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الطـيران الُعـمانـي يطـير
إلى المغرب وروسيا وتركيا 

مسقط - 

علم��ت »وجهات« من مص��ادر خاصة أن الطيران العُمان��ي، الناقل الوطني 
للس��لطنة، ينوي فتح محط��ات جديدة في عدة دول خالل ه��ذا العام في اطار 
سياس��ة التوس��ع لمحطات ووجهات جديدة. ومن المتوقع أن يسيّر  الطيران 
العُماني رحالت��ه الجديدة الى كل من المملكة المغربية وروس��يا وتركيا في 
إطار توسعاته الكبيرة التي يشهدها الناقل الوطني خالل هذه الفترة خاصة أنه 
بصدد اس��تالم مجموعة إضافية أخرى من الطائرات الجديدة فئة بوينج 737 

ماكس و 787 دريمالينر في وقت قريب واقتراب فتح مطار مسقط الدولي.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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بكلفة 385 مليون ريال ومدينة ألعاب مائية وملعب غولف 

تشير كل المؤشرات واإلحصاءات إلى أن السياحة الداخلية هي مجمع قريات السياحي يضيف 750 غرفة في 2021
الرافد األساس للنمو السياحي في السلطنة رغم الجهود الكبيرة 
التي تبذلها وزارة الس��ياحة في الترويج الخارجي طوال السنوات 
الماضي��ة. مؤخرا أظهرت بيانات حكومية أن مس��اهمة الس��ياحة 
الداخلي��ة في الس��لطنة في 2016 وصلت إلى ما نس��بته 73.5  %  
من جملة الحركة الس��ياحية وأن أكثر من 882.5 مليون ريال جاء 
م��ن الس��ياحة الداخلية. هذا يؤكد لدينا أنه علين��ا أن نعزز البنية 
األساس��ية لمنظومة الس��ياحة الداخلية عبر توفير بنى أساسية 
تدعم هذا الحراك والعمل على توفير ما يطلبه الس��ائح المحلي، 
لي��س من خ��ال توفي��ر دورات مياه فقط، بل هن��اك جهود أكبر 
يج��ب أن تُبذل من عديد المؤسس��ات وأن تتكاتف الجهود إلكمال 
المنظومة السياحة بما يعزز السياحة الداخلية بحيث نستفيد بما 

حبا اهلل عُمان من مقومات طبيعية كبيرة.
فبع��د أيام تب��دأ فعاليات مهرجان مس��قط 2018 تحت ش��عار 
"لنحتف��ل مع��ا" وهذا ج��زء من الحراك الس��ياحي ال��ذي يجب أن 
تتفاع��ل معه كل مؤسس��ات القطاع الس��ياحي خاص��ة الفنادق 
ومراكز التس��وق من خال عمل تخفيضات في األسعار لتنشيط 
الس��ياحة الداخلي��ة ليس في مس��قط فقط ب��ل كل عُمان حتى 
"نحتفل معا" في كل عُمان بمهرجان مسقط 2018. وأن تتفاعل 
شركات الطيران أيضا لجذب السياح من محافظات السلطنة مثل 
ظف��ار ومس��ندم والدقم ومصي��رة لنجعل من المهرج��ان حراكا 
س��ياحيا يبهج نفوس الصغار والكبار وم��ع انتهاء آخر يوم نحس 

أننا سنفتقد مهرجانا أضاف شيئا في حياتنا اليومية.

افتتاحية

السياحة الداخلية »لنحتفل معا«
ساويرس: ظفار وجهة 
ســياحية عـــالمية  

صاللة - 
أك��د رج��ل األعم��ال المصري س��ميح 
س��اويرس رئي��س مجلس إدارة ش��ركة 
أوراس��كوم القابض��ة: انن��ا نجحنا تجاوز 
تحدي��ات األزم��ة العالمي��ة، وأن نجع��ل 
محافظ��ة ظفار وجهة عالمية رغم األزمة 
االقتصادية وتراجع اإلنف��اق، حتى ظفار 
محطة للسياح واننا عززنا سوق الضيافة 
في المحافظة بعدد 1000 غرفة فندقية 
ف��ي الواجه��ة البحرية »هوان��ا صاللة« 

خالل فترة محدودة.
وأضاف: اننا نفتخر اننا اكتشفنا أهمية 
ومزايا وإمكانيات ظفار السياحية لتكون 
وجه��ة س��ياحية عالمية جاذبة للس��ياح 

طوال العام وليس في موسم محدد.
ودعا إلى تسهيل االجراءات لحل مشكلة 
البيروقراطي��ة ف��ي بعض المؤسس��ات 
إلى  لج��ذب االس��تثمار والمس��تثمرين 
السلطنة. مش��يرا إلى إن  البيروقراطية 
ال تش��جع كثير من المس��تثمرين لضخ 
أموالهم في بلد ال تتسارع فيه االجراءات.

مسقط - 
 ش��رع المط��ور العق��اري لمجمع 
ف��ي  المتكام��ل  الس��ياحي  قري��ات 
للمش��روع  األس��اس  حج��ر  وض��ع 
الذي س��يضيف أكثر من 750 غرفة 
فندقي��ة جديدة الى س��وق الضيافة 
ف��ي الس��لطنة عن��د اكتم��ال كافة 
مراحله بجانب 3 آالف وحدة سكنية، 
باإلضافة الى مدينة األلعاب المائية 

وغيرها من المرافق.
وتصل تكلفة المش��روع اإلجمالية 
إل��ى 385 مليون ري��ال على أن يتم 
إنج��ازه عل��ى ث��الث مراح��ل بواقع 
خمس س��نوات لكل مرحلة، ويتوقع 
المرحل��ة  م��ن  اإلنته��اء  يت��م  أن 
األول��ى مع نهاي��ة الع��ام 2021م. 
وتقدر كلفة االس��تثمار في المرحلة 
األول��ى بحوالي 100 ملي��ون ريال ، 
ويق��ام على قطع��ة أرض تمتد على 
مس��احة 1,282,300 مت��ر مربع تم 

تخصيصه��ا كح��ق انتف��اع بنظ��ام 
المجمعات السياحية المتكاملة.

ويعتب��ر المش��روع إضاف��ة كبيرة 
لوالي��ة قري��ات وم��ن المتوق��ع أن 
يوف��ر ف��رص عم��ل مباش��رة وغير 
مباش��رة يصل عددها الى أكثر من 
5 آالف وظيف��ة ويتي��ح فرص أعمال 
للمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة، 
كم��ا يس��اهم المش��روع ف��ي دعم 
مب��ادرات مجتمعي��ة ألهال��ي والية 

قري��ات تتعلق بالصناع��ات الحرفية 
وغيرها، كما س��يعمل المشروع على 
تطوي��ر ودفع الحركة الس��ياحة في 

السلطنة.
ويس��مح مج��ال التملك ف��ي هذا 
المش��روع لجميع الجنس��يات وبحق 
االنتفاع تص��ل إلى 50 س��نة قابلة 
للتجديد من أجل جذب االستثمارات 
وتش��جيع القطاع الخاص لالستثمار 

في هذا المجال.
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مسقط �� 
كش��فت "أج�رة م�واصالت" التابعة لشركة 
الن�قل الوطنية العمانية "م�واصالت" عن أن 
عدد مستخدمي خدمة أجرة مواصالت وصل 
إلى 2.322 ألف مس��تخدم خالل الفترة من 

12 إلى 31 ديسمبر 2017.
وقال��ت الش��ركة في بيان صحف��ي ان عن 
ع��دد مس��تخدمي أج��رة المراك��ز التجارية 
وص�ل حوالي 1,550 ألف مستخدم، فيما تم 
تحميل التطبيق عبر الهاتف ألكثر من 5000 
مس��تخدم ، ووصلت عدد الحجوزات للخدمة 
عبر التطبيق حوال��ي 800 حجز في أقل من 

شهر منذ تدشين الخدمة. 

 أرقام مبشرة 
وأكدت "مواصالت" أن هذه األرقام مبشرة 
وتعكس م��دى األقب��ال الكبير عل��ى خدمة 
"أجرة مواصالت" نتيجة للجهود المس��تمرة 
ج��ودة  لتحس��ين  الش��ركة  تبذله��ا  الت��ي 
اس��تخدام وس��ائل النقل العام بالس��لطنة 
والتي تش��هد نم��وا مط��ردا نتيجة للخطط 

المرسومة لتطوير القطاع. 
جدير بالذكر بأن الخدمة تم تدشينها في 
12 من ش��هر ديسمبر 2017م في مرحلتها 
األولى للمراكز والمجمعات التجارية واألجرة 

تحت الطلب في محافظة مسقط فقط، على 
أن يتم تش��غيل أج��رة المطار خ��الل الفترة 
القريبة القادمة ، وصاحب تدش��ين الخدمة 
تطبي��ق هاتفي للحج��ز المس��بق والفوري؛ 
مما أتاح لجميع المستخدمين الحصول على 
الخدمة على مدار الس���اعة وم��ن أي مكان 
بمحافظة مس��قط أو من محافظة مس��قط 
إلى أي والية أخرى بالسلطنة، كما يمكن من 
خالل التطبيق معرفة جميع بيانات المركبة 
واسم الس��ائق والفترة الزمنية للوصول إلى 
المس��تخدم، ويمكن تحمي��ل التطبيق من 

"جوجل بالي، واب ستور".

أسطول 
حي��ث يبلغ عدد أس��طول مركب��ات األجرة 
الحال��ي حوال��ي 150 والع��دد ف��ي تزاي��د 
واإلقبال جيد من قبل المواطنين العمانيين 
لالنضم��ام ل� " أج��رة مواص��الت" نظرا لما 
تقدمه الشركة لهم من مميزات خاصة منها: 
تركي��ب األنظم��ة التقنية والع��داد الخاص 
بالتعرفة مجانًا، وصبغ المركبة بما يتماشى 
م��ع الش��كل الجديد ل��� "أج��رة مواصالت"، 
وتدري��ب الس��ائقين على األجه��زة التقنية 
واستخدام البرامج الذكية إلى جانب التدريب 
اإلضافي في القيادة الوقائية وكيفية خدمة 
العمالء بالش��كل المناس��ب.  كما تم تقديم 

أسعار تنافسية لهم عند استبدال مركباتهم، 
ومنحهم تأمينًا صحيًا مجانيًا وإشراكهم  في 
نظام التأمينات االجتماعية حس��ب األنظمة 
المتبعة، واقتس��ام نس��بة %50 م��ن األرباح 
الصافية من اإلعالن��ات على مركبات األجرة 
للراغبي��ن في ذل��ك، كما أن الش��ركة حاليا 
في المراحل النهائية إلرس��اء )11( مناقصة 
تتعل��ق بع��روض خاص��ة أخ��رى ألصح��اب 

مركبات " أج�رة م�واصالت".
وعن أس��عار الخ�دمة، توضح "م�واصالت" 

أن األسعار الحالية هي ترويجية لغاية تاريخ 
31 يناي��ر 2018، على أن يت��م النظر فيها 
بن��اًء على مدى الطل��ب للخدمة أما تثبيتها 
أو مراجعته��ا بعد انتهاء العرض الترويجي، 
وع��ن آلي��ة الدفع ف��ي الوق��ت الحالي فهو 
الدف��ع النقدي عل��ى أن يتاح خ��الل الفترة 
القريب��ة القادمة الدفع ع��ن طريق بطاقات 
اإلئتمان وبطاق��ات الخصم المباش��ر، مما 
يس��هل للجمي��ع اس��تخدام الخدم��ة بكل 

سهولة ويسر. 

وتدعو "مواصالت"عمالئها الكرام لتجربة 
ومالحظاته��م  بآرائه��م  واإلدالء  الخدم��ة 
للوقوف عندها ومتابعتها في إطار تحس��ين 
جودة قطاع األجرة بالسلطنة لما يشكل من 
واجهة حضارية للمستخدم سواء كان مواطنا 
أو مقيما أو زائرا، حيث يمكن لجميع عمالئنا 
التواص��ل عبر مركز االتص��االت الذي يعمل 
على م��دار الس��اعة أو عبر مختل��ف قنواتها 
الرس��مية في مواقع التواصل االجتماعي أو 

التطبيق الهاتفي. 

أجرة مواصالت
تستقطب أكثر من 2000 

800راكب في أقل من شهر 
 حجز عبر التطبيق 

الهاتفي في أقل من 
شهر.. 

 1550  
مستخدم من المراكز 

التجارية 

و



3 يناير 2018

مسقط �� 
الشواء.. طبق تقليدي عماني لذيذ ومشهور 
في س��لطنة عُم��ان، يت��م إع��داده بطريقة 

متوارثة عبر األجيال. 
تتضم��ن طريق��ة اإلع��داد بتجهي��ز حفرة 
خاصة، وإعداد اللحم بتبزيرة خلطة »بهارات« 
ممي��زة وداخل أكي��اس محكم��ة أو ما يعرف 
محلي��ا ب »خص��ف النخي��ل« المصنع��ة من 
الس��عف، ومن ثم يتم دفنها لساعات عديدة 
في الحفرة المخصصة، ملفوفة بأوراق الموز، 
فيخ��رج اللحم بعد ذلك طري��ا جدا وذو طعم 

غني لذيذ. 
طب��ق الش��واء ال يخرج ع��ادة م��ن النطاق 
الش��عبي القروي العُماني، وينحص��ر تناوله 
غالبا ف��ي أيام العي��د والمناس��بات الخاصة، 
وبذل��ك يضط��ر عش��اقه م��ن المواطنين أو 

السياح انتظاره طويال في الماضي. 
هن��ا يأتي مطعم »ش��وا اكس��برس« تحت 
مظلة ش��ركة اإلبت��كار للمأك��والت ش.م.م، 
الذي يعتب��ر أول مطع��م عمان��ي »للوجبات 
السريعة« متخصص بتقديم الشواء العماني 
بطريقة مط��ورة. تم افتت��اح أول فرع له في 
بداي��ة ع��ام 2013 بمجمع بريق الش��اطىء 
في قلب مس��قط. والمطعم مصمم بطريقة 
تم��زج بين األصال��ة العماني��ة والحداثة في 
جو لطي��ف ورائع، وه��و يتيح للزب��ون تناول 

الشواء العماني بالش��كل الذي يناسب، حيث 
يقوم الزبون بإختيار نوع الخبز الذي يفضله، 
واللحم، والحش��و، والصلص��ة، باإلضافة إلى 
الطب��ق الجانبي، وحتى الحلويات. وللش��ركاء 
رؤية توسع طموحة تصبو الى تقديم الوجبات 
العمانية للعالم بالجديد واالبتكار. كما انهم 
حريصون جدا على التعاون الوثيق مع شركات 

عمانية صغيرة في شتى المجاالت.

افتتح مؤخرا في الخوير 42 في والية بوشر 
الفرع الثالث لمطعم ش��وا اكس��برس التابع 
لش��ركة اإلبتكار للمأكوالت.  ويعد هذا الفرع 
الثالث ف��ي محافظة مس��قط، وافتتح الثاني 
بمجمع الواح��ة مول بالخوير ف��ي اوائل عام 

.2016
عالم��ة  أول  إكس��برس«  »ش��وا  يعتب��ر 
تجاري��ة خاص��ة باألطعم��ة العمانية تنتش��ر 
خ��ارج الس��لطنة بنظ��ام االمتي��از التج��اري 
الفك��رة  ه��ذه  وراء  ويق��ف  »الفرانش��ايز«. 
المبتك��رة الش��ريكين رائد س��لطان وصالح 

سلطان.
يق��ول رائد بن مقبول س��لطان، مؤس��س 
ش��ركة االبتكار للمأك��والت »صاحب مطعم 
ش��وا إكس��برس«: انطلق��ت فك��رة »ش��وا 
إكس��برس« في الس��لطنة بداية عام 2013 
وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا في الس��لطنة، 
وكنا منذ اطالق الش��ركة نه��دف إلى ترويج 
هذه الوجبة العمانية خارج البالد، وفتح فروعنا 
خارج الس��لطنة، وتحقق ذلك بعد توقيع عقد 
في بداي��ة العام الماضي مع مؤسس��ة جبال 
الرستاق من المملكة العربية السعودية لفتح 
50 فرعا في المملكة العربية السعودية خالل 
العش��ر س��نوات القادم«. وأض��اف: لقد قمنا 
بإعادة صيانة عالمتنا التجارية بحيث تعكس 

روح وتميز النشاط التجاري الذي نقوم به. 
من جانبه يشير صالح بن مرتضى سلطان، 

الش��ريك : فخ��ورون للغاية بأن نك��ون أوَّل 
عالم��ة تجاري��ة عماني��ة خاص��ة باألطعم��ة 
تنتشر خارج السلطنة بنظام االمتياز التجاري 
»ش��وا  تروي��ج  وس��نواصل  »الفرانش��ايز« 
إكس��برس« محلي��ًا وعالمي��ًا. ونتطل��ع لفتح 
فروع أخرى في الس��لطنة منه��ا في الخوض 

والعام��رات، باالضاف��ة ال��ى فروع ف��ي خارج 
السلطنة منها دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويق��ول: عملنا بجد لبناء عالمة تجارية وفق 
أس��س واضحة، ومنظومة عمل صارمة تضع 
الجودة فوق كل االعتب��ارات، مع خدمة راقية 

وفق المعايير الدولية.

 يفتتح 50 فرعا في السعودية خالل 10 سنوات 

»شوا اكسبرس«..
مطعم عماني بنكهة الماضي ومذاق اليوم

أول مطعم عماني 
بنظام اإلمتياز التجاري 

»الفرانشايز« 

افتتاح 3 فروع في بريق 
الشاطىء  والخوير 42 

والواحة مول وقريبا في 
الخوض والعامرات
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موريا
صاللة-

احتفل��ت موريا، أكبر مطور للمش��اريع 
الس��ياحية المتكامل��ة وأكثره��ا تنوع��ًا 
ف��ي الس��لطنة، بمرور عش��رة أعوام من 
النجاح��ات المتتالي��ة. وأقامت الش��ركة 
والتي تم تأسيس��ها بموجب شراكة بين 
أوراس��كوم القابضة للتنمية، والش��ركة 
)عمران(،  الس��ياحية  للتنمية  العُماني��ة 
فعالي��ة احتفالية ف��ي مش��روعها هوانا 
صاللة، احتفت خاللها بشراكتها المثمرة 
مع وزارة السياحة العُمانية واستعرضت 
مس��يرة إنجازاتها في قطاعات الس��ياحة 

والعقارات والترفيه في عمان.
وش��هدت االحتفالي��ة افتت��اح الحديقة 
المائية "هوانا أكوا بارك" وأكواخ صولي 
ل��ودج الصديقة للبيئة، فضاًل عن إضافة 
120 غرف��ة إلى فندق فنار ومنتجع روتانا 
صالل��ة. وقامت موري��ا باس��تثمار 650 
ملي��ون دوالر أمريك��ي لبناء م��دن ذات 
بنية أساسية مس��تدامة، أثمرت تدشين 
 1100 وتوفي��ر  فندقي��ة  غرف��ة   1000
فرص��ة وظيفية مباش��رة وغير مباش��رة 
منذ تأسيس��ها. وفي ع��ام 2017 وحده، 
استضافت الشركة 420 ألف ليلة فندقية 
في مشروعيها الس��ياحيين المتكاملين، 

هوانا صاللة وجبل سيفة. 

دور فاعل 
وق��ال المهن��دس س��ميح س��اويرس، 
رئي��س مجلس إدارة ش��ركة أوراس��كوم 
الش��راكة  لعب��ت  للتنمي��ة:  القابض��ة 
االس��تراتيجية المثم��رة بي��ن ش��ركتي 
أوراس��كوم القابض��ة للتنمي��ة وعمران 
دورًا أساس��يًا ف��ي تحقي��ق رؤي��ة موريا 
وتمكنيه��ا من المس��اهمة ب��دوٍر فاعٍل 
في تطوير القطاع الس��ياحي بالسلطنة. 
فعلى الرغم من التحديات المتعددة التي 
يش��هدها المن��اخ االقتص��ادي العالمي، 
نؤمن بالمس��تقبل المشرق الذي ينتظر 
الس��لطنة لم��ا تزخر ب��ه م��ن مقومات 
فريدة تجعل منها وجهة سياحية عالمية 
واع��دة على مدار العام. ولقد كانت ثقتنا 
المطلقة في هذا التعاون هي الس��ر وراء 
اس��تثمارانا 650 ملي��ون دوالر أمريكي 
في تش��ييد مدن أكثر مما تكون وجهات 
س��ياحية، تحتوي في طياتها على فنادق 
فاخرة من فئتي األربعة والخمسة نجوم، 
وتضم 1000 غرف��ة فندقية حتى اليوم، 
فضاًل عن الشقق والفيالت بنظام التملك 
الح��ر وأول حديقة مائي��ة من نوعها في 
صالل��ة وملع��ب للجولف ومراس��ي على 
أعل��ى مس��توى. وم��ن هن��ا، س��نواصل 
اس��تثماراتنا في العقارات والفنادق حيث 
نخطط إلضافة 300 غرفة فندقية بحلول 

عام 2019".
الي��وم  نحتف��ل  س��اويرس:  وأض��اف 

بعش��رة أعوام م��ن اإلنج��ازات المتتالية 
في قط��اع العقارات والضياف��ة والترفيه 
والت��ي اس��تطعنا خالله��ا أن نجني ثمار 
تعاوننا مع وزارة الس��ياحة العُمانية من 
خالل اس��تقطاب االس��تثمارات األجنبية 
المباش��رة من جميع أنحاء العالم وتعزيز 
مكانة السلطنة كوجهة سياحية عالمية 

صاعدة.

تطوير استراتيجي 
م��ن جانب��ه قال بيت��ر واليكنوس��كي، 
عم��ران:  لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س 
انطالقًا من كوننا ذراع التنمية السياحية 
في الحكوم��ة العُمانية، تتمحور أهدافنا 
في عم��ران حول التطوير االس��تراتيجي 
للوجه��ات والمش��اريع الجدي��دة الت��ي 
تعزز من النمو االقتص��ادي واالجتماعي 

بالس��لطنة وتخدم جهوده��ا الطموحة 
أن  كم��ا  الوطن��ي.  االقتص��اد  لتنوي��ع 
القابض�����ة  أوراس��كوم  م��ع  تعاونن��ا 
للتنمية ق��د نج��ح في تمهي��د الطريق 
لتحقي��ق أهدافن��ا ودف���ع عجل��ة تطور 
قط��اع الس��ياحة العُمان��ي، فض��اًل عن 
إيجاد أفضل السُ��بل المس��تدامة التي 
تصون طبيعة عُم��ان الفريدة وثقافتها 
المتأصلة، وتعود بالنفع على المجتمعات 

المحلية اقتصاديا".
جهود 

م��ن ناحية اخرى، قال رواس بن حفيظ 
الرواس، المدير العام المس��اعد للتنمية 
الس��ياحية: إنن��ا نواص��ل جهودن��ا لبناء 
قطاع س��ياحة مس��تدام وذل��ك في إطار 
رؤي��ة الس��لطنة لع��ام 2040 والبرنامج 
الوطني )تنفيذ( وعلى مدار العشرة أعوام 
الماضي��ة أثبتت ش��ركة موري��ا للتنمية 
الس��ياحية أنها ش��ريكا فاعال وأساس��يا 
في تحقي��ق هذه الرؤية م��ن خالل دعم 
الش��ركة جه��ود ال��وزارة للدخ��ول ف��ي 
أسواق جديدة فضال عن تطويرها البنية 
االساسية بما يلبي متطلبات المواطنين 
والمقيمي��ن ف��ي محافظة ظف��ار والزوار 
على حد س��واء من خ��الل تطوير المنتج 
نوعية  واس��تهداف مش��اريع  الس��ياحي 
ذات قيم��ة اقتصادي��ة مضاف��ة وفائدة 

للمجتمع".
جدي��رٌ بالذكر أن إكم��ال 1000 غرفة 
فندقية خالل خمس��ة أع��وام يظهر جليًا 
الجه��ود المثم��رة الت��ي تبذله��ا موريا 
لتعزيز مكانة الس��لطنة كوجهة سياحية 
مثالية على مدار العام. وأكد مساهميها، 
أوراس��كوم القابض��ة للتنمي��ة، وعمران 
التزامه��م بتحقيق هذا الهدف من خالل 
إنشاء وجهات تعزز من دورها الريادي في 

تطوير الفنادق.
كما تعتزم الش��ركة إضافة 300 غرفة 
 2019 ع��ام  بحل��ول  جدي��دة  فندقي��ة 
لتواص��ل بذلك تنفي��ذ خطته��ا الرامية 
إل��ى المس��اهمة ف��ي تحقي��ق األهداف 

االستراتيجية لوزارة السياحة.

أخبــار

موسكو-

الروس��ي  ال��وزراء  رئي��س  عي��ن 
دميت��ري مدفيديف، فيتالي موتكو، 
الذي ش��غل س��ابقا منص��ب رئيس 
االتح��اد الروس��ي لك��رة القدم، في 
منص��ب رئي��س اللجن��ة المش��رفة 
على تحضير دورة منظمة السياحة 

العالمية.
ووّق��ع مدفيدي��ف مرس��وما به��ذا 
الش��أن يوم الثاثاء الماضي، وكان 
موتكو يش��غل منصب نائب رئيس 
الوزراء الروس��ي، وقبل ذلك ش��غل 
منصب رئيس االتحاد الروسي لكرة 
الق��دم ورئي��س اللجن��ة المنظم��ة 
لمونديال روسيا لكرة القدم 2018.

ق��رر  الماض��ي،  ديس��مبر  وف��ي 
موتكو االبتعاد عن جميع المناصب، 
الت��ي له��ا عاق��ة بالرياض��ة على 

خلفية قضية المنشطات.
يش��ار هنا إلى منظمة الس��ياحة، 
هيئ��ة تابعة لألم��م المتحدة، تهتم 
بشؤون الدول من الناحية السياحية، 
المتعلق��ة  اإلحصائي��ات  وتص��در 
بالطل��ب والع��رض الس��ياحي على 
مستوى العالم، ومقرها في مدريد.

عودة السياح 
الروس الى مصر 

في فبراير 
القاهرة-  �� وكاالت

نقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول 
ف��ي وزارة الس��ياحة المصرية، أنها 
تتوقع قدوم مليوني س��ائح روسي 
هذا العام، وذلك بعد عودة الرحات 
الجوية الروس��ية إل��ى القاهرة في 

فبراير القادم. 
الروسي، فاديمير  الرئيس  ووقع 
بوتي��ن في ال���4 من يناي��ر الجاري 
ق��رارا يقض��ي باس��تئناف الرحات 
الجوي��ة المنتظم��ة إل��ى القاه��رة، 
الت��ي أوقفتها موس��كو ف��ي 2015 
متش��ددين  تفجي��ر  خلفي��ة  عل��ى 
طائ��رة ركاب روس��ية عقب إقاعها 
من منتجع ش��رم الش��يخ السياحي 
في أكتوبر من  العام ذاته، وأس��فر 
س��قوط الطائرة المدنية الروس��ية 
عن مقتل 224 س��ائحا روس��يا هم 

جميع من كانوا على متنها.
وقال المس��ؤول المصري الذي لم 
تفصح »رويترز« عن اس��مه : نحن 
في انتظ��ار عودة رح��ات الطيران 
الساحلية على  للمنتجعات  العارض 
بالغردق��ة  البح��ر األحم��ر  ش��اطئ 

وشرم الشيخ خال أبريل المقبل. 

