكتش��افات والتنقيبات ع��ن اآلثار في عدد 
م��ن المواقع في واليات الس��لطنة فإن هذا مؤش��ر مهم لجذب 
الكثير من السياح لزيارة هذه المواقع بعد تطويرها وتسويرها 
وتهيأتها س��ياحيا م��ن أجل جذب وفود س��ياحية من دول العالم 

خاصة من محبي اآلثار والتاريخ والوقوف عليها عن قرب.
وما تم اإلعالن عنه خالل األس��ابيع الماضية من قبل البعثات 
األثري��ة من فرنس��ا وميالن اإليطالي��ة ومن جامعة الس��لطان 
قاب��وس يعط��ي داللة عل��ى الكنوز واآلث��ار التاريخي��ة التي ال 
تزال غامضة للتع��رف على حضارة عُم��ان القديمة وارتباطها 
م��ع الحضارات األخرى في ب��الد الرافدين والحضارة الفرعونية 
وبالد الس��ند، كل هذا س��يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي 

عن هكذا آثار تاريخية.
وبال ش��ك أيض��ا فإن اإلنس��ان العُماني يج��ب أن يكون واعيا 
الي��وم أكث��ر من أي وقت مض��ى من أجل المحافظ��ة على هذه 
اآلث��ار والوق��وف جنبا إلى جن��ب مع الحكومة ف��ي الحفاظ على 
اآلث��ار ف��ي والياته من أج��ل ان تكون دعامة للتاري��خ العُماني 

وحضارته العظيمة.
ولعل كل هذه التنقيبات والمكتشفات تسهم في إثراء القطاع 
الس��ياحي في السلطنة الذي يزداد أهمية وحضورا لدى السياح 
من مختل��ف دول العالم مع التنوع الكبير للمقومات الس��ياحية 

التي يبحث عنها السائح الغربي في حله وترحاله.

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

استضاف متحف بيت الغشام بوالية وادي المعاول مؤخرا، طالب مدرسة سواردكوف الدنماركية الذين زاروا السلطنة 
ضمن برنامج التبادل الثقافي بين المدرسة سواردكوف ومدرسة السلطان كونهما ينتسبان على شبكة اليونسكو 
»العمانية« مع عدد من المدارس العالمية. 

يطير 3 مرات أسبوعيا إلى ملتان الباكستانية

طيران السالم يدشن أولى رحالته إلى شيراز في 28 فبراير

info@wejhatt.com

الكابتن محمد أحمد: خطط لفتح خطوط الى إسالم أباد والهور وفيصل أباد 

■ الكابتن محمد أحمد
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محوت - العمانية 

تعــد »محميــة األراضــي الرطبــة« في 
والية محوت بمحافظة الوسطى التي جاء 
اإلعالن عنها بموجب المرسوم السلطاني 
رقم )2014/51م( من المواقع البكر ذات 
النظــم البيئيــة المعقدة وتنــوع إحيائي 
متفــرد تجعلــه مــن المواقــع المرجعية 
النادرة في العالم لدراسة التنوع األحيائي 
واالســتخدام المســتدام لألراضي الرطبة 
الموجــودة بيــن منطقــة المــد والجــزر
intertidal zone، وتصنــف مــن أفضل 
25 موقعــًا ذات األهميــة الدولية للطيور 
المهاجــرة في منطقة الشــرق األوســط 
خالل فصل الشتاء في مسار الهجرة لقارة 
آسيا وشــرق أفريقيا، وتقدر مساحتها بـــ 

)2621( كم مربعا.
وتقوم وزارة البيئة والشــؤون المناخية 
حاليًا بالتنســيق مع الجهــات ذات العالقة 
بدراســة إعــالن المحميــة كثانــي موقع 
بعد »محمية القــرم الطبيعية« بمحافظة 
مســقط التي كانــت قد أعلنــت من قبل 
كـــأول موقــع ضمــن اتفاقيــة األراضــي 
الرطبــة )رامســار( في الســلطنة، والعمل 
جاري على إنهاء إجراءات تســجيل الموقع 
من خالل تعبئة اســتمـارة الترشيح، علمًا 
بأن السلطنة قد انضمت رسميًا إلى هذه 
االتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 

) 2012 / 64 م (.

مراقبة الطيور 
وتعتبر »محمية األراضي الرطبة« بوالية 
محــوت منتجعًا ســياحيًا لمحبي الطبيعة 
وهواة مراقبــة الطيور والحيــاة الفطرية، 
ويمكن لها أن تســاهم فــي تنمية ورفد 
االقتصاد الوطني من خــالل التركيز على 
تحديــد القيمــة االقتصاديــة للخدمــات 
والقيم المباشــرة وغيــر المباشــرة التي 
تحتويهــا والمرتبطة باســتدامة الموارد 

الطبيعية.
وتشــكل شــبه جزيــرة »بــر الحكمان« 
الجزء األكبر من مساحة »محمية األراضي 
الرطبــة«، وتتكون من ســهول ســاحلية 
وداخلية من الملح )الســبخة( ومسطحات 
ضخمة من الطمــر )mud flats( وبعض 
البحيــرات ذات الميــاه المالحة، وهي ذات 
أهمية طبيعيــة وجيولوجية فريدة، وتطل 

على الساحل الغـربي لجزيرة مصيره.
وتتميــز المحمية بعدد مــن المكونات 
الطبيعية ، إذ تحتــوي على مجموعة من 
الجــزر واألخــوار وأشــجار القــرم ومواقع 
تعشــيش وتغذيــة الســالحف البحريــة 
وتغذيــة وتزاوج الثدييــات البحرية ومن 
ضمنهــا الحوت األحــدب العربــي النادر 
والمهدد باالنقراض، كما تضم مجموعة 
من الشعاب المرجانية واألعشاب البحرية 
وعددًا من الكائنات المســتوطنة التي ال 
توجد فــي أماكن أخرى مــن العالم مثل 
)ســمكة المهــرج العمانــي، والمرجــان 
الكرنبي، والسلحفاة الشرفاف والخضـراء 
والريمانــي، وطائــر الطيطــوي الكبيــر، 
وطائر الطيطوي األحمــر، وطائر الرخمة 
الشــائعة، وطائر المــرزة الباهتة، وطائر 

الكروان ( وغيرها.

بر الحكمان 
وأصبحــت »بر الحكمــان« منذ منتصف 
الثمانينات مركزًا لدراسة وحصر عدد من 

الطيور المائية في الســلطنة والتي يقوم 
بهــا متطوعون وخبــراء مــن المنظمات 
الدولية، ويســتنتج من هــذه المعلومات 
أن المنطقة بمســطحات الطمر الواســعة 
وكميــات الملح الموجودة بها ذات أهمية 
كبيــرة فــي هجــرة االف الطيــور المائية 
باعتبارها مــن أهم محطــات الوقوف في 
الشــرق األوســط وذلك من اجل التغذية 

واالستراحة والتكاثر.
وكشفت المســوحات الميدانية الحديثة 
التي قامــت بهــا وزارة البيئة والشــؤون 

المناخية بالتعاون مع الخبرات الدولية عن 
زيادة في أعداد الطيور المهاجرة التي تزور 
المحمية بشكل سنوي حيث تزيد أعدادها 
على نصف مليون طائر خالل فترة الشتاء، 
وتــم تصنيف عــدد )18( نوعًــا من هذه 
الطيور ضمن األنواع التي تخطت نســبة 
)1 %( من مجمــوع الطيور المهاجرة التي 
تستخدم مســار الهجرة لقارة آسيا وشرق 
القارة األفريقية منها طيور )الحنكور، آكل 
المحار، والقطقاط االســكندري، وقطقاط 
الرمــل الصغيــر، وقطقاط الرمــل الكبير، 

المنقـار،  والطيطـوي مقـوس  والمدروان، 
األحمر  والطيطوي  الصغـيــرة،  والدريجـة 
الســاق،  األخضـــر  والطيطــوي  الســاق، 
والطيطــوي المغبر(. وتضــم منطقة »بر 
الحكمان« كذلك أكبــر تجمع طبيعي بكر 
ألشــجار القرم في الســلطنة على امتداد 
ســاحل جزيرة محوت في »غبة حشــيش« 
حيــث تقــدر المســاحة اإلجماليــة لتلك 
األشجار حوالي )162( هكتارا، وهناك ايضا 
نوعان من الحشــائش البحرية في محمية 
تتلخــص  بالوســطى  الرطبــة  األراضــي 
أهميتها في كونها مصــدرا لإلنتاج حيث 
أنها المســؤولة عن توازن النظام البيئي 
والكيميائي للمياه الساحلية، وتستخدمها 
العديــد من أنواع األســماك والقشــريات 

والحشائش البحرية في التكاثر والغذاء.
كما تضم المنطقــة أيضا مجموعة من 
الطحالــب حيث تقع أهــم وأكبر مجموعة 
منها في األراضي شبه المستوية بمحاذاة 
البحر والمغمورة بالماء شرق شبة الجزيرة 
ومــع ذلك فهنــاك مجموعــات أصغر من 
الطحالب تقع جنوب بــر الحكمان ولكنها 
تتســم بالكثافة والتنوع وهي ذات أهمية 
كبيــرة باعتبارهــا أساســية فــي العملية 

اإلنتاجية في المنطقة.
تزاوج السالحف 

وتعتبــر منطقــة »بــر الحكمــان« أهم 
تتغــذى وتتــزاوج فيهــا  التــي  المواقــع 
الســـالحف البحريــة لوفــرة الغــذاء فيها 
مــن الرخويــات والقشــريات والطحالــب 
والنباتــات البحرية، كما توجد فيها بعض 
المواقع لتعشيش السالحف حيث تعشش 
على شــواطئها أربعة أنواع هي التقشــار 
»الخضــراء«  والحمســة  »الزيتونيــة« 

والريمانية والشرفاف.
بالمــوارد  المحميــة  لثــراء  ونظــرًا 
المختلفة كاألسماك والرخويات  األحيائية 
والقشريات وغيرها، فإنها تعد من الموائل 
المهمــة لتغذيــة وتكاثر نحــو 20 نوعًا 
مــن الدالفين والحيتان التــي تم رصدها 
فــي المنطقة، من ضمنهــا الحوت األزرق 

والحوت األحدب العربي.
جدير بالذكر انه يوجد في شــبه جزيرة 
»بــر الحكمــان« عــددًا مــن الحيوانــات 
الثدييــة، مثــل حيــوان الوشــق، والذئب 
العربي، والثعلــب األحمر، والغزال العربي، 
واألرانــب البرية، و5 أنــواع من القوارض 
الى جانب عدد من أنــواع الزواحف البرية 

يصل إلى )13( نوعًا.

محمية األراضي الرطبة في محوت..
منتجعًا سياحيًا لمحبي الطبيعة

تصنف ضمن أفضل 25 موقًعا في األهمية الدولية
للطيور المهاجرة بالشرق األوسط في الشتاء

أخبــار

بوخارست - أ.ش.أ 

زاد نصي��ب الس��ياحة ف��ي إجمال��ي 
النات��ج المحل��ي في روماني��ا من 5ر1 
% في ع��ام 2016 إلى حوالي 6ر2 % 
في عام 2017 وبالنسبة للعام الجاري 
فإنه يتوقع حدوث زيادات هائلة أخرى، 
اس��تنادا إل��ى التدابي��ر المطبق��ة في 
الع��ام الماضي، وذلك وفق��ا لما ذكره 
وزير السياحة السابق ميرسيا تيتوس 
دوبري ف��ي بيان صحف��ي في عرض 

الميزانية العمومية للعام الماضي.
وق��ال الوزير إن من بي��ن اإلنجازات 
الت��ي تمت خ��الل ع��ام 2017 تطبيق 
الخطة الكبرى للس��ياحة بدءا من جرد 
وتقيي��م االس��تثمارات غي��ر المكتملة 
من األموال األوروبية والحكومية، إلى 
جان��ب اللمس��ات األخيرة عل��ى اإلطار 
القانون��ي ال��ذي يقوم عليه تش��غيل 
هيئ��ات إدارة الوجهات الس��ياحية في 
المنتجع��ات الس��ياحية وغيره��ا م��ن 
األماكن ذات األهمية الس��ياحية والذي 

كان من أولويات الوزير السابق.
كم��ا ت��م إغ��الق مكاتب الس��ياحة 
الخارجي��ة وم��ع ذل��ك، ت��م تعريفها 
بوضعي��ة »الملحق الس��ياحي« الذي 
س��يضمن التمثي��ل الجي��د لروماني��ا 
السياس��ة  مج����ال  ف��ي  بالخ��ارج 
المنتج��ات  وتش��جيع  الس��ياحية 
ع��ن  فض��ال  الس��ياحية،  والخدم��ات 

فرص السياحة المحلية.

قريبا زيادة حركة السياح 
بين تونس وبريطانيا

تونس ــ 
تتوق��ع تون��س ولندن زي��ادة عدد 
الى تونس  البريطانيين  الس��ائحين 
الوزي��ران  اك��د  كم��ا   ،2018 ف��ي 
التونس��ي والبريطاني، بعد تخفيف 
التوصي��ات للمس��افرين االتي��ن من 

بريطانيا. 
وقال وزير الدولة البريطاني لألمن 
بن واالس خالل زيارته الى العاصمة 
التونسية مؤخرا: ان ما رأيته هنا في 
االيام األخيرة )على الصعيد االمني( 

مثير فعال لإلعجاب.
وأضاف: يسرني أن عددا كبيرا من 
البريطانيين سيتوجهون الى تونس 

في األسابيع المقبلة. 
وش��هدت تونس ف��ي 2015، ثالثة 
اعتداءات كبي��رة.. وفي أواخر يوليو، 
خففت لندن من توصياتها للسائحين 
تون��س،  ال��ى  يس��افرون  الذي��ن 
وأنهت تعليم��ات بإلغاء أي رحلة غير 
ضروري��ة ال��ى العاصمة التونس��ية 

وإلى أبرز المواقع السياحية.

زيادة نصيب السياحة 
في الناتج المحلي 

االجمالي في رومانيا 
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لخوض تجارب استثنائية في الخلجان الالزوردية والجبال الوعرة والغوص في األودية 

أنشطة سياحية تقودك 
الكتشاف جمال عمان السياحة الثقافية

»فلج دارس أنموذجا«
 للمؤتم��رات العالمي��ة أهداف��ًا متعددة 
كتب��ادل التج��ارب والخبرات بي��ن الدول، 
وه��ذا كان أب��رز م��ا تضمنت��ه جلس��ات 
للس��ياحة  الثان��ي  العالم��ي  المؤتم��ر 
الثقافي��ة المس��تدامة    ) مس��قط ،11-
المش��اريع  فكان��ت  2017/12/12م(. 
المنّفذة من قبل المؤسسات واالفراد في 
بلدانهم مدهشة ، كمشروع طريق اللؤلؤ 
بمملكة البحرين وتجربة الهند التي كانت 
مح��ل تقدير الحاضري��ن لتحويلهم قلعة 
تاريخي��ة م��ن مك��ٍب للنفايات إل��ى مزار 
سياحي أنعش السياحة وأفاد المجتمعات 
المحلية من أرباحها ، ولم يكن تنفيذ تلك 
المشاريع ممكنًا من دون تكاتف المجتمع 

المحلي الستثمار الثقافة واستدامتها . 
إذًا  لم��اذا ال تك��ون لدين��ا ف��ي عُم��ان 

تجاربنا الرائدة ؟! 
ان المتتب��ع يلح��ظ الجه��ود المضني��ة 
للحكومة في هذا الجانب، بالرغم من اننا 
م��ا زلنا في مرحلة االنف��اق على الثقافة 
والسياحة بصورة أكبر مما نجنيه منها، إاّل 
إن إدراك الحقيقة مهم لتجاوز الصعوبات 
بنجاح ، لذا فإن دور المؤسس��ات الخاصة 
الفاعل��ة  للمش��اركة  واألف��راد يتعاظ��م 
لجن��ي النجاح��ات والت��ي س��تعم ثمارها 
على الجميع. وقد نفذت بعض المش��اريع 
الس��ياحية الثقافية كإدارة وتشغيل قلعة 
ن��زوى، ولكن مف��ردات الثقاف��ة العمانية 
كثيرة ال تقتصر على القالع وانما تشمل 
الق��رى األثري��ة ونظ��ام ال��ري باألفالج، 
والرم��وز التاريخية والعديد م��ن العادات 
والتقالي��د كأس��لوب حي��اة ، حي��ث تندرج 
جميعها وأكثر منها في الثقافة االنسانية.  
وإذا ذكرن��ا فل��ج دارس بوالي��ة ن��زوى 
ممثاًل بحديقته كنموذج لتنشيط السياحة 
الثقافي��ة نجد أن الزائ��ر للحديقة يالحظ 
النظاف��ة والترتيب واإلهم��ال في الوقت 
ذاته! فالترتيب جليٌ في تقسيم المرافق 
الخدمي��ة به��ا، والنظافة قائم��ة بفضل 
جهود البلدية  أما االهمال فنتج عن عدم 
االستغالل األمثل لمرافق الحديقة مؤديًا 
لخرابها وتدميرها، فيأسف الزائر لما آلت 
الي��ه حالته��ا ! وال يلبث ان يخرج مس��رعًا 

لعدم وجود ما يجذبه اليها.
 ل��ذا فهن��اك الكثير من المش��اريع التي 
يمك��ن تنفيذها تخدم الموق��ع والمجتمع 
المحل��ي، فيمك��ن مث��ال إنش��اء ش��ركة 
تضم ش��بابا عمانيين متحمس��ين إلدارة 
واس��تثمار الموق��ع وتنفي��ذ مجموعة من 
المش��اريع الصغي��رة به، كتأجي��ر درجات 
هوائي��ة للوص��ول الى الموق��ع، والتعاقد 
مع الجمعيات النسائية لتشغيل المطعم، 
وتجديد منطقة ألع��اب األطفال وإدارتها، 
وانش��اء متحف، والتجهي��ز لتجربة فريدة 

في الفلج.
األف��كار كثي��رة، واأله��م منه��ا ط��رق 
التخطي��ط والتنفي��ذ والتس��ويق الجي��د 
له��ا، كم��ا أن المجال مازال متس��ع اآلفاق 
للعمل الجاد الخاّلق في استثمار السياحة 
الثقافي��ة بعُمان، فالمواقع لدينا ال تحتاج 
لمجهودات مضني��ة - كما حدث في الهند 
- ف��ي إزال��ة مكبات النفاي��ات، كما أنها ال 
تحت��اج إل��ى منش��آت ضخمة لتش��غيلها، 
فاألرضية جاهزة لالس��تثمار، هي بحاجة 
ألف��كار متق��دة وإدارة منفتح��ة ومجتمع 
محل��ي م��ؤازر، وه��ذا االخي��ر يمثل أهم 
الثقاف��ة  الس��تثمار  االساس��ية  الركائ��ز 

سياحيا واستدامتها . 

حروف
بقلم: فاطمة النحوية

مسقط-

مع حلول موسم الشتاء، تحلو ممارسة 
األنشــطة الرياضية واالستكشــافية في 
ربوع الســلطنة، حيث تكثــر المغامرات 
والنزهــات والرياضات. يتوافد السُــيّاح 
االستكشــاف  ومُحبــي  والرياضييــن 
لخــوض  الســلطنة  إلــى  والمُغامــرة 
تجارب اســتثنائية في خلجان الســلطنة 
الالزوردية، أو بين ُطرق جبالها الوعرة، أو 

لممارسة السباحة في أوديتها الجميلة.
ومما الشــك فيه أن السلطنة تحتضن 
تنوّعًا بيئيًا يُســهم وبشــكٍل كبير في 
توفير تجارب ســياحية متنوّعة لمختلف 
شــرائح السُــيّاح والــزوّار، كمــا تضمّ 
أنواعــًا مُتعــددة من الكائنــات البحرية 
المُهاجرة  والطيــور  البريّة  والحيوانات 
التــي تُشــّكل عامــل جــذب لمُحبــي 
االستكشــاف والتصويــر. وأيــًا ما كانت 
وجهتــك، ســتجد فــي كافــة محافظات 
السلطنة العديد من األنشطة الرياضية 
التي يمكنــك القيام بهــا لتُحافظ على 
لياقتــك البدنية من جهة، وتستكشــف 
أوجه جمال الســلطنة من جهــةٍ ُأخرى. 
وهنا، 6 أنشــطة سياحية يُمكنك القيام 
بها لتُبقي على روحك الرياضية ولياقتك 

البدنية في ربوع السلطنة.

مسير جبلي في مطرح
األماكــن  أحــد  مطــرح  جبــال  تُعــد 
االســتثنائية لمُمارســة رياضة المسير 
الجبلي في مُحافظة مســقط، فالطريق 
الجبلــي مُعّــد للمشــي منذ ســنواتٍ 
خلت، إذ كان يُستخدم من قِبل عُمّال 
المناجم للتنّقــل بين مطرح وضواحيها. 
وبغض النظر عن األهمية التاريخية لهذا 
الطريــق، فإنه مُالئم لممارســة رياضة 
المشي الجبلي، إلى جانب كونه يقع في 
مكانٍ إســتراتيجي من مدينة مطرح، إذ 
تحيط به المناظــر الجميلة ويُطل على 

الكورنيش وعلى المدينة بأكملها. 

