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 افتتاح مبنى المسافرين بمطار الدقم في سبتمبر 
الدقم - 

تحتف��ل وزارة النقل واالتصاالت في الش��هر المقبل بافتتاح مبنى المس��افرين 
الجديد بمطار الدقم ليشمل إضافة لقطاع الطيران المدني في السلطنة.

م الس��تقبال كافة أن��واع الطائرات، ومبنى  ويحتوي المطار على مدرج مُصَمَّ
اب يتّس��ع ل� 500 ألف مس��افر س��نويا وقاعات انتظار تضاهي المعمول به  للرُكَّ
في المطارات الحديثة، باإلضافة إلى جسرين لصعود الطائرات، ومنظومة كاملة 

للشحن الجوي، وسوق حرّة، ومرافق تموينية مساندة.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي 
ش��يدت الحكومة عددا من البوابات كواجهة 
معمارية وتراثي��ة عند مداخل ومخارج عدد من 
واليات السلطنة منها نزوى وسمائل والبريمي 

وشناص وأصبحت معالم بارزة واضافة هامة.
ورغم أهمية هذه البوابات المشيدة بماليين 
الرياالت، ويتم صرف مبالغ سنويا على الصيانة 
والكهرب��اء والماء، تضل مجرد مبان أس��منتية 
جوف��اء م��ن الداخل غير مس��تغلة رغ��م وجود 
مساحات في الداخل يمكن استغاللها كمتاحف 
ومقاه ومكتب ترويج سياحي ومحالت بيع التحف 
التراثية، لكن لم تر كل هذه األشياء النور لعدم 

وجود رؤية واضحة من الجهات المعنية.
»وجهات« طرحت موضوع عدم استغالل هذه 
البوابات لتكون وجهات سياحية وإضافة للحراك 
الس��ياحي، عل��ى عدد م��ن المس��ؤولين وذوي 
االختص��اص، وأك��دوا عل��ى أهمية االس��تفادة 
منها ب��دل وجودها هك��ذا مجرد ج��دران، رغم 
أنه يمك��ن ان تحول إلى متاحف مصغرة ومقاهٍ 
ومطاعم ومحالت لبي��ع التحف فيها تبرز التراث 
العُمان��ي واألكالت العماني��ة بحي��ث تدار من 
القط��اع الخاص وخاصة المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة. وأش��اد ع��دد من المس��ؤولين 
بجه��ود الحكوم��ة ف��ي إب��راز ه��ذه المعال��م 
الحضارية، اال انهم أكدوا على أهمية اس��تغالل 

موقعها بحيث يحول بعضها إلى مكاتب للترويج 
والتعريف بمقومات الس��لطنة السياحية وتوفر 
كتيبات للزوار وكل من يدخل الس��لطنة او تلك 

الواليات التي تشكل بوابات للمحافظات.
وج��اء تش��ييد تل��ك المعالم من قبل ش��ؤون 
البالط السلطاني، وصرف عليها موازنات كبيرة، 
ولك��ن ف��ي المقابل يص��رف عليها ايض��ا أموال 
كثي��رة س��نويا للصيان��ة، وبعضها تح��ت ادارة 
وزارة الس��ياحة التي ال تمل��ك مخصصات مالية 
لتش��غيلها حيث ترفض وزارة المالية توفير بند 
مالي لتش��غيل هذه البوابات في الوقت الراهن 

نظرا لألزمة االقتصادية.

شيدت في نزوى والبريمي وسمائل وشناص 

بوابات الواليات معالم غير مستغلة سياحيا..!!

صاللة ومصيرة ورأس الحد مزارات 
سـياحية في إجازة عيد األضحـى 

مسقط - 

تش��كل محافظة ظفار وجهة رائعة في موس��مها السياحي لتكون مكانا جميال لقضاء 
إج��ازة عي��د األضحى المب��ارك، بجانب جزيرة مصي��رة ورأس الحد ف��ي محافظة جنوب 

الشرقية اللتان تتمتعان بطقس جذاب خالل هذه الفترة من العام.
وتتوفر في صالل��ة ومصيرة العديد من الفنادق المختلفة الت��ي تعطي الزوار خيارات 
متع��ددة، ففي صاللة هناك الطبيعة والرذاذ بجانب توفر األس��واق الش��عبية والمراكز 
التجارية، أما في مصيرة ورأس الحد يمكن االستمتاع بالهواء العليل ومشاهدة السالحف 

والطيور المختلفة بجانب ركوب أمواج البحر.
وتس��ير الوطنية للعبارات رحالتها الى مصيرة مع إمكانية شحن المركبات االمر الذي 
يشكل سهولة في الحركة، بينما يمكن الوصول الى رأس الحد بالسيارة عبر والية صور 

التي توجد بها عدة فنادق متنوعة.

)تفاصيل ص 10(

■ العبارات تبحر بكم الى مصيرة 
لقضاء إجازة عيد األضحى  

)تفاصيل ص 5(

مصيرة -   

 أكد الش��يخ طالل الحوس��ني والي مصيرة على أهمية وجود رحالت جوية لخدمة القطاع الس��ياحي 
واالقتصادي والتنموي بين مس��قط ووالية مصيرة. وكش��ف الحوسني في حديث خاص مع " وجهات" 
عن وجود جهود حثيثة في هذا المجال من أجل اس��تغالل الناقل الوطني ومع وجود ناقل جوي خاص، 
خاصة مع وجود رحالت بين العاصمة مسقط ومحافظة ظفار والدقم. وتم في الفترة القريبة الماضية 
التواصل بكل القنوات الرس��مية والخاصة نحو امكانية تس��يير رحالت عبور تكون الجزيرة محطة عبور 
بين مس��قط والدقم  وال تزال الدراس��ة قيد المناقش��ة من كافة الجوانب ونأمل ان يتم قريبًا االعالن 
عن ذلك.   وأشار والي مصيرة إلى أنه يأمل من المختصين بطيران السالم والذي يعتبر من الخطوط 

العمانية والتي نفتخر فيها جميعًا لجعل مصيرة كمحطة عبور لرحالته. 
مع العلم بأن البنية االساسية لهذا المجال متاحة مع وجود خدمة كبيرة يقدمها سالح الجو السلطاني 

العماني مشكورًا لخدمة مصيرة وأهلها.

طالل الحوسني والي مصيرة لـ »                 «:
نأمل قـريبا إعالن تســيير رحالت طـيران تجـارية إلى مصـيرة

طيران الســالم تعزز اسطولها
A320neo بـ 6 طـائــــرات

فارنبره - 

وقعت طي��ران الس��الم، أول ناقلة 
اتفاقية  الكلف��ة،  عُماني��ة منخفضة 
ط��راز  م��ن  طائ��رات   6 إلضاف��ة 
م��ن ضمنه��ا خم��س   ،A320neo
طائرات بتمويل تأجيري من جهة لم 

يفصح عنها. 
وتشغل طيران السالم التي اطلقت 
عملياته��ا ف��ي 30 يناير م��ن العام 
2017، والمملوكة لش��ركة مس��قط 
الوطنية للتطوير واالستثمار )أساس( 
القطاع  عُمانيون من  ومس��تثمرون 
الخاص، حاليًا 120 رحلة اسبوعيًا عبر 

14 منطقة ووجهة دولية. 
كما تعتمد طيران الس��الم حصريًا 
عل��ى طائ��رات إيرباص حي��ث يضم 
أس��طولها الحالي ثالث طائرات من 
الكابت��ن  وق��ال   .A320ceo ط��راز 
محم��د أحم��د، الرئي��س التنفي��ذي 
لطيران الس��الم: اس��تطعنا في أقل 
من 18 ش��هرا منذ اط��الق عملياتنا 
أن ننق��ل أكث��ر م��ن نص��ف مليون 
مسافر الي شبكة وجهاتها المتنامية 
تعزي��ز حضورن��ا  ، ونح��ن نواص��ل 
كناقلة اقتصادية متميزة. مع إضافة 
 A320neo 6 طائ��رات م��ن ط��راز 
تعزي��ز  عل��ى  س��نعمل  ألس��طولنا 
نجاحاتنا وحضورنا ألسواق جديدة مع 
ضمان تجربة سفر رائعة لمسافرينا". 

السياحة العمانية تستعد الستقبال السياح من روسيا والصين والهند في الموسم الشتوي 
مسقط - 

تس��تعد الس��لطنة مع بداية الموس��م الس��ياحي 
الش��توي المقبل الذي يبدأ من ش��هر س��بتمبر الى 
ابري��ل م��ن كل ع��ام، الس��تقبال األفواج الس��ياحية 
خاصة من السوق الروسي والسوق الصيني والسوق 
الهندي بعد فتح باب التأشيرة السياحية اإللكترونية 
م��ن دون كفالة. وتأمل الس��لطنة ان تس��تقطب ما 
بين 4 الى 5 ماليين س��ائح بحلول عام 2040 حسب 

خطة االس��تراتيجية العمانية للسياحة. وكانت وزارة 
الس��ياحة قد اس��تقبلت مؤخرا وفدا م��ن جمهورية 
روسيا االتحادية يمثلون شركات السفر والسياحة، في 
إطار الترويج للسلطنة في السوق السياحي الروسي، 
بهدف زيادة استقطاب السياح الروس إلى السلطنة.

ويأتي هذا التعاون في ظل وجود تسهيل لإلجراءات 
للس��ياح القادمين من أربع دول مختلفة وهي روسيا 
والصين والهند وإيران، وذلك بالتنس��يق مع شرطة 

عمان السلطانية.

)تفاصيل ص 13(
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مسقط �� 
تس��عى الس��لطنة إلى تعزي��ز اقتصادها 
الوطن��ي من خالل فتح قطاع الس��ياح الذي 
أخ��ذ ينم��و في الس��نوات الث��الث األخيرة. 
حيث وضعت الحكومة العمانية استراتيجية 
الس��ياحة العماني��ة 2040 ليك��ون القطاع 
الس��ياح أح��د رواف��د التنوي��ع االقتصادي 
للسلطنة خالل السنوات المقبلة بعد هبوط 
أس��عار النفط الذي تعتمد عليه الس��لطنة 
بنسبة 80  %  في مدخول اقتصادها الوطني.

وتملك الس��لطنة مقومات سياحية تنفرد 
به��ا بي��ن دول الخلي��ج األخ��رى إال ان هذا 
القط��اع يفتقر للبني��ة األساس��ية في ظل 
قلة ع��دد الغ��رف الفندقية وعدم الس��ماح 
للسياح من دخول السلطنة اال وفق إجراءات 
محددة مما جعل هذا القطاع يس��ير ببطء 
في المرحلة الماضية، لكن تسعى السلطنة 
الي��وم من كس��ب ع��دد كبير من الس��ياح 
لتحريك االقتصاد وتزايد عدد الفنادق التي 
ستصل إلى حوالي 20 ألف غرفة بحلول عام 
2020 مع انشاء سلس��لة من الفنادق التي 
تحمل العالمات الدولية في كال من مسقط 
العاصم��ة، وصاللة “جنوب س��لطنة عمان” 
وغيرها من المواقع ذات الطبيعة الجغرافية 
التي بات يقب��ل عليها الس��ياح األوروبيين 
مث��ل الجب��ل األخضر وجبل ش��مس ورمال 

الشرقية ورأس الحد ومسندم.
سياحة المؤتمرات 

كما تسعى السلطنة إلى تعزيز دورها في 
س��ياحة المؤتمرات من خالل إنش��اء مركز 
عم��ان للمؤتم��رات والمعارض ف��ي مدينة 
العرفان من خالل اس��تضافة عدة مؤتمرات 
دولية بحانب تعزيز س��ياحة التس��وق التي 
تش��هد زيادة في عدد المشاريع الترفيهية 
والخدمية. وتس��تعد الس��لطنة م��ع بداية 
الموس��م الس��ياحي الش��توي المقبل الذي 
يبدأ من ش��هر س��بتمبر الى ابريل من كل 
عام، الستقبال األفواج السياحية خاصة من 
السوق الروسي والس��وق الصيني والسوق 
الهندي بعد فتح باب التأش��يرة الس��ياحية 
اإللكترونية من دون كفالة. وتأمل السلطنة 
ان تستقطب ما بين 4 الى 5 ماليين سائح 
بحلول عام 2040 حسب خطة االستراتيجية 

العمانية للسياحة.
مطاراتنا جاهزة

وافتتحت الس��لطنة في م��ارس الماضي 
مبنى المسافرين الجديد في مطار مسقط 
الدول��ي الذي س��يعمل عل��ى رف��ع القدرة 
االستيعابية السنوية من 12 مليون مسافر 
إل��ى 24 ملي��ون مس��افر ومن ث��م إلى 36 
مليون مسافر وصوال إلى 48 مليون مسافر 
بعد اكتمال جميع مراحله والتي س��يواكبها 
خط��ط توس��عية ووجهات عالمي��ة جديدة 
للطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة. 
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك توج��د العدي��د من 
مشروعات البنية األساسية والسياحية التي 
تشهدها الخطة التنموية الخمسية التاسعة 
2016 – 2020 والت��ي تعززها وبكل تأكيد 

االستراتيجية العمانية للسياحة 2040.
كما هيأت الس��لطنة مطار صاللة ليكون 
مواكب��ا للنم��و الس��ياحي ال��ذي تش��هده 
محافظة ظفار طوال العام مع تعزيز الفرص 
الس��ياحية في غير موس��م الخريف، واصبح 
مطار صاللة اليوم أحد افضل المطارات في 
الش��رق األوسط على فئة مطارات 2 مليون 
مسافر. كما يفتتح في شهر سبتمبر المقبل 
مبنى المس��افرين الجديد في مطار الدقم 
ليض��اف ال��ى مط��ارات الس��لطنة الحديثة 
والذي يس��توعب 500 ألف مس��افر سنويا، 
كم��ا تمكن��ت الحكومة من تش��غيل مطار 
صحار عبر رحالت طيران مباشرة بين صحار 
وقطر والش��ارقة وه��و مهيأ الس��تقبال اي 

رحالت طيران مباشرة من دول أوروبا.  
استعداد ترويجي

اس��تقبلت  ق��د  الس��ياحة  وزارة  وكان��ت 

مؤخرا وفدا من جمهورية روس��يا االتحادية 
يمثلون ش��ركات السفر والس��ياحة، وذلك 
ف��ي إط��ار الترويج للس��لطنة في الس��وق 
الس��ياحي الروس��ي بهدف زيادة استقطاب 
الس��ياح الروس إلى الس��لطنة. ويأتي هذا 
التع��اون في ظل وجود تس��هيل لإلجراءات 
للس��ياح القادمي��ن من أرب��ع دول مختلفة 
وهي روس��يا والصين والهند وإيران، وذلك 
بالتنس��يق مع ش��رطة عمان الس��لطانية. 
وقد تم خالل االجتم��اع تقديم عرضا مرئيا 
اش��تمل على ابراز أهم المعالم الس��ياحية 
والمقوّمات التراثية والطبيعية التي تنفرد 

بها السلطنة.
وأش��ار س��الم بن ع��دي المعم��ري مدير 
ع��ام الترويج الس��ياحي ب��وزارة الس��ياحة 
ف��ي تصريح س��ابق، إل��ى أن عدد الس��ياح 
الروس القادمين إلى الس��لطنة خالل العام 
الماض��ي بل��غ حوالي ثالثة االل��ف ومئتين 
س��ائح، ويعتبر السائح الروس��ي من محبي 
سياحة االستجمام، ويشتهر أيضا باهتمامه 
بالس��ياحة التراثية والطبيعية حيث تحظى 
الس��لطنة بالعدي��د م��ن المقوم��ات التي 
تش��كل عام��ل جذب للس��ائح م��ن مختلف 
دول العالم. ويأتي التنس��يق المشترك مع 
المعنيين بش��رطة عمان السلطانية ضمن 
مب��ادرة تس��هيالت التأش��يرة اإللكترونية 
وإجراءات الحصول على التأش��يرة لألسواق 
الس��ياحية الجديدة التي تس��تهدفها وزارة 
الس��ياحة، وهي جزء من المبادرات الخمسة 

عش��رة الخاصة بالقطاع الس��ياحي التابعة 
للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي.

اتفاق 
وأضاف المعمري، إل��ى أنه من أبرز ما تم 
االتفاق عليه بين وزارة الس��ياحة وش��رطة 
عمان السلطانية بخصوص تسهيل إجراءات 
التأش��يرات الس��ياحية لألفواج القادمة من 
األسواق السياحية الجديدة التي يستهدفها 
القط��اع الس��ياحي العمان��ي وهي روس��يا 
والصين والهند وإيران:  السماح للمنشآت 
الفندقي��ة ذات التصني��ف )3 و4 و5 نجوم( 
ومكاتب وشركات السفر والسياحة بتقديم 

طلبات اس��تخراج التأش��يرات السياحية من 
اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة.

ومن��ح األف��واج الس��ياحية القادم��ة من 
أرب��ع دول ناهض��ة اقتصادي��ا هي روس��يا 
والصين والهند وإيران التسهيالت الالزمة 
الس��تخراج التأش��يرات الس��ياحية شريطة 
ان تكون تح��ت مظلة المنش��آت الفندقية 
ذات التصني��ف )3 و4 و5 نج��وم( ومكاتب 
وش��ركات السفر والس��ياحة المرخصة من 
ال��وزارة. وت��م االتف��اق أيضا على تش��جيع 
السياح القادمين للسلطنة كأفراد وتسهيل 
الس��ياحية  التأش��يرات  منحه��م  إج��راءات 
ش��ريطة أن يكونوا تحت مظلة المكاتب أو 
الشركات أو المنشآت المرخصة وأن يكون 

لديهم حجز مسبق.
ام��ا بخصوص الرحالت الجوي��ة العارضة 
العاب��رة فق��د ت��م االتف��اق عل��ى أن تقوم 
والس��ياحة  الس��فر  وش��ركات  المكات��ب 
المنظم��ة له��ذه الرح��الت بمواف��اة وزارة 
الس��ياحة بقوائ��م المجموعات الس��ياحية 
لتق��وم بدورها بإحالتها إل��ى اإلدارة العامة 
للج��وازات واإلقامة بوقت كاف الس��تخراج 
التأش��يرات الالزمة له��م وأن يقتصر ذلك 
على رعاي��ا دول )روس��يا والصي��ن والهند 

وإيران(.
زيارات 

وزار الوف��د الروس��ي ع��دد م��ن المواقع 
الس��ياحية في الس��لطنة تضمن��ت بعض 
المواقع الس��ياحية التي تزخر بها السلطنة 
ومنه��ا جول��ة ف��ي المعالم الس��ياحية في 
العاصمة مس��قط كزي��ارة الجام��ع األكبر، 
ومتح��ف بي��ت الزبير وس��وق مط��رح. كما 
ش��ملت الجول��ة زي��ارة محافظ��ة الداخلية 
والتج��ول ف��ي اه��م معالمه��ا الس��ياحية 
الشهيرة كوالية نزوى للتعرف على سوقها 
العريق وقلعة نزوى التاريخية، وزيارة لسوق 
به��ال وحص��ن جبري��ن، والجب��ل األخضر، 
ووالية الحمراء باإلضافة إلى زيارة محافظة 
ش��مال وجنوب الش��رقية حيث ت��م التوقف 
عن��د بعض المعال��م الس��ياحية التي تزخر 
بها المنطقة كرمال الش��رقية، ووادي شاب 
ووادي بني خالد، ومصنع الس��فن في والية 
صور، األمر الذي يروج لمقومات الس��لطنة 
السياحية في السوق الروسي قبل بدء بداية 

الموسم السياحي المقبل.
السوق الروسي 

م��ن جانبه��ا، قال��ت ميث��اء بنت س��يف 
إن   « س��ابق:  تصري��ح  ف��ي  المحروقي��ة 
أن  قب��ل  الس��ياحة،  وزارة  اس��تراتيجية 
تس��تقطب الس��ياح من أي من هذه الدول، 
تس��عى لتوفي��ر البني��ة األساس��ية له��م، 
ونحرص على أن نع��رف كيفية التعامل مع 

هؤالء السياح ومتطلباتهم«.
وأش��ارت إلى أن »السوق الصيني يتصدر 
أسواق تصدير الس��ياحة للعالم في 2020، 
وفق ما أعلنت عنه تقارير المنظمة العالمية 
للس��ياحة«. ولفت��ت إل��ى أن »الس��ائحين 
الصينيي��ن يفضل��ون األس��واق التقليدية 
والمتط��ورة، فيما يهتم الس��ائح الروس��ي 
بالمنتجع��ات الس��ياحية في الجب��ال؛ مثل 
الجبل األخض��ر، ومحافظة ظفار؛ ولذلك تم 
تطوير كل البنى األساس��ية، وعلى ضوئها 
ت��م التنس��يق بي��ن وزارة الس��ياحة ووزارة 

الخارجية وشرطة عمان السلطانية«.
وأش��ارت إلى أن وزارة السياحة تستهدف 
أس��واقا جدي��دة؛ مث��ل الس��وق اإليران��ي، 
وش��رق أوروب��ا، والس��وق األمريك��ي، وجاٍر 
حاليًا دراس��تها ومعرفة أعداد السياح منها، 
ليكون هناك توس��ع فيما يتعل��ق بالحركة 
الجوي��ة مع ه��ذه الدول. وكان��ت الحكومة 
ممثل��ة في ش��رطة عُمان الس��لطانية قد 
أطلقت، في يوليو من العام الماضي، خدمة 
التأشيرة اإللكترونية لتسهيل الحصول على 
التأشيرات السياحية، في خطوة تهدف إلى 
ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية استثنائية، 
خ��الل األع��وام القادمة. وش��ملت المرحلة 
األول��ى، تأش��يرات س��ياحية غي��ر مرخصة 
ألشخاص من 67 بلدًا، فضاًل عن المقيمين 
في دول مجلس التعاون الخليجي العاملين 

في 116 مهنة.
السوق الهندي 

أكدت منظمة السياحة العالمية أن سوق 
الس��فر الهندي��ة س��تزداد إل��ى 50 مليون 
ش��خص بحل��ول ع��ام 2021، بالتزامن مع 
ارتفاع متوس��ط إنفاق المسافرين الهنود. 
وتوقعت مؤسس��ة »كوليرز إنترناشونال«، 
أن يس��افر نحو 9 ماليين س��ائح هندي إلى 
دول الخلي��ج بحلول ع��ام 2021. وفي إطار 
سعي دول الش��رق األوس��ط إلى استغالل 
الف��رص واإلمكان��ات المتاح��ة في س��وق 
السفر الهندية. وأش��ارت إحصاءات إلى أن 
الهند تعتبر من أكبر األسواق العالمية التي 
حققت نم��وًا ضخمًا في اإلنفاق عام 2016، 
إذ بلغ إنفاق المسافرين 23.1 بليون دوالر 
ع��ام 2016، بزي��ادة 15.1 ف��ي المئة على 
أس��اس س��نوي، األمر الذي يتي��ح لمنطقة 
الشرق األوسط فرصة االستفادة من توافد 
الس��ياح الهنود المتوقع أن تزداد أعدادهم 

ما بين 7 و8 في المئة سنويًا.
وتوقع تقرير »كوليرز إنترناشونال« ارتفاع 
أعداد الزوار الهنود إلى الكويت بحلول عام 
2021 إلى 17.12 ف��ي المئة، و11.88 في 
المئة إل��ى الس��عودية، و19.26 في المئة 
إلى البحرين، و10.8 في المئة إلى اإلمارات، 

و11.9 في المئة إلى السلطنة.

بعد تفعيل التأشيرة السياحية االلكترونية بدون كفالة من قبل شرطة ُعمان السلطانية

سياح روسيا والصين والهند إضافة مهمة للسياحة العمانية 

شركات سياحية روسية 
تزور السلطنة للتعرف على 
المقومات السياحية ميدانيا

مطاراتنا جاهزة الستيعاب 
الحركة السياحية المتوقعة مع 

بداية الموسم الشتوي 

سالم المعمري: 
3200 سائح 

روسي زار السلطنة 
عام 2017 

ميثاء المحروقية: 
السوق الصيني 
يتصدر أسواق 

تصدير السياحة إلى 
العالم في 2020

■ وفد سياحي روسي يزور السلطنة 
للتعرف على مقوماتها السياحية 
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يشكل منصة مخصصة لخدمة المسافرين

مطار صاللة يدشن موقعه االلكتروني ويستضيف معرضا فنيا 
صاللة �� 

تواصل��ت فعالي��ات مط��ار صالل��ة التي 
تتزامن مع احتفال محافظة ظفار بموس��م 
صالل��ة الس��ياحي لألس��بوع الثال��ث على 
التوالي، وبعد اس��تضافته معرضا للتصوير 
الضوئ��ي ال��ذي الق��ى استحس��انا منقطع 
النظي��ر، ويس��تضيف مط��ار صالل��ة حاليا 
ولغاي��ة 19 أغس��طس الج��اري ف��ي صالة 
المغادرون بالمطار معرض صور يضم أكثر 
من 38 ص��ورة فوتوغرافية ع��ن مقومات 
الس��ياحة ف��ي محافظ��ة ظف��ار، بالتعاون 
مع مب��ادرة فري��ق "خريف ظفار بعدس��ات 

عمانية".
افتت��ح المعرض المستش��ار عب��داهلل بن 
عقيل أحم��د القائم بأعم��ال نائب محافظ 
ظف��ار وبحضور ع��دد من المس��ؤولين في 
المحافظ��ة وع��دد م��ن ممثل��ي الش��ركاء 

االستراتيجيين في مطار صاللة.
وق��ال س��الم اليافع��ي، نائ��ب الرئي��س 
التنفي��ذي لمط��ار صالل��ة؛ ان اس��تضافة 
المعرض تأتي ضمن حرص شركة مطارات 
عُم��ان على التكامل مع المبادرات الوطنية 
االبداعي��ة في أروق��ة المط��ارات العمانية 
باعتبارها جزء ال يتجزأ من العملية السياحية، 
ويأتي هذا المعرض الفن��ي إلبراز مقومات 
السياحة في المحافظة بعد األمطار الغزيرة 
عل��ى المحافظة والتي أعطت بعدا س��ياحيا 
جمي��ال على واليات المحافظة، مما س��اهم 
ف��ي إنس��يابية العي��ون المائي��ة وأخضرت 
معها الطبيعة الجبلية في المحافظة بشكل 
س��ريع قبل بداية موس��م الخريف. وأش��ار 
اليافع��ي، إلى انه يقوم حوال��ي 12 مصورا 

بعرض عدد من الصور التي توضح المعالم 
السياحية الجديدة التي لم يتم إلقاء الضوء 
عليها من قبل الزوار او حتى المصورين في 
الس��ابق من أجل تعريف الس��ياح القادمين 
ال��ى المحافظ��ة عبر مط��ار صالل��ة بتلك 
المواق��ع الجميلة التي تجعله��م يتعرفون 
عليه��ا وزيارته��ا خالل فت��رة وجودهم في 

المحافظة.
وتغط��ي عدس��ات المصوري��ن أكثر من 
20 موقع��ا س��ياحيا لتب��رز مفات��ن الجمال 
الطبيع��ي ألرض محافظة ظفار، مما يعطي 
انجذاب��ا س��ياحيا اليه��ا وتك��ون م��زارات 
س��ياحية للمرتادين من ال��زوار خاصة بعد 
الحال��ة المداري��ة. وأضاف: يس��اهم مطار 
صاللة في احتضان ه��ذا الحدث كونه أحد 

بواب��ات الجم��ال األولى في الس��لطنة، مع 
تدف��ق الح��راك الس��ياحي ال��ى المحافظة 
حيث يس��تقبل المطار أفواجا سياحيا يوميا 
عبر ش��ركات الطيران المحلي��ة واإلقليمية، 
وبالتال��ي ه��و المحطة األول��ى التي تتفتح 
عين الزوار على م��ا تملكه ظفار من مناظر 
طبيعية ومقومات س��ياحية سواء التاريخية 
أو اآلث��ار القديم��ة والمتاح��ف والحص��ون 
والقالع بجانب الطبيع��ة الخالبة والطقس 
االستثنائي الذي تتمتع به في هذا الموسم 

من العام.
من جانب أخر، دش��نت " مطارات عُمان " 
عل��ى هامش المعرض الموق��ع االلكتروني 
www.salalahairport.صالل��ة لمط��ار 

co.om وذلك ضمن خطط الشركة لتوفير 

المعلومات المتكاملة عن المطار، الذي فاز 
مؤخرا بلقب أفضل مطار في منطقة الشرق 
األوس��ط لفئ��ة المط��ارات ذات المليوني 

مسافر.   
ويضم الموق��ع اإللكتروني لمطار صاللة، 
ال��ذي دش��نه المستش��ارعبداهلل بن عقيل 
أحمد القائ��م بأعمال نائ��ب محافظ ظفار، 
كاف��ة البيان��ات والمعلوم��ات ع��ن المطار 
والرح��الت اليومية ومايزخر ب��ه في أروقته 

من خدمات للمسافرين. 
منص��ة  اإللكترون��ي  الموق��ع  ويش��كل 
مخصص��ة لخدمة المس��افرين عبر المطار 
لتوفي��ر كاف��ة البيان��ات والمعلوم��ات عن 
المط��ار والرح��الت اليومي��ة وم��ا يزخر به 
ف��ي أروقته م��ن خدمات للمس��افرين، كما 

جاء تصمي��م الموقع على أح��دث التقنيات 
لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي.