»موتكو« يحضر لدورة 
منظمة السياحة 

العالمية في روسيا 

تحتفل بمرور 10 أعوام 
من النجاحات واإلنجازات
استثمار 650 مليون دوالر في الفنادق والبنية األساسية للسياحة

إفتتاح 1000 غرفة فندقية 
في 5 أع��وام وتوف����ير 

1100 فرصة وظيفية 
مباشرة وغير مباشرة

إطالق الحديقة المائية 
األول��ى من نوعها 

وأكواخ صولي لودج 
الصديقة للبيئة 
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صاللة �� 
افتت��ح الس��يد محم��د بن س��لطان 
البوس��عيدي، وزي��ر الدول��ة ومحافظ 
ظف��ار، الحديق��ة المائي��ة ’هوانا أكوا 
بارك‘، وأك��واخ صولي لودج الصديقة 
للبيئة،  و120غرفة فندقية جديدة في 
فنادق موريا بمشروع الواجهة البحرية 

" هوانا صاللة".
حض��ر االحتف��ال أحم��د ب��ن ناصر 
المح��رزي، وزي��ر الس��ياحة، ومحم��د 
البيئ��ة  وزي��ر  التوب��ي،  س��الم  ب��ن 
والش��ؤون المناخي��ة، والدكتور أحمد 
ب��ن محمد الس��عيدي، وزي��ر الصحة، 
وحض��ور كل م��ن المهندس س��ميح 
س��اويرس، رئيس مجلس إدارة شركة 
أوراس��كوم القابض��ة للتنمي��ة، وبيتر 
بيتر واليكنوس��كي، الرئيس التنفيذي 
لش��ركة عم��ران، إضاف��ة إل��ى عددٍ 
م��ن ممثلي الش��ركتين. وتزامن هذا 
االفتت��اح مع احتف��ال الش��ركة بمرور 
عش��رة أعوام من النجاحات المتتالية 
والعق��ارات  الس��ياحة  قطاع��ات  ف��ي 

والترفيه بالسلطنة.

أنشطة ترفيهية 
ويأتي إطالق الحديقة المائية ’هوانا 
أكوا بارك‘ ف��ي إطار حرص موريا على 
طرح العديد من األنش��طة الترفيهيّة 
المتنوّعة إلثراء تجربة سكان محافظة 
ظفار وتعزي��ز حركة الس��ياحة وتلبية 
متطلبات الضيوف وال��زوار من داخل 
وخارج الس��لطنة على حد سواء. وتعد 
الحديق��ة المائي��ة الجدي��دة أح��دث 

إضافات موريا فيمش��روعها السياحي 
والت��ي  صالل��ة  هوان��ا  المتكام��ل 
ستساهم في إيجاد العديد من الفرص 
المباش��رة  المباش��رة وغير  الوظيفية 
ألفراد المجتم��ع المحلي في محافظة 

ظفار.

وش��هدت االحتفالي��ة أيض��ا افتتاح 
صولي لودج الذي يتألف من 15 غرفة 
فاخرة على شكل أكواخ تضم مجموعة 
متكامل��ة م��ن الخدم��ات والمراف��ق 
العصري��ة التي تضم��ن تحقيق أعلى 
وقامت  للضي��وف.  الراحة  مس��تويات 

موري��ا بتعزي��ز محفظ��ة فنادقها من 
فئت��ي األربع��ة والخمس��ة نج��وم في 
مش��روع "هوانا صاللة " حيث أضافت 
98 غرف��ة جديدة في فن��دق فنار و22 
غرفة في منتج��ع روتانا صاللة ليصل 
إجمالي عدد الغرف في المش��روع إلى 

900 غرفة. 
كما يتضمن المش��روع الممتد على 
طول س��بعة كيلومترات على س��احل 
المحي��ط الهندي مرافق فندقية راقية 
تتمثل ف��ي فندق جوي��رة بوتيك من 
فئ��ة األربعة نج��وم ومرس��ى داخلي 
للقوارب ب� 170 مرفأ، ومرافقًا للضيافة 
م��ن  ممي��زة  ومجموع��ة  والتس��وق 

المطاعم والمقاهي العالمية.
جدي��رٌ بالذك��ر أن موري��ا ق��د ت��م 
بي��ن  ش��راكة  بموج��ب  تأسيس��ها 
أوراسكوم القابضة للتنمية، والشركة 

العُمانية للتنمية السياحية )عمران(.

محافظ ظفار يفتتح التوسعات الجديدة في مشروع هوانا صاللة

تدشين الحديقة المائية و»أكواخ صولي لودج« 
و120 غ�رفة في ف�ندقي روتانا صاللة وفنار

محمد بن سلطان البوسعيدي:
الســياحة في ظــفار جـاذبة طـوال العـــام

صاللة �� 
ب��ن س��لطان  الس��يد محم��د  أك��د 
البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار 
على أهمية مش��روع الحديق��ة المائية 
ال��ذي ت��م افتتاح��ه في صالل��ة ضمن 
مش��روع التوس��عات الجديدة للواجهة 

البحرية »هوانا صاللة« .
مش��يرا الى ان هذه الحديقة ستكون 
قبلة للسياح سواء من محافظة ظفار أو 
بقية المحافظات في الس��لطنة بجانب 
السياح الذين يتدفقون على المحافظة 
س��واء ف��ي موس��م الخري��ف أو خ��الل 

الموسم الشتوي. 
وقال في تصريح صحفي ان مش��روع 
الحديق��ة المائية ينتظره الس��ياح من 
ابناء الس��لطنة وهي األولى من نوعها 
في الس��لطنة مما يعزز م��ن الخدمات 

السياحية والترفيهية في المحافظة .
وأش��ار إلى أنه كلما زاد عدد مشاريع 
الفنادق وغيره��ا من الخدمات فإن هذا 
يوفر العديد من الخدمات للسياح طوال 
الع��ام، بينم��ا كان في الس��ابق الفترة 
الس��ياحية في المحافظ��ة ترتكز خالل 
موس��م الخري��ف اما اآلن فإننا نش��هد 

حركة سياحية طوال العام تقريبا.

أخبــار

عمّان - وكاالت
أعلنت وزيرة الس��ياحة األردنية، 
لين��ا عن��اب، أن الدخ��ل الس��ياحي 
ارتفع بنسبة 12.8 % وأن القطاع 
السياحي األردني اتّصف بعدد من 

المؤشرات اإليجابية خال 2017.
وحس��ب بيان صحفي صادر عن 
وزارة السياحة األردنية بثته وكالة 
»س��بوتنيك«، فق��د أش��ارت عناب 
إل��ى أن »القط��اع الس��ياحي حقق 
العدي��د م��ن المؤش��رات اإليجابية 
 2017 ع��ام  خ��ال  والمش��جعة 
مقارن��ة م��ع الع��ام 2016 نتيج��ة 
الت��ي  لمجموع��ة م��ن اإلج��راءات 
واآلث��ار  الس��ياحة  وزارة  اتخذته��ا 
السياحة، لتنشيط  وهيئة تنشيط 

حركة السياحة المحلية والوافدة.
ارتف��ع  ف�ق��د  للبي��ان،  ووفق������ا 
الدخل الس��ياحي بنس��بة 12.8 % 
خال الفترة من شهر يناير ولنهاية 
بنف��س  مقارن��ة   2017 نوفمب��ر 
الفترة م��ن الع��ام الماضي ليحقق 
الدخ��ل  بل��غ  حي��ن  ف�����ي   2.989
الس��ياحي 2.649 مليار دينار وذلك 
خال نفس الفترة من العام 2016.

السعودية تمنح 
تأشيرات الكترونية في 

الربع االول من 2018 
الرياض �� 

العام��ة  الهيئ��ة  رئي��س  أعل��ن 
ف��ي  الوطن��ي  والت��راث  للس��ياحة 
السعودية األمير سلطان بن سلمان 
ب��ن عبد العزيز، أن المملكة س��تبدأ 
إصدار تأشيرات س��ياحية إلكترونية 
ف��ي الرب��ع األول من الع��ام الجاري 
2018. وق��ال األمير ف��ي مقابلة مع 
وكالة »فرانس برس« بمقر الهيئة 
ف��ي الري��اض، إن »كل الموافق��ات 
الحكومي��ة تم��ت«، وأض��اف: »نحن 
اآلن نعد فقط اللوائح المنظمة لمن 
يحصل على التأشيرة وكيف يحصل 
عليه��ا«. وأضاف األمير س��لطان أن 
»إصدار التأش��يرات السياحية سيبدأ 
في الربع األول من 2018، وستكون 
إلكتروني��ة وتش��مل جمي��ع ال��دول 

المتاح لها زيارة السعودية«.
الس��عودية  الس��لطات  وكان��ت 
ق��د أعلن��ت في نهاي��ة أكتوب��ر أنها 
ستباش��ر »قريبًا« إصدار تأش��يرات 
سياحية، وسط س��عي المملكة إلى 
ج��ذب ال��زوار األجانب، ف��ي محاولة 

لتنويع اقتصادها.

ارتفاع دخل السياحة 
في األردن  %12.8 

■ سلطان بن سلمان■ السيد محمد بن سلطان البوسعيدي
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 في إطار منظومة الفصل بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي للقطاع السياحي

نقل ملكية 5 مشاريع سياحية إلى شركة »عمران« 
الحجري: حزمة ثانية تشمل القالع والحصون بعد تجربة قلعة نزوى مع شركة بوادر
العجمي: إدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمارس نشاطاتها في تلك المشاريع

مسقط - العمانية 
وقعت وزارة الس��ياحة مؤخرا، على اتفاقية 
لنقل خمسة مش��اريع إلى الشركة العمانية 

للتنمية السياحية )عمران( كمرحلة أولى.
وقع االتفاقية عن وزارة السياحة ميثاء بنت 
سيف المحروقية وكيلة الوزارة وعن الشركة 
العمانية للتنمية الس��ياحية )عم��ران( بي�تر 

وليكناوسكي الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوض��ح عبد اهلل بن س��الم الحجري مدير 
عام مساعد للشؤون اإلدارية بوزارة السياحة 
إن االتفاقي��ة تأتي في إطار منظومة الفصل 
بين الجانب التش��ريعي والجان��ب التنفيذي 
وزارة  تتول��ى  بحي��ث  الس��ياحي  للقط��اع 
السياحية وضع التشريعات والنظم المنظمة 
للقط��اع الس��ياحي وتتولى "عم��ران" تنفيذ 

هذه المشاريع.

5 مشاريع
وأضاف أن االتفاقية تتضمن نقل خمس��ة 
مش��اريع وه��ي كه��ف الهوت��ه بمحافظ��ة 
الداخلي��ة ومش��روع المرك��ز العلمي برأس 
الجنز واس��تراحة األش��خرة بمحافظة جنوب 
الش��رقية واس��تراحة العويفي��ة بمحافظ��ة 

الداخلية واستراحة صاللة بمحافظة ظفار.
وقال إن تنفيذ االتفاقية يبدأ في األول من 
يناير 2018، حيث تعد االتفاقية هي الحزمة 
األولى من نقل المشاريع بين وزارة السياحة 
وش��ركة "عمران" س��تعقبها الحزمة الثانية 
والتي ستش��مل حزمة من القالع والحصون 

وقد تم البدء بنقل قلعة نزوى بتنس��يق من 
وزارة الس��ياحة ووزارة الت��راث والثقافة إلى 
شركة "عمران" والتي قامت بنقلها ل� "شركة 
بوادر" وهي شركة أهلية ألهالي والية نزوى 
س��عيا من الحكومة إلعطاء فرص للشركات 

األهلية والمحلية إلدارة القالع والحصون.
وبين الحج��ري أن نقل األصول ل�ش��ركة 
عم��ران يهدف إلى رفع قيمة أس��همها في 
الس������وق المحل��ي باإلضاف��ة إل��ى إتاحة 
المج��ال لش�����ركة عم��ران للتف��اوض مع 
العديد من المس��تثمرين من داخل وخارج 
الس��لطنة لالس��تثمار في قطاع الس��ياحة. 
الفت��رة  خ��الل  الس��ياحة  وزارة  إن  وق��ال 
الماضية قامت بإبرام العديد من االتفاقيات 
لتش��غيل بعض المش��اريع الت��ي بحوزتها 
وس��يتم التفاوض مع ش��ركة عمران لنقل 

هذه العقود لتشرف عليها.

دعم المؤسسات الصغيرة 
وأضاف أن الوزارة قامت بإبرام العديد من 
االتفاقيات مع المستثمرين إلقامة مجمعات 
س��ياحية متكامل��ة له��ا قيم��ة مضافة في 
االقتص��اد الوطني تتمثل بزيادة عدد الغرف 
الفندقية وتهيئة ف��رص عمل للباحثين عن 
عمل. وقال انه خالل الفترة الماضية أبرمت 
وزارة الس��ياحة العدي��د م��ن االتفاقيات مع 
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة دعما 
لهذه المؤسس��ات لالس��تثمار ف��ي القطاع 
الس��ياحي كما دش��نت ال��وزارة العديد من 
المنتج��ات المتعلقة بالن��زل التراثية والنزل 
الخضراء ون��زل الضيافية مس��تهدفة منها 

شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه ق��ال المهندس خالد بن محمد 
العجم��ي مدي��ر تطوير المش��اريع واألعمال 
الس��ياحية  للتنمي��ة  العماني��ة  بالش��ركة 
بموج��ب  س��تعمل  الش��ركة  إن  "عم��ران" 
هذه االتفاقي��ة على تطوير المش��اريع التي 
ت��م نقلها وتش��غيلها باإلضافة إل��ى إدخال 
الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة لتمارس 
نشاطاتها في إدارة وتشغيل هذه المشاريع.

تقييم األصول 
وأوضح أن الش��ركة س��وف تق��وم بتقييم 
أصول المشاريع التي تم نقلها إليها وبالتالي 
يتم إحالتها للقطاع الخاص لالس��تثمار بها، 
مبينًا أن الش��ركة ترحب بأن يكون القطاع 
الخ��اص ال��ذي يدير مش��اريع س��ياحية من 
نفس المحافظة التي بها المش��روع لضمان 

التنمية السياحية المستدامة لتنعم بها كل 
محافظات الس��لطنة وكذلك في إطار تطوير 

السياحة الداخلية بالسلطنة.
وأض��اف العجم��ي أن عملي��ة تطوير هذه 
المش��اريع س��وف تبدأ خالل الع��ام 2018، 
مش��يرا إل��ى أن الش��ركة ب��دأت التواص��ل 
م��ع الش��ركات المهتم��ة به��ذه المواق��ع 
وأب��دت رغبتها ف��ي تطوير هذه المش��اريع 
وبالتالي س��يتم طرح مناقصات إبداء الرغبة 
واالس��تعداد لتطوي��ر ه��ذه المواق��ع م��ن 
خالل الش��ركات الصغيرة والمتوسطة ومن 
المتوقع م��ع نهاي��ة الربع األول م��ن العام 
الق��ادم أن يت��م طرح مناقصة اب��داء الرغبة 
من قبل الش��ركات ومن ثم تقييمها وتوقيع 
االتفاقي��ات م��ع الش��ركات المؤهل��ة إلدارة 

وتشغيل هذه المشاريع.

مجلة أيربورت وورلد تشيد
بتطور الحركة في مطارات السلطنة

مونتريال - العمانية 
أش��اد تقرير دولي نش��رته مجل��ة أيربورت 
وورل��د وه��ي المجل��ة الرس��مية للمجل��س 
الدول��ي للمط��ارات بالتط��ور الذي تش��هده 
حركة المطارات بالس��لطنة وال��ذي يعزز من 
زيادة القدرة االس��تيعابية للس��فر جوًا. وأشار 
إل��ى الجه��ود الحثيثة الفتتاح مطار مس��قط 
الجدي��د وتطوي��ر مط��ار صاللة مما يش��كل 
تطورًا ملحوًظا في البنية األساسية للمطارات 
العماني��ة. وأوض��ح التقري��ر أن حركة الركاب 
عب��ر مطار صالل��ة الجديد ارتفع��ت من 814 
أل��ف راكب عام 2014 ال��ى 1،2 مليون راكب 
ع��ام 2016 بمعدل نم��و 17 % الفتا إلى أن 
الشركة العمانية إلدارة المطارات قد ساعدت 
على جذب عدد من شركات الطيران الجديدة 
إلى المطار وتحسين مس��تويات رضا الركاب 

عن الخدمات المقدمة بشكل كبير.
وأضاف أنه في الربع الثالث من عام 2017، 
كان مط��ار صالل��ة الدول��ي األعل��ى ترتيبًا 
بين مطارات الش��رق األوس��ط ، والثامن في 
العال��م في الفئة األقل من 2 مليون راكب في 

استطالع مجلس المطارات الدولي. 

ولف��ت إلى أن مط��ار صاللة لديه ش��بكة 
دولي��ة متنامية من ش��ركات الطي��ران مثل 
الخطوط الجوي��ة القطرية وش��ركة طيران 
الهند إكس��برس وش��ركة الخطوط الجوية 
الباكستانية الدولية وشركة العربية للطيران 
، كما يعتبر قاعدة لش��ركة الطيران العماني 
. وأش��ار التقرير إلى أن مطار مسقط الدولي 
س��جل في عام 2016 رقمًا قياسيًا حيث بلغ 
عدد المس��افرين خالل��ه 12 ملي��ون راكب 

بمعدل نمو بلغ 16.6 %. 
من جهة اخرى نقلت المجلة عن أيمن بن 
أحمد الحوس��ني الرئيس التنفيذي للشركة 
العماني��ة إلدارة المط��ارات تأكيده على أن 
افتتاح مطار مس��قط الجديد على مس��احة 
580000 متر مربع سيش��كل تحوال للمطار 
من حيث مرافقه وقدراته. وأضاف الحوسني 
أن الطاقة االستيعابية لمطار مسقط الدولي 
س��ترتفع إلى 20 مليون راكب سنويا ، حيث 
س��يتم تجهيز المط��ار الجديد ف��ي البداية 
ب�29 جس��رًا و 96 مكتبًا لتسجيل الوصول 
وأكثر م��ن 7000 متر مربع من مرافق البيع 
بالتجزئة ومرافق األغذية وفندق يضم أكثر 

من 90 غرف. 

أكثر من 5ر8 مليون مسافر
نقلهم الطيران الُعماني  في 2017

مسقط - العمانية 
أعل��ن الطيران العُمان��ي، الناقل الوطني للس��لطنة، انه نتيجة لزيادة الس��عة 
المقعدية ش��هد عدد المسافرين على متن الطيران العُماني نموًا إيجابيًا حيث 
ق��ام بنقل 8 ماليين و2ر542 ألف مس��افر مقارنة ب� 7ر7 مليون مس��افر في عام 

2016 بنسبة زيادة قدرها 9ر10 بالمائة.
وأوضحت االحصائيات الصادرة عن الش��ركة أن الطيران العماني واصل س��عيه 
الطموح في برنامجه التوس��عي على مستوى األس��طول وشبكة خطوطه الجوية 
حيث شهد عام 2017 ضم عدد من الطائرات الجديدة كليًا ليصل قوام اسطوله 

الى 48 طائرة يتم استخدامها على 53 وجهة محلية وخليجية وعربية ودولية.
كما شهدت حركة الطيران ارتفاعًا ملحوًظا خالل العام الماضي حيث ارتفع عدد 
الرحالت المنتظمة للطيران العُماني خالل العام 2017 ليصل إلى 68457 رحلة 

مقارنة ب�30978 رحلة في عام 2016.
وواصلت الش��ركة سياس��تها المرتبط��ة بالموارد البش��رية من خ��الل تقديرها 
لمه��ارات كافة موظفيها وبق��در التزامهم تجاه المس��ؤوليات المنوطة بهم. وقد 
بذلت الش��ركة جهدا كبيرا من أجل رفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة في الشركة 
وبلغت نس��بة التعمين في الش��ركة 63 بالمائة ليصل عدد الموظفين العمانيين 
4956 منهم 85 بالمائة نسبة العمانيين من الذكور و15 بالمائة نسبة العمانيات 
الموظفات بالش��ركة. وفيما يتعلق بعمليات الش��حن التجاري أوضحت االحصائيات 
انها شهدت أداًء جيدًا، إذ تنامت عمليات الشحن التجاري خالل العام 2017 لتصل 
الى 98780 طنا. وأشارت االحصائيات الى ان الطيران العماني قد حقق نتائج جيدة 
ف��ي األداء بالوقت المحدد بلغت 87 بالمائة وفي مجال الجدارة الفنية لإلقالع لكل 
طائ��رة بلغت 1ر99 بالمائة. وواصل الطيران العُمان��ي حصده المزيد من الجوائز 
المرموق��ة من جه��ات مختلفة في صناعة الطيران خالل ع��ام 2017 وصل عددها 
ال��ى 12 جائزة عالمية اعترافها بمس��توى الخدمات الراقية التي تقدمها الش��ركة 

للمسافرين على متن اسطولها.

 »مواصالت« 
تطبق نظام الدفع 

اإللكتروني لخدمات 
الشحن وتذاكر السفر 

للرحالت الطويلة

مسقط �� 
العماني��ة  الوطني��ة  النق��ل  ش��ركة  ب��دأت 
»مواص��الت« تطبي��ق نظام الدف��ع اإللكتروني 
للرح��الت  الس��فر  الش��حن وتذاك��ر  لخدم��ات 
الطويل��ة، وذل��ك باس��تخدام بطاق��ات الخصم 

المباشر واإلئتمان فقط.
وتؤك��د »مواصالت« بأنه اعتب��ارا من 1 يناير 
2018 لم يتم قب��ول أي مبالغ نقدية للدفع في 
المكات��ب التابعة للش��ركة والمتوزعة بمختلف 
محافظات الس��لطنة وإمارة دبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ، ويأتي ذلك حرصا من الشركة 
على مواكبة التحول الرقمي في ش��تى الخدمات 

التي تقدمها خالل الفترة المقبلة.
جدي��ر بالذكر، بأن��ه خالل النص��ف األول من 
الع��ام الحالي س��تحتوي حاف��الت »مواصالت« 
عل��ى أنظم��ة الحج��وزات اإللكتروني��ة وأنظمة 
تتبع دقيقة تتيح للمستخدم تتبع الحافلة لحين 
وصوله��ا، باإلضافة الى تطبي��ق هاتفي لجميع 

خدمات الشركة.

■ خالد العجمي■ عبداهلل الحجري 
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مسقط - العمانية 
بلغت نسبة االقبال على السياحة الداخلية 
بالس��لطنة 57 بالمائة وبمتوس��ط 9 أفراد 
بالرحل��ة الواحدة وتأتي محافظات مس��قط 
وظفار وجنوب الشرقية في مقدمة الوجهات 
المفضلة فيما بلغت نسبة السفر للخارج 51 
بالمائة وفق ما اش��ارت إليه نتائج استطالع 
ال��رأي حول الس��ياحة والذي نف��ذه المركز 

الوطني لإلحصاء والمعلومات.
وبين االس��تطالع � ال��ذي بلغ حجم العينة 
في��ه 1501 فرد م��ن العمانيين ف��ي الفئة 
جمي��ع  م��ن  فأكث��ر(  س��نة   18( العمري��ة 
محافظات الس��لطنة، ومختلف المس��تويات 
التعليمية والفئات العمرية، والذكور واإلناث 
� أن ثالثة من كل خمسة أفراد تقريبًا قاموا 
برحل��ة ترفيهية واح��دة على األق��ل داخل 
السلطنة خالل االثني عش��ر شهرًا السابقة 
على االس��تطالع. وف��ي المقابل لم يقم 43 
بالمائة من العمانيين بأية رحالت ترفيهية 
داخل الس��لطنة لمدة ع��ام على األقل حيث 
يعزى بالمائة ممن لم يقوموا برحالت لعدم 
وج��ود وقتٍ كافٍ ف��ي حي��ن كان التكلفة 
المالي��ة للرحالت هي الس��بب ل�18 بالمائة 
وع��دم الرغبة في الس��فر والقي��ام برحالت 
ل�13 بالمائة كس��بب ثال��ث، باإلضافة إلى 

عددٍ من األسباب األخرى بنسب أقل.
وجهات سياحية

وتحت��ل محافظة مس��قط المرك��ز األول 
كوجه��ة س��ياحية محلي��ة، حي��ث ق��ام 35 
بالمائة م��ن األفراد بزيارة أماكن بها )غالبًا 
بهدف التس��وق والترفي��ه( وتأتي محافظة 
ظفار في المرك��ز الثاني )وبفارق ضئيل عن 
محافظة مس��قط(، حيث زاره��ا ثلث األفراد 
تقريب��ًا، وكانت صاللة ه��ي الوجهة األكثر 

رواجًا.
وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المركز 
الثالث، حيث زاره��ا 28 بالمائة من األفراد، 
وكانت والية صور هي الوجهة المفضلة في 
المحافظة. وبطبيعة الحال تزيد نسبة القيام 
برحالت س��ياحية محلية قلي��اًل بين الذكور 
ع��ن اإلناث )60 بالمائ��ة مقابل 55 بالمائة 
على الترتيب( كما تزيد نسبة األفراد الذين 
قاموا برحالت سياحية محلية بشكل ملحوظ 
مع ارتفاع مستوى التعليم وتنخفض النسبة 
بش��كل كبير م��ع التقدم في العم��ر فيما ال 
توجد فروق ملحوظة في نسب األفراد الذين 
قاموا برحالت س��ياحية محلية حسب الحالة 
الزواجي��ة بينما تزيد نس��بة األف��راد الذين 
قاموا برحالت س��ياحية محلية بشكل واضح 
مع ارتفاع المس��توى االقتصادي، حيث تبلغ 
النس��بة 71 بالمائ��ة بين األس��ر التي يزيد 
دخلها الشهري عن 600 ريال عماني، مقابل 
45 بالمائة فقط بين األسر التي يقل دخلها 

الشهري عن 300 ريال.
وع��ن أس��باب اختي��ار األف��راد للوجه��ة 
الس��ياحية بين االستطالع أن جمال المكان 
واعتدال الطقس كان السبب الرئيسي لثالثة 
من كل خمس��ة ممن ش��ملهم االستطالع، 
فيما ذكر ربع األفراد تقريبا )24 بالمائة( أن 
توافر الخدمات والمرافق السياحية كان من 
أسباب اختيارهم للوجهة التي زاروها. واختار 
14 بالمائ��ة من األفراد الوجهة الس��ياحية 
بن��اًء عل��ى نصيحة من األه��ل أو األصدقاء، 
باإلضاف��ة إل��ى عدد م��ن األس��باب األخرى 
بنس��ب أق��ل مثل: ق��رب الم��كان من محل 
اإلقامة، ش��هرة المكان، وجود أماكن جيدة 

للتسوق، وغيرها من األسباب.