السباحة في وادي بني خالد
يتمتــع وادي بني خالد فــي مُحافظة 
الشرقية شــمال بجماٍل طبيعي آخّاذ، إذ 
تحيط به أشجار النخيل وسط واحةٍ غنّاء 
مــن الميــاه الصافية والتــي يتخّذ منها 
مُحبي الســباحة مالذًا جميال لممارســة 
رياضتهم المُفضّلة. ويجب التنبّه إلى 
ضــرورة أن يكون الزائر يجيد الســباحة 
جيّدًا، إذ أن هذه البرك المائية قد تكون 
عميقة في بعض المواضع، وهي المكان 

األمثل لمُحترفي السباحة والغوص.

تسّلق جبال حدش
تقــع منطقة حدش في محافظة جنوب 
الباطنة بوالية نخــل، بالُقرب من الجبل 
األخضر، وهي منطقة جميلة تضم جبااًل 
متباينة األلوان ويقطن في أعلى جبالها 
بعض سُّكان المنطقة. كما تضم بيوتًا 
أثريــة قديمــة وحاراتٍ قديمــة مُلوّنة 
بألــوانٍ بهيجــة. وتُمّثل جبــال حدش 
مكانــًا ممتازًا لمُمارســة رياضة تســّلق 
الجبال، إذ يقصد المتسلقين هذا المكان 
نظرًا لطبيعة صخور المنطقة المالئمة، 

وجبالها المليئة بالتضاريس المُبهرة.

 ركوب دراجات رباعية
في رمال طوق

الحياة الصحراوية في الســلطنة غنيّة 
بالتنوّع األحيائي الفريد، والتي تُشــّكل 
عالمًا جديرًا باالستكشاف، ومنطقة رمال 
طوق التي تقع بيــن والية بركاء ووالية 

نخل فــي محافظة جنــوب الباطنة، هي 
أحد األماكن المناســبة لمُمارســة هذا 
النــوع من األنشــطة الشــيّقة. ويقصد 
الكثيرون مــن مُحبي ركــوب الدراجات 
الرُباعية صحاري الســلطنة لالســتمتاع 
بجو من الحيويــة والمغامرة الشــيّقة، 
ورمــال طوق هي أحد هذه األماكن التي 

تستحق االستكشاف. 
 الغوص في شاطئ الدقم

مــن المعروف عن محافظة الوســطى 
أنهــا تضــم أجمــل الشــواطئ وأنقاها 
بالســلطنة، وشــاطئ الدقــم هــو أحد 
هــذه الشــواطئ والــذي يُعّــد مكانــًا 
مالئمًا لمُمارســة الغــوص، إذ يقصده 
الستكشــاف  المُتمرســين  الغواصيــن 
أعماقــه والتعــرّف على أحيــاءه البحرية 
الفريدة. كما أن شاطئ الدقم يُعد مكانًا 
مالئمًا لممارسة رياضات ُأخرى كالمشي 

والركض على رمال الشاطئ الناعمة. 

ركوب الدراجات في ظفار
تضــم مُحافظة ُظفــار مناطقــًا رائعة 
الدراجــات  ركــوب  رياضــة  لممارســة 
الهوائيــة، مثل رخيــوت وصاللة وطاقة 
ومربــاط وغيرها مــن األماكــن الغنيّة 
بالطبيعــة الرائعة والمناظــر المُبهجة، 
إلــى جانب الموروثات الحضارية العريقة 
مثــل األســواق والمســاجد والحصــون 
واألبراج وغيرها. إن المرور بهذه العناصر 
السياحية يُضفي صبغًة من الحيوية إلى 

رحلة الزائر والسائح.          
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مسقط ــ 
تســير مبــادرات القطــاع الســياحي 
التــي خــرج بهــا البرنامــج الوطنــي 
لتعزيــز التنويــع االقتصــادي "تنفيذ" 
والبالــغ عددها 14 مبادرة والتي تدعم 
وتتابــع تنفيــذ مبادراتــه وحــدة دعم 
التنفيــذ والمتابعــة، تســير وفق خطة 
ومؤشــرات  التحكــم  ولوحــة  العمــل 
األداء الموضوعــة لها بعد انتهاء فترة 
المختبــرات والتــي اســتمرت لمدة 6 
أســابيع خالل الفترة من 17 ســبتمبر 
2016م ولغايــة 26 أكتوبــر 2016م، 
وجــاءت مبــادرة إيجــاد حوافــز البنية 
التحتية للمستثمرين كإحدى المبادرات 
التي انتهت وزارة السياحة من إنجازها 

بنهاية العام الماضي 2017م.
وتنتهــج الســلطنة سياســة واضحــة 
لتطوير السياحة من خالل االستراتيجية 
العمانية للســياحية التي أقــرت مؤخرا، 
بالتعــاون والتكامــل مــع العديــد من 
المعنيــة، والتــي  الحكوميــة  الجهــات 
وضعت هــذه القواعد واألنظمة لحماية 
جمال عمان الطبيعــي وحماية ثقافتها 
والبيئــة المحيطــة بهــا، حيــث يعاني 
عــدد من المشــاريع الســياحية الكبرى 
مــن غيــاب البنيــة التحتيــة والخدمات 
األساسية في منطقة المشروع، ومن ثم 
هناك حاجة إلى كيان )أو عملية تنسيق( 
مســؤولة عن اإلشــراف علــى االتفاقات 
بيــن القطاعيــن العام والخاص بشــأن 

تطوير البنية األساسية.
وتقتــرح المبادرة أن يقدم المســتثمر 
أي اقتراح شــراكة مقرونة بتوفير البنية 
األساســية لوزارة الســياحة، وســتقوم 
الوزارة بدراسة هذه االقتراحات المقدمة 
وتقييمها لتحديد ما إذا كان ينبغي منح 
أي حوافــز مقابل قيام القطــاع الخاص 
بتطويــر البنيــة التحتية ، حيث تشــمل 
الحوافز الممنوحة وفق المبادرة تعديل 
النســب بين الشــق العقاري والسياحي، 
إضافــة الى تعديل فتــرات االنتهاء من 
مراحل المشروع وإمكانية التفاوض مع 
الجهات المعنية فيمــا يتعلق بمد فترة 
االعفاء من ســداد حق االنتفاع او إقامة 
خدمات البنية األساسية بنظام الشراكة 
مع الحكومة، وإذا لــم يتم التوصل إلى 
اتفاق يغطــي تكاليــف البنيــة التحتية 
المقترحة سيتم إحالة المسألة إلى لجنة 
البنية التحتيــة التابعة للمجلس األعلى 

للتخطيط لمواصلة النظر فيها.

مؤشرات أداء المبادرة
جــاءت مبــادرة إيجــاد حوافــز البنية 
االساسية للمســتثمرين لخدمة القطاع 
السياحي بالســلطنة والذي يشهد نموا 
كبيــرا خالل الســنوات الماضيــة تزامنا 
مع إطالق وزارة الســياحة االستراتيجية 
العمانيــة للســياحية، حيث جــاءت هذه 
المبادرة وفق مؤشــرات أداء تعمل على 
متابعــة تنفيذهــا وحــدة دعــم التنفيذ 
والمتابعــة، حيــث عمــل فريــق عمــل 
المبــادرة على تحديــد القائمة النهائية 
والمجمعــة للمشــاريع ذات األولوية مع 
متطلبــات البنيــة التحتيــة، حيــث قام 
الفريــق بجمــع المشــاريع وتخصيصها 
وفقا ألهميتها ومتطلبات البنية التحتية، 
باإلضافــة إلى وضع معايير تقييم لربط 
المشاريع السياحية بالحوافز الحكومية، 
حيــث تبيــن للفريــق بعد جمــع قائمة 
المشــاريع أن هناك عددا مــن العوامل 
أو المعاييــر التي يتعيــن تحديدها من 
أجــل إعطــاء األولويــة للمشــاريع التي 
تتلقى حوافــز حكومية من خالل بعض 
المعايير كحجم المشــروع وأهميته في 

تنمية الحركة الســياحية وجاهزية البدء 
في التنفيذ وحجم االستثمارات الخارجية 

بالمشروع.

دليل حوافز 
وخــالل فتــرة تنفيــذ المبــادرة قــام 
الفريــق بوضع دليــل للحوافــز المتفق 
عليهــا بيــن وزارة الســياحة والجهــات 
الحكوميــة المعنية، حيــث عقدت حلقة 
عمــل بيــن وزارة الســياحة والجهــات 
الحكوميــة المعنيــة في عمليــة تحفيز 
البنية األساســية مع عدد مــن الجهات 
الحكوميــة تمثلت فــي المجلس األعلى 
للتخطيــط، وزارة البلديــات اإلقليميــة 
وموارد الميــاه، وزارة النقل واالتصاالت، 
وزارة البيئــة والشــؤون المناخية، وزارة 
اإلســكان، بلدية مســقط، بلدية ظفار، 
الهيئــة العامــة للكهرباء والميــاه، حيا 
للمياه وخرجــت حلقة العمــل بموافقة 
الجهات المشاركة بشــكل مبدئي على 
قائمة من الحوافز التي ســتقدم بشكل 
مشــترك بين وزارة الســياحة والجهات 
الحكومية المعنية. جدير بالذكر أنه قد 
تبين من خالل ورشــة العمل أن بعض 
الجهات الحكومية كانت تعمل بشــكل 

منفرد على ألية شراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص في مشاريعها الخاصة. 
األمر الذي يزيــد من أهمية وجود جهة 
مركزية مســؤولة عن عملية التنســيق 
بين القطــاع العام والخاص فيما يخص 

البنية التحتية للمشاريع.

قائمة
كما قام الفريق بالحصول على موافقة 
المجلس األعلى للتخطيط على الحوافز 
المقتــرح تقديمها للمســتثمرين، فقد 
عقــد اجتمــاع منفصل بيــن المجلس 
الســياحة  ووزارة  للتخطيــط  األعلــى 
ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة لمناقشة 
كيفيــة القيام بالتنســيق فيمــا يتعلق 
بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخــاص، واتفــق على أن تــزود وزارة 
السياحية  بالمشــاريع  قائمة  الســياحة 
ذات القدرة على الشراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص إلــى اللجنــة الدائمة 
المعنية لتســنى لها تقييمهــا ومنحها 
الحوافز وفقا لذلك، وبالنظر إلى العملية 
التي تمــر بها هــذه المبــادرة، يمكن 
اســتنتاج أن هناك جهــدا كبيرا  لتحفيز 
المســتثمرين من خالل وزارة السياحة، 
والتي تــم اختبارها بالفعل في عدد من 
المشــاريع مثل مجمع قريات المتكامل 

للسياحة ومشروع جبل العافية.

معايير
ومن أجل وضع آليــة وعملية مركزية 
لتيســير البنية األساســية، عملت وزارة 
السياحة ممثلة في فريق التنفيذ الوزاري 
ومجموعة العمل المعنية بالمبادرة إلى 
جانب وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على 
وضع معيــار لتقييم وترتيــب األولويات 
للمشــاريع الســياحية التــي يحتمل أن 
الفريــق  لــدى  الحوافــز، وكان  تتلقــى 
قائمة الحوافز التــي وافقت عليها وزارة 
السياحة، وتمكنت أيضا من التواصل مع 
الجهات الحكومية ذات الصلة والحصول 
على الحوافز التي أقرتها، وتمكن الفريق 
من إشــراك الجهات الحكومية المعنية 

والحصول على الموافقات الالزمة.
تهــدف  2020م  عــام  وبحـــلــول 
المبــادرة إلــى أن تكون هــذه العملية 
أكثــر كفــاءة وتبســيطا لتوفيــر حلول 
سريعة ألي مستثمر في السلطنة يواجه 
مشــكلة البنية األساســية فــي مرحلة 

اإلعداد للمشروع.

أخبــار

الدار البيضاء - وكاالت 

أف��اد وزير الس��ياحة والنق��ل الجوي 
واالقتص��اد  التقليدي��ة  والصناع��ة 
االجتماعي المغربي محمد س��اجد، أن 
المغرب اس��تطاع خالل سنة 2017 أن 
يس��تقطب أزيد م��ن 100 ألف س��ائح 
صين��ي، أي بزي��ادة فاق��ت 240 ف��ي 

المائة مقارنة مع العام 2016. 
وأض��اف الوزير، في كلم��ة له خالل 
الجلس��ة األولى من الملتقى المغربي 
الصيني للتعاون الس��ياحي، الذي عقد 
مؤخ��را في ال��دار البيضاء بمش��اركة 
أزي��د م��ن 200 مهن��ي م��ن البلدين، 
أن الزي��ارة التي قام به��ا جاللة الملك 
ف��ي  الصي��ن  إل��ى  الس��ادس  محم��د 
يوني��و 2016 كان لها الفض��ل الكبير 
في تحقي��ق هذه القف��زة الكبيرة في 
ع��دد الس��ياح الصينيي��ن المتوافدين 
على المغرب، بعد ق��رار جاللته إعفاء 
المواطني��ن الصينيي��ن م��ن تأش��يرة 

الدخول إلى المملكة. 
وق��ال إن اله��دف الي��وم يتمث��ل في 
صين��ي،  س��ائح  ملي��ون  اس��تقطاب 
مش��يرا إلى أنه تم اتخ��اذ كل التدابير 
الضرورية من أجل اس��تثمار الفرص 
الت��ي تتيحه��ا الس��وق الصيني��ة التي 

تعتبر أول مصدر للسياح عبر العالم.

زيادة إشغال الفنادق في 
الكويت  9%عام 2017

الكويت ــ 
آر«  ت��ي  »إس  مؤسس��ة  كش��فت 
المتخصصة في األبحاث الفندقية عن 
تحقيق القطاع الفندق��ي في الكويت 
زيادة في نسبة اإلش��غال بلغت 9 في 
المئة خالل 2017، ليصل إلى مستوى 

56.7 في المئة.
إل��ى أن متوس��ط أس��عار  وأش��ارت 
الغ��رف الفندقية انخف��ض بنحو 4.7 
ف��ي المئة لتبل��غ 62.1 دين��ار، مقابل 
العائ��د عل��ى  ارتف��اع ف��ي متوس��ط 
الغرفة الفندقية بنح��و 3.7 في المئة 
ليبل��غ 35.23 دينار، الفتة إلى أن هذه 
النتائج تأتي نتيجة ارتفاع الطلب على 
هذا السوق، والذي شهد زيادة تقدر ب� 
12 في المئة، ومن المرجح أن تستمر 
نح��و النم��و بعد حال��ة التعاف��ي التي 

تشهدها أسعار النفط.
وبحس��ب »إس ت��ي آر« فق��د ش��هد 
قط��اع الفن��ادق ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط تراجع��ًا ملحوظًا ف��ي األداء 
خالل 2017، مع تسجيله انخفاضًا في 
معدل اإلشغال بلغ نحو 1.1 في المئة، 
ليصل إلى 65 في المئة، مع انخفاض 
متوسط أس��عار الغرف الفندقية بنحو 
4.5 ف��ي المئ��ة، ليصل إل��ى 164.33 
دوالر، وانخفاض متوسط العائد على 

الغرفة الفندقية بنحو 5.6 في المئة.

100 ألف سائح صيني 
يزور المغرب في 2017

في ظل غياب البنية األساسية والخدمات في منطقة المشروع السياحي

مبادرة حوافز البينة األساسية.. نحو 
مزيد من التسهيالت للمستثمرين 

■ من اجتماعات 
مبادرات تنفيذ 

■ غياب البينة االساسية للقطاع 
السياحي تعرقل المستثمرين
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مسقط - العمانية
 استلم الطيران العماني، الناقل الوطني 
للسلطنة، مؤخرا، أولى طائراته من طراز، 
بوينج 737 ماكس، ضمن 30 طائرة من 

هذا النوع .
وســتنضم 4 طائــرات ُأخــرى من نفس 
الطــراز إلــى اســطول الطيــران العماني 
بنهاية العام الجاري وسيتم تشغيلها على 
خطوط وجهاته الداخلية والدولية قصيرة 
ومتوسطة المدى إلى  جانب 3 طائرات من 

طراز، بوينج 9-787 دريمالينر.
وتتضمــن طائرات بوينــج 737 ماكس، 
12 مقعدًا في درجة رجال األعمال مزودة، 
بشاشــات عرض فيديو بحجــم 17 بوصة 
ومقابــس مخصصــة للتزويــد بالكهرباء 
لشحن األجهزة والحواسيب المحمولة في 
حين تضم الدرجة الســياحية 150 مقعدًا 
وشاشات عرض فيديو بحجم 10.2 بوصة 

ومقابس مخصصة للتزويد بالكهرباء.
أمــا طائــرات بوينــج 9-787 دريمالينر 
فتضم ثالث درجات تشــمل الدرجة األولى 
8 أجنحــة خاصــة وتشــمل درجــة رجــال 
األعمــال )24 مقعــدًا( يتحــول إلى ســرير 
مســطح بالكامل مع امكانية الوصول إليه 

بسهولة لتوفر ممر منفصل لكل مقعد .
كمــا تشــمل الدرجــة الســياحية )232 
مقعدًا( ليكون إجمالــي المقاعد بالطائرة 

262 مقعدًا.

إعادة هيكلة 
رعــى حفل اســتالم الطائرة الــذي أقيم 
بمبنــى كبار الشــخصيات بمطار مســقط 
الدولي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي 
وزيــر النقل واالتصاالت الذي أكد أن قطاع 
الطيران المدني بالســلطنة يشهد إعادة 
هيكلة كبيرة في مؤسساته وشركاته مبينًا 
أن " المجموعــة العمانية للطيــران" التي 
قام مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارتها 
وتم وضع الشركات العاملة األخرى في هذا 
القطاع بما فيها الطيران العماني والشركة 
العمانية إلدارة المطارات تقوم بالتخطيط 
االســتراتيجي والمالي واالقتصادي وإدارة 
الشــركات التابعــة بالنيابة عــن الحكومة 
موضحًا أنه ســتجعل المراقبــة واالرصاد 

الجوية تحت مظلة المجموعة. 
وقال في تصريح للصحفيين إنه تم فصل 
بعــض العمليات التابعة لشــركة الطيران 
العمانــي كالتمويــن والشــحن والمناولة 
األرضية وتم وضعها تحت شــركة جديدة 
لخدمــات  العمانيــة  "الشــركة  بمســمى 
الطيــران" وجرى على إثرهــا نقل عدد من 
الموظفين العاملين في الطيران العماني 

في هــذه المجاالت الى الشــركة الجديدة 
التي تتبع "المجموعــة العمانية للطيران" 
بهــدف أن يركز الطيران العماني بشــكل 
أكبر علــى خدمات الطيران والجو بشــكل 
مباشــر خدمة للمســافرين بشكل أفضل 

وتعزيزًا لقدراته وأوضاعه المالية.
بيت خبرة

وأضــاف الفطيســي أنــه تــم التركيــز 
بالتعــاون مــع بيــت خبــرة على دراســة 
الطيران العماني من ناحية اإلدارة وهيكلة 

تنظيمه الحالي وسلسلة التوريد والموارد 
البشرية والخطوط الجوية التي يقوم بها 
وأنه تــم عمل تقييم شــامل لكافة أعمال 
الشــركة ووضع خطة تغيير لعمل الشركة 
عبر انشاء مكتب التحول بالطيران العماني 
وهو ما ســيقود بعض التغيرات سعيًا الى 
رفع فعالية الطيران والتقليل من الخســائر 

والتوسع في شبكته.
إعــداد  مــن  االنتهــاء  معاليــه  وأكــد 
اســتراتيجية وطنية للطيران المدني على 

مستوى السلطنة على أن ترفع خالل األيام 
القادمــة الى مجلــس الوزراء لمناقشــتها 
مما ســتعطي الخطــوط العامــة للطيران 
المدني من الحكومة الى شــركات التابعة 
للمجموعة بما في ذلــك الرؤية واألهداف 
العامــة والطموحــات المســتقبلية وتــم 

وضعها لعشر سنوات قادمة.
وأوضح وزيــر النقل واالتصــاالت أنه تم 
إعــداد اســتراتيجية لـ"المجموعة العماني 
أول  خــالل  ســتعرض  والتــي  للطيــران" 

اجتماع لمجلس اإلدارة الجديد للمجموعة 
وستحدد خالله المالمح العامة للمجموعة 
والشــركات التابعة لها وخارطــة الطريق 

لهم للسنوات القادمة.