يحتوي الموقع على ثالثة أقس��ام رئيس��ة 
م��ن أج��ل تجربة س��فرآمنه ومريح��ة مثل 
نصائح وتعليمات للمسافرين قبل الوصول 
إلى المطار، والتعريف باإلجراءات واألنظمة 
المتبعة إلنهاء إجراءات السفر، باإلضافة إلى 
األس��واق والمطاعم والتسهيالت المتوفرة 
بمبن��ى.  كم��ا يض��م الموقع كذل��ك على 
خدمة الخرائط التفاعلية واالستمتاع بنظام 
الرؤية 360 درجة داخل مبنى المس��افرين، 
وقد تم إضافة قسم خاص عن السياحة في 
محافظة ظفار، بهدف الترويج ألبرز مناطق 
الج��ذب الس��ياحي التي يمك��ن أن يتعرف 

عليها السياح خالل زيارته للمنطقة.
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تقوم بجهود مستمرة لمنع الغش وحماية المستهلكين

"حماية المستهلك" تترصد للمخالفين في خريف صاللة

مسقط �� 
يش��ّكل موس��م الخري��ف كل ع��ام فرصة 
للسياح من داخل السلطنة وخارجها للتجول 
واالس��تمتاع بالمناظر الخالب��ة في الطبيعة 
البكر التي حباها اهلل عز وجل لبالدنا عُمان. 
ونظ��رًا لألعداد الكبيرة التي يش��هدها هذا 
الموسم الس��نوي فإن القضية االستهالكية 
تب��رز كأح��د أه��م األساس��يات الت��ي يت��م 
االس��تعداد لها أثناء تنظيم موس��م الخريف، 
والذي تشترك فيه عدة جهات في السلطنة. 
وألن الهيئ��ة العام��ة لحماية المس��تهلك 
الجه��ة المعنية ب��كل ما من ش��أنه الحفاظ 
على س��المة المستهلكين وصحتهم وحفظ 
أمواله��م وإرج��اع حقوقه��م وحمايتهم من 
الغش واالحتكار، فإننا نس��تعرض أبرز جهود 

الهيئة في موسم خريف 2018م.
ف��ي بداية يقول علي بن س��الم البصراوي 
مدي��ر إدارة حماي��ة المس��تهلك بظفار، بأن 
الهيئ��ة وبتوجيهات الدكتور س��عيد الكعبي 
تش��ارك س��نويًا في مهرج��ان خريف صاللة 
وتقوم بجهود مش��هودة للتفاعل مع كل ما 
من شأنه حماية المستهلكين. ويضيف بأن 
الهيئة أوج��دت لها مكاتب مؤقتة في بعض  
األماكن كالمناطق الس��احلية وس��هل أتين 
ومواقع أش��جار النارجيل والمواقع الس��ياحية 
األخرى، وأرض المهرجان واألسواق التقليدية 
بسبب االزدحام الش��ديد الذي تشهده هذه 

المناطق. 
مكاتب

ويوض��ح: م��ن أهم ه��ذه المكات��ب التي 
أوجدته��ا الهيئ��ة مكت��ب مؤقت في س��هل 
أتي��ن، ومهمت��ه اإلش��راف عل��ى األنش��طة 
التجارية الموجودة في هذا الس��هل، س��واء 
كان��ت مطاع��م مؤقت��ة أو أماك��ن الش��وي 
وحت��ى المطاع��م والمح��الت التجارية، حيث 
يعمل موظفو الهيئة عل��ى فترتين صباحية 
ومس��ائية وذلك ابتداًء من الس��اعة التاسعة 
صباحًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، 
وأضاف البص��راوي: نظرًا للحركة الش��رائية 
الكبي��رة التي تش��هدها أس��واق المحافظة 
بحكم موس��م الخريف وال��ذي يتطلب زيادة 
الجهود المبذولة وتكثيفها فإن الهيئة تقوم 
سنويًا بتعزيز إدارة ظفار بعدد من المفتشين 
م��ن اإلدارات األخرى التابع��ة للهيئة، وذلك 
حرصًا منها على تأمين السوق من كل ما قد 

يضر بصحة وسالمة المستهلكين.
أسعار النارجيل

وح��ول الحديث ع��ن موقع مكت��ب الهيئة 
المؤقت في المنطقة التي توجد فيها أكشاك 
النارجيل في شارع الس��لطان قابوس، يؤكد 
البصراوي بأن المختصين من كوادر الهيئة 
يواظبون على الحضور بش��كل مس��تمر في 
المنطقة على الفترتين الصباحية والمسائية، 
إضافة إلى منطقتي��ن أخريين وهما منطقة 
الق��وف ومنطقة الدهاري��ز، ويأتي ذلك كون 
المنطق��ة ال تخلو من الس��ياح وال��زوار حيث 
يحرص��ون على زيارته��ا ليتذوقو طعم ثمرة 
النارجي��ل، ومهمة ك��وادر الهيئ��ة في هذه 
المناطق هي المحافظة على األس��عار وعدم 
استغالل الزوار من خالل رفع األسعار، وأيضًا 

اإلشراف على جميع المنتجات الطبيعية.
 تعاون

ويشير البصراوي إلى أن الهيئة وبالتعاون 
م��ع بلدية ظف��ار خصصت مكتبًا في س��وق 
الحص��ن، ال��ذي يُعد س��وًقا تراثيًا ونش��ًطا 
جدا خالل هذه الفترة الش��تهاره ببيع اللبان 
والبخ��ور والمنتج��ات التقليدية، وهو س��وق 
شعبي، لذا تحرص الهيئة عن طريق كادرها 
على الحضور المس��تمر هناك على الفترتين، 
حيث يقومون باإلشراف على جميع المحالت 
التجاري��ة هن��اك للمحافظ��ة على اس��تقرار 
األس��عار والتأكد من عدم وجود أي استغالل 

أو وجود سلع محظورة أو مغشوشة.

موقع في المهرجان
وفيم��ا يخص موق��ع المهرج��ان في مركز 
البلدية الترفيهي يذكر البصراوي بأن بلدية 
ظفار قامت، مشكورة، بتجهيز مكتب للهيئة 
يكون العمل فيه من الساعة الخامسة مساًء 
حتى الثانية عش��رة بعد منتصف الليل، وهو 
الوقت الذي تفتح فيه أبواب مهرجان صاللة 
الس��ياحي، حيث يقوم األخصائيون بمراقبة 
أرض  ف��ي  الموج��ودة  التجاري��ة  المح��الت 
المهرجان، باإلضافة إل��ى المطاعم التجارية 
والتأك��د من المع��ارض والس��لع الموجودة 
فيه��ا وأن تكون أس��عارها معلن��ة ومتوفرة، 
كم��ا يتعامل��ون م��ع كل ش��كوى تصدر من 

المستهلكين.
نشر التوعية

يق��ول  التوعي��ة  بأهمي��ة  وإيمان��ًا منه��ا 
البصراوي، بأن الهيئة تقوم بإرس��ال مكتب 

متنقل يقوم بزيارة األمكان السياحية حسب 
برنامج معد مسبقًا، منها زيارة العيون المائية 
والسهول والمناطق السياحية األخرى، حيث 
يقوم المكتب بعمليتين: األولى عملية رقابية 
على الس��وق والمواق��ع الس��ياحية ومتابعة 
األسعار وضمان عدم استغالل هذا الموسم. 
أما العملية الثانية فتركز على الدور التوعوي 
من خ��الل توزي��ع المنش��ورات والمطويات 
الخاص��ة بالهيئة وتهدف إلى نش��ر التوعية 
بالحق��وق والواجب��ات الت��ي ضمنه��ا قانون 
حماية المستهلك وتعرّف بالقانون والالئحة 

التنفيذية له، واختصاصات الهيئة وغيرها .
شكاوى وبالغات

وحول البالغات والشكاوى يقول البصراوي، 
بأن الهيئة خالل فترة الخريف تواصل دورها 
في تلقي البالغات والشكاوى والتعامل معها 
بش��كل مباش��ر وس��ريع خصوصًا مع توزع 

كوادر الهيئة على أغل��ب األماكن والمناطق 
السياحية. ويوضح: خالل فترة الخريف الحالي 
وتحديدًا من تاريخ 21 يونيو الماضي وحتى 
)نهاية يوليو( تلقت الهيئة 100 شكوى و68 
بالًغا. كما قامت الهيئة خالل الفترة نفس��ها 
بتحرير 87 مخالفة على المحالت والمنش��آت 
التجارية غير المتقيدة بالنظام، واس��تطاعت 
اس��ترجاع 6528 رياال عمانيا للمستهلكين، 
مشيرًا إلى أن هذه البالغات والشكاوى جاءت 

من مواطنين وزائرين.
عطر مغشوش

ويشير البصراوي إلى أن سوق الحصن يُعدّ 
من أبرز األسواق التقليدية في السلطنة، وهو 
سوق تشتهر به مدينة صاللة ويقصده زوار 
المدينة كمعلم سياحي واقتصادي، ويشتهر 
ببيع البخور ومنتجات اللبان كما يزخر السوق 
بالعدي��د من المنتجات س��واًء المنس��وجات 
التقليدي��ة المتنوعة، أو المالب��س التراثية، 
أو المصوغ��ات الذهبي��ة والفضي��ة، وغيرها 
الكثير من المصنوع��ات التقليدية. لكنه لم 
يس��لم من محاوالت الغش الت��ي تقوم بها 
العمالة الواف��دة، وخالل فترة الخريف الحالي 
قام مفتشو الهيئة باكتشاف نوع من العطور 
المقلدة التي يتم تداولها في محالت السوق، 
وهو عطر مصنوع من قب��ل العمالة الوافدة 
حي��ث قاموا بخلط مجموع��ة من المواد من 
زي��وت وفازلين وعطور، وبعد اكتش��اف رجال 
الهيئ��ة للموضوع تم مخالفة س��تة محالت 
وس��حب ه��ذا النوع منه��ا، ب��ل إن المحالت 
األخ��رى قامت بس��حبه فورًا بع��د أن علمت 

بجهود الهيئة في هذا الجانب.
اطمئنان

وللمستهلكين رأيٌ في جهود الهيئة أثناء 
موس��م الخري��ف الحالي، يقول المس��تهلك 
أمجد بن س��عيد النبهاني: من خالل زيارتي 
إلى أكش��اك النارجيل وج��دت مكتب الهيئة 
المتنق��ل وهو ما يش��عر المس��تهلك والزائر 
باالطمئن��ان ف��ي وج��ود جه��ة تضمن حقه 
وتتابع باستمرار المحالت التجارية واألكشاك 
الخاص��ة بالنارجيل والفواكه، كم��ا أن رجال 
الهيئ��ة موج��ودون ف��ي أكث��ر م��ن موق��ع 
ويقوم��ون بمتابع��ة اس��تقرار األس��عار في 

السوق.
تغطية السوق

م��ن جانب��ه، يق��ول المس��تهلك محم��د 
الج��رادي: "حماية المس��تهلك" تقوم بجهد 
كبير في فترة الخريف فموظفوها موجودون 
في س��هل أتين وأيضًا داخل أرض مهرجان 
صاللة الس��ياحي وهو إنجاز كبير بأن يقوموا 
بتغطي��ة كل األماك��ن الس��ياحية، وه��ذا ما 
جعلنا ال نس��مع كثيرًا عن انتهاكات في حق 
المس��تهلك كما حصل في األعوام الماضية 
من خالل اللحوم الفاس��دة والبضاعة التالفة 
وهذا يدل على أن الهيئة تمسك زمام األمور 
بشكل احترافي ورائع جدًا، خصوصًا مع هذا 

الكم من السياح والزوار إلى محافظة ظفار.
نشر الوعي

ويش��اركنا عبد الحفيظ العم��ري من أبناء 
محافظة ظف��ار برأيه قائ��اًل : تحرص حماية 
المس��تهلك بظفار على نشر الوعي القانوني 
ألبناء المجتمع المحلي ولكل زائر للمحافظة 
خالل فصل الخريف االستثنائي، حيث يتمثل 
دورها البارز في الرقابة على السلع والبضائع 
الت��ي تباع للزبائ��ن المتوفرة ف��ي المحالت 
والفواك��ه  الخض��روات  وأس��واق  التجاري��ة 
وأس��واق اللح��وم واألس��ماك باإلضافة الى 

أماكن بيع النارجيل والمضابي.
وم��ن وجه��ة نظري أرى أنه ش��يء يُش��ار 
له بالبن��ان وذلك م��ن أجل ضمان س��المة 
صحته��م  عل��ى  والحف��اظ  المس��تهلكين 
وصالحية الس��لع المباع��ة للمواطن وأيضا 
لمكافح��ة ظاهره الغ��ش التج��اري والتجاره 

المستترة المتفشية في المجتمع.

 100 شكوى و68 بالًغا وتحرير 87 مخالفة على المحالت التجارية واسترجاع 6528 رياال للمستهلكين

■ عبدالحفيظ العامري■ محمد الجرادي■ علي البصراوي

علي البصراوي:
مكاتب في كل المواقع 

تعمل على فترتين

أمجد النبهاني:
متابعة مستمرة للمحالت 

التجارية واألكشاك 
الخاصة بالنارجيل 

والفواكه

محمد الجرادي:
إنجاز كبير لمراقبة كل 

األماكن السياحية

عبد الحفيظ العمري:
حماية المستهلك رقابة 

على السلع والبضائع 
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مسقط �� 
يوسف بن أحمد البلوشي

تش��كل البواب��ات عن��د مداخ��ل ع��دد من 
المحافظ��ات، ب��روزا مهم��ا، وش��موخا يعانق 
السحاب، ترحب بالزوار والسياح الذين يقفون 
اللتقاط الصور لتلك المعالم التي تبرز التراث 

المعماري العُماني.
وم��ع وج��ود تل��ك البواب��ات والت��ي قامت 
الجهات المعنية بص��رف مبالغ كبيرة على كل 
واحدة لتك��ون معلما م��ن المعال��م الجميلة 
واضاف��ة للمحافظ��ات العماني��ة. لكن مع كل 
تلك الجه��ود البارزة، تقف تلك البوابات صماء 
خاوية من الداخل، لم تضف شيئا للمحافظات 
غير منظرها الخارجي فقط.  ويتم صرف مبالغ 
كبيرة على الصيان��ة واإلدارة من ماء وكهرباء 
قد تتج��اوز ماليي��ن الرياالت س��نويا من غير 

االستفادة منها في الجانب السياحي.
هن��اك اآلن ث��الث جهات حكومي��ة يفترض 
تك��ون معنية على تفعيل عم��ل هذه البوابات 
لتحق��ق العائ��د والجدوى م��ن وجودها، وهي 
ش��ؤون الب��الط الس��لطاني، وزارة الس��ياحة، 
ووزارة المالية. ث��الث جهات نتمنى ان تجتمع 
على طاولة واحدة لمناقش��ة س��بل االستفادة 
من هذه البوابات. ش��ؤون البالط السلطاني 
انش��أ هذه البواب��ات ويص��رف ميزانية كبيرة 
سنويا عليها بعد ان تم إنشائها ايضا بماليين 
الرياالت، وزارة السياحة تحاول ان تستغل هذه 
البوابات لتكون مزارات سياحية وإنشاء مطاعم 
ومق��اه ومحالت لبيع التحف ف��ي تلك البوابات 
عبر طرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لتفعيل دورها، لكن ال��وزارة ال تملك الموازنة 
المالي��ة الدارة هذه البوابات، اما وزارة المالية 
فال تريد تخصيص بند مال��ي لهذه البوابات، 
رغ��م ان الموازنة الحالية تصرف من ش��ؤون 
الب��الط الس��لطاني، ويمك��ن تحوي��ل ه��ذه 
الموازن��ة ال��ى وزارة الس��ياحة كبن��د مال��ي 
يخص��ص للبوابات ولكن يض��اف الى موازنة 

وزارة السياحة. 
"وجه��ات" ناقش��ت الموضوع م��ع عدد من 
المعنيي��ن للتعرف على أهمية االس��تفادة من 
هذه البوابات في الجانب السياحي، لنرى كيف 
يمكن ان نستفيد منها سياحيا إلى جانب انها 
واجه��ة معمارية بارزة عن��د مداخل محافظات 
ووالي��ات الس��لطنة خاص��ة م��ع وجودها في 
كل من نزوى والرس��تاق وس��مائل وش��ناص 

والبريمي وصحار.
واجهة 

يق��ول الش��يخ ناي��ف ب��ن حم��ود المعمري 
نائب والي ش��ناص، تمثل بوابة والية شناص 
واجهة الوالية الش��مالية المتس��مة بجمالية 
البناء المستوحى من الفن المعماري العماني 
التقلي��دي، واضاف��ة حقيقية لجمالي��ة الوالية 
بحك��م موقعه��ا الجغراف��ي التي تط��ل على 
مدخل السلطنة للقادمين من الدول الشقيقة 
المج��اورة  حي��ث تتمت��ع بالنق��ش المعماري 

التقلي��دي لموروث��ات البناء العمان��ي القديم 
واالض��اءات الليلي��ة المتناس��قة  حي��ث تضم 
البوابة قاعتان بتصميم حديث ذات مس��احات 
كبيرة يمكن اس��تغاللها االستغالل المناسب. 
ويؤك��د المعم��ري، في ه��ذا الجان��ب الحيوي 
الهام حرص��ًا لتفعيل هذه المعال��م التاريخية 
في أنحاء ربوع الس��لطنة، فإننا نناشد الجهات 
المعنية بتفعيلها إلنعاش الحركة االقتصادية 
والس��ياحية فيها  الستثمارها االستثمار الجيد 
م��ن خ��الل اس��تغاللها كمكاتب س��ياحية او 
مق��اهٍ راقية وفق المعايي��ر الحديثة أو متاحف 
أو مكتب��ة عامة أو ما تراه الجهات المعنية من 
أنش��طة مناسبة التي بال ش��ك هذه األنشطة 
س��تكون من أه��م األساس��يات لتفعيل هذه 
المعالم الهامة وإدخال وسائل التقنية الحديثة 
لكي تتماش��ى م��ع العالم ووس��ائل التواصل 

اإلجتماعي.
واختت��م نائب والي ش��ناص حديث��ه قائال: 
ان الحديث عن بوابة والية ش��ناص في عهد 
جاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد المعظم، 
حفظ��ه اهلل ورعاه، ل��ن نس��تطيع لنعبر عنها 
مهما جالت وصالت تل��ك األفكار مما تحتوية 
م��ن أصالة له��ذا المعلم الت��ي تحتضنه هذه 

الوالية العريقة الحدودية. 
نكهة تراثية 

يقول ف��الح بن أحمد الرقيش��ي مدير غرفة 
تج��ارة وصناعة عُم��ان بمحافظ��ة الداخلية: 

تعد البواب��ات التراثية التي اقيمت بتوجيهات 
مجلس ال��وزارء على مداخل بع��ض الواليات، 
إضاف��ة نوعية بنكه��ة تراثي��ة للجاذبية التي 
تستقطب الس��ياح المهتمين سواء من داخل 
أو خارج السلطنة لتوثيق هذه المالمح التراثية 
الت��ي اس��تنبطت م��ن الهندس��ة العمراني��ة 
العماني��ة الت��ي خلده��ا األب��اء واألج��داد في 
إبداعه��م المتمث��ل ف��ي الق��الع والحص��ون 
واألب��راج التي نراه��ا ماثلة أم��ام العيان على 

مدى األزمان.
ويؤكد الرقيش��ي على أهمية االستفادة من 
ه��ذه البوابات بما يتالئم مع االس��تراتيجيات 
الت��ي وضعت لجع��ل القطاع الس��ياحي قطاعا 
مس��اهما في رف��د االقتص��اد الوطن��ي، عليه 
يجب أن تس��تغل هذه المرافق بجعلها متاحف 
برس��وم وأن كان��ت رمزي��ة م��ع تهيئ��ة هذه 
المراف��ق بالخدم��ات م��ن مطاع��م عالمية أو 
ش��عبية ودورات مياه والتنس��يق مع الشركات 
الس��ياحية لجعل هذه البوابات محطات توقف 

للسياح.
جهود 

ويق��ول مدير غرف��ة تجارة وصناع��ة عُمان 
بمحافظ��ة الداخلي��ة: توج��د ف��ي محافظ��ة 
الداخلية ث��الث بوابات حاليا وهي بوابة والية 
سمائل وبوابة والية نزوى وبوابة والية بهال، 
وهن��اك جهود مبذولة ومقدرة من والي نزوى 
حاليا بإس��ناد إدارة بوابة نزوى ألحد الش��باب 
المهتمين في القطاع الس��ياحي لجعل البوابة 
متحف��ا حاف��ال بمئ��ات القط��ع األثري��ة التي 
يمتلكها ه��ذا المواطن مما سيش��كل عنصر 
جذب آخر للقادمين إل��ى هذه الوالية العريقة 
كما سيس��اهم في وجود متح��ف مالئم لهذه 
التح��ف التي يمتلكها المواط��ن وكلنا أمل أن 
نرى جمي��ع البواب��ات التي انش��ئت في باقي 
الوالي��ات صروح��ا نابضة بالحياة تس��هم في 

الترويج للسلطنة.
متحف مصغر

ويؤك��د زاه��ر الكعب��ي مدي��ر غرف��ة تجارة 
وصناعة عُمان في محافظة البريمي، أن هذه 
البوابات تعتبر متاحف مصغرة يجب أن تستغل 
وتكون مزارا س��ياحيا للقادمين الى محافظات 

السلطنة.
ويش��ير الكعبي ان تفعيل دور هذه البوابات 

يتطل��ب تهيأتها من حيث وجود مواقف للزوار 
حتى ال تعرقل حركة الس��ير خاصة وأنها على 
طرق س��ريعة األمر الذي يتطلب عمل مواقف 
لل��زوار وفتح بيئ��ة اس��تثمارية للتنافس على 
تش��غيلها بحيث تك��ون متحف مصغ��ر يعرف 
بالموروث��ات العماني��ة وعم��ل مطعم مصغر 
ايضا او مقهى ليرت��اده الزوار مع توقفهم في 

هذه البوابات.
وق��ال مدير غرفة تج��ارة وصناعة عُمان في 
محافظ��ة البريمي، إن وجود ه��ذه األيقونات 
التراثي��ة تمثل معلما من معال��م المحافظات 
االمر الذي يكب ان يكون تش��غيلها يتماش��ى 
م��ع وجودها وم��ا صرف عليها م��ن مبالغ عند 

إنشائها.
أيقونات تاريخية 

م��ن جانبه، يق��ول أزهر بن خلف��ان التوبي، 
الباحث في الش��ؤون السياحية، تعتبر البوابات 
عل��ى مداخل واليات ) نزوى وبهالء وس��مائل( 
وغيرها من واليات السلطنة أيقونة ذات طابع 
تراث��ي وتاريخي، لما تتس��م به م��ن تصاميم 
معماري��ة فري��دة تحاك��ي الق��الع والحصون 
العماني��ة، فضال ع��ن مواقعه��ا المميزة التي 
ت��م اختياره��ا بعناية فائقة على طرق رئيس��ة 

يقصدها المواطن والزائر بشكل مستمر.
ويضي��ف التوبي قائال: تتمي��ز هذه البوابات 
ف��ي غالبيته��ا باحتوائها عل��ى مرافق خدمية 
مث��ل دورات المياه ومصلى ومصعد كهربائي 
ومواقف للسيارات وغيرها من التسهيالت التي 
يمكن معه��ا ان تضطلع ه��ذه البوابات بدور 
أكب��ر في التعريف عن التراث والثقافة والتاريخ 
من خ��الل تفعيلها بطريقة تتالئم مع طابعها 
وتتواكب مع تاريخ كل والية تقع على مدخلها.

حي��ث م��ن الممكن اس��تغالل المس��احات 
العلوي��ة الداخلية ل��كل بواب��ة لعمل صاالت 
عرض تقدم م��ن خاللها الصناع��ات الحرفية 
ويس��رد من خالل الص��ور والمعروضات تاريخ 
الوالية وتقديم المعلومة للزائر عن المميزات 
الطبيعية والمواقع الس��ياحية التي تتميز بها 

الوالية.
أفك���ار 

ويؤك��د أزه��ر التوب��ي على إن فك��رة وجود 
بعض المطاعم والمقاهي التي تقدم األكالت 
الشعبية بأيادي عمانية هي فرصة لجذب الزوار 
وتقديم كل ماهو مميز لهم، كما يمكن إقامة 
مركز معلومات سياحية بطريقة البث المباشر، 
بحيث يتم عمل شاشات عرض تبث صورا حية 
ومباش��رة لمواقع س��ياحية ذات شهرة واسعة 
ف��ي الوالي��ة ليستش��عر الزائر له��ذه البوابة 
جمالي��ة الموقع ويقرر اذا م��ا رغب في زيارتها 

واستكشافها بشكل أوسع. 
ويقول: حقيقة هنالك أفكار وتطلعات كثيرة، 
نأم��ل أن ت��رى الن��ور قريب��ا وأن تفتت��ح هذه 

البوابات أمام 
المواط��ن والزائ��ر والمقيم وذل��ك لتعظيم 
االستفادة منها وإيجاد منافذ للترويج السياحي 

والتعرف بالتاريخ والثقافة العمانية األصيلة.

في نزوى والرستاق والبريمي وسمائل وشناص وصحار 

بوابات الواليات معالم غير مستغلة سياحيا..!!

■ أزهر التوبي■ زاهر الكعبي■ نايف المعمري

■ بوابات المحافظات 
أيقوانات غير مفعلة سياحيا 

3 جهات حكومية يغيب عنها 
االستثمار السياحي للبوابات 

الميزانية سبب وقوف 
البوابات جدران صماء طوال 

السنوات الماضية

مطالب بتحويلها إلى متاحف 
مصغرة وبيع التحف التراثية

دعوة لفتح مكاتب ترويج 
سياحي في البوابات لتعريف 

الزوار بالفنادق والمقومات 
السياحية
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إعالن شراكة استراتيجية بين وزارة السياحة وعمانتل 
المحرزي: الرقي بالخدمات والتسهيالت المقدمة في المواقع السياحية

مسقط �� 
أعلنت الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( 
ع��ن ش��راكتها م��ع وزارة الس��ياحة كش��ريك 
استراتيجي للبنية األساسية لقطاع االتصاالت 
وخدم��ات تقنية المعلوم��ات وخدمات النطاق 
العري��ض لالنترنت المتنق��ل وخدمات القيمة 
المضافة في إطار توطيد التعاون بين القطاع 
الع��ام والخاص ودعم االس��تراتيجية العمانية 
للس��ياحة وتحقي��ق أهدافه��ا المنش��ودة في 
تعزيزمكان��ة الس��لطنة اقليمي��ا وعالميا ورفع 
مساهمة القطاع الس��ياحي في الناتج المحلي 
االجمالي للس��لطنة، وتحقيق تطلعات عمانتل 
في اس��تراتيجيتها 3.0 للتحول الرقمي ودعم 

الحكومة االلكترونية في المشاريع الوطنية.
مواكبة 

وح��ول هذه الش��راكة، قال احم��د بن ناصر 
المحرزي وزيرالس��ياحة: ما يشهده العالم من 
تط��ور دائم ف��ي أنظمة ووس��ائل االتصاالت 
والتواص��ل، وم��ع ما تمثل��ه لن��ا مواكبة هذا 
التطور في قطاع االتصاالت من ركيزة أساسية 
للقطاع السياحي العماني في تحقيقه ألهداف 
االس��تراتيجية العمانية للس��ياحة والنجاح في 
س��عينا لزيادة تدفق السياح للسلطنة لخوض 
تج��ارب س��ياحية أصيل��ة متنوعة واكتش��اف 
والبيئي��ة  الس��ياحية  والمقوم��ات  األنم��اط 
المتفردة التي تحتضنها الس��لطنة في مختلف 
محافظاته��ا، ف��إن توفي��ر خدم��ات اتصاالت 
متقدم��ة تس��هل عملي��ة التواص��ل وعم��ل 
الحجوزات وتوفر المعلومات والخرائط وتقوم 
على توثيق الرحالت والجوالت من قبل السياح 
أنفسهم في مختلف المواقع هو مطلب رئيسي 
يس��هم بكل تأكيد في تطوير خدماتنا كقطاع 
س��ياحي من جهة ويلبي احتياجات ومتطلبات 

السياح من جهة أخرى. 
وأضاف وزير الس��ياحة: نثمن ه��ذا التعاون 
الدائم والمتميزوهذه الش��راكة االستراتيجية 
م��ع الش��ركة العماني��ة لالتص��االت عمانتل، 
ه��ذه الش��ركة العمانية الرائدة في تأس��يس 
ف��ي  االتص��االت  وتطويرخدم��ات  وتقدي��م 
الس��لطنة، ونتطلع إلى آف��اق أرحب منالتعاون 
والعمل المشترك للنهوض والرقي بالخدمات 
والتس��هيالت المقدم��ة في مختل��ف المواقع 

والمنشآت السياحية. 
حلول مبتكرة 

من جانب��ه، أكد طالل بن س��عيد المعمري 

الرئي��س التنفيذي لعمانتل على أن الش��ركة 
تمض��ي قدما نحو توفير متطلب��ات القطاعات 
المختلفة حكومية كانت أو خاصة فيما يتعلق 
بخدمات االتص��االت والحلول المبتكرة لتقنية 
المعلوم��ات للمس��اهمة ف��ي النه��وض في 
الحكومة االلكترونية وتحقيق الرؤية الوطنية 

في هذا الجانب،.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لعمانتل : ش��هد 
قطاع السياحة في الس��نوات القليلة الماضية 
تح��والت جذرية س��واء عل��ى مس��توى البنية 
األساسية أو التسويق السياحي للسلطنة مما 
أثمر في زيادة أعداد الس��ياح الذين يأتون من 
الخارج وهذا ما تش��ير إلي��ه األرقام اإلحصائية 

إضافة إلى انتعاش السياحة الداخلية.
وأض��اف طالل المعمري: نعتز بش��راكتنا مع 
وزارة الس��ياحة ف��ي توفير خدم��ات اتصاالت 
متطورة لهذا القطاع الحيوي الهام وأن نكون 
الداعم المحوري للمشاريع المتعلقة بالسياحة 
لتمكينها من تقديم خدمات متميزة وتشجيع 
المستثمرين في الجانب السياحي، مشيرا إلى 
أن استراتيجية عمانتل 3.0 ترتكز على التحول 
الرقمي والعمل على جعل المؤسسات مرتبطة 
بش��بكة موحدة من االتصاالت ، والمس��اهمة 
م��ع األط��راف األخ��رى ف��ي تكمل��ة منظومة 
الحكوم��ة االلكتروني��ة التي تنعكس بش��كل 
إيجابي على القطاعات المختلفة باالضافة إلى 
االبتكار في المشاريع والخدمات المقدمة التي 

تفوق وتتخطى توقعات المجتمع.