مركبات خاصة
واس��تخدم الغالبية العظمى م��ن األفراد 
)92 بالمائ��ة( مركباته��م الخاصة لالنتقال 
فيم��ا  األخي��رة  الس��ياحية  الوجه��ة  إل��ى 
اس��تخدمت نس��بة صغيرة من األف��راد )4 
بالمائ��ة( الطائرة، وكان ذل��ك لالنتقال إلى 

محافظة مسقط أو ظفار في أغلب األحوال.
وع��ن المبي��ت بالوجه��ة الس��ياحية بين 
االس��تطالع أن نصف األفراد قاموا بالمبيت 
خالل رحلتهم الس��ياحية المحلي��ة األخيرة 
وعلى المس��توى اإلجمالي، يقض��ي األفراد 
4 لي��اٍل ف��ي المتوس��ط عند المبي��ت أثناء 
الرح��الت الس��ياحية المحلي��ة. وأق��ام ربع 
األف��راد تقريب��ًا في فنادق أو ش��قق فندقية 
أثن��اء إقامتهم بالوجهة الس��ياحية المحلية 
األخيرة فيما أقام 27 بالمائة من األفراد في 

شقق مفروشة.
وتش��ير نتائج االس��تطالع إل��ى أن الفرد 
الواحد يتكل��ف حوالي 14 ري��ااًل عمانيًا في 
المتوس��ط في الرحلة المحلي��ة إذا لم يقم 
بالمبيت، بينما يتكل��ف حوالي 24 ريااًل في 

المتوس��ط ع��ن كل ليلة يبيته��ا بالوجهة 
السياحية. وبس��ؤال األفراد الذين شملهم 
االستطالع عن مقترحاتهم لتطوير السياحة 
المحلية بالسلطنة كان أهم هذه المقترحات 
تطوير وتزويد األماكن السياحية بالخدمات 
الالزم��ة بنس��بة 86 بالمائة وإنش��اء مدن 
بالمائ��ة   20 بنس��بة  متكامل��ة  ترفيهي��ة 
واالهتم��ام بالترويج الس��ياحي بنس��بة 10 
بالمائة وإنشاء حدائق حيوانات وأحياء مائية 
بنس��بة 9 بالمائة باإلضافة إلى العديد من 

المقترحات األخرى بنسب أقل.
خدمات 

وعن أه��م الخدمات والمرافق الس��ياحية 
التي يجب توافرها في أي وجهة سياحية جاء 
توافر دورات المياه النظيفة على رأس قائمة 
االهتمامات وبنس��بة 74 بالمائة يليه توافر 
المتاج��ر والمطاع��م بالوجهات الس��ياحية 
بنسبة 53 بالمائة وتوافر المظالت وأماكن 

الجلوس بنسبة بالمائة .
وجاء توافر األمن واألمان في مقدمة أكثر 
الخدمات المرافق التي حازت رضا المواطنين 
حي��ث ذكر 95 بالمائة من المواطنين أنهم 
راضون أو راض��ون جدًا عن ذلك، ثم أماكن 
رمي المخلفات » نظافة المكان بنس��بة 74 
بالمائة والطريق المؤدي للموقع الس��ياحي 

بنسبة بالمائة.
في المقاب��ل فإن أق��ل الخدمات/المرافق 
من حيث رضا المواطنين كانت توافر دورات 
المياه ونظافتها، حيث ذكر 35 بالمائة فقط 
من المواطنين أنهم راضون أو راضون جدًا 
ع��ن ذلك، ث��م المظالت وأماك��ن الجلوس 
بنس��بة 45 بالمائ��ة ووس��ائل الترفي��ه في 

المكان بنسبة 49 بالمائة.
مصادر معلوماتية 

وعن أه��م المص��ادر التي يس��تقي منها 
األف��راد المعلومات عن األماكن الس��ياحية 
داخل السلطنة يعتمد ثالثة من كل خمسة 
من العمانيي��ن على األه��ل واألصدقاء في 
الحص��ول على المعلومات الس��ياحية داخل 
الس��لطنة. ف��ي المقاب��ل، 44 بالمائ��ة من 
األف��راد يعتمدون على ش��بكة اإلنترنت، أو 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 14 بالمائة 
ويعتم��د 12 بالمائ��ة م��ن األف��راد عل��ى 
التلفزي��ون،  م��ن  الس��ياحية  المعلوم��ات 
واإلعالنات المطبوع��ة والجرائد ) 4 بالمائة 
ل��كل منهم��ا(، باإلضاف��ة إل��ى 3 بالمائ��ة 
ل��وزارة  الرس��مي  الموق��ع  يس��تخدمون 
الس��ياحة. ويس��تخدم واحد من كل عشرة 
فقط م��ن العمانيي��ن التطبيق��ات الخاصة 

بالسياحة على الهاتف الذكي.
وفيما يخص الس��فر خارج السلطنة يبين 
االس��تطالع أن أكث��ر من نص��ف العمانيين 
الذي��ن ش��ملهم االس��تطالع )51 بالمائة( 
سافروا على األقل مرة واحدة خارج السلطنة 
خ��الل االثن��ي عش��ر ش��هرًا الس��ابقة على 
االس��تطالع كما أن 20 بالمائة منهم قاموا 
بالس��فر خارج الس��لطنة خالل االثني عش��ر 
شهرا السابقة لالستطالع بدون القيام بأية 
رحالت داخلية في الس��لطنة، بينما قام 26 
بالمائ��ة برحالت داخلية فقط دون الس��فر 

للخارج.
سياحة وترفيه

وس��افر 31 بالمائ��ة م��ن العمانيين إلى 
الخ��ارج وقام��وا برحالت داخلي��ة في نفس 
الوق��ت، مقاب��ل 23 بالمائ��ة ل��م يقوم��وا 
بأي��ة رحالت عل��ى اإلط��الق. وكان الغرض 
األساس��ي من الس��فر لنصف األفراد تقريبًا 
) 48 بالمائ��ة( هو الس��ياحة والترفيه، فيما 
س��افر 16 بالمائ��ة م��ن األف��راد بغ��رض 
التس��وق، و11 بالمائة للعالج، و10 بالمائة 
لزيارة األه��ل أو األصدقاء خارج الس��لطنة. 
كم��ا ذهب 7 بالمائة من المس��افرين خارج 
الس��لطنة ألداء فريض��ة الح��ج أو العم��رة، 
باإلضاف��ة إل��ى 4 بالمائة س��افروا في رحلة 
عمل، أو كمرافق لش��خص في رحلة عالج أو 
دراسة )3 بالمائة(، ونسبة قليلة للدراسة أو 
التدريب واحد بالمائة. ونصف األفراد الذين 
س��افروا خارج السلطنة س��افروا إلى أماكن 
داخل دول��ة اإلم��ارات، وخاصة إم��ارة دبي 
فيما سافر 10 بالمائة من األفراد إلى الهند، 

ونسبة مشابهة )9 بالمائة ( إلى تايالند..
سياحة وتسوق 

وكان الغ��رض األساس��ي من الس��فر إلى 
أغلب الدول ) السياحة والتسوق(..

وتزيد نسبة القيام برحالت سياحية خارجية 
قلياًل بين الذكور عن اإلناث كما تزيد النسبة 
بشكل ملحوظ مع ارتفاع مستوى التعليم او 
ارتفاع المس��توى االقتصادي، كما تنخفض 
نسبة القيام برحالت خارجية مع التقدم في 
العمر فيما ال توجد فروق ملحوظة في نسب 
األفراد الذين قاموا برحالت سياحية خارجية 

حسب الحالة الزواجية .
7 أيام 

وعلى المستوى اإلجمالي، يقضي الفرد 7 
أيام في المتوس��ط أثناء الرحالت السياحية 
الخارجي��ة فيما يصل متوس��ط ع��دد أيام 
الرحلة السياحية الخارجية إلى 13 يومًا في 
بعض الدول مثل الهند، مقابل 3 أيام فقط 
في دول��ة اإلمارات. ونظم الغالبية العظمى 
من األفراد ) 88 بالمائة( رحالتهم السياحية 
الخارجية بأنفسهم فيما استعان 9 بالمائة 
فقط بشركات السياحة ونسبة صغيرة من 
األف��راد )3 بالمائ��ة( قامت جه��ة العمل أو 
الدراس��ة بتنظيم رحالتهم. وع��ن التكلفة 
المالية يتكلف الفرد الواحد على المس��توى 
اإلجمالي حوال��ي 75 ريااًل عمانيًا عن اليوم 
الواحد في الرحلة الخارجية، فإذا كان الفرد 
يقضي في المتوسط 7 أيام في الرحلة فإن 
ذل��ك يعني أن الفرد الواح��د يتكلف حوالي 
525 ريااًل للرحلة الخارجية في المتوس��ط. 
وعن م��دى الرضا ع��ن الوجهة الس��ياحية 
بيب��ن االس��تطالع أن أن 9 من كل 10 من 
األفراد راضون عن الوجهة الس��ياحية التي 
زاروها وق��د ينصحون أقاربهم وأصدقاءهم 

لزيارتها مستقباًل.

جمال المكان واعتدال الطقس وتوافر الخدمات والمرافق السبب الرئيسي للرحالت السياحية  

   57% نسبة اإلقبال على السياحة الداخلية

مس�قط وظ�فار وج�نوب الش�رقية
أكثر الوجهات السياحية جذبا في السلطنة

  74 % توافر دورات 
المياه النظيفة على رأس 

قائمة االهتمامات يليه 
توافر المتاجر والمطاعم

67  %  يسافرون الى 
الهند للعالج و90  %  

للسعودية للحج والعمرة 
و28  %  إليران و17  %  

إلى تايالند بغرض العالج 
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مسقط �� 
آس��يا بن��ت مس��لم ب��ن ناص��ر العامرية 
مهندسة معمارية وعاش��قه لصعود الجبال 
والمغام��رات بدايتها كان��ت متواضعة جدا 

حسب حديثها مع »وجهات«.
حيث كانت تس��ير مشيا لمسافات قصيرة 
وطويلة ثم بعدها بدأت الدخول في رياضة 
الهايكنج مع فرق جبلية سواء كانت عمانية 
ام غيره��ا ومن هنا كان��ت البداية الحقيقية 
رحلته��ا في صع��ود الجبال وعش��ق القمم 
وتحدي المغامرات واستكشاف سلطنة عمان 
م��ن األعل��ى. وتضيف: رياض��ة الهايكنج او 
المش��ي الجبلي هي رياضة ممتعة وتتطلب 
لياق��ة بدنية جيدة، كما ان له��ا الكثير من 
األبعاد التاريخية والتراثية واالجتماعية وهي 
رياضة مليئ��ة بروح التحدي واالستكش��اف 
وكذل��ك التأم��ل له��ذه الطبيعة الس��احرة 

وغرابة االماكن وظروف الطريق.

حب الطبيعية
حيث ان رياضة صعود او المش��ي الجبلي 
تجعل من االنس��ان محبا للطبيعة وصديقا 
للبيئ��ة بحي��ث انه��ا تعلم��ه ع��دم رم��ي 
النفايات او االضرار بالبيئة والمحافظة على 
الممتلكات العامة . ه��ذه الرياضة علمتني 
ش��خصيا القيادة واالصرار والتحدي وخوض 
تجربة جديدة وفريدة وقمم الجبال علمتني 
الق��وة والش��موخ وكذل��ك ح��ب الطبيع��ة 

والبساطة والتعاون مع الجميع.
وتق��ول آس��يا العامري��ة: تُم��ارس ه��ذه 
الرياضة الى االن في س��لطنة عمان بشكل 
ف��ردي بحي��ث يتجمع بع��ض االصدق��اء او 
فريق واحد في وقت اإلج��ازة او وقت الفراغ 

ويقطعون مسافات المشي الجبلي ويسيرون 
وف��ق خريطة او دلي��ل يكون يعرف مس��ار 
الطريق ف��ي المناطق البعي��دة عن المدن 
والت��ي تتمي��ز بوعورتها وجم��ال الطبيعة . 
فقبل كل رحل��ة يقوم اي فريق جبلي بوضع 
خطة متكاملة ويت��زودون بكمية من الماء 
والطعام حس��ب الحاجة وطول المسافة مع 
ضرورة التخطيط الجيد للوصول الى المكان 

المناسب قبل نفاذ الماء او حلول الظالم.

أهداف وطنية
وتؤكد ان هذه الرياضة لها أهداف كثيرة 
وطني��ة كان��ت او صحي��ة كما أنها تس��لط 
الض��وء على الترويج للس��ياحة الداخلية في 
س��لطنة عمان حي��ث ان الس��لطنة تمتلك 
كل المقومات الطبيعية من جبال وس��هول 

وأودية ورمال وصحارى وشواطئ و ةكهوف 
وفي ظل الغنى الس��ياحي والجمالي والتنوع 
هذا فإن رياضة تس��لق والمشي الجبلي من 
الرياض��ات الت��ي القت روجا مؤخ��را لمحبي 
كان��وا  س��واء  والمغام��رات  االستكش��اف 

عمانيين او غير عمانيين.
كم��ا تلعب ه��ذه الرياض��ة دورا هاما في 
تنش��يط وتعزي��ز الس��ياحة الداخلي��ة بين 
ال��دول األخ��رى من خ��الل إقام��ة فعاليات 
كثي��رة اثن��اء ممارس��ة الرياض��ة بحيث ان 
بإمكانه��ا ان تك��ون دافع��ا وعام��ل جذب 
لمحب��ي هذه الرياضة من خارج الس��لطنة . 
فممارس��ي هذه الرياضة دائما ما يس��عون 
ومختلف��ة  جدي��دة  مس��ارات  الستكش��اف 
والتي قد تستكشف ألول مره او يتم توثيق 
بع��ض األماكن الت��ي يكون باالم��كان ان 

تستغل على الصعيد السياحي. وهناك فرق 
ش��بابية عماني��ة تمتل��ك موس��وعة كبيرة 
لمسارات جذابة وطرق تتسم بروح المغامرة 
واالستكش��اف جراء المسارات العديدة التي 
ينظموها بمش��اركة محلي��ة ودولية وايضا 
من خالل تبادل االفكار مع الفرق المشابهة 
ف��ي بعض ال��دول المج��اورة. حي��ث يقوم 
ممارس��ي ه��ذه الرياض��ة بااللتق��اط صور 
لالماكن التي تستهوي عشاق الطبيعة مما 
يؤدي الى توافد عش��اق المغامرات وبالتالي 
تعزيز وتنشيط الحركة السياحية الداخلية .

مقومات سياحية 
كما تس��اهم هذه الرياضة بشكل مباشر 
في اظه��ار المقومات الس��ياحية المختلفة 
التي تتمتع بها سلطنة عمان والتي احيانا ال 

يمكن الوصول اليها اال باالقدام واستكشاف 
هذه االماكن السياحية والطبيعة ومن خالل 
ممارسة هذه الرياضة من شأنها ان تساهم 
في استقطاب الهواة من جميع انحاء العالم 

لتعزيز االقتصاد الوطني.
ال��ى  دائم��ا  س��عيا  هن��اك  ان  وتؤك��د 
استقطاب دعم لوجس��تي ومادي من قبل 
الجه��ات المعنية وكذل��ك القطاع الخاص 
لما تس��اهم فيه هذه الرياضة في تنشيط 
قطاع الس��ياحة واالرشاد السياحي . ونأمل 
ان تلتف��ت الش��ركات الس��ياحية في تبني 
بعض المب��ادرات في ه��ذا المجال ودعم 
المسارات الجبلية التي تنظمها هذه الفرق 
الجبلي��ة والعمل جنبا ال��ى جنب مع بعض 
الفرق في تنظيم مس��ارات خاصة بالسياح 

من خارج السلطنة.

إحياء األسواق التقليدية
تزخر الس��لطنة من ش��مالها إل��ى جنوبها بأس��واق تقليدية 
وتاريخي��ة كانت في ي��وم ما ملتق��ى التجار والقبائ��ل، ورغم 
وجوده��ا حتى بداي��ة الثمانينيات لكنها اختفت فج��أة من دون 

تخطيط للمحافظة عليها من االندثار.
ونذك��ر عديد األس��واق في والي��ات محافظت��ي الباطنة منها 
سوق بركاء والرس��تاق والمصنعة والسويق وصحار  وغيرها، 
بجانب األس��واق في محافظتي شمال وجنوب الشرقية التي ال 
يزال بعضها يحتفظ بدوره مثل سوق سناو وإبراء بجانب وجود 

سوق نزوى التاريخي
 في محافظة الداخلية الذي حافظ على وجوده طوال السنوات 

الماضية بسبب االهتمام من الجهات المعنية.
وقبل أيام تش��جع عدد من الش��باب الحياء سوق المسيلة في 
والي��ة المضيب��ي وتابعنا كيف ع��ادت الحياة  إلى الس��وق بعد 

تنظيفه بجهود أبناء المضيبي.
إن األس��واق القديمة تشكل وجهة سياحية يفضلها كثير من 
السياح الذين يزورون السلطنة خاصة األوروبيين لما تتمتع به 
من حياة تقليدية في البيع والش��راء كما هو الحال في هبطات 

األعياد. 
لذلك يفترض اليوم أن نعيد إحياء تلك األسواق التي اندثرت 
لتعود إلى حياتها األولى التي كانت عليها قبل اندثارها وتوقف 
نشاطها وهذا أوال يعود على أبناء الوالية ومن ثم دعم الجهات 
المعنية النجاح عودتها من جديد لتكون مزارا ووجهة س��ياحية 

تفوح منها رائحة الماضي التليد والحاضر المشرق.

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

أقامت الفنانة التشكيلية اإليرانية نرجس حيدري معرضا لها في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية التابعة لمركز 
السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البالط السلطاني. احتوى المعرض الذي اختتم في 11 يناير الجاري، 

على 45 لوحة فنية في مختلف المدارس الفن.
»العمانية« وعرضت الفنانة التشكيلية اإليرانية من خالل المعرض تجاربها الفنية المختلفة. 

info@wejhatt.com

المهندسة المعمارية آسيا العامرية ل "وجهات":

عشقي صعود قمم الجبال واستكشاف جمال عمان 
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مسقط �� 
تنطل��ق الدورة الثامنة عش��رة من مهرجان 
مس��قط  في 18 يناير الجاري وسط تجهيزات 

مكثفة بمواقع المهرجان المختلفة.
وأكد خالد بن محمد بن عمر بهرام مساعد 
رئي��س بلدي��ة مس��قط لش��ؤون الخدم��ات 
ومس��اعد رئي��س اللجنة الرئيس��ية المنظمة 
لمهرجان مسقط: نحتفي في الدورة الجديدة 
من مهرجان مسقط بمضي عشرين عاما منذ 
انطالقت��ه في الفترة من 3 إلى 20 فبراير من 

عام 1998م بحديقة القرم الطبيعية آنذاك.
واس��تطاع المهرجان بفضل جه��ود بلدية 
مس��قط والجه��ات المتعاونة خالل مس��يرة 
المهرجان أن تؤس��س قاعدة جماهيرية لهذا 
الحدث الس��نوي محافظا عل��ى تألقه وتنوعه 
وتقدي��م مختلف الفعاليات على المس��تويين 
المحل��ي والدول��ي.  فق��د أثب��ت م��ن خالل 
استمراريته أنه يتعدى كونه مهرجانا ترفيهيا 
فقط إنما منصة ترويجية تس��هم في تدعيم 
حركة الس��ياحة الداخلية والخارجية من خالل 
التعريف بالس��لطنة ومقوماته��ا الثرية وإبراز 
التن��وع البيئ��ي والحض��اري ال��ذي تزخ��ر به 
والع��ادات والتقاليد العماني��ة العريقة واإلرث 
الحض��اري والم��وروث التقليدي ف��ي روزنامة 
برام��ج وفعالي��ات متنوع��ة ومتجددة ش��كال 
ومضمونا؛ ليك��ون المهرج��ان بذلك واجهة 
الس��لطنة للزائر والسائح، فضال عن ما يؤديه 
من دور بارز في  إنع��اش الحركة االقتصادية 
والتجارية من خالل تنش��يط الس��وق المحلي 

والترويج للمنتج الحرفي واألسواق التراثية.
وتتواف��ق انطالقة مهرجان مس��قط 2018 
وإج��ازة منتص��ف الع��ام الدراس��ي لط��الب 
وفرص��ة  والجامع��ات  والكلي��ات  الم��دارس 
لالس��تمتاع باألج��واء الش��توية الجميل��ة مع 
بمواقع��ه  المتنوع��ة  المهرج��ان  فعالي��ات 
المختلف��ة. حي��ث تس��تمر ال��دورة الحالي��ة 
للمهرجان لمدة 24 يوما حيث ينتهي في 10 
فبراير المقبل ، ويعقبها انطالق طواف عمان 
لمدة س��تة أيام ب��دًء من 13 فبراير لتش��هد 
محافظ��ة مس��قط أج��واًء حيوية م��ن التألق 
وهي تستقبل مهرجان مس��قط، هذا الحدث 
الس��نوي ال��ذي يأتي متج��ددا تحت ش��عار« 
لنحتف��ل معا » من خالل دورته الثامنة عش��ر 
من عمر المهرجان، واضعا اس��مه على أجندة 
الفعاليات الدولي��ة واإلقليمية بحجم ما يبرزه 
م��ن مكونات وفعاليات تغط��ي مختلفالميول 
والتطلعات، وما يوجده المهرجان من تجانس 

حضاري وترابط فكري مع مختلف الثقافات.
وبذلت اللجنة المنظم��ة للمهرجان جهودا 
كبيرة وملموس��ة في االستعداد لهذه الدورة 
م��ن المهرج��ان، بوضع التص��ورات وتدارس 
والبرام��ج  الفعالي��ات  واختي��ار  المقترح��ات 
بعناية بمش��اركة عدة جهات، وإتاحة الفرص 
لالس��تفادة من الخبرات والتج��ارب والجهود 
األخرى في إقامة وإدارة وتنظيم المهرجانات.

مواقع متعددة 
وتتع��دد مواق��ع  مهرجان مس��قط الحتواء 
فعاليات��ه المتنوعة الرياضي��ة منها والثقافية 
والفنية وغيرها بجانب الموقعين الرئيس��ين 
وهم��ا  متنزه العامرات العام ومتنزه النس��يم 
الع��ام إضاف��ة إل��ى نادي عم��ان للس��يارات، 
وعدد من القاع��ات واألندية الثقافية، وطواف 
عمان ال��ذي يمر عبر مس��ارات ف��ي عدد من 
محافظات الس��لطنة. باإلضافة إلى الفعاليات 
الغنائي��ة والمس��رحية والفني��ة المنوعة على 
مس��رح المدينة وفي مركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض.

متنزه النسيم 
وأوض��ح مس��اعد رئي��س اللجنة الرئيس��ية 
متن��زه  فعالي��ات  أن  للمهرج��ان  المنظم��ة 

النس��يم العام تحتضن العديد من الفعاليات 
والبرام��ج واألنش��طة التعليمي��ة واالبتكارية 
والترفيهي��ة للطفل لتنمي��ة قدراته المعرفية 
وابداعاته وصقل هواياته أبرزها قرية األسرة 
ومسرحالطفل الذي يضم العديد من الفعاليات 
بقالب متجدد  لألطفال  المتنوعةوالمخصصة 
ومتنوع يتناس��ب واهتماماتهم  في تش��كيلة 
متنوعة م��ن المناش��ط التعليميةوالتثقيفية 
والتوعوي��ة والترفيهي��ة، والت��ي تتمث��ل في 
مسرحيات لألطفال ومحاضرات توعوية هادفة 
وع��روض للش��خصيات الكرتوني��ة وعروض 
كوميدي��ة ومهرجي��ن وألعاب الخف��ة وغيرها 
الكثي��ر، وكذلك متنزه الفنون والتس��لية وهو 
متنزه متكامل يجمع ع��ددًا كبيرًا من األلعاب 
الكهربائية واإللكتروني��ة، إضافة إلى مراعاة 
اهتمام��ات األس��رة عام��ة من خ��الل العديد 
من الفعاليات  منه��ا المعرض التجاري،وقرية 
تراثية مصغ��رة والفن��ون التقليدية وعروض 
المتنوع��ة  والفعالي��ات  الساحاتوالمس��رح 
والتفاعلية مع الجمهور، باإلضافة إلى عروض 
األلع��اب الناري��ة التي تك��ون بش��كليومي ، 
باإلضافة إلى مش��اركة من قبل المؤسس��ات 

الحكومية والخاصة والجمعيات الخدمية.

متنزه العامرات 
وعن فعاليات متنزه العامرات أضاف خالد بن 
محمد به��رام، أن متنزه العامرات العام يقدم 
باق��ة متنوع��ة م��ن الفعاليات أبرزه��ا القرية 
التراثية العمانية، وهي تجس��يد واقعي للقرى 
العمانية، لما تقدمه من مش��اهد حية تختزل 
الزمان والمكان الكتشاف روعة التراث وثرائه 
وتنوع��ه، باإلضافة إلى الس��وق الش��عبي في 
القرية، ال��ذي يهدف للترويج للتراث العماني، 

وكذلك عروض المس��رح للفرق االستعراضية 
الفلكلورية الش��عبية ومتنزه فنون التس��لية، 
وعروض الساحات والمس��رح وفعاليات أخرى 
متنوعة، إلى جانب مش��اركة عدد من الجهات 

الحكومية الرسمية بأركان متعددة.

فعاليات متخصصة 
وأش��ار مس��اعد رئي��س اللجن��ة الرئيس��ية 
المنظمة للمهرجان الدورة القادمة ستش��هد 
أيضًا إقامة عدد م��ن الفعاليات المتخصصة، 
أبرزه��ا تنظيم معرض عروس عُمان 2018م 
وعروض األزياء المصاحبة له، والذي س��يقام 
في مركز عُم��ان للمؤتمرات والمعارض، كما 
س��يحيي الفنانين تامر حسني وميريام فارس 
ومحمد أس��لم وفرقة ميام��ي حفلهم الغنائي 
على مس��رح المدينة بمتنزه القرم الطبيعي. 
وس��يحتضن مس��رح المدينة كذلك مسرحية 
»ولد بطنه��ا« للفنان الكويتي ط��ارق العلي، 
وع��دد م��ن الع��روض الفني��ة والموس��يقية 

األخرى.

ملتقى الثقافة 
مهرج��ان مس��قط ال يقتص��ر عل��ى  كونه 
احتفاليا فقط؛ ب��ل يتعدى ذلك لكونه ملتقى 
الفك��ر واالب��داع والثقافة، حي��ث تجتمع فيه 
كوكبة من أهم المفكرين والمثقفين واألدباء 
م��ن داخ��ل الس��لطنة وال��دول العربي��ة في 
محاولة جادة من اللجن��ة المنظمة للفعاليات 
الثقافية إليجاد بيئة ثقافية تجذب المهتمين 
والنخبة المثقفة من المجتمع بش��كل يعكس 
الوج��ه الحض��اري للس��لطنة ويث��ري الحي��اة 
الفكري��ة والثقافي��ة. حيث يق��دم المهرجان 
مجموعة فعاليات ثقافية ثرية في موضوعاتها 
التي تهتم بش��تى فن��ون األدب والثقافة  من 
خالل تقديم ن��دوات فكرية وأمس��يات أدبية 
وش��عريةباإلضافة إل��ى ع��دد م��ن الن��دوات 
والمحاضرات التي يقدمها مختصون في عدد 

من المج��االت. وق��د أوضح خال��د بن محمد 
بن عمر بهرام مس��اعد رئيس بلدية مسقط 
ومس��اعد رئي��س اللجنة الرئيس��ية المنظمة 
لمهرجان مسقط أن إقامة الفعاليات الثقافية 
يتم بالتنس��يق والتعاون مع عدد من الجهات 
المعني��ة بالثقاف��ة والفن والفكر بالس��لطنة 
أبرزه��ا الجمعي��ة العماني��ة للكت��اب واألدباء 
والنادي الثقافي وجمعية الصحفيين والجمعية 
والجمعي��ة  التش��كيلية  للفن��ون  العماني��ة 
العمانية للتصوير الضوئي والجمعية العمانية 
للس��ينما. مش��يرا إل��ى تضمن ه��ذه الدورة 
عدد م��ن الفعاليات الثقافية أبرزها مس��ابقة 
األفالم ثالثية األبعاد وملتقى عُمان للتصوير 
الضوئ��ي الذي يجتمع تح��ت مظلته مجموعة 
م��ن المصوري��ن المحترفين من الس��لطنة 
والعال��م، ورك��ن الكت��اب والمقه��ى األدبي 
والمتضم��ن مجموعة م��ن المكتبات ويلتقي 
فيه نخب��ة من المفكرين واألدب��اء والفنانين 
العمانيي��ن، وندوت��ي االس��تثمار في س��وق 
الكت��ب يحاض��ر فيها كل من ولي��د النبهاني 
وزك��ي الحج��ري وحش��ر المن��ذري وفاطم��ة 
إحس��ان وعل��ي اللواتي وإس��حاق الش��رياني 
ون��دوة المهرجان��ات الس��ياحية والتس��ويق 
متخصص��ون  واالقتصادييقدمه��ا  الثقاف��ي 
في ه��ذا المجال، إلى جان��ب المؤتمر الدولي 
للفك��ر ودوره في بناء الوع��ي بمنطقة الخليج 
العربيوال��ذي يتضمن أوراق عم��ل للدكتورة 
شريفة اليحيائية واألستاذة شميسة النعمانية 
والدكتور أحم��د الخير والدكتور عادل العمري 
واألس��تاذ خال��د العض��اض واألس��تاذ عادل 
الشارقي واألستاذ  أحمد البغيلي،وجائزة سالم 
به��وان لألف��الم الروائية القصيرة. وجلس��ة 
تأبين األديب الراحل شبر بن شرف الموسوي 
تقدمه��ا الدكت��ورة حص��ة الب��ادي بجان��ب 
مجموعة م��ن المفكرين العمانيين ، وتنظيم 
ليلة إنش��ادية تحييهما فرقتي البيان وترانيم 

اإلنشاديتين. 