30 طائرة
مــن جانبــه قــال عبدالعزيز بن ســعود 
التنفيــذي بالوكالــة  الرئيــس  الرئيســي 
للطيران العماني إن اســتالم الشركة ألول 
طائرة من طراز بوينــج 737 ماكس يأتي 
ضمن شراء الشــركة لـ30 طائرة من هذا 
النوع عام 2015 وسيتم استالم 5 طائرات 
منهــا خالل العــام الجاري لتشــغيلها على 
الخطوط الداخلية وخطــوط دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبعض 
الخطوط التي تكون مســافتها من 4 الى 
4 ساعات ونصف. وأشــار الرئيسي الى أن 
الشركة سوف تستلم خالل العام الجاري 3 
طائرات من طراز بوينج 9-787 دريمالينر 
لتشغيل طائرتين منها على خط "مسقط- 
لندن-مسقط" بواقع رحلتين يوميًا، بينما 
ســيتم تشــغيل الطائرة الثالثــة على خط 

"مسقط – ميالن – مسقط ".
وقــال الرئيســي إن الطيــران العمانــي 
سيدشــن 3 وجهــات جديدة خــالل العام 
الجاري إلى مدينة اسطنبول التركية بواقع 
رحلــة واحــدة يوميًا والــى الــدار البيضاء 
المغربيــة بواقع 4 رحالت أســبوعيًا خالل 
شــهري يونيو ويوليو علــى التوالي والى 
العاصمــة الروســية موســكو فــي شــهر 
أكتوبــر القادم، مشــيرا الى وجود دراســة 
لعودة رحــالت الطيران العماني الى خطي 

"بيروت" و"سنغافورة".

محطات جديدة
ســتعزز  الشــركة  أن  الرئيســي  وأكــد 
رحالتهــا الجويــة الــى مصــر مــن خالل 
طائرات عريضــة البدن وســتقوم بزيادة 
عدد رحالتها الــى كل من باريس وميالن 
بواقــع 10 رحــالت أســبوعية والى مدينة 
جوانزو الصينية بواقع 4 رحالت أسبوعية. 
كما أنها تدرس انشاء خطوط جديدة الى 
المالديف وشنجهاي وبكين سيتم اإلعالن 

عنها في وقت الحق.
وعــن اجراءات تقليص الخســائر وتقليل 
التكاليف التشغيلية، أكد الرئيس التنفيذي 
بالوكالــة للطيــران العماني، أن الشــركة 
عملــت علــى ذلــك من خــالل اســتخدام 
الطائرات التي تقلل من اســتهالك الوقود 
بنســبة تصل الى 15 بالمائــة إضافة الى 
اتخاذ عدد من اإلجراءات في تنظيم العمل 
بالشــركة والتركيــز علــى قطــاع التجارة 

اإللكترونية وتقنية المعلومات.

استلم أول طائرة ماكس 737 من بين 30 طائرة 

الطيران العماني يدشن 3 وجهات جديدة إلى اسطنبول والدار البيضاء وموسكو

الفطيسي: إنشاء »مكتب 
التحول« للناقل الوطني 
لتقليل الخسائر ودراسة 

المحطات الجديدة 

عبدالعزيز الرئيسي: 
عودة رحالتنا الى بيروت 

وسنغافورة والمالديف 
و10 رحالت الى باريس 

وميالن 

فتح خطوط الى بكين 
وشنغهاي ورحلة يومية 

الى جوانز الصينية
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التنقيبات األثرية
دعــائم هــامة للســـياحة 

عـبري-
اســتكمااًل لمشــروع تأهيل موقع بات 
والخطم والعين األثري المدرج على قائمة 
التــراث العالمي بواليــة عبري بمحافظة 
الظاهرة، تواصــل وزارة التراث والثقافة 
أعمــال التنقيب في بــرج الخطم األثري 
بالتعــاون مــع بعثة من جامعــة بولونيا 
اإليطالية، وهذه هي المرحلة الثالثة من 
أعمال التنقيب لترميم وتأهيل هذا البرج 
األثري الهام في مراحل قادمة، ويقع هذا 
البرج على الشارع قبل موقع بات األثري. 
وكشــف هذا الموسم من التنقيبات على 
أن البرج اســتوطن على ثالث فترات في 

األلف الثالث واأللــف الثاني قبل الميالد 
من خالل دراســة المكتشــفات التي تم 
العثــور عليها فــي الموقع، حيث تشــير 
هذه المكتشــفات إلى أن بناء واستخدام 
البرج يعود إلى فترة وادي ســوق )حوالي 
2200-1600 قبــل الميالد(،وأهم هذه 
المكتشــفات خنجــر برونــزي وعدد من 
األواني الحجريــة المزينة، باإلضافة إلى 
صخرة من الحجر الجيري األبيض منحوت 
عليها صورة حيوان )ربما غزال أو بقرة(، 
ومــن المحتمــل أن هــذه الصخــرة تم 
إعادة اســتخدامها من أحد قبور فترة أم 
النار)حوالي 2600-2200 قبل الميالد(، 
وعثر أيضًا على كسر فخارية وبذور التمر 

وبعض الفواكه والقمح وعظام حيوانات، 
كمــا وجــد أيضًا ختــم مزخــرف وبعض 

المدقات.  
جديــر بالذكــر، أن األبــراج تعتبر أحد 
العناصر األساسية في مستوطنات األلف 
الثالــث قبل الميــالد والعائــدة لحضارة 
مجــان والتــي ال زالــت محل خــالف في 
اآلراء حول الهدف من اســتخدامها، وقد 
كشــفت التنقيبــات األثرية مــن أن هذا 
البرج البيضاوي الشكل والذي شيد فوق 
تلة صخرية تتميز بالعديد من النتوءات 
مما شــكل قاعدة قوية ألساسات البرج، 
وتنقسم مساحته الداخلية إلى 14 غرفة 
يتم الوصول إليها مــن الممر المركزي، 

مسقط-

تواصل وزارة التراث والثقافة جهودها في أعمال التنقيبات االثرية في عدد من المواقع األثرية المهمة في السلطنة.
وتأتي التنقيبات ضمن تأصيل المعرفة العلمية المتأنية التي تربط كافة العناصر واألصول التاريخية واألثرية، واس���تكماال 
لمعطي���ات المش���هد الثقافي في الس���لطنة. وتتعاون وزارة الت���راث والثقافة مع عدة جهات من داخل الس���لطنة وخارجها 

سواء مع جامعة السلطان قابوس او بعثات فرنسية وإيطالية ذات باع طويل في اعمال التنقيب .

الكشف عن نتائـج التنقــيبات
األثريـة في موقـع قـميرا في ضنك

مسقط-

أنهت وزارة التــراث والثقافة مؤخرا 
أعمــال التنقيبــات األثرية فــي موقع 
قميــرا بوالية ضنك، وهو من المواقع 
األثريــة المهمــة والت ي تــدل على 
إســتيطان يمتــد تاريخه مــن العصر 
الحجري الحديث إلى العصر الحديدي، 
وقد كشفت المســوحات األثرية التي 
قامت بها الوزارة و بالتعاون مع جامعة 
وارســو البولنديــة عن ثــالث مناطق 
إســتيطان فــي منطقة قميــرا تمتد 
من العصر الحجــري الحديث والعصر 
البرونزي والعصــر الحديدي في عين 
بني ساعده وهي قميرا )1( وهو عبارة 
عن مقبــرة ترجع لفتــرة األلف الثالث 
قبل الميــالد، وموقع قميــرا )2( وهو 
مستوطنة ترجع لفترة العصر الحجري 
الحديــث، وموقع قميرا )3( وهو عبارة 
عــن مســتوطنة يمتــد تاريخها من 
العصر البرونزي إلى العصر الحديدي، 
كما تم عمل مسوحات في موقع قميرا 
)20 و21( تمثلت في جمع عينات من 

السطح والتي تدل على أن الموقعين 
يعودان إلى العصر الحديدي الثاني. 

وتعود أهمية هذا الموقع في وقوعه 
على مفترق الطرق التجارية المرتبطة 
بتجــارة النحاس، باإلضافــة إلى توفر 
الميــاه التي كانت دافعا لإلســتيطان 
وإســتمراره لفتــرة طويلــة تمتد من 
األلــف الثالث إلــى األول قبل الميالد 

والفترة اإلسالمية. 

وفي موقع قميرا)1( تم التنقيب في 
أحد قبــور األلف الثالث قبــل الميالد 
وهو قبر جماعي يضم أربع غرف دفن.

وقد كشــفت التنقيبات األثرية التي 
تمــت في موقع )قميــرا 2( وهي أكبر 
هــذه المواقــع عن مســتوطنة تضم 
العديد من المباني الســكنية المبنية 
على أساســات حجريــة وضمت أيضا 

برج أثري دائري الشكل.

بعثة فرنسية تنقب في موقع 
سلوت األثري في بهال 

بهالء - العمانية 
بدأت مؤخرا، أعمال التنقيبات في موقع 
ســلوت األثري ببلدة بســياء بوالية بهال 
بمحافظــة الداخلية، والــذي تنفذه وزارة 
التــراث والثقافــة مع البعثــة االثرية من 

جامعة سوربون الفرنسية. 
المســوحات  أعمال  الــوزارة  وتواصــل 
والدراسات بحصن سلوت األثري لتأسيس 
وتأصيل المعرفة العلميــة المتأنية التي 
تربط كافة العناصــر واألصول التاريخية 
واألثرية، واســتكماال لمعطيات المشهد 
الثقافي لموقع بســياء وســلوت المسجل 
التمهيديــة.  الوطنيــة  القائمــة  فــي 
المســوحات برنامجا  أعمــال  وتتضمــن 
علميا شــامال ومكثفا ومتعــددَ المراحل 
يشــمل إجراء مســوحات وتنقيبات أثرية 
كشفت عن التفاصيل المعمارية واألثرية 
المهمة ذات الصلة بأكبر األبراج األثرية 
التي تعــود لأللفية الثالثــة قبل الميالد، 
والمرتبطة بحضارة مجان بحكم موقعها 
اإلستراتيجي على مســار الطرق التجارية 
وبتجــارة النحــاس التــي اشــتهرت بها 
عُمان، والذي يقوم على أساسات حجرية 
ضخمة وذات ســمك يصــل إلى أكثر من 
3 أمتار، وقــد انهارت األجزاء العلوية منه 
الحتمال بنائها بالطوب اللبن، وملحقا به 

عــدد من المباني المبنية على أساســات 
حجرية. وكشــفت التنقيبــات داخل البرج 
علــى وجود جــدران طينية تشــكل عدة 
حجرات صغيرة مملوءة بالكامل بالحجارة 
والطوب اللبــن، لدعم جدران البرج، وهو 
النمــط الذي كشــف عنه ســابقًا في برج 
المطيرية بموقع بات األثري، وتم العثور 
على عددٍ مــن المقتنيات عبارة عن فخار 
مــن العصر البرونــزي المبكــر، والعصر 

الحديدي، والعصر اإلسالمي.
وتنتشــر هذه النوعية مــن أبراج األلف 
الثالث قبل الميالد بشكل بارز ومكثف في 
موقع بســياء وسلوت األثري، كما تتواجد 
فــي بعــض المواقــع منها فــرق وتنوف 
بوالية نزوى والخشــبة بوالية المضيبي 

وبات بوالية عبري.
 وترافــق أعمال التنقيبات أعمال توثيق 
بالتصويــر الجــوي لتفاصيل هــذا البرج 
والمباني الملحقة به قبل وبعد التنقيب، 
إضافة لتوثيق الشــواهد األثرية. وأوضح 
أحمــد بن محمــد التميمي مديــر دائرة 
التــراث والثقافة بمحافظــة الداخلية أن 
الهدف من هذه المســوحات هو محاولة 
الوصول لتفســيرات لهذه األشــكال من 
األبنيــة التي لــم يصل إلى اآلن تفســير 

واضح حولها.
تنقيبات تكشف عن مستوطنة كبيرة تضم

أكثر من 50 مبنى في بلدة الغربيين بالمضيبي
المضيبي - العمانية 

بدأت وزارة التراث والثقافة وجامعة السلطان قابوس أعمال 
التنقيب عن المكتشفات األثرية في بلدة الغريين بنيابة سمد 
الشأن بوالية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وكشفت 
التنقيبات األولية عن حضــارة عمان القديمة والتي دلت على 
االرتبــاط التجاري القديــم مع حضارات دلمون وبالد الســند 

وبالد الرافدين وإيران.
وقال الدكتور خالد أحمد دغلش رئيس قســم اآلثار بجامعة 
الســلطان قابــوس إن الموقــع المكتشــف يعود إلــى ثقافة 
حضارة عمــان القديمة خــالل الفترة مــن 2500 إلى 2000 
قبل الميالد وهو يمثل مســتوطنة قديمة جــدا، موضحًا بأن 
قســم اآلثار في جامعة الســلطان قابوس بدأ أعمال التنقيب 

منــذ عــام 2004/2005م وحاليا يتم العمل مــع وزارة التراث 
والثقافة إلجراء حفريات ومســوحات حول الموقع للتعرف على 
مراحله التاريخية واألثرية. وأوضح بأن أعمال التنقيب كشفت 
عن وجود مســتوطنة كبيرة الحجــم تضم على األقل أكثر من 
50 مبنــى، باإلضافة إلى مبنى كبيــر مميز يمثل أحد المعالم 
المعماريــة لحضارة عمان القديمة يقدر قطره ما بين 25-20 
مترا وارتفاعه 4-6 أمتار حيث بني البرج من الحجارة المشذبة.

وقــال د. دغلــش : إن المالحظــات األولية على هــذا البرج 
تبين مروره بعــدة مراحل معمارية تضمنــت المرحلة األولى 
إنشــاء البرج وبعد فترة زمنيــة الحقة تعرض البرج إلى الهدم 
والتخريب وبعدها هجر السكان المكان لفترة معينة من الزمن 
بينما المرحلة المبكرة كان العمــل في تجارة النحاس لوجود 

مؤشرات وجدت على سطح الموقع.

تواصل التنقيب في برج الخطم األثري بمحافظة الظاهرة
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الطيران العماني يعين سليمان الغنامي رئيسًا للشؤون المالية
مسقط-

عيــن الطيــران العُمانــي، الناقــل الوطنــي 
لســلطنة عُمــان، ســليمان الغنامــي بمنصب 
رئيس الشــؤون الماليــة، اعتبارًا مــن 1 فبراير 
الجــاري، حيــث ينضم ســليمان إلــى الطيران 
العُماني خالل الفترة اإلنتقالية التي يهدف من 
خاللها الناقل إلى توســيع نطاق شبكته وتعزيز 

قوام أسطوله. 
وقال عبد العزيز الرئيســي، الرئيس التنفيذي 

للطيران العُماني بالوكالة: 
يســرني جدًا انضمــام ســليمان الغنامي إلى 
أســرة الطيران العُماني، حيث يأتي ذلك نتاجًا 
لعمليــة البحث المكثفة التي باشــرها الطيران 
العُماني إليجاد خبير مالي عماني لشغل منصب 

رئيس الشؤون المالية بالشركة. 
ويتمتع ســليمان بمســتوى عاٍل وسجٍل حافٍل 
بالخبرات السيما العالمية منها في مجال القطاع 
المالي، إلــى جانب امتالكه ســجاًل قياديًا مليئًا 
باإلنجازات المشــرفة في تحقيق النجاح المالي، 
األمر الــذي يجعلنا محظوظيــن بانضمامه إلى 

الناقل الوطني.
ينضم ســليمان إلــى الناقل الوطنــي بخبرة 

مهنيــة عالمية تمتد إلى 13 عامًا، حيث ســبق 
وأن عمل في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 
لمدة سبع ســنوات كانت أربع منها في مكاتب 
ولية. ومؤخرًا، عمل ســليمان في  الشــركة الدُّ
الشركة العُمانية للحوض الجاف ليستمر لمدة 

ست سنوات حتى أكتوبر 2017 بمنصب المدير 
المالــي ونائــب الرئيــس التنفيــذي باإلنابة- 

اإلدارة.
من جانبه قال ســليمان الغنامــي: إن منصب 
رئيس الشؤون المالية بالطيران العُماني يعتبر 
منصبــًا مرموقًا جــدًا، وبدوري فإننــي على ثقة 
تامة بمهاراتي العمليــة والخبرات التي بدورها 
ســتمكنني من تحقيق النجاح المالي للشــركة. 
إنني متحمس وفخور جدًا باإلنضمام إلى الناقل 
الوطني في مثل هــذا الوقت المحوري والتحول 
الذي يشــهده الطيران العُماني ليصبح عنصر 
األداء هو المحرك الجوهري للمنظمة ككل، ذلك 
من أجل ضمان وضع جيد للناقل في المستقبل. 
إنني أتطلــع إلى إضافة قيمة تســاهم في نمو 
الطيــران العُمانــي عبــر الجهــود المتضافرة 

لفريقي ولي«.
ينضم ســليمان إلى نخبة من نائبي الرؤســاء 
التنفيذيين واإلدارة العليــا ذات الخبرة العالية، 
إلــى جانب الرئيس التنفيــذي بالوكالة ورئيس 
الذيــن  المجلــس  وأعضــاء  اإلدارة  المجلــس 
ســيقدمون كل الدعم والخبــرة والمعرفة التي 
يمتلكونها لسليمان أثناء توليه مهامه كرئيسًا 

للشؤون المالية بالطيران العماني.

طـيران اإلمـارات تطلق خدماتها
إلى تشيلي في 4 يوليو المقبل 

المنامة-

أجرتــه مؤسســة  مســتقل  اســتفتاٍء  فــي 
OAG البريطانيــة المعنيــة بتحليل معلومات 
الطيــران؛ تم تصنيف طيران الخليج – الناقلة 
الوطنيــة لمملكــة البحريــن – فــي المركــز 
الثالث بيــن الناقالت األكثــر إلتزامًا بمواعيد 
الرحالت للعــام 2017 ضمن الناقالت الجوية 
للشرق األوسط وأفريقيا؛ وذلك بمعدل التزام 

بمواعيد الرحالت بلغ 80.22 %.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لطيــران الخليج 
كريشــيمير كوتشــكو: نعــي تمامــًا أهميــة 
االلتزام بالوقت لدى مسافرينا؛ وهو ما يحفزنا 
على االلتــزام بمواعيد رحالتنــا لنفي بوعدنا 
بنقل مسافرينا لوجهاتهم في الوقت المحدد، 
مع االســتمرار في تطويــر منتجاتنا وخدماتنا 
لنحوز علــى رضاهم؛ حيث يســعدنا تصنيفنا 
كناقلة عالمية تلتزم بالمواعيد. مع استعدادنا 

الستقبال أسطولنا الجديد تدريجيًا والمكوّن 
من 39 طائرة بوينغ وإيرباص؛ منها 5 طائرات 
بوينــغ دريمالينــر787-9 وطائرتي إيرباص 
A320Neo ســنكون قد أتممنا اســتالمها مع 
أواخر العام 2018؛ سيســتمتع عمالئنا ليس 
فقــط بالتزامنــا بمواعيد الرحالت وبحســن 
الضيافــة العربية األصيلة التي لطالما تميزنا 
بها، وإنمــا أيضًا بمنتجاتنا وخدماتنا الجديدة 

والتوسع الذي ستشهده شبكتنا.

دبي-

تبدأ طيران اإلمــارات، الحائزة لقب أفضل 
ناقلة جوية في العالــم ضمن جوائز »تريب 
أدفايــزر 2017«، خدمــة جديــدة بين دبي 
والعاصمة التشــيلية ســانتياغو عبر مدينة 
ســاو باولو البرازيلية بمعدل خمس رحالت 

أسبوعيًا، وذلك اعتبارًا 4 يوليو المقبل.
ومن شــأن الخدمة الجديدة أن تعزز خط 

دبــي- ســاو باولــو بإضافة خمــس رحالت 
جديدة إلــى الرحلــة اليوميــة الحالية التي 

 .A380 تعمل بطائرة
وســوف تســير طيران اإلمــارات رحالتها 
الـ12 إلى ســانتياغو عبر ساو باولو، ما يتيح 
للعمالء في أميركا الجنوبية إمكانية الســفر 
واالســتمتاع بتجربــة فريــدة ومميــزة بين 

المدينتين. 
ويحتاج سكان البرازيل وتشيلي إلى بطاقة 

هوية شخصية فقط للسفر بين الدولتين.
وسوف تخدم الناقلة الخط الجديد بطائرة 
بوينج 200LR-777 بتقسيم الدرجتين: 38 
مقعدًا في درجة رجال األعمال بتوزيع 2-2-
2 و266 مقعدًا في الدرجة السياحية. وتوفر 
الطائرة طاقة شــحن تصل إلــى 14 طنًا، ما 
يفتح أسواقًا جديدة للصادرات التشيلية من 
األسماك والمأكوالت البحرية والكرز والزهور 

والمنتجات سريعة العطب.

العربية للطيران تسير رحلتين
أسبوعيًا إلى »إزمير« في 27 يونيو

الشارقة-
العربي��ة  أعلن��ت   
للطيران، أول وأكبر ناقلة 
اقتصادي��ة ف��ي الش��رق 
األوسط وش��مال افريقيا 
عن اطالق رحالت جديدة 
الى مدين��ة ازمير بتركيا 

اعتب��ارًا م��ن 27 يوني��و المقبل، وبذلك تك��ون أول خطوط جوية تس��ير رحالت 
مباشرة تربط بين اإلمارات ومدينة إزمير التركية.