تفعيل 
من ناحية اخرى، قال ف��ادي ناصر مدير عام 
تقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت أن عمانت��ل 
تس��عد بتفعيل الش��راكة الجدي��دة مع قطاع 
الس��ياحة بالس��لطنة وحرص وزارة الس��ياحة 
على  اإلس��تفادة من خدماتنا ف��ي االتصاالت 
وتقنية المعلومات إلثراء الجانب السياحي في 
السلطنة وذلك بالتعاون بيننا لتوفير حزم من 
خدمات االتصاالت للوزارة والمواقع السياحية 
والتراثية، نؤمن ب��أن المرحلة القادمة مرحلة 
تقني��ة المعلومات واالتص��االت وتوجه العالم 
نحو اس��تغالل هذه التقنيات بأس��لوب الحياة 
الحديثة ونمطها اليومي لذلك قمنا بالتعاون 
مع وزارة الس��ياحة بإطالق تطبيق الكتروني ) 
eConcierge ( يعتمد على البيانات الضخمة 
المتوفرة لدينا وتقديمها لزوار الس��لطنة من 
خ��الل منص��ة تفاعلية به��دف توفي��ر تجربة 
س��ياحية متكامل��ة، فالمنصة تش��مل كل ما 
يتعلق بالجانب الس��ياحي من مواقع س��ياحية 
وفعالي��ات ومطاع��م وأنش��طة ترفيهية حيث 
يمكن للسائح أن يحدد جدوله الزمني لتجوله 

طوال فترة مكوثه في السلطنة. 
جدير بالذكر أن ه��ذا التطبيق تم تصميمه 
وتطويره بالتعاون مع فريق مش��روع السياحة 
للرؤس��اء  الوطن��ي  البرنام��ج  المنبث��ق ع��ن 

التنفيذيين في السلطنة.
وق��ال ف��ادي: كم��ا تعاونا م��ع ال��وزارة في 
 WIFI ( توفي��ر ش��بكة االنترن��ت الالس��لكي

( بس��رعات عالية لعش��ر قالع كمرحل��ة أولى 
من هذا المش��روع لتحس��ين تجربة زوار هذه 
القالع وإضفاء أجواء استثنائية بإمتزاج التراث 
والحضارة العمانية بتقنية االتصاالت الرقمية 
وش��بكة النط��اق العري��ض لالنترن��ت أثن��اء 
تجولهم في جنبات القالع والحصون التراثية،  
وس��وف يتم توفير )WIFI( في قالع أخرى في 
الفترة القادمة، كما أننا قمنا بتوس��عة شبكات 
االتص��االت ف��ي المناط��ق الس��ياحية األكثر 
ارتي��ادا وتطوي��ر تل��ك الخدمات ف��ي مناطق 
الجذب الس��ياحي في صالل��ة والجبل األخضر 
وجبل شمس لزيادة اإلقبال على هذه المواقع 
وازدهارها مع جذب االس��تثمار والمستثمرين 
إلقامة مشاريع في المواقع السياحية وبالتالي 
نك��ون قد س��اهمنا في الحفاظ عل��ى الموارد 
الطبيعي��ة والجغرافي��ة وضم��ان اس��تدامتها 

لألجيال القادمة.
 رب��،،ط 

وأوض��ح ف��ادي ناص��ر مدي��ر ع��ام تقني��ة 
المعلومات واالتصاالت، أن عمانتل تقوم حاليا 
بعملية ربط المقر الرئيس��ي لوزارة الس��ياحة 
باإلدارات اإلقليمية للوزارة في جميع محافظات 
الس��لطنة وذلك بش��بكة اتص��االت وخدمات 
البيان��ات الضخم��ة وخدمة االتص��ال المرئي 
)Video Conference ( بهدف تنويع قنوات 
التواص��ل بين ف��روع ال��وزارة وتعزي��ز كفاءة 
العمل وتبادل البيانات والمعلومات بين جميع 

مديريات وزارة الس��ياحة، ومن خالل البيانات 
الضخمة تستطيع الوزارة العمل على مجموعة 
من الخدمات السياحية لزوار السلطنة معتمدة 
عل��ى األرق��ام واإلحصائي��ات الت��ي توفره��ا 
البيان��ات الضخمة.  وأوضح فادي ناصر: نعمل 
في عمانتل على اس��تقطاب خدمات اتصاالت 
بحل��ول مبتكرة وذكية تدعم توجه العالم نحو 
االس��تفادة مم��ا توفره التقني��ات الحديثة في 
مج��ال التكنولوجيا والمعلوم��ات من خدمات 
تساهم في تغيير نمط الحياة اليومية ونسعى 
في عمانتل إلى توفير ش��بكات رقمية ش��املة 
وتقنيات انترنت األش��ياء والحوسبة السحابية 
والمدن الذكية مش��يرا إلى أن عمانتل تمتلك 
تقنيات وحلول مبتكرة تعزز اإلجراءات المتبعة 

للتحول الرقمي ودعم الحكومة االلكتروني.
وقال مدير عام تقنية المعلومات واالتصاالت 
بعمانتل: نهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع 
متقدم تكنولوجيًا قادرعلى استيعاب المشاريع 
المبتك��رة وخدم��ات الحكوم��ة اإللكتروني��ة 
وتعزي��ز الش��راكة المتبادل��ة بي��ن القط��اع 
الحكومي والخاص في النهوض بمكتس��بات 
الس��لطنة ومقوماتها األثرية والحضارية ومن 

ضمنها بالطبع القطاع السياحي.
خدمة البيانات 

وفي موض��وع متصل أطلقت عمانتل منصة 
الكترونية باس��تخدام خدمة البيانات الضخمة 
تتي��ح ل��زوار محافظ��ة ظف��ار معرف��ة الحركة 
المرورية وتمكن وزارة السياحة من االستعانة 
به��ا كأداة لتخطي��ط أفض��ل في المس��تقبل 
إضاف��ة إلى التواص��ل الفعال مع الس��ياح من 
داخل الس��لطنة وخارجها وتعريفهم باألماكن 
والمواقع الس��ياحية الهامة في محافظة ظفار، 
المنص��ة في مراحله��ا المبك��رة إذ أنها توفر 
ميزات إضافية يمكن تضمينها في وقت الحق 
وتشمل هذه الميزات معلومات وإحصاءات عن 
مناط��ق الجذب الس��ياحي ف��ي محافظة ظفار 
ويمكن أن تش��مل محافظات أخرى بالسلطنة 
وذلك لرفع معدالت النمو السياحي ودفع عجلة 

التنمية لألمام.
عمانتل هي ش��ركة االتص��االت الرائدة في 
السلطنة والمزود الرئيسي لخدمات االتصاالت 
والجه��ات  والش��ركات  لألف��راد  المتكامل��ة 
الحكومي��ة ، لذا تعمل وفق رؤية بعيدة المدى 
تس��تهدف فاعلية المساهمة في بناء مستقبل 
السلطنة عبر االس��تثمار في قطاع االتصاالت 
والتقنية من أجل مد جسور خدماتها إلى كافة 

محافظات السلطنة وربطها محليا وعالميا.  

يشكل بانوراما لحقبة أسرة "محمد علي"
متحف الوثائق التاريخية بقصر »عابدين« في القاهرة يستعرض تاريخ مصر

القاهرة - العمانية 

بقص��ر  التاريخي��ة  الوثائ��ق  متح��ف  يع��د 
"عابدي��ن" في القاهرة من أه��م المتاحف في 
مص��ر لما يتميز به من فن معماري وروعة في 
التصاميم وكونه يش��كل بانوراما تس��تعرض 
تاري��خ مصر في حقبة أس��رة "محمد علي" من 
خالل وثائ��ق في غاية األهمي��ة يحتويها بين 
جدرانه، وقد صنف المجلس الدولي لألرش��يف 
المتحف ضمن اه��م المتاحف المتخصصة في 

الوثائق في مصر.
وتحول متح��ف الوثائقية التاريخية الى إدارة 
رئاس��ة الجمهورية في عه��د الرئيس الراحل 
"أن��ور الس��ادات" ال��ذي أمر بتجدي��د وترميم 
قص��ر "عابدين" والمتحف الخ��اص به وجميع 

مقتنياته األثرية والتحف والوثائق التاريخية.
نافذة ثقافية

وقال��ت الدكتورة أماني عب��د العزيز الباحثة 
المتخصصة في ش��ؤون المتاح��ف: إن متحف 
الوثائق التاريخية نافذة ثقافية وقومية تساهم 
ف��ي التعري��ف بحقب��ة مهمة ف��ي تاريخ مصر 
الحدي��ث، ويض��م وثائق عبارة ع��ن مجموعة 
م��ن الفرمان��ات )قوانين بأمر من الس��لطان 
العثمان��ي( الن��ادرة التي تحكي تط��ور أحداث 

مص��ر السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 
خ��الل فت��رة الحك��م الملكي، ويص��ل عددها 
إلى 65 وثيقة فض��اًل عن مجموعة من الصور 

الفوتوغرافية الخاصة باألسرة المالكة.
وأش��ارت ال��ى إن م��ن أه��م ه��ذه الوثائق 
"فرم��ان" باللغة التركية صادر من الس��لطان 
عب��د المجيد الثان��ي ف��ي 1841م موجه إلى 
محمد علي باش��ا يتضمن اإلبق��اء على والية 
مص��ر ف��ي عهدت��ه وتوريثه��ا لعائلته ضمن 
الشروط والقوانين والتعهدات المتفق عليها، 

وهذا الفرمان مرفق به أربع وثائق.
كم��ا يضم المتح��ف فرمانا باللغ��ة التركية 
ص��ادر من الس��لطان عبد المجي��د الثاني في 
1840م موجه إلى محمد علي باشا والي مصر 
بشأن توريث مقاطعات مصرية إلى أوالده من 

بعده.
محتويات 

ويضم المتحف أيضا فرمان��ا باللغة التركية 
ص��ادر من الس��لطان عبد المجي��د الثاني في 
1848م موج��ه إلى إبراهيم باش��ا ابن محمد 

علي باش��ا بش��أن تولي��ه والية مص��ر، وهذا 
الفرمان مرف��ق به وثيقة تتضم��ن عدة بنود 
ووثائق إلبراهيم باش��ا، وأيض��ا فرمانا صادرًا 
في 1849م موجه إلى عباس حلمي باشا األول 

بشأن توليته والية مصر وملحقاتها.
ويحتوي المتحف كذلك فرمانا باللغة التركية 
ص��ادر من الس��لطان عبد المجي��د الثاني في 
1854م موج��ه إلى عباس حلمي باش��ا األول 
يتضم��ن اتخ��اذ مجل��س العموم الق��رار بعد 
أخذ الفتوى من ش��يوخ اإلس��الم في التصدي 

لتجاوزات دولة روسيا على ممالك الدولة.
كم��ا يض��م المتح��ف أيض��ا إش��عار باللغة 
اإلسبانية يشير إلى منح وسام إلسماعيل باشا 
خديوي من قبل إيزابيل الثانية ملكة اسبانيا، 
ويرجع تاريخه إل��ى 27/ 2/ 1855م، باإلضافة 
الى صورة تلغراف مرس��له من إبراهيم باش��ا 
إلى إسماعيل باش��ا، تفيد بإلحاق ميناء "زيلع" 
وما يتبع��ه بالحكومة المصرية مقابل 15 ألف 
جنيه ذهب تدف��ع للخزين��ة العثمانية، ويرجع 

تاريخه إلى عام 1875م.

المعمري: قطاع السياحة يشهد تحوالت 
جذرية في البنية األساسية والتسويق

توفير خدمات انترنت في 10 قالع لتحسين 
تجربة الزوار للمواقع التراثية 
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مسقط �� 
لطالما كان التس��وق من أه��م محطات أية 
رحلة س��ياحية، فهو إل��ى جانب الحصول على 
هداي��ا وت��ذكارات خاص��ة بالعطلة لس��نوات 
عدي��دة، يع��د من الوس��ائل األساس��ية التي 
تمكن الس��ياح م��ن التع��رف عل��ى الثقافات 
المحلية للبل��دان التي يزورونه��ا، وذلك عبر 
االطالع على المنتج��ات المحلية والتحدث مع 

أهل المنطقة مباشرًة.
أيضًا سياحة التسوق هي إحدى أكثر الوسائل 
فعاليًة في الترويج للوجهات الس��ياحية، وهي 
غالب��ًا ما تك��ون ج��زءًا ال يتجزأ م��ن أي رحلة 
س��ياحية، وعاماًل غاية ف��ي األهمية في اختيار 
الوجهة، بل قد يسافر البعض خصيصًا لغرض 
التسوق فقط، فحسب إحصائية أجراها مكتب 
صناع��ات الس��ياحة والس��فر األمريك��ي فإن 
التسوق هو النش��اط المفضل لدى %90 من 
اآلس��يويين و%86 من س��ياح أوروبا الغربية، 
علم��ًا أن %50 م��ن مبيع��ات الس��لع الفاخرة 
والكماليات في أوروبا مصدرها السياح والزوار 

األجانب.
وفِي الس��لطنة أخذ مراكز التس��وق تتوسع 
في ع��دد من محافظ��ات وواليات الس��لطنة 
األمر يعزز من الحراك السياحي وجذب األفواج 
الس��ياحية التي تبحث عن مراكز التس��وق بل 
أصب��ح الكثيرين يس��افرون بهدف التس��وق، 
لذلك تح��رص الدول اليوم عل��ى توفير هذه 

النوعية من السياحة.
دور مهم 

»وجه��ات« التقت م��ع ميمونة الش��يبانية، 
عضو مجلس إدارة الش��رق األوس��ط لمراكز 
التس��وق للحديث عن دور قطاع التس��وق في 
الس��لطنة، فقالت: قطاع التجزئ��ة يلعب دورا 
كبي��را في ع��دة جوانب منه��ا: زي��ادة الناتج 
المحلي، تقليل نسبة البطالة، تنشيط القطاع 

السياحي، ورفع مستوى المعيشة للفرد.

واضاف��ت: ان قطاع التس��وق اصبح ينتعش 
في السلطنة مع ازدياد عدد المراكز التجارية، 
وهذا يس��اهم في انتعاش القطاع الس��ياحي 
في المستقبل في الس��لطنة. حيث انه وبكل 
تأكي��د ف��إن المراك��ز التجاري��ة تس��اهم في 
انتعاش القطاع الس��ياحي. مؤك��دة على أنه 
رغم أن سياحة السلطنة تعتمد على الطبيعة، 

وال تس��وق السلطنة نفسها كوجهة للتسوق، 
ولكن مهما كان فإن تواجد وجهات التس��وق 
كالمراكز التجارية يجعلها مصدر جذب للسياح، 
خاص��ة ان قط��اع التس��وق هو قط��اع مكمل 
للقطاع الس��ياحي وأحد أعمدته األساس��ية.. 
وعن آلية تفعيل قطاع التس��وق في السلطنة 
خاص��ة ف��ي خ��ارج مس��قط، قال��ت ميمونة 

الش��يبانية: يجب علينا معرف��ة إحتياجات كل 
منطقة وديموغرافية الس��كان لتحديد كيفية 

التفعيل ألنها تختلف من منطقة إلى أخرى.
استراتيجية 

وقالت: أن جمي��ع دول المنطق��ة بإمكانها 
اإلستفادة من التطور في قطاع التسوق لكن 
يجب أن تحدد استراتيجية تطوير القطاع بما 

يناس��ب كل بلد. فن��رى مثال دب��ي ال يمكن 
تطبيق��ه ف��ي كل ال��دول ولن ينج��ح في كل 
دول ومدن الش��رق األوس��ط. لذلك يجب أن 
يك��ون التطور في البلد متناغم مع هيئة البلد 
وصورتها ليكون ناجحا. وفي مجلس الش��رق 
األوس��ط نتطرق الى تحدي��ات القطاع وكيف 
يت��م تطويره بطريقة مختلف��ة تخدم كل بلد 

بأفضل ما يمكن .
وعن وجود كثافة في عدد مراكز التسوق في 
مس��قط، بينما قلة في خارج مسقط ؛ واهمية 
توزي��ع ه��ذه المجمعات في المس��تقبل لرفد 
الحراك السياحي خارج مسقط، تقول ميمونة 
الشيبانية: تبقى مسقط األكثر كثافة بالنسبة 
للس��كان، باإلضاف��ة إلى أنها نقط��ة الوصل 
للسياح من بلدانهم إلى وجهاتهم السياحية 
خارج مس��قط، لذلك نرى كثافة المراكز فيها. 
كما أن نوعية المجمعات خارج مس��قط يجب 
أن تكون مختلفة ويجب مراعاة أن مرتاديها ال 
تهمهم نفس المنتجات والخدمات الموجودة 
في مس��قط، لذلك يج��ب التركيز على عوامل 
جذب مختلف��ة ع��ن العوامل الموج��ودة في 

مسقط.

الســـلطنة تعـــــتمد على الطبيعة وال تســـــوق نفســـها كوجهة للتسوق

مثال دبي ال يمكن تطبيقه في كل الدول ولن ينجح في مدن الشرق األوسط

ميمونة الشيبانية عضو مجلس إدارة الشرق األوسط لمراكز التسوق لـ »                       «:

قطاع التجزئة أحد عوامل تنشيط السياحة 

مسندم �� 
المواط��ن العمان��ي حمي��د حارب الش��حي 
ه��و أحد المضيفين المس��ؤولين عن تقديم 
التج��ارب المحلية في منتجع الحواس الس��ت 
»سيكس سينس��يز زغي باي« بصفته سفيرًا 
الش��حي  يُس��اند  دب��ا.  ولبلدت��ه  للمنتج��ع 
المنتج��ع ورئي��س القس��م بتنظي��م تجارب 
خارجة عن المألوف للضيوف، بحيث تس��ّلط 
الض��وء على التراث المحل��ي وجمال الطبيعة 
ف��ي الق��رى المج��اورة. لطالم��ا كان منتجع 
»س��يكس سينس��يز زغي باي« رائدًا في دمج 
الثقافة المحلية وتراث الس��لطنة في مرافقه 
وأنشطته. وانتهج هذه الفلسفة على امتداد 
السنوات العش��ر األخيرة، إن كان على صعيد 
اإلدارة أو المواه��ب المحلي��ة والحرفيي��ن أو 
أمن المنتجع. يتس��نّى اليوم للضيوف الذين 
ينش��دون المغام��رة والتع��رّف إل��ى القرية 
المحلية، االطالع على التراث العماني وثقافة 
الس��لطنة على متن سيّارات نيسان هايبريد 

رباعية الدفع الصديقة للبيئة.

مسؤولية
انضمّ الشحي إلى أس��رة منتجع في منتجع 

الحواس الست »س��يكس سينسيز زغي باي« 
منذ 10 س��نوات، وبدأ في القسم الزراعي عام 
2007، قب��ل أن يصعد الس��لم درج��ة درجة 
ويش��غل منصب مُضيف التج��ارب. تقع على 
عاتق الشحي مس��ؤولية إرشاد الضيوف حول 
برنام��ج التج��ارب الحاف��ل بالمغام��رات الذي 
يوّف��ره منتج��ع في س��يكس سينس��يز زيغي 
باي. فهو خير مَن يس��تطيع إلقاء الضوء على 
الثقاف��ة المحلية وعلى تاريخ ه��ذه المنطقة، 
بفضل م��ا يحمله في جعبته من خبرة محلية، 
إلى جانب إلمامه باإلسعافات األولية والغوص 

وصيد السمك والحياة البرية المحلية.
وقال الشحي: » في الحواس الست »سيكس 
سينس��يز زغي باي« منتجع رائع يحرص دائمًا 
عل��ى توظيف المواه��ب من الق��رى المحلية 
ومساعدتها للنمو كجزء من عائلته. أنا سعيد 
بالعم��ل مع عالمة تهت��مّ بمجتمعي المحلي 
وتُراعي بيئته، خصوصًا وأنّها تزرع األش��جار 
وتُنّظف الشاطئ دائمًا، وتؤمّن المياه العذبة 
عن��د اللزوم، وتب��ذل قصارى جهده��ا لزيادة 
الوعي البيئ��ي، فضاًل عمّا تقدّمه من تدريب 

مثل صفوف تعّلم اللغة اإلنجليزية.

بدوره، قال أرون ماك غ��راث، المدير العام 
لمنتج��ع في س��يكس سينس��يز زغ��ي باي: 
»ي��ؤدّي العمانيون الدور األب��رز في تقديم 
تجربة محلية أصيل��ة لضيوفنا. يعتمد قطاع 
الضياف��ة ف��ي س��لطنة عمان على تجس��يد 
الثقافة والقيم المحلية، وهذا مس��تحيل من 
دون االس��تعانة بموّظفين من المواطنين. 
إنّن��ا فخ��ورون ومحظوظون بعمل الش��حي 
معنا طوال هذه الس��نوات ونتطّلع قدمًا إلى 
نموه وتنمية المواهب معه من جيل الشباب 

في السلطنة.

يساهم في تنظيم تجارب خارجه عن المألوف للضيوف

حميد الشحي سفيرا لدبا في منتجع الحواس الست بمسندم

■ ميمونة الشيبانية

■ حميد الشحي
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قال نصي��ر بن بش��ير البلوش��ي، مدير 
مقي��م لمنتج��ع ألي��ال الجب��ل األخضر، أن 
المنتج��ع يفتخ��ر بالك��وادر الوطنية التي 
تعمل فيه بجميع المس��تويات الوظيفية، 
إذ يش��كلون نس��بة جيدة إذا م��ا قورنت 
بالقطاع الفندقي والس��ياحي الذي ما زال 
حديثًا على السلطنة، مشيرا إلى أن منتجع 
أليال انتهج برنامجا تدريبيا إلزاميا، يطبق 
مرتي��ن ف��ي الس��نة ويهدف لرف��ع كفاءة 
العم��ل في المنتجع ونش��ر الوعي بأهمية 

الحفاظ على البيئة والطاقة. 

إلتزام 
وبي��ن نصي��ر البلوش��ي إلت��زام منتجع 
أليال تج��اه المجتمع المحلي كمس��ؤولية 
بمس��ؤولياتنا  نلت��زم  قائ��ال:  اجتماعي��ة 
االجتماعية والثقافية والبيئية، التي تعتبر 
ضرورية لضمان حُس��ن س��ير المش��اريع 
التي تقوم بها فنحن في جميع األنش��طة 
الت��ي نق��وم بها، نحت��رم ونراع��ي ثقافة 
المجتمعات المحلي��ة وعاداتها وتقاليدها، 
ونس��عى للحف��اظ عليها، ونعم��ل بجهد 
عل��ى تقليل تأثيرنا عل��ى البيئة من خالل 
االلت��زام بسياس��ة وإجراءات االس��تدامة 
البيئي��ة، مضيفا : وكنوع م��ن رد الجميل 
لمجتمعن��ا المحل��ي، فإنن��ا نش��ارك ف��ي 
برنام��ج »مس��اهمتي« وه��و أح��د برامج 
المس��ؤولية االجتماعي��ة للش��ركات الذي 
تبرعات  بتقدي��م  لزبائنالمنتج��ع  يس��مح 
خيري��ة لصال��ح جمعي��ة الم��رأة العمانية 
بالجبل األخضر التي تلعب دورًا مهمًا في 

التدريب المهني للعمانيات . 
وأض��اف: نعت��ز ب��أن منتج��ع ألي��ال من 
المباني الخضراء حس��ب تصنيف المجلس 
األمريك��ي، حي��ث روع��ي ف��ي بنائ��ه أن 
يكون صديق��ا للبيئة، معتمدا على المواد 
والم��وارد الطبيعي��ة الت��ي لي��س لها أي 
تأثير سلبي مباشر على البيئة. كما يراعي 
لش��هادة  المعاييرالمعتم��دة  المنتج��ع 

.»EarthCheck
نمو 

وقال نصير البلوش��ي: نش��هد نموا في 
عدد النزالء س��نويا، فمن��ذ افتتاح المنتجع 

عام 2014 ونحن نسعى لتلبيك احتياجات 
نزالئن��ا م��ن الرفاهي��ة ف��ي اإلقام��ة إلى 
التشويق والمتعة في األنشطة والفعاليات 
اليومي��ة به��دف إيجاد تجربة اس��تثنائية 
ال تنس��ى. وقد س��عدنا كثيرا بع��د افتتاح 
مطار مسقط الدولي وإجراء تسهيالت في 
التأش��يرات الس��ياحية ونتطلع أن يساهم 
ه��ذا ف��ي زي��ادة ع��دد الس��ياح الزائرين 

للسلطنة عموما ولمنتجعنا خاصة . 
وأش��ار نصير البلوش��ي إلى أن المجتمع 
المحل��ي ف��ي الجب��ل األخض��ر رح��ب بما 
تشهده هذه المنطقة من تنمية سياحية 

مّطردة بس��بب وجود منتجع أليال، كما أن 
رؤية عمران )الش��ركة المالك��ة للمنتجع( 
تضع نصب عينيها قبل البدء بأي مش��روع 
أو اس��تثمار أن يك��ون االس��تثمار متوافًقا 
للس��لطنة  االس��تراتيجية  الخط��ة  م��ع 
وداعمًا للمجتم��ع المحلي الذي يقام عليه 
المشروع، ومن أمثلة المشاريع التي قامت 
بها »عم��ران« ف��ي الجب��ل األخضر هي: 
المحمي��ات النباتي��ة أو البي��وت الزجاجية 
ودعم وتدريب أصحاب الشركات الصغيرة 
والمتوس��طة ف��ي الجبل األخض��ر ورعاية 

المواهب العمانية علميًا ودراسيًا. 

وأوضح البلوش��ي ب��أن المنتجع ش��ارك 
في المعارض الخارجية الخاصة بالسياحة 
ومنها معرض دبي وبرلين ولندن وساهم 
بش��كل مباش��ر وغير مباش��ر في التعريف 
بالس��لطنة عامة كوجهة س��ياحية تتنوع 
والتضاري��س  المختلف��ة  البيئ��ات  فيه��ا 
الجولوجية الفريدة ومنها تضاريس الجبل 
األخضر وما يتمتع به من مقومات متفردة، 
مضيف��ا أن ن��زالء المنتج��ع يأت��ون م��ن 
مختلف دول العال��م وأكثرهم من األلمان 
والفرنس��يين واإلنجليز إضافة إلى إخواننا 

الخليجيين، وبالطبع العمانيين . 

صاللة طبيعة خالبة
وطقس استثنائي ماذا بعد..! 

أخذت محافظة ظفار بش��كل عام وصاللة خاصة س��معة طيبة نتيجة 
الموس��م الس��ياحي في الصيف، ورويدا رويدا ينش��ط هذا القطاع خالل 
أش��هر يونيو وحتى س��بتمبر م��ن كل عام مع التدفق الس��ياحي المحلي 

والخليجي.
الطبيع��ة الخالبة والطقس االس��تثنائي في صاللة، جع��ل منها اليوم 
وجهة س��ياحية مهمة ومنافس��ا قوي��ا لعديد البلدان األخ��رى، األمر الذي 
يجعلن��ا أن ندرس تعزيز هذا القطاع في المحافظة خالل أش��هر الصيف 
خاصة من خالل توفير الخدمات التي يحتاجها الس��ياح مثلها مثل البلدان 

األخرى التي يفضلها عديد السياح.
ميزة صاللة بهذا الطقس تتطلب تحركا س��ريعا حتى يجد السياح في 
الموس��م المقبل تغيرا في الحياة والعامة والخدمات الس��ياحية المتوفرة 
لهم، الن من جاء هذا الموسم قد ال يعود مرة أخرى أذا ما وجد ما يجذبه 

مرة أخرى وخاصة األطفال.
الطبيع��ة والطقس عامالن رئيس��ان مهما في الصيف بال ش��ك ولكن 
أيض��ا العوام��ل األخرى المكملة م��ن الخدمات الترفيهية تش��كل أهمية 

للكثير من السياح.
لذلك علينا أن نبادر بخطط فاعلة وس��ريعة ال تكون حبيسة األدراج أو 
أن تنتظر كل جهة، جهة أخرى بحيث توكل إليها مهمات تنش��يط القطاع 
السياحي. فوجود مراكز التسوق جزء من السياحة، والخدمات الترفيهية 
جزء أخر مهم، والحدائق المائية أيضا إضافة، والتلفريك مهم والفعاليات 
األخ��رى مثل الفنون الحفالت أيضا عام��ل إضافي، لذلك كل هذه تحتاج 
إلى بناء خطط الموسم المقبل وأن تكون سريعة التنفيذ خاصة بعد أن 

دخلنا سوق المنافسة في جذب السياح.
لذل��ك اليوم نحن عدينا مرحلة بناء قطاع، ودخلنا في س��وق منافس��ة 
مع الراحة الكبيرة التي وجدها السياح على أرض عُمان السالم واألمان.

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

أكد ان »أليال الجبل األخضر« ملتزم تجاه المجتمع المحلي والبيئة العمانية
نصير البلوشي: سـعدنا بالتسهيالت الجديدة للتأشـيرات 

info@wejhatt.com

يعد وادي طيوي الذي يقع في والية صور من المواقع الســياحية الجاذبة للســياح طوال العام،ويبعد عن محافظة 
مســقط مســافة 40كم ويمتد إلى مســافة 36كم عند قرية جبلية تعرف بقرية ميبام وهو وادٍ خصب يمر بالقرى 

الزراعية التي تكثر فيها زراعة النخيل والموز وتطل على مشاهد الجبال الشامخة.
) تصوير - عمر البوسعيدي(

■ نصير البلوشي

■ منتجع أليال 
الجبل األخضر 
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أثبت الش��باب العُماني قدرته على مواكبة 
التط��ورات الكبي��رة ف��ي القطاع الس��ياحي 
وباألخص في قطاع الضياف��ة الذي يعد أحد 
القطاعات الواعدة الستيعاب الكوادر البشرية 
العماني��ة في ظل النمو المتوقع لهذا القطاع 
خالل المرحل��ة المقبلة. وتواص��ل "وجهات" 
لقاءاتها مع الش��باب العمان��ي العاملين في 
قطاع الضيافة ليش��كلوا كوكب��ة ناجحة في 

قيادة بيئة العمل في هذا القطاع.
لقاءانا اليوم مع عدد الش��باب العاملين في 

منتجع أليال الجبل األخضر.
شغف

يق��ول محمود ب��ن محم��د العم��ري، رغم 
دخولي قطاع الفندقة والسياحة نتيجة الحاجة 
للعمل ال غير قبل اربع س��نوات تقريبا، اإل أنه 
أصبح بعد ذلك ش��غفا لما وجدته من المتعة 
في العم��ل بالفنادق واحببت كثيرا العمل في 
اإلرش��اد الس��ياحي النه متجدد ف��ي كل مرة 
تلتق��ي بس��ياح م��ن دول مختلف��ة يتعرفون 
على السلطنة س��ياحيا وثقافيا وحضاريا وفي 
نفس الوقت فإن العمل في المجال السياحي 
يعطيك فرصة التعرف على ثقافات الش��عوب، 
بدايتي كانت متواضعة ف��ي قطاع الفندقي، 
اال ان��ه مع مرور الوقت تط��ورت مهاراتي في 
التعامل مع الس��ياح والزوار واكتس��بت اللغة 
االنجليزي��ة وهذا م��ا أهلني في كس��ب ثقة 
المس��ؤولين واالعتم��اد عل��ي ف��ي كثير من 

االوقات . 
وأضاف: الس��ياحة في الس��لطنة م��ا زالت 
بكرا ولها مس��تقبل واعد لمزيد من االزدهار 
واالقب��ال العماني على ه��ذا القطاع في تناٍم 
ولك��ن الش��اب العمان��ي يحتاج منح��ه الثقة 
وتعزي��ز قدرات��ه وتطوي��ر امكانيات��ه خاصة 
ف��ي مراحل الدراس��ة في الكلي��ات الجامعية 
المتعلقة بالس��ياحة، إضافة إلى تدريبه اثناء 
عمله ليتمك��ن من تأدية مهامه المنوطة به 
على أعلى مستوى وإثراء السياحة العمانية.   