الشباب والرياضة 
يحرص المهرجان أن يالمس ميول الشباب 
واهتماماتهم وهواياتهم بتقديم باقة متنوعة 
من الفعاليات الرياضية سنويا  التي تستهوي 
فئة الشباب والتي تم انتقاؤها بعناية بالتعاون 
م��ع عدد من الجه��ات المعني��ة، ومن أهمها 
فعاليات س��باق االنج��راف أو “الدرفت” والتي 
تحظى بش��عبية جماهيرية وحضور واسع من 
شريحة الشباب في دورات المه�رجان السابقة، 
والت��ي تق��ام عل��ى أرض الجمعي��ة العمانية 
للس��يارات، إضافة إلى احتضان الحدث األبرز 
رياضيا وهو طواف عمان الذي يشارك به نخبة 
م��ن أفض��ل الدراجين العالميي��ن والذي يتم 
على س��تة مراحل. إلى جان��ب إدراج تصفيات 
نهائيات البطول��ة العالمية لخماس��يات كرة 
القدم لله��واة )F5WC( والتي أس��همت في 
استقطاب فئة كبيرة من الالعبين الهواة من 
مختلف محافظ��ات الس��لطنة واختيار ممثلي 
الس��لطنة في نهائيات البطولة في جمهورية 

الصين الشعبية في الدورة الماضية.

مع مرور 20 عاما على انطالقته وبمضامين مثرية وذائقة متفردة 

2018.. »لنحتفل معا« من 18 يناير إلى 10 فبراير 
خالد بهرام: تنوع وثراء وتجديد في فعاليات مهرجان 2018 العائلية والثقافية والفنية والرياضية

■ خالد عمر بهرام

تنطلق النس��خة القادمة من س��باق طواف 
عم��ان ف��ي 13 م��ن فبراي��ر المقب��ل، ضمن 
فعاليات مهرجان مسقط الرياضية الرئيسية، 
وأس��هم ط��واف عم��ان ف��ي التروي��ج لتاريخ 
س��لطنة عمان وحضارته��ا وطبيعتها الخالبة 
والمنج��زات التنموي��ة والعمراني��ة؛ بفض��ل 

التغطية اإلعالمية المتميزة. 
كما استطاع طواف عمان منذ نسخته األولى 
أن يوجه أنظار العال��م إليه مجتذبا نخبة من 
أبرز دراج��ي العالم، ليظهروا للعالم أفضل ما 
لديهم من فنيات وأداء محترف على جغرافية 
السلطنة. ويصنف طواف عمان ضمن  قائمة 
أفضل عشرة سباقات للدراجات الهوائية على 
مس��توى العالم، حيث تمكن أن يلفت األنظار 
إلى الس��لطنة بمختلف تضاريس��ها وبيئاتها 
عب��ر تصوي��ر احتراف��ي يراف��ق الدراجين في 
مسيرهم. حيث تشكل السلطنة البيئة المثلى 
للطواف؛ لم��ا تمتاز به من جغرافية س��احرة 

من س��هول ومرتفعات وقرى وعمران، إضافة 
إلى فعاليات متنوعة ضمن الس��باق تس��لط 
الض��وء على الش��خصية العماني��ة والعادات 
والتقالي��د والموروث الش��عبي. ونجح طواف 
عمان في تقديم صورة مش��رفة عن س��لطنة 
عمان للعالم، وابراز الصورة المش��رقة لتاريخ 
الس��لطنة وثقافته��ا وحضارته��ا ومعالمه��ا 
وطبيعتها الخالبة ذات التضاريس المتنوعة . 
واختت��م خال��د بن محم��د بن عم��ر بهرام 
مس��اعد رئيس بلدية مس��قط مساعد رئيس 
اللجنة الرئيس��ية المنظمة لمهرجان مسقط 
تصريح��ه بدع��وة الجمهور م��ن المواطنين 
مواق��ع  زي��ارة  إل��ى  والس��ياح  والمقيمي��ن 
الفعالي��ات  وحض��ور  المختلف��ة  المهرج��ان 
الترفيهي��ة والتعليمية والثقافي��ة والرياضية 
والفنية واالستفادة مما يقدمه المهرجان من  
ع��روض وفعاليات متنوع��ة متمنيا لهم قضاء 

أوقات طيبة.

طواف عمان سباق النخبة
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مسقط �� 
أطل��ق الطي��ران العُمان��ي، الناق��ل الوطني 
لس��لطنة عُمان، مبادرة تتيح لضيوفه تخفيضا 
بواق��ع 50 % عند القيام بش��راء تصريح رحالت 
الطيران العُماني للس��فر عبر س��لطنة عُمان 
ودول مجل��س التعاون الخليجي وش��به القارة 
الهندي��ة، حي��ث يتوج��ب على الضيوف ش��راء 
واس��تخدام هذا التصري��ح إلكترونيا عبر موقع 
الشركة، في عملية تتسم بالسهولة والسالسة 
إل��ى جانب كونها تس��اهم في توفي��ر التكلفة 
للضيوف بواق��ع 50 %، األمر ال��ذي يتيح لهم 

االستمتاع بتجربة سفر مميزة.

وجهات جديدة
تصريح رحالت الطيران العُماني، بالش��راكة 
مع ش��ركة ‘أوبش��ن تاون’، أعيد إطالقه مجددا 
ليش��مل مجموعة من الوجه��ات الجديدة، بما 
فيها الرحالت بين س��لطنة عُم��ان وبقية دول 
مجلس التع��اون الخليجي باإلضافة إلى ش��به 
القارة الهندية. حيث بات بإمكان المس��افرين 
اآلن القي��ام بتصمي��م تصري��ح الرح��الت بما 
يتناس��ب مع احتياجاته��م؛ إذ يمكن تخصيص 
تصاري��ح رحالت الطيران العمان��ي لتتوائم مع 

األف��راد والعائ��الت إضاف��ة إل��ى مجموعة من 
األصدق��اء أو المس��افرين من رج��ال األعمال، 
وباالم��كان إدراج م��ا يصل إلى 50 اس��ما. كما 
يع��د اختي��ار مواعيد الرحالت أم��را مرنا، فضال 
ع��ن إمكانية حج��ز الرحالت خالل فت��رة تمتد 
من 6 أشهر إلى 4 س��اعات مسبقا، وكلما كان 
حجز الرحالت مسبقا زادت فرصة االستفادة من 
أفضل األس��عار. ويمكن اس��تخدام التذاكر في 

فترة تمتد من أسبوع واحد إلى سنتين.

استمتاع 
وق��ال المهن��دس عبدالعزي��ز ب��ن س��عود 
الرئيس��ي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني 
بالوكالة: نحن مسرورون لتوفير تصريح رحالت 
الطي��ران العُمان��ي إلى جميع ضيوفن��ا األعزاء 
في كل من س��وق سلطنة عُمان ودول مجلس 
التعاون وش��به القارة الهندية. لقد أمضينا آخر 
12 ش��هرا ف��ي االس��تماع لوجهات نظ��ر وآراء 
الضي��وف والعمالء على حد س��واء، ونحن على 
ثقة بأن هذا المنتج الذي يتس��م بالمرونة من 
ش��أنه أن يلب��ي المتطلب��ات وجوان��ب محددة 
لم نتمكن س��ابقا من تقديمها عبر الوس��ائل 
التقليدية. وبالعمل مع ش��ريكنا ‘أوبشن تاون’ 
نح��ن واثق��ون بأننا نق��دم منتجا س��يبقى في 

ذاكرة الضيوف. وأود في هذا السياق أن أتوجه 
بالش��كر للرئيس التنفي��ذي ل� ‘أوبش��ن تاون’  
ساش��ين جول، وفريق عمله على كل ما بذلوه 
م��ن جهود حثيثة لتوفير ه��ذا المنتج للطيران 
العُماني، حي��ث أن إمكانياتهم وخبراتهم من 

شأنها أن تثبت جدواها في تقديم منتج ناجح.

مفهوم فريد
م��ن جانب��ه، ق��ال ساش��ين ج��ول، الرئيس 
التنفي��ذي ل� ‘أوبش��ن ت��اون’: اننا مس��رورون 
للتعاون مع الناقل الوطني لس��لطنة عمان في 
تقديم هذا المفهوم الفريد واالستثنائي، الذي 
يعك��س بوض��وح التفكي��ر المتطل��ع للطيران 
العُمان��ي. نح��ن على ثق��ة تامة ب��أن ضيوف 

الطيران العُماني سيسرون بالنتائج.
جدي��ر بالذكر أن مبيع��ات التذاك��ر الخاصة 
بتصريح رح��الت الطيران تبدأ م��ن 100 ريال 
عُماني، علما بأنها تخض��ح لمدى توفرها عند 
القيام بإجراء الحج��ز. ينبغي أن يتم حجز ثالث 
رح��الت على األقل ف��ي كل عملية ش��راء، كما 
يت��م الموافقة على طلب��ات الترقية في غضون 
24 ساعة قبل موعد المغاردة على متن الرحلة 
بحيث ال تتجاوز المدة س��اعة واحدة قبيل ذلك. 
التذاكر الصادرة غير قابلة لالسترداد أو التغيير.

الكويت �� 
تنطل��ق فعاليات مع��رض الكويت للطيران 
2018 ف��ي دورته األولى لم��دة 4 أيام خالل 
الفت��رة من 17 إل��ى 20 يناير الج��اري بمطار 

الكويت الدولي.
وبحسب القبس، يس��تقطب المعرض أكثر 
من 125 شركة محلية وعالمية متخصصة في 
قطاعي الطيران المدني والعسكري، وسيضم 
العدي��د من الطائرات التجارية وطائرات رجال 
األعمال واإلسعافات الجوية والمروحيات، وكل 
م��ا يخص صناع��ة الطائرات م��ن المحركات 

وأجهزة المالحة.
وأظه��ر تزاي��د ف��رص األعمال في أس��واق 
الطي��ران المدني��ة والدفاعي��ة والتجارية في 
المنطق��ة الحاج��ة لتنظي��م فعالي��ة من نوع 
متميز بش��كل اس��تثنائي، والت��ي يمكن من 
خاللها ط��رح الفرص الحصري��ة لالجتماعات 
بي��ن الش��خصيات المهم��ة والوف��ود م��ن 
ذوي المس��تويات العلي��ا م��ن المس��تثمرين 

والموردين. ويمث��ل المعرض فرصة حقيقية 
لالس��تفادة واالطالع على أبرز التكنولوجيات 
ف��ي مج��ال الطي��ران، كم��ا يتيح للش��ركات 
المش��اركة تقديم أحدث منتجاتها وخدماتها 
في الصناع��ات الدفاعية والجوي��ة والتجارية 
ومس��تلزمات المطارات الحديث��ة التي تخدم 
المسافرين وتقدم لهم التسهيالت المطلوبة 

ووسائل الرفاهية.
ويهدف معرض الكويت للطيران للمشاركة 

والدخول كمنافس رئيسي في سوق الطيران 
ف��ي المنطقة، فبمش��اركة ش��ركات الطيران 
لخدم��ات  المقدم��ة  والش��ركات  العالمي��ة 
الطيران في المعرض س��يكون من الس��هل 
تش��جيع الش��ركات العالمي��ة لالس��تثمار في 
مجال الطيران في الكويت، وذلك بعد التعرف 
على المش��اريع والخطط المستقبلية الخاصة 
بمج��ال الطي��ران ف��ي خطة الكوي��ت 2035 

»كويت جديدة«.

القاهرة �� 
أعلنت ش��ركة مص��ر للطيران، عن تس��يير 
ثالث رحالت إلى العاصمة الروس��ية موسكو، 

بداية شهر فبراير المقبل، بحسب بيان لها.
وكان وزي��ر الطيران أعلن منتصف الش��هر 
الماضي، عودة الرحالت الجوية المباشرة بين 
القاهرة وموسكو، مطلع فبراير المقبل، خالل 
مراس��م توقيع اتفاقي��ة التعاون بش��أن أمن 
المطارات تمهيدا الس��تئناف الرحالت الجوية 
بين البلدين، مع وزير النقل الروسي مكسيم 

سوكولوف، مؤخرا.

وقال وزير الطيران حينها: نعتبر أن الطيران 
بين موسكو والقاهرة سيكون مفتوحا اعتبارا 
م��ن مطل��ع فبراير المقب��ل. كان��ت الرحالت 
الجوية من روس��يا إلى مص��ر قد توقفت بعد 

تحطم طائرة روس��ية فوق س��يناء في أكتوبر 
2015«، مش��يرًا إلى أن روسيا ومصر تبحثان 
في أبريل المقبل، مس��ألة اس��تئناف الرحالت 

الجوية التجارية بين البلدين.

الطيران العماني يوفر تخفيضا 50 %
على رحالته عبر تصريح الرحالت الجديدة

»القطرية« تحصد 3 جوائز في حفل 
توزيع جوائز مجلة »جلوبال ترافلر«

الدوحة - قنا 
حص��دت الخطوط الجوية القطرية، جائزة أفضل ش��ركة طيران للدرجة 
األولى على مستوى العالم، وجائزة أفضل تصميم لمقاعد الدرجة األولى، 
وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق األوسط للعام الثاني على التوالي، 
وذلك خال حفل توزيع جوائز مجلة »جلوبال ترافلر«، التي تعد واحدة من 

أكثر الجوائز المرموقة في قطاع الطيران عالميا.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، 
في بيان صدر عن الش��ركة، إن فوز الناقلة بثاث جوائز خال حفل مجلة 
»جلوبال ترافلر« للعام الثاني على التوالي يجس��د اعتراف شريحة واسعة 
من المس��افرين حول العالم بجودة الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية 
القطرية على متن رحاتها. معربا عن تطلعه إلى تلبية توقعات المسافرين 
عبر إتاحة مستوى جديد من االبتكار والراحة، وتمكينهم من اختبار تجربة 

سفر على درجة رجال األعمال تحاكي تجربة السفر على الدرجة األولى.
ويتزام��ن ف��وز الخطوط الجوي��ة القطرية بهذه الجوائز م��ع تحضيراتها 
إلطاق مقاعد »كيو س��ويت« على الرحات بين مطار حمد الدولي ومطار 
ج��ون إف كينيدي في نيويورك، حيث س��يتمكن ال��ركاب على الرحات إلى 

نيويورك من االستمتاع بهذه التجربة اعتبارًا من 16 ديسمبر 2017.

»العربية للطيران« تحلق إلى مطار 
شـــيريميتيفو 4 مــرات أســـبوعــــيا 

الشارقة �� 
تبدأ » العربية للطيران » تسيير رحاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي 
مطل��ع فبراي��ر من العام المقب��ل، ليمثل ثاني المط��ارات التي تحط فيها 
الناقل��ة ف��ي موس��كو، معززة ع��دد رحاتها إل��ى العاصمة الروس��ية إلى 
رحلتي��ن يوميًا. وبذلك تحلق الناقلة إلى كل م��ن مطاري »دوموديدوفو« 
و»ش��يريميتيفو« في موس��كو. وتقلع الرحلة بمعدل أربع رحات أسبوعيًا 

من مطار الشارقة الدولي.
ومع مطلع مارس من عام 2018 س��ترفع العربية للطيران عدد رحاتها 

من أربع رحات أسبوعية إلى رحلة يوميًا إلى مطار شيريميتيفو.
وقال ع��ادل العل��ي، الرئيس التنفي��ذي: نحن س��عداء بخدمة مطاري 
موس��كو األكث��ر ازدحام��ًا، لنوفر لمس��افرينا الخي��ارات التي تناس��بهم. 
رحاتنا إلى موسكو ستخدم سوقًا نشطة تستقطب مسافرين للسياحة 
وكذلك األعمال. س��يتمكن مسافرونا مع إطاق رحات شيريميتيفو من 
االس��تفادة من خيارات الربط بين روس��يا والش��ارقة والوجهات العالمية 

التي تخدمها شبكتنا.

االتحاد للطيران تعلق رحالتها إلى طهران 

أبوظبي �� 
أعلن��ت »االتح��اد للطي��ران« أنها ق��ررت تعلي��ق رحاتها بي��ن أبوظبي 

وطهران اعتبارًا من 24 من شهر يناير 2018
وقال متحدث رسمي باسم االتحاد للطيران إن الشركة بدأت في تقلص 
عدد رحاتها بين 25 ديسمبر الماضي و23 يناير 2018 من خمس رحات 
أس��بوعية إل��ى رحلتين في األس��بوع، معربا عن اعتذار االتح��اد للطيران 

لضيوفها عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لهذه التعديات.
وأوضح أنه س��تتم إعادة الحجز للضيوف الذين حجزوا على رحات كانت 
مقررة لما قبل 23 يناير 2018، على رحات بديلة بحس��ب توفر المقاعد 
أو يمكنهم استعادة أموالهم بالكامل فيما سيسترد الضيوف الذين حجزوا 

على رحات بعد 24 يناير 2018 كامل المبلغ المدفوع.

معرض الكويت للطيران 2018 يستقطب 125 شركة 

عودة الرحالت الجوية بين القاهرة وموسكو
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نجاح أول رحلة تجريبية من مبنى المسافرين الجديد 

انتظار إعالن افتتاح مطار مسقط الدولي رسميا
مسقط - العمانية 

أكد عدد من المسؤولين على نجاح الرحلة 
التجريبي��ة م��ن مبن��ى المس��افرين الجديد 
بمطار مس��قط الدولي التي س��ارت بش��كل 

سلس دون أية مالحظات تذكر.
وش��ارك ف��ي الرحل��ة التجريبي��ة أكثر من 
200 ش��خص من المس��ؤولين والمختصين 
في قط��اع الطيران المدني وممثلي وس��ائل 
اإلع��الم ورواد التواصل االجتماعي ونظمتها 
وزارة النق��ل واالتص��االت والهيئ��ة العام��ة 
للطي��ران المدني والش��ركة العمانية إلدارة 

المطارات.
وأك��د الدكت��ور محم��د بن ناص��ر الزعابي 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئة العام��ة للطيران 
المدن��ي عل��ى أن الرحل��ة التجريبي��ة حققت 
األهداف المرجوة منها بكل س��هولة ويس��ر 
حيث م��ر المس��افرون المش��اركون بالرحلة 
ب��كل إجراءات الس��فر ب��دًءا من ن��زول مبنى 
والتفتيش  الج��وازات  واجراءات  المس��افرين 
الطائ��رة  الح��رة ورك��وب  بالس��وق  م��رورًا 
واإلق��الع ومن ثم اجراءات العودة إلى المطار 

والتفتيش واستالم الحقائب.
وثم��ن الزعاب��ي الجهود الت��ي بذلتها كل 
من وزارة النقل واالتص��االت والهيئة العامة 
للطي��ران المدني والش��ركة العمانية إلدارة 
المطارات وشرطة عمان السلطانية والطيران 
العمان��ي ومس��اهمتها في إنج��اح أول رحلة 

طيران عبر مطار مسقط الجديد.
تجارب 

واض��اف أنه ت��م االنته��اء خالل االس��ابيع 
الماضية من اجراء 22 تجربة تشغيلية لجميع 
مراف��ق المطار، مؤكدا عل��ى اكتمال االعمال 
االنش��ائية في مبنى المس��افرين منوها في 
نف��س الوق��ت بأهمي��ة التجارب التش��غيلية 
والتي تتم بغرض التأكد من جاهزية االنظمة 
وتكاملها وعملها بكفاءة عالية، مشيرً إلى أن 
هذه التجارب سوف تستمر خالل يناير الجاري 
بمش��اركة مجموعة كبيرة م��ن المتطوعين 
تص��ل إل��ى 17 أل��ف متطوع وس��وف تتجاوز 
بع��ض التج��ارب أكثر م��ن 3 آالف مش��ارك 
بهدف التأكد من جاهزية األنظمة وخط سير 

المسافرين في رحلتي المغادرة والعودة.
وفيم��ا يتعل��ق بموع��د االفتتاح الرس��مي 
للمطار أكد الزعابي أن موعد االفتتاح س��يتم 
اإلع��الن عنه ف��ي وقت الحق، مش��يرا إلى ان 
تج��ارب الجاهزية حققت نس��بة نج��اح عالية 
تتج��اوز 60 بالمائة والهيئ��ة العامة للطيران 
المدن��ي تع��ول عل��ى التج��ارب المتقدم��ة 
بمشاركة المتطوعين بهدف تجربة األنظمة 
واخذ آراء ومالحظات المشاركين في التجارب 

للتأكد من سالمة وأمن المسافرين المطار.
وأش��ار إلى ان هناك طلبات عديدة الفتتاح 
خطوط طيران جديدة مع بدء تشغيل المطار 
معرب��ا عن امله ف��ي االنتهاء م��ن تراخيص 
تش��غيل المطار قبي��ل البدء الفعل��ي للمطا 
قائ��ال: "العملي��ة تت��م وفق مراحل واش��راف 

ومتابعة من قبل مختلف الجهات المعنية".
م��ن جهة أخرى، قال رئي��س الهيئة العامة 
للطيران المدني إن الهيئة أصدرت مجموعة 
م��ن الموافق��ات المبدئي��ة للطي��ران العام 
لكنها ستس��تكمل جميع اإلج��راءات النهائية 

للتراخي��ص، متوقعًا ان يش��هد مطلع العام 
القادم تشغيل إحدى هذه الشركات.

رافد قوي 
م��ن جانبه��ا أش��ادت ميث��اء بن��ت س��يف 
المحروقي��ة وكيل��ة وزارة الس��ياحة بالجهود 
المبذولة في مطار مس��قط الجديد من قبل 
كاف��ة القائمي��ن على اختبار انظم��ة المطار. 
مشيرة الى ان البرامج التجريبية للمطار كانت 
جدا ناجحة وهذا يعكس االستعدادات الجيدة 
الفتت��اح المط��ار والذي بدوره س��يقوم بدور 

كبير في تعزيز القطاع السياحي.
وأوضح��ت ان قط��اع الس��فر ج��زء ال يتجزأ 
من قطاع الس��ياحة فهي منظومة متكاملة، 
معتبرة ان مطار مس��قط رافد ق��وي للقطاع 
الس��ياحي، كما هو ش��أن المط��ارات االخرى 
حيث تعتب��ر اضافات مهمة منوه��ًة في هذا 
الصدد بالدور الذي قام به ايضا مطار صاللة 
بعد افتتاحه والذي انعكس ايجابيا على حركة 
المس��افرين الى صاللة وزيادة عدد الس��ياح 

سواء من السلطنة أم خارجها.
مرافق وأنظمة

من جهت��ه ق��ال المك��رم حاتم ب��ن حمد 
الطائي عض��و مجلس الدول��ة رئيس تحرير 
جري��دة الرؤي��ة إن الرحل��ة التجريبي��ة التي 
انطلقت اليوم من مبنى المس��افرين الجديد 
بمطار مس��قط الدولي مضت بشكل سلس 

بحضور حوالي 200 شخص من المسؤولين 
والمختصي��ن ف��ي قط��اع الطي��ران المدني 
وممثل��ي وس��ائل اإلع��الم ورواد التواص��ل 
االجتماعي، مش��يدًا بما ش��اهده من مرافق 

وأنظمة يحتويها مطار مسقط الجديد.
وأضاف، ان افتتاح المطار الجديد سيش��كل 
مفخ��رة للنهض��ة العُمانية وإضاف��ة نوعية 
لمنجزات الس��لطنة ومن المؤمل أن يساهم 
بش��كل كبي��ر ف��ي االس��تراتيجية العُمانية 

للوجستيات ورفع كفاءات مطارات السلطنة.
وأض��اف الطائ��ي، ان الطاقة االس��تيعابية 
لمبن��ى المس��افرين الت��ي تبل��غ 20 مليون 
مسافر س��نويًا عند االفتتاح ستشكل إضافة 
جديدة ونوعية في سياسة التنويع االقتصادي 
ودف��ع عجلة نمو القطاع الس��ياحي، موضحًا 
انه يتوفر فندق فئة )أربعة نجوم( في الجانب 
الجوي بمبنى المسافرين مما سيتيح للطيران 
العُماني مواصل��ة تجرب��ة "الترانزيت" التي 
يتوق��ع ان تش��هد حركة نمو خ��الل المرحلة 

القادمة.

زيادة التجارب
وأك��د الش��يخ أيمن ب��ن أحمد الحوس��ني 
الرئيس التنفي��ذي للش��ركة العمانية إلدارة 
المط��ارات أن نجاح الرحلة التجريبية س��وف 
يؤث��ر بش��كل إيجابي عل��ى تجارب الش��ركة 
بالش��كل  المط��ار  وجاهزي��ة  التش��غيلية 
المناس��ب، مضيًفا بأنه س��يتم االستمرار في 

مواصل��ة التجارب بش��كل أس��بوعي كل يوم 
"اثنين وأربعاء" ابتداء من ش��هر يناير الجاري 
2018م ولغاي��ة التش��غيل التج��اري الفعلي 
لمبنى المس��افرين الجديد في مطار مسقط 

الدولي.
وق��ال في تصري��ح للصحفيي��ن إن انطالق 
الرحل��ة التجريبي��ة لمط��ار مس��قط الدولي 
الجديد يأتي بالتزامن مع الذكرى ال�44 على 

افتتاح مطار مسقط الحالي.
وأوض��ح ان مط��ار مس��قط الجديد س��وف 
يستوعب 20 مليون مسافر سنويًا ويوجد به 
29موقف طائرة موصوال بمبنى المس��افرين 
و40خرطوم��ا وكذلك 30موقًف��ا غيموصول 

بالمبنى.
وتوقع الحوس��ني ان يصل عدد المسافرين 
بمطار مسقط الدولي الحالي خالل هذا العام 
14 مليون مس��افر، مش��يرًا ال��ى ان المطار 
ق��د حصل خالل هذا الع��ام على أفضل مطار 
في الش��رق األوس��ط من حيث ارتف��اع عدد 

المسافرين.

شركات طيران 
وأش��ار ال��ى ان جميع مط��ارات الس��لطنة 
أصبح��ت مرخص��ة من قب��ل الهيئ��ة العامة 
للطي��ران المدن��ي منذ الش��هر الماضي، اما 
بالنس��بة لمط��ار مس��قط الجدي��د فقد تم 
الحص��ول عل��ى تراخي��ص للم��درج وبعض 

مواقف للطائرات وهي تعد مسألة تكاملية.
وردا عل��ى س��ؤال ح��ول إضاف��ة تش��غيل 
ش��ركات طيران جدي��دة الى مطار مس��قط 
الدول��ي الجديد ، قال ان القس��م التجاري في 
الش��ركة يعمل حالي��ا بالتعاون مع ش��ركات 

الطيران الموجودةبالسلطنة للترويج للمطار 
الجديد حيث قام الفريق باستعراض الفرص 
المتاح��ة لتش��غيل خطوط أخ��رى من خالل 
هذا المش��روع في مختلف األسواق كالسوق 
الصيني واالفريقي، متوقعًا تدش��ين خطوط 
جوية أخ��رى خالل الع��ام المقب��ل عبر مطار 

مسقط الجديد.
وع��ن وض��ع مبنى مط��ار مس��قط الحالي 
أوض��ح ان هناك توجها من قب��ل وزارة النقل 
واالتص��االت والجهات المختصة بالس��لطنة 
بإغ��الق المبنى الحال��ي عند افتت��اح المبنى 
الجدي��د لمطار مس��قط الدولي مش��يرا الى 
ان هن��اك خط��ة ل��دى الحكومة الس��تغالله 
االس��تغالل األمثل مؤكدا ان نس��بة التعمين 
بالش��ركة العمانية إلدارة المط��ارات وصلت 

الى 93 بالمائة.