وتعتبر إزمير، ثالث أكبر مدن تركيا، الوجهة الخامسة التي تطلقها الشركة إلى 
البالد بعد اسطنبول وأنطاليا وبودروم وطرابزون.

وس��يتم تش��غيل الرحالت بمعدل رحلتين في األس��بوع أيام األربعاء والسبت، 
حي��ث تقلع الرحلة م��ن مطار الش��ارقة الدولي في تمام الس��اعة 21:05 لتحط 
ف��ي مطار عدنان مندريس الدولي بإزمير في اليوم التالي عند الس��اعة 00:50 
بالتوقي��ت المحلي. بينما تقلع رحلة العودة في تمام الس��اعة 01:30 لتصل إلى 

الشارقة عند الساعة 06:50 بالتوقيت المحلي.
وق��ال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تتميز تركيا 
بحضاراته��ا المختلف��ة والغنية، فهي تحف��ل بتاريخ عريق ال ي��زال حاضرًا في 
معالمها الحديثة. ونحن س��عداء باإلعالن عن إزمير كوجهة خامس��ة في تركيا. 
ويبق��ى الهدف االساس��ي للعربية للطيران تمكين المس��افرين من استكش��اف 
وجهات جديدة عبر تقديم خيارات الس��فر بتكلفة معقولة. ويأتي تسيير رحالت 
جديدة إلى وجهة رائعة مثل إزمير في الوقت المناس��ب بالنس��بة للمقيمين في 
دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع عطالت فصل الصيف.

»فالي دبي« تطير إلى سالونيك 
اليونـانيـــــة والعـــــقـبة فــي األردن 

دبي-
كش��فت »ف��الي دبي« 
رح��الت  س��تطلق  انه��ا 
م��ن  كل  ال��ى  منتظم��ة 
مدينت��ي س��الونيك ف��ي 
ف��ي  والعقب��ة  اليون��ان 
االردن خالل ش��هر يونيو 

المقبل.
وتع��د فالي دبي أول ناقلة في اإلمارات تش��غل رحالت إلى كل من س��الونيك 
والعقبة. وس��تبدأ الناقلة بخدمة س��الونيك بواقع 3 رحالت اس��بوعيا اعتبارا من 
15 يوني��و فيما تبدأ رحالت مدينة العقبة في جنوب األردن اعتبارا من 16 يونيو 
بواقع 4 رحالت اسبوعيًا. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فالي دبي: 
م��ع اضافة كل من العقبة وس��الونيك الى ش��بكة وجهاتنا المتنامي��ة فاننا زدنا 
من عدد االس��واق غير المخدومة التي اطلقنا اليها رحالت مباش��رة من االمارات 
لتصب��ح 71 وجهة ح��ول العال��م.. وجود نح��و 70 % من ش��بكة وجهاتنا ضمن 
االس��واق غير المخدومة يعني اننا حافظنا على االلتزام برؤيتنا بتسهيل حركة 

السياحة والتجارة وزيادة الرحالت الجوية المباشرة من دولة اإلمارات وإليها.
وكان��ت ف��الي دبي ق��د اعلنت في وقت س��ابق عن اطالق رح��الت الى وجهات 
جدي��دة في عام 2018 س��تبدأ تباعًا م��ن مارس المقبل، تش��مل كال من تيفات 

وكراكوف ودوبروفنك وكاتانيا وكوتايسي وغاباال وباتومي.

»القطرية« تحط في بتايا التايالندية
بتايا-

بدأت الخطوط الجوية القطرية رحالتها المباشــرة إلى بتايا 
فــي تايالنــد اعتبارًا مــن 28 ينايــر الماضي، وتأتــي الرحالت 
الموســمية الجديدة إلى بتايا اســتجابًة للطلب المتزايد على 
الســفر إلى تايالند. وستســيّر القطرية أربع رحالت أســبوعيًا 
إلى بتايا، التي ستنضم إلى وجهات القطرية في تايالند، وهي 

بانكوك وكرابي وبوكيت.
ويأتي اإلعالن عن إطالق رحالت الخطوط الجوية القطرية إلى 
بتايا بعد اإلعالن مؤخرًا عن إضافة مدينة شــيانغ ماي التاريخية 
إلــى شــبكة وجهات الخطــوط الجوية القطرية ابتــداًء من 12 

ديسمبر 2017.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 
القطريــة: يســعدنا اإلعــالن عن إطــالق رحالتنا إلــى بتايا في 
تايالنــد، التي أصبحت خامس محطاتنا في واحدة من الوجهات 

المفضلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

■ سليمان الغنامي

تصنيف عاٍل لطيران الخليج في اإللتزام
بمواعـــيد الرحـــالت للعــام 2017
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مدينة حالمة لياًل مفعمة بالحياة نهاراً

بودابست.. تتنفس الدانوب 
ترحال- ناجي السعيدي

في صيف العام الماضي، حينما اســتعد 
لحجــز تذاكــر ســفرة الصيف وجــه الي 
احد الزمالء ســؤاال: "لماذا ال تســافر الى 
بودابســت! ".  أجبته باســتغراب " لماذا 
بودابســت بالذات !. رغــم أن معظم من 
يســافر الــى اوروبا يذهب لمــدن بعيدة 
عنهــا مثل ميونــخ وباريس وزيالمســي 
وانترالكن وو......... بس. أما بودابست 
هذه جديــدة، وعندها اســتعنت بمحرك 
البحــث الشــهير  "جوجــل" للبحــث عن 
معلومــات عنهــا وبــدأت اقرأ عــن هذه 
البلــد التــي قد تكــون جديدة ســياحيا 
لكثيــر مــن يحبون الســفر، قــرأت عنها 
الكثيــر .  بودابســت عاصمــة المجــر أو 
هنغاريا ســكانها يبلغون قرابة المليون 
و700 الف نســمة ) 2015 م ( وتشــتهر 
بالحمامات ذات المياه المعدنية والجسر 
السلســلة الذي بني عــام 1849م ، كان 
هــذه ال تهمنــي كثيــرا، كنــت ابحث أن 
شــيئا يجذبني نحو هــذه المدينة خاصة 
أننــي الحظت أن زميلي يصر علي اصرارا 
ان اســافر الى بودابســت ، حتى انجذبت 
نحولهــا ووجــدت ضالتــي فــي مقــال 
الصحفي الكبير االستاذ الشيخ حمود بن 
ســالم الســيابي واصفا بودابست بانها 
لوحة تجــاوزت الواقع والخيــال واعتبرها 
جوهرة المدائن االوروبية وزهرتها، زرتها 
ووجــدت الوصف ذاتــه والتشــبيه ذاته، 
فمن يزورها يجدها لوحة طبيعية جمعت 

شتى اصناف الجمال . 
ال بــد من زيارتهــا مرة اخــرى، هذا ما 
احسســت به وانــا اغادر بودابســت، من 
الصعــب أن أعبــر لمــاذا اســرتني بهذا 
الشــكل الجــذاب ولكن احســاس غريب 
انتابنــي وانــا اتجــول فيها - رغــم أني 
اول مــرة ازورها -، كأننــي اعلم معالمها 
التاريخية وحضارتهــا القديمة وحداثتها 
العصريــة وشــعبها اللطيــف، فالمجر او 
هنغاريا تعتبر واحدة من اقدم البلدان في 
اوروبا وتعاقب عليها اكثر من امبراطورية  
ومن ضمنها الدول العثمانية، وهذا ساعد 
على تشكيل مالمح تاريخية مختلفة لهذا 
البلد وبصمات حضارية متنوعة فاوجدت 

لها طابعا سياحيا فريدا.

ماذا في بودابست 
اكتسبت شــهرة هذه المدينة الحالمة 
في الليل المفعمة بالحياة في النهار من 
نهــر الدانوب الذي يطلق عليــه احيانا " 
نهر العواصم " لمروره على أربع عواصم 
أوروربية وهي بودابســت وفيينا عاصمة 
النمســا وعاصمة ســلوفاكيا براتيسالفا 
وبلغــراد عاصمة صربيــا ، باالضافة الى 
أكثــر من عشــر مــدن اورروبيــة في كل 
مــن المانيا، كرواتيا، رومانيــا، مولدافيا، 
اوكرانيــا وبلغاريا قاطعا بذلك  مســافة 
2860 كيلومتــرا مــن مصــدره بالمانيا 
وحتى مصبه في البحر األسود، منها 334 
كيلومترا يقطعها في المجر بين مدينتي 

بودابست وفاك . 
علــى ضفــة النهــر  االزرق- كما يظهر 
فــي بعض مقاطعه - تجد الســياح واهل 
البــراق  بلونــه  يســتمتعون  المدينــة 
ويشاهدون السفن والمراكب وهي تمخر 
مياهه جيئة وذهابا فهناك من يتجولون 
علــى جانبي نهــر العواصــم ليقفوا على 
مشــهد تاريخي قد يعود لمئات السنوات 
من الزمن الغابر أو معلما حديثا سيصبح 
فــي المســتقبل البعيــد مــن الماضي، 
وهنــاك من الســياح مــن يصطفون في 
طوابيــر  في انتظــار الصعــود للمراكب 

وأخــذ جولة ســياحية على متنهــا ورؤية 
المشهد الجمالي من النهر، وليس غريبا 
أن نشاهد هؤالء السياح والمارة يكررون 
هذا المشهد بشــكل دوري وروتيني كل 
يوم ، صباح ومساء، النه يستحقق التكرار 

لروعته. 
مواقع سياحية

ومن األماكن الســياحية التي تقع على 
جانبي نهــر الدانوب مبنى البرلمان وهو 
واحد مــن أقدم المباني التشــريعية في 
اوروبــا واكبر مبنى فــي المجر او هنغاريا 
يمتــاز  بجماله وروعتــه بابراجه 27 و88 
تمثــاال للحكام المجرييــن وقبته العالية 
بارتفــاع 96 مترا، باإلضافة إلى تصميمه 
الضخم واضاءته المتميزة لياًل وانعكاسه 
المتمــوج على نهــر الدانــوب، كل هذا 
وأكثــر جعــل من هــذا المبنــى مقصدا 

للسائح والمقيم .
ايضا نجد ونحن نشــاهد نهر الدانوب 
انعكاســا لقلعــة بــودا -المدرجــة على 
قائمة التــراث العالمي- وأحد مقار ملوك 
الدولة المجرية سابقا قبل ان تتحول الى 
منطقة ســياحية يرتــاده األفواج من كل 
مكان متجوال في ســاحاتها الشاسعة وما 
تحتويه اآلن من متاحف تاريخية ومكتبة 

وطنية .

ومن يتجــول أيضــا على ضفــاف نهر 
الدانوب – الــذي يبدوا انه يزخر بجانبيه 
على العديد من االماكن الجاذبة للسياح 
يشــاهد   – والترحــال  الســفر  ومحبــي 
معلمين رئيســيين –بالطبــع اضافة الى 
مبنــى البرلمان وقلعــة بــودا – اولهما 
النصب التــذكاري لألحذيــة الدالة على 
الرمزيــة لما حــدث في الحــرب العالمية 
الثانية، وثانيهم جســر السلســلة أشهر 
الجســور في بودابســت وأحــد المباني 
الرمزية وأخذ هــذه الخاصية من تقريب 
ثقافة بودا القديمــة بالضفة الغربية مع 
مدينة بســت بالضفة المقابلة ليشكالن  
ثقافة بودابست العاصمة المجرية األكثر 
عراقــة وتاريخا، تعرض جســر السلســلة 
الذي بني 1849 قبل عن يتعرض للدمار 
فــي الحرب العالمية الثانيــة واعيد بناءه 

مرة اخرى عام 1949م.
جسر السلسلة

جســر السلســلة طوله 370 متر، وقد 
ســمي بهذا االسم كونه مثبت بسالسل 
حديدية متينة، وبني على مداخل الجسر 
تماثيل ألســود في داللة رمزية لحمايته 
من أطماع اآلخرين ، لم يكن فقط جسرا 
عاديا يربط ضفتي بودابســت بل اصبح 
معلمــا تاريخيــا وموقعــا ســياحيا يزوره 

الســياح إللتقــاط الصــور التذكاريــة له 
وصور السلفي معه .

كثيرة معالم بودابســت ومنها شــارع 
اندراشــي مصمــم علــى طــراز شــارع 
الشــانزيليزيه الباريســي ومــن هنا من 
يطلق علــى مدينــة بودابســت باريس 
الشــرق لتشــابهها مــع باريس فرنســا، 
شارع اندراشي مدرج على قائمة يونسكو 
للمناطــق المحميــة، وتعرف بودابســت 
بالمنتجعات االستشــفائية لوجود المياه 
المعدنية الســاخنة الطبيعية ويقصدها 
الســياح لغــرض التشــافي واالســترخاء 

والعالج الطبيعي.

جزيرة مارجريت
مارجريت فتاة شــابة احتضنتها جزيرة 
صغيرة جدا ال تتعدى مساحتها واحد كيلو 
متر مربع فقط، عاشت طفولتها ابنة بيال 
رابع حكام المجر على الجزيرة وهي تتمتع 
بالمناظر الطبيعية وحدائقها الغناء حتى 
توفيت عام 1270 م عن عمر صغير ماتت 
وهي ابنة 28 ربيعا فقــط، وخلد ذكراها 
على الجزيــرة بنصب على قبرها، هذه ما 
تقوله الروايات عــن الجزيرة الواقعة في 
عــرض نهر الدانــوب  لذلك يســمونها 
اآلن بجزيرة مارجريت نســبة إلى سانت 
مارغريت، وقبل هذا األسم كانت تسمى 

بجزيرة األرانب . 
على جزيــرة مارجريت مرافق ســياحية 
وترفيهية يمكن للســائح أن يقضي يما 
كامال هناك وهو يتجــول ما بين حديقة 
الحيــوان  وحدائــق الطبيعيــة للزهــور 
والورود وممرات للمشي وممارسة هواية 
قيــادة الدراجــة الهوائية، كما يســتمتع 
النافــورة  بمشــاهدة  للجزيــرة  الزائــر 
وهــي تتراقص بنغمات موســيقية وآثار 
لمئــات الســنين وبقايا ألطالل كنيســة 
الفرنسيسكان  وأنقاض مساكن الراهبات 
الدومينيكيــة، فالجزيــزة تعتبــر مــالذا 

لالسترخاء وملجأ للراحة واالستجمام.

أخبــار

عمّان - أ ف ب 

ارتف��ع الدخ��ل الس��ياحي ل��ألردن 
بنس��بة 12.5 % عام 2017، مقارنة 
بالع��ام األس��بق، مس��جاًل 4,6 مليار 
دوالر، بحس��ب بي��ان نش��ره البن��ك 

المركزي األردني أمس.
الدخ��ل  ارتف��ع  البي��ان،  وبحس��ب 
الس��ياحي للمملك��ة إل��ى 4,6 مليار 
دوالر ع��ام 2017، مقارن��ة مع نحو 
4.1 ملي��ار دوالر ع��ام 2016 بنم��و 
المرك��زي  البن��ك  وق��ال   .%  12.5
األردن��ي: »إن االرتف��اع جاء بش��كل 
رئي��س بس��بب زي��ادة عدد الس��ياح 
الكلي القادمين للمملكة بنسبة 8.7 

%، مقارنة مع عام 2016«.
وف��ي المملك��ة عش��رات المواق��ع 
الس��ياحية، أبرزه��ا مدين��ة البت��راء 
األثري��ة، إحدى عجائب الدنيا الس��بع 
الجدي��دة، والبح��ر الميت ال��ذي يعد 
اخف��ض بقعة عل��ى وج��ه األرض، 
العالجي��ة،  خواص��ه  ع��ن  ناهي��ك 
والمغط��س حيث موقع عماد الس��يد 

المسيح.

4,1 مليار مسافر في 
2017 بنمو 7.1 % 

مونتريال – أ ف ب 

أعلن��ت منظم��ة الطي��ران المدني 
الدولي )ايكاو(، أن ش��ركات الطيران 
النق��ل  التكلف��ة دفع��ت  منخفض��ة 
مس��تويات  إل��ى  العالم��ي  الج��وي 
قياس��ية جدي��دة ف��ي نقل ال��ركاب 

العام الفائت.
وقال��ت المنظم��ة التابع��ة لألم��م 
المتحدة والمعنية بش��ؤون الطيران، 
إن النقل الجوي حقق »رقمًا قياس��يًا 
جدي��دًا« بل��غ 4.1 مليار مس��افر في 
2017، بزي��ادة قدره��ا 7.1 % ع��ن 
الع��ام 2016، اس��تنادًا إل��ى بيان��ات 

أولية.
ويمث��ل النمو الحاص��ل في 2017 
زيادة نس��بتها ستة بالمئة عن النمو 

الذي سجل في 2016.
وق��ال أولومويوا بينارد أليو رئيس 
مجل��س المنظم��ة الت��ي تتخ��ذ من 
مونتري��ال مق��رًا له��ا، في بي��ان إن 
»اس��تدامة النم��و الكبير ف��ي النقل 
الج��وي الدول��ي المدن��ي ناج��م عن 
أم��ن  ف��ي  المس��تمرة  التحس��ينات 
وفاعلية »القطاع« وتأثيره البيئي«.

ومطلع العام الج��اري، اعتبر العام 
2017 الس��نة األكث��ر أمان��ًا للنق��ل 
الجوي منذ بدء جمع اإلحصاءات حول 
حوادث الطيران في 1946، كما أفاد 
موقع��ان متخصص��ان ف��ي الكوارث 

من هذا النوع. 

4.6 مليار دوالر دخل 
األردن من السياحة 

»نهر العواصم« يمر على 4 عواصم أوروربية هي بودابست وفيينا وبراتيسالفا وبلغراد 

عودة أخرى
كثيرة هي التقارير السياحية كتبت 
عن بودابست وجميعها ال توفي جمال 
هذه المدينة وهي تســتقبل ماليين 
بدانوبهــا  للتمتــع  ســنويا  الســياح 
واشياء اخرى، وكثيرة هي االماكن في 
بودابست التي لم اكتب عنها بسبب 
ضيق هذه الصفحة وتشويقا لك ايها 

القارىء العزيز  لزيارتها..
يــا بودابســت ســآتي لــك يوما ما 
القطــار  محطــة  عنــد  فانتظرينــي 

»كيليتي« حيث غادرتك الى فيينا.  
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فندق »البيتا«..
دبي باركس آند ريزورتس أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق األوسط

 العيش في جزر المحيط الهادي 
دبي - حمدان البادي

 عالــم ال نهائــي مــن الترفيــه فــي 
دبي باركــس اند ريزورتــس مع ثالثة 
متنزهــات ترفيهيــة وحديقــة ألعــاب 
مائيــة ومنتجع فندقي بنمط وتصاميم 
تأخذ الســائح إلى جزر المحيط الهادي 
واالنغماس في ثقافة الشعب البولينزي 

حيث عاش في حقبة ما قبل التاريخ.
 يعــد فندق البيتا الــذي يحتفل بمرور 
عام على بدء تشــغيله بوابة السائح إلى 
دبي باركس انــد ريزورتس، وقد صمم 
بمرافق متكامله ليقضي الســائح فيها 
اياما معــدود مســتمتعا بالمرافق التي 
تحيط بالمنتجع حيث يعد وجهة مناسبة 
لــكل األعمــار لالنغمــاس فــى الثقافة 
الفندق  البولينيزيــة والــذي اســتوحي 
أسمه من الشعب البولينيزي الذي يعود 
إلى حقبة مــا قبل التاريخ، ورحلتهم إلى 

الجزر في المحيط الهادي.

 وجهة مثالية
يعد فنــدق البيتــا الوجهــة المثالية 
للعائالت لقضاء أمتع األوقات من خالل 
أربعــة مطاعــم مميزة وبطــراز وأجواء 
مختلفة حيث التجربــة المثيرة الراقية 
التــي ال مثيل لهــا مع مرافــق الفندق 
المختلفــة إلى جانــب أن الفندق يضم 
504 غرفة تشــمل 60 جناحــًا و3 فلل 
خاصــة، ويعد فندق البيتا مــالذًا مثاليًا 
بعــد يوم طويــل من الســحر في دبي 
باركس آنــد ريزورتس يســمح للنزالء 
المحيــط  جنــوب  ســحر  باستكشــاف 
الهــادئ بتقاليد غنية وتشــكيلة رائعة 
من المطاعم االســتثنائية ذات الطابع 
الفريد لتقديم تجربة مختلفة النكهات 
واألذواق.  ويمنح موقع منتجع البيتا في 
قلب دبي باركس آنــد ريزورتس قيمة 
مضافة باعتبارهــا أكبر وجهة ترفيهية 
متكاملة في منطقة الشــرق األوســط 
تضــم ثالثــة منتزهــات ترفيهية هي 
"موشــنجيت دبي" و"بوليــوود باركس 
دبي" و"ليجوالند دبي" وحديقة األلعاب 
المائية "ليجوالنــد ووتر بارك ، وتتمتع 
بموقع مركزي يسهل الوصول إليه من 
الســلطنة مرورا بدبــي باتجاه أبوظبي 
وعلــى بعــد 63 كــم فقــط مــن دبي 

وابوظبي. 