قناعة 
أما ط��ارق بن زياد الريامي فقال: أعمل في 
قطاع الضيافة منذ ثالث سنوات والعمل يعد 
محفزا في هذا القطاع الحيوي ويستطيع كل 
فرد أن يطور نفس��ه بس��هولة، وإنني مقتنع 
ج��دا بوظيفتي ولدي قناعة بانها مس��تقبلي 
الق��ادم في التدرج الوظيفي بش��كل أس��رع، 
واش��جع الشباب العماني لالنخراط في قطاع 
السياحة والفندقة وعدم االكتراث بما يقوله 
اآلخ��رون، أن العم��ل ف��ي القط��اع " عيّب " 
وما ش��ابه من هذا ال��كالم، بل علينا بالصبر 
والمثاب��رة وإثبات أنفس��نا فالعمل في قطاع 

السياحة يحتاج لعمانيين إلثرائه .
وأشار طارق إلى أن العمل في الفنادق يمنح 
فرصا ع��دة لتطور الش��خص وظيفي��ا وهذا 
يعتمد على الش��خص نفس��ه ومدى مثابرته 
للعمل وتوجد تجارب واقعية كثيرة اس��تطاع 
الش��اب العمان��ي ان يعتلي م��ن خالل عمله 
الى اعلى المناصب الوظيفية في فنادق ذات 
العالم��ة التجارية العالمي��ة، فالبدايات عادة 
تكون صعبة ويمكن ان يكون الراتب بسيطا 
ولكن مع الوقت والصبر ومع العمل المضني 
يمكن ان يتدرج الى اعلى مستوى وظيفي.   

صعوبات 
من جانبه، يشير قصي الرحبي الذي يعمل 
في القط��اع الفندق��ي من��ذ 2016 ، إلى أن 
اللغ��ة االنجليزية تش��كل اح��دى الصعوبات 
التي يواجهها الشاب العماني والذي يتخوف 
منها لاللتحاق في قطاع الس��ياحة والفندقة 
ولكن مع االحتكاك بالوظيفة نفسها والسياح 
بصورة مس��تمرة يكتس��ب الش��اب العماني 
اللغة خاصة اذا ما ثابر بجد واجتهد في عمله 

.
وق��ال قص��ي: تدرج��ت في وظيفت��ي حتى 

اصبحت االن مش��رفا في أحد أقسام الفندق، 
وجاء ذلك بعد اكتسابي اللغة االنجليزية خالل 
س��نتين فقط فكل شاب يمكنه ان يتدرج في 
وظيفته المهنية بقطاع الفندقة والس��ياحية 
بسهولة اذا ما التزم بالعمل وركز بما تتطلبه 

طبيعة عمله وعدم االهتمام بالكالم السلبي 
والمفاهي��م الخاطئة عن العم��ل في القطاع 

السياحي عامة والفندقي خاصة .  
 جيولوجيا 

واخت��ارت لجين��ة بن��ت قي��س البلوش��ي 
العم��ل في قطاع الس��ياحة لتخصصها بعلم 
الجيولوجيا من الجامعة وش��غفها بالسياحة 
فاخت��ارت ان تك��ون مرش��دة في الس��ياحة 
الجولوجي��ة بقط��اع الفندق��ة، وف��ي ذل��ك 
تق��ول لجينة: تخرجت من جامعة الس��لطان 
قابوس تخصص جيولوجيا والن والدي كان 
مرش��دا س��ياحيا فأحببت من خالله السياحة 
ومغامراتها فأتخذت قرارا بالعمل في القطاع 
القري��ب من تخصص��ي االكاديمي والهواية 

التي احببتها. 
وأش��ارت لجينة إلى أن الس��لطنة تعد من 
االماك��ن الغني��ة جيولوجي��ا على مس��توى 
العالم حت��ى ان بعض المهتمين والمعنيين 
بالجيولوجي��ا اطلقوا  على عمان اس��م "جنة 
الجولوجيين" الزدهاره��ا بالصخور المتنوعة 
واالحافي��ر المختلفة، لذلك علين��ا كمعنيين 
في الجانب الس��ياحي االلتفاف إلى هذا االمر 
والتسويق لهذا الجانب، كذلك على الفنادق 

خاصة المتواجدة على الجبال او القريبة منها 
إدخال الس��ياحة الجيولوجية كنشاط سياحي 
لديهم وتعريف الس��ياح وال��زوار بالمقومات 

الجيولوجية بالسلطنة. 
وعن ابتع��اد اإلن��اث عن قطاع الس��ياحة، 
علق��ت لجين��ة البلوش��ية قائلة : ق��د يكون 
السبب المجتمع نفسه ونظرته لهذا القطاع 
الحي��وي وع��دم تقبله أن يرى مرش��دات في 
القط��اع الس��ياحي، ولك��ن م��ن يعم��ل في 
قط��اع الس��ياحة والفندقة يج��ده ال يختلف 
ع��ن القطاع��ات االخرى ب��ل قد يك��ون من 
أفضل القطاعات وامتعهن من ناحية العمل 

الوظيفي. 

ايجابيات 
ويشجع عارف بن يعقوب السريري، الشباب 
العماني لالنضمام لقطاع الضيافة، لما له من 
ايجابيات عدة من ع��دة نواٍح واهمها التعرف 
على ثقاف��ات متعددة من خ��الل التعامل مع 
مختلف الجنس��يات العربية واالجنبية وكسب 
مه��ارات التواص��ل مع اآلخر بش��كل س��ريع 
اضافة ال��ى تعلم لغات جدي��دة ومنها اللغة 
االنجليزي��ة واللغات األخ��رى وايضا من خالل 
العمل في قط��اع الس��ياحة والفندقة يمكن 
للش��خص تطوي��ر نفس��ه واالرتقاء بالس��لم 
الوظيفي بصورة اس��رع اذا م��ا اجتهد وعمل 
باخ��الص في وظيفته وهن��اك تجارب واقعية 
اثب��ت الش��باب العماني قدرته��م على تولي 

مسؤوليات كبرى في القطاع . 
وأض��اف ع��ارف: مس��تقبل الس��ياحة ف��ي 
الس��لطنة واعد وينمو س��نة بعد أخرى ولكن 
عل��ى المختصين وش��ركات القط��اع الخاص 
دعم القطاع بمش��اريع تكميلية تس��اهم في 
االرتق��اء ب��ه، كما ان الس��لطنة به��ا العديد 
من المواقع الس��ياحية الفريدة قد تتفرد بها 
عن المنطقة فس��هولها ووديانه��ا وجبالها 
وصحاريها تجذب الس��ياح صيفا وشتاء وهذه 

تعد ميزة للسلطنة . 

كوكبة ناجحة في بيئة العمل بفندق أليال الجبل األخضر  

الشـباب الُعماني يثبت جـدارته في قطاع الضيافة 

■ محمود العمري

■ طارق الريامي

■ عارف السريري

محمود العمري:
تطورت مهاراتي بسرعة 
فكسبت ثقة المسؤولين 

طارق الريامي: 
اشجع الشباب العماني 

لالنخراط في قطاع 
السياحة والضيافة 

ُقصي الرحبي: 
تدرجت في وظيفتي حتى 

أصبحت اآلن مشرفا في 
أحد األقسام

لجينة البلوشية:
كان والدي مرشدا 

سياحيا فأحببت 
من خالله السياحة 

ومغامراتها

عارف السريري:
مستقبل السياحة في 
السلطنة واعد وينمو 

سريعا
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احتفل بمرور 4 سنوات لبدء عمليات التشغيل
إفتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار الدقم الشهر المقبل

مسقط �� 
تزامن��ًا م��ع احتفاالت البالد بي��وم النهضة 
المبارك��ة، إحتف��ل مط��ار الدق��م، بالذك��رى 
الرابعة على بدء العمليات والتي انطلقت في 
23 يوليو 2014، مع االس��تعداد لبدء افتتاح 
مبنى المسافرين الحديد في الشهر المقبل. 

ويش��كل مطار الدقم وهو على بعد ش��هور 
قالئل من ب��دء العمليات في مبن��اه الجديد، 
أح��د بوابات عُمان الجوي��ة التي تمثل دعما 
للنش��اط االقتصادي والسياحي الذي تشهده 

السلطنة منذ فجر النهضة المباركة.
وق��ال الش��يخ أيمن بن أحمد بن س��لطان 
الحوس��ني الرئي��س التنفي��ذي ل��� "مطارات 
عُم��ان": يش��رفني ف��ي الب��دء وباالنابة عن 
أس��رة مطار الدقم وكل المنتمين الى شركة 
مطارات عمان، أن أرفع أس��مى آيات التهاني 
والتبري��كات والعرف��ان الى المقام الس��امي 
لموالن��ا حض��رة صاح��ب الجاللة الس��لطان 
قابوس بن س��عيد المعظم، أيده اهلل، بهذه 
المناسبة الوطنية الجليلة داعين اهلل عز وجل 
أن يم��د موالن��ا المعظم بالصح��ه والعافية 

والعمر المديد.

إدارة عمانية 
وثم يش��رفني التأكيد على أن مطار الدقم 
وبفضل الرؤى الس��ديدة ومنذ بدء العمليات 
ف��ي مبناه المؤق��ت في يولي��و 2014 بإدارة 
عماني��ة خالص��ة بلغ��ت نس��بتها  100% قد 
حقق األهداف الت��ي وضعت من أجله، خاصة 
مع اس��تعدادات اكتمال أعمال اإلنشاء لمبنى 
المس��افرين الجدي��د ف��ي المط��ار وال��ذي 
سيدشن في شهر سبتمبر المقبل بإذن اهلل.

وقال الحوسني: يعتبر مطار الدقم من أهمّ 
وس��ائل ربط المنطق��ة االقتصادية الخاصة 
بالدق��م بالعال��م الخارج��ي وعنص��را مكماًل 
لهذه الجهود الكبيرة التي تس��عى إلى وضع 
المنطقة اإلقتصادية عل��ى الخارطة العالمية 
كمنطق��ة جذب إقتصادي مهمة في الش��رق 
األوس��ط مستفيدة من موقعها اإلستراتيجي 

اإلس��تثنائي ، حيث يحتوي المطار على مدرج 
��م الس��تقبال كافة أن��واع الطائرات  مُصَمَّ
اب يتّس��ع  وبأحجامها المختلفة، ومبنى للرُكَّ
ل��� 500 ألف مس��افر س��نويا وقاع��ات انتظار 
تضاهي المعم��ول به في المطارات الحديثه، 
باإلضاف��ة إلى جس��رين لصع��ود الطائرات، 
ومنظوم��ة كامل��ة للش��حن الجوي، وس��وق 
ح��رّة، ومرافق تموينية مس��اندة، األمر الذي 
يمّك��ن المط��ار م��ن خدمة كّل م��ن مجتمع 
رجال األعمال والقاطنين في المدينة والسياح 
المرتادي��ن، ممَّ��ا يُتي��ح ربط جوي مباش��ر 
لمحافظ��ة الوس��طى عب��ر والي��ة الدقم مع 

محافظة مسقط والمطارات اإلقليمية األخرى 
في الس��لطنة ومنطقة الخليج العربية وباقي 
دول العالم. وأضاف: يمثل مطار الدقم بوابة 
هامة إل��ى منطقة ذات إمكاني��ات اقتصادية 
وصناعي��ة كبي��رة، حي��ث يخدم المط��ار في 
المقام األول الحركة التجارية، ليصبح جزءًا من 
صناعة الس��ياحة مع أكتمال البنية األساسية 
لقطاع الضيافة والمشاريع الصناعية العمالقة 

في المنطقة.

120 ألف مسافر
وأشار الرئيس التنفيذي ل� "مطارات عُمان" 
إلى أن مطار الدقم اس��تقبل منذ بدء عمليات 
التشغيل حوالي 120 ألف مسافر حتى منتصف 
يوليو الجاري، من خالل خط مسقط – الدقم 
الذي يشغله الطيران العُماني بعدد 6 رحالت 
في األس��بوع، بمجمل عدد رحالت بلغ 3 آالف 

رحلة منذ بدء التشغيل ولغاية االن.
 وفي الجانب اآلخر تتوالى الجهود من جميع 
الجه��ات لإلنتهاء م��ن العمليات اإلنش��ائية 
والفني��ة حس��ب ما صرح��ت ب��ه وزارة النقل 
والمواص��الت مؤخرا وذلك لضم��ان جاهزية 
مبنى المسافرين لبدء العمليات التجارية منه.
وتبلغ مساحة مبنى المسافرين في المطار 
5,600 مت��ر مربع، ويتك��ون المطار من )2 ( 
من الجس��ور الموصلة للطائ��رات )خراطيم(، 
وع��دد )5( مناضد لتخليص إجراءات الس��فر، 

ويبلغ ط��ول المدرج )4( ك��م، وبعرض )75( 
مت��را وبإمكانه اس��تقبال اكب��ر الطائرات في 
العال��م، ويحت��وي كذلك على ب��رج للمراقبة 
الجوي��ة بارتفاع وق��دره )37( مت��را ويتكون 
من 8 طوابق به مكاتب للمراقبين الجويين، 
كما ان مبنى المس��افرين الجديد مزود بعدد 
8 أجه��زة فحص حقائ��ب و5 كبائ��ن لتأجير 
السيارات وحجوزات الفنادق ومكاتب شركات 

الطيران وقاعة لكبار الشخصيات.
 وقال الحوسني: يعتبر قطاع المطارات اليوم 
من أهم األصول القيمة في البنية األساس��ية 
الحيوية للدول، وتعتبر من المكونات الهامة 
في شبكة النقل، حيث إنها تعزز حركة الناس 
والبضائع والخدمات. كما تس��اهم المطارات 
بش��كل كبير في اإلس��هام برفد االقتصادات 
الوطنية حيث تعتبر محركات اقتصادية تدفع 
األوط��ان إلى العم��ل على نحو أكث��ر فعالية 
وكفاءة خاصة في نمو ف��رص العمل والناتج 
االقتص��ادي ومع اكتم��ال منظومة المطارات 
في الس��لطنة، فإن ش��ركة "مطارات عُمان" 
أخذت في اعتبارها النمو االقتصادي المتوقع 
أن تشهده السلطنة مع المشاريع االقتصادية 
والس��ياحية، وكذلك مع التسهيالت الجديدة 
للتأشيرات التي ستدفع الحركة في المطارات 
ال��ى النم��و مس��تقبال، وكذلك ف��إن الموقع 
االستراتيجي للس��لطنة يجعلها نقطة مهمة 

للناقالت الجوية العالمية. 

مسقط �� 
يتطل��ع الخبراء بثق��ة حيال قط��اع تجارة 
التجزئة في سلطنة عُمان، والذي يتوقع أن 
يحقق نموًا مّطردًا يضعه في موقع الصدارة 
بين الالعبين الرئيسيين في دفع عجلة نمو 
تج��ارة التجزئة المزدهرة في منطقة الخليج 
العرب��ي. ويعود ذلك إل��ى تزايد الطلب في 
األس��واق الناش��ئة وارتف��اع أعداد الس��ياح 
الوافدين إلى السلطنة، مع االتجاه المتنامي 
بي��ن أوس��اط المقيمي��ن والمواطنين نحو 
تجربة أس��لوب حياة جديد وعصري. وأش��ار 
 )Alpen Capital( »تقرير »ألبن كابيت��ال
بأنه من المتوقع أن يتم تخصيص أكثر من 
6.2 مليون متر مربع لمساحات بيع التجزئة 
ف��ي مختلف دول مجلس التع��اون الخليجي 
في السنوات الخمس المقبلة. وتوقع التقرير 
بأن تنمو س��وق تجارة التجزئة الخليجية بما 
يص��ل إلى 313 ملي��ار دوالر بحلول 2021، 
لتبرز كمساهم رئيس��ي في تحقيق التنمية 

االقتصادية غير النفطية في المنطقة.

تسارع التنمية 
وتُعزى الثقة المتنامية بالسوق العُمانية 
إلى تس��ارع وتيرة التنمية االقتصادية التي 
تشهدها س��لطنة عُمان، حيث من المتوقع 
أن تنموإل��ى 2.9 ف��ي المائ��ة خ��الل العام 
الج��اري مقارنة ب�1.1 في المائ��ة في العام 
الفائ��ت. وتعتبر عُم��ان االقتصاد األس��رع 
نموًا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
خاصًّة وأن القطاع الس��ياحي يعدّ من أهم 

القطاعات المساهمة في النمو االقتصادي، 
حي��ث من المتوق��ع أن ينمو مع��دّل تدّفق 
السياح الى السلطنة سنويا بنسبة %13بين 
عام��ي 2018 و2021، وذلك وفق��ًا للتقرير 
الصادر عن ش��ركة »كوليرز إنترناشيونال« 

.)Colliers International(
وشكل توسع مس��احات تجارة التجزئة في 
الس��نوات األخيرة في السلطنة عامل جذب 
رئي��س لتعزيز إقب��ال المس��تثمرين ورواد 
تج��ارة التجزئة م��ن دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي الفتتاح مراكز تس��وق كبيرة ذات 
مساحات تجارية ومتاجر جديدة في كل من 
مسقط وصحار ونزوى. وأفادت شركة »سي 
بي آر إي« )CBRE( بأن العام 2015 ش��هد 
االنته��اء من بن��اء أكثر م��ن100,000 متر 
مربع من مرافق التجزئة، وستش��هد السوق 

العُمانية المزيد من التطورات الجديدة في 
الس��نوات القليلة المقبلة. ولع��ل أبرز هذه 
المرافق هو مش��روع »ممش��ى العريمي«، 
الذي أعلنت عنه »مجموع��ة الرائد«، والذي 

سيتم إفتتاحه نهاية عام 2020.

تنويع اقتصادي
وقال الش��يخ رائ��د بن عب��داهلل العريمي، 
نائب رئيس مجلس إدارة »مجموعة الرائد«: 
يعود نجاح قطاع تجارة التجزئة في س��لطنة 
عمان إلى جهود إنجاح اس��تراتيجية التنويع 
االقتص��ادي الت��ي ترك��ز على ه��ذا القطاع 
والقط��اع الس��ياحي باعتبارهم��ا م��ن أهم 
محركات النمو االقتصادي. ونحن حريصون 
على تعزيز الحركة التجارية التي تش��هدها 
السلطنة بفضل جهود الحكومة الرامية إلى 

دعم توس��ع قطاع تجارة التجزئ��ة المحلي. 
ونتطل��ع إل��ى أن تك��ون كب��رى مش��اريعنا 
الجديدة ف��ي قطاع تج��ارة التجزئة مبتكرة 
ومصممة بشكل فريد لتقدّم تجربة تسوق 

وترفيه استثنائية لجميع الزائرين.
ويق��دّم »العريم��ي بوليف��ارد«، أح��دث 
المش��اريع التابع��ة ل�«مجموع��ة الرائ��د«، 
مجموعة واس��عة من المنتج��ات والعروض 
الممي��زة وس��ط إقب��ال كبير م��ن مطوري 
مش��اريع مراك��ز التس��وق من جمي��ع أنحاء 
المنطقة الذي��ن يتطلعون إلى دخول قطاع 

تجارة التجزئة العُماني. 
وتظهر اتجاهات قط��اع التجارة بالتجزئة 
ب��أن المس��تهلكين يبحثون باس��تمرارعن 
طرق جديدة ومبتك��رة لتقديم منتجاتهم، 
م��ا يقدم فهم��ًا واضحًا وش��اماًل لمعطيات 

الس��وق المحلية. وتم تصميم هذا المجمع 
الضخم بذوق رفيع ومواصفات عالية ليكون 
الوجه��ة االبرز للتس��لية والترفي��ه، والذي 
س��يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي 
العالمي��ة،   باإلضاف��ة إل��ى مح��الت البيع 
بالتجزئة ليمزج بين المس��احات الطبيعية 
الخض��راء والتصمي��م المعم��اري العري��ق 

والعصري.
وأضاف العريمي: تش��هد السوق المحلية 
حاليًا تدفق الكثير من االس��تثمارات. ونحن 
عل��ى ثقة ب��أن االبت��كار هو عامل أساس��ي 
القط��اع  ف��ي  واالزده��ار  الدائ��م  للتط��ور 
واالس��تفادة من إيجابيات السوق. ونسعى 
إل��ى االرتق��اء بقط��اع تج��ارة التجزئ��ة في 
الس��لطنة لتحقيق المزيد من النجاحات في 

هذا المجال في السنوات القادمة.

السلطنة ضمن األفضل في قطاع تجارة التجزئة المتنامي في دول مجلس التعاون

■ أيمن الحوسني

■ مبنى المسافرين في 
مطار مطار الدقم 

■ 6 رحالت أسبوعية 
تصل مطار الدقم 

■ بوليفارد العريمي ■ رائد العريمي
يفتتح في سبتمبر

أيمن الحوسني:
4 أعوام من إدارة 

العمليات بكوادر عمانية 
 %  100

المطار إحدى بوابات 
الفرص في منطقة ذات 

إمكانيات اقتصادية 
وصناعية وسياحية كبيرة 
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طالل الشعيبي مدير إدارة السياحة في شمال الشرقية:

إنشـاء 4 فنادق وشـقق فـندقية

ومخيمين سياحيين و3 نزل خضراء 
بدية �� 

أكد طالل بن خلف�ان الش��عيبي مدي��ر 
إدارة السي���احة بمح�افظه شمال الشرقية، 
إن محافظة شمال الشرقية بها 25 منشأة 
فندقية ويبلغ عدد الش��ركات العاملة في 
القطاع الس��ياحي فيها 42 شركة وتشهد 
المحافظ��ة في الوقت الحال��ي تنفيذ عدد 
من المش��اريع إضافة إلى مش��اريع أخرى 
تنتظ��ر البدء ف��ي التنفيذ منها مش��روع 
ش��قق فندقية ومشروعين للنزل الخضراء 
بوالية إبراء إضاف��ة إلى 4 فنادق بالوالية 
وفندق و3 مخيمات سياحية ومشروع نزل 

خضراء بوالية بدية. 
واض��اف؛ ان محافظة ش��مال الش��رقية 
تس��تعد الس��تقبال العديد من المشاريع 
السياحية الواعدة لتعزز هذه المشاريع من 
المقومات السياحية للمحافظة التي تتنوع 
بين األودية والعيون المائية والمس��ارات 
والحص��ون  والق��الع  والرم��ال  الجبلي��ة 
والح��ارات القديم��ة فاتح��ة العدي��د من 
الفرص للقطاع الخاص، مشيرا إنه ضمن 
المش��روعات المس��تقبلية منتجع سياحي 
ف��ي والي��ة بدية وألع��اب تس��لية وحلبة 
للدراجات الرملية بالواصل ومخيم سياحي 

وفندق بالركة.
دماء والطائيين

وف��ي والي��ة دم��اء والطائيين س��يقام 
فندقان ف��ي صومحان ومحالج إضافة إلى 
منتجع س��ياحي في الفليج بإبراء وفندقان 
ف��ي صويري��ج بوالي��ة المضيب��ي ونجد 

المحارمة بوالية القابل.
وحول اس��تثمارات القط��اع الخاص في 
القطاع الس��ياحي والف��رص المتوفرة في 
المحافظ��ة، يق��ول ط���الل ب��ن خلف��ان 
الشعيب��ي: إن القطاع الخاص له دور كبير 
ف��ي خدمة الحركة الس��ياحية بالمحافظة 
وهناك العديد من الفرص للقطاع الخاص 
مثل تشغيل مقهى البرك المائية بوالي�ة 
وادي بن��ي خال�د، ووجود ش��ركات خاصة 

مختص��ة باإلنق��اذ واإلس��عاف في بعض 
بن��ي  الس��ياحية بوالي��ة وادي  المواق��ع 
خال�د وش��ركات النظافة التي تقوم بدور 
ف�عال في المحافظ��ة على نظافة المواقع 
السياحية بمختلف أنواع�ها )قالع، حصون، 
وذل��ك  العام��ة(  المي��اه  دورات  أودي��ة، 

لتسهيل حركة السياح���ة.
استثمار المواطنين 

ويضاف إلى ذلك أيضا اس��تثمار بعض 
المواطني��ن ف��ي القط��اع الس��ياحي من 
خالل إقامة خدمات تتعلق بإنش��اء دورات 
المي��اه العامة على نفقتهم الخاصة ومن 
ثم تقوم الوزارة باس��تئجارها منهم بعقد 
تشغيلي لمدة )5 سنوات قابلة للتجديد( 
وذلك لخدم��ة حركة الس��ياحة الداخلية 
 )10( اإلجمال��ي  عدده��ا  وص��ل  والت��ي 
دورة مي��اه بمختل��ف المواقع الس��ياحية 

بالمحافظة.
وحول المقومات الس��ياحية بالمحافظة 
ش��مال  محافظ��ة  إن  الش��عيبي،  يق��ول 
الش��رقية تعد إحدى الوجهات الس��ياحية 
في الس��لطنة بما تزخر به م��ن مقومات 
مثل األودي����ة وابرزها وادي بني خالد ذو 
المناظر الخالبة بنطاق أش��جاره الممتدة 
بمياهه الوفيرة التي تش��كل شالالت في 

بع��ض المناطق تنتهي بب��رك مائية كما 
يوج��د بوالي��ات المحافظ��ة العدي��د من 
العي��ون المائي��ة مثل عي��ن "دوه " وعين 
"كن��ارة" وعين "المتج��ر" وعين "المخدع" 
وعين " الحاجر" وعين "عاللة" بوادي بني 
خال��د وفي والي��ة دم��اء والطائيين عين 
"الفلج" وعين "فلج المر" وعين "الس��خنة" 

وعين "المسفاة".

مس�ارات جبلية ورم�ال
وتعد رمال الش��رقية م��ن أجمل مناطق 
التخيي��م ف��ي الس��لطنة لتج��ذب ه��ذه 
المنطق��ة الكثي��ر م��ن محب��ي مغامرات 
الصحراء في منطقة يسهل الوصول إليها 
وتمت��از بق��رب الخدمات وتق��ام في هذه 
الرم��ال العديد من األنش��طة والفعاليات 
الس��ياحية ومنها تح��دي صع��ود الرمال 
بس��يارات الدف��ع الرباع��ي، إضاف��ة إل��ى 

سباقات الخيول والهجن.
ويض��اف إل��ى المتنزه��ات الطبيعي����ة 
أيض��ا  بالمحافظ��ة  العام��ة  والحدائ��ق 
القالع والحصون التي تتميز بهندس��تها 
المعمارية الرائعة ومنها على سبيل المثال 
حص��ن "المنت��رب" بوالية بدي��ة و"بيت 
اليحمدي" بوالية اب��راء وقلعة " الروضة" 

وحصن "الخبيب" بوالية المضيبي.
كم��ا قال الش��عيبي، إن إدارة الس��ياحة 
بمحافظ��ة ش��مال الش��رقية تعم��ل على 
تنفيذ سياسة الوزارة فيما يتعلق بالحركة 
السياحية بالتنسيق مع المديريات المعنية 
إضافة إلى لمتابعة الفعالة لكافة المنشآت 
والمرافق الس��ياحية للتأكد م��ن االلتزام 
بش��روط التراخي��ص وتطبي��ق القوانين 
والقرارات الس��ارية ومتابع��ة التزام كافة 
المنشآت السياحية بالمواصفات واألسعار 

المحددة للخدمات السياحية.
مكاتب سفر 

كذل��ك تق��وم اإلدارة بمن��ح الموافقات 
الالزم��ة لفت��ح مكاتب الس��فر ومش��غلي 
الجوالت الس��ياحية والمنش��آت الفندقية 
والس��ياحية الت��ي تتمث��ل ف��ي) الفنادق؛ 
الش��قق الفندقية، المخيمات الس��ياحية، 
اإلس��تراحات الس��ياحية، الن��زل الخضراء، 

بيوت الضيافة، البيوت التراثية(.
وتق��وم اإلدارة أيض��ا بتبوي��ب وتحليل 
البيان��ات اإلحصائية الت��ي تم جمعها عن 
المنش��آت الفندقية والسياحية المرخص 
له��ا بمزاول��ة النش��اط بالتنس��يق م��ع 

المديرية العامة للتنمية السياحية.