الزعابي:
تجارب الجاهزية حققت 
نجاحا عاليا تجاوز 60  % 

المحروقية:
مطار مسقط يشكل رافدا 

قويا للقطاع السياحي

الحوسني:
إغالق المبنى الحالي 

للمسافرين بعد افتتاح 
المبنى الجديد 

■ ميثاء المحروقية

■ محمد الزعابي

■ حاتم الطائي

■ أيمن الحوسني
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مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي
قال ش��فيق عالء الدي��ن مدير عام فندق 
مس��ك مس��قط ان هذا الفندق أول فندق 
لسلسلة مس��ك من شركة شذا وهو تحت 
إدارة ش��ركة تعمي��ر ويض��م 195 غرف��ة 

وجناحا بإطاللة على مارينا الموج مسقط.
" ان الفندق  وأضاف في حديث مع "
يض��م ايضا نادٍ صح��ي ومطعمين احدهما 
إيطالي واآلخر بوفية بحانب وجود "تراس"، 
مؤكدا ان منطقة الموج مدينة حيوية النها 
مقص��د للجمي��ع وبذل��ك ان الفن��دق يأخذ 
موقعا استراتيجيا في الموج مسقط بجانب 

أنه قريب من مطار مسقط الدولي.

جذب بيئة األعمال
وأش��ار ال��ى إن فندق مِس��ك أول فندق 
في الم��وج مس��قط وبذلك يأخ��ذ أهمية 
جيدة لجذب بيئة األعمال. حيث ان القطاع 
السياحي في الس��لطنة يشكل أهمية من 
حيث المقومات الس��ياحية الجاذبة ولذلك 
فإن وجود استثمار في إنشاء فنادق جديدة 
يدعم الحركة الس��ياحية. وتتميز السلطنة 
بأنها بلد ذات شعب مضياف وتملك تاريخا 
عريقا إضافة الى أنها تسهل دخول السياح 
الكتش��اف ما تزخر به عم��ان من مقومات 
متنوعة، وان هناك مبادرات حكومية جيدة 

في القطاع السياحي.
 وق��ال مدير  عام فندق مس��ك الموج ان 
من أهداف شذا ان نعزز نسب التعمين في 
مشاريعنا لذلك فاليوم لدينا نسبة تعمين 

 30%  خاص��ة وان لدين��ا مش��روع "ش��ذا 
كفاح" لتش��جيع التعمين بحكم مسؤوليتنا 
الشباب  االجتماعية كش��ركة الس��تقطاب 
الباحثين عن عمل ممن لديهم ش��اهدات 
جامعية في تخص��ص الفندقة، ويتم عمل 
دورات لهم داخل أقس��ام الفندق للتدريب 
والتأهي��ل بعده��ا يختار قس��م للعمل فيه 

ويأخذ موقعه في بيئة العمل.
أرقى الخدمات

وع��ن أهمي��ة وج��ود قط��اع فندقي من 
فئ��ة 4 و5 نج��وم قال ش��فيق: يأتي وجود 
ه��ذه الفن��ادق كتدعيم للقطاع الس��ياحي 
وعامل جذب للس��ياح الى الس��لطنة، حيث 
تتوف��ر في هذه النوعية م��ن الفنادق أرقى 
الخدمات الت��ي يبحث عنها الس��ياح، حيث 
ان الفن��ادق ذات فئ��ة أربعة نج��وم مهمة 
للقطاع الس��ياحي النها بامكانها ان تخدم 
س��ياح فنادق 4 و5 نجوم في ظل األوضاع 
االقتصادي��ة الحالية التي تش��هد انخفاضا 
في موازنات الش��ركات وبالتالي نحن نوفر 
خدم��ات 5 نج��وم عبر فئ��ة فن��ادق أربعة 
نجوم. وأكد شفيق عالء الدين، ان الترويج 
جزء مهم ونحن نش��ارك مع وزارة السياحة 
في المعارض الدولي��ة مثل معرض برلين 
الدولي ومعرض س��وق الس��فر العربي في 
دب��ي وايضا في لندن وهذا يمثل سلس��لة 
من العمل المشترك الن المشاركات تمثل 
ترويجا للسياحة لجذب السياح الى السلطنة 
وبالتال��ي يك��ون الفندق مس��كنهم لذلك 

االستفادة مشتركة من عملية الترويج .

السلطنة تملك مقومات سياحية 
جاذبة ومتنوعة وشعب مضياف

195 غرفة في فندق ِمسك الموج من فئة 4 نجوم بخدمات 5 نجوم

برنامج " شذا كفاح" الستقطاب وتدريب الباحثين عن عمل في قطاع الفنادق

ِم�سك الموج..

جمال وهدوء 

قال ش��فيق عالء الدين، المدير العام 
لفندق مِسك من ش��ذا: شرف كبير أن 
نفتت��ح أول فندق من سلس��لة مِس��ك 
من ش��ذا بالتعاون مع مجموعة تعمير 
والمجموعة الذهبية القابضة. ويعكس 
فندق مِسك الموج جمال وهدوء مدينة 
مس��قط، وهو يهدف إل��ى توفير إقامة 
س��احرة وهادئ��ة لجميع نزالئ��ه، تقوم 
بصورة أساسية على مزيج من الضيافة 

العربية األصيلة والخدمات العصرية.

مدير عام فندق ِمسك الموج شفيق عالء الدين لـ»              «:

د. رجب بن
علي العويسي

متطلبات تحقيق 
سياحة داخلية مستدامة

أظهرت نتائج اس��تطاع للرأي نفذه المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات في عام 2017، 
وت��م نش��ره مؤخرا بأن نس��بة اإلقب��ال على 
الس��ياحة  الداخلي��ة بالس��لطنة بلغ��ت 57% 
ش��كلت فيه محافظات مسقط وظفار وجنوب 
الش��رقية أفضل الوجهات الس��ياحية مرتبة، 
في حين بلغت نس��بة الس��فر للخ��ارج 51% . 
هذا أم��ر يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه 
الس��ياحة الداخلية ف��ي تحقيق اس��تراتيجية 
الدولة ف��ي التنويع االقتص��ادي، وفي الوقت 
نفس��ه مدى الحاجة إلى التفاتة أقوى وأفضل 
وباس��تخدام أدوات مبتكرة ف��ي تطوير قطاع 
الس��ياحة الداخلية وتوفير البيئات الس��ياحية 
الجاذب��ة بما يس��هم في زيادة نس��بة اإلقبال 
عليه��ا، والبح��ث ف��ي آلي��ات تضم��ن زي��ادة 
القيمة المضافة المتحققة من تحسينها، وما 
تعكسه هذه المؤشرات من أهمية البحث عن 
متطلب��ات تحقيق س��ياحة داخلية مس��تدامة 
عبر جملة من الحزم التطويرية والتش��ريعية 

المتكاملة.
بي��ن  التنس��يق  مس��توى  زي��ادة  ويأت��ي 
المؤسس��ات وتكامل الجه��ود كأهم متطلبات 
إع��ادة  هندس��ة خارط��ة الس��ياحة الداخلية، 
بحيث تتح��ول إلى جهود منتجة عبر تقاس��م 
المس��ؤوليات وتفاع��ل أطر العم��ل، وتقارب 
وجه��ات النظ��ر، بم��ا ينعك��س عل��ى طبيعة 
النتائ��ج المتحقق��ة عب��ر اختص��ار االجراءات 
وكس��ر حاجز الروتين اليومي في التعامل مع 
متطلب��ات األنش��طة الس��ياحية وتقليل فاقد 
العملي��ات المتكررة الناتج ع��ن البيروقراطية 
المتس��ببة ف��ي عملي��ة التأخير والب��طء في 
االج��راءات، وبالتال��ي ق��درة الجه��ات المعنية 
س��واء كان وزارة البلدي��ات االقليمي��ة وموارد 
العام��ة  والهيئ��ة  االس��كان  ووزارة  المي��اه 
للكهرب��اء والمي��اه ووزارة البيئ��ة والش��ؤون 
المناخية وغيرها بمشاركة وزارة السياحة في 
إيجاد بدائل متنوعة قادرة على تعزيز العمل 
وفق النتائج وترس��يخ  ثقافة المسؤولية في 

ذات الموظفين القائمين على هذه الخدمات.
وبالتالي أهمية تبني أجندة وطنية للتطوير 
الس��ياحي، قائم��ة عل��ى االس��تثمار المنظم 
المستفيد من االجازات االسبوعية أو الوطنية 
والدينية واإلجازات الصيفية ونصف السنوية، 
التي من شأنها تعميق فرص حضور السياحة 
المهرجان��ات  التركي��ز عل��ى  الداخلي��ة عب��ر 
السياحية على مس��توى كل والية والفعاليات 
والمناش��ط المتج��ددة بها كالفنون الش��عبية 
والمف��ردات التراثي��ة التقليدي��ة والس��باقات 
المختلف��ة وألعاب الكبار واألطفال والرياضات 
التس��وق  ومع��ارض  والرملي��ة،  المائي��ة 
االس��تهاكي، مراعية  طبيعة المس��تهدفين 
م��ن الجنس��ين والفئ��ات العمري��ة وطبيع��ة 
االحتياج من  األلعاب ووسائل الترويح والمرح 
لألطف��ال وطلبة الم��دارس أو لفئات المجتمع 
األخ��رى م��ن الش��باب والكب��ار والت��ي يمكن 
فيها توظي��ف المواه��ب والخب��رات وتعظيم 
القيمة التنافسية السياحية فيها عبر مبادرات 

المواطن ومقتنياته وهواياته الخ.
إن إعادة تقييم هذه المتطلبات سوف يعزز 
من بناء الخارطة السياحية بالواليات وتقوية 
حضورها في فقه المواطن وثقافته اليومية، 
م��ع م��ا يس��تدعيه من تح��والت ف��ي االعام 
السياحي الوطني وفرص التسويق للسياحة 
الداخلي��ة وتعميق إيجابي��ة المواطن نحوها، 
الداعم��ة  والمعلوم��ات  للبيان��ات  وامتاك��ه 
لجاهزية هذه البيئات عبر تعدد أدوات الرصد 
واس��تطاعات الرأي التي تسلط الضوء على 
هذه البيئات والميزات التي تكتسبها والخدمات 

التي تتوفر بها.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا
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يطل على بحر عمان
ويبرز الثقافة العربية األصيلة  

 فندق يفوح عبيره في الموج مسقط  
مسقط-

بإطاللت��ه على بحر عم��ان، يعانق فندق 
مِس��ك الم��وج الواقع في الموج مس��قط، 
مارينا الموج مس��قط بإطاللته على البحر 
الهادىء في ش��تاء مس��قط ببرودته التي 
تالمس درجة الح��رارة هذه األيام عند اقل 
م��ن عش��رين درج��ة مئوية في مس��اءات 
مسقطية، بينما سماء المدينة العامرة شبه 
صافية، إال من تجمعات س��حب هنا وهناك 

تزيد الشتاء جماال.
ومع غم��رة احتف��االت الس��لطنة بالعيد 
الوطن��ي الس��ابع واألربعي��ن المجيد، يبرز 
فندق مِسك الموج ليضيف بعدا جديدا في 
الضيافة العمانية برونق بنائه وهندس��ته 

المعمارية وواجهته البحرية. 
الفن��دق افتتح في 18 ديس��مبر الماضي 
أمام النزالء الذين يأتون فرادى ومجموعات 
ال��ى الس��لطنة لالس��ترخاء واالس��تجمام 
بي��ن احضان الطبيع��ة وبحثا ع��ن وجهة 
آمنة بعيدا عن النزاع��ات وضوضاء المدن 

والطقس القارس في غرب العالم.
فندق مِسك الموج، أول فندق في سلسلة 
فنادق مِس��ك من ش��ذا، العالمة التجارية 
من فئة األربع نجوم التابعة لش��ركة ش��ذا 
للفنادق. ويمثل مِس��ك من ش��ذا مسرحًا 
للحياة المعاصرة فهو يس��لط الضوء على 
نمط الحي��اة العربية الدائمة التطور ويبرز 
غِن��ى الثقاف��ة العربية، وهو ثم��رة عالقة 
مميزة مع شركة “تعمير لالستثمار”، إحدى 
الش��ركات الرائ��دة ف��ي مجال االس��تثمار 
والتطوي��ر العقاري في الس��لطنة والتابعة 

للمجموعة الذهبية القابضة.

عنوان التميز
مِس��ك الم��وج، عن��وان للتمي��ز تجتمع 
في��ه الش��مس والبح��ر حي��ث تتوف��ر فيه 
أج��واء نابض��ة بالحي��اة والرق��ي والروعة، 
إل��ى جان��ب إطاللته المميزة على مرس��ى 
الم��وج، باإلضافة الى تجرب��ة فريدة تجمع 
بين المأكوالت الش��هية والغ��رف األنيقة 

والخدمة الراقية.
يقول الشيخ سالم الغزالي، رئيس مجلس 

إدارة مجموع��ة الذهبية القابضة: يش��كل 
فندق مِس��ك من ش��ذا إضاف��ة قيمة إلى 
قط��اع الضيافة العماني، إل��ى جانب كونه 

من المشاريع البارزة في مجموعتنا.
ويضي��ف: قط��اع الضيافة مج��دٍ للغاية 
على المس��توى التج��اري حاليً��ا، حيث إن 
قطاع الس��ياحة س��يكون م��ن القطاعات 
الت��ي تحظى باهتمام كبير في إطار الخطة 
الخمسية الحالية )2016-2020( الهادفة 
إل��ى تعزيز التنوع االقتص��ادي وكذلك في 

الخطة المستقبلية 2040.
ويؤكد الش��يخ سالم الغزالي: نحن حاليًا 
بص��دد تنفيذ خطة توس��عية طموحة، في 
مش��اريع التطوير واالستثمارات السياحية، 
تتق��دم مش��اريعنا بوتي��رة س��ريعة وهي 

تشمل فنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم. 
وتقدم غرف مس��ك من شذا درجة عالية 
م��ن الراحة، كما تجس��د اس��تخدامًا ذكيا 
للمس��احة، ال يخل��و م��ن لمس��ات الثقافة 
والت��راث المحلية. وتوفر ملحق��ات الغرفة 
المصممة بعناية، كمساحة العمل الواسعة 
واإلض��اءة الفعالة واألغطية الناعمة تجربة 

مثلى للنزالء.
أكالت متنوعة

وفي مِس��ك الموج، يجسد الطعام ثقافة 
وش��غًفا، حيث يقدم الفندق تجربة غذائية 
فريدة من خ��الل مجموعة م��ن المطاعم 
ذات السمات الشرقية والغربية، بما يرضي 
 Salt مطع��م  يتخص��ص  األذواق  جمي��ع 
في األطب��اق اإليطالية الت��ي يقدمها على 
 Pepper طريقت��ه الخاصة؛ يق��دم مطعم
ألذ األطب��اق العالمية؛ يوفر غ��روب الونج 
او التراس الواقع في الدور الس��ابع، إطاللة 
خالبة على بحر عمان وعلى مرس��ى الموج 
الرائع، ولتناول ألذ المثلجات، بإمكانكم أن 
تقص��دوا “جيالتيريا” الت��ي تتميز بجو من 

الهدوء واالنشراح.
ويعتبر مس��ك الموج مناس��با للنزالء من 
رجال األعم��ال بفضل قاعتي اجتماعات في 
الطاب��ق األول مجهزتي��ن تجهي��زًا كاماًل  

ومرافق لضمان الراحة واالستفادة.
وس��يحظى زوار مِس��ك من شذا بفرصة 
االس��تمتاع في ح��وض الس��باحة والنادي 

الصحي المجهز بأحدث المعدات.

■ الشيخ سالم الغزالي

نهج في الت�ساميم

الحظت ش��ذا للفنادق )شريكة فنادق 
كمبنس��كي( فرص��ة في قط��اع فنادق 
األربع نج��وم تتمثل في اتباع نهج خارج 
ع��ن المألوف عل��ى مس��توى التصميم 
والخدمات واألش��خاص م��ن هنا كانت 
انطالق��ة حكاي��ة جدي��دة ف��ي عال��م 
الضياف��ة. وما لبثت العناص��ر المكونة 
له��ا، م��ن تجهي��زات وإض��اءة وألوان 
وطاقم عمل، أن تجمعت وتجس��دت في 

مسك من شذا.

سالم الغزالي:
ف��ندق مِسك من 
شذا إضافة قيمة 

إلى قطاع الضيافة 
العماني

الفندق مسرحا 
للحياة المعاصرة 

ويبرز غنى الثقافة 
العربية

مسك..
 حمدان بن علي 

البـــــادي

مهرجانات بعائد 
إستهالكي

تب��ذل المؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة دورًا 
ملحوظا في دعم وتنش��يط الجانب الس��ياحي 
بالرغم م��ن محدودية ه��ذه المب��ادرات والتي 
غالب��ا ما تأتي لاس��تفادة من المزاي��ا والمنافع 
ب��اب  يأت��ي م��ن  والقلي��ل منه��ا  التس��ويقية 
المس��ؤولية االجتماعي��ة بالرغ��م م��ن الغياب 
س��ياحية  مش��اريع  ف��ي  لاس��تثمار  الواض��ح 
مس��تدامة من هذا الباب وبما تعود بالنفع على 

المجتمع وأفراده. 
وف��ي كل األحوال ف��إن الموسس��ات الخاصة 
م��ن الطبيع��ي أن تذه��ب خل��ف مصالحها وما 
يحقق لها ربحا لكن هل بإمكان هذه الشركات 
إع��ادة تقي��م محت��وى الفعالي��ات والمش��اريع  
الس��ياحية التي نسمع عنها هنا وهناك قبل أن 
تلق��ي بأموالها في هذه المش��اريع في محاولة 
لتوظيف مبالغ الرعايات بهدف دعم المش��اريع 
الس��ياحية الحقيقي��ة وبص��ورة تس��اهم ف��ي 
إنعاش الحركة الس��ياحية واستثمار هذا الدعم 
ليحقق عائدا على مدخوالت الس��لطنة المالية، 
والحدي��ث مؤخرا كث��ر عن التنوي��ع اإلقتصادي 
ونسبة المساهمة التي يجب أن تحققها مختلف 
القطاعات ومنها القطاع  السياحي أحد المصادر 
التي يجب أن يُدفع بها إلى األمام ليشارك هذا 
القط��اع بفاعلي��ة ويحقق دخا يرف��د ميزانية 
الدولة وهذا لن يتحقق إال بتكاتف جميع الجهات 

والمؤسسات واألفراد. 
وحت��ى ال نذه��ب بعي��دا يمكن اإلش��ارة إلى 
مهرجان مسقط، الذي يحظى بنسبة مساهمة 
كبي��رة م��ن قب��ل ش��ركات القط��اع الخ��اص، 
والمهرجان على وشك أن  يبدأ دورة جديدة هذا 
األس��بوع وباإلمكان له��ذا المهرج��ان الذي باب 
بفقد بريقه لدى المجتمع المحلي شيئا فشيئا، 
أن يستفيد من هذا الدعم وينهض بالمهرجان 
من جديد ليكون على قائم��ة المهرجانات التي 
يش��د المس��افرين رحاله��م إليه��ا وخاصة في 
هذه الفترة من العام وما تتميز به مسقط من 

طقس دافىء وجميل.
والحدي��ث أيض��ا ال يقتص��ر عل��ى مهرج��ان 
مس��قط فق��ط إنم��ا يج��ب أن تتزام��ن مع��ه 
مهرجانات التسوق والتنزيات وأيضًا العروض 
الت��ي تقدمه��ا األس��واق والمجمع��ات التجارية 
ودور الس��ينما واالوب��را والمؤسس��ات الثقافية 
ليج��د المس��افر أكثر من س��بب  يش��ده ليكون 
هنا في مس��قط وعمان بش��كل ع��ام، وكذلك  
هو الحال بالنس��بة لمهرجانات األبل والمزاينة 
وسباقاتها والفعاليات المرتبطة بها خاصة انها 
تحظى بدعم س��خي وتنشط خال هذه الفترة 
م��ن العام ف��ي مختل��ف محافظات الس��لطنة، 
إال إنها ليس��ت على خارطة الس��ياحة العمانية 
وحضوره��ا وأن كثر عددهم فه��م من ماكها 
والمهتمين بها وكذلك هو الحال لسباق الخيول 

والمعارض وغيرها الكثير من الفعاليات.
نع��م ق��د تك��ون الجه��ات المنظم��ة للح��دث 
مسؤولة عن تسويق أنشطتها أو تعزيز محتوها 
الس��تقطاب الجمهور من الداخل والخارج، لكن 
في الوقت نفس��ه على المؤسس��ات الخاصة أن 
تطلب ضمن قائمة المزاي��ا وجود تنوع وابتكار 
في طريقة تقدي��م الفعاليات  أو أن تكف يدها 
ع��ن تقديم الدعم حتى ال يس��هما ف��ي  إيجاد 
أنش��طة ضعيف��ة، وعليه��م أن يعم��ا س��ويا 
إلنجاح الفعالية لتكون ذات محتوى يس��تقطب 
الجماهير ويحق��ق عائدا يس��تفيد منه الجميع  
بعيدا عن كونها أنش��طة اس��تهاكية ال تحقق 
أي عائد يذكر . بعد ذلك يأتي دور المؤسس��ة 
الحكومية، أي كانت، في مراقبة وتدعيم هذه 
المهرجان��ات واألنش��طة والفعالي��ات والعمل 
على وضعها على خارطة السياحة واستقطاب 
الجماهي��ر وأن يفت��ح المج��ال أم��ام األف��راد 
لاسهام واالستثمار واالستفادة بمقابل مادي 

محدد وفق دراسة معينة. 

أجنحة
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مبنى المسافرين الجديد
في مطار مسقط الدولي باألرقام

جرافيك -               

لحركة  جديدا  بعدا  سيضيف  معمارية  أيقونة  الدولي  مسقط  مطار  في  الجديد  المسافرين  مبنى  يعد 
المسافرين من والى السلطنة مع افتتاحه رسميا. ويأتي المبنى في اطار خطط السلطنة للتوسع في تنويع 
الوطني وِفي ظل موقع  االقتصاد  المهمة في  الروافد  احد  الطيران والسياحة  الدخل ليشكل قطاع  مصادر 
السلطنة االستراتيجي بين الشرق والغرب وما ترخر به السياحة العمانية من مقومات سياحية متفردة بين  

دول العالم مما يضعها في مصاف الدول المشجعة الستقطاب السياح من مختلف الوجهات الدولية.

السيارات  مواقف  مبنى  يتكون 
5 م��س��ت��وي��ات  )ال���ش���م���ال���ي( م���ن 
موقًفا   1145 م��ن  ألك��ث��ر  وي��ت��س��ع 
تتجاوز  مساحة  على  للسيارات 

8ر68 ألف متر مربع.

السيارات  م��واق��ف  مبنى  يتسع 
موقًفا   1145 لقرابة  )الجنوبي( 
ل����ل����س����ي����ارات وي����ت����ك����ون م�����ن 5 
 67 مساحة  على  تقع  مستويات 

ألف متر مربع.

موصولة  ل��ل��ط��ائ��رات  م��وق��ًف��ا   29
بالمبنى و30 موقًفا غير موصولة 
الجانب  في  موقًفا  و24  بالمبنى 

الجنوبي.

الطاقة 
االستيعابية 

لمبنى 
المسافرين 

الجديد وترتفع 
الى 56 مليون 

مسافر في 
المراحل الالحقة

يتكون المبنى 
من 3 أجنحة )3 
مستويات لكل 

جناح( والمنطقة 
الوسطى )5 
مس���تويات( 
التي تربط 

األجنحة الثالثة

تؤدي إلى تلك 
المستويات 

إضافة 
إلى صاالت 
للقادمين 

والمغادرين 
من كبار 

الشخصيات

لتخليص 
إجراءات السفر 

لشركات 
الطيران حسب 

المكونات 
األساسية للعقد 
الرئيسي الثالث 

للمبنى

يتضمنه 
المبنى لنقل 
المس��افرين 

من وإلى 
الطائرات عن 

طريق 29 صالة 
انتظار

 20
مليون 
سنويًا

 3
أجنحة

 3
مداخل 
رئيسية

 118
منضدة

 40
جسرًا 
جويًا

580
ألف متر مربع

المساحة
اإلج���������مالية

للمبنى 

ي��وج��د ع���دد من 
ق��اع��ات االن��ت��ظ��ار 
للمسافرين ذوي 
الخاصة  العناية 
م������وزع������ة ع��ل��ى 
مختلفة  مناطق 
ف����������ي م����ب����ن����ى 

المطار.

ت���ش���ت���م���ل األع����م����ال 
ال��خ��ارج��ي��ة ل��م��ش��روع 
 2054 ع��ل��ى  ال��م��ط��ار 
و2261  مظلاًل  موقًفا 
و406  مفتوًحا  موقًفا 

مواقف للموظفين

المبنى  ي��ح��ت��وي 
ص��ال��ة   16 ع���ل���ى 
ان��ت��ظ��ار إض��اف��ي��ة 
لنقل المسافرين 
م�������������ن وإل�������������ى 
ال����ط����ائ����رات ع��ن 
ط��ري��ق ال��ح��اف��الت 

عند الضرورة.

ال��م��ب��ن��ى على  ي��ح��ت��وي 
مخصصتين  ب��واب��ت��ي��ن 
مثل  الكبيرة  للطائرات 
وبوينج   380 إيرب����اص 
ب��ج��س��ور  م��وص��ل��ة   747

لصعود الطائرة.

ي�������ح�������ت�������وي م����ب����ن����ى 
ال����م����س����اف����ري����ن ع��ل��ى 
ف��ن��دق ف��ئ��ة )4 ن��ج��وم( 
غرفة،   90 من  ويتكون 
 90 ال��ى  للتوسع  قابل 

غرفة اخرى

توجد 10 خطوط ألحزمة 
األم��ت��ع��ة منها  اس��ت��الم 
ال���دول���ي���ة  ل���ل���رح���الت   8
ال��داخ��ل��ي��ة  ل��ل��رح��الت  و2 
 5200 بطاقة استيعابية 
ح��ق��ي��ب��ة ف����ي ال��س��اع��ة 

82 
منضدة لتخليص 
اجراءات السفر من 
قبل شرطة ُعمان 

السلطانية
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استقطب س���وق مطرح وقلعة نزوى ووالية 
الحم���راء المش���اركين ف���ي المؤتم���ر الدولي 
الثاني للس���ياحة والثقافة الذي اس���تضافته 
الس���لطنة يومي 11 و12 ديسمبر الماضي. 

وقام عدد من المسؤولين بجوالت مكوكية 
بين أروقة س���وق مط���رح وقلعة نزوى وبيت 
الصف���اء ف���ي والي���ة الحم���راء، اطلع���وا خالل 
زياراته���م عل���ى مقوم���ات كل وجه���ة م���ن 

الوجه���ات الس���ياحية الت���ي تجذب الس���ياح 
مختل���ف دول العال���م لم���ا تمثل���ه م���ن تاريخ 

عريق وموروثات حضارية شاهدة.

سوق مطرح وقلعة نزوى ووالية 

الحمراء تجذب المشاركين في المؤتمر 

الدولي الثاني للسياحة والثقافة 
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تحكي قصص التاريخ الُعماني المجيد 

قالع سياحية تشد
إليها الرحال 

مسقط �� 

تمزج ســـلطنة عمان بين تاريخ عريق وحاضر مشـــرق، وطوال السنوات الماضية حافظت الســـلطنة على إرثها التاريخي الذي يعود لسنوات زمنية طويلة، وتشكل القالع 
والحصون العمانية اليوم مزارات سياحية بعد قيام الجهات المعنية بترميم هذه القالع والحصون لتكون وجهة للسياح. وتشتهر الكثير من واليات السلطنة بالعديد من 
« تطوف بكم اليوم على عدد من هذه القالع  القالع والحصون حيث خضع بعضها الى للترميم في حين ســـجل بعضها في قائمة التراث العالمي لليونســـكو.  »

العمانية. ندعوكم من خالل هذه السطور لشد الرحال الى تلك هذه المواقع التاريخية ألخذ جولة سياحية الستعادة أمجاد الماضي.  