 ليجوالند
تضم دبــي باركــس انــد ريزورتس 
أول حديقــة فــي المنطقــة لليجوالند 
وليجوالند وواتر باركز وتتصل المدينة 

كلها ببعض عن طريق ريفيرالند دبي 
والتي تمثل مدينة عالمية تضم العديد 
والمطاعــم  التجاريــة  المحــالت  مــن 
الفريــدة فــي قلب دبــي باركــس اند 
ريزورتــس ومتاحــة مجانيــة للجميــع 

لالستمتاع بها. 

 عالم بوليوود
حدائــق بوليــوود دبــي والتي تعد 

األولى من نوعها على االطالق تحتوي 
مجموعة مــن االلعــاب الترفيه التي 
صممــت من وحي اضخــم االنتاجات 
الســينمائية في بوليــوود إلى جانب 
العرض الحي الذي يقدم في مســرح 
تــاج محــل يوميا إلــى جانــب نمط 
الحياة الهندية ومطاعمها الشــهيرة 
وثقافتها التي يمكن أن يتعرف عليها 

السائح في هذا العالم.

موشنجات دبي 
على بعد خطــوات من عالم بوليود 
مالهــي  حديقــة  تقــع  وليجوالنــد 
التــي  الترفيهيــة  موشــنجات دبــي 
استوحيت تصاميمها واشكال الترفيه 
بهــا مــن اعظــم اعمــال هوليــوود 
الســينمائية والتي انتجت عن طريق 
اكبر الشركات السينمائية مثل دريم 
ووركس انيماشــن وسوني بيكتشرز 

ستوديوز وليون جات.

 أوتلت دبي
يقـــــــع فنــدق البيتــا بالقرب من 
" وجهــة التســوق المغلقــة لتوفــر 
مــن  رائعــة  خيــارات  للمتســوقين 
العالمــات التجارية العالمية بأســعار 

إستثنائية. 
ويستطيع نزالء فندق البيتا التوجه 
مشــيًا اليــه والتمتع بتجربة تســوق 
فريــدة من نوعهــا وزيــارة أكثر من 
125 عالمــة تجاريــة وثالثــة متاجر 

ضخمة ومطاعم عالمية.

 حمدان بن علي 
البـــــادي

شارع العرب 
فك��رة ش��ارع الع��رب المنتش��رة ف��ي 
أغلب المدن األجنبي��ة تعود إلى الجاليات 
العربي��ة وبع��ض الجالي��ات اإلس��المية 
واآلسيوية التي هاجرت واستوطنت تلك 
المدن ورغبتهم في إيجاد تجمعات توفر 
مستلزماتهم التي اعتادوها في بلدانهم 
وخاصة الطعام الحالل إلى جانب التجارة 
والمش��اريع الحرة م��ن مطاعم ومحالت 
تجاري��ة متع��دده توف��ر المنتج��ات التي 
أعتادوا اس��تخدامها ف��ي بلدانهم أو تلك 

المنتجات القادمة منها.
باللغ��ة  المكتوب��ة  المح��الت  واجه��ات 
العربية والباع��ة العرب الذين يتصيدون 
وأجنبي��ة  عربي��ة  بكلم��ات  الم��ارة 
العربية  والموس��يقى الصاخبة لألغاني 
الت��ي يغلب عليها طابع أغاني »الهش��ك 
بشك » والتي تصدح من مكبرات الصوت 
المنتشرة في المطاعم وروائح الشيشة 
بنكهاته��ا المختلفة كلها مالمح رس��مت 
هوية الش��ارع العربي والت��ي بالطبع ال 
تحمل أي تسمية رسمية من تلك البلدان 

كشوارع خاصة بالعرب.   
وبم��رور الوقت أصبحت ش��وارع العرب 
الس��ياح  تس��تقطب  س��ياحية  م��زارات 
العرب بالرغم مما تتس��م به من إجتماع 
كل األض��داد والتناقضات والس��لوكيات 
بخيرها وشرها والباعة الذين يمارسون 
س��لوكياتهم وإلحاحه��م  عل��ى الم��ارة 
عارضين خدماتهم المختلفة والمتنوعة 
وهن��ا لس��نا ف��ي موض��ع تقيي��م ه��ذه 
الش��وارع وم��دى الثقافة التي تعكس��ها 
ع��ن العرب بش��كل عام خاص��ة أن هذه 
الش��وارع تختل��ف من مدينة إل��ى أخرى 
بحس��ب س��لوكيات وتوجه��ات القائمين 
عليه��ا، وأيضا نظرة مرتاديها من العرب 
أنفس��هم تختلف من زائر إلى آخر والتي 
غالب��ا ما تأتي مبنية على ما يجدونه وما 
يوف��ره القائمي��ن ف��ي هذا الش��ارع من 
خدمات غي��ر محدودة فهن��اك من يراها 
أفض��ل اختيار وهناك من يش��طبها من 

قائمة خياراته.
تتع��دد األس��باب واأله��داف بالنس��بة 
لألعداد الكبيرة من السياح العرب الذين 
تس��تقطبهم ش��وارع العرب ف��ي المدن 
األجنبي��ة واإلقام��ة بجانبه��ا وارتياده��ا 
ف��ي أغلب األوق��ات خالل مدة س��فرهم 
القصي��رة وهذا ال يعن��ي أنهم يفتقدون 
لبيئته��م وأس��واقهم واألغل��ب يعلل��ون 
ذلك بحاجته��م للكثير م��ن الضروريات 
وال يجدوها إال في هذا الش��ارع حتى وأن 
كان��ت نصائح خبراء الس��فر والس��ياحة 
ودعوتهم المتكررة للسياح إلى إكتشاف 
ثقاف��ات وجمالي��ات وجهته��م الس��ياحة 
واالنغماس فيها واالقتراب من اإلنس��ان 
صاحب األرض والمكان خاصة أن السياح 
أيامهم محدودة في وجهتهم الس��ياحية 
والسائد أن الس��ياح العرب في ترحالهم 
يميل��ون لالبتع��اد ع��ن بن��ي جنس��هم 
ويس��عون ألكتش��اف اآلخرين يتعرفون 
عل��ى نمط وس��لوك حياته��م بعيدا عن 
ش��ارع العرب وتطفل الباعة على الحياة 
الخاص��ة بسمس��رتهم على كل ش��يء 
وبطريق��ة مزعج��ة أصبح��ت م��ع مرور 

الوقت طابعا وسلوكا خاصا بالعرب. 

أجنحة
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بلغت نسبة النمو 7ر16  %  و27  %  على التوالي

15.5 مليون مسافر عبر مطاري مسقط وصاللة في 2017
مسقط - العمانية 

ســجل عــدد المســافرين عبــر مطاري 
مســقط الدولي وصاللــة ارتفاعا بنهاية 
العام 2017 بلغت نســبته 7ر16 بالمائة 
و27 بالمائــة على التوالي مقارنة بنهاية 
عام 2016 ليبلغ مجموع من ســافروا عبر 
المطاريــن 15 مليونــا و562 ألفا و886 

مسافرا.
وبحســب النشــرة اإلحصائية الصادرة 
عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
مطــار  عبــر  المســافرين  عــدد  ارتفــع 
مســقط الدولي بمن فيهــم المحولون 
و»الترانزيت« ليبلغ بنهاية شهر ديسمبر 
و865  ألفــا  و34  مليونــا   14 الماضــي 
مســافرا مقارنة مع 12 مليونــا و31 ألفا 
و496 مســافرا بنهاية ديســمبر 2016، 
فيما بلــغ عدد الرحــالت 114 ألفا و258 
رحلة بنهاية ديســمبر 2017 مقارنة مع 
103 آالف و326 رحلة بنهاية عام 2016 

وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر10 بالمائة.
وبلغ عــدد الرحالت الدوليــة عبر مطار 

مسقط الدولي بنهاية ديسمبر الماضي 
102 ألــف و148 رحلة مقارنة مع 93 ألفا 
و822 رحلــة بنهاية عــام 2016 بارتفاع 
نسبته 9ر8 بالمائة وسافر على متن هذه 
الرحــالت 12 مليونــا و824 ألفــا و294 

مسافرا بارتفاع نسبته 5ر16 بالمائة.

وأشــارت النشــرة االحصائيــة إلــى أن 
الرحــالت الداخليــة عبــر مطار مســقط 
سجلت ارتفاعا نسبته 4ر27 بالمائة ليبلغ 
عددهــا 12 ألفــا و110 رحــالت بنهايــة 
ديسمبر 2017، مقارنة مع 9 آالف و504 
رحالت بنهاية ديسمبر 2016 سافر على 

متنها مليون و210 آالف و571 مســافرا 
مقارنة مع مليون و23 ألفا و184 مسافرا 
على متن الرحــالت الداخلية بنهاية عام 

2016 بارتفاع نسبته 3ر18 بالمائة.
ووضحت النشــرة أن عدد المســافرين 
عبــر مطــار صاللــة بلــغ بنهاية شــهر 

ديســمبر 2017 مليونــا و528 ألفا و21 
مســافرا مقارنــة مــع مليــون و198 ألفا 
و596 مســافرا بنهاية عــام 2016، فيما 
بلــغ عدد الرحــالت 14 ألفــا و444 رحلة 
بنهايــة 2017 مقارنة مع 10 آالف و148 
رحلة بنهاية 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 

3ر42 بالمائة.
وبلغ عــدد الرحالت الدوليــة عبر مطار 
صاللة بنهاية ديســمبر الماضي 5 االف 
و611 رحلة ســافر عبرهــا 579 ألفا و41 
مســافرًا مقارنة مــع 4 آالف و474 رحلة 
دولية بنهايــة عام 2016، ســافر عبرها 
431 الفــا و271 مســافرا بزيــادة فــي 

الرحالت نسبتها 4ر25 بالمائة.
وبلغ عدد الرحــالت الداخلية عبر مطار 
صاللــة 8 آالف و833 رحلة بنهاية 2017 
ســافر عبرهــا 948 ألفــا و980 مســافرا 
مقارنــة مــع 5 آالف و674 رحلــة بنهاية 
عام 2016 ســافر عبرها 767 ألف و325 
مسافرا بنســبة ارتفاع في الرحالت بلغت 

7ر55 بالمائة.

مؤشر االنضباط في المواعيد حقق 92.5  %  وموثوقية الخدمة المقدمة 94.18  % 

»العبارات« تنقل أكثر من 240 ألف مسافر و62 ألف مركبة في 2017

»مواصالت« تدشن خدماتها بين المصنعة وبركاء ومسقط

مسقط - العمانية 

أشــارت النشــرة اإلحصائية الصادرة عن 
الشــركة الوطنية للعبّارات إلى أن الشركة 
نقلت خــالل العام الماضي 240 ألًفا و700 
مســافر على متن رحالت العبّارات، محققة 
نسبة زيادة بلغت 9 بالمائة مقارنة بـ 220 

ألًفا و859 مسافرًا خالل عام 2016.
وأوضحــت اإلحصائية انه تم شــحن 62 
ألفــا و14 مركبة خالل نفس الفترة مقارنة 
بـــ 54 ألفــا و78 مركبــة في عــام 2016 
محققــة نســبة زيــادة بلغــت 15 بالمائة. 
كما ارتفع حجم الشــحن على متن أسطول 
العبارات بنســبة 93 بالمائة ليصل إلى 29 
ألفا و308 أطنــان مقارنة بـ 15 ألفا و179 

طنا في عام 2016.
وأشــارت االحصائيــة إلى أن مؤشــر دقة 
)مؤشــر  المغــادرة  للرحــالت  المواعيــد 
حقــق  2017م  العــام  فــي  االنضبــاط( 
نســبة 5ر92 بالمائــة، وبلغــت موثوقيــة 
الخدمــة المقدمــة 18ر94 بالمائة. وبينت 
االحصائيــة الســنوية لعــام 2017 ارتفاع 
أعداد المســافرين في النصــف الثاني من 

العــام 2017 إلى 132 ألفا و72 مســافرا، 
مشكلين ما نسبته 55 بالمائة من إجمالي 
عدد المسافرين لعام 2017، باإلضافة إلى 
شحن 34 ألفا و38 مركبة، أي ما نسبته 55 

بالمائة.
وأفادت النشــرة اإلحصائية الصادرة عن 
الشــركة الوطنية للعبّارات أن خط )شــنة 
- مصيرة( حافــظ على ريادته كأكثر حركة 
على المســتوى العام، إذ تم من خالله نقل 
184 ألفا و417 مســافرا، مشكال ما نسبته 
77 بالمائة من إجمالي المسافرين، ومحقًقا 

نســبة إشــغال على مســتوى المسافرين 
بلغــت 51 بالمائــة ونقــل 56 ألفــا و299 

مركبة وبنسبة أشغال بلغت 66 بالمائة.
للشــركة  الســوقية  الحصــة  وبلغــت 
علــى )شــنة - مصيــرة( 33 بالمائــة من 
المســافرين و38 بالمائة مــن المركبات، 
من خالل قيــام العبارتين )شــنة وجوهرة 
مصيرة( بتسيير ألفين و466 رحلة في عام 
2017م، مقابل 6 آالف و525 رحلة نفذتها 
العبــارات األهليــة المملوكــة للمواطنين 

والبالغ عددها 11 عبارة.

مسقط-

بدأت شركة النقل الوطنية العمانية »مواصالت« تقديم خدماتها 
على خط )مسقط-بركاء( اعتبارًا من 2 فبراير الجاري، ويأتي تدشين 
الخــط الجديــد تلبية لرغبة الجمهــور الكريم في تشــغيل خطوط 
مباشــرة »ذهابا وإيابا« من محافظة مســقط وإلــى مختلف واليات 

السلطنة وخاصة أوقات الدوام الرسمية.
سيمكن تشــغيل الخط القاطنين في والية بركاء من الذهاب إلى 
محافظة مسقط يوميا بواقع رحلتين صباحًا تنطلق األولى في تمام 

الساعة 5.40 صباحًا والثانية 6.10 صباحًا. 
وستقوم الشركة بتسيير الرحالت يوميا على الخط الجديد )ذهابا 
وإيابــا( وفي أوقات مختلفة، تم من خاللها مراعاة مقدرة الموظفين 
للذهاب إلى محافظة ومســقط والعودة إلــى الواليات الواقعة على 

المسار وباألخص والية بركاء بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. 
مــن جهة أخرى، وقعــت »مواصــالت« مؤخرا اتفاقيــة مع منتجع 
ميلينيوم، ليمتد هــذا الخط ويصل إلى المنتجع من خالل 3 رحالت 
يوميــة، وذلــك في إطار ســعي الشــركة لتعزيز الحركة الســياحية 
بمحافظــة جنوب الباطنــة، مما يتيح للســياح والقاطنين بمحافظة 
مسقط فرصة االســتمتاع والتنقل بوسيلة نقل آمنة على مدار أيام 
األســبوع من وإلى المنتجع. حيث ســيكون مســار الخــط  كاآلتي: 
) االنطــالق من نفــق المشــاة بالخوير-محطة حافــالت مواصالت 

بالعذيبة-مطــار مســقط الدولــي- محطــة بــرج الصحوة-محطة 
حافالت مواصالت بالمعبيلة-جســر بركاء( وخالل مساره الى منتجع 
ميلنيوم ســتقف الحافلة عند دوار المصنعــة والملدة ثم إلى منتجع 
ميلينيوم وبعدها تقوم الحافلة بالرجوع على نفس المسار إلى نقطة 
االنطالق. ويمكن للجمهور الكريم شراء التذاكر من مختلف مكاتب 

الشركة أو من على متن الحافلة.

استجابة لرغبة الجمهور

»أجــرة مواصالت« تحدد
أسعارا جديدة من 1 فبراير 

مسقط-

مـواصــالت«  »أجــرة  بــدأت 
التابعة لشــركة النقــل الوطنـية 
تطبيق  »مـواصــالت«  العمانـية 
أســعار جديدة لألجرة اعتبارا من 
يــوم الخميس االول مــن فبراير 

الجاري.
عنــد  »مواصــالت«  وحرصــت 
تطبيق األســعار الجديدة  مراعاة 
رغبة الجمهــور الكريم بالوقوف 
مقترحاتهــم  مختلــف  علــى  
وآرائهم المقدمة مما يسهم في 
تقديــم خدمة ذات جــودة عالية 
بمختلــف  المقاييس، وســتكون 
التعرفة الجديدة للفترة النهارية 
والمسائية ألجرة المراكز التجارية 
واألجرة تحت الطلــب طيلة أيام 
األسبوع ويومي الجمعة والسبت 

وأيام العطالت الرسمية.
وعن آليــة الدفع خــالل الوقت 
الحالــي »نقــدًا » علــى أن يتاح 
خــالل الفترة المقبلــة الدفع عن 
طريق بطاقات اإلئتمان وبطاقات 

الخصم المباشر.
 وتدعــت »مواصالت« عمالئها 
تجربة الخدمة باألسعار الجديدة 
واإلدالء بآرائهــم ومالحظاتهــم 
لمتابعتها بكل عنايــة، بما يعزز 
من نمو قطاع األجرة بالســلطنة 
بالشــكل المرجو واألمثل لكونه 
للبلد،  واجهة حضاريــة  يشــكل 
حيــث يمكــن لجميــع عمالئنــا 
التواصــل عبــر مختلــف قنواتنا 
الرســمية فــي مواقــع التواصل 
اإلجتماعي أو التطبيق الهاتفي أو 
عبر مركز اإلتصاالت الذي يعمل 

على مدار الساعة.
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شــغف 
وتقول نزهة البلوشية ان دخولي في عالم 
األزيــاء والموضة لم يكن صدفة فشــغفي 
بتصميم أزيائــي وأزياء أخواتي وبعضا من 
أهلــي ومعارفــي هــو الذي ســاعدني نحو 

االنخراط أكثر في هذا المجال.
وعن ان كانــت الموهبة تصنع مصمما 
ناجحا ام انه يجب الســير فــي هذا العالم 
وفق دراســات وخـــبرات تشــير مصممة 
األزيــاء نزهة البلوشــية، الى انها الحظت 
بــأن للموهبة دور كبيــر في صنع مصمم 
ناجــح، واذا مــا كلــل المصمم مســيرته 

بالدراسة كان مبدعا في مجاله.

4 معارض
وتقــول نزهــة البلوشــية أنهــا حتــى 
االن فــي 4 معــارض، منهــا معرضيــن 
داخــل الســلطنة، كان األول للمصممات 
العمانيــات، والثانــي كان بالتعــاون مــع 
الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفية، اما 
المعرضين االخرين فكانا خارج السلطنة، 
اثنــاء مشــاركة  ميــالن  فــي  األول كان 
الســلطنة فــي إكســبو ميــالن، والثاني 
كان في العاصمة الفرنســية باريس اثناء 
احتفاالت الســلطنة بالعيد الوطني الـ47 
وهو اعتبره المعرض الشــخصي لي حتى 

االن ألننــي كنت الوحيدة كمصممة أزياء 
تعرض تصميماتها.

غير معروفة 
وعــن كيفية نظرة العالــم اآلخر خاصة 
المــرأة األوروبية لألزيــاء العمانية خاصة 

والعربيــة عامة تقــول نزهة البلوشــية: 
لألســف األزيــاء العمانية ليســت معروفا 
كثيرا في أوروبا، لذلك كانت مبادرتي مع 
اللجنــة الوطنية للشــباب لتعريف المرأة 
الغربية باألزيــاء العمانيــة وصناعة أزياء 

تتناسب معها ولكنها بهوية عمانية.
أمــا األزيــاء العربيــة األخــرى فبعضها 
القفطــان  خصوصــا  وبكثــرة  معــروف 

المغربي فهو مشهور كثيرا .

نظرة
أما عن نظرتها الى المرأة العمانية في 
مسألة التقيد بلباسها التقليدي في عالم 
الموضــة واألزياء الحديثة، تقول مصممة 
األزيــاء نزهة البلوشــية: الحمــد هلل في 
بعض محافظات الســلطنة مازالت المرأة 
العمانية محافظة علــى أزيائها التقليدية 
ونالحــظ أن المرأة في محافظتي شــمال 
وجنــوب الشــرقية ومحافظة ظفــار أكثر 
نســاء الســلطنة التزاما بازيائهن. ولكن 
لالسف اندثرت األزياء العمانية من بعض 
المحافظــات بســبب عزوف فتيــات جيل 

اليوم عنها.