■ طالل الشعيبي

يعقوب بن يوسف 
البلوشـــي 

ُصور الغائبة 
سياحيًا.. وتّجارها 

المترددون !
المحلي��ة  الس��ياحية  الش��ركات  تس��يّر 
ع��دة رح��الت وجوالت لألف��واج الس��ياحية 
لمحافظت��ي الش��رقية بجنوبه��ا وش��مالها 
وس��ط معاناة من قلة الخدم��ات وجاهزية 
المرافق السياحية ومفهوم موحّد للحزمة 
الس��ياحية، ويعزى الس��بب الى رمي كتلة 
المس��ؤولية بي��ن طرفي��ن تمث��ل الجهات 
المختص��ة س��ياحيًا أحداها وبي��ن تجّارها 
كط��رف عاجز ومت��ردد في االس��تثمار في 

صُور.
ولو تحدثنا ع��ن صُ��ور وأهميتها لتعبت 
ألس��نتنا ومللن��ا الحديث لما له��ا من عمق 
تاريخ��ي وتفاصي��ل الحي��اة البش��رية في 
بقع��ة تبلله��ا الش��مس بباك��ورة أش��عتها 
في الوطن العربي وكأن الش��مس تش��رق 
مرتي��ن، م��رة من خل��ف بحره��ا ومرة من 
نف��وس قاطنيها، وعديدة ه��ي التفاصيل 
أثناء الحديث عن والية صُور العمانية التي 
تكتنز بموقعها كتلة من الجمال الجغرافي 
ورحلة اللحن ف��ي أصداء أمواجها على وتر 
ش��اطئها البلورّي. فم��ن المهم جدًا تعيين 
صور مركزًا س��ياحيًا في الس��لطنة بشكل 
ع��ام وفي الش��رقية بش��كل خ��اص حالها 
ح��ال مدينة نزوى وصالل��ة في محافظتي 
الداخلية وظفار، فالزائر لصُور ال يجد اكثر 
من مطع��م واحد يق��دم خدمات س��ياحية 
ترض��ي عدة أطراف، وأم��ا البقية فال تعدو 
أكثر م��ن أنه��ا مقاهي تقليدية بس��يطة. 
وتفتقر صور أيضًا الى الفنادق الس��ياحية 
حي��ث ال تتعدى عدد الفنادق في صور أكثر 
من أربعة فنادق معتبرة للس��كن السياحي 
في ظ��ل أنه��ا مدين��ة تق��ع ف��ي مركزية 
الطري��ق للمرتحلين إلى منطقة األش��خره 

ورأس الحد ومصيرة.
نج��د أن االتكالية في تطوي��ر صُور تقع 
عل��ى طرفي��ن أحداهم��ا الحكوم��ة واالخر 
تجّارها، فلم نجد مشروع سياحي حقيقي 
في صُور يتبع أحد التجار المنحدرين رأسًا 
من صُ��ور وهم كث��ر، فأغلب اس��تثمارات 
تجّ��ار صُور المعروفين تقبع في مس��قط 
متعللي��ن بالجدوى االقتصادية للمش��اريع 
حي��ث ال تحاك��ي لغ��ة المحاس��بين لديهم 
واجبه��م تج��اه مدينتهم بالنف��ع والتطوير 
رغم جدواها إذا ما س��عوا سعي الطامحين 
لتمكين مدينتهم في نصيبها من االهتمام 
الع��ام عبر ش��راكة مع الحكوم��ة في منح 
تسهيالت، فالش��راكة السياحية تحتاج إلى 

وقت حتى تأتي بثمار أموالها.
فالجه��ات المعنية ليس��ت بذاخ��رة للجهد 
فيما لو وجدت مطالب اس��تثمارية معقولة 
وممكنة وال تص��ل للمطالب الموجودة من 
أهالي ص��ور وتجّارها ببن��اء مطار خاص 
لصور حت��ى تنش��ط الس��ياحة والبدء في 

العملية االستثمارية !.
فعل��ى القائمي��ن لتطوي��ر الس��ياحة في 
محافظة الشرقية أن يعيدوا صياغة المنتج 
الس��ياحي ف��ي ص��ور ليتضم��ن منطق��ة 
س��ياحية واحدة تش��مل مقابر كبيكب في 
قرية الجيلة، وكورنيش صُور، واستراحات 
األش��خرة، والش��اطىء األبي��ض، ومحمية 
الس��الحف في رأس الح��د، ومغامرة عبور 
الكثب��ان الرملي��ة م��ن رأس روي��س إل��ى 
بدية وتس��ويق رؤية الفسفور البحري لياًل 

بكثافة على شواطئها البكرُ.
فهل ستس��تمر مخاوف تُجّ��ار صُور من 
عمل صن��دوق اس��تثماري لتطوي��ر صُور 

سياحيًا ؟ 

أشرعة...
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مسقط - العمانية 

تتمت��ع جزي��رة مصيرة التابع��ة لمحافظة 
جنوب الشرقية وهي أكبر جزر السلطنة بثراء 
وتنوع بيئي وحيوي، وغنى بالثروة السمكية 
وان��واع عديدة م��ن القش��ريات والرخويات 
وتنوع في الكائنات البرية والبحرية والطيور 
مم��ا يجعلها من بين اه��م المواقع البيئية 

والسياحية في السلطنة.
ويوجد ف��ي الجزيرة ثان��ي أكبر تجمع في 
العال��م وأكبر تجم��ع في المحي��ط الهندي 
لس��لحفاة الريمان��ي، حيث يعش��ش بها ما 
يقارب من 30 الى 60 ألف س��لحفاة سنويا، 
كم��ا يوجد بها نوعان من الس��الحف، وهما 
الزيتوني��ة التي تبيض في ش��واطئ جزيرة 
مصي��رة بأع��داد تص��ل الى 150 س��لحفاة 
سنويا، والسلحفاة الش��رفاف، التي تعشش 
في الجزيرة وجزر الديمانيات، وتجمعها في 
الس��لطنة يعتبر االكبر على مستوى العالم 
حيث تبيض س��نويًا م��ن 500 الى 1500 
سحلفاة، بينما تعشش الس��لحفاة الخضراء 
في معظم ش��واطئ مصي��رة، ولكن بأعداد 
قليلة مقارنة بتجمعها االكبر في رأس الحد.

 صون وحماية 
وأك��د تقري��ر ل��وزارة البيئ��ة والش��ؤون 
المناخية أن الس��لطنة قامت بجهود عديدة 
من أج��ل صون وحماية الس��الحف البحرية 
فيه��ا ، وكان له��ا الريادة ف��ي العديد من 
الجوانب المتعلقة ب��إدارة المواد الطبيعية 
الخاصة بالس��الحف البحرية، حيث استفادت 
كثيرا من الطريقة العلمية والمنهجية التي 
بدأته��ا في محاول��ة تقييم ومعرف��ة أعداد 
الس��الحف البحرية وأماكن انتش��ارها، كما 
أن ال��وزارة تواصل الدراس��ات والبحوث في 
مختلف المج��االت المتعلقة بهذا الموضوع 
س��واء بجهوده��ا الذاتي��ة أو بالتع��اون مع 
المؤسس��ات العلمي��ة والعلم��اء الباحثين، 
ونظ��رًا لطول الس��واحل العماني��ة ووجود 
الس��الحف البحرية ف��ي أغلبه��ا، فإنه الزال 
هن��اك الكثي��ر م��ن الجوانب الت��ي تتطلب 

دراسات وتوثيًقا.
 وبحس��ب تصنيف االتحاد الدولي لصون 
الطبيعة )IUCN( فإن السالحف التي تعشش 
في عمان جميعها في الفئة المعرضة للخطر 
بل إن السلحفاة الش��رفاف تتعدى ذلك إلى 
الفئة المعرضة للخطر بصفة حرجة، ووعت 
الس��لطنة هذه المس��ؤولية الكبيرة باعتبار 
أن ش��واطئها تعد األهم بين دول المنطقة 
بالنسبة لتعشيش السالحف البحرية خاصة 
الس��لحفاة الريماني، والحمس��ة )الخضراء(، 
والشرفاف، فكانت السباقة في القيام بمسح 
ألنواع السالحف التي تعشش في شواطئها 
وإعداده��ا والقي��ام ببرنامج طم��وح طويل 

األمد لترقيم السالحف البحرية في عمان.

 دراسة الطيور 
وبموقعها الجغرافي المتميز تعتبر جزيرة 
مصي��رة مكانً��ا مهمً��ا لمحبي مش��اهدة 
ودراس��ة الطيور، حيث تعي��ش فيها وتأوي 
اليها أع��داد كبيرة من الطي��ور وبالتحديد 

والن��ورس،  والنح��ام،  البلش��ون،  طي��ور 
والخط��اف، باإلضافة ال��ى الطيور المهاجرة 
والقادمة من شبه الجزيرة العربية، والهند، 
وباكس��تان، وطيور اخرى من شرق أفريقيا، 

وسهول سيبيريا، واوروبا.
 وق��ال الدكتور حمد بن محم��د الغيالني 
مدير ش��ؤون المُجتم��ع والتوعي��ة البيئية 
لدى جمعية البيئ��ة العُمانية لوكالة األنباء 
العمانية ان بحر شرق الجزيرة يعتبر موقعًا 
مهمًا لتجمع نوع م��ن الحيتان وهو الحوت 
"االحدب" الفريد، ال��ذي يعتقد انه نوع من 
الحيت��ان الحدب��اء المنفصل��ة ع��ن االنواع 
االخرى منه حول العال��م، والذي يعتبر أكثر 
الحيتان تواجدًا في الس��لطنة )تقدر اعداده 
ب����������� 200 ح��وت(، كما يوجد في نفس 
الموقع )الشمال الشرقي لبحر مصيرة( نوع 
من الدالفين، وهو الدلفين "طويل المنقار".

ويوج��د بالجزي��رة أكبر تجم��ع لنوع من 
الطيور، وهي الرخمة المصرية، التي تتواجد 
في ش��مال الجزي��رة ووس��طها، باإلضافة 
الى العديد م��ن الطيور المس��توطنة بها، 
ك�العقاب النس��اري، الذي يوجد بالش��مال 
الرم��ادي  والبلش��ون  للجزي��رة،  الش��رقي 
بالش��مال الغربي للجزي��رة، والنحام الكبير 
في الغرب، وصياد الس��مك ابي��ض الياقة، 
وخط��اف البحر س��انتوش، وخط��اف البحر 
االبي��ض الخ��د، ف��ي الوس��ط الغربي من 

الجزيرة.
 وتعد الجزيرة المكان الوحيد في السلطنة 
الذي يتواج��د فيه طائر "زقزاق الس��رطان" 
وهو طائر مهاج��ر ابيض اللون يعيش على 
الش��واطئ البحري��ة والصخري��ة والرملي��ة 
يبلغ طول��ه 38 س��نتيمترا واجنحته طويلة 
ومدببة وذيله قصير، ام��ا منقاره فهو قوي 

ويشبه منقار مالك الحزين وذو أرجل طويلة 
وجناحاه اسودان.

 تنوع 
كما تعد جزيرة "مرصيص الصغيرة" التي 
تقع في الج��زء الغربي م��ن منتصف جزيرة 
مصي��رة احدى اه��م المناطق الت��ي تتكاثر 
فيها الطيور البحرية وخصوصا أيام الرحالت 
الموس��مية الخريفي��ة منها طي��ور النورس 
االقحم، والخرش��نة الوردية، والبيضاء الخد، 
والصغي��رة بيض��اء الوج��ه، كم��ا ان هناك 
انواعًا م��ن الطيور التي تزور الجزيرة والتي 
تنتم��ي الى طيور الهند، وجنوب آس��يا مثل 
الببغاء الصغير، والشقراق الهندي، والغراب، 

والبلشون الهندي، والوقواق الغامق.
ويؤك��د الغيالني ان "هذا التن��وع الهائل 
والفري��د للجزي��رة، يتطلب نظ��رة مختلفة 
النش��اط االنس��اني، والعمراني،  لمستقبل 
والس��ياحي، واالقتص��ادي، وحماية للمواقع 
البيئية المهمة، والتقليل من ضغط االنسان 

عليها، وتصنيفها كمحمية طبيعية".
 ومن بين االش��جار والنبات��ات التي توجد 
في الجزيرة حسب المسح االولي الذي قامت 
به وزارة البيئة والشؤون المناخية في شهر 
ابري��ل س��نة 2013م ) الرم��رام، والثم��ام، 
والنزاع، والخزامى، وش��جرة االرنب، وشجرة 

الضب، وزموته، والحبة السوداء( وغيرها.

 حراك سياحي 
ونظرًا لإلقبال المتزايد من قبل السياح - 
وخصوصا من داخل السلطنة- لزيارة جزيرة 
مصي��رة وقلة الوعي البيئ��ي لدى بعضهم، 
ساهم بدوره بش��كل كبير في إزعاج األحياء 
الفطري��ة والتع��دي عليه��ا مم��ا أدى إل��ى 
تناقص أعدادها وتعرضها لخطر االنقراض.

ومن األمثلة لذلك، صيد الحيوانات البرية 
وخاص��ة الغ��زال )غ��زال مصي��رة( و)األرنب 
البري( مما بات يهدد تواجدهما في الجزيرة 
، كما ان هناك مؤشرات على وجود عمليات 
صي��د للس��الحف ف��ي كثي��ر م��ن المواقع 
الممتدة من الش��مال الشرقي وحتى الرأس 
الجنوب��ي وص��واًل لمنطقة جش��ار الش��يخ، 
باإلضاف��ة إلى جم��ع بيض بع��ض الطيور 
من مواقع تعشيش��ها، ومرور السيارات على 
ش��واطئ التعش��يش أثناء خروج الس��الحف 
لوضع البيض، وتشغيل اإلضاءة بالقرب من 
تلك الش��واطئ مما يتسبب في تغيير اتجاه 
الس��الحف بعيدًا عن الش��اطئ ، الى جانب 
التهديد المس��تمر للش��عاب المرجانية من 

خالل التكسير واالقتالع بشباك الصيد.
 جدي��ر بالذكر أن مس��احة جزيرة مصيرة 
تبلغ حوالي 640 كيلومترًا مربعًا، وطولها 
الس��احل  ع��ن  ويفصله��ا  كيلومت��رًا،   95
الش��رقي للس��لطنة "خليج مصي��رة"، البالغ 

عرضه ما بين 10 الى 15 ميال.

تعد من أهم المواقع السياحية والبيئية في السلطنة 

مصيرة.. ثراء سياحي وتنوع بيئي وحيوي

الجزيرة ثاني أكبر 
تجمع في العالم وأكبر 

تجمع في المحيط 
الهندي لسلحفاة 

الريماني

 يعشش بها ما يقارب 
من 30 الى 60 ألف 

سلحفاة سنويا

بحر شرق الجزيرة 
يع����تبر موقعًا مهمًا 

لتج��مع الحوت 
"االحدب" الفريد
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طالل الحوسني والي مصيرة لـ »                 «:

نأمل قريبا إعالن تسيير رحالت للطيران 
الُعمانـي وطيران السـالم إلى مصيرة

وق��ال: تم ف��ي الفترة القريب��ة الماضية 
التواصل بكل القنوات الرس��مية والخاصة 
نحو امكانية تس��يير رح��الت عبور للجزيرة 
تكون محط��ة عبور بين مس��قط والدقم 
وال تزال الدراس��ة قيد المناقشة من كافة 
الجوانب ونأمل ان يت��م قريبًا االعالن عن 
ذلك.  وأشار والي مصيرة إلى أنه يأمل من 
المختصين بطيران الس��الم والذي يعتبر 
من الخطوط العماني��ة والتي نفتخر فيها 
جميع��ًا وأن ن��رى خطوط طيران الس��الم 
تحل كمحطة عب��ور في جزيرة مصيرة  مع 
العلم ب��أن البنية االساس��ية لهذا المجال 
متاحة مع وجود خدمة كبيرة يقدمها سالح 
الجو الس��لطاني العماني مشكورًا لخدمة 

مصيرة وأهلها.
وقال في حديثه م��ع »وجهات« أن والية 
مصيرة تعتبر أكبر الجزر العمانية المأهولة 

بالسكان والحياة والتنمية 
الجغرافي  بمكانه��ا وموقعه��ا  وتتمي��ز 
واالس��تراتيجي الممي��ز بحك��م وقوعه��ا 
وس��ط بح��ر الع��رب والمطل��ة عل��ى بحر 
عُم��ان، وق��ال عنه��ا ياق��وت الحم��وي ) 
مصي��رة جزي��رة عظيمة في بح��ر عمان(، 
والمن��اخ المعتدل طول العام والس��واحل 
البكر ، ورمال الش��واطىء الناعمة، والثروة 
الس��مكية الوفي��رة، والطبيع��ة الجغرافية 
الفريدة بوجود محميات طبيعية كمحمية 
السالحف والنباتات وزهور الخزامى والحياة 
الفطري��ة، كما تتميز الجزي��رة بوجود جزر 
صغيرة تتمتع بطبيع��ة خالبة منها جزيرة 

مرصيص والعيجة. 
كم��ا يوجد ف��ي والية مصي��رة عدد من 
الن��زل واالس��تراحات والفن��ادق والش��قق 
الفندقية تتميز بجودة الخدمات الضرورية 
لخدم��ة الزوار والس��ياح م��ن مختلف دول 

العالم. 
ويتوفر حاليا عدد 4 فنادق ونزل استراحة 
وش��قق فندقية ويجرى العمل على تشييد 
وبناء فندق على مستوى عاٍل يقع بمنطقة 
راس حل��ف ويتمي��ز بموقع��ه المميز. كما 
يجرى العم��ل على تنفيذ عدد من البنايات 
كش��قق فندقية وقريبًا سيتم افتتاح مبنى 

جديد في هذا الجانب.
وأش��اد الحوس��ني بالدور الذي تقوم به 
وزارة السياحة في هذا الجانب، مشيرا إلى 
انه يتطل��ب مزيدا من الدعم لهذا القطاع 
السياحي الهام وخاصة والية مصيرة تعتبر 
قبلة للس��ياحة بفضل مكنونات ومقومات 

الجزيرة.

 النقل البحري
وق��ال الش��يخ ط��الل الحوس��ني وال��ي 
مصي��رة ان��ه م��ا من ش��ك ف��ي أن وجود 
النق��ل البحري أم��ر مهم جدا ول��م تغفل 
عن��ه الجهات المختصة وس��عت من خالل 
تدش��ين خطوط النقل البح��ري من خالل 
الش��ركة الوطني��ة للعب��ارات والتي تقوم 
بدور كبير ومشهود ساهم وبشكل واضح 
بعمل نقل��ة نوعية وكمية في مجال توفير 
وس��يلة العبور والنقل البحري للمواطنين 
والسياح وكل من يرغب للوصول للجزيرة. 
وبالفعل ساهمت خطوط الشركة الوطنية 
للعب��ارات عل��ى تطوي��ر البنى الس��ياحية 

وزدادت معه��ا الحرك��ة الس��ياحية وتقوم 
الش��ركة عل��ى تطوي��ر ج��ودة الخدم��ات 
لمس��تخدمي الخطوط البحرية بالش��ركة 
بوج��ود عبارتي��ن، وهناك طم��وح وطلب 
على إضاف��ة عبارة ثالث��ة لمواكبة األعداد 
المتزاي��دة من ال��زوار والقادمين للجزيرة 

للتمتع بمقوماتها وأجوائها الفريدة 
واآلم��ال معق��ودة عل��ى القائمي��ن على 
الش��ركة الوطنية للعبارات لدراس��ة تعزيز 
الخط��وط بخ��ط جديد لخدم��ة المواطن 

والمقيم والسياحة بشكل خاص.

رياضات بحرية 
وأكد الش��يخ طالل الحوس��ني أن والية 
مصيرة تش��هد توافد أع��داد كبيرة خالل 
هذا الموس��م الصيف��ي الحالي خاصة من 
الس��لطنة والمقيمي��ن فيه��ا، ويأت��ي في 
المرتب��ة الثاني��ة زوار دول الخليج العربي 
وال��دول األوروبي��ة واس��تراليا وبقية دول 
العالم وتوجد احصائيات موثقة لدى وزارة 
الس��ياحة بهذا الخصوص. وأضاف: تشتد 
خ��الل هذه الفترة من العام س��رعة الرياح 

مما تس��اهم في اس��تقطاب أع��داد كبيرة 
من هواة وممارس��ي رياضة ركوب األمواج 
والرياضات البحرية بش��كل خ��اص، وربما 
يظه��ر للجمي��ع التواج��د المس��تمر لتلك 
األعداد السياحية ذات البعدين االقتصادي 
والتنم��وي من خالل امكاني��ة تطوير مثل 
هذه المجاالت لتكون ضمن مقومات وبنى 
س��ياحية خاص��ة وهنالك توجه م��ن وزارة 
السياحة الس��تغالل هذه الميزة السياحية 
م��ن خالل إقامة مش��اريع ذات صلة بذلك 
وت��م تحدي��د بع��ض المواق��ع المتمي��زة 
لممارس��ة مثل ه��ذه الرياض��ات والتي ال 
توجد اال في جزيرة مصيرة، ونأمل االسراع 

باستغالل هذا المجال للقطاع الخاص. 

 مسابقات للتنوع السياحي
وأشار الشيخ طالل الحوسني إلى انه في 
الحقيقة بأن إقامة المس��ابقات والفعاليات 
والبرامج س��واء كان��ت رياضي��ة او غيرها 
مثل إقامة س��باقات الخي��ل والهجن تعتبر 
بمثابة بوابة للتنوع السياحي واالقتصادي 
ويس��اهم في اقامة مثل ه��ذه البرامج في 
تطوير وتنمية الجزي��رة وفي نفس الوقت 
فتح المج��ال لتغيير األماكن بين العاصمة 
مس��قط وبقية الواليات العمانية وحقيقة 
كاف��ة البنى االساس��ية متوفرة وتس��اهم 
وبشكل كبير لتطوير وتنمية السياحة في 
الوالي��ة، كم��ا تقوم بالتس��ويق لمقومات 
للج��ذب  والدع��وة  الس��ياحية  الجزي��رة 

السياحي. 
واس��تضافة الوالي��ة أكث��ر م��ن فعالية 

أهمها البطول��ة الدولية األول��ى اللتقاط 
األوتاد وبمشاركة 6 دول وهناك المهرجان 
التقلي��دي لعرض��ة الخيل وأثبت��ت الوالية 

نجاح التنظيم وايضًا استقطاب السياحة.

استثمار 
وقال الشيخ طالل الحوسني: ان الجهود 
الكبي��رة والتي تس��عى لها الجه��ات ذات 
االس��تثمارات  اس��تقطاب  نح��و  الصل��ة 
الس��ياحية ك��ون جزي��رة مصي��رة إح��دى 
الوجه��ات الس��ياحية الفري��دة والمتميزة 
ويمكن استغالل مقومات الجزيرة بدراسة 
أفضل المشاريع الس��ياحية وعرضها على 
المس��تثمرين من خالل اش��راك اكثر عن 
جه��ة مختصة تعن��ى بتس��ويق مكنونات 
وتفعي��ل  الجزي��رة  ومق��درات ومقوم��ات 
ه��ذا الدور من خالل تس��ليط الضوء على 
امكانية تطوي��ر البنى األساس��ية وتنمية 
القطاع الس��ياحي بش��كل متكامل أهمها 
تطوير قطاع النقل البحري بزيادة خطوط 
إضافي��ة وتفعي��ل قط��اع النق��ل الج��وي 
وتنشيط إقامة المكاتب السياحية ومكاتب 
تأجير المركبات الس��ياحية وفت��ح المجال 
لبن��اء الش��قق الفندقية والنزل الس��ياحية 
على غ��رار الفن��ادق والش��اليهات البحرية 
وخاصة فترات الصيف والش��تاء مجال متاح 

للتمتع باجواء الجزيرة.

فعاليات ومهرجانات 
 وق��ال والي مصيرة: هن��اك نية القامة 
مهرج��ان بح��ري متكامل يش��مل إقامة 
مس��ابقة للصيد الحرفي وفعاليات أخرى 
تش��رف عليه��ا دائ��رة الثروة الس��مكية 
بالوالية وال تزال قيد اإلعداد والتنس��يق 
وستس��اهم مث��ل ه��ذه الفعالي��ات ف��ي 
اس��تقطاب محب��ي ومتابع��ي مث��ل هذه 
المس��ابقات وفي ذات الوقت التس��ويق 
غير المباش��ر للمنتج الس��مكي بالوالية، 
لصي��ادي  الوطني��ة  بالهوي��ة  وتعري��ف 
الوالي��ة م��ن خ��الل زرع ثقاف��ة الث��روة 
السمكية كقطاع هام للتنويع االقتصادي 

في السلطنة.
كما ان هناك جهودا مستمرة تشكر عليها 
ادارة الس��ياحة بمحافظة جنوب الش��رقية 
حيث تقيم في مناس��بات األعي��اد الدينية 
والوطني��ة بفعاليات ترفيهية وتنش��يطية 
لالس��تمتاع باالجواء وس��تقام فعاليات في 
إجازة عي��د االضحى المبارك بالتعاون بين 
ادارة الس��ياحة وجمعي��ة الم��رأة العمانية 

وبلدية مصيرة وفنادق الوالية.

»مصيرة.. جزيرة عظيمة 
في بحر عُمان« حسب 

وصف ياقوت الحموي

إنشاء فنادق وشقق 
فندقية جديدة الستيعاب 

الحركة السياحية إلى 
الجزيرة

دور كبير ل� »الوطنية 
للعبارات« ونأمل تسيير 

عبّارة ثالثة يوميا   

مصيرة - يوسف بن أحمد البلوشي 
أكد الش��يخ طالل الحوس��ني وال��ي مصيرة على أهمية وجود رح��الت جوية لخدمة القطاع الس��ياحي واالقتصادي 
والتنموي بين مس��قط ووالية مصيرة. وأش��ار الحوسني في حديث خاص مع » وجهات« الى وجود جهود حثيثة في 
ه��ذا المجال من اجل اس��تغالل الناقل الوطن��ي ومع وجود ناقل جوي خاص، خاصة مع وج��ود رحالت بين العاصمة 

مسقط ومحافظة ظفار والدقم. 
الشيخ طالل الحوسني
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صحار -

تمتد محافظة ش��مال الباطن��ة في الجزء 
الش��مالي الغربي للبالد، وتض��م 6 واليات 
ه��ي الس��ويق، الخاب��ورة، صح��م، صح��ار، 
شناص، لوى، ويفتح تباين التضاريس الذي 
تزخر به محافظة ش��مال الباطنة آفاقا رحبة 
للعديد من األنش��طة السياحية حيث تطل 
المحافظة على سلسلة جبال الحجر من جهة 
والشواطئ الرملية الناعمة التي تنتشر على 
جنباتها المساحات الخضراء من جهة أخرى. 
لتس��تقطب العديد من الس��ياح س��واء من 
هواة ومحبي الرمال وكذلك تس��لق الجبال 

وممارسي الرياضات البحرية.
فالمحافظة تتميز أيضا بوجود العديد من 
المواقع األثرية والتراثية كالقالع والحصون 
واألبراج والمقابر واألس��واق التاريخية جنبا 
إل��ى جنب مع المواقع الت��ي تحمل جماليات 
البيئ��ة العمانية الفريدة م��ن أودية وعيون 
مائية وأشجار من أنواع نادرة وغيرها الكثير 

من المقومات السياحية المميزة.
وفي إط��ار الجه��ود الت��ي تبذله��ا وزارة 
الس��ياحة للنه��وض بالقطاع يقول حس��ن 
بن س��ليمان ب��ن عب��داهلل الجاب��ري مدير 
إدارة الس��ياحة بمحافظ��ة ش��مال الباطنة، 
تعمل الوزارة على تطوير المواقع السياحية 
بالمحافظة من خالل إقامة ش��راكة حقيقية 
بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 
ووضع خطط تطويرية بالتنسيق مع مختلف 

المؤسسات الحكومية.
ال��وزارة كاف��ة  الجاب��ري: قدم��ت  وق��ال 
التسهيالت لالستثمار في القطاع السياحي 
من خالل طرح عدد من األراضي الس��ياحية 
لالستثمار وفق االشتراطات المعتمدة بحق 
االنتف��اع، حيث تقوم الوزارة بدراس��ة حاجة 
الس��وق من المنش��آت الفندقية واألنشطة 
الترفيهية والس��ياحية األخرى وطرحها وفق 
الحاج��ة الفعلية، ومن المؤم��ل في القريب 
العاج��ل أن يتم البدء في تنفيذ مش��روعين 
عل��ى أراضي س��ياحية وهما مش��روع فندق 
بتصنيف ثالثة نجوم بوالية شناص بمنطقة 
العق��ر، باإلضاف��ة إلى مخيم س��ياحي بيئي 
بوالية صحم بمنطقة السميدة بالقرب من 
طريق الباطنة السريع ، حيث تسعى الوزارة 
الى تخصيص عدد من األراضي الس��ياحية 
في مناطق االمتياز بالتنسيق مع المؤسسات 
الحكومية لطرحها لالستثمار في حينه. كما 
يوج��د بالمحافظ��ة 13 فندق��ًا، و13 ش��قة 
فندقية ،واستراحة واحدة، ومنتجات جديدة 
مس��تحدثة تواك��ب وتمي��ز الس��لطنة عن 
غيرها، إذ تحوي المحافظة أيضا على بيتين 

للضيافة ومشروع واحد للنزل الخضراء .
وتش��رف إدارة الس��ياحة بمحافظة شمال 
الباطنة عل��ى اصدار التراخيص الس��ياحية 
أنواعه��ا  بمختل��ف  الفندقي��ة  للمنش��آت 
ومتابع��ة  والس��ياحة،  الس��فر  ولمكات��ب 
مس��توى الخدم��ة المقدمة م��ن قبل هذه 
المؤسس��ات بش��كل مس��تمر م��ن خ��الل 
الزيارات المتك��ررة والتنويه في حالة وجود 
أي مالحظ��ة ف��ي الخدمة للرق��ي بالخدمة 
المقدمة، عالوة عل��ى عقد اجتماعات دورية 
لتلك المؤسس��ات الحاصلة عل��ى ترخيص 
س��ياحي بالمحافظة، والتي يتم  من خاللها 
مناقش��ة التحديات والصعوبات التي تواجه 
تشغيل هذه المنش��آت، والعمل على إيجاد 
الحلول المناس��بة لتالفي ه��ذه الصعوبات، 
وإش��عارهم بكافة المس��تجدات س��واء من 
تعاميم أو تسهيالت أو توجيه، باإلضافة إلى 
اش��عار مالك األنش��طة التجارية المرخصة 
سياحيًا إلكترونيًا بقرب انتهاء فترة صالحية 

التراخيص الس��ياحية. والبدء ف��ي إجراءات 
التجدي��د، وذل��ك لضمان اس��تمرارية عمل 

المؤسسات المرخصة بشكل قانوني.
كما تس��عى إدارة السياحة بشكل مستمر 
إلى عق��د حلقات عم��ل بين الحي��ن واألخر 
به��دف التعريف باألنش��طة والمه��ام التي 
تقوم بها ال��وزارة من خالل مختلف القنوات 
المتاحة س��واء عن طري��ق المجلس البلدي 
أو محاض��رات توعوية بم��دراس المحافظة 
للتعريف بالس��ياحة أو من خالل المش��اركة 

في األنشطة والفعاليات. 

اليوم األول
في والية السويق ابدأ يومك بزيارة لمرفأ 
الصيد الرئيس��ي للوالية، يمكنك مشاهدة 
الصيادين وهم يخرجون من البحر محملين 
باألس��ماك والتقاط أجمل الص��ور لهم، ثم 
توج��ه نحو س��وق الوالية القدي��م المتميز 
بمداخله المتعددة، هناك ستجد الكثير من 

المقتنيات التي ستود اصطحابها معك.
يمكن��ك زي��ارة جام��ع الس��لطان قابوس 
الذي يعتبر من أه��م المعالم البارزة وتحفة 
معمارية فريدة من نوعها، أكمل مس��يرتك 
بالتجول بين حصن السويق )الحصن تحت 
الصيان��ة والترميم حالي��ا( وحصن الثرمد و 
سور آل هالل وس��ور المغابشة والبورشيد، 
إنها رحلة مع التاريخ العماني األصيل، توجه 
نحو وادي الجه��اور وقرية الحيلين القديمة 

لتناول وجبة الغداء، ومنها نحو مشايق بني 
خروص لتحظ��ى بفرصة ال تعوض اللتقاط 
الصور التذكارية بخلفية ذهبية من الكثبان 
الرملي��ة. أنه��ي يوم��ك األول بزي��ارة بلدة 
بدت التي تشتهر بمزارع النخيل والمشاهد 

الطبيعية البكر على سفوح الجبال.