تنفرد قلعة نزوى بشكلها 
الدائري الضخم، وقد بناها 
اإلمام س��لطان بن س��يف 
اليعربي حوالي  بن مال��ك 
ع��ام 1650وترتبط القلعة 
بحصن ذي ممرات متاهية 
بالقرب من  معقدة ويوجد 
والحص��ن  القلع��ة  مبن��ى 
سوق نزوى التقليدي الذي 
اش��تهر بصناعاته الحرفية 
المزده��رة. تق��ع في والية 

نزوى في محافظة الداخلية وتعتبر ضمن أقدم القالع في س��لطنة عمان حيث 
تنفرد بش��كلها الدائري الضخ��م المطمور بالتراب، ارتفاعه��ا 24 مترا قطرها 
الخارج��ي 43 متر والقطر الداخلي 39 مترا، بها س��بعة آب��ار وفتحات متعددة 
لمرابط��ة المقاتلين المدافعين عن القلعة والمدين��ة خالل العصور القديمة، 
وبداخلها مواقع مختلفة للسجون حيث كانت مقرا للحكم وتنفيذ العقوبات ضد 
مرتكبي المخالفات والجرائم بأنواعها المتدرجة، بناها اإلمام سلطان بن سيف 
بن مالك اليعربي عام 1650م والذي اشتهر بأنه اإلمام الذي طرد البرتغاليين 
من عمان. وترتبط القلعة بحصن ذي ممرات متاهية معقدة. وقد استغرق بناء 
القلعة 12 عاما، ويوجد بالقرب من مبنى القلعة والحصن سوق نزوى التقليدي.

تعد هذه القلعة من أبرز 
المعال��م األثري��ة لوالي��ة 
نخ��ل في محافظ��ة جنوب 
بفخامة  وتترب��ع  الباطن��ة 
نت��وء صخ��ري يصل  على 
ارتفاعه إلى 200 قدمًا في 
سفوح جبال الحجر الغربي 

في والية نخل.
ويعود تاري��خ بنائها إلى 
عهد ما قبل اإلس��الم. تم 
القرني��ن  ف��ي  تجديده��ا 

الثالث والعاشر الهجري خالل فترة حكم أئمة بني خروص واليعاربة، أما الباب 
الخارجي وسور القلعة وأبراجها فقد بنيت في عهد اإلمام سعيد بن سلطان.

كما تعد القلعة إحدى المزارات الس��ياحية الهام��ة التي يقصدها زوار والية 
نخل والباطن��ة عمومًا. وفي ع��ام 1990م، انتهى ترمي��م القلعة وتجهيزها 
بالصناعات الحرفية والتحف اآلثرية بحيث أصبحت نقطة جذب يؤومها السياح 
والزوار من داخل السلطنة وخارجها.  وتم مؤخرا ترميم القلعة ترميما شامال، 
وأثث��ت بالصناع��ات الحرفي��ة والتحف األثري��ة العمانية النادرة بما يتناس��ب 
والتأثيث السابق لهذا المبنى التاريخي العريق لتجسيد حياة اإلنسان العماني 
قديما حيث توجد السيوف والخناجر والتروس، والمالبس العمانية التقليدية، 

يق��ع حص��ن طاق��ة، ف��ي 
مدين��ة طاق��ة إح��دى مدن 
ظفارالس��احلية  محافظ��ة 
والت��ي اش��تهرت بصناع��ة 
الفخار والمشغوالت الفضية 
والح��رف األخ��رى ة. يتمي��ز 
حص��ن طاق��ة بخصوصي��ة 
رفيع��ة  الفني��ة  ألوان��ه 
المس��توى الت��ي تميزه عن 
غي��ره، كذل��ك من األش��ياء 
الممي��زة بوضوح ف��ي هذا 

الحصن نوافذه المتعددة والمزودة بستائر خشبية مشبكة وأقواس تبدو كفتحات 
المفاتيح في ش��كلها. وأجريت على الحصن إضافات وذلك خالل فترة الس��تينيات 
من القرن العشرين، وشملت هذه اإلضافات بناء ثالثة أبراج والبرزة ومخزنين، كما 
أن البواب��ة الحالية والتي كانت إلى الداخ��ل ثم تحولت إلى الخارج بعد اإلضافات، 
وعُم��ل عليها جدار بارتفاع ما يقارب المتر والنصف ويبعد عن البوابة بحوالي متر 
واحد، واستخدمت في بنائها مواد محلية من حول الحصن والمواقع القريبة منه.

ويس��تخدم الحصن كمتحف وتم تأثيثه بالحرف والمش��غوالت اليدوية والتحف 
النادرة بإش��راف نس��اء من الوالية من ذوات الخبرة، وقد تم افتتاحه يوم األحد 8 
مايو 1994م بمناسبة عام التراث العماني تحت رعاية والي طاقة، ثم آل إلى وزارة 

السياحة عام 2005م التي قامت بترميمه من جديد.

العم��ق  تستكش��ف  أن  تق��رر  عندم��ا 
التاريخ��ي في س��لطنة عمان؛ ف��ال بد أن 
تقودك رغبتك إلى والية صحار، حيث تقف 
واحدة من أشهر القالع العمانية شامخة 
ف��ي وجه البحر، تس��امر أمواجهه العاتية 
وتقص عليه حكايات الملوك والسالطين 
الذين تعاقب��وا عليها وكي��ف أنها كانت 
أبرز الخطوط الدفاعية في تاريخ الحروب 
العماني��ة إلى أن أصبح��ت اليوم من أبرز 
المتاح��ف الت��ي تقوم ب��دور نق��ل تاريخ 
طويل وعري��ق على مر الس��نين لواحدة 

من أقدم الحضارات اإلنسانية. 
وقلع��ة صحار ه��ي الحص��ن الحصين 
لعمان في البوابة الش��مالية في سنوات 
الح��روب، وبين حجراتها نش��أت دولة آل 
بو س��عيد )األس��رة الحاكمة في سلطنة 
عمان(عل��ى ي��د اإلمام أحمد بن س��عيد 

البوسعيدي.
 والقلعة تق��ع في مدينة صحار المدينة 
األقدم في سلطنة عمان، حيث إنها كانت 
مركزا الس��تخراج وتصدي��ر النحاس إلى 
دول العالم القديم ونس��بة إليها سميت 
عم��ان قديما )مجان(، وال��ذي يعني جبل 
النحاس. كما أنه��ا وبحكم موقعها على 
س��احل خليج عم��ان كانت تش��كل ميناء 
عالمي��ا يرب��ط بي��ن الموان��ئ الخليجية 
وموانئ الهند والصين، ويعتقد الكثيرون 

أنها منشأ أسطورة السندباد.

يمثل حصن جبرين أو كما يطلق عليه قصر جبرين أو قصر اليعربي هو أحد حصون 
بلدة جبرين بوالية بهال، وهو عبارة عن بناء كبير مستطيل الشكل قام ببنائه بلعرب 
بن س��لطان بن س��يف اليعربي عام 1670م وهو مكون من ثالثة أدوار ويحتوي على 
خمسة وخمسين غرفة، يبلغ طوله حوالي 43 مترًا وعرضه 22 مترًا ويبلغ طول سوره 
الشرقي حوالي 72 مترًا ويخترق الحصن من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي فلج 
جبرين الذي يمر بوسط الحصن ويوجد بالحصن ضريح االمام بلعرب بن سلطان بن 

سيف اليعربي وقد صمم الحصن ليكون قصرًا إلقامة االمام، 
ف��ي عام 1976م قامت وزارة الت��راث والثقافة بتنفيذ المرحلة األولى لترميم القصر 
ثم أعقبتها الثانية والتي استمرت من عام 1991 إلى عام 1993م، حيث أعاد الترميم 
والعناية الخاصة به القصر إلى سابق أيامه األولى، مع المحافظة التامة والكاملة على 

مقوماته دون تغيير.

يش��تهر حصن الخن��دق أو 'صحن البريمي' ف��ي محافظة البريم��ي كمثال للمعقل 
المط��وق بخن��دق في عم��ان حيث أن اس��تعمال الخن��دق الدفاعي هي اس��تراتيجية 
أس��تخدمت قديمًا في حماية الم��دن والقالع والحصون العماني��ة منذ فترات ما قبل 
وصول اإلس��الم.  يقع الحصن في »والية البريمي«، ويعتبر واحدا من المعالم واآلثار 
المهم��ة ف��ي الوالية. يقع الحصن على بع��د حوالي 350 كم من محافظة مس��قط، 
وللحص��ن موقع هام حيث يط��ل على وادي الجزي الذي يرب��ط مدينة صحار بمدينة 
البريم��ي من الناحية الغربي��ة. يعود تاريخ بناء الحصن إلى النص��ف األول من القرن 
التاس��ع عش��ر المي��الدي أي النصف الثاني من القرن الثالث عش��ر الهج��ري, كما تم 
تجديده في عهد اإلمام عزان بن قيس البوس��عيدي عام 1285-1288ه� / 1871م، 

شيده السيد سعيد بن سلطان وزوده بالمدافع عام 1842م.

يعتبر حصن خصب في محافظة مسندم ، 
معق��ل رائع ومثير يقع في التجويف الداخلي 
لخليج خصب. تم تشييده في القرن السابع 
الذين  البرتغاليي��ن  الغ��زاة  عشربواس��طة 
كانوا يطمحون إلى بس��ط سيطرتهم على 
التج��ارة البحري��ة اإلقليمي��ة. ويوجد داخل 
أسوار الحصن المنخفضة والمزودة بشرفات 
إلط��الق النار برج مرك��زي ضخم يعتقد بأن 

بناءه قد سبق بناء الحصن نفسه.
ويمثل الحصن موقعا ساحرا يجذب عيني 
الزائر عند مروره عبر الطريق الس��احلي في 
الجزء القديم من المدين��ة، فهو يطل على 
الجانب الشرقي من والية خصب. وبني هذا 
الحصن عل��ى بقايا قلعة موغل��ة في القدم 
قبل تعزي��ز بنائها م��ن قب��ل البرتغاليين.
ويرج��ع تاريخ الحصن الحال��ي إلى ما يقارب 
م��ن 250 عام��ًا. وق��د تم ترميم��ه في عام 

1990. وعن��د دخولك إلى الحصن س��تجد 
بالبواب��ة الرئيس��ية ثالث��ة مداف��ع صغيرة 
موجه��ة نح��و البحر. وق��د صنع��ت أبواب 
الحصن من خشب الساج األصلي والجدران 
مزينة بالسيوف والبنادق القديمة مما يدفع 

الزائر إلى تأمل حضارة عريقة.
قامت وزارة الس��ياحة ف��ي الربع األول من 
ع��ام 2007 بافتت��اح مش��روع تطوي��ر هذا 

الحصن، وقد ضم مش��روع التطوير جوانب 
أهمها تأهيل مبنى الحصن وتأهيل الطاقة 
الكهربائية وتوصيالتها واس��تخدام أجهزة 
ط��رد الرطوبة م��ن الص��اروج واألرضيات، 
وتأهي��ل الب��رج األوس��ط الكبي��ر بالحصن 
مختل��ف  يع��رض  دائم��ًا  متحف��ًا  ليك��ون 
المش��غوالت اليدوي��ة والع��ادات والتقاليد 

والفنون الشعبية.

قلعة نزوى 

قلعة نخل

حصن طاقة 

قلعة صحار  حصن جبرين

حصن الخندق

حصن خصب
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مسقط-
أعلن��ت فنادق ماينور التي تملك محفظة 
واس��عة مؤلفة م��ن 157 فندق��ًا ومنتجعًا 
تتولى تش��غيلها واالس��تثمار فيها في 24 
بلدًا في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ 
والشرق األوسط وأوروبا وأميركا الجنوبية 
وأفريقي��ا والمحي��ط الهن��دي، ع��ن إبرام 
اتفاقية إدارة مع مجموعة سفاري العالمية 
لتدشين مش��روع جديد لعالمة أفاني في 

مسقط.
م��ن المزمع افتتاح فندق أفاني مس��قط 
المؤلف م��ن 250 غرفًة في منتصف العام 
2020 ف��ي الس��يب، على بع��د 15 دقيقًة 
بالسيارة من مطار مسقط الدولي. تُعتبر 
السيب منطقًة س��كنيًة فاخرة في مسقط 
ومنطقًة رئيس��يًة للمش��اريع المستقبلية 
الس��يما وأّن المدينة تش��هد نموًا مّطردًا 
نحو الغرب. كما س��يربط جسر بين فندق 
أفاني ومشروع العريمي بوليفارد المرتقب 
افتتاح��ه عام 2018 وال��ذي يحتضن أكثر 
من 250 متج��رًا ومطعمًا، فضاًل عن مركز 

طبي وسينما تضم 10 صاالت.
 وبكلف��ة إجمالية تبل��غ 50 مليون دوالر 
من قبل مجموعة س��فاري العالمية، سيتم 
افتت��اح الفن��دق الجدي��د عل��ى مرحلتين. 
تنط��وي المرحلة األولى عل��ى 160 غرفة 
وجناح��ًا، ومطع��م يق��دّم الطع��ام طوال 
اليوم، ومطبخ أفاني واستراحة على سطح 
المبن��ى. تش��مل المرافق األخرى مس��بحًا 
وناديًا صحي��ًا وقاعة حف��الت ممتدة على 
مس��احة 1000 متر مرب��ع وثماني صاالت 

لالجتماعات. أمّا المرحلة الثانية التي تبدأ 
بعد عامَين من افتتاح الفندق الرئيس��ي، 
فس��تغطي ما مجموعه 90 ش��قًة فندقية 
متكاملة الخدمات، بما فيها استوديوهات، 
وش��قق مؤلفة م��ن غرفة وغرفتَ��ي نوم، 
ناهيك عن ش��قتَين بمس��احة 175 مترًا 

مربعًا مؤلفتَين من ثالث غرف نوم.
 جدير بالذكر أّن فنادق ومنتجعات أفاني 
التي بدأت عام 2011 تقوم حاليًا بتشغيل 
21 فندقًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
والشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا،  وحّطت 
رحاله��ا مؤخرًا ف��ي أس��تراليا ونيوزيلندا. 
لطالما أثبت��ت أفاني أنّه��ا عالمة تواكب 
أس��لوب الحياة المعاصر، حيث أنّها تجمع 
بإب��داع بين التصمي��م العص��ري المريح 
ومفهوم الضيافة األصيلة. لذا تَعد أفاني 
ضيوفه��ا بإقامة اس��تثنائية تلبّي مختلف 

حاجاتهم".
 تشّكل عملية التدشين المرتقبة للعالمة 
في عُمان إضافًة استراتيجيًة إلى محفظة 
فنادق ماينور في البالد، عقب إطالق عالمة 
أنانت��ارا الفاخرة تحت راي��ة المجموعة في 
عُمان في أواخر العام 2016 مع مشروعين 
جديدين هما منتجع أنانتارا الجبل األخضر 
الذي يتربّع على هضبة سيق الصخرية في 
ش��مال البالد، ومنتجع البليد صاللة بإدارة 

أنانتارا في ظفار بالجنوب.
الرئي��س  راجاكاري��ر،  ديلي��ب  وق��ال   
التنفيذي لفن��ادق ماينور: يُش��ّكل إدخال 
عالمة أفاني إلى عُمان عنصرًا أساسيًا من 
ويسرّنا  االس��تراتيجية  التوسعية  خططنا 
التع��اون م��ع مجموع��ة س��فاري العالميه 
لتطوير هذه اإلضافة الش��يقة إلى س��احة 
الضيافة في مس��قط. تعتبر  والية السيب 

منطقة سكنية رئيسية في العاصمة، ومن 
المتوّقع أن تتحوّل إلى وجهة بارزة السيما 
وأّن المدين��ة تش��هد نموًا ملفت��ًا باتجاه 
الغرب. ونحن على ثقة من أّن فندق أفاني 
س��يتناغم بش��كل تام مع هذا الحي سريع 

التطور."
 وتزام��ن توقي��ع االتفاقي��ة م��ع انعقاد 
المؤتمر العالمي الثاني للسياحه والثقافة 

في مسقط.
ووق��ع االتفاقي��ة م��ن جان��ب مجموعة 
س��فاري مالكه��ا اس��ماعيل ب��ن يعق��وب 
التوبي وقال: تش��هد س��لطنة عمان نموا 
كبيرا في قطاع الس��ياحة ولذلك س��يكون 
افاني مس��قط رافدا لهذا القطاع الحيوي 
الذي تحتاجه البالد خاصه مع افتتاح مطار 
مس��قط الدولي بعد توسعته الذي يتوقع 
ان يس��تقبل اكث��ر من اثني عش��ر مليون 
مسافر س��نويا وتم تصميم أفاني مسقط 
الس��تقبال وراحة رج��ال االعم��ال وكذلك 
العائ��الت خاصة التصاله بم��ول العريمي 
بوليفارد ووجود الفندق في منطقه تجارية 

حيوية.
 يُذك��ر أّن فن��ادق ماين��ور تق��وم حاليًا 
بتشغيل 13 فندقًا في الشرق األوسط عبر 
أربعة من عالماتها: أنانتارا، أفاني، تيفولي 
وأوكس، وفي جعبتها باقة من المش��اريع 
الضخمة قيد اإلنش��اء ف��ي المنطقة تحت 
راية ه��ذه العالم��ات األربعة. وف��ي العام 
2018، س��تحط عالمة أفان��ي رحالها في 
ش��مال أفريقيا مع افتتاح أفان��ي ليه بيرج 
دو الك تون��س س��ويتس ف��ي العاصم��ة 

التونسية.

بكلفة 50 مليون دوالر ويقام في والية السيب 

250 غرفة يضيفها فندق أفاني مسقط في 2020
 فنادق ماينور تطلق عالمة فنادق ومنتجعات أفاني في ُعمان 

أخبــار

دبي - 
حصد برج جيه ايه شاطئ الواحة، 
العامة الفندقي��ة الرائدة في دبي، 
جائ��زة أفضل ش��قق فندقية فاخرة 
ف��ي العال��م للس��نة الرابع��ة عل��ى 
التوالي خال الحفل الختامي لتوزيع 
جوائز الس��فر العالمية لعام 2017، 
الفعالي��ة المرموقة نخبة  وجمع��ت 
من أبرز ممثلي الوجهات الس��ياحية 

حول العالم في فيتنام.
مدي��ر  تومس��ون،  ديفي��د  وق��ال 
ادارة العملي��ات ل��دى مجموعة جيه 
اي��ه للمنتجع��ات والفن��ادق: يحظى 
برج جي��ه ايه ش��اطئ الواحةبموقع 
استثنائٍيّ ساحٍر مع مساحات فسيحة 
وتج��اوز  الضي��وف  بإبه��ار  كفيل��ة 
توقعاته��م، متيح��ًا له��م الوص��ول 
بسهولة للمرافق المتميزة والمتاجر 
للمراف��ق  باإلضاف��ة  المتنوع��ة 
الترفيهي��ة األخرى. وتوف��ر الوجهة 
الراقية إلى جانب التصميم الفريد، 
مزيجًا ساحرًا يجمع الخدمات الفاخرة 
مع أقصى درجات المرونة والمكانة 
المرموقة، إضاف��ًة إلى الخصوصية 
وأرق��ى خدم��ات االس��تقبال، حي��ث 
يرتق��ي البرجبمكانته إلى مس��توى 
عالم��ي فاخ��ر فضًا ع��ن تصنيفه 

كأفضل فندق في العالم.

شيراتون مول اإلمارات 
يحصد جائزة الفندق 

األكثر استدامة في دبي
دبي - 

احتفل فندق ش��يراتون دبي مول 
اإلم�����ارات بنيل��ه جائ��زة الفن��دق 
األكثر اس��تدامة في دب��ي عن فئة 
الفن��ادق التجاري��ة الواقعة وس��ط 
المدن والمصنفة من فئة 5 نجوم، 
وذل��ك ضمن جوائز االس��تدامة في 

قطاع الضيافة.
المنش��أت  الجائزة لتكريم  وتهدف 
قط��اع  ف��ي  والعاملي��ن  الفندقي��ة 
الضيافة لمساهتمهم بشكل فعّال 
في تطبيق أعلى معايير االس��تدامة 
الخاص��ة من أج��ل تقلي��ل انبعاثات 
الكربون. وفي إطار جهوده للتشجيع 
على تطبي��ق االس��تدامة في قطاع 
الضياف��ة، يواص��ل ش��يراتون دبي 
م��ول اإلمارات مس��يرته ف��ي قيادة 
الممارس��ات المس��تدامة والمبادرات 
الخض��راء لارتق��اء بدب��ي كرائ��دة 

عالميًا في مجال االستدامة.

برج »جيه ايه شاطئ 
الواحة« في دبي.. أفضل 
شقق فندقية في العالم 

»ميلينيوم المصنعة« يختتم 2017 بـ 4 جوائز عالمية
المصنعة - 

اختت��م منتجع ميلينيوم المُصنعة ع��ام 2017 بفوزه 
بأربع��ة جوائز عالميّة مرموقة ف��ي مجال الضيافة، مما 
يؤكد مكانته كواحدٍ من أبرز مرافق الضيافة الراقية في 
الس��لطنة. ضمت محفظة التكريمات التي حصل عليها 
المنتجع خ��الل هذا الع��ام لقب ’أفضل فن��دق بإطاللة 
بحرية لع��ام 2017‘ ضم��ن جوائز دليل الس��فر الفاخر 
العالميّة عن منطقة الش��رق األوس��ط وشمال إفريقيا؛ 
وجوائز ’أفضل منتجع ش��اطئي فاخر في عُمان‘ و’أفضل 
منتجع س��احلي فاخر في عُمان‘ و’أفضل منتجع بإطاللة 
على المحيط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‘ وذلك 
خالل حفل توزيع جوائز أفخم فنادق العالم لعام 2017.

وقال كريستوف شاليسنج، مدير عام منتجع ميلينيوم 
المُصنعة: تعكس هذه الجوائز االستثنائيّة مدى فخامة 
مرافقنا وأنش��طتنا ذات المستوى العالميّ في المنتجع، 
كم��ا تؤكد على تميّز مس��تويات الخدمة التي يقدّمها 
فريقن��ا لكافة الضي��وف ووفق أعلى المعايي��ر الدوليّة. 
وال يفوتن��ي أن أذكر بّأنه م��ا كان بإمكاننا تحقيق هذه 
اإلنجازات الرائعة لوال ش��راكتنا المميّزة مع »عُمران«، 
رائ��دة تنمي��ة وإدارة أص��ول الضياف��ة واالس��تثمارات 
الس��ياحيّة في عُمان. فقد تمّكنا من خالل ذلك ترسيخ 
مكانتن��ا باعتبارنا الوجهة المثلىللس��اعين وراء تجربة 

ضياف��ة مثرية بعيدًا عن صخب الحياة اليومية وروتينها 
الممّل، وسوف نواصل سعينا للتفوّق على كافة توقعات 

ضيوفنا خالل األعوام القادمة.
وتتضمن قائمة المرافق واألنش��طة االستثنائية التي 
مّكن��ت المنتجع من الف��وز بهذه األلق��اب كالًاّ من زينا 
س��با، وأوّل مرفٍق لخوض مغامرة اإلن��زالق على الحبل 
المعّلق في عُم��ان، ونادٍ للياقة البدنيّة مجهزًا بأحدث 
المعدّات، وش��اطئٍ خاص، وغيرها م��ن المرافق. كما 
يتضم��ن المنتجع مرس��ىً داخليًا يض��م 54 مرفأ تحت 
إدارة عُمان لإلبحار ومركزًا للغوص لتمكين ضيوفه من 
االس��تمتاع بالعديد من األنش��طة والرياضات المائيّة 
المتنوّعة. ويضاف إلى ذل��ك كّله موقع المنتجع الفريد 
بإطالالتٍ خاّلبة على س��فوح جبال الحجر وصفحة مياه 
بحر عم��ان، األمر الذي جذب إليه العديد من الزوّار من 

مختلف أنحاء العالم منذ افتتاحه في عام 2011. 
ويحرص المنتجع على الترحي��ب بضيوفه عبر العديد 
من العروض القيّمة وذات األسعار المنافسة على مدار 
العام. فباإلضافة إلى مرفق االنزالق على الحبل المعّلق 
واألوّل م��ن نوع��ه عل��ى مس��توى الس��لطنة، فقد قام 
المنتج��ع بطرح قوائم طعام صحيّة تالئم أنماط الحياة 
العصريّة في مطاعمه الثالثة، كما اس��تضاف باقة من 
األنش��طة الرياضيّة المميّزة التي كان آخرها النس��خة 

الثانية من فعاليّة الترايثلون السنويّ. 

فندق "مي دبي" يشّكل 
أحدث إضافة تزيّن دبي

دبي - 

أعلنت عالمة "مي باي ميليا" الفندقية الفاخرة 
عن إطالق أول مشروع لها في الشرق األوسط 
مع تدش��ين فندق "مي دبي" ف��ي أواخر العام 
2018. م��ن المرتق��ب أن ينض��مّ فندق "مي 
دبي" إلى نخب��ة الفنادق العريق��ة في دبي، ال 
س��يّما أنّه يحمل توقيع المهندسة المعمارية 
الراحل��ة زها حديد بالتعاون مع ش��ركة تطوير 
العقارات الفاخرة، أمنيات. والملفت أنّه الفندق 
الوحيد ال��ذي توّلت ش��خصيًا تصميم ديكوره 
وهندس��ته الخارجية، ممّا يُسّلط الضوء على 
رؤيتها المميّزة القائمة على مفهوم الترابط. 
يقع فن��دق "مي دبي" في مبن��ى "ذا أوبس" 
الخاّلب الذي يعل��و 95 مترًا فوق المدينة وهو 
أح��دث أيقونة معمارية تزيّ��ن أفق دبي وتقع 
في قلب منطقة برج خليفة المرتقبة في وسط 

مدينة دبي. 
ويتأّلف فندق "مي دبي" من 93 غرفة وجناحًا 
 Suite موزّعة على 19 طابقًا، إلى جانب جناح
ME فائ��ق الفخام��ة و98 ش��قة فندقية. كما 
يضمّ الفندق مفروش��ات مميّ��زة في الردهة، 
والمقهى العمودي وصاالت االستراحة ومنطقة 
االستقبال، وهي سواء من تصميم أو اختيار زها 

حديد شخصيًا. 
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مسقط- العمانية 
ذات  الفن��ادق  إي��رادات  ارتفع��ت   
التصني��ف م��ن 3 إل��ى 5 نج��وم ف��ي 
السلطنة بنهاية سبتمبر 2017 بنسبة 
6ر1 بالمائة لتصل إلى 135 مليونا و9 
آالف ريال عماني مقارنة ب� 132 مليونا 
و831 أل��ف ري��ال عماني خ��الل نفس 

الفترة من 2016.
وأش��ارت اإلحصائي��ات الص��ادرة عن 
الوطني لإلحص��اء والمعلومات  المركز 
حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات 
التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى إن إجمالي 
ع��دد النزالء بل��غ حتى نهاية س��بتمبر 
الماض��ي مليونا و117 ألفا و840 نزيال 
مقارن��ة بمليون و145 ألف��ا و25 نزيال 
خ��الل نفس الفت��رة من ع��ام 2016م 
وبنس��بة انخفاض بلغ��ت 4ر2 بالمائة 

فيما س��جلت نسبة اإلش��غال ارتفاعا ب� 
7ر0 بالمائة لتصل إل��ى 7ر54 بالمائة 
مقارنة م��ع 3 ر54 بالمائة للفترة ذاتها 

من عام 2016م.