مشاركة 
وعــن دور األزيــاء والتصاميــم لألزياء 

العمانيــة إذا ما أخذت طريقهــا للترويج 
للســـلطنة والتعريف بها في الخارج من 
خالل مشــاركات في المعارض الخارجية 
تقول: لالســف الشــديد لم تأخــذ األزياء 
والتصاميــم العمانيــــة طريقها للترويج 
بالشكل المناســب ولكـــن باإلمكان ان 
تلعب مشــاركة المرأة وخاصة مصممات 
األزياء في التعريف بالســلطنة كجزء من 
التــرويــج الســياحي غيــر المباشــر عبر 

مصممات األزياء.

نقص الدعم 
اما عن ظهور عدد من النساء العمانيات 
كمصممــات أزيــاء، وماذا ينقــص هؤالء 
المصممات للدخول بقوة في عالم األزياء 
العالمي تقول: ينقص المصممة العمانية 
للدخــول في عالم األزيــاء العالمي الدعم 
الكافي سواء كان دعما ماديا أو لوجستيا.

وعــن دورهــا فــي الجمــع بيــن الــزِّي 
العُماني والموضة الحديثــة لتتوافق مع 
عالم الموضة الحديــث لجيل اليوم تقول 
نزهة البلوشــية: عملت على تصميم أزياء 
حديثــة كالقمصــان والدراريع بلمســات 
عمانية بحته لتتالئم مع متطلبات السوق 
العمانــي والعالمــي ولتتوافــق مــع عالم 

الموضة اليوم.

شقت طريقها في عالم تصميم األزياء بعد الثانوية العامة  

نزهة البلوشية لـ »          «: المصممات
ينقصهن الدعم المادي واللوجستي

أخبــار

هولندا تحقق
11  %  ارتفاعا في عدد 

السياح عام 2017

البحرين تستقبل أول 
فوج سياحي فرنسي 
من مجموعة كافبي

أمستردام - العمانية 

وصل عدد السياح األجانب الذين 
يــزورون هولنــدا إلى رقم قياســي 
جديد العــام الماضي، حيــث ارتفع 
بنســبة 11 % ليصــل إلــى 6ر17 

مليون سائح.
وأفــادت األرقــام الصــادرة عــن 
للســياحة  الوطنــي  المجلــس 
والمؤتمــرات بــأن الســياح أنفقوا 
إجمالــي 9ر12 مليــار يــورو خــالل 
الســياح  معظــم  وجــاء  إقامتهــم 
األجانب /42 %/ من ألمانيا وبلجيكا 
بينما حلــت بريطانيا فــي المرتبة 
الثالثة من حيث عدد السياح الذين 

زاروا هولندا.
وتوقع المجلس الوطني للسياحة 
والمؤتمــرات وفقــا لموقع »دتش 
أن  الهولنــدي  اإلخبــاري  نيــوز« 
يواصــل عــدد الزائريــن لهولندا 
االرتفاع ليبلغ 5ر18 مليون ســائح 

خالل العام الجاري.

المنامة ــ 
اس��تقبلت هيئة البحرين للسياحة 
س��ياحي  ف��وج  أول  والمع��ارض 
كافب��ي  مجموع��ة  م��ن  فرنس��ي 
االقتصادي��ة، وذلك م��ن خالل حجز 
المجموع��ة إلح��دى رح��الت طيران 

الخليج من وإلى مدينة باريس. 
الخدم��ات  جمي��ع  تس��هيل  وت��م 
السياحية المطلوبة من قبل المكتب 
التمثيلي للهيئة ب فرنس��ا الستقبال 
الف��وج الس��ياحي، ويأت��ي ذلك في 
أعق��اب اجتماع��ات مكت��ب التمثيلي 
للهيئ��ة مع اب��رز منظم��ي الرحالت 
الس��ياحية أواخ��ر الع��ام الماض��ي، 
والذي نتج عنه عقد اتفاقية تتمحور 
حول جذب مجموعات سياحية لزيارة 

مملكة البحرين.
وق��ال الش��يخ خال��د بن حم��ود آل 
خليف��ة: يس��عدنا أن نس��تقبل أول 
مكتبن��ا  اس��تقطبه  س��ياحي  ف��وج 
التمثيلي في فرنسا، حيث تأتي هذه 
الزيارة في أعقاب لقائنا مع عدد من 
أبرز منظمي الرحالت السياحية في 
باري��س، وذل��ك ضمن إطار س��عينا 
الدؤوب لترويج المقومات السياحية 
الت��ي تمتاز به��ا المملك��ة وموقعها 
االس��تراتيجي الهام ف��ي إحدى أبرز 

المناطق االقتصادية في العالم.

مسقط ــ خاص ـ  

اختارت نزهة بنت علي البلوشية عالم التصميم لألزياء بعد انتهاء دراسة الثانوية العامة، لكنها اكملت 
دراستها في جامعة القاهرة وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص إعالم، وعملت منسقة خبراء 
الوكالة اليابانية، كما عملت منسقة في مكتب نائب مدير عام الشؤون البيئية في وزارة البيئة والشؤون 
المناخية وهي تعمل اليوم أخصائية إعالم ورئيسة قسم االنتاج والبرامج في دائرة التوعية واالعالم يوزارة 

البيئة والشؤون المناخية.
جاء اختيارها لعالم التصميم كونها تهوى الرســم منذ الصغر - حســب قولهــا- في لقاء مع »وجهات« 

وتبلورت فكرة الرسم لديها الى األقمشة وتناسقها الخراج زي عماني يشبه اللوحات الفنية.
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مسقط-

 وقعت شركة اكسير المتحدة مؤخرا اتفاقية مع شركة االستشارات الهندسية 
اإليطالية ســيرينغ فرع عمــان لتنفيذ التصاميم االولية لمشــروع مستشــفى  

تخصصي جديد بالسلطنة بكلفة  100 مليون ريال.
وقع االتفاقية الشــيخ محمد بن ناصر الحشار نائب رئيس مجلس ادارة شركة 
إكسير المتحدة ومن جانب الشــركة االيطالية سيرجيو ديمويو رئيس مجلس 

االدارة والرئيس التنفيذي للشركة .
وتهدف اكســير المتحدة من خالل هذا المشــروع إلى المســاهمة في النهج 
الجديد لوزارة الصحة الذي يشــجع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية 

على مستوى أكثر شمولية وأوسع في نطاق حزمة الخدمات والمرافق.
وأكد رئيس مجلس إدارة شــركة اكســير الشيخ ناصر بن محمد الحشار  على 
ضرورة وجود مرافق صحية خاصة شــاملة لالســتجابة للتغيرات الديموغرافية 
وتحديــات الرعايــة الصحية في الســلطنة وكذلك لالســتفادة ونقــل الخبرات 

العالمية في مجال الخدمات الصحية إلى السلطنة .
وقال: المشروع سيعزز من قطاع الخدمات الصحية من خالل توفير التقنيات 
العالمية األحدث والموارد البشرية ذات الخبرات العليا في طب األطفال وجراحة 

العظام والوالدة .
 وتســتهدف أكسير إنشــاء مؤسســة صحية بقدرة 300 ســرير وسيتم بناء 
المشروع على مساحة تقارب 48000 متر مربع.  مشيرا الى ان المشروع سيتم 
تنفيذه بالتعاون مع مستشــفيات جيملي في إيطاليا ثاني أكبر منشــأة صحية 

خاصة في أوروبا ومن المؤمل ان يتم االنتهاء من المشروع في عام 2020.

إنشاء مستشفى خاص في مسقط
بكـــلفة 100 مـليون ريـال

ســـــالم الشقصي يحــصل عــلى
جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي

مسقط-
حصل الرئي��س التنفي��ذي لبنك العز 
اإلس��المي المك��رم/ س��الم بن س��عيد 
الش��قصي على جائ��زة »أفضل رئيس 
تنفي��ذي عربي« وذلك ف��ي حفل جوائز 
“أفض��ل العرب” الذي اقيم في نس��خته 
الثاني��ة بمدين��ة مراكش ف��ي المملكة 
باالناب��ة  الجائ��زة  وتس��لم  المغربي��ة 
عن بن��ك العز اإلس��المي عائش��ة بنت 
عبداهلل الخروصية مساعد المدير العام 
رئي��س قس��م التخطيط االس��تراتيجي 

والمسؤولية االجتماعية.
وجاء حصول الرئي��س التنفيذي على 
الجائزة نظي��ر الجهود الت��ي يبذلها من 

أجل تعزيز العمل المصرفي اإلسالمي في السلطنة وسرعة نمو بنك العز اإلسالمي 
حيث أعلنت مجلة » بانكر ميدل إيس��ت » عن إدراج اس��م بنك العز اإلسالمي ضمن 
قائمة البنوك  األكثر نموا في الش��رق األوس��ط في عام 2016 ، يأتي ذلك انعكاسا 
لل��دور الذي يضطلع به بنك العز اإلس��المي في تعزي��ز األدوار المنوطة به لتعزيز 

الصيرفة اإلسالمية في السلطنة .
وق��ال المكرم س��الم الش��قصي : بالرغ��م من التحدي��ات كان أداء البن��ك متميزا 
وقد حقق نقطة تعادل ش��هرية منذ ش��هر س��بتمبر في المس��توى التشغيلي قبل 
المخصص��ات والضريبة. ومن المخطط أن يس��تمر البنك ف��ي النمو بصورة باتباع 

أدوات مراقبة حصيفة ومستدامة .
يش��غل المكرم / س��الم بن س��عيد الش��قصي منص��ب الرئيس التنفي��ذي لبنك 
العز اإلس��المي. ويشرف المكرم/ سالم، على التوجه االس��تراتيجي ألحدث البنوك 
اإلس��المية في الس��لطنة والذي يقدم حل��وال ومنتجات مالية مبتك��رة وفقا ألحكام 
ومبادئ الش��ريعة اإلس��المية. وانضم الش��قصي إلى بنك العز اإلسالمي بمنصب 

الرئيس التنفيذي بتاريخ 4 يونيو 2014.
تعين الشقصي عضو مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة اإلقتصادية. وهو أيضا 
عضو في مجلس إدارة شركة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة التدقيق ولجنة 

المخاطر بالشركة وكذلك تعين الشقصي في مجلس إدارة أوربك .
وتشمل مناصب أخرى له: عضو مجلس إدارة صندوق الرفد )صندوق المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة المدعوم م��ن قبل حكومة الس��لطنة(؛ رئيس مجلس إدارة 
صندوق النمو العماني ؛ عضو في المجلس االستشاري في كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية في جامعة السلطان قابوس. ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشقصي.

باقة »مكالمات جوازك« من عمانتل
تثري تجربة المشتركين المسافرين

بنك مسقط يعرّف بقـرض »الزّفـة« للزواج
وبطاقة زينة في معرض عروس عمان الثاني 

مسقط-

إســتطاع عرض باقــة » مكالمات جوازك« 
ان يحقــق تجربة مميزة  ومرنة في التواصل 
لمشــتركي عمانتــل المســافرين الى دول 
مجلس التعاون الخليجي. حيث يمنح العرض 
مشــتركي عمانتل أثنــاء تواجدهم في دول 
مجلــس التعاون الخليجي االســتمتاع بـ 25 
دقيقــة مجانية لالتصــال في بلــد التجوال 
والسلطنةوتلقي المكالمات من أي دولة في 

العالم بتكلفة تبلغ ريالين فقط . 
وقــال مصباح ماضــي، مديــر أول تطوير 
المنتجات بوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل: 
إثراء تجربة مشــتركينا أينمــا تواجدوا هدف 

يدفعنــا دوما نحــو تقديم أفضــل العروض 
وحلــول االتصاالت التي تجعــل من حياتهم 

مختلفة بإستخدام خدمات عمانتل.
وأضاف مدير أول تطوير المنتجات : العرض 
الجديد الذي سيستمر حتى تاريخ 16 مارس 
المقبل القى استحسانا كبيرا من مشتركينا 
الذين جربوا الخدمة أثناء تواجدهم في دول 
الخليــج ، وهذا ما كنا نطمــح له من تقديم 
خدمــات نفوق بها توقعاتهــم ونحقق اعلى 
درجات الرضا لهم.   يمكن لجميع مشــتركي 
»حيــاك« مســبق الدفــع و »باقتــي« آجــل 
الدفعاالشــتراك في العرض من خالل إرسال 

رسالة نصية »ج« إلى91199.
 وتعمــل عمانتل وفق رؤيــة بعيدة المدى 

تســتهدف المســاهمة الفاعلــة فــي بنــاء 
مستقبل الســلطنة عبر االستثمار في قطاع 
االتصــاالت والتقنيــة مــن أجــل توصيــل 
خدماتهــا  فــي كافــة المحافظــات وربطها 
محليــًا وعالميــًا. وتعتبــر عمانتــل شــركة 
اإلتصــاالت الرائدة في الســلطنة، و المزود 
المتكاملة  الرئيســي لخدمــات االتصــاالت 
لألفراد والشركات والجهات الحكومية، حيث 
تعمل على تعزيز االزدهار  والنمو  في جميع 
القطاعات و تقديــم مفهوم جديد لألعمال، 
و جلب المحتوى العالمي ووســائل الترفيه. 
واليــوم تعمــل عمانتــل على تحقيــق أعلى 
مســتويات من رضــا المشــتركين بصفتها 

الشبكة الوطنية األوسع و األكثر موثوقية.

مسقط-

شارك بنك مســقط ، المؤسســة المالية 
الرائــدة بالســلطنة ، فــي رعايــة وإنجــاح 
فعاليــات معرض عروس عمان في نســخته 
الثانية والذي تــم تنظيمة خالل الفترة من 
24 يناير الى 27 يناير الماضي بمركز عُمان 
للمؤتمــرات والمعــارض ضمــن فعاليــات 

مهرجان مسقط.
صاحبــة  المعــرض  فعاليــات  افتتحــت 
السمو الســيدة خولة بنت جلندى آل سعيد 
وبمشــاركة أكثــر مــن 100 شــركة محلية 
وخليجية وأســيوية ويعتبــر معرض عروس 
عمــان من أكبــر معــارض حفــالت الزفاف 
علــى مســتوى الســلطنة، حيث شــهد في 
العام الماضي عــرض مجموعة متنوعة من 
المنتجــات والخدمــات الخاصــة بالعرائس 
والتــي تشــمل األزيــاء، وأدوات الماكيــاج، 
والمجوهرات، وصواًل إلى األزهار، إضافة إلى 
مشــاركة موفري خدمات النقــل والخدمات 

الترفيهية.
وتأتي مشــاركة البنك ضمن استراتيجيته 
في دعم الفعاليات المختلفة والمشاركة في 

انجاحها . 
وشــارك بنــك مســقط فــي انجــاح هذا 

الحــدث من خــالل جناح خــاص بالمعرض 
قــام  مــن خاللــه بالتعريف بالتســهيالت 
والخدمــات المصرفية التــي يقدمها البنك 
للمرأة كما قــام موظفي البنــك بالرد على 
االستفسارات واالسئلة المتعلقة بالمنتجات 
والخدمات والتســهيالت التي يقدمها بنك 
مسقط لكافة الزبائن بشــكل عام وللمراة 
بشــكل خاص كما شــكلت مشــاركة البنك 
في معــرض عروس عمان فرصــة للتعريف 
بمنتــج قرض » الزفة » للزواج و بطاقة زينة 
اإلئتمانيــة وبرنامج تمويل الصحة والجمال 
وحظي قرض » الزفة » والذي تم تدشــينه 
خــالل الســنوات الماضية على اقبــال كبير 
من قبل الشــباب لالســتفادة من الخدمات 
والتســهيالت المصرفية التــي يقدمها هذا 
المنتج الفريد من نوعه لمســاعدة الشباب 
في الحصول على تسهيالت مصرفية بأسعار 
تنافســية ومســاعدتهم للتخطيط السليم 
لحفل الزواج ولكافة المتطلبات االخرى التي 
تتطلبها هذة المناســبة ، حيث تشهد فروع 
بنك مســقط في كافة محافظــات وواليات 
السلطنة استالم طلبات جديدة واالستفسار 
عــن نوعيــة الخدمــات والتســهيالت التي 
يقدمها قرض »الزفة« خاصة للشباب الذي 

يخططون للزواج خالل المرحلة المقبلة .

■ سالم الشقصي

رشاد المسافر .. رئيس 
تنفيذي بالوكالة في 

بنك ُعمان العربي 
مسقط-

بدءًا من األول من فبراير الجاري، بدأ 
كل من أمين الحسيني ورشاد المسافر 
مهام مناصبهم الجديدة في بنك عمان 
العربي. حيث يتولى الحســيني منصب 
المرحلــة  مستشــار مشــرفًا ومتابعــًا 
االنتقالية خالل العام الجاري إلى جانب 
متابعته للمشاريع االســتراتيجية التي 
انطلقت تحت إشرافه، في الوقت الذي 
ســيتولى فيه المســافر مهــام اإلدارة 
التنفيذية من منصبه الجديد كرئيس 
تنفيذي بالوكالة للبنك بعد 18 شــهرًا 
ويملــك  للرئيــس.   كنائــب  قضاهــا 
المســافر خبرة تزيد على 20 عامًا في 
القطــاع المصرفــي مكنته مــن إدارة 
مؤسســات رفيعة المستوى في عمان. 
وانضــم إلى بنــك عمــان العربي قبل 
عام ونصــف قادمًا من بنك صحار. كما 
شغل ســابقًا مناصب قيادية في شركة 
المدينة الخليجية للتأمين وبنك عمان 
الدولــي والبنــك المركــزي العمانــي. 
ويعتبر المسافر محاسبًا قانونيًا معتمدًا 
)CPA( ويحمل شــهادة البكالوريوس 
فــي االقتصــاد والماليــة مــن جامعة 
بوســطن وأكمل برنامج اإلدارة العامة 

بجامعة هارفرد لألعمال.

■ رشاد المسافر

تنفذه »إكسير المتحدة« بالتعاون
مع مستشفيات جيملي اإليطالية
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بنك مسقط يخصص  10 ماليين ريال  لبرنامج  »المزيونة« 2018
يساهم في تعزيز مفهوم االدخار 

كأكبر مجموع جوائز مالية يقدمها بنك 
بالســلطنة تصل إلــى 10 مالييــن ريال 
عماني و تتويجــًا للنجاحــات و اإلنجازات 
التــي يحققهــا برنامــج » المزيونة » في 
تعزيــز مفهــوم االدخــار و التوفيــر بين 
أفــراد المجتمــع ، إحتفل بنك مســقط ، 
المؤسســة الماليــة الرائدة بالســلطنة ، 
بتدشــين برنامــج » المزيونــة » الجديد 
لعــام 2018 وكشــف النقــاب عــن كافة 
التفاصيــل المتعلقة بالجوائــز المالية و 
كيفيــة توزيعها و طريقة الفــوز بها من 
خالل الســحوبات الشــهرية و السحوبات 
المختلفة  الســلطنة  الخاصة بإحتفــاالت 
، رعــى اإلحتفاليــة التي ُأقيمــت بحديقة 
دار االوبــرا الســلطانية مســقط معالي 
الدكتــورة مديحة بنت أحمد الشــيبانية، 
وزيــرة التربيــة و التعليــم ، و بحضــور 
عبدالــرزاق بن علي بن عيســى ، الرئيس 
التنفيذي لبنك مسقط ، و عدد من زبائن 
البنــك و مجموعــة مــن ممثلي وســائل 
اإلعالم المختلفة و عدد من المســؤولين 

باإلدارة التنفيذية بالبنك .
وخالل الحفل و وســط ترقــب الحضور 
قامت معالــي  الدكتورة بإجراء الســحب 
الكبيــر لجوائــز برنامــج » المزيونــة » 
لنهايــة العــام 2017 حيث تم الســحب 
على جوائــز مالية مثيــرة قيمتها مليون 
و 400 الــف ريال عماني ، و تم  الســحب 
على جائزتين لزبائن بنك مسقط بشكل 
عام قيمــة كل جائزة  100 الف ريال، كما 
تم  السحب على أربعة جوائز أخرى لزبائن 
األعمــال المصرفيــة المميــزة ) أصالة ( 
من بنك مســقط قيمــة كل جائزة 250 
ألــف ريال عماني، باإلضافة إلى  الســحب 
أيضا علــى أربعة جوائز لزبائــن األعمال 
المصرفية الحصريــة )الجوهر( قيمة كل 
جائــزة 50 ألف ريــال عمانــي ، حيث من 
المتوقع خالل األيــام المقبلة قيام البنك 
بالتواصل المباشــر مــع الزبائن و تقديم 
الجوائــز الماليــة المثيرة التي فــازوا بها  
وبذلــك يكــون بنك مســقط قــد إختتم 
بنجــاح ســحوبات برنامــج » المزيونة » 
لنهايــة العــام الماضــي التــي شــهدت 
إقبــال و إهتمــام كبير مــن الزبائن على 
المشــاركة فــي الجوائــز و تعزيز مفهوم 
اإلدخار و التوفير لديهم و تنظيم العديد 
من الفعاليــات و الســحوبات في مختلف 
محافظات الســلطنة و بمشــاركة مميزة 

من قبل زبائن البنك .