اليوم الثاني
مشهد شروق الشمس من ميناء الخابورة 
يجب أن يكون بدايت��ك الجديدة في اليوم 
الثان��ي، من��ه توجه نح��و حص��ن الخابورة 
الش��امخ والمتمي��ز بموقع��ه المرتف��ع ذو 
اإلطالل��ة الخالبة على ش��اطئ بحر عمان، 
تج��ول في أرج��اء الحصن البديع لتكتش��ف 
كيف عاش س��كانه قبل عقود طويلة خلت، 
تج��ول في وادي الحواس��نة الش��هير الذي 
يخترق السالسل الجبلية الشاهقة لمسافة 
تص��ل إل��ى 70 ك��م بالعديد م��ن األودية 
والمجاري المائية التي تصب في بحر عمان 
، توجه بعدها لقرية الغيزين األثرية الغنية 
بأش��جار النخيل والس��در العمالقة واألفالج 
المائي��ة الت��ي بناه��ا العماني��ون األوائ��ل 
وحافظت عليها األجيال الالحقة حتى يومنا 
هذا، م��ن الغيزين تابع تقدم��ك نحو وادي 
الصرم��ي البدي��ع م��رورا بقري��ة الظويهر 
بمركبات الدفع الرباعي التي ستمكنك من 
الوصول إلى أماكن بعيدة أقرب إلى الخيال 
وقم��م الجب��ال المحتضن��ة لحص��ن عبس 

األثري والمدرجات الزراعية.

اليوم الثالث
زيارة صباحية باكرة لحصن صحم المطل 
عل��ى ش��اطئ البحر يمكن أن تك��ون بداية 
جي��دة لليوم الثالث، منه��ا توجه نحو وادي 
بني عمر الشهير بينابيعه الكبريتية الحارة، 
إنها فرصة ال تعوض لالستشفاء بمياه هذه 
الينابيع الرائعة دائمة الجريان، وزيارة الحارة 

القديمة األثرية.
بعد والية صحم، توجه مباش��رة إلى والية 
صحار العريقة التي كانت في يوم ما عاصمة 
لعُمان وإحدى أش��هر مدنه��ا التي ترتبط 
بعالقات تجارية واسعة مع دول العالم، ابدأ 
بزيارة جامع السلطان قبوس بصحار والذي 
يعتبر معلم إس��المي مميز بقبابة الفيروزية 
الجميل��ة بعده��ا توجه لزي��ارة متحف قلعة 
صحار ال��ذي س��يعطيك لمحة ش��املة عن 
التاريخ العريق للمدينة )القلعة تحت الصيانة 
والترميم( والمرور على شاطئ صحار ورأس 
ص��الن، منه��ا يمكنك زي��ارة س��وق القلعة 
للتج��ارة والحرف التقليدية بمنطقة الحجرة، 
ومن ث��م زي��ارة مصن��ع الحل��وى العمانية 
الفوتوغرافي  التصوي��ر  له��واة  الش��هيرة. 
يمكنه��م التوج��ه ل��وادي حيب��ي أو قطارة 
ماء الجح بقرية حالح��ل بني غيث في وادي 
الحلتي او زيارة عين صهبان الساحرة بوادي 
الجزي، ويبقى اس��م مجان في ذاكرة التاريخ 
والذي يحكي العالقات التجارية القديمة في 
تصدير النحاس وطري��ق الحرير مع الصين 
حيث يمكنكم التعرف على هذه االثار بزيارة 
البرك المائي��ة الملونة والتي تحكي دالالت 

قديمة لتواجد النحاس في المنطقة.
اليوم الرابع

خصص هذا اليوم لواليتي لوى وش��ناص 
في أقصى الشمال العماني، ابدأ من حصن 
ل��وى ذو التصميم المعم��اري الفريد، ومنه 
إلى س��وق لوى الزاخر بالمنتج��ات المحلية 
المتمي��زة، توج��ه بعده��ا إل��ى قري��ة فزح 
الجميلة لزي��ارة قلعتها الش��هيرة والتعرف 
عل��ى هندس��ة بنائه��ا وزخارفه��ا الجميلة. 
يمكن��ك أيض��ًا زي��ارة وادي الزهيميو قرية 
الغبرة المش��هورة بشجرة التين البري التي 
تعرف محليا باس��م »الماش��وه «، وهي من 

أقدم وأندر األشجار المعمرة في المنطقة.
يمكن��ك أيضًا ممارس��ة رياضة المش��ي 
عل��ى طول ش��اطئ حرم��ول ال��ذي تظلله 
أش��جار الق��رم الضخم��ة. توجه إل��ى والية 
ش��ناص ومنتزهها الطبيعي الش��هير على 
شاطئ البحر، استمتع بوقت رائع أثناء زيارة 
األودية الش��هيرة في المنطقة مثل فيض، 
رجم��اء، و وادي عجيب الذي له من اس��مه 
الكثي��ر، أنهي رحلت��ك بزيارة س��ريعة إلى 
حصن شناص األثري وقرية رسة الملح ذات 

الجغرافيا البديعة. 

تتميز بوجود المواقع األثرية والتراثية واألسواق التاريخية

شمال الباطنة.. تباين التضاريس يفتح آفاقا سياحية  
وزارة السياحة تعمل على تطوير المواقع عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

13 فندقا و13 شقة فندقية ومنتجات مستحدثة ومشروعان على أراض سياحية قريبا

■ التقي��د بالقواعد االجتماعية الصحيحة 
للمجتم��ع العماني وااللت��زام بارتداء 

المالبس المحتشمة.
■ اس��تخدم فقط س��يارة الدفع الرباعي 
في المس��ارات الجبلي��ة وتأكد من أن 
لديك كمي��ة كافية من الماء والطعام 

والوقود واإلطارات االضافية.
■ التأكد م��ن كفاءة نظام الدفع الرباعي 
في الس��يارة التي تس��تخدمها، وكما 
ينبغ��ي عليك إش��عار أح��د المقربين 

لديك عن وجهة رحلتك والموعد .
■ تعام��ل فقط م��ع القوارب الس��ياحية 
المرخ��ص له��ا بذل��ك ألنه��ا مزودة 

بمعدات السالمة المقررة قانونا.
■ تجن��ب التخيي��م ف��ي بط��ون األودية 

بسبب جريان هذه األودية أحيانا.
■ يرجى عدم تصوي��ر الناس عند دخول 
األم��الك الخاص��ة م��ن دون أخذ إذن 

مسبق.
■ تجن��ب الس��باحة ف��ي الب��رك المائية 

العميقة.
■   حاف��ظ عل��ى نظاف��ة بيئت��ك بوضع 

القمامة في سلة المهمالت.

إرشادات مهمة

■ حسن الجابري
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جبل شمس والجبل الشرقي ومسفاة العبريين وكهف الهوتة مزاراتها السياحية

أبرز الوجهات السياحية 
والية الحمراء.. في محافظة الداخلية 

الحمراء - 

تش��هد والية الحمراء اس��تقطابا س��ياحيًا 
في فترة الصيف، وهي تع��د واحدًة من أبرز 
الوجهات للس��ياحة الداخلية بما تمتلك من 
طبيعةٍ ب��اردة ومرتفع��اتٍ تنخفض خاللها 
درج��ات الح��رارة، كما أن الس��ائح يجد فيها 
خيارًا مناس��بًا لما تتميز به الوالية من تنوع 

جغرافي وثقافي وتاريخي.
اخت��الف المناخ وتن��وع التضاريس، جعلها 
محط أنظار الباحثين عن متعة تسلق الجبال 
الشاهقة واستكش��اف الكهوف والمغامرات 
الصخرية، باإلضافة الى االس��تمتاع بمناظر 
الطبيعة الخالبة من واحات النخيل الممتدة 
واألفالج الجارية، فيما تبقى الحارات القديمة 
برائحته��ا الطيني��ة الموغل��ة ف��ي الق��دِم 
والعراقة متنفس��ًا لمحبي اس��تحضار التاريخ 
والوقوف على اآلثار الحية الشاهدة على حياة 

االنسان العماني قديما وتبدل العمران.

عامل جذب
وأش��ار  مدي��ر إدارة الس��ياحة بمحافظ��ة 
الداخلي��ة، خليل بن س��يف التوبي أن والية 
الحمراء تشكل عامل جذٍب في معظم فترات 
العام، غير أنها في فصل الصيف تبقى خيارًا 
مناس��بًا للجميع، خصوصًا وأنها تضم عددًا 
من المنش��آت الفندقي��ة والنزل الس��ياحية 
المعروفة ك�اس��تراحة الهوتة وبيت الشرف 
للضيافة وفندق شرفة العلمين ومنتجع قمة 
جبل ش��مس الفاخر ))the view واستراحة 
مرتفعات س��ما جبل ش��مس ومركز ارتحال 
وتخيي��م جب��ل ش��مس والمس��فاة للن��زل 
التراثي��ة.  وأك��د التوب��ي أن جبل ش��مس 
والجبل الش��رقي ومس��فاة العبريين وكهف 
الهوتة ه��ي أب��رز الوجهات الس��ياحية في 
الوالي��ة، مش��يرًا إلى أن جبل ش��مس يعتبر 
القم��ة األعلى ف��ي الس��لطنة، إذ يرتفع إلى 
أكثر من 12 ألف ق��دم، ويتميز ببرودة الجو 
ش��تاًء واعتداله صيفًا، وتواجد أشجار البوت 

والعلعالن ذات الرائحة العطرة.
فيما يحظى الجبل الش��رقي أيضًا باهتمام 
الزوار، فهو يفص��ل بين محافظتي الداخلية 
والباطن��ة]SAAK1[، ويح��وي الكثي��ر من 
الم��زارات الس��ياحية عل��ى امت��داد الطريق 
الواص��ل بين المحافظتي��ن، الذي يمتد من 

والية الحمراء وصواًل إلى الرستاق. 
وتحتل مس��فاة العبريين نصيبًا وافرًا من 
اإلقبال المتزايد طيلة العام، وهي تعد وجهًة 
ثمينة بم��ا تحتفظ ب��ه من طاب��ٍع معماري 
أصيل، بين األفالج وواحات النخيل في لوحةٍ 
طبيعية تملء العين وتفتح أذرع الخيال على 

مكامن الدهشة.
أمتزاج الطبيعة

كهف الهوت��ة امتزاجٌ نادر بي��ن الطبيعة 
والجم��ال، احتف��ت النهض��ة المبارك��ة ب��ه 
وبزواره عبر مبنىً الس��تقبال الزوار ومكاتب 

إداري��ة ومتحف مصغ��ر يحتوي عل��ى أنواع 
عديدة من الصخ��ور والمعادن التي كونتها 
الطبيع��ة داخل الكه��ف، باإلضافة إلى قاعة 
لع��رض األف��الم الوثائقية، وقاع��ة النتظار 
الزوار والس��ياح ومطعم، حيث  بلغ زوار هذا 

الكهف في العام المنصرم 71575 زائرًا.
توج��د العدي��د من المش��اريع الس��ياحية 
بالوالية، مثل كهف الهوت��ة، ومركز ارتحال 
وتخييم مسفاة العبريين، والبيت النموذجي، 
والمسار الزراعي بمسفاة العبريين، واللوائح 

اإلرشادية بالمواقع السياحية.
وفي حوار مع عبدالوهاب البلوش��ي عضو 
 ،)the view(  مجل��س ادارة منتجع  ذا في��و

أشار الى أن المنتجع يحظى بإقبال جيد، لما 
تتس��م به والية الحمراء من اعتداٍل في الجو 
خصوصًا عبر المناط��ق المرتفعة في الجبال 
المحيط��ة بالوالية، مضيف��ًا:  أن  منتجع )ذ[

في��وا( يقع بالق��رب من قرية حيل الش��ص 
الكائن��ٌة عل��ى ارتفاع يبل��غ 1450 مترا فوق 
س��طح البحر، وإن درجة الحرارة تتراوح بين 
25 - 30 درجه مئوية، وفي الفترة المسائية 
تهب نس��مة هوائية معتدل��ة وأحيانًا تميل 

إلى البرودة.

أنشطة 
ويضيف البلوش��ي: يق��دم المنتجع لزواره 

العدي��د من األنش��طة الرياضي��ة المتنوعة 
ك�الس��باحة في الحوض الرائ��ع الذي يتمتع 
بإطاللة مدهش��ة على والية الحم��راء، كما 
نق��وم بأخذ الن��زالء إلى جولة س��ياحية من 
خالل قيادة الدراجات الهوائية تحت األماكن 
المظلل��ة بالنخي��ل، ولهواة المش��ي هناك 
جوالت خاصة للمشي في ربوع قرية مسفاة 
العبريي��ن وتحت ظل األش��جار والنخيل عبر 
تدرجات ومنحدرات القرية الطبيعية الجميلة.
أما عن مكون��ات المنتجع فيقول: المنتجع 
مكون من 30 غرفة، وكل الغرف مرتفعة عن 
األرض وذلك لحماية وصيانة البيئة المحلية 
للمكان، وتوجد لدينا عروض خاصة للزوار،. 
وأكد عبد الوهاب ف��ي نهاية حديثه الى ان 
المنتجع يس��عى الى تطوير بعض المرافق، 
كإضافة منتجع صح��ي )spa( ومحل بوتيك 
وذلك بهدف توفير المزيد من أسباب الراحة 

للنزالء والضيوف.
كما يُقدِّم فندق »شرفة العلمين« للسياح 
وزوار كهف الهوتة العديد من المميزات عند 
اختياره لإلقامة فيه، الس��يما مع قرب إنشاء 
المرحلة الثانية من مرافق��ه، يحوي الفندق 
28 غرفة ويقع على بُعد مسافة ساعتين من 
مطار مسقط الدولي. ويتميز الفندق بروعة 
اإلبداع ف��ي التصاميم الهندس��ية الفريدة، 
خاص��ة ف��ي التوس��عة القائم��ة بالمرحل��ة 
الثانية. ويقع على ارتفاع ش��اهق في منطقة 

بركة الشرف بالقرب من كهف الهوتة.

خدمات فندقية
وقال رئيس مجلس إدارة الفندق: قبل عدة 
أعوام، وضعنا تصورات إلنشاء عالمة تجارية 
المعة في قطاع الضيافة؛ بحيث تكون قادرة 
على س��د الفجوة القائمة في السوق، والتي 
تتمثل ف��ي الحاجة لخدم��ات فندقية ترتكز 
على الخبرة المهنية وتلبي متطلبات أسلوب 
الحياة وتنطوي على منافع استثنائية وتكون 

في متناول الجميع. 
وأض��اف: بعد أن تمكنا م��ن تحقيق رؤيتنا 
وبلورته��ا على أرض الواق��ع، فإننا على ثقة 
تام��ة بأن تواجد الفندق ف��ي والية الحمراء، 
س��يكون محط تقدير العدي��د من الضيوف 
ح��ول العالم الذي س��يحظون بتجربة إقامة 

فندقية فريدة ومتميزة.
معالم سياحية

ويُمثِّل فن��دق »ش��رفة العلمي��ن« إنجازًا 
ب��ارزًا ف��ي قط��اع الس��ياحة؛ ويتي��ح الفندق 
لنزالئ��ه الفرص��ة لإلقامة بالق��رب من واحد 
م��ن أهم المعالم الس��ياحية في الس��لطنة، 
فضال ع��ن جودة الخدم��ة الفندقية المميزة 
واألسعار التنافسية.  ويتميَّز الفندق بالموقع 
اإلستراتيجي الكائن على قمة الجبل الشرقي 
)برك��ة الش��رف( ويتص��ل مباش��رة بالطرق 
المؤدية إلى محافظ��ة جنوب الباطنة )والية 
الرستاق(، مع إطالالت مفتوحة على موقع بلد 
سيت، إحدى أهم القرى السياحية بالسلطنة.

71575 زائرا لكهف 
الهوتة العام المنصرم 

وخيار مناسب لمحبي 
تسلق الجبال الشاهقة 

واستكشاف الكهوف 
والمغامرات

تتميز مرتفعاتها بأشجار 
البوت والعلعالن ذات 

الرائحة العطرة

كهف الهوتة ومركز 
ارتحال وتخييم مسفاة 

العبريين والبيت 
النموذجي والمسار 

الزراعي بمسفاة العبريين 
واللوحات اإلرشادية 

والتوعوية أبرز المشاريع 
السياحية
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طيران السالم يطلق برنامج "المسافر الدائم" لمكافأة ضيوفه

الخطوط السريالنكية تقدم عروضا 
خاصة لجلسات استرخاء متخصصة

مسقط-

أعلن طيران الس��الم، أول طيران اقتصادي 
بالسلطنة، عن إطالق برنامجه األول من نوعه 

لوالء الضيوف تحت اسم »المسافر الدائم«. 
وأصبح بإمكان المسافرين اآلن استبدال كل 
10 بطاقات صعود إلى الطائرة خالل عام واحد 
بتذكرة سفر لرحلة واحدة إلى أي وجهة ضمن 
وجهات طيران الس��الم ال� 12. ويأتي ذلك في 
إطار اهتمام الش��ركة بإث��راء الضيوف بأفضل 

تجربة سفر ذات خدمات مميزة.
وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي 
لطيران السالم: »نسعى دائمًا إلى االستجابة 
لمتطلب��ات ضيوفنا ورفده��م بخدمات تتجاوز 
توقعاته��م. وج��اء إطالقنا لبرنامج ’المس��افر 
الدائم‘ لكي نكافئه��م على والئهم من خالل 
إتاح��ة الفرصة أمامهم للس��فر إل��ى وجهاتنا 

المختلفة«.
وأض��اف: ت��م تصميم ه��ذا البرنام��ج لكي 
نضم��ن لمحبي الس��فر االس��تمتاع والتحليق 
بمزاي��ا وراحة أكث��ر عند التخطي��ط لرحلتهم 
المقبل��ة. وال يتطل��ب البرنامج م��ن الضيوف 
تجميع أي نق��اط فكل ما عليهم هو االحتفاط 
ببطاق��ات الصع��ود إلى الطائرة واس��تبدالها 
بتذك��رة مجاني��ة للتحلي��ق معن��ا إل��ى إحدى 

وجهاتنا المميزة.
وبإم��كان الضيوف، الذي س��افروا على متن 
طيران الس��الم لعش��رة مرات خالل عام واحد 
ابتداًء من شهر يناير 2018، استبدال بطاقات 
الصع��ود إل��ى الطائ��رة بتذكرة إل��ى أي من 
الوجهات ال� 12 ضمن شبكة الشركة. ويمكن 
اس��تبدال البطاقات في مكتب طيران السالم 

ف��ي مطار مس��قط الدول��ي، أو مط��ار صاللة 
الدول��ي، أو مكاتب وكالء المبيع��ات داخل أو 

خارج السلطنة.
وتس��ري صالحية قسيمة »المسافر الدائم« 
لمدة 12 ش��هرًا من تاريخ صدورها وهي غير 
قابل��ة للتنازل للغير حي��ث يمكن فقط منحها 
للعميل المذكور اس��مه عل��ى بطاقات صعود 
الطائرة الس��ابقة وال تتضمن أي رسوم وقود 
أو ضرائب حكومية. وبالنسبة للضيوف الذين 
لي��س لديه��م نس��خ م��ن بطاق��ات الصعود 
إلى الطائ��رة، فيمكنه��م تقديم إثب��ات على 
سفرهم أو األرقام المرجعية الخاصة بالتذاكر 
اإللكترونية الستبدالها والحصول على قسيمة 

’المسافر الدائم‘.
م��ن جانبه، قال مازن الس��لماني، مدير عام 
القس��م التج��اري لدى طيران الس��الم: يمكن 
لضيوفن��ا اآلن االس��تمتاع باختي��ارات أفضل 
ومرون��ة أكثر خاصة عند الس��فر إلى وجهاتنا 

الت��ي تحظى بقب��ول كبير مث��ل صاللة ودبي 
والدوحة والتي نوفر إليه��ا أكثر من رحلة في 
اليوم. وإنني أثق أن هذا البرنامج يبرز الجهود 
التي نبذله��ا إلرضاء الضيوفمؤكدين لهم أن 

طيران السالم هو االختيار األمثل.
جدي��رٌ بالذك��ر أن ش��بكة وجه��ات طيران 
السالم تضم 12وجهة مختلفة تشمل مسقط 
وصالل��ة، وصح��ار، ودب��ي، والدوح��ة، وجدة، 
وش��يراز،  وس��يالكوت،  وملت��ان،  وكراتش��ي، 
وتبليسي وباكو. وتقدم الشركة ثالثة خيارات 
صممت لتتناس��ب مع كافة متطلبات الضيوف 
وه��ي »خفيف« و«ودّي«و«م��رن«، فضاًل عن 
قائم��ة من الخدم��ات ذات القيم��ة المُضافة 
تتضمن زي��ادة الوزن المس��موح به لألمتعة، 
وإمكانية اختيار المقاعد، ويمكن للضيوف بدء 
التخطيط لرحالته��م المقبلة وحجز تذاكرهم 

على الموقع اإللكتروني للشركة.

كولومبو-

يحتاج األفراد ف��ي أحيان كثيرة للجلوس 
والتأمل واالس��ترخاء، بعيدا عن الضغوط، 
لذا تق��دم الخطوط الجوية الس��ريالنكية 
الع��روض الخاصة لمن يبح��ث عن الراحة 
واالس��تجمام واس��تعادة الحيوية والطاقة 
واالتصال بالطبيعة من خالل االس��تمتاع 
بعالجات صحية منعش��ة لها ت��راث يمتد 
ف��ي  مس��ترٍخ  وأن��ت  ه��ذا  كل  لق��رون؟ 
المنتجع��ات الغابية في أحض��ان الطبيعة 
الزمردي��ة أو الت��ي يحي��ط بها م��د وجذر 
المحيط الهندي؟ يمكن للمس��افرين من 
منطقة الش��رق األوسط االس��تمتاع بكل 
هذه األش��ياء وأكث��ر بأس��عار ال تقارن في 
سريالنكا، التي تقع على بُعد ساعات قليلة 

على متن الخطوط الجوية السريالنكية.
تعم��ل الخط��وط الجوية الس��ريالنكية، 
الناق��ل الوطن��ي لس��ريالنكا، ف��ي اآلونة 
األخيرة على توس��يع ش��بكتها في منطقة 
الشرق األوسط استجابة للطلب المتنامي 
م��ن مس��افري األعم��ال والعط��الت ف��ي 
المنطقة. توفر الشركة رحالت عبور سلسة 
م��ن مركزه��ا ف��ي كولومبو، وتع��د ناقال 
مفضال لمن يتطلعون للس��فر من الشرق 
األوس��ط إلى ش��به القارة الهندية، جنوب 

شرق وشرق آسيا وكذلك إلى أستراليا.
كم��ا تش��تهر الجزي��رة بث��روة جماله��ا 
الطبيع��ي وقربه��ا من منطق��ة الخليج ما 
يجعله��ا وجهة محبب��ة لقض��اء العطالت 
للس��ياح القادمين من جميع أنحاء العالم، 
مم��ن ه��م عل��ى دراي��ة بعوام��ل الجذب 

العديدة فيها. 
وقال ساميندا بيريرا، مدير عام التسويق 
ف��ي الخطوط الجوية الس��ريالنكية: »من 
خ��الل رحالته��ا اليومي��ة المريح��ة إل��ى 
كولومب��و م��ن دب��ي، أبوظب��ي، الدوحة، 
الري��اض، مس��قط، البحري��ن والكوي��ت، 
تس��يّر الخط��وط الجوي��ة الس��ريالنكية 

اآلن 68 رحلة أس��بوعية من المنطقة إلى 
قاعدتنا الرئيس��ية للس��ياح القادمين من 
المنطق��ة، الذين يتطلع��ون لتجربة متعة 
العط��الت الس��ريعة أو األج��ازات الطويلة 
له��م ولعائالتهم، في م��كان ال تفصلهم 

عنه سوى رحلة طيران قصيرة«. 
وتابع قائال: س��واء كان السياح ينشدون 
قضاء عطلة ش��اطئية هادئة أو اس��تراحة 
لتجدي��د طاقته��م والبع��د ع��ن ضغوط 
وتوترات الحياة اليومية من خالل عالجات 
لياقة األيورفيدا المتخصصة، فإن سريالنكا 

تقدم ما يناسب جميع التفضيالت«.
تعود تقاليد سريالنكا الطويلة في مجال 
العالج باأليورفيدا والطب الطبيعي وطرق 
العالج الصحية إلى ق��رون مضت. واليوم، 
توفر الجزيرة مجموعة واسعة من االسبات 
الصحي��ة، المنتجع��ات ومراك��ز األيورفيدا 
المنتش��رة في جميع أنحاء الجزيرة، وتقدم 
ط��رق عالج مصمم��ة خصيصً��ا وحزمات 
للس��ياح  والحيوي��ة  الطاق��ة  الس��تعادة 

الباحثين عن الراحة والنقاهة.

االتحاد للطيران تضفي مزايا على بطاقة 
الصعود للطائرة "اكتشف أبوظبي"

أبوظبي-

 أضاف��ت االتح��اد للطيران المزيد من الخي��ارات إلى بطاقته��ا للصعود للطائرة 
"اكتش��ف أبوظبي" والتي تش��مل باقة م��ن المطاعم ومناطق الجذب الس��ياحية 
والفن��ادق الخم��س نج��وم، لتوف��ر للزائري��ن الواصلين إل��ى العاصم��ة أبوظبي 

خصومات حصرية وعروض خاصة مميزة. 
وعل��ى صعيد المطاعم وتج��ارب تناول الطعام، يمك��ن للزائرين اآلن الحصول 
على خصم يصل إلى 20 في المائة باس��تخدام البطاقة في العديد من المطاعم 
ف��ي "ياس مول" بما في ذل��ك مطاعم "فيش آند كو"، و"مس��تر جريك" ومطعم 
الفن��ر، وغيره��ا.   وقال تي��م بيرنيل، نائب الرئيس لش��ؤون التس��ويق باالتحاد 
للطيران: "يسُ��رُ االتح��اد للطيران أن تزي��د عدد الخصوم��ات الحصرية المتاحة 
عبر بطاقة اكتش��ف أبوظبي. ويتوفر للضيوف اآلن مزيدًا من الخيارات والفرص 
الستكش��اف أبوظبي هذا الصيف بأقل التكاليف، والتعرف بأنفس��هم على مواقع 
الجذب والمعالم والتجارب العديدة الرائعة التي تحفل بها عاصمتنا أبوظبي وباقي 
ام��ارات الدولة.   وللباحثين عن المغامرات، يمكن االس��تفادة من خصم بواقع 20 
في المائة على الجوالت الس��ياحية بالقطار الترفيهي في مدينة العين من "ليجر 
ترين للس��ياحة"، إضافة إل��ى خصم كبير بواقع 50 في المائ��ة على جوالت "هال 
أبوظبي" والتي تشمل جولة "قصة أبوظبي" التي تتضمن زيارة العديد من معالم 
المدينة، وجولة سفاري هال في الصحراء في الصباح الباكر وعند غروب الشمس 

إضافة إلى حفالت الشواء.

طيران االمارات األولى في استخدام 
الواقع االفتراضي على موقعها

دبي-

أطلق��ت طي��ران اإلمارات نموذج��ًا ثالثي األبع��اد لتوزيع المقاع��د على موقعها 
الش��بكي  emirates.com لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم تستخدم تكنولوجيا 
الواقع االفتراض��ي على منصتها الرقمية. ويعد نموذج المقاعد ثالثي األبعاد أداة 
تخيّلية تعرض مش��هدًا كاماًل م��ن داخل طائرات اإلمارات، م��ا يتيح أمام العمالء 
فرصة الستكش��اف مقاعدهم والقمرة التي يس��افرون فيها، س��واء السياحية أم 
رج��ال األعمال أم األولى، باإلضافة إلى المنتج��ات الجوية الحصرية على طائرات 

اإلمارات A380 بما في ذلك حمام الشاور سبا والصالون الجوي.
وق��ال أليكس ني��ج، نائب رئي��س أول طيران اإلم��ارات لالتصاالت المش��تركة 
والتس��ويق والعالم��ة التجارية: "مثلما نواصل االس��تثمار لتوفير تجربة س��فر ال 
تضاهى لعمالئنا على األرض وف��ي األجواء، فإننا نعمل أيضًا على توفير تجربة 
رقمية ذات مس��توى عالمي لهم. ويس��عدنا أن نكون أول ناقل��ة جوية في العالم 
تدخ��ل تكنولوجي��ا الواق��ع االفتراض��ي الحديثة عل��ى موقعنا الش��بكي، ما يتيح 
لعمالئن��ا الفرصة لمعرفة المزيد عن تجرب��ة طيران اإلمارات قبل صعودهم إلى 
الطائرة. وقد لمسنا خالل التجارب المسبقة ترحيبًا كبيرًا من العمالء بهذه الميزة 

المتقدمة لدى قيامهم باختيار مقاعدهم".
وتق��دم النماذج ثالثية األبع��اد ذات الج��ودة العالية عرضًا رائع��ًا يحاكي الواقع 
تقريب��ًا. وتتوف��ر هذه التجرب��ة الفري��دة اآلن لطائرات A380 بتقس��يم الدرجات 
الثالث، وس��وف تشمل قريبًا أسطول طيران اإلمارات بأكمله بما في ذلك طائرات 

A380 والبوينج 777 على اختالف تقسيماتها وتصاميمها الداخلية.
وتتميز العروض المجسمة للمقصورة بعنصر واقع افتراضي لتجربة أكثر متعة، 
حيث يمكن للمس��تخدمين االس��تمتاع بجول��ة افتراضية داخ��ل المقصورة بدون 
اس��تخدام اليدين واختيار المقعد باس��تخدام أي منظار رأس��ي للواقع االفتراضي 
مثل Google Cardboard. وتتوافق هذه التقنية الحائزة جوائز مع جميع األجهزة 

من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية.
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طهران - العمانية

يعد قصر »الملوك« أو حديقة »الزهور« 
من أبرز وأشهر القصور اإليرانية في عهد 
»القاجاريين« والواقع في وسط العاصمة 
اإليراني��ة طهران وهو ج��زء من مجموعة 
م��ن المباني الملكية الت��ي كانت محاطة 
ذات يوم بجدران قلع��ة طهران التاريخية 
ويتألف من 17 عمارة وصالة أجملها صالة 
» المرايا«. ويقع القصر بالقرب من س��وق 
طهران القديم ويقص��ده يوميًا عدد من 
الس��ياح األجان��ب للتعرف عل��ى الحضارة 
اإليرانية القديمة وتاريخها، وتم تش��ييده 
عام 988 هجري بواسطة الشاه عباس ثم 
أصبح قصرًا خاصًا للحاكم كريم خان زند 

عام 1173ه�.
وتحول قص��ر »الملوك« في فترة الحقة 
الى مقر ناصر الدين ش��اه عام 1264 ه�، 

وهو الملك الذي حكم إيران على مدى 49 
عامًا وس��افر الى أوروبا 3 مرات واستطاع 
إقام��ة عالق��ات دولي��ة في عه��ده، حيث 
خصص إحدى أجنحة القصر للقاء س��فراء 
أوروب��ا. ول��م يجرى ح��كام إي��ران الثالثة 
)مظف��ر الدين، ومحمد علي، واحمد ش��اه 
قاجار( الذين جاءوا بعد ناصر الدين ش��اه 
أي تغيي��رات عل��ى القص��ر، والزال القصر 
عامرًا وش��اهدًا على الهندسة المعمارية 
ف��ي إي��ران وقدرته��ا ومكانته��ا في تلك 

الحقبة الزمنية.