وأش��ارت اإلحصائيات إل��ى أن النزالء 
األوروبيي��ن ش��كلوا الع��دد األكبر من 
مجموع النزالء بنهاية س��بتمبر 2017 
بنس��بة زي��ادة بلغ��ت 5ر26 بالمائ��ة 

ليبل��غ عدده��م 395 ألف��ا و740 نزيال 
مقارنة ب�312 ألف��ا و862 نزيال بنهاية 
سبتمبر 2016 تالهم النزالء العمانيون 
الذي��ن بلغ عدده��م 316 ألف��ا و914 
نزيال مقارن��ة ب�387 ألف��ا و113 نزيال 
حتى نهاية س��بتمبر 2016م وبنس��بة 
انخفاض بلغت 1ر18 بالمائة ثم النزالء 
الخليجيين الذين بلغ عددهم 170 ألفا 
و366 نزي��ال واآلس��يويين الذي��ن بلغ 
عددهم 118 ألف��ا و554 نزيال والعرب 
من الدول العربية األخرى غير الخليجية 
فقد بل��غ عددهم 49 ألف��ا و147 نزيال 
وم��ن األمريكيتين 37 ألف��ا و54 نزيال 
اضاف��ة إل��ى 9 آالف و284 نزي��ال م��ن 
نزي��ال  و690  آالف  و7  أوقيانوس��يا 
م��ن افريقي��ا و13 ألف��ا و91 نزيال من 

الجنسيات األخرى.

ارتفاع ايرادات الفنادق إلى 135.8 مليون ريال
بنسبة نمو 1.6  %  بنهاية سبتمبر الماضي

الرئيس التنفيذي لبر الجصة المهندس فراس مطرجي:
تسهيل إجراءات التأشيرات ينشط الحركة السياحية إلى السلطنة 

مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات
تفتتح فــندقا في جـزيرة بمبا في زنجبار 

مسقط- � العمانية
أع��رب الرئي��س التنفي��ذي لب��ر الجص��ة 
المهندس فراس مطرج��ي، عن أمله في ان 
يتم تس��هيل إجراءات التأش��يرات المتعلقة 
بالس��ياح من مختلف دول العالم الستقطاب 
الكثي��ر م��ن الفعالي��ات وتنش��يط الحرك��ة 

السياحية بالسلطنة.
وأش��اد مطرج��ي بجه��ود وزارة الس��ياحة 
المتمثل��ة ف��ي التروي��ج للس��لطنة كوجهة 
س��ياحية جاذبة، موضحا ان نس��بة االشغال 
في منتج��ع بر الجصة بنهاية ش��هر نوفمبر 
الماضي بلغت أكثر من 90 بالمائة، متوقعًا 
استمرار نمو نس��بة االشغال بالمنتجع خالل 

العام الجاري 2018.
وأش��ار إل��ى Bن المنتجع يس��تقطب حاليا 
الكثير من مختلف السياح القادمين للسلطنة 
س��واء كان��وا بغ��رض العم��ل او الس��ياحة 

ويستقطب سياحة المؤتمرات والفعاليات من 
خالل القاعات الكبي��رة والمتعددة بالمنتجع 
التي تتسع ألكثر من 3500 شخص، مؤكدًا 
ان هناك اقباال كبيرا من خارج السلطنة على 

المنتجع إلقامة حفالت الزفاف واالحتفاالت.
ج��اء ذلك خ��الل احتفال ب��ر الجصة بوضع 
حجر األس��اس لمش��روع الواجه��ة البحرية 
»المينا« ببر الجصة الذي يتضمن 76 وحدة 
سكنية مكونة من فلل وشقق وممشى وناد 
لليخوت وتبلغ مساحته االجمالية حوالي 25 
ألف متر مربع ومن المتوقع االنتهاء منه في 

العام 2020.
وق��ال المهن��دس ف��راس مطرج��ي ان��ه 
بتدش��ين المش��روع يص��ل إجمال��ي ع��دد 
الوحدات الس��كنية في منتجع بر الجصة الى 
143 وحدة س��كنية، مشيرًا الى انه تم طرح 
الوحدات الس��كنية بمش��روع »المينا« للبيع 

والتي القت اقباال كبيرا من قبل المستثمرين 
حيث تبدأ األسعار من 170 ألف ريال عُماني.

ويس��توحي التصميم المعم��اري للوحدات 
الس��كنية م��ن أح��دث التصامي��م العالمية 
لمس��اكن الواجهات البحرية مع اإلبقاء على 
الطابع العماني األصيل في التصميم، ويتمتع 
بإطالل��ة عل��ى الواجه��ة البحري��ة الخالبة، 
وتقدم فلل »المينا« مس��احات واس��عة على 
ثالثة طواب��ق، بحيث يتصل الطابق األرضي 

بالحديقة وبركة السباحة.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالتصامي��م الداخلي��ة 
لوح��دات ح��ي »المينا« فس��يتم اس��تخدام 
الم��واد اإليطالي��ة واإلس��بانية وغيرها من 
المنتج��ات األوروبية المنش��أ، كما س��يتوفر 
فري��ق م��ن مصمم��ي الديك��ور الداخل��ي 
لتقديم المس��اعدة لمالك المنازل في إعداد 

تصاميمهم وديكوراتهم الخاصة.

زنجبار-
حّطت مجموعة كونس��تانس للفنادق 
والمنتجع��ات رحاله��ا في جزي��رة بمبا، 
أرخبي��ل زنجب��ار. وها هي تدي��ر فندقها 
الثامن المتميّز تحت اسم »كونستانس 
أيان��ا« ال��ذي يش��ّكل عنوان��ًا للفخام��ة 
المس��احات  أحض��ان  بي��ن  والس��كينة 
الخض��راء الغنّاء. يقع الفندق في الطرف 
الش��مالي من الجزيرة، في ش��به جزيرة 
راس كيغوماش��ا. وبذلك توسّع العالمة 
انتش��ارها في المحيط الهندي، السيما 
وأنّها تمتلك فن��ادق في كل من جزيرة 
موريش��يوس، وج��زر السيش��ل، وج��زر 

المالديف، ومدغشقر واآلن زنجبار. 
أتى كونستانس أيانا ثمرة رؤية أشوك 
سونغكور، وهو مهندس تصميم المناظر 
موريش��يوس  المش��هور من  الطبيعية 
الذي وقع في غرام جزيرة بمبا. وبالتالي، 
يع��دّ هذا الفندق م��الذًا مثاليًا لالبتعاد 
عن هم��وم الحياة اليومية ومش��اغلها. 
احتاج أش��وك س��ونغكور لثمانية أعوام 
ليترجم رؤيته إلى واقع حقيقي، مستعينًا 
بخدم��ات حرفيين محليين ومواد متاحة 

محليًا فقط. وهذا نهج يتناغم تمامًا مع 
للفنادق  جوهر مجموع��ة كونس��تانس 
والمنتجع��ات الناب��ع م��ن حرصها على 

مراعاة البيئة في مشاريعها.
 شُ��يّد هذا الفندق المصنف من فئة 
الخمس نجوم حول حديقة خالبة مزهرة 
عل��ى ال��دوام، بجانب بحر في��روزي فاق 
جماله الوصف. ويعتَبر هذا الفندق الذي 
يحتضن 30 فيال وس��ط أج��واء مفعمة 

بالخصوصية والدفء مفخرًة لجزيرة بمبا 
ولس��كانها على حد س��واء. وهو يجسّد 
الفخامة البعيدة عن التكّلف بما يتوافق 
مع شعار المجموعة: »حقيقي بطبيعته«. 
وص��رّح ج��ان ج��اك فاليه، الرئيس��ي 
يرسّ��خ  قائ��اًل:  للمجموع��ة  التنفي��ذي 
فن��دق كونس��تانس أيان��ا حضورنا في 
المنطق��ة ويجعل م��ن اس��منا نموذجًا 
يحت��ذى به للفنادق الفاخرة في المحيط 

الهندي. كما يس��مح لنا هذا المش��روع 
الجديد بتعزيز انتش��ارنا لبلوغ أس��واق 
جديدة ومواكبة تطّلعات العمالء الذين 

ينشدون تجربًة استثنائيًة.
اعتب��ارًا من 1 يناي��ر 2018، بدأ فندق 
كونستانس أيانا فصاًل جديدًا تحت إدارة 
»كونستانس إلدارة الضيافة المحدودة« 
الت��ي ستس��عى جاه��دًة إل��ى ترس��يخ 
إبداعاتها. سيندرج  س��معتها ومواصلة 
الفندق في الفئة نفسها مع كونستانس 
وكونس��تانس  موري��س،  برين��س 
وكونس��تانس هاالفيلي ضمن  ليموريا 
محفظة مجموعة كونس��تانس للفنادق 
والمنتجعات. وسيخضع الفريق المسؤول 
عن تحويل الفندق إل��ى حقيقة باألناقة 
التي يس��تحقها إلدارة برب��ارا إلكاز. فقد 
ش��غلت حتى اآلن منصب مديرة مقيمة 
في كونستانس هاالفيلي، بعدما عملت 
في الس��ابق لدى كونستانس موفوشي 
وكونس��تانس بيل مار بالج. فبعد تسع 
س��نوات م��ن العم��ل مع كونس��تانس 
للفن��ادق والمنتجعات، لن يصعب عليها 
أن تب��ّث روح المجموع��ة ف��ي الفن��دق 

الجديد!

أخبــار

افـــــتتاح فــــندق 
انتركونتيننتال 
الفجيرة في دبا 

الفجيرة-
فن��ادق  مجموع��ة  افتتح��ت 
منتج��ع  أم��س  إنتركونتيننت��ال، 
إنتركونتيننتال الفجيرة في دبا، وذلك 
ف��ي إطار الت��زام المجموعة بتوس��يع 

محفظتها في جميع أنحاء المنطقة.
الفجيرة  إنتركونتيننتال  يقع منتجع 
مباشرة على البحر على شاطئ العقة. 
ويتك��ون من ع��دة مبان��ي منخفضة 
االرتف��اع على طراز قرية أرابيس��ك، 
ويجمع بين عناصر التصميم المعاصر 
الت��ي  القوي��ة  العربي��ة  والمؤث��رات 
تعك��س الت��راث والثقاف��ة المحلي��ة. 
يضم المنتجع 190 غرفة وجناحًا، بما 
في ذل��ك 44 جناحًا م��ن أجنحة كلوب 

إنتركونتيننتال و38 جناحًا.
وقال ربيع ك��رم، الرئيس التنفيذي 
الفجي��رة  تنم��و  القابض��ة:   للعي��ن 
بس��رعة كوجهة س��ياحية مميزة في 
ه��ذا  افتت��اح  وس��يضيف  المنطق��ة 
المعل��م البارز بع��دًا جدي��دًا لمفهوم 
الفحامة والضيافة، كما سيس��هم في 

تعزيز النمو السياحي في الفجيرة.

افــــــــتتاح »جميرا
مسقط باي« في 2018 

دب��ي-
أعلن��ت »مجموع��ة جميرا«، ش��ركة 
خططه��ا  ع��ن  العالمي��ة،  الفن��ادق 
التوس��عية لع��ام 2018 التي تش��مل 
دخول 3 أسواق جديدة وافتتاح فنادق 

جديدة في اإلمارات والصين. 
وتش��مل خط��ط التوس��ع الطموحة 
افتت��اح 5 فن��ادق فاخ��رة عل��ى األقل، 
إضاف��ة إل��ى عملي��ة تجدي��د وإع��ادة 
افتت��اح فندق جميرا بيت��ش في أواخر 
ع��ام 2018 قبي��ل الذك��رى الس��نوية 
21 النطاقت��ه األولى. وتض��م قائمة 
الفن��ادق والمنتجع��ات الجدي��دة جميرا 
رويال سراي، البحرين، وجميرا جزيرة 
الس��عديات بأبوظب��ي، وجمي��را بال��ي 
بإندونيسيا وجميرا نانجينغ في الصين 

وجميرا مسقط باي بسلطنة عمان.
يأت��ي ذلك ف��ي أعق��اب األداء القوي 
نم��و  م��ع   ،2017 خ��ال  اللمجموع��ة 
نسبته 5 % في الحجوزات الفندقية و6 
% في إيرادات الغ��رف مقارنة بالفترة 
نفس��ها من العام الماض��ي. وحافظت 
المجموعة على معدالت إشغال سنوي 
ثابت��ة مقارنة م��ع الفترة نفس��ها من 
2016، وبلغت حص��ة دول التعاون 21 

% من اإلشغال على مدار العام.

■ فراس مطرجي



19 يناير 2018

إبراء - العمانية 
أعلنت إدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية نتائج مسابقة الجودة للمنشآت 
الفندقية والس��ياحية الثاني��ة والتي أطلقتها وزارة الس��ياحة ألول مرة في عام 
2016 ، رعى االحتفال الش��يخ صقر بن سلطان الشكيلي والي إبراء بمقر فرع 

غرفة تجارة وصناعة عمان بوالية إبراء.
وق��ال طال ب��ن خلف��ان الش��عيبي مدي��ر إدارة الس��ياحة بمحافظة ش��مال 
الش��رقية في كلمة الحفل بأن المس��ابقة هدفت إلى تش��جيع ماك المنش��آت 
الفندقية والس��ياحية بواليات ش��مال الش��رقية االهتمام بتوفير قاعدة بيانات 
لمنش��آتهم من حيث الس��جات والمطبوعات والمطويات والمواقع على ش��بكة 
االنترن��ت واالرتقاء بجودة المنتج الس��ياحي المقدم من حيث مس��توى تقديم 
الخدم��ة ومس��توى العمالة به��ا وتطوير اآللية المعمارية للمنش��آت وترس��يخ 
اس��تخدام المنتجات البيئية العمانية من خال التشييد المعماري لهذه المنشآت 
الفندقية والس��ياحية، مؤكدا بأن نتائج المسابقة أعلنت بعد اعتمادها من قبل 
وكيلة الوزارة . وأضاف بأن عدد المنش��آت الفندقية والمخيمات الس��ياحية التي 
اس��تهدفتها المس��ابقة هي 18 منشأة منها 11 منش��آت فندقية واستراحات و7 

مخيمات سياحية في واليات المحافظة.
جدي��ر بالذكر بأن المس��ابقة ستس��هم ف��ي تحفيز م��اك المنش��آت الفندقية 
والس��ياحية بواليات المحافظة باالرتقاء بالمنتج السياحي والتنافس على تطبيق 
االش��تراطات وااللتزام بها وزرع روح التنافس لنيل جائزة المسابقة باإلضافة إلى 
إيجاد منافذ تس��ويقية بالمنش��آت للصناعات الحرفية والفلكلور العماني والعمل 

على إحال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة بهذه المنشآت الفندقية.

1.2 مليار ريال مساهمة السياحة في 2016

أكدت أن 3 عوامل تدفع لزيارتها 
ديلي تيلجراف: مقومات السلطنة تجمع بين األصالة والمعاصرة

تكريم صاحبات مشروع دليل العفية السياحي

مسقط-
تج��اوز اإلنتاج الس��ياحي للس��لطنة بنهاية 
العام المنصرم مليار ريال عماني واستحوذت 
الس��ياحة المحلية ما نس��بته 5ر%73 بمبلغ 
يفوق ال�882 مليون ريال عماني، بينما بلغت 
السياحة الوافدة نس��بة 5ر26 % في اإلنتاج 
السياحي عام 2016 وبنحو 319 مليون ريال 

عماني.
وقالت نش��رة إحصاءات الس��ياحة الصادرة 
الشهر المنصرم من المركز الوطني لإلحصاء 
جري��دة  الزميل��ة  ونش��رتها  والمعلوم��ات 
»الوطن« مؤخرا: إن إجمالي اإلنتاج السياحي 
في الس��لطنة بنهاي��ة 2016 بلغ 20ر1 مليار 
ريال عماني، منه��ا 0ر319 مليون ريال أو ما 
نس��بته 5ر26 % جاءت من السياحة الوافدة، 
بينما 5ر73 % أو 5ر882 مليون ريال عماني 
جاءت من الس��ياحة المحلية، ويبدو من هذه 
األرق��ام أن الس��ياحة المحلية في الس��لطنة 
ه��ي المص��در األساس��ي لإلنتاج الس��ياحي، 
علم��ًا أن ه��ذه األرقام تتضم��ن قيمة تذاكر 
الس��فر من الطيران العماني الناقل الوطني، 
ووكاالت الس��فر بغ��ض النظر ع��ن الوجهة 
النهائي��ة للمس��افر. وأش��ارت إل��ى أن حصة 
الطيران العماني ووكاالت السفر من السياحة 
الداخلية تجاوز 7ر728 مليون ريال عماني، أي 
أكثر من 60 % من إنتاج الس��ياحة المحلية، 
بينما بلغت القيمة المضافة المباشرة 4ر701 
ملي��ون ري��ال عمان��ي ف��ي 2016، مش��كلة 
انخفاض��ًا بنس��بة 4ر7 % مقارن��ة ب�8ر757 

مليون ريال عماني في 2015، كما شهد عام 
2012 ارتفاع��ًا ملحوظًا ف��ي القيمة المضافة 
المباش��رة م��ن 8ر520 مليون ري��ال عماني 
ف��ي 2011 إلى 613 ملي��ون ريال عماني في 
ع��ام 2012، ويعزى هذا االرتفاع إلى نش��اط 
النق��ل الج��وي الذي ش��هد ارتفاع��ًا ملحوظًا 
ف��ي القيمة المضافة بنس��بة 1ر110 % من 
8ر9 ملي��ون ريال عماني ف��ي عام 2011 إلى 
5ر20 ملي��ون ريال عماني في 2012، كما أن 
القيم��ة المضافة المباش��رة لقطاع الخدمات 
الثقافي��ة تضاعف بين عام��ي 2005 و2016 
ولكنه يمثل نس��بة 5ر1 % فقط من القيمة 

المضافة لألنشطة السياحية.

السياحة المحلية
تس��اهم الس��ياحة المحلية بنس��بة 5ر73 
% م��ن إجمالي اإلنفاق الس��ياحي بما يعادل 

5ر882 ملي��ون ريال عمان��ي، مقارنة ب�5ر26 
م��ن  عمان��ي  ري��ال  ملي��ون  0ر319  أي   %
إنفاق الس��ياحة الواف��دة، وبلغت قيمة عوائد 
القطاع الس��ياحي 2ر1 ملي��ار ريال عماني في 
ع��ام 2016 مس��جلة انخفاض بنس��بة 6 % 
أو بمع��دل 3ر1 مليار ري��ال عماني خالل عام 
2015 وارتفاعًا بنسبة 7ر4 % على 2ر1 مليار 

ريال عماني خالل عام 2014.
وفيم��ا يتعل��ق باإلنف��اق عل��ى الس��ياحة 
المحلي��ة، فقد تصدرت الخدمات الس��ياحية 
األنش��طة  قائم��ة  التس��وق  والمتضمن��ة 
المس��اهمة بنسبة 2ر26 %، وحلت خدمات 
النق��ل الجوي بنس��بة 1ر15 % في المرتبة 
الثاني��ة، تليها خدمات اإلقامة بنس��بة 2ر9 
%، ث��م خدمات النق��ل البري بنس��بة 0ر9 
%، وارتفع إنفاق الس��ياحة المغادرة بمعدل 

5ر11 % بين عام 2009 و2016.

لندن - العمانية 
أكدت صحيف��ة الديلي تليجراف البريطانية 
ان الس��لطنة تمتلك المقومات التي تجعلها 
وجه��ة متمي��زة للزائري��ن حي��ث تجمع بين 
األصالة والمعاصرة. وذكرت في تقرير جديد 
لها ان هناك ثالثة عوامل رئيسية تدفع لزيارة 
الس��لطنة هي الش��واطئ الخالبة والهندسة 

المعمارية الجميلة والفنادق المتطورة.
وأضافت ان السلطنة بها أميال من الساحل 
الرملي المدع��وم بالجبال الصخرية والكثبان 
الرملية والمدن الرائعة المتأصلة في تاريخها 
الذي يع��ود إلى 5000 س��نة والمضايق في 
مسندم إضافة إلى كرم الضيافة العربية التي 

تغذيها القهوة.
وتحدثت عن جامع السلطان قابوس األكبر 
وعن األس��واق القديمة في الس��لطنة وأيضا 
األسواق والمحالت التجارية الراقية باالضافة 
إلى المنتجعات الفاخرة على الساحل وخيارات 

الترفيه مثل الغوص في المياه الدافئة.
وتطرق��ت إلى مدين��ة نزوى وم��ا تزخر به 
من اس��واق الفضة والتوابل ومنتجات الحرف 
اليدوي��ة المحلية ومنتجع أليال الجبل األخضر 
ال��ذي يعد م��ن أفض��ل الفنادق ف��ي العالم. 
مش��يرة إلى ان الفترة من ش��هر نوفمبر إلى 

ش��هر ابريل يكون الجو دافئا مما يجعل هذه 
الفترة موسم الذروة السياحية في السلطنة.

وأكدت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية 
ف��ي خت��ام تقريره��ا ان الس��لطنة تتمي��ز 
بالحفاظ عل��ى الثقافة التقليدية مع االنفتاح 

على العالم الخارجي.

السياحة الداخلية استحوذت 73.5  %  بمبلغ 882 مليون ريال 

إعالن نتائج مسابقة الجودة للمنشآت 
الفندقية والسياحية في شمال الشرقية

صور - العمانية 
نظم��ت إدارة الس��ياحة بمحافظة جنوب 
الش��رقية حف��ل تكري��م صاحبات مش��روع 
دليل العفية الس��ياحي الحائ��ز على المركز 
األول على مس��توى السلطنة في المسابقة 
التي نظمتها الش��ركة العماني��ة القطرية 

لالتصاالت "أوريدو " .
واكد س��عود بن حمد العلوي مدير إدارة 
اإلدارة  ب��أن  الش��رقية  بجن��وب  الس��ياحة 
س��وف تتبنى ه��ذا المش��روع بالتعاون مع 
مؤسس��ات القط��اع الخاص إليج��اد الدعم 
لتنفيذ هذا المش��روع وتمكين كافة شرائح 
المجتمع والس��ياح والزوار لالس��تفادة من 
هذا المش��روع ال��ذي س��يقدم المعلومات 
الكافية التي يحتاجها السائح والزائر لوالية 

صور والترويج له في كافة وسائل التواصل 
االجتماعي.

م��ن جانب آخ��ر أكدت خلود بن��ت خليفة 
المخيني��ة رئيس��ة فري��ق المش��روع ب��أن 
"دلي��ل العفي��ة الس��ياحي" هو عب��ارة عن 

تطبيق لدليل األماكن السياحية والمطاعم 
واألسواق والفنادق والشواطئ والمنتزهات 
بوالية ص��ور مدعوما بالص��ور والتعليقات 
عل��ى خريط��ة جوجل حي��ث س��يخدم هذا 
التطبيق السائح والزائر والمقيم بالسلطنة.

مح��وت -

أحتفل مؤخرًا بقاعة الشؤون الرياضية بوالية محوت باختتام فعاليات ملتقى 
الوعي الس��ياحي بمحافظة الوس��طى الذي نظمته إدارة السياحة بالمحافظة 

خال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 ديسمبر 2017 .
رع��ى حف��ل الختام الش��يخ معضد بن محم��د اليعقوبي محافظ الوس��طى 

بحضور جمع من المسؤولين والمشايخ والرشداء.
اشتمل حفل الختام على الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة ، حيث قام 
راعي الحفل بجولة داخل المعرض المصاحب لحفل الختام والذي اشتمل على 
أقس��ام عدة منها قسم المؤسس��ات الحكومية بالمحافظة بحيث تعرض كل 
مؤسسة بالمحافظة أعمالها المتعلقة بالجانب التوعوي واالرشادات وشاركت 
كل م��ن المديرية العام��ة للخدمات الصحية وادارة حماية المس��تهلك وبلدية 
محوت وإدارة السياحة بمحافظة بالوسطى ودائرة التنمية االجتماعية بمحوت 
ومكت��ب الصناعات الحرفية ومدرس��ة حج ومدرس��ة مديرة بالوس��طى وبنك 
التنمية العماني كذلك ش��اركت كا من جمعية المرأة العمانية بوالية مصيرة 
وجمعي��ة المرأة العمانية بوالية مح��وت وجمعية المرأة بوالية الجازر وجمعية 
المرأة بوالية الدقم بتقديم معروضات ومنتجات المرأة الحرفية. كما اش��تمل 
الحف��ل على العديد من الفقرات منها كلمة ازاد ب��ن عامر العمري مدير إدارة 
الس��ياحة بمحافظة الوس��طى الذي س��لط الضوء على أهمية هذه الملتقيات 
في مجال نش��ر الوعي السياحي بش��كل خاص وأهمية الحفاظ على المرافق 

الخدمية بشكل عام. 
جدي��ر بالذك��ر ان الملتق��ى انطلق��ت برامجه ي��وم 27 س��بتمبر تزامنا مع 
احتفاالت الباد بيوم السياحة العالمي واستمر حتى 20 ديسمبر، وكان يهدف 
الى نشر الوعي في المجتمع المحلي بأهمية قطاع السياحة والفرص المتاحة 

للعمل واالستثمار في القطاع في محافظة الوسطى. 

اختتام فعاليات ملتقى الوعي 
السياحي في الوسطى
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قريات - العمانية 
يع��د »وادي العربيين« بوالية قريات 
م��ن أش��هر أودي��ة محافظة مس��قط، 
فه��و تحفة نحتتها الطبيع��ة بجماليته 
وعم��ق األخدود الذي يعبره الوادي من 
هضب��ة جبال الحجر األس��ود لتتنوع به 
المي��اه بين األودية واألف��الج والعيون 
والش��الالت، ليش��كل معلمًا س��ياحيًا 
واقتصاديً��ا، حيث يس��اهم الوادي في 
ازده��ار الحياة الزراعية بالقرية بس��بب 
وفرة المياه وغزارتها ونقاوتها، وسميت 
القرية ب������"وادي العربيين" نسبة إلى 

كثرة األودية المنحدرة إليها.
وتق��ع القرية في الجزء الش��رقي من 
والية قريات عل��ى الطريق الذي يربط 
قريات بوالية صور، وتبعد من الش��ارع 
الرئيس��ي حوالي 17 كيلومت��رًا، يمتاز 
طريقه��ا بجمالي��ة فري��دة م��ن خالل 
الطبيعة الجبلية التي يش��قها الطريق 
وص��وال إل��ى وادي العربيين، وتش��كل 
الب��رك المائي��ة أح��د عناص��ر الج��ذب 
الس��ياحي للقرية من خالل تشكيالتها 
الجميل��ة وانتش��ارها بالقري��ة، والت��ي 
يس��تمتع بها السياح من خالل التخييم 
عل��ى جانبيه��ا وممارس��ة العديد من 
الهوايات كالسباحة والغطس والشوي 

وغيرها من الهوايات.

مكونات 
وتتك��ون قري��ة "وادي العربيين" من 
عدة قرى صغيرة وهي )الس��ويح � حيل 
القواس��م � البطحاء � الصليفي � الفرع � 
المغره( وهي ق��رى تعتمد على الزراعة 
ورعي األغنام في حياته��ا االقتصادية، 
كم��ا تعد قراه��ا من الق��رى المحافظة 
عل��ى األزي��اء التقليدية ونم��ط الحياة، 
حي��ث تم��ارس النس��اء مهنة النس��يج 
لصناعة المالبس التقليدية والسعفيات 
والحصر والدعون المستخدم بها سعف 
النخي��ل، إضاف��ة إلى بع��ض مقتنيات 
المنازل والت��ي تجهز من مواد طبيعية 

خالصة.
وكان لسكان القرية دور كبير في شق 
األفالج منذ القدم، لتنس��اب المياه عبر 
األفالج بع��دة اتجاهات مش��كلة عددًا 
م��ن الش��الالت الجميل��ة، ويصل عدد 
األفالج في القرية 8 أفالج، متوزعة بين 
قراها حي��ث يتواجد 4 أف��الج ب "قرية 
الس��ويح" وهي القرية األكبر وتس��مى 
األفالج بالسويح بمسميات عديده ك��� 

)الناقمة � العق��ة � الحيلة � مطاح(، كما 
يوجد بقرية "حيل القواس��م" عدد من 
األفالج كفلج واحد، وفلج البطحاء، وفلج 

الصليفي، وفلج الفرع.
ويوجد بقرية »المغرره« بئر قديم وال 
زال يس��تخدم الى يومنا هذا، ويحافظ 
سكان "وادي العربيين" على طابع الري 
التقليدي الذي يعتمد على األفالج، وهو 
نظام قدي��م لري المحصوالت الزراعية، 
كم��ا تتوفر كذلك بالقري��ة العديد من 

العيون والش��الالت، ليكتمل المش��هد 
المائي الجميل على هضبات الجبال.