 نجاحات وانجازات 
وبهذه المناســبة قدم عبدالــرزاق بن 
علي بن عيســى، الرئيس التنفيذي لبنك 
مسقط ، الشــكر و التقدير لزبائن البنك 
على مشــاركتهم في برنامــج » المزيونة 
» لالدخــار وحرصهم علــى تعزيز مفهوم 
االدخــار و التوفيــر فــي حياتهــم مقدمًا 
التهنئة لكافــة الفائزين بالجوائز المالية 
المثيــرة و التي يؤكد البنــك من خاللها 

علــى حرصه و إهتمامه لتشــجيع الزبائن 
على االســتمرار في التوفير و فرصة الفوز 
بالجوائــز الماليــة الكبيرة التي تســاهم 
في تحقيــق أحالمهم و تطلعاتهم مؤكدًا 
إســتعداد البنك خــالل هذا العــام لطرح 
مزيد من الخدمــات و المنتجات الجديدة 
التي تلبي إحتياجات الزبائن و تقدم لهم 

قيمة مضافة .
و أوضح  الرئيس التنفيذي لبنك مسقط 
لقــد مضى علــى  برنامــج » المزيونة » 
لالدخار أكثر من 25 عامًا وكل عام يحقق 
البرنامــج نجاحــات و إنجــازات كبيرة في 
مجال تشجيع الناس على االدخار و التوفير 
، كذلــك يحظــى البرنامج بدعــم اإلدارة 
التنفيذية للبنك و ذلك للدور الهام الذي 
يقــوم به في تعزيز مفهــوم االدخار بين 
أفــراد المجتمــع ، حيث يخصــص البنك 
كل عــام جوائز مالية قيمة تقدر بماليين 
الريــاالت تســاهم فــي تحقيــق تطلعات 
و أحــالم الزبائــن معربًا عــن تقديريه و 
إعتزازه بثقة الزبائن بحســاب » المزيونة 
و  الخدمــات  و  التســهيالت  بكافــة  و   «

المنتجات التي يقدمها البنك .

جوائز خاصة للمحافظات
 وتقديرًا من بنك مسقط لوالء الزبائن 
و ثقتهم بحســاب برنامــج » المزيونة » 
لالدخار ، أطلق  البنك برنامج » المزيونة 
» لالدخــار الجديــد لهــذا العــام 2018  
بجوائــز مالية كبيــرة تصــل قيمتها 10 
مالييــن ريال عمانــي و هي أكبــر جوائز 
ماليــة كاملــة يقدمهــا بنك بالســلطنة 
لتشــجيع الزبائن على االدخار و التوفير و 
أيضا يتميز البرنامج بفوز أعداد كبيرة من 
الزبائن بالجوائــز المالية المثيرة مقارنة 
بالعام الماضي حيث سيفوز 3427 زبون 
من مختلف محافظات الســلطنة بالجوائز 
المثيــرة التــي تبدأ شــهريًا مــن 1000 
وجائزة كبرى تصل قيمتها 500 الف ريال 
عماني،  حيث يقــدم برنامج “ المزيونة “ 
جوائز مخصصة للمحافظات عددها 168 
جائزة شهريًا نصيب كل محافظة 12 فائز 
شهريًا بحيث يفوز عدد 140 فائزًا بجوائز 
ماليــة قيمة كل جائزة 1000 ريال و الحد 
االدنى لدخول الســحوبات 100 ريال فما 
فوق في الحســاب و جوائز شهرية خاصة 

لعدد 28 فائزًا قيمة كل جائزة 5000 ريال 
والحــد االدنى لدخول الســحوبات 1000 
ريــال فما فــوق فــي الحســاب و الجائزة 
الكبــرى 200 الــف ريال عماني مقســمة 
ألربعة فائزين في ســحوبات نهاية العام 
نصيــب كل فائــز 50 الف ريــال عماني و 
الحد االدنــى لدخول الســحوبات 1000 

ريال عماني فما فوق في الحساب. 

جوائز أصالة والجوهر 
كذلك تم تخصيص جوائز مالية كبيرة 
لزبائن األعمال المصرفية المميزة ضمن 
برنامج » المزيونة » حيث ســيتم السحب 
شهريًا على جوائز مالية مخصصة لزبائن 
»  أصالــة » و لعــدد 10 فائزين كل واحد 
منهم ســيحصل على جائزة مالية قيمتها 
20 الف ريــال عماني الحد االدنى لدخول 
الســحوبات  30 الــف ريال في الحســاب 
إضافــة إلى جائزتيــن شــهريًا قيمة كل 
جائــزة 50 الف ريال عمانــي الحد االدنى 
لدخــول الســحوبات 30 الــف ريــال في 
الحســاب ، و الجائــزة الكبــرى 500 الف 
ريــال عماني لفائز واحد فــي نهاية العام 
خاصــة لزبائن » أصالة » الحد االدنى 30 
الف ريال في الحســاب ، اما زبائن االعمال 
المصرفية الحصرية » الجوهر » فســيتم 
السحب شهريًا على جوائز مخصصة لعدد 
10 فائزين قيمة كل جائزة 10 االف ريال 
الحد االدنى لدخول الســحوبات 10 االف 
ريال في الحســاب ، باإلضافة إلى فائزين 
شــهريا قيمــة كل جائــزة 20 الــف ريال 
عماني الحــد االدنى لدخول الســحوبات 
10 االف ريــال في الحســاب كما ســيتم 
الســحب فــي نهاية العام علــى جائزتين 
خاصة لزبائن » الجوهر »  قيمة كل جائزة 
100 الف ريال عماني الحد االدنى لدخول 
الســحوبات 10 االف ريــال، و كلمــا زاد 
التوفير في الحســاب كلما كانت الفرصة 

أكبر للفوز بالجوائز المالية المثيرة .

المزيونة للجميع 
كذلــك تــم الكشــف خــالل الحفل عن 
الجوائــز المخصصــة لزبائــن حســاب » 
شــبابي » وحســاب  » زينــة » وذلك من 
منطلــق إهتمــام البنك بفئــات المجتمع 
المختلفــة فقــد خصــص جوائــز خاصة 

لــكل فئة بحيث تم تخصيــص 10 جوائز 
لحامالت حســاب زينة كل شهر قيمة كل 
جائــزة 1000 ريال الحــد االدنى للدخول 
في الســحوبات 100 ريــال في الرصيد  و 
40 جائزة لحاملي حساب » شبابي » قيمة 
كل جائزة 100 ريال الحد االدنى للدخول 
فــي الســحوبات 10 ريال فقــط ، كذلك 
سحوبات خاصة لحاملي حسابات االطفال 
لعدد 40 فائــز قيمة كل جائزة 100 ريال 
عماني الحد االدنى للدخول في السحوبات 
50 ريال في الحســاب، ايضا يواصل بنك 
مســقط إجــراء الســحوبات الخاصة على 
برنامــج » تحويل الراتب » حيث ســيقدم 
البنــك جائــزة بقيمة  500 ريــال عماني 
لمدة سنة لعدد 10 فائزين كل شهر الحد 
االدنــى للدخــول في الســحوبات تحويل 
الراتــب لبنك مســقط بقيمــة 500 ريال 
، كما ســيواصل البنك تنظيم ســحوبات 
خاصة في المناســبات المختلفة و توزيع 
جوائــز مالية من منطلق مشــاركة البنك 
في هــذه االحتفاالت الوطنيــة و الخاصة 
، حيــث تــم تخصيــص 50 جائــزة فــي 
ســحوبات عيد الفطر المبــارك كل جائزة 
قيمتهــا 2000 ريال عمانــي الحد االدنى 
1000 ريال فــي الرصيد  و 20 جائزة في 
الســحوبات بمناسبة يوم المراة العمانية 
كل جائزة قيمتها 5000 ريال الحد االدنى 
للدخــول فــي الســحوبات 1000 ريــال ، 
كذلك تم تخصيص 48 جائزة بمناســبة 
العيد الوطني المجيــد كل جائزة قيمتها 
3000 ريــال الحد االدني  1000 ريال في 
الرصيد ، وتقديرًا من بنك مســقط لوالء 
الزبائن ســيتم مضاعفة الفوز كلما زادت 

عدد السنوات.

  شكرًا لوالء الزبائن 
وخالل حفل تدشين برنامج » المزيونة 
» لالدخــار لعــام 2018  ألقى عبداهلل بن 
تمان المعشني ، نائب مدير عام المبيعات 
و تطويــر المنتجات ببنك مســقط، كلمة 
أعــرب فيهــا عــن ســعادته بالنجاحات و 
االنجازات التي يحققها برنامج » المزيونة 
» فــي مجــال تعزيــز مفهــوم االدخــار و 
التوفيــر بالســلطنة وقــال لقــد مضــى 
علــى البرنامــج أكثر مــن 25 عامــًا و قد 
نجح  طوال الســنوات الماضية في تعزيز 
مفهوم التوفيــر و اإلدخار عند كافة فئات 
المجتمع من أطفال و شباب وكبار و اليوم 
نفتخر في بنك مســقط بكل اإلنجازات و 
الخطوات اإليجابية التي حققها البرنامج و 
التي من أهمها غرس ثقافة التوفير حيث 
شــهدت إيداعات الزبائن إرتفاع ملحوظ 
خالل الفتــرة الماضية مؤكدا حرص بنك 
مســقط علــى االهتمــام و تطويــر هذا 
البرنامج و بشكل مستمر سواء من خالل 
إرتفاع أعداد الفائزين بالجوائز المثيرة او 
بالقيمة الماليــة لهذه الجوائز و توزيعها 
على كافة المحافظات و واليات السلطنة 

و لمختلف شرائح المجتمع .

عبد الرزاق بن علي بن عيسى : البرنامج يحقق النجاحات و االنجازات و ينشر الفرح 

د. رجب بن
علي العويسي

التظاهرات الثقافية 
وجه سياحي قادم

الثقافي��ة  التظاه��رات  أهمي��ة  تأت��ي 
باعتبارها قيمة مضافة في تنشيط الحركة 
السياحية وإضافة مساحات أكبر لالبتكارية 
والتنوي��ع فيه��ا، وتعمي��ق دور الثقافة في 
بن��اء أرصدة الوع��ي االجتماع��ي، وبالتالي 
فه��ي منص��ات تفاعلي��ة تواصلي��ة تمتزج 
فيها األفكار بالمناش��ط والخبرات بالتجارب 
واألصالة بالمعاص��رة والموروث الحضاري 
الوطن��ي بجوان��ب التجدي��د والتح��ول في 
المفاهيم والمصطلحات التراثية والثقافية 
فيصقله��ا ويهذب مداخلها، بالش��كل الذي 
يتع��زز خالل��ه انتم��اء األجي��ال لموروثهم 
الحض��اري فيتبنون��ه ع��ن رغب��ة وش��عور 
بقيمته وأهمية ممارسته كجزء من حياتهم 
اليومية ومنظومة العالقات االجتماعية مع 
بعضهم باعتباره المش��ترك الذي يمكنهم 
خالله صناعة التغيي��ر وإعادة انتاج الثقافة 
الوطني��ة القادمة في التعاطي مع الثقافات 
األخرى والمفردات والخصوصيات والهويات 
الت��ي ترتس��م ش��كل كل ثقاف��ة، فتلتقي 
جميعه��ا تح��ت س��قف التواص��ل والتناغم 

والوئام اإلنساني. 
إن م��ا تحمل��ه هذه التظاه��رات من تنوع 
في األدوات واآلليات واألس��اليب والمفردات 
والثقافات وغيره��ا باإلضافة إلى ما يمكن 
أن تقدم��ه م��ن تعريف بالمنجز الس��ياحي 
الوطن��ي الم��ادي وغي��ر الم��ادي والبيئ��ات 
االحيائي��ة والحيوي��ة وما تحق��ق من تنوع 
وتنوي��ع فيها عب��ر عرض ه��ذه الموروثات 
الحضاري��ة والتعري��ف به��ا وتقريبه��ا من 
تفكير األجيال واهتماماتهم س��وف يضمن 
حص��ول تناغ��م بين ه��ذا الم��وروث وبين 
اهتمامات الشباب ورغباته وجوانب التفكير 
والتأمل لديه، لذلك شكلت هذه التظاهرات 
على م��دى الوقت ح��وارات وطني��ة تراثية 
بنكه��ة الماض��ي وعبي��ر الحاضر، تس��تمد 
جذورها من طبيعة التحوالت التي عايشتها 
البيئة العمانية والبطوالت والمبادرات التي  

صنعها أبناء عمان األماجد.
وعلي��ه نعتق��د بأن م��ا يقدم��ه مهرجان 
صالل��ة  خري��ف  ومهرج��ان  مس��قط 
والمهرجان��ات الثقافي��ة والفني��ة والغنائية 
والتراثية والموسيقية والمسابقات الوطنية 
للهجن والخيول ومهرجانات األعياد الوطنية 
في المحافظ��ات والواليات الت��ي تقام بين 
فترة وأخرى بمبادرات أهلية تعتبر مدخالت 
لنمو الس��ياحة الثقافي��ة وتعزيز حضورها 
في الواق��ع االجتماع��ي وتعزي��ز التنافس 
فلس��فتها  وتأصي��ل  نحوه��ا  اإليجاب��ي 
باعتباره��ا مناخ��ات ترويحي��ة وتثقيفي��ة 
وابداعي��ة وفكرية وانتاجي��ة لها دورها في 

عمليات الحراك الثقافي الداخلي.
وبالتالي أهمية التأكيد على دور التوعية 
والتثقي��ف اإلعالم��ي المؤسس��ي واألهلي 
في تغيير قناعات فئات المجتمع وأفكارهم 
حول التظاهرات السياحية الثقافية وإذكاء 
أن  بمعن��ى  فيه��ا  والحي��اة  التطوي��ر  روح 
تتحول هذه التظاهرات الثقافية إلى نماذج 
سياحية ثقافية ترويحية متجددة في ألوانها 
الثقافي��ة المتع��ددة فيقبل عليها الش��باب 
والمجتمع بكل حب ورغبة ، وهو ما يضعها 
أم��ام تقيي��م مس��تمر ألطره��ا وصناع��ة 
الج��ودة في محتواه��ا وبحث مس��تمر عن 
االستدامة والتنويع فيما تقدمه من أنشطة 
وبرامج ومساحات للترويح وميزات لإلبهار، 
مس��تفيدة من المواسم الثقافية والوطنية 

والبيئية فرصتها في تحقيق ذلك.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا
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كهف كتة الصويرات في الحمراء
من روائع عـمان الجـيولوجية والطـبيعـية 

وجهة سياحية لمحبي سياحة المغامرات في السلطنة

مسقط-
الستكشــاف  العمانــي  الفريــق  ســبر 
الكهــوف ممــرات ومداخــل كهف ضخم 
يقع في الســفوح الجنوبية لجبل شــمس 
في واليــة الحمــراء، والذي يطلــق عليه 
أســم »كهــف كتــة الصويــرات«، ويعد 
إضافــة مهمة لروائع عمــان الجيولوجية 
والطبيعيــة، كمــا أنــه يُمكــن الباحثين 
على المدى البعيد من دراســة خصائص 
الصخــور والميــاه الجوفيــة فــي باطــن 
األرض، باإلضافــة لكونه وجهة ســياحية 
محتملة لمحبــي ســياحة المغامرات في 

السلطنة.
الستكشــاف  العمانــي  الفريــق  وقــام 
الكهوف بمســح كهــف الصويــرات منذ 
أول نــزول للفريق فيه بتاريــخ 3 نوفمبر 
2017م، ثــم اســتكمل عمليات المســح 
بتاريخ 25 ينايــر 2018م، وانتظر الفريق 
هــذه المدة الســتكمال عمليات المســح 
نظرا لهطول أمطار غزيــرة في المنطقة 
خالل هــذه الفترة وجريان الــوادي الذي 
يقــع فيه الكهف، وخالل عمليات المســح 
الجيولوجيــة وضع الفريــق مجموعة من 
للكهف،  والعرضيــة  الطوليــة  المقاطــع 
باإلضافــة إلــى خريطــة كاملــة للجــزء 
المتواصل من الكهف قبل البركة المائية، 
علما أن الكهف ينتهي ببركة مائية كبيرة 
على بعد كيلو متر واحد من بداية الكهف، 
ويتطلب اســتكمال الكهــف الغوص في 
البركــة وذلك ألن ســقف الكهف يالمس 
البركة وال يوجد منفذ واضح خالل السقف.

ممرات
وتتجــه ممــرات الكهــف إلــى الجنوب 
بصــورة موازية إلنحــدار الصخور الواقعة 
على ســفح الجبل، هــذه الصخــور تميل 
بزاوية ميــالن تزيد عموما عن عشــرين 
درجــة باتجــاه الجنوب وتوجــد في كهف 
كتــة الصويرات ثــالث مناطق أساســية 
يتطلب نزولها استخدام الحبال واألدوات 
والمعدات المخصصة لذلك نظرا لطبيعة 
هذا الكهف وممراتــه الصعبة والمنزلقة 
وأهمية الحذر الشديد والتعامل االحترافي 
فــي هــذا الجانــب، المنطقة األساســية 
األولى تقع في بداية الكهف وعمقها نحو 
80 مترا، وتقع الثانية بعد األولى مباشرة 
وهي على عمق 30 مترا تقريبا، أما الثالثة 
فتوجــد على بعــد 200 متــٍر تقريبا وهي 
علــى عمــق 12 مترا، ودخــول كهف كتة 
الصويرات يتطلــب معرفــة ودراية تامة 
بعملية نزول الكهوف وتوافر اشــتراطات 
األمــن والســالمة ومهــارات اســتخدام 
الحبــال واألدوات والمعــدات المخصصة 
لعمليــات النــزول والتمتع بلياقــة بدنية 
عالية باإلضافة إلى ضــرورة تواجد فريق 

متكامل.  
ويســلك ممر الكهــف الجوفي مســارا 
مشابها لألودية والشــراج الموجودة في 
أعاله، كما أن ممــره ينحدر من ارتفاع ما 
يقــارب من 1300 متر فوق ســطح البحر 
نحو األســفل باتجاه الجنــوب، وتوجد في 
أســفل الفتحــة العموديــة األولــى غرفٌة 
كهفيــة يتبعهــا بعد ذلــك مجموعة من 
األنفــاق العموديــة، ويتبع هــذه األنفاق 
العموديــة ممــرٌ متســع وطويــل يتجه 
باتجــاه الجنــوب والجنوب الشــرقي، هذا 
الممر يمتد لمئــات األمتار ويمتاز بوجود 
تكوينــات رائعة وغــرف كهفيــة منعزلة 
وبحيرات مائية ضحلــة، وهو يمثل الجزء 

األساسي من الكهف، وبالرغم من أن هذا 
الجــزء من الكهف يمكن المشــي فيه إال 
أن ذلك يستوجب االنتباه والحذر الدقيق 
لكــون هــذا الممــر رطبــا فــي كثير من 
المواضع وبــه مناطق قد تعرض المغامر 

إلى االنزالق أو السقوط بضعة أمتار.

بحيرة مائية
وينتهــي كهف كتة الصويــرات ببحيرة 
مائية مالصقة لســقف الكهف وال يمكن 
عبورهــا مــع مســتوى المــاء الحالي من 
دون اســتخدام معدات الغوص المالئمة 
للكهوف، علما بأنه يبدو واضحا من مسار 
الكهــف وموقــع البركة المائيــة األخيرة 
أن الكهــف يمتد لمئــات األمتار بعد هذه 
البركــة التــي ال يمكــن محاولــة عبورها 

ومتابعة استكشــاف الكهف إال باستخدام 
معــدات الغــوص، ويســعى الفريــق إلى 
الغــوص داخل هذه البركة قريبا بمرافقة 

عدد من المتخصصين.  
العمانــي  الفريــق  أن  بالذكــر  جديــر 
الستكشــاف الكهوف قد أتم مســح مسار 
الكهــف الــذي يســبق البركــة المائيــة 
األخيــرة، كمــا ربط هذا المســار الكهفي 
بســطح الجبل لمعرفة تأثيــرات التراكيب 
الجيولوجيــة الظاهرة على الســطح على 
مســار الكهــف، وقــام بتوثيــق الممرات 
الموجــودة علــى جوانبــه، والتشــكيالت 
الكهفية المتنوعة الواقعة على منعطفات 
العمانــي  الفريــق  بــأن  علمــا  الكهــف، 
الستكشــاف الكهــوف مرتبــط بالجمعية 
الجيولوجية العمانية وعلى تعاون وتنسيق 

مباشر مع المختصين بوزارة السياحة.

قيمة مضافة 
مــن جهتــه قــال داود بــن ســليمان 
الراشدي المدير المساعد لتطوير المنتج 
الســياحي بوزارة السياحة: نثمن الجهود 
التي قام بها الفريق العماني الستكشاف 
الكهوف وتنسيقه المباشر معنا حيث يعد 
كهف كتــة الصويرات المكتشــف حديثا 
قيمــة مضافة للتنــوع الثــري للمقومات 
الطبيعيــة والبيئية في الســلطنة. ووزارة 
الســياحة تتطلع قدما إلجــراء المزيد من 
الدراســات المتخصصة لهذا الكهف من 
أجــل الحفــاظ علــى مكوناتــه وإمكانية 
االســتفادة منــه وتطويره وفــق أهداف 

التنمية السياحية المستدامة.
وتوصي الوزارة بعدم مجازفة المغامرين 
الراغبيــن في دخــول الكهف فــي الفترة 
الحالية ما لــم يكونوا من أصحاب الخبرة 
والدراية بهذا النوع من األنشطة والذين 
يقومون بمراعاة معايير األمن والســالمة 
وإبــالغ الجهــات المختصــة واســتئذان 
أصحــاب األراضــي القريبــة مــن الكهف 
واســتخدام المعــدات المحترفــة وتتوفر 
لديهم المهارات والمواصفات الجســدية 

واللياقة البدنية المطلوبة.
علما بأن كهف الهوتــة بوالية الحمراء 
والممرات  يحتويهــا  التي  وبالتجهيــزات 
المعدة والمضاءة والمرافق والتسهيالت 
المتوفرة يعد الوجهة األفضل والمناسبة 
لجميــع الفئات واألعمــار للراغبين بزيارة 
كهوف الســلطنة والتعرف على مكوناتها 
وتفاصيلهــا. كمــا يمكــن للباحثين على 
المــدى البعيــد مــن دراســة خصائــص 
الصخــور والميــاه الجوفيــة فــي باطــن 
األرض وأســفل الكهــف باإلضافة لكونه 
وجهة ســياحية محتملة لمحبي ســياحة 

المغامرات في السلطنة.

أخبــار

أبوظبي ـ 
إنتركونتيننت��ال  فن��دق  عي��ن 
مدي��رًا  المرضع��ة  ك��رم  أبوظب��ي، 
جديدًا لخدمات الغرف، حيث سيتولى 
اإلش��راف على قس��م الغرف وضمان 
تقدي��م تجربة مثالي��ة للضيوف في 
الفندق الرائد والحائز على مجموعة 
من الجوائز، ضمن موقعه الرائع في 

قلب العاصمة أبوظبي.
خب��رة  المرضع��ة  ك��رم  ويمتل��ك 
واس��عة تمت��د ألكث��ر م��ن 14 عام��ًا 
ف��ي قطاع الضيافة، فق��د بدأ العمل 
كمش��رف خدمة الضي��وف في فندق 
’إنتركونتيننت��ال أبوظب��ي‘ منذ عام 
2008 ليحظ��ى من خالل ذلك بخبرة 
ومه��ارة عالي��ة ف��ي مج��ال خدم��ة 

الضيوف داخل الفندق.
وسيتولى المرضعة مسؤولية إدارة 
قس��م الغ��رف إل��ى جانب اإلش��راف 
عل��ى العدي��د م��ن األقس��ام األخرى 
داخ��ل الفن��دق مث��ل قس��م الترفيه 
واالسترخاء ومرس��ى الفندق وقسم 

التدبير الفندقي.

دوست تاني الغونا بوكيت 
يحتفل بمرور 3 عقود 

بوكيت ـ 
احتفل دوسِت تاني الغونا بوكيت، 
وهو منتجع ش��اطئي راٍق يتربع على 
ألكب��ر  الش��مالي-الغربي  الس��احل 
جزي��رة في تايالن��د، مؤخ��رًا بمرور 
ثالثة عقودٍ من الزمن على تأسيسه 
وتميّ��زه في مجال حُس��ن الضيافة 
التايالندية. وكشف المنتجع عن حّلته 
الجديدة التي طالت الغرف والمرافق 
خ��الل عش��اء خي��ري اس��تضافه في 

الحدائق االستوائية التابعة له.
ش��رّع منتجع دوس��ت تان��ي الغونا 
بوكيت أبوابه للمرة األولى في نوفمبر 
1987، ليك��ون أحد أرق��ى المنتجعات 
عل��ى الجزي��رة، تح��ت إدارة وملكيّة 
مجموعة دوست إنترناشيونال، إحدى 
ش��ركات تطوير الفن��ادق والعقارات 
الرائ��دة ف��ي تايالن��د. وه��و لطالم��ا 
كان المنتجع الرئيس��ي لدوسِ��ت في 
الجنوب، من موقعه على شاطئ بانغ 
ت��او النقي ضم��ن مجمّ��ع منتجعات 
الغونا بوكي��ت، حيث يُق��دّم حفاوة 
الضيافة التي تشتهر بها الشركة إلى 
الضيوف اآلتين من أبرز البلدان حول 
العالم. وحرصًا على بقاء المنتجع في 
الطليعة، باش��رت مجموعة دوسِ��ت 
إنترناشيونال مش��روع ترميم شامل 
للمنتجع في شهر يونيو 2017. فطال 
الترمي��م 135 غرفة وجناحًا وش��مل 
أيض��ًا تحدي��ث اثنين م��ن المطاعم، 

وتجديد حوض السباحة الرئيسي.

إنتركونتيننتال أبوظبي 
يعين مديراً لخدمات الغرف 

داود الراشدي:
الكهف قيمة مضافة 

للتنوع الثري للمقومات 
الطبيعية والبيئية
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بمشاركة 88 دراجا يمثلون مختلف دول العالم 

ـ العمانية ـ  مسقط-

انطلــق صبــاح الثالثــاء، طــواف عمــان 
للدراجــات الهوائية في نســخته التاســعة 
استعداداتها النطالق الطواف ويستمر حتى 
17 من الشهر نفسه، عبر مراحل السباق الـ 

6 المكونة لطواف عمان 2018.
ويشارك في الطواف 88 دراجا من أفضل 
راكبــي الدراجات فــي العالــم، يمثلون 18 
فريقا مــن مختلــف دول العالــم يقطعون 

السباق لمسافة 920.5 كيلو مترا.

فريقان عربيان
يشــارك فــي الســباق فريقــان عربيــان 
بدراجيــن محترفيــن عالميين همــا فريق 
مريدا البحريني ويضم كال من فينزو نابيل 
فرانســو بليالزاتو ومانويل بورو وانطونيو 
نابيل وجوركاازجيور وكريســتينجن كورن، 
وفريــق ابوظبــي اإلماراتــي ويتكــون من 
ألكســندر كريستوف وروي كوســتا وديجو 
اوســي وروبورتو فريرا وماركو ماركاتو، الى 
جانــب 16فريقــا يمثلون عددا مــن الدول 
وهــي فريق اســتانا الكازاخســتاني يتكون 
الفريــق من الدراجين انجيــل ميجيل لوبيز 
واليكس لوتســينكو وتانيل كانجيرت عمر 

فريل.
 وفريــق رســينج تيم األمريكــي ويتكون 
مــن جريج فــان ومايــكل روتشــي والبرتو 
بيتولــو، وفريــق ســيب فلــورس الجنــوب 
األفريقي ويتكون من ديريس ديفنسيوس 
ونيكي تراســبورتا، وفريق ديسمنشين دانا 
النمساوي ويتكون من ألكسندر كريستوف 
وفاريــا كوســتا وديجــوا وســيس وربورتو 
فريراري وماركــو ماركاتو، وفريق كاتوشــا 
ابالنيســي السويســري ويتكــون من الن 
بوزويل وناثان هاس وبابيستو بالنكريفت 
ونيل بايلوت وســتيف كريس وفريق ســن 
ووب اليونانــي ويتكون من ســورين كراج 
وروي كروفويــس ومايــكل ســترور وادورد 
ثيونس والبرت تايمر ومارتن والدتشــيلد، 
وفريق ســيجا فريد األمريكــي ويتكون من 

اتينيد ديس نوماز.

ايرلندا 
وفريق اكوا ســبورت األيرلنــدي ويتكون 
من ادم باليثس وكريستن مارك ولورانس 
واربــراس وارون جيت وكاســبور بيدرونس 
وكونور ديــون ودانيال بيراســون، وفريق 
كروفيدس الفرنسي ويتكون من تشالتيتو 
البورتــا ديمرتــو كاليز انطونــي توريجس 
وانطوني بيريــزا وماتيوس تورنيرا، وفريق 

فورتونيس الفرنســي ويتكون من جيرمي 
ماســيون وبيرك فيليو وانطوني ديلبليس 
والي جيســبلرت وبيرر ليســو، وفريق كاجا 
رورل اإلســباني ويتكــون من ياني ياســيد 
ورافائيــل ريــس وجوســتن اويــن ونيكي 
ســكويز وفاربيكــو فيراريــر دانيــال كلينو 
وجوقيوم سيلفا، وفريق روومبوت الهولندي 
ويتكون من بيتر وينجير ونيك فان وجيرون 
وميجــورس وتاكو فــان، ووفريق ســبورت 
فالن دريــم البلجيكــي ويتكون مــن بيتو 
اليجرومينــت وامروي كابتيو وايمي جينتيد 
وبينجاميــن بيرويكــو وانماويــل بالنكرت 

وماسيكو فرانزو وجوردي وارلوب.
وفريــق وانتــي البلجيكــي ويتكــون من 
وفابيانــو  اليكجــن  واوود  مارتــن  جيــوم 
دوباي واندريس باســكوينو، وفريق فيتال 
كونســبت الفرنســي ويتكون مــن براين 
كــوراد وكيفــن ريــز وكوينتــن باليتشــير 
وكريس بوكومانس وبيــرت باكير، وفريق 
رويــال ســياكلينج األمريكــي ويتكون من 
روبوت بارتــن ونايجل اياليس وداني باتي 
وتايلر ماجنير وبرادنــون ماكيولتي وكايل 
ميوريــث واريــك يونــج. وتتكــون مراحل 
السباق من 6 مراحل من االختبارات الصعبة 
والشاقة تشمل الطرق الطويلة التي تعانق 
الســاحل الضارب إلى بحر عمان وصوال إلى 

التضاريس الجبلية شديدة االنحدار.

ينطلق لمسافة
920.5 كيلو متر

تغطية اعالمية عالمية 
ســيحظى الطواف بتغطيــة إعالمية 
عالميــة متميــزة حيــث ســتنقل أخبار 
الطواف إلى  5 قارات في العالم بواسطة 
فريق تلفزيوني متخصص للنقل مزود 
بطائــرة لتصويــر الســباق وبأفضــل 
الكاميروات الدقيقة، كما سيتم يوميًا 
إرســال تســجيل وتقرير لكافة محطات 
لمجريــات  ملخصــا  يعــرض  العالــم 
الطواف  بتغطيــة  الســباق، وســيقوم 
صحفيون ومصــورون من مختلف دول 
العالم، كما ســتتم تغطيــة الحدث عبر 
مختلف مواقع التواصل االجتماعي مثل 

فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

مراحل السباق تعانق الساحل الضارب
إلى بحر عمان وصوال إلى التضاريس الجبلية 

شديدة االنحدار

 ُعمانطواف
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

يلعب قطاع الطيران دورا مهما واستراتيجيا في تعزيز مكانة أي بلد 
س��ياحيا واقتصاديا وتجاريا، كون شركات الطيران تعد الناقل الوطني 

للبالد.
الي��وم يلعب الطي��ران العُماني دوره األس��اس في جعل الس��لطنة 
محطة اس��تراتيجية بين الشرق والغرب ووجهة للسياح الذين بال شك 
يتهافتون عليها من مختلف دول العالم كونها بلد س��ياحي بكر ال يزال 
لم يكتشف سياحيا بالصورة التي يتخيلها كثير من السياح. بجانب انه 
ناقل وطني للسلطنة للمسافرين العمانيين إلى الخارج، بدل ان يبحث 
المس��افر العُماني عن رحالت على ش��ركات طيران أخرى ولديه ناقل 

وطني حتى ال يتكبد في كثير من األحيان عناء المطارات والترانزيت.
الي��وم الطي��ران العُماني ب��دأ م��ع اإلدارة الجديدة لمجل��س اإلدارة 
برئاسة الدكتور احمد الفطيسي او اإلدارة التنفيذية بوجود المهندس 
عبدالعزي��ز الرئيس��ي،  مرحلة جديدة من عمره الذي كان أول ش��ركة 
طي��ران  خاص��ة في المنطقة قبل أن تس��تحوذ الحكومة على أس��هم 

الشركة، بعد تخليها عن مساهمتها في طيران الخليج.
إن التوس��ع في أس��طول الطيران العُماني وفِي محطاته السياحية 
التي تس��تقطب الس��ياح األجانب إلى الس��لطنة أو تل��ك الوجهات التي 
يبحث عنها الس��ائح العُمان��ي، يمثل أهمية كبي��رة ودعامة لالقتصاد 
الوطني وعليه أن يدرس التوس��عات بجرأة ليكون ناقال منافسا ورقما 
له حصة في سوق الطيران العالمي إذا ما أردنا جذب الكثير من السياح 
والمس��افرين س��واء إلى الس��لطنة أو إلى محطات عديدة أخرى بحيث 
تكون الس��لطنة محطة ترانزيت مهمة وهذا بحد ذاته يشكل تسويقا 

للسلطنة عبر الناقل الوطني.
إنن��ا نجزم الي��وم أن ال��دور الكبير المنتظ��ر من الطي��ران العُماني 
س��يكون حافال بعد تخفيف األعب��اء من الكوادر البش��رية بعد تحويل 
نصف الموظفين إلى شركات شقيقة في المجموعة العمانية للطيران 
مثل خدمات المناولة والتموين مما يسهل من تركيز الطيران العُماني 

على خدمات المسافرين بشكل أكبر. 
كم��ا أن تخفيف عبء الديون عن كاهل الطي��ران العُماني يفترض 
أن تك��ون أولى خطوات التح��ول لمرحلة النجاح رغم تحديات التوس��ع 
لمحط��ات جديدة ولكن هو تحدٍ يجب أن تك��ون اإلدارة التنفيذية أكثر 
نجاح��ا فيه من أي وق��ت مضى ألن تخفيف عبء الديون س��يوفر بيئة 
النجاح للتقدم وإعطاء دفعة كبرى لمس��تقبل هذه الش��ركة الوطنية 

الذي ينتظرها النجاح مع توسع قطاع السياحة في السلطنة.
 yahmedom@hotmail.com

الطيران الُعماني نحو مرحلة جديدة

يوسف بن أحمد البلوشي

انتهاء أعمال التنقيب في موقع الشكور بوالية ضنك 
مسقط-

انتهــت وزارة التراث والثقافة مؤخرا مــن أعمال التنقيب 
فــي موقع الشــكور بوالية ضنك، وذلك بالتعــاون مع بعثة 
أمريكية من جامعة تامبل برئاسة الدكتورة كيمبرلي وليام. 
حيث يمتد اإلســتيطان في هذا الموقع مــن األلفية الثالثة 

إلى األلفية األولى قبل الميالد.
وتم العثور على العديد من المكتشــفات األثرية شــملت 
الخرز ورؤوس الســهام واألختام التجارية، ومن المكتشفات 
المميزة في هذا الموسم آنية مصنوعة من الكلوريد عليها 
زخــارف مميزة ونقش داخل اإلناء كتابــة يحتمل أنها تعود 
لحضارة األندس، والدراســات المستقبلية ستكشف المزيد 
من المعلومــات عن هذه الكتابة وعــن أهمية هذا الموقع 

األثري التجارية واإلقتصادية.

سوق السفر العربي في دبي يسلط 
الضــــوء على االتجـــاهات المستقبلية 

في قطاع السياحة والسفر

دبي-

تمثل التوجهات المستقبلية لبرامج 
والء النــزالء والتقنيــات الذكيةخالل 
الســنوات القادمة من أهم المجاالت 
تســليط  ســيتم  التــي  الرئيســية 
الضوء عليها ضمــن فعاليات الدورة 
الخامسة والعشــرين لمعرض سوق 
السفر العربي )الملتقى 2018( الذي 
يقام في مركز دبي التجاري العالمي 

خالل الفترة 22-25 أبريل 2018.
التي نشــرتها  التوقعــات  وتشــير 
زيــادة  إلــى  إنترناشــونال  كوليــرز 
الطلب على خدمــات الضيوف فائقة 
الخصوصيــة والتقنيــات المتطــورة 
التي تســهم بإعــادة صياغة مالمح 
قطاع الضيافة مع توفر أدوار وظيفية 

جديدة الستيعاب هذه التغييرات.
وســوف يتم تســليط الضوء على 
هذه االتجاهات المستقبلية المعرض 

ضمن جلســة نقاش فــي المعرض 
بعنوان "مســتقبل القطاع الفندقي" 
مديــرة  جرينــوود  جيمــا  تديرهــا 
إنك"، وســيناقش  "كونتنت  شــركة 
الضيافة  تقنيات قطاع  المشــاركون 
الجديــدة  الفندقيــة  والمفاهيــم 
والعالمــات التجارية والفنــادق التي 

ستصل إلىالمنطقة.
مديــر  بريــس،  ســيمون  وقــال 
أول معــرض ســوق الســفر العربي: 
"يســتعرض هذا التقرير العديد من 
االتجاهــات المســتقبلية المتعلقــة 
باالبتــكار ونمو قطــاع الضيافة في 
المنطقــة خــالل الســنوات الخمس 
المقبلــة. وتظهــر النتائــج أن نزالء 
أكبــر  بشــكل  يرغبــون  الفنــدق 
باالستمتاع بتجربة فريدة من نوعها 
بما يتناسب مع أذواقهم وتوقعاتهم، 
ويفضلــون التعــرف علــى وجهــات 

جديدة وغير مستكشفة من قبل".

تعد أحد المعالم السياحية والبيئية والصحية في محافظة مسقط

بحيرات األنصب إلى اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة
مسقط-

كشــفت شــركة »حيــا للمياه« عــن أنها 
تعمــل اآلن علــى إدراج بحيــرات األنصــب 
ضمــن اتفاقية رامســار لألراضــي الرطبة، 
وهــي معاهدة دولية للحفاظ واالســتخدام 
المســتدام للمناطق الرطبــة من أجل وقف 
الزيادة التدريجيــة لفقدان األراضي الرطبة 
فــي الحاضر والمســتقبل وإبقــاء المظاهر 
اإليكولوجيــة األساســية لألراضــي الرطبة 
وتنمية دورها االقتصادي والثقافي والعلمي 
وقيمتهــا الترفيهية والذي ســيكون إضافة 
نوعيــة مهمــة فــي المنظومة الســياحية 
بالســلطنة ووضعها ضمن خارطة األراضي 
الرطبــة للمهتمين والباحثيــن من مختلف 

دول العالم.
جــاء ذلك خــالل زيــارة نظمتها الشــركة 
العمانيــة لخدمــات الصرف الصحــي »حيا 
للميــاه« لعدد من وكالء الــوزارات لبحيرات 
األنصب التــي تعد أحد المعالم الســياحية 
والبيئية والصحية في محافظة مســقط لما 
لهــا من دور فــي خلق بيئة جاذبــة ألعداد 
كبيــرة تصــل لثالثمائــة نوع مــن الطيور 
المهاجــرة والمقيمــة والتــي القــت خالل 
األعــوام الماضيــة إقبــاال كبيــرا مــن قبل 
الباحثين والمهتميــن بالطيور من مختلف 
دول العالم، وفقا لرسالتها البيئية والصحية 

وجعل عمان أكثر اخضرار وصحة.
جــاءت الزيــارة بهــدف التعريــف بهــذه 
البحيــرات والتــي تنــدرج علميــا تحت فئة 
األراضي الرطبة ودورهــا المكمل لعمليات 
معالجة ميــاه الصرف الصحــي التي تهدف 
أساســا لحماية المياه الجوفيــة من التلوث 
والحفــاظ عليهــا عن طريــق إنتــاج المياه 
المعالجــة التي تعــد بديال صديقــا للبيئة 

يســتغل في التشــجير والزراعــات المنتجة 
وكذلك لألغراض الصناعية والتجارية.

تــم خــالل الزيــارة مشــاهدة العديد من 
الطيــور المهاجــرة والمقيمــة مــع شــرح 
تفصيلي عــن دورتها الحياتية ومواســمها 
الســنوية المعتادة وطرق معيشتها وكذلك 
مشــاهدة حديقة األشــجار العمانيــة التي 
تحوي أصناف عديدة من األشجار من جميع 

محافظات السلطنة.
كما تضمن اللقاء عرضا مرئيا عن الشركة 

ومسيرة عملها منذ إنشائها في عام 2002م 
متضمنا أهم مراحل التطوير الذي شــهدته 
بتوقيع االتفاقيــات مع الجهــات الحكومية 
المختلفــة ووصــوال للثقة التــي حضت بها 
الشــركة من قبــل الحكومة الرشــيدة في 
عام 2014م بنقل إدارة وتخطيط وتشــغيل 
وتطويــر جميــع أصــول الصــرف الصحــي 
بالمحافظــات اإلقليميــة عــدا ظفــار. وهو 
مــا يعد داللة علــى الخبــرة التراكمية التي 

تمتلكها الشركة.