الزراعة 
العربيي��ن"  "وادي  قري��ة  وتش��تهر 
النخي��ل، والمانج��و، والم��وز،  بزراع��ة 
والفيفاي، والس��فرجل )الليمون الحلو(، 
والليم��ون، والنارنج، والفندال )البطاطا 
الحل��وة(، إضافة إلى زراع��ة الطماطم، 
والباذنجان، ومن أش��هر أشجار النخيل 
المنتشرة بالقرية النغال، والنشو، وأبو 
سيف، والبرني، وأبو نارنجه، والخصاب، 
والخنيزي. وتش��كل جب��ال قرية "وادي 
العربيي��ن" عنصر جذب لهواة تس��لق 
ب��دأت  والت��ي  والمغام��رة،  الجب��ال 
باالنتش��ار في اآلون��ة األخي��رة كونها 
رياضة تجمع بين المغامرة والتش��ويق 
والتح��دي، وتتوافد فرق رياضة تس��لق 
الجب��ال إل��ى القري��ة بغرض ممارس��ة 
الرياضة في أجواء معتدلة طوال العام، 
واالس��تمتاع بالمناظ��ر الخالب��ة، حيث 
يأتون الى القرية بشكل مستمر في ظ 
انتش��ار الشالالت المائية والتي يصعب 
الوصول إلى بعضه��ا وهو جانب محفز 

لهم للوصول إليها واكتشافها.
يقول سعيد بن جمعة الغزيلي عضو 
مجل��س الش��ورى ممثل والي��ة قريات 
لوكالة األنباء العماني��ة "أنه مع توجه 
الحكومة باالهتمام بالس��ياحة لتكون 
إح��دى ركائ��ز االقتص��اد العماني في 
خططه��ا الحالية، أصبحت والية قريات 
أح��د أهم المقاص��د الس��ياحية والتي 
يفضلها الس��ياح بسبب تنوع طبيعتها 
بي��ن الج��بلي��ة والبحري��ة والزراعي��ة، 
117 قري��ة تختل��ف  وتض��م الوالي��ة 
بطبيعتها وتتمايز بم��ا حباها اهلل من 

طبيعة جميلة".

جذب سياحي
وأض��اف أن قري��ة "وادي العربيي��ن" 
تع��د م��ن الق��رى الس��ياحية بالوالية، 
حيث تمثل موقع جذب س��ياحي للزوار 
من داخل وخارج الس��لطنة طوال العام 
لما تتمت��ع به من جمال طبيعي وموقع 
مثالي لممارس��ة ع��دد م��ن الهوايات 
كتس��لق الجب��ال، والغطس ف��ي البرك 
المائ��ي العميقة، ومش��اهدة الممرات 
المائية الجميل��ة، كما يوجد في القرية 
ش��الالت عديدة أش��هرها شالل "شيه" 
وش��الل "النقط��ة" وعدد م��ن المعالم 

التاريخية ك����"برج الحيل".

وجهة سياحية نحتتها الطبيعة

يعد موقعا مثاليا لتسلق الجبال 
والغطس في البرك المائية

وادي العربيين

سعيد الغزيلي:
قريات أحد أهم المقاصد 
السياحية يفضلها السياح 

لتنوع طبيعتها الجبلية 
والبحرية والزراعية

علي بن طالب 
الشيادي

مطار مسقط الدولي 
رافد للسياحة 

دورا  تلع��ب  المط��ارات  إن  ال ش��ك 
جوهري��ا كبي��را  فى ش��تى المجاالت 
التنموي��ة، كما أنها تعم��ل على إبراز 
وتطوير مختلف األنشطة االقتصادية 
وتؤث��ر  واالس��تثمارية،  والتجاري��ة 
المط��ارات في هذه األنش��طة تأثيرا 
مباش��را وغي��ر مباش��ر، س��واء كانت 

جديدة أو غير ذلك.
ومم��ا ال ش��ك فيه، أن إنش��اء مطار 
جديد ف��ي أي م��ن المناطق يس��هم 
بص��ورة واضح��ة جلي��ة فعال��ة ف��ي 
االقتصادي��ة  بالبيئ��ة  النه��وض 
واالجتماعية والثقافية والسياحية بها 
وتطويرها من جميع النواحي بما في 

ذلك الثروة البشرية.
ومبن��ى مطار مس��قط الدولي كان 
وال ي��زال أح��د الركائ��ز الت��ي يعوّل 
عليها في تنش��يط الحرك��ة التنموية 
الس��ياحة  أن  الس��لطنة، ك��ون  ف��ي 
ج��زء ال يتجزأ من منظوم��ة التنمية، 
فإن وجود مبنى المس��افرين الجديد 
في المط��ار الذي يوسّ��ع من ارتباط 
السلطنة بالعالم، يجعل من السلطنة 
مح��ط أنظ��ار الكثي��ر م��ن الس��ياح، 
خاصة في ظل وج��ود مطارات أخرى 
للربط الداخلي بين العاصمة مسقط 
وباق��ي محافظات الس��لطنة، كمطار 
صحار ومط��ار صالة ومط��ار الدقم 
ومط��ار خص��ب وغيره��ا، والت��ي قد 
تكون أيضا للربط الخارجي للسلطنة 
إقليميا ودوليا. ومن المؤمل أن يقوم 
مط��ار مس��قط الدول��ي بع��د افتتاح 
مبنى المس��افرين الجديد بدور كبير 
في رفد الحركة السياحية بالسلطنة 
ليكون البوابة األولى الس��لطنة أمام 
الزائري��ن أو محطة هام��ة للعابرين 

الى الشرق والغرب.

أشرعة

أياتا: ارتفاع الشحن 
الجوي 8.8  % 
في نوفمبر 

دبي-
قال االتحاد الدول��ي للنقل الجوي "اياتا"، 
إن الطلب على الشحن الجوي ارتفع 8.8 % 

في نوفمبر على أساس سنوي.
وأض��اف "اياتا"وف��ي س��ياق متصل، قال 
ايات��ا إن نم��و الطلب على الش��حن الجوي، 
ال��ذي تزامن مع فترة قوة الطلب التقليدية 
ف��ي الرب��ع األخي��ر من الع��ام، تأت��ي على 
الرغم من وجود مؤش��رات عل��ى أن النقل 
الج��وي تجاوز مس��توى الذروة ف��ي دورته 

المعتادة.
وزادت الطاقة االس��تيعابية المتاحة 4 % 
في الش��هر الجاري، وهو الش��هر السادس 
عش��ر على التوال��ي الذي يف��وق فيه نمو 
الطل��ب زي��ادة الطاق��ة االس��تيعابية.، أن 
الزي��ادة ف��ي نوف���مب��ر تعني أن الش��حن 
الجوي بصدد تحقيق أفضل أداء تش��غيلي 
ومال��ي من��ذ االنتعاش الذي أعق��ب األزمة 
المالية العالمية في عام 2010، بحس��ب ما 

ورد في "رويترز".
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زكية اللمكية تحول منزل أسرتها القديم إلى متحف أثري

البيت الغربي..
وجهة سياحية وثقافية في الرستاق 

الرستاق - العمانية 
يع��د "البي��ت الغرب��ي" في قري��ة قصرى 
بوالية الرس��تاق بمحافظة جن��وب الباطنة 
وجهة سياحية وثقافية من وجهات الوالية، 
ومحط��ة من المحط��ات التي يق��ف عندها 

الزائر لوالية الرستاق.
 تمكنت زكية بن ناصر اللمكية مؤسس��ة 
ه��ذا البيت أن تحول منزل أس��رتها القديم 
إل��ى متحف أثرى يضم الكثير من المقتنيات 
التاريخي��ة الت��ي كان��ت ج��زءا م��ن أدوات 
االنسان العماني، حيث بذلت جهودًا كبيرة 
ليظه��ر البيت بالص��ورة الت��ي عليها اآلن، 
وليصبح معلمًا سياحيًا وأثريًا بالوالية إلى 
جانب قلعتها الشهيرة وحصن الحزم وعين 

الكسفة.
وح��ول فكرة إنش��اء ه��ذا البي��ت األثري 
تق��ول زكي��ة اللمكية "ج��اءت فكرة إنش��اء 
البي��ت األثري م��ن خالل عش��قي للماضي 
ومكوناته وتفاصيل��ه ، ومن منطق حرصي 
عل��ى المحافظة على المكونات األثرية التي 
خلفها لنا األجداد ، فكانت بداياتي في تنفيذ 
هذه الفكرة منذ س��نتين عندما زرت منزلنا 
القدي��م ، والذى كان مهجورًا منذ س��نوات 

عديدة .
وتضي��ف اللمكي��ة أن بعض أج��زاء البيت 
ق��د تهدمت وس��قطت بعض أس��قف غرفه 
مرافق��ه  جمي��ع  ف��ي  األترب��ة  وتكدس��ت 
فج��اءت الفكرة أن أجعل البي��ت أثريًا مليًئا 
بالمقتنيات القديمة فقمت بترميم األماكن 
قدر اس��تطاعتي وإمكانيات��ي ، وعملت على 
وض��ع المقتني��ات األثرية بمس��اعدة األهل 
والجيران واهالي الوالية ليصبح قبلة للزوار 

من داخل السلطنة وخارجها".
وتردف قائلة : يحتوي البيت على الكثير من 
المقتنيات األثرية كالكتب القديمة المتنوعة 
والعمالت المعدنية، وأدوات الطبخ واألواني 
القديم��ة كمقالة تحميص القه��وة، وأوانٍ 
لتقدي��م القه��وة والطع��ام، والمش��غوالت 
اليدوية ب��كل أنواعها، وأدوات تتعلق بزينة 
المرأة كالعطور والبخور والمقتنيات األخرى 
كالفضي��ات واألس��اور والمف��ارش القديمة 
والفخاري��ات واالواني النحاس��ية والمعدنية 
القديم��ة، والمناديس العمانية )الصناديق( 
والحقائ��ب القديمة، كما يحتوي على أدوات 

تصنيع األلبان والحليب ومنتجات األبقار.
وقال��ت اللمكي��ة: أصبح للبي��ت الغربي 
االث��ري حض��ور ملح��وظ ف��ي المع��ارض 
والملتقيات والفعاليات السياحية والثقافية 
الت��ي تق��ام على مس��توى والية الرس��تاق 

ومحافظة جنوب الباطنة.
من جانبه يقول علي ب��ن عباس العجمي 
مدير إدارة السياحة بمحافظة جنوب الباطنة 
" أصبح البيت الغربي االثري وجهة سياحية 
وثقافي��ة يقصدها ال��زوار ليس م��ن داخل 

الس��لطنة بل والخ��ارج أيضا، وه��و يقع في 
مركز الوالية ويبعد عن قلعة الرستاق حوالي 
كيلومترين اثنين، وقد شارك هذا البيت في 
بعض من الفعاليات السياحية التي نظمتها 
إدارة السياحة بجنوب الباطنة، والقى إعجاب 
جميع ال��زوار الذين قدموا إل��ى الوالية لما 
يحوي��ه من مقتنيات أثري��ة ومحاكاة للحياة 

العمانية القديمة". 
وأكد العجمي انه يشجع اهالي المحافظة 
على إنش��اء مثل ه��ذه البي��وت االثرية لما 
لها من دور ف��ي المحافظة على الموروثات 
العمانية، خاصة ان مؤتمر السياحة العالمي 
الذي تمعق��ده في اآلونة االخي��رة ركز على 

اهمية المحافظة على التراث.

دعت سياح العالم لجعلها وجهتهم في 2018
صحيفة فنلندية: الســلطنة بلد ثري 

بالمناظر الطـبيعية الخالبة واآلثار 
هلسنكي - العمانية

وصفت صحيفة " فيزيت فنلندا" الس��لطنة بأنه��ا بلد ثري بالمناظر الطبيعية 
الخابة واآلثار وأنها نقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا في الجزء الجنوبي الشرقي 

من شبه الجزيرة العربية .
ونصحت الصحيفة الس��ياح م��ن مختلف دول العالم الى جعل الس��لطنة على 
رأس وجهاته��م الس��ياحية التي يج��ب أن يزورونه��ا خال الع��ام الجديد 2018 
مش��يرة الى أن المواقع التي تجذب الزائرين بالس��لطنة بدًءا من مضيق هرمز 
م��رورًا بالش��واطئ الخاب��ة والصح��ارى والكه��وف والجب��ال العالي��ة واألودية 
المتنوع��ة الت��ي ال نهاية لها عاوة على المدن التاريخي��ة والقرى الصغيرة التي 

تتجلى فيها العادات والتقاليد القديمة .
كما أش��ارت الصحيفة في تقرير لها الى ماراثون الموج مس��قط في نس��خته 
الس��ابعة الذي يقام يومي 18 و19 من ش��هر يناير الجاري والذي يجتذب الكثير 
من المتس��ابقين ومحب��ي اللياقة البدنية المتحمس��ين من جمي��ع أنحاء العالم 
معتبرة أن األحداث الرياضية هي احدى الدوافع للقيام باكتشاف السلطنة لؤلؤة 
بالمنطقة العربية. ولفتت الى أن السلطنة تتمتع في األسابيع األخيرة في شهر 
يناير بالجو المش��مس الذي يعد مثاليًا لزيارة الباد خاصة مدينة مسقط حيث 
يمك��ن رؤية الجواه��ر المعمارية من دار األوبرا الس��لطانية مس��قط الى جامع 

السلطان قابوس األكبر بوالية بوشر .
وقالت صحيفة " فيزيت فنلندا" إن مس��قط ستس��ضيف خ��ال الفترة من 18 
يناير إلى 10 فبراير في حديقتي العامرات و النس��يم فعاليات مهرجان مس��قط 

والذي ينتظر أنت يزخر بالعروض والمعارض وألعاب األطفال .

انخفاض نسبة إشغال فنادق
السلطنة 0.4  %  في نوفمبر الماضي

مسقط -  العمانية 

س��جلت نسبة اإلشغال بالفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة 
بنهاي��ة نوفمبر 2017 انخفاضا ب� 4ر0 بالمائ��ة لتصل إلى 5ر56 بالمائة مقارنة 
مع 7ر56 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2016م فيما ارتفعت اإليرادات بنسبة 4ر2 
بالمائة لتصل إلى 174 مليونا و49 ألف ريال عماني مقارنة ب� 169 مليونا و961 
أل��ف ريال عماني خال نفس الفت��رة من 2016. وأش��ارت اإلحصائيات الصادرة 
عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات 
التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى إن إجمالي عدد النزالء بلغ حتى نهاية نوفمبر مليونا 
و394 ألفا و942 نزيا مقارنة بمليون و452 ألفا و842 نزيا خال نفس الفترة 

من عام 2016م وبنسبة انخفاض بلغت 4 بالمائة.
وأش��ارت اإلحصائيات إلى أن النزالء األوروبيين شكلوا العدد األكبر من مجموع 
النزالء بنهاية نوفمبر 2017 بنسبة زيادة بلغت 4ر15 بالمائة ليبلغ عددهم 518 
ألف��ا و629 نزي��ا مقارنة ب�449 ألف��ا و348 نزيا بنهاية نوفمب��ر 2016 تاهم 
الن��زالء العماني��ون الذين بلغ عدده��م 348 ألفا و161 نزيا مقارن��ة ب�473 ألفا 
و159 نزيا حتى نهاية نوفمبر 2016م وبنس��بة انخف��اض بلغت 8ر18 بالمائة 
ثم النزالء الخليجيون الذين بلغ عددهم 199 ألفا و342 نزيا واآلسيويون الذين 
بلغ عددهم 145 ألفا و183 نزيا والعرب من الدول العربية األخرى غير الخليجية 
الذي��ن بل��غ عددهم 59 ألفا و880 نزي��ا ومن األميركيتي��ن 48 ألفا و158 نزيا 
اضاف��ة إلى 13 ألفا و421 نزيا من أوقيانوس��يا و9 آالف و636نزالء من افريقيا 

و16 ألفا و531 نزيا من الجنسيات األخرى.
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بهدف التعريف بسياحة المغامرات الصحراوية في السلطنة

قاف��لة ح�داء الصحراء
تكتش�ف ج�مال عمان

وأش��ار الرحالة أحمد بن حارب المحروقي 
وهو أحد الرحالة العمانيي��ن األربعة الذين 
ضمته��م القافلة، والذي س��بق ل��ه القيام 
بالعديد من مغامرات ورحالت عبور الصحراء 
العمانية ف��ي الربع الخالي ورمال الش��رقية 
خالل السنوات الماضية بأنه تم إنشاء خيمة 
بدوية احتفالية بمناسبة ختام القافلة لمدة 
يوم وليلة واحدة في المساحة الواقعة أمام 
وزارة الس��ياحة بجان��ب وزارة الداخلية بحي 
ال��وزارات وذلك ف��ور وصول قافل��ة الجمال 
للموقع حيث تم التنس��يق م��ع المختصين 
في بلدية مس��قط بهذا الش��أن واستقبلت 
الخيمة جميع الزوار للتعرف على نمط حياة 
البادية والتق��اط الصور التذكارية وش��رب 
القه��وة والحديث مع الرحال��ة حول القافلة 
وس��ياحة المغامرات الصحراوي��ة باإلضافة 
توزيع الكتيب��ات الترويجية الس��ياحية على 

زوار الخيمة.

أهداف الرحلة 
وقال عام��ر الوهيبي أح��د الرحالة األربعة 
األه��داف  إن  الرحل��ة،  ف��ي  المش��اركين 
الرئيس��ية للمغامرة تتمثل ف��ي إبراز تراث 
األج��داد، والعودة للماض��ي انطالقا لدعوة 
الت��راث.  ه��ذا  ألحي��اء  العمان��ي  الش��باب 
وتجدي��ده واستكش��اف الحض��ارة العمانية 
المتمثل��ة ف��ي البادي��ة بم��ا تزخ��ر به من 
مقوم��ات وتاري��خ عريق يثري واق��ع القطاع 
السياحي في السلطنة. وفي التوقيت الراهن 
نحن في حاجة ماسة إلى إظهار هذا الجانب 
وتعزيزه، وإحياء س��ياحة المغامرات والرمال 
في السلطنة. وقال رئيس فريق رحلة قافلة 
ح��داء الصح��راء، أحمد بن ناص��ر الجنيبي: 
ج��اءت القافلة بهدف تعزيز س��ياحة التراث 
في الس��لطنة، وكذلك التعريف بالمقومات 
الس��ياحية في الموسم الس��ياحي الشتوي 
إضافة إلى رفد الجانب االقتصادي والسياحي 
من خالل وجود الس��ائحين ومشاركة بعض 

الجنسيات األجنبية في هذه الرحلة. 

معرض صور
وع��رض ف��ي المع��رض ص��ور للمص��ور 
فيصل بن خميس العوف��ي الصور الموثقة 
لرحل��ة القافلة وفعالياتها وأنش��طتها حيث 
حم��ل المعرض عن��وان "إطالل��ة على حداء 

الصحراء". 
وكانت قافلة الصحراء في نسختها الثانية 

قد انطلقت في والية بدية برمال الش��رقية 
يوم الخامس عش��ر من ديس��مبر الماضي 
لمدة أربعة أيام متتالية واتخذت خط س��ير 
تبل��غ مس��افته اإلجمالية حوالي خمس��ين 
كيلومت��را في الرمال ف��ي محيط المخيمات 
الس��ياحية الصحراوية بوالية بدي��ة ابتداء 
م��ن مخي��م العريش م��رورا بمخيم س��ما 
الواص��ل وانته��اء بمخي��م ليال��ي الصحراء 
حيث حظيت القافلة بإقبال وإعجاب الس��ياح 
في هذه المخيمات والذي��ن كانوا يطلبون 
تجربة رك��وب الجم��ال ويطرح��ون العديد 
من التس��اؤالت واالستفس��ارات ذات الصلة 
بأنشطة سياحة المغامرات والتخييم والحياة 
ف��ي الصحراء بصفة عام��ة وبعبور الصحراء 

على الجمال بصفة خاصة. 

موسم شتوي 
ج��اء تنظي��م قافل��ة ح��داء الصح��راء في 
نسختها الثانية رغبة من الجهات المنظمة 
ومن المش��اركين في إطالق ه��ذه القافلة 
تزامنا مع الموس��م الس��ياحي الش��توي في 
الس��لطنة والذي تكثر فيه أنش��طة التخييم 
حي��ث  الصحراوي��ة  المغام��رات  وس��ياحة 
هدف��ت الى التعريف بالمقومات الس��ياحية 
والبيئي��ة والثقافية للس��لطنة بصفة عامة 
ومظاهر الحياة والترحال في البيئة البدوية 
الصحراوي��ة بصفة خاص��ة وذلك من خالل 
م��ا تضمنه برنام��ج القافلة ف��ي المخيمات 
الت��ي زاره��ا م��ن أمس��يات تراثي��ة ثقافية 
تناول��ت الفنون والع��ادات والتقاليد والقيم 

المعروف��ة لدى ابناء البادي��ة العمانية ومن 
خ��الل ماوزعته القافلة من كتب ومطبوعات 
ترويجية للتراث الثقافي والسياحة العمانية 
وم��ا أتاحت��ه م��ن فرص��ة للس��ياح لتجربة 
رك��وب الجمال وممارس��ة أنش��طة القوافل 
الصحراوي��ة باإلضافة إلى أه��داف توعوية 
بيئية أخ��رى ذات صلة هدف��ت القافلة إلى 
تحقيقها بمشاركة من موظفي شركة بيئة 
وذلك لتوعي��ة ال��زوار والس��ياح والمجتمع 
المحل��ي بأس��اليب وط��رق ص��ون البيئ��ة 
الصحراوي��ة وأهمية الحفاظ على مكوناتها 

من أجل ضمان استدامتها. 

4 رحالة عمانيين 
جدي��ر بالذك��ر أن قافل��ة ح��داء الصحراء 

في نس��ختها الثانية تكون��ت من أربعة من 
الرحال��ة العمانيين المتخصصين هم أحمد 
بن حارب المحروقي وعامر الوهيبي وحمود 
النهدي ومحمد الزدجالي باإلضافة إلى اثني 
عشر فرد آخرين من فريق العمل التنظيمي 
اإلعالم��ي المرافق حيث ت��م تنظيم القافلة 
بإش��راف من مجل��ة عالم الهج��ن بالتعاون 
مع وزارة السياحة وجامعة السلطان قابوس 
وعدد من الجهات الراعية كش��ركة الغالبي 
العالمية للهندسة والمقاوالت وشركة بيئة 
والش��ركة العمانية للغاز الطبيعي المس��ال 
وايبي��ل وش��ركة الدقم للس��فر والس��ياحة 
وجري��دة الرؤية وجريدة "وجه��ات" ومخيم 
ليالي الصحراء ومخيم سما الواصل وشركة 

مكتشف الصحراء للسياحة.    

مسقط-

حقق���ت رحل���ة قافل���ة حداء الصح���راء في نس���ختها الثاني���ة نجاحا في 
اكتش���اف جم���ال ُعمان، وق���د اختتمت الرحلة بحضور ميثاء بنت س���يف 

المحروقية وكيلة وزارة السياحة. 
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

تحظ��ى عديد المحافظات في الس��لطنة بوجود ح��ارات قديمة 
متكامل��ة من بيوت طينية متقاربة ومم��رات وأزقة لكنها اندثرت 

اليوم بعد ان هجرها أصحابها مع بداية عصر النهضة المباركة.
الحاج��ة إلى تل��ك الحارات بدأ يزداد اليوم م��ع التوجه الن تكون 
مزارات س��ياحية يبحث عنها الس��ياح سواء للعيش فيها من خال 
تحوي��ل بعضها الى ن��زل تراثية او مطاعم محلي��ة تقدم وجبات 

عمانية او مقاهٍ يرتادها الزوار تكون على نكهة الماضي.
فق��د وج��ه صاحب الس��مو الس��يد فهد ب��ن محمود ن��داء الى 
المواطني��ن للح��ف��اظ عل��ى البي������وت القديم��ة والعمل على 
ترميمها لتكون إضافة س��ياحية ونزل للسياح ألنها محببة كثيرا 
وتش��كل مص��در دخل لألهال��ي، وهذا يأتي من حرص س��موه 
عل��ى إياء البيوت القديمة والموروث��ات التقليدية جل اهتمامه 
للمحافظة عليها من االندثار واستغالها خير استغال للمصلحة 

العامة والخاصة.
ولذل��ك فإن الح��ارات القديمة مثل حارة اليمن ف��ي والية إزكي 
وح��ارة الرمل ف��ي والية عب��ري وأيضا حارة البوس��عيد في والية 
أدم وح��ارة الباد في والية منح وكذلك البي��وت األثرية في والية 
مرباط، التي تمثل حارة جميلة، قد تكون بحاجة اليوم إلى منهجية 
ف��ي إعادتها الى وضعه��ا الطبيعي لتك��ون مزارا س��ياحيا تراثيا، 
ويمكن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الدارة تلك الحارات 
بعد ترميمها بحيث يتم التنسيق مع أصحاب تلك البيوت لتأجيرها 
على المؤسسات الخاصة التي يجب أن تفعل دورها في مثل هذه 

الحارات بحيث تدار في إطار مؤسسي يخدم القطاع السياحي.
إن المرحل��ة المقبل��ة تتطل��ب مزيدا من االهتم��ام بمثل تلك 
الح��ارات والبي��وت القديمة لك��ي تكون وجهة س��ياحية وإضافة 
مهم��ة للس��ياح الذين يبحثون عن كل ما ه��و قديم في البلدان 
الت��ي يزورونه��ا وبذل��ك يمكن ان تك��ون الس��لطنة وجهة في 
اس��تقطاب السياح اليها من خال وجود مثل هذه النزل التراثية 

والحارات القديمة.
إن س��رعة العمل المش��ترك بين وزارة الت��راث والثقافة ووزارة 
السياحة في مسأل إحياء الحارات القديمة يجب ان يكون ملموسا 

في هذا الجانب وبشكل يعزز جانب السياحة الثقافية.
  yahmedom@hotmail.com

حارات عمان
ومنهجية التخطيط سياحيا

يوسف بن أحمد البلوشي

استعراض الهيكل التنظيمي والخطة التنفيذية ألكاديمية عمان للطيران
مسقط - العمانية

عقد مجلس إدارة أكاديمية عُمان للطيران، 
األعض��اء  بحض��ور  األول  اجتماع��ه  مؤخ��را، 
الممثلين لكل من الهيئة العمانية للش��راكة 
م��ن أج��ل التنمي��ة وصن��دوق تقاع��د وزارة 
الدفاع والشركة العمانية لتنمية االستثمارات 
الوطنية »تنمية« وش��ركة الحصن لالستثمار 
والمساهمين  »إيرباص هيليكوبترز«  وشركة 

بمقر الهيئة ب� »واحة المعرفة مسقط«.
تم خالل االجتم��اع التصويت عل��ى انتخاب 
رئي��س المجل��س ونائب��ه وتش��كيل اللج��ان 
الفرعية واستعرض الهيكل التنظيمي المقترح 
والخطة التنفيذية ألكاديمية عُمان للطيران. 

وناقش االجتماع مراحل وخطوات اس��تقبال 
وتسجيل الدفعة األولى من المتدربين وأحكام 
وشروط القبول التي س��يتم اإلعالن عنها في 
الربع االول من الع��ام الجاري 2018م، إضافة 
ال��ى عدد من المواضي��ع المدرجة على جدول 

األعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

يذك��ر أن أكاديمي��ة عُم��ان للطي��ران تعد 
أول مؤسس��ة متخصصة في مج��ال التدريب 
عل��ى الطي��ران في الس��لطنة، وتُش��غل من 
قِبل »ش��ركة س��ي آيه إي« إحدى أهم وأكبر 
الش��ركات الرائ��دة ف��ي مج��ال التدريب على 

الطيران في العالم.