تحفة
ويعتبر قص��ر »الملوك« اليوم من أقدم 
المعال��م التاريخية ف��ي العاصمة طهران، 
كما يُعتبر تحفة معمارية بما يحتويه من 
أثاث وتحف، وه��و اآلن مفتوح للعامة بعد 
أن تح��ول إلى متحف س��نة 1980م، ويقع 

ضمن مجم��ع »كلس��تان« التاريخي الذي 
يتكون م��ن 17 قصرًا، ومتحًف��ا، وقاعات 
متعددة، أهمه��ا قاع��ة »التتويج« وقصر 

»المرمر«، و«المرايا«، و«شمس العمار«.
وتم ترميم قصر »المل��وك« عدة مرات 
في فترات مختلفة بداية من حكم س��اللة 
انته��اء حكمه��م  القاجاريي��ن« حت��ى   «
ع��ام 1925، وعندها أصب��ح القصر المقر 
الرئيس��ي للحاك��م، ولق��د تم إع��ادة بناء 
القصر على الهيئة الحالية في عام 1965م 
في عهد الدولة البهلوية )1925–1979( 
م، وتم اس��تخدامه لالس��تقباالت الخاصة 

بالعائلة المالكة.

معايير معمارية 
ويق��ول بعض علماء اآلث��ار إن عمر هذا 
القصر يبلغ حوالي 442 عامًا، وهو مشيد 
وفق معاير معمارية وفنون هندسية فريدة 

من نوعها تعكس الجم��ال المعماري في 
العهد »القاجاري«، وتجسد نقوشه الرائعة 
التركي��ب الهندس��ي األوروبي الفارس��ي 
والذي تحول في أوائل القرن العشرين إلى 

نمطٍ لهوية فن العمارة اإليراني.
وهن��اك الكثير م��ن اآلث��ار القديمة في 
هذا القصر التي تعرض فيه ضمن متحف 
خاص بت��راث العهد »القاج��اري« بما في 
ذل��ك آثار فنية رائع��ة كالحجر الذي نصب 
على قب��ر الملك ناصر الدين ش��اه وحجر 
كبير من الرخام وبعض اآلثار التي خلفها 
الفن��ان الش��هير كم��ال المل��ك وبع��ص 

الفنانين اإليرانيين واألجانب.
جدي��ر بالذكر أن��ه قد ت��م إدراج مباني 
مجم��ع قصور »كلس��تان« ضم��ن قائمة 
الت��راث العالم��ي التابعة لليونس��كو عام 

2013م.

اسطنبول - األناضول 

بع��د افتتاحها أمام الس��ياح عام 2016، 
ع��ادت الحياة لتدبّ م��ن جديد في مغارة 
»إنجيرلين« بوالية »موغال« جنوب غربي 
تركيا، لتحيي نشاطا بشريا يعود فيها إلى 

ما قبل 8 آالف عام.
مغارة تتقاطع عندها جميع نقاط الجذب 
الس��ياحي، بتاريخها الممتد لثمانية آالف 
ع��ام، وتكويناته��ا الجيولوجي��ة المميزة 
بصواعدها ومنخفضاتها، ما يجعلها وجهة 

سياحية لنحو 20 ألف سائح سنويا.
ومن��ذ فت��ح المغ��ارة أمام الس��ياح قبل 
الالزمة  بالتس��هيالت  عامي��ن، وتزويدها 
للزوار، من مسار للمشي، وإضاءة مناسبة، 
وتدابي��ر لضمان س��المتهم، ي��زداد عدد 
زواره��ا عاما بعد عام. فف��ي ذلك المكان، 
يس��تمتع ال��زوار أيضا بالطبيع��ة الجميلة 
المحيطة بالمغ��ارة، والتي يتنوع غطاؤها 
النباتي، وتتواجد فيها عشرات األنواع من 

الحيوانات البرية.
بانوراما

كم��ا يمك��ن للزائ��ر الظف��ر بمش��هد 
بانورامي للمنطقة، من الشرفة الزجاجية 
المطلة عل��ى وادي »غوكجهال« الذي تقع 
في��ه المغارة. وت��دل الش��واهد التي عُثر 
عليها في المغارة على أنها كانت مأهولة 
بالس��كان 6 آالف عام قب��ل الميالد. لكن 
حاليا، يقتصر سكانها على الخفافيش التي 
تجد فيها مكانا ذو طبيعة مالئمة للسكن.
أران أرصالن، قائمقام منطقة »ميالس« 
التابع��ة لوالية »موغال«، ق��ال إن المغارة 
تمت��د على طول 345 مت��را، ويصل طول 
المنطق��ة المفتوح��ة أم��ام ال��زوار إل��ى 
155 مت��را. وأض��اف أرص��الن، في حديث 
لألناضول، أن عرض المغارة يتراوح بين 3 

إلى 10 أمتار، وارتفاع س��قفها بين مترين 
إل��ى 20 مترا. ولفت إل��ى أن المغارة غنية 
بالرواسب، وخصوصا الصواعد والهوابط 

ذات األحجام واالرتفاعات الملفتة للنظر.

مقصد سياحي 
ووف��ق المس��ؤول، فإن مش��روع تطوير 
به��دف  »غوكجه��ال«،  ووادي  المغ��ارة 
تحويلهم��ا إل��ى مقص��د س��ياحي مميز، 
ب��دأ ع��ام 2013، وت��م اس��تكماله ف��ي 
2016، لتفت��ح المنطق��ة أبوابه��ا أم��ام 
ال��زوار، مس��تعرضة جمي��ع س��بل التمتع 
برحلة س��ياحية فريدة م��ن نوعها. ولفت 
أرص��الن إلى أنه ت��م العثور ف��ي المغارة 
على اكتش��افات تعود لستة آالف عام قبل 
الميالد. وتوضيح��ا للجزئية األخيرة، تابع: 
»باإلضاف��ة لكون مغ��ارة إنجيرلين موقعا 
طبيعيا، فإنها تعتبر، في اآلن نفسه، موقعا 
أثريا، وق��د أثبتت األبحاث التي أجريت في 
المغارة أن البشر عاشوا فيها قبل الميالد 
بستة آالف عام، وبالتالي، فإن عمر المغارة 

يقدّر بثمانية آالف عام«.
وعالوة عل��ى مميزاته��ا المذكورة، تعد 
المغارة مقصدا رائقا للسياح الباحثين عن 
مكان رطب يحتمون فيه من قيظ الصيف، 
خصوص��ا وأن درجة الحرارة داخلها تكون 
في حدود 17 درجة مؤية في هذا الفصل، 
ما يبهر الزوار، بحس��ب أرصالن. وس��اهم 
افتتاح المغارة أم��ام الزوار في زيادة إقبال 

السياح على منطقة »ميالس«.

زوار 
وقال أرصالن إن المغارة تستقبل سنويا 
حوال��ي 20 ألف زائر، فيما اس��تقبلت منذ 

بداية العام الجاري، 7 آالف.
منطقتن��ا  عُرف��ت  »لطالم��ا  ومتابع��ا: 
بالس��ياحة القائمة على الش��مس والبحر 
والرم��ل، إال أن المغارة وال��وادي يقدمان 

نوعا مختلفا من السياحة«.
يجذب��ان  وال��وادي  المغ��ارة  أن  وأردف 
محبي الطبيعة بش��كل كبي��ر، فباإلضافة 
إلى الجو المميز لمغ��ارة إنجيرلين، هناك 

مس��ار المش��ي الرائع الذي يمتد لعش��رة 
كيلومت��رات ف��ي وادي غوكجه��الر، الذي 
يضم عشرات األنواع من الحيوانات البرية، 

ومئات األنواع من النباتات واألشجار.«.
كم��ا أن ق��رب المغ��ارة م��ن مدينت��ي 
»ميالس« و«بودروم«، وسهولة الوصول 
إليه��ا انطالقا من المدينتين، س��اهم في 

ارتفاع عدد زوارها.
وفي م��ا يتعلق بالمغارة، ينقس��م الجزء 
المفت��وح منها لل��زوار إلى مدخ��ل ورواق 
الخفافيش، وصالة البركة، وصالة العرض 

بصواعدها وهوابطها المميزة.
وف��ي حين يس��تقبل ج��زء م��ن المغارة 
الزوار، تس��تمر أعمال التنقيب األثرية في 
الجزء اآلخ��ر، لمعرفة المزي��د عن المغارة 

وسكانها القدامى.
وخالل أعمال التنقيب، التي تتم بإشراف 
أعض��اء هيئ��ة التدريس، في قس��م اآلثار 
بجامعة »موغال صدقي كوتمش��ان«، عثر 
على عظ��ام بش��رية، وحيواني��ة، وأدوات 

حجرية، وبقايا خزفيات.

قصر الملوك في طهران مقصد السياح األجانب 

مغارة »إنجيرلين« التركية تستقطب الزوار من جديد

ُشيده الشاه عباس ثم أصبح خاصًا للحاكم كريم خان زند

عادت إلى الحياة بعد 8 آالف عام

 حمدان بن علي 
البـــــادي

أنانية المسافرين  
أغلب العائدين من رحالتهم الصيفية وحتى 
أولئك الذين قاموا بتأجيل سفرهم إلى ما بعد 
الصيف يمارسون نوعًا من األنانية في رغبتهم 
باإلس��تحواذ على األماكن السياحية  في بلدان 
العال��م غير العربية لتكون خالية من أي عربي 
س��واهم، وحي��ن تس��ألهم عن الرحل��ة وكيف 
كان��ت يب��ادرون بالق��ول »جميلة لك��ن البالد 
متروس��ة عرب« أو »الحم��د هلل العرب بعدهم 
ما يعرفوها هذه البالد »، وايضًا بهذه العبارات 
أو عبارات ش��بيهة يعلل البعض أسباب تأجيل 
س��فرهم إلى ما بعد الصي��ف قائلين »ننتظر 

الزحمة تخف والعرب يرجعوا لبلدانهم« .
ه��ذه النظ��رة الت��ي ال تخل��و م��ن األناني��ة 
والصادرة من أش��خاص ينتمون لنفس البيئة 
لها أس��بابها بالطبع والمسافرين العرب بجميع 
أطيافه��م وخاص��ة الخليجيي��ن تع��م عليه��م 
ه��ذه النظره وهذا م��ن ش��أنه أن يثير بعض 
التس��اؤالت الجدي��رة بالتأم��ل ح��ول األس��باب 
الت��ي تجعل م��ن البعض ينظر لوج��ود العرب 
ومصادفتهم  بكثرة في الس��فر كأحد تحديات 
الرحل��ة، لكن الس��ؤال األه��م لماذا نس��تثني 
أنفس��نا من ه��ذه الدائرة كرقم يض��اف لعدد 
العرب الذين نتش��ارك وإياهم نفس المساحة 

الجغرافية أثناء السفر ؟  
أما لماذا ينظر بعض العرب المسافرين  تجاه 
البعض اآلخر بصورة س��لبية  فإن لذلك أسبابا 
كثيرة ومنه��ا أن بعض الس��ياح يتجردون من 
مبادئهم وأخالقياتهم، وق��د يكون األمر أيضا 
مرتب��ط بطبيع��ة تكويننا البيئ��ي وخاصة في 
بل��دان دول الخليج وبعضها مرتب��ط بالثقافة 
العام��ة من خالل االهتمام وال��ود الذي نظهره 
تج��اه بني جلدتنا لذا ننش��غل ببعضنا البعض 
لدرج��ة تزعجن��ا وندق��ق في مالم��ح اآلخرين 
وجنسهم ولونهم وشكلهم من دون االنشغال 
بأنفسنا واالندماج مع المكان وما يحيط بنا من 

جمال .
ومن جهه أخرى اإلنس��ان بطبعه وفي سفره 
يس��عى خل��ف مجموع��ة م��ن األه��داف منه��ا 
إكتش��اف بيئ��ة س��ياحية جديدة يقض��ي فيها 
ايّاما معدودات خالي��ة من مفردات البيئه التي 
جاء منها ولعل اإلنسان من أهم تلك المفردات 
وال��ذي بطبع��ه يثي��ر الكثي��ر من الس��لوكيات 
اليومية التي ألفناها اإليجابية منها والس��لبية 
إل��ى جان��ب أن البع��ص يتطف��ل عل��ى حي��اة 
اآلخرين  ويقحم نفسه فيما ال يعنيه، والبعض 
يكيَّف حياته المعتادة في بالده ليطبقها خارج 
بالده بصورة مزعجة من دون مراعاة للقوانين 

واألنظمة التي تسيّر الحياة في تلك البلدان.
ومم��ا عزز الحضور العرب��ي الالفت في عدد 
م��ن بل��دان العالم التجمع��ات التجاري��ة والتي 
أوج��دت مناطق عربية تس��مى بش��ارع العرب 
س��اهمت ف��ي إس��تقطاب الع��رب وتمركزهم 
حول تلك التجمعات وس��اهم في تعزيز شعور 

اإلنتماء بالمكان كمناطق خاصة بالعرب.
وف��ي األخي��ر  عزي��زي الس��ائح اذا كنت من 
المس��افرين الذي��ن ينزعج��ون م��ن مصادفة 
الع��رب في الس��فر تذك��ر بأن أغل��ب الوجهات 
الس��ياحية في العالم ال تخلو من العرب طوال 
الع��ام وخاصة أوقات ال��ذروة وبالتالي ال يمكن 
إلغاء حضورهم الس��ياحي البارز ف��ي العالم، 
وبم��ا إننا كمس��افرين نش��كل ج��زءا من هذا 
النسيج فمن الممكن االشتغال على سلوكياتنا 
التي ن��رى أنها مزعجة ونصحح مس��ارها وأن 
نحترم اآلخرين وحقهم في االستمتاع بالمكان 
وأن م��ا يجوز ف��ي بالدنا قد ال يج��وز في بالد 
اآلخرين، وهناك في مناطق الجذب الس��ياحي 
مس��احة تتس��ع الجمي��ع يج��ب أن نك��ون فيها 
س��فراء ألنفس��نا قبل بلدنا وعروبتن��ا وديننا، 
خاص��ة أن بعض بلدان العالم بدأت بالتضييق 
عل��ى الس��ياح الع��رب ولع��ل أح��داث جورجي��ا 

األخيرة أحد األمثلة على ذلك. 

أجنحة
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زغرب »كرواتيا« -  
تق��ع كرواتي��ا ف��ي الجن��وب الش��رقي 
لق��ارة أوروبا وتط��ل على البح��ر األبيض 
المتوس��ط. وتش��ترك جمهورية كرواتيا 
في حدودها مع المجر وصربيا والبوس��نة 
والهرس��ك وس��لوفينيا وجمهورية الجبل 
األس��ود. وتعتبر زغ��رب العاصمة اإلدارية 
لكرواتيا وأكبر مدنها. ويتنوع مناخ البالد 
بين المن��اخ القاري والمناخ المتوس��طي. 
وتعتبر السياحة في كرواتيا مصدرًا مهمًا 
لإلقتص��اد الكرواتي حيث تحت��ل كرواتيا 
المرتب��ة الثامنة عش��ر ضم��ن الوجهات 

السياحية األكثر شعبية في العالم.

ليالي كرواتيا
وتزاي��د ع��دد الس��ياح الذين ي��زورون 
كرواتيا بش��كل ملحوظ لكونها من أجمل 
الدول السياحية في العالم حيث تجمع بين 
سحر الطبيعة ودفء المناخ وعراقة التاريخ 
وجمالي��ة المدن والقرى. وس��نعرض من 
خالل هذا المقال أجمل المعالم السياحية 

في كرواتبا:

زغرب العاصمة
ع��ادة م��ا يفض��ل الس��ياح الس��واحل 
الكرواتي��ة الخالب��ة والمي��اه الدافئة على 
طول البحر األدرياتيك��ي. إال أن العاصمة 
زغ��رب أصبح��ت تس��تقطب العدي��د من 
الس��ياحية  بمعالمها  المهتمين  الس��ياح 
الرائعة وثقافتها وتاريخها العريقين. كما 
أنها تتوف��ر على عدد كبير م��ن المتاحف 
والمعارض والقصور والكنائس والحدائق 
وخصوص��ا في منطقة جورن��ي غراد التي 

تعود إلى العهد الروماني.

مدينة دوبروفنيك
تقع دوبروفنيك على الساحل األدرياتيكي 
وتعد من أشهر وأجمل المعالم والوجهات 
الس��ياحية في أوروبا. وقد صنفت المدينة 
س��نة 1979، ضم��ن قائم��ة اليونس��كو 
لمواقع التراث العالمي. وتعد دوبروفنيك 
كذلك من بين أفضل عش��ر مدن محصنة 
تعود للعصور الوسطى في العالم. وتتميز 
المدينة بشواطئها الرائعة وآثارها العتيقة 
ومحمياته��ا الطبيعي��ة الخالب��ة. وتعتبر 
دوبروفنيك وجهة مثالية للعائالت ولقضاء 
شهر العسل وكذلك لرحالت الشباب، وقد 
القت المدينة ش��هرة كبي��رة خاصة بعد 
تصوير مسلسل “صراع العروش” في عدد 

من مواقعها المعروفة.

جزيرة هفار
هفارتق��ع جزي��رة هفار قبالة الس��واحل 
وغاب��ات  الت��الل  وتغط��ي  الدالماس��ية 
الصنوب��ر والك��روم وبس��اتين الزيت��ون 
الخزام��ى  وحق��ول  الفاكه��ة  وبس��اتين 
معظ��م أراضيها. كم��ا يتميز من��اخ هفار 
باإلعت��دال في فصل الش��تاء وبالدفء في 
فصل الصيف مما يجعلها من بين أفضل 
الوجهات الس��ياحية في أوروبا. ومن بين 
أجمل المعالم الس��ياحية بالجزيرة سانت 
س��تيفن س��كوير وهي عبارة ع��ن ميدان 
عام مط��ل على البحر ويمك��ن من خالله 
مش��اهدة مناظ��ر بانورامي��ة للش��واطئ 
والق��وارب الش��راعية الت��ي ترس��و عل��ى 
المرافئ. وتش��تهر جزيرة هفار بشواطئها 
الرائع��ة ومنتجاتها المحلي��ة ذات الجودة 

العالية كالعسل والخزامى.

بحيرات بليتفيس
تعتب��ر بحي��رات بليتفي��س م��ن أجمل 
المعال��م الس��ياحية ف��ي كرواتي��ا حي��ث 
تشتهر بمياهها الفيروزية النقية الجميلة 
وبأحجاره��ا الملونة وش��الالتها الخالبة. 
وتتكون بحي��رات بليتفيس من 16 بحيرة 
نتجت عن تس��لل مياه بعض األنهار التى 

توجد تح��ت األرض. ويتم فصل البحيرات 
بس��د طبيعي مكونة من ترسب النباتات 
الميت��ة والطحالب. وقد أدرج��ت بحيرات 
بليتفيس عل��ى قائمة اليونس��كو للتراث 
العالمي لكونها أق��دم حديقة وطنية في 
جنوب ش��رق أوروبا وأكب��ر حديقة وطنية 

في كل كرواتيا.

إيستريا
تقع منطقة إس��تريا في وس��ط كرواتيا 
وتعتب��ر أكبر ش��به جزيرة فيه��ا. وتتكون 
المنطق��ة من م��دن وقرى ترج��ع للقرون 
الوس��طى. وتعتبر مدينة بورك المعروفة 
بناه��ا  والت��ي  البيزنطي��ة  بالبازيلي��ك 
الق��رن  ف��ي  أوفراس��يوس  اإلمبراط��ور 
الس��ادس ميالدي. وتزخر إستريا بالعديد 
م��ن المعالم الس��ياحية كمغ��ارة باردين 
الت��ي يبل��غ عمقه��ا أكث��ر من مئ��ة متر، 
ومرفأ بوال الذي يحت��وي على العديد من 
األزقة الضيق��ة واآلثار الرومانية، وتتواجد 
كذلك بالمنطقة مدينة موروفن المدينة 
التاريخي��ة الت��ي ترج��ع هي األخ��رى إلى 
العصور الوس��طى. وتشتهر إستريا كذلك 
بجزرها الخالبة والتي يزورها الس��ياح من 

كل بقاع العالم.

سحر الطبيعة 

ودفء المناخ 

وعراقة التاريخ

تضم المتاحف والمعارض والقصور 
والكنائس والحدائق

د. رجب بن
علي العويسي

متنزه عام في واليات 
الســلطنة ضـــرورة..!

يأتي طرحنا له��ذا الموضوع في ظل القناعة 
بما تش��كله المتنزه��ات والحدائ��ق العامة من 
قيمة مضاف��ة للخدم��ات التنموي��ة بالواليات، 
س��واء على مس��توى التروي��ح العائل��ي ألبناء 
الوالية والقاطنين بها أو الس��ياح، وما تش��كله 
من بيئة طبيعية معززة لنمو الفرص السياحية 
بالوالي��ة، ومع التأكيد عل��ى أن هناك مبادرات 
مجتمعية مؤسسية برزت في الفترات السابقة 
حول إنشاء حدائق عامة ببعض الواليات، إال أن 
الحاجة ماسة ألن تش��مل كل واليات السلطنة 

بدون استثناء.
وبالتال��ي أهمية إيج��اد آلية وطني��ة يتبناها  
مجلس ال��وزراء بإعطاء ه��ذا الجانب اهتمامه 
األكبر عب��ر تعزيز التنس��يق والتكامل والعمل 
المؤسس��ي المرن بي��ن الجه��ات المعنية بهذا 
بالمحافظ��ات  المؤسس��ية  واإلدارات  القط��اع 
ك��وزارة الس��ياحة ووزارة البلدي��ات االقليمي��ة 
ووزارة  االس��كان  ووزارة  المي��اه  وم��وارد 
البيئ��ة والش��ؤون المناخية، عب��ر توفير أدوات 
تنس��يقية وإطار عمل متكام��ل لخطط تنفيذ 
الحدائق والمتنزهات الس��ياحية بالواليات وفق 
مواصفات معينة ومنهجية توزيع تراعي حجم 
الكثافة السكانية والتنوع المناخي التي تعيشه 
تلك البيئات والظ��روف االقتصادية والمقومات 
الس��ياحية المتوفرة بها، في إطار تحقيق بيئة 
حيوي��ة ق��ادرة على اس��تيعاب رغب��ات مجتمع 
الوالي��ة، واس��تثمار البيئة الطبيعي��ة لتحقيق 

األبعاد النفسية والترويحية واالجتماعية لهم.
الحدائ��ق  وج��ود  عل��ى  التأكي��د  أن  عل��ى 
والمتنزهات السياحية يستدعي االبتكارية في 
عمليات تأسيس��ها وتزويدها بمختلف الخدمات 
وتفعي��ل طريق��ة إدارتها بش��كل اس��تثماري 
يضم��ن اس��تدامتها وجاهزيته��ا وقدرتها على 
تحقيق التوقعات واستيعابها لألعداد المتزايدة 
من القاطنين بالوالية، سواء من حيث االتساع 
المس��احي لها ووجودها في موقع يخدم بلدان 
الوالية ومناطقه��ا، وقربها من خطوط الطرق 
الرئيس��ية، وتوفير الخدمات المناس��بة بها من 
حيث دورات المياه المناس��بة ووجود المصليات 
ومده��ا بالمي��اه بص��ورة مس��تمرة، وعمليات 
التعش��يب والتش��جير وفق هندسة تخطيطية 
وأماك��ن  األطف��ال  ألع��اب  وتوفي��ر  مناس��بة، 
لرياض��ة المش��ي ومظ��الت مناس��بة لجلوس 
العائ��الت في اوق��ات النهار، وضبطه��ا بقواعد 
وأس��س وتعليمات واضحة عبر وجود الحارس 
وعمال النظاف��ة وعمليات المتابع��ة والصيانة 
الدوري��ة وغيرها من المتطلبات لما من ش��أنه 
أن يوف��ر فرص��ا أكب��ر لنم��و ثقاف��ة التروي��ح 
واتساع انتشارها وحضورها االيجابي في حياة 

المواطن.  
م��ن هنا نؤكد على أهمية تعزيز االس��تدامة 
ف��ي هذه المتنزهات عبر إش��راك المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة ف��ي تقدي��م خدماتها 
الس��ياحية لمزيد من الجذب والترويح العائلي، 
عبر ايج��اد اماكن أخرى مغلقة أللعاب األطفال 
المتنوعة والمتعددة والتي تس��تمر في مختلف 
أوقات الع��ام وتفتح أبوابها للجمهور في أوقات 
معين��ة م��ن المس��اء أو اإلج��ازات االس��بوعية 
والمناس��بات، أو م��ن خ��الل تش��غيل مقاه��ي 
للوجب��ات الغذائي��ة لتقديم بع��ض المأكوالت 
المناسبة وإيجاد محل لبيع المواد الغذائية التي 
يحتاجها المترددين على المتنزهات، بالش��كل 
الذي يضمن الحضور المس��تمر للجمهور بها ، 
باالضافة إلى امكانية استثمارها مستقبال في 
اقامة ك المهرجانات الس��ياحية واالس��تهالكية 
والتس��ويقية ة الت��ي تلقى الي��وم اهتماما من 
قب��ل األهال��ي ودع��وة لبروزه��ا عل��ى الواقع 
ولنصن��ع من مقومات بيئتنا الطبيعية الداخلية 

ثقافة للترويح السياحي.

زوايا

بحيرات بليتفيس 
تش���تهر بمياهه���ا 

الفيروزية النقية 
وأحجارها الملونة 
وشالالتها الخالبة
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مسقط �� 

أكد الرئيس التنفيذي لطيران السالم، 
الكابت��ن محمد أحمد، أن خط الش��ركة 
إلى تبليسي يحقق نس��بة إشغال جيدة 

تقارب ال� 70  %  . 
وق��ال في تصري��ح خاص ل��� »وجهات«، 
اس��تطاع طيران السالم أن ينقل مجموعة 
كبيرة ناهزت ال� 4272 من الس��ياح سواء 
م��ن العمانيي��ن أو األجانب وأن��ه لم يتم 
إرجاع اي من مس��افرينا من مطار تبليسي، 
إال مس��افر عماني فقط ق��رر الرجوع وكان 
برفقة زوجته من الجنس��ية السورية، بينما 
تم ارجاع حوالي 7 مس��افرين من جنسيات 
عربية مثل اليمن والسودان ألسباب أمنية.

اشاعات 
وأش��ار الكابت��ن محمد أحم��د إلى أن 
كثرة اإلش��اعات والكالم الذي تم تداوله 
أوج��د حال��ة م��ن الحاجز النفس��ي لدى 
البع��ض بع��د إرج��اع المس��افرين على 
رحالت طيران أخرى مع تحفظ السلطات 

الجورجية عليهم. 
رغ��م كل م��ا ت��م تداول��ه فم��ا زالت 
تبليس��ي مح��ط اختي��ار العدي��د م��ن 
العائ��الت العمانية والمقيمين ال س��يما 
والفلبيني��ة  الهندي��ة  الجنس��يات  م��ن 
والتي تفضل الذهاب الى جورجيا كونها 
تنعم بمقومات س��ياحية جذابة وبأسعار 

تنافسية في متناول الجميع.
كم��ا أن خطنا الى باكو ف��ي أذربيجان 

يسير بشكل جيد حيث يالقي اقباال كبيرا 
من العائالت العمانية، وهو يحقق نسبة 
جيدة من اإلش��غال عل��ى رحالتنا الثالث 

التي يتم تسييرها أسبوعيًا.
ويس��ير طي��ران الس��الم حالي��ا ثالث 
رح��الت أس��بوعية ال��ى تبليس��ي، وتم 
تدش��ين رحالته ف��ي 14 يونيو الماضي 
كوجه��ة جديدة م��ع رحالته ال��ى باكو، 
كأول ناق��ل عماني يطير ال��ى أذربيجان 

وجورجيا. 
وجه��ات  ش��بكة  أن  بالذك��ر  جدي��رٌ 
طيران الس��الم تضم 12وجهة مختلفة 
تشمل مس��قط وصاللة، وصحار، ودبي، 
والدوح��ة، وج��دة، وكراتش��ي، وملتان، 

وسيالكوت، وشيراز، وتبليسي وباكو.

صور �� 
اس��تمرارًا للجه��ود التي تبذله��ا وزارة 
التراث والثقافة في العناية بكل المفردات 
لعملها  ومواصل��ةًُ  والثقافي��ة،  التراثي��ة 
الدؤوب في مشروع تأهيل مركز فتح الخير 
في والية صور بمحافظة جنوب الش��رقية 
فقد تعاقدت الوزارة مع مؤسسة إيطالية 
متخصصة لترميم مقتنيات المركز، وذلك 
تمهيدًا لعرضه��ا بعد االنتهاء من أعمال 

تأهيل وتجهيز المبنى.
حي��ث رُمِّمَ��تْ أكثر م��ن 400 قطعة 
متنوعة تم اس��تالمها من نادي العروبة 
تخت��ص بتراث والي��ة صور مث��ل أدوات 
صناعة الس��فن، ونماذج س��فن، وأدوات 
المالح��ة، وص��ور فوتوغرافي��ة، وكت��ب 
ورس��ائل ومطبوع��ات، وأدوات منزلي��ة، 
ومالب��س واكسس��وارات، وأدوات ومواد 
حرفي��ة، وغيره��ا، كم��ا أن م��ن ضم��ن 
المقتني��ات المرممة قطع مهداة للعرض 
ف��ي المرك��ز من قبل كٍل من س��عيد بن 

ربيع الغيالن��ي، وحمد بن صالح العتيقي، 
وأحمد ب��ن مس��لم العلوي، وه��الل بن 

جمعة النجاشي العلوي.
وساهمت المؤسسة التنموية للشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال مساهمة 
بناءة في حفظ اإلرث الحضاري والثقافي 
لوالية صور من خالل تمويل المش��روع 
بمبل��غ وق��دره 450 أل��ف ري��ال عماني، 
وذل��ك إيمان��ًا منه��ا بأهمي��ة مركز فتح 
الخي��ر كأح��د المعال��م الرئيس��ية ف��ي 
الوالية، مما سيس��هم فيتعزيز السياحة 
فضاًل ع��ن تعريف الزوار عل��ى دور والية 
ص��ور العري��ق عل��ى م��ر العص��ور. كما 
تأتي هذه المس��اهمة لتتوج مسيرة من 
المس��ؤولية االجتماعي��ة الت��ي أفردتها 

المؤسس��ة للمجالين التراث��ي والثقافي، 
حيث قامت المؤسس��ة في وقت س��ابق 
بدعم إنشاء المركز ليمثل وجهة سياحية 

تعكسالماضي البحري العريق للوالية.
 جدي��ر بالذك��ر أن��ه ف��ي نهاية ش��هر 
يوني��و تم طرح مناقص��ة تأهيل وصيانة 
المركز والتي تشمل التجهيزات الداخلية، 
والع��رض المتحف��ي، ومعالج��ة بع��ض 
للمبنى،  والمكيانيكة  اإلنشائية  الجوانب 
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خالل 

الربع األخير من العام الجاري.

الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السالم لـ "                   ":

بالتعاون مع مؤسسة إيطالية متخصصة لترميم مقتنياته

70  %  نسبة اإلشغال لخط تبليسي ونقلنا أكثر من 4272 مسافر

وزارة التراث تواصل جهودها لترميم مركز فتح الخير بوالية صور

اقبال العائالت 
العمانية على رحالت 

باكو ونركز على 
الجاليات الهندية 

والفلبينية الى جورجيا  

أخبــار

القاهرة -  

ق��ال الدكت��ور عاطف عب��د اللطيف 
رئي��س جمعية مس��افرون للس��ياحة 
والس��فر وعضو جمعيتي مس��تثمري 
الس��ياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، 
تزاي��د  ف��ي  األمريكي��ة  الس��ياحة  أن 
مس��تمر خالل ع��ام 2018 ومرش��حة 
لتك��ون ضم��ن األس��واق األول��ى في 

السياحة الوافدة لمصر بنهاية 2018.
وأك��د عاطف عبد اللطي��ف في بيان 
صادر عن الجمعية اليوم أن الس��ياحة 
األمريكي��ة عائدة بقوة وهذا ما تؤكده 
التقارير والدراسات األخيرة حيث أعلنت 
مجلة »فورب��س« األمريكية إن مصر 
أفضل وجهة س��ياحية خ��الل  2018، 
فيما أعلن��ت ش��ركة »أبركرومبي آند 
كينت« األمريكية الشهيرة مؤخرا عن 
وج��ود ارتفاع في الطلب على الرحالت 
الس��ياحية إلى مصر مما جعلها تقوم 
بإضافة المزيد من الرحالت على جميع 
برامجه��ا ف��ي مصر وه��ذا م��ا أكدته 
مؤسسة »ترافيل ماركيت« األمريكية.
وتش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أن��ه عدد 
الس��ياح األمريكان الذي��ن زاروا مصر 
في 2017 بلغ حوالي 226 ألف س��ائح 
أمريك��ي تقريبا ومتوق��ع أن يتضاعف 

هذا الرقم بنهاية 2018.

أوروبا تتجهز 
الستقبال السياح 

الصينيين

باريس - رويترز  

الس��ياح  أن  مس��وحات  أظه��رت 
الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على 
عروض الس��فر للس��ياحة بأوروبا في 

توجه جديد من نوعه.
وأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز 
لالستشارات أن حجوزات رحالت السفر 
للسياحة في شهري يوليو وأغسطس 
إل��ى أوروب��ا ارتفع��ت بأكثر م��ن 4 % 
مقارن��ة م��ع الفت��رة ذاتها م��ن العام 
الماض��ي بع��د نتائج قوية ف��ي يونيو 

الذي تزامن مع عطلة صينية.
وق��ال فولفجانج ج��ورج مدير معهد 
أبحاث السياحة الصينية الوافدة، وهو 
معهد استش��اري مق��ره ألمانيا، »هذا 
الع��ام سيش��هد بالتأكيد وص��ول أكبر 
عدد من الس��ياح القادمين من الصين 
على اإلطالق«. وتتحس��ن آفاق توافد 
السياح الصينيين إلى أوروبا هذا العام 
بفضل تحسن التذوق الثقافي وتفوقه 
على الرغبة في السفر للتسوق، فضال 
عن المخاوف من برودة االستقبال في 
الواليات المتحدة في ظل والية ترمب.

توقعات بتزايد عدد 
السياح األمريكيين 
الى مصر في 2018

■ الكابتن محمد أحمد
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عمانتل تمنح مشتركيها 3 أضعاف بيانات 
اإلنترنت المتنقل أثناء سفرهم للخارج

ميثاق للصيرفة اإلسالمية يدشن تطبيق 
"مكآفات ميثاق" بعروض وتخفيضات حصرية 

مسقط-

تراف��ق عمانت��ل مش��تركيها ف��ي 
تجواله��م عب��ر العالم ه��ذا الصيف 
من خالل منحه��م ثالثة أضعاف من 
بيانات االنترنت المتنقل أثناء سفرهم 
للخ��ارج عب��ر عرضها » ج��وازك حول 
العالم » الذي يتيح استخدام االنترنت 
المتنقل في أكثر م��ن 110 دول عبر 
العال��م تص��ل ال��ى 6 جيجابايت من 
بيان��ات التجوال لتبقيهم على اتصال 
دائم ليشاركوا لحظاتهم السعيدة مع 
أحبتهم باس��تخدام ش��ريحة عمانتل 
من دون الحاجة إلى استبدال شريحة 
االتص��ال الخاصة به��م، ويأتي هذا 
الع��رض من عمانت��ل تزامنا مع فترة 
الصيف ال��ذي يكثر فيه عادة الس��فر 

إلى الخارج. 
وأوض��ح مصباح ماض��ي، مدير أول 
إدارة القطاع بوحدة مشتركي التجزئة 
بعمانت��ل: إن إثراء تجربة مش��تركينا 
أينما وجدوا ه��و الهدف الذي يدفعنا 
دوما نحو تقديم أفضل العروض التي 
تجعل من حياتهم مختلفة باستخدام 
خدمات عمانتل، له��ذا يأتي تصميم 
ليمنح مش��تركينا  الصيف��ي  العرض 
المسافرين ثالثة أضعاف البيانات في 

حالة االش��تراك في الخدمة ويسهم 
في تعزيز برنامج س��فرهم للتواصل 
م��ع األحبة بكل يس��ر وس��هولة من 
دون الحاجة إلى اس��تبدال الش��ريحة 

ليكونوا على اتصال بالعالم.
ويضي��ف مصب��اح ماض��ي: يغطي 
ه��ذا الع��رض أكث��ر م��ن 110 دول 
ويوف��ر بيان��ات تج��وال تب��دأ م��ن 
500 ميجاباي��ت إل��ى 6 جيجاباي��ت 
واالختيار منها حسب اليوم واألسبوع 
والشهر لنوفر بذلك خيارات متعددة 
لمشتركينا خالل فترة الصيف، مشيرا 
إلى أن العرض يس��ري حتى العاش��ر 

من س��بتمبر القادم، ويمكن لجميع 
مش��تركينا س��واء كانوا مشتركي » 
باقت��ي » و«حي��اك« االش��تراك ف��ي 
العرض من خالل إرسال رسالة نصية 
قصيرة إل��ى الرقم 91199 متضمنة 
حرف )ج( ومنها س��يتلقى المش��ترك 
رس��الة نصي��ة تش��رح ل��ه الباق��ات 
المتوفرة وأس��عارها لالختيار منها ما 
تناس��ب احتياجاته، وفي حالة الرغبة 
ف��ي التحقق م��ن صالحي��ة العرض 
بإمكان المشترك إرسال رسالة نصية 
قصي��رة متضمن��ة ح��رف )س( إلى 

الرقم 91199.

مسقط-

تعزيزا ل��دوره الري��ادي في تقديم 
الخدم��ات والمنتج��ات المتوافقة مع 
اإلسالمية،  الش��ريعة  أحكام ومبادئ 
يواصل بن��ك العز اإلس��المي تقديم  
مجموعة من الحوافز لعمالئه الذين 
يمتلكون حس��ابات التوفير للجوائز ” 
بش��رى ” وكذلك للذي��ن يرغبون في 

فتح حسابات جديدة .
وم��ن بي��ن الحواف��ز التي س��وف 
يحصل عليها العم��الء الحصول على 
بطاقة الخصم المباشر من بنك العز 
اإلسالمي والتي تحتوي على مجموعة 

من الخصوم��ات في أكث��ر من 100 
مح��ل ومتجر  في مختل��ف محافظات 
وواليات الس��لطنة ، ومن بين المزايا 
والتسهيالت التي سوف يحصل عليها 
العمالء أيضا عند فتح حساب التوفير 
للجوائز ” بشرى”  الحصول على أرباح 
متوقعة على أس��اس شهري وكذلك 
الحص��ول على بطاق��ة خصم تُصدر 
مجان��ًا مع توفي��ر خدم��ات مصرفية 
إلكتروني��ة عب��ر اإلنترن��ت، والهاتف 
النق��ال واس��تقبال الرس��ائل النصية 

القصيرة .
ع��الوة عل��ى ذل��ك أصب��ح بإمكان 
للجوائ��ز  التوفي��ر  حس��اب  عم��الء 
بش��رى الدخول في س��حوبات يومية  
وربع س��نوية  وأس��بوعية وش��هرية 
وسنوية، وتبلغ قيمة الجائزة اليومية  
500 ريال عماني موزعة على خمسة 
أش��خاص يحص��ل كل ش��خص على 
100 ري��ال عمان��ي، ف��ي حي��ن تبلغ 
الجائزة األسبوعية 3 آالف ريال عماني 
موزعة على ثالثة أشخاص يحصل كل 
شخص على مبلغ 1000 ريال ، بينما 
تبل��غ الجائزة الش��هرية 25 ألف ريال 
عماني لش��خص واحد و 50 ألف ريال 
عماني قيمة الجائزة الربع الس��نوية 
لش��خص واحد أما الجائزة الس��نوية 
الكبرى فتبلغ قيمته��ا 100000 ألف 

ريال عمان��ي يحصل عليها ش��خص 
واحد فقط.

للجوائ��ز   التوفي��ر  حس��اب  ويع��د 
ف��ي  نوع��ه  م��ن  األول   ” بش��رى   ”
الس��لطنة ال��ذي يأت��ي متوافق��ا مع 
أحكام ومبادئ الش��ريعة اإلس��المية  
حي��ث يقوم البن��ك باس��تثمار أموال 
العم��الء المودعة ورأس م��ال البنك  
في اس��تثمارات متوافقة م��ع أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية ضم��ن وع��اء 
استثماري مش��ترك يتم بعدها توزيع 
األرباح بين الطرفين حسب الحصص 
المتفق عليها مس��بقا.  وحول المزايا 
والحوافز التي يقدمها حساب التوفير 
بش��رى للجوائز قال موسى الجديدي 
الرئي��س التنفي��ذي للعملي��ات ببنك 
العز اإلس��المي : إن المزايا والحوافز 
التي يحملها حساب التوفير ” بشرى” 
للجوائ��ز يأت��ي ضم��ن خط��ط بنك 
الع��ز اإلس��المي الرامية ال��ى تقديم 
المنتجات والخدمات التي يس��تحقها 
عمالؤنا على الدوام كما نحرص على 
انتقائها بدقة وعناية حتى تلبي جميع 
ما يحتاج إليه العمالء وبفضل الجهود 
الت��ي يبذلها فريق العمل اس��تطعنا 
حتى اآلن تقدي��م أكثر من 22 منتجا 
متوافقا مع أحكام ومبادئ الش��ريعة 

اإلسالمية .

مسقط-

تعزيزًا لدوره الري��ادي في تقديم 
والتس��هيالت  المنتج��ات  مختل��ف 
المصرفي��ة المتوافق��ة م��ع مب��ادئ 
وأحكام الشريعة اإلسالمية، وترجمًة 
لرؤية بنك مسقط »نعمل لخدمتكم 
بش��كل أفض��ل كل ي��وم«، دش��ن 
ميثاق للصيرفة اإلس��المية تطبيق » 
مكاف��آت ميثاق« عب��ر الهاتف النقال 
والذي يقدم عروض��ا حصرية مميزة 
م��ن المح��الت التجاري��ة والفن��ادق 

والمطاعم الرائدة بالسلطنة.
يمك��ن لكاف��ة الزبائ��ن الراغبين 
ف��ي االس��تفادة من ه��ذه العروض 
والتخفيضات تنزيل التطبيق بطريقة 
سهلة ومبسطة، حيث يقدم التطبيق 
آخر الع��روض التجارية على بطاقات 
الخصم المباشر والبطاقات اإلئتمانية 
ف��ي أي وقت وأي م��كان، وتأتي هذه 
إس��تراتيجية  م��ن  كج��زء  الخط��وة 
ميثاق للصيرفة اإلس��المية لمواكبة 
عل��ى  الزبائ��ن  وإقب��ال  التط��ورات 

استخدام الخدمات اإللكترونية .
للصيرفة  ميث��اق  زبائن  وبإم��كان 
االس��المية التمت��ع والحص��ول على 
العدي��د م��ن الممي��زات م��ن خالل 
تطبي��ق » مكآف��أت ميث��اق » حي��ث 
يمكن لكافة الزبائ��ن الحصول على 
جميع عروض الخصومات من مختلف 
المحالت التجارية والفنادق والمطاعم 
الرائدة ، كما يمك��ن للزبائن معرفة 
موقع هذه العروض وموقع المحالت 
ويشمل التطبيق الذكي ميزة البحث 
عن المح��الت في الفئ��ات المختلفة 
الكوبون��ات  اس��تعادة  وإمكاني��ة 
م��ع ع��دد م��ن المح��الت التجاري��ة 
باإلضاف��ة إلى مي��زة إش��عار الزبون 
عن عروض المح��الت التجارية، كما 
يمك��ن للزبائن من خ��الل التطبيق 
متابع��ة مدخراته��م وع��رض مواقع 
فروع ميثاق ومواق��ع أجهزة الصراف 
اآللي واإليداع النقدي، كذلك يمكن 
لزبائن ميثاق كس��ب نق��اط  االدخار 
من خالل اس��تخدام بطاق��ات ميثاق 
في التس��وق من المح��الت التجارية 

والمطاعم .

ويعم��ل تطبيق«مكآف��أت ميثاق« 
على جميع الهواتف الذكية ومصمم 
ألجهزة األيف��ون و أندريود و متوفر 
باللغ��ة العربي��ة واإلنجليزية وتعتبر 
عملية التس��جيل في التطبيق سهلة 
وفورية و ال تتطلب تسجيل أو تعبئة 
اس��تمارة لزبائن ميثاق أم��ا الزبائن 
الج��دد فيتطل��ب منهم رق��م بطاقة 
الخص��م المباش��ر من ميث��اق ورقم 
التعريف الش��خصي لتسجيل الدخول 
الفوري حيث يمك��ن  للزبائن تنزيل 
 Android Playstore التطبيق من

.iStore و
وق��ال س��ليمان بن حم��د الحارثي 
، نائ��ب الرئيس التنفي��ذي لألعمال 
المصرفية اإلسالمية ببنك مسقط : 
إننا نسعى دوما في  ميثاق للصيرفة 
ابت��كار وتصمي��م  إل��ى  اإلس��المية 
خدم��ات ومنتجات من أج��ل تقديم 
فوائ��د ومزاي��ا فري��دة م��ن نوعها 
للزبائ��ن مع التركيز ف��ي ذات الوقت 
عل��ى عوام��ل األم��ان،  موضح��ا أن 
تدش��ين تطبيق »مكآف��ات ميثاق » 
يأت��ي لمواكب��ة التط��ورات واإلقبال 
الكبي��ر م��ن قب��ل الجمه��ور عل��ى 
اس��تخدام هذا النوع م��ن الخدمات، 
لذلك تم إضافة هذا التطبيق لتلبية 
احتياج��ات الزبائ��ن ف��ي الس��لطنة، 
مضيفا أن ه��ذه الخطوة تؤكد ريادة 
ف��ي  اإلس��المية  للصيرف��ة  ميث��اق 
تقدي��م خدم��ات وع��روض حصرية 
للزبائ��ن وأيض��ا تقدم التس��هيالت 
المصرفي��ة المختلف��ة عب��ر أفض��ل 

الحديث��ة بحيث يس��اهم  الوس��ائل 
ذل��ك ف��ي توفي��ر الوق��ت والجه��د 
عليه��م من خالل إنج��از معامالتهم 
اليومي��ة عبر الهات��ف النقال، كما أن 
ميثاق س��يواصل تقديم المزيد من 
التس��هيالت والخدمات الجديدة عبر 
الهاتف النق��ال وأيضا طرح الخدمات 
التقني��ات  باس��تخدام  المرتبط��ة 
وتكنولوجيا المعلومات حيث تش��هد 
بالس��لطنة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 
وعلى مستوى المنطقة والعالم طفرة 
كبي��رة وإقباال متزايدًا م��ن الزبائن 
لذلك يهدف ميثاق  إلى مواكبة كافة 
هذه التط��ورات وطرحها في س��وق 
الس��لطنة مقدم��ا الش��كر والتقدير 
لزبائن ميثاق على ثقتهم بالمنتجات 
المصرفية  والتس��هيالت  والخدمات 
التي نقدمها له��م والتي والحمدهلل 
تش��هد اقبااًل كبيرًا من قبل الزبائن 
ونح��ن نتطلع في المرحل��ة المقبلة 
ال��ى تقديم خدم��ات جدي��دة تلبي 

احتياجات الزبائن .

■ سليمان الحارثي

مسقط-

ترجمة إللتزامه المستمر بتطبيق أحدث التقنيات 
التي تضمنتجربة مصرفية استثنائية للزبائن الكرام 
والمقرونة بمستوياتعالية من األمان والحماية، عزز 
بنك ظفار  تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف 
النقال بخاصي��ة “الواقع المع��زز” التفاعلية، ليكون 
بذل��ك أول مص��رف محلي يطب��ق ه��ذه الخاصية 

والمخصصة لحاملي البطاقات اإلئتمانية.
وق��ال مروان الزدجال��ي، رئيس القن��وات البديلة 
لبنك ظفار: نس��عىدائمًا ف��ي بنكظفار إلى مواكبة 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجياعندما يتعلقاألمر 
بخدمة زبائننا الكرام، وس��تعمل الخاصية الجديدة 
على إث��راء تجربة زبائننا عند اس��تخدامهم لتطبيق 
الخدمات المصرفية عبر الهات��ف النقال، إذ نحرص 
على تقديم خدمات ال مثيل لها والتي تتميز بمعايير 

عالية من الجودة.
جدير بالذكر أن خاصية “الواق��ع المعزز” المتاحة 
لحامل��ي بطاق��ات اإلئتم��ان التابع��ة لبن��ك ظف��ار 
متواج��دة على صفح��ة الدخول المس��بق للتطبيق 
من خ��الل كاميرا الهاتف التي تقوم بمس��ح بطاقة 
االئتمان وبالتالي ويمكن للمس��تخدم اإلس��تفادة 
من عدد من المزايا التي تشمل اإلطالع على نقاط 
برنامج المكاف��آت لبطاقات اإلئتمان، واإلطالع على 
رصي��د بطاق��ة االئتم��ان، ودفع مس��تحقات بطاقة 

اإلئتمان، وكذلك اإلطالع على كشف حساب البطاقة 
اإلئتمانية آلخر 10 معامالت.

ويقدم بنك ظف��ار من خالل التطبي��ق عددًا من 
الخدمات الفورية التي تش��مل، خدمة دفع الفواتير، 
وخدمة تعبئة رصيد الهاتف النقال، ودفع مستحقات 
البطاقة اإلئتمانية، وخدمة معرفة أقرب فرع وأجهزة 
الصراف اآلل��ي واإليداع النق��دي، والتحويل الفوري 
لألموال إلى حس��ابات الطرف الثالث من بنك ظفار، 
وخدم��ة التحوي��ل الف��وري إلى أي مص��رف آخر في 
الس��لطنة، كما يحتوي التطبيق على أس��عار صرف 
العم��الت، وما يتميز تطبيق بنك ظفار عن غيره هو 
خدمة نقد بال بطاقة إذ تتيح للزبائن الكرام امكانية 
سحب مبالغ نقدية عبر أي من أجهزة الصراف اآللي 

التابعة لبنك ظفار دون اس��تخدام بطاقة فقط من 
خالل طلب الخدمة عبر التطبيق.

ويح��رص البنك ضم��ن رحلة “معً��ا 2020” على 
تعزي��ز مكانت��ه ف��ي القط��اع المال��ي والمصرفي 
للس��لطنة و أن يصب��ح أفضل بنك ف��ي الخليج من 
خ��الل تش��جيع االبتكار وإث��راء التجرب��ة المصرفية 
للزبائ��ن عبر المنتجات والخدم��ات المبتكرة، عالوة 
توظيف أحدث وس��ائل التكنولوجي��ا العصرية، كما 
يس��عى البنك لتحقي��ق رؤيته وتنفيذ اس��تراتيجيته 
التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل 
تجربة مصرفي��ة للزبائن من خ��الل تطبيق أفضل 
الممارس��ات العالمية في عالم الصيرف��ة والبنوك، 
وق��د مكن ذلك بنك ظفار من تص��در قائمة أفضل 

البنوك في المنطقة.

بنك ظفار يعزز تطبيقه للخدمات
المصرفية عبر الهاتف النقال بخاصية تفاعلية

■ مروان الزدجالي

1.3 مليون ريال قيمة الجوائز في
حساب "بشرى" من بنك العز اإلسالمي
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دبي-

»س��ياحة  عل��ى  الطل��ب  تنام��ي  كان 
المهرجان��ات« م��ن أه��م مالم��ح المش��هد 
الس��ياحي خالل الفترة الماضي��ة، خاصة بين 
المس��افرين من الش��باب المتعطش لخوض 
تجارب فريدة ورائعة، وذلك وفق خبراء السفر 
في ويجو، سوق السفر اإللكترونية األولى في 

الشرق األوسط وآسيا. 
وق��ال مأم��ون حمي��دان، مدير ع��ام ويجو 
لمنطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 
والهند: يحرص المسافر اليوم، من أغلب دول 
العالم، على تخصيص جزء ال يستهان به من 
ميزانية الرحلة لحضور ومعايشة المهرجانات 
الموس��مية والموس��يقية والثقافي��ة وحت��ى 
مهرجانات التس��وق في الوجهة التي يس��افر 
إليها. ونلحظ أن المسافرين الشباب باألخص 
على استعداد إلشباع ش��غفه وتحقيق أحالمه 
بحضور احتفاليات ومهرجان��ات بعينها، حتى 
لو اس��تدعى منه ذل��ك أن يحلق في رحلة إلى 

قارة أخرى.

مهرجانات الموسيقى تتصدر
المهرجان��ات  أن  إل��ى  حمي��دان  وأش��ار 
الموس��يقية أضح��ت واحدة من أه��م عوامل 
جذب الس��ياح ف��ي اآلونة األخي��رة، حيث يجد 
المس��افر العدي��د من العوامل التي تش��جعه 
عل��ى الترتيب لرحلة يحضر خاللها مهرجانات 
شهيرة؛ من قبيل »تومورو الند« في بلجيكا، 
»إكزي��ت« في صربي��ا، موازين ف��ي المغرب، 
وجرش في األردن، وكذلك مهرجان كوتشيال 

في الواليات المتحدة. 
كما الحظ خبراء السفر اتجاهًا صاعدًا بقفزات 
كبيرة في عمليات البحث عن سبل السفر إلى 
الدول المضيف��ة لمثل تلك المهرجانات حول 
العالم، وخاصة في األش��هر التي تسبق موعد 
انطالق تل��ك الفعالي��ات الموس��يقية. فعلى 
سبيل المثال، تش��ير األرقام الخاصة بإنجلترا، 
باعتباره��ا البلد التي تش��هد أكب��ر عدد من 
المهرجانات الموس��يقية على مستوى العالم، 
إلى تنامي س��ياحة المهرجانات الموس��يقية 
بنس��بة 20 بالمائة في عام 2016 بالمقارنة 
بالعام الذي سبقه، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة 

»يو كيه ميوزك«. 
المهرجان��ات  قائ��اًل:  حمي��دان،  يعق��ب 
الموس��يقية الش��هيرة قادرة بكل تأكيد على 
اجتذاب أعداد كبيرة من الس��ائحين، بل وقد 
تتفوق على بعض الفعاليات الرياضية العالمية 
لجهة أعداد الحض��ور. وألننا نعيش في عصر 
منصات التواصل االجتماعي، فإن المسافرين 
الشباب يسعون إلى تخليد ذكريات حضورهم 

لتل��ك المهرجانات الموس��يقية ومش��اركتها 
األصدق��اء عب��ر حس��اباتهم، مما يش��جعهم 

بدورهم على السعي إلى حضورها.

طفرة في الشرق األوسط 
ف��ي مع��رض حديثه ع��ن منطقة الش��رق 
األوسط، نوّه حميدان إلى األهمية التي بدأت 
تكتس��بها المهرجان��ات التي تقيمه��ا بلدان 

المنطقة، ومنها مهرجان دبي للتسوق، حتى 
أضحت وجهًة للسياح من مختلف دول العالم. 
وخالل فعاليات مهرجان دبي للتس��وق هذا 
العام، ش��هدت ويجو زيادة الفتة في عمليات 
البح��ث عن الرحالت إلى دبي، بلغت نس��بتها 
20 بالمائ��ة مقارن��ة بالفت��رة نفس��ها العام 

الماضي. 
يق��ول حمي��دان: كان لمهرجان��ات عائلية 
كبرى جذاب��ة من قبيل مفاج��آت صيف دبي، 
ومهرجان صي��ف أبوظبي دور كبير في تنامي 
ع��دد الس��ياح إل��ى المنطقة عل��ى نحو الفت 
للغاي��ة. فه��ي بمثابة فرصة س��ياحية كبيرة 
وجذابة لتعزيز صورة الدولة س��ياحيًا وخاصة 

في بقية مواسم العام.
وعل��ى المنوال نفس��ه، تس��عى بقي��ة دول 
الخليج إلى االس��تثمار فيما لديها من عوامل 
جذب لس��ياحة المهرجانات، سواًء للسياح من 
المنطقة أو عل��ى نطاق عالمي. ففي المملكة 
العربي��ة الس��عودية، تق��ام ع��دة مهرجانات 
ثقافية؛ ومن أهمها مهرجان الجنادرية، سوق 

عكاظ، ومهرجان صيف جدة.

وجهات جاذبة
وبهدف مواكبة رواج س��ياحة المهرجانات، 
تح��ول م��زودو خدمات الس��فر إل��ى الترويج 
لوجهات واعدة جديدة في سياحة المهرجانات، 
ومنها مهرجان س��اراواك لموس��يقى الغابات 
المطيرة في بورني��و بماليزيا، وبطولة العالم 
لموس��يقى الجيت��ار ف��ي فنلن��دا، ومهرج��ان 

هورنبيل الذي يقام في شمال شرق الهند. 
وس��باقات  مهرجان��ات  صيح��ة  وظه��رت 
السيارات الكالسيكية )وخاصة في بريطانيا(، 
واكتس��بت حي��زًا م��ن اهتم��ام المس��افرين 
من عش��اق وه��واة الس��يارات الكالس��يكية 
والرياضية. إضافة إلى ذلك، فقد اسهم تزايد 
االهتمام بس��ياحة الطعام في اجتذاب شرائح 
متنوعة من الس��ياح الذين ص��اروا يخططون 
للس��فر ف��ي عطالته��م إل��ى البل��دان الت��ي 
تحتض��ن مهرجانات فنون المطب��خ العالمي، 
ومنها مهرجان دبي للمأكوالت في اإلمارات؛ 
وبيتزافيست في نابولي اإليطالية؛ ومهرجان 
الروبيان في والية ماين األمريكية؛ ومهرجان 

األطباق النباتية في تايالند.

مسقط-

دش��نت ش��ركة النقل الوطن�ية العم�انية 
)العذيب��ة-  )٩( رق��م  خ��ط  "م�واص��الت" 
األنصب-المس��فاه الصناعي��ة( اعتبارًا من 

يوم الجمعة 3 أغسطس الجاري.
يأت��ي ذلك في إطار الجه��ود التي تبذلها 
الش�ركة لتوس��يع نطاق شبكة النقل العام 
بمحافظة مس��قط مما يس��هم ف��ي تعزيز 
ثقافة اس��تخدام حاف��الت "مواصالت" عبر 

توفير وسيلة للتنقل بكل سهولة ويسر.
ويش��كل الخط الجديد حلق��ة وصل بين 
ع��دد من المناط��ق الحيوية ف��ي محافظة 
مسقط نظرًا لمروره بأهم المراكز التجارية 
والمؤسس��ات الصناعية وذلك وفق المسار 
اآلت��ي: ) االنط��الق م��ن محط��ة حاف��الت 
"مواص��الت" بالعذيبة- العذيب��ة الجنوبية 
- جام��ع الس��لطان قاب��وس األكبر- جس��ر 
المش��اة )الغب��رة(- عم��ان افني��وز م��ول- 
مس��قط جراند مول-بانوراما مول -مجمع 
الرياضي-المستش��فى  قابوس  الس��لطان 
الس��لطاني- األنصب-فلج الشام-العوابي-
منقطة المسفاه الصناعية( وبعدها ستقوم 
الحافلة بالرجوع على نفس المس��ار وصواًل 

إلى نقطة االنطالق.
وتس��يّر "مواصالت" رحالته��ا عبر الخط 

الجديد ذهاب��ًا وإيابًا  بمعدل حافلة كل 30 
دقيقة بدءًا من الس��اعة السادس��ة صباحًا 
طيلة أيام األس��بوع وأيام العطل الرسمية، 
كما يمك��ن للراغبين في اس��تخدام الخط 
الجديد شراء التذاكر من على متن الحافلة.

 وبإمكان ال��ركاب القادمين من المعبيلة 
أو روي على الخط رقم )1( النزول عند جسر 
المش��اة بالغبرة ومن ثم اس��تقالل الحافلة 
على خ��ط رقم )9( والذه��اب إلى األنصب، 
ولل��ركاب القادمي��ن من الخوي��ر على خط 
رق��م )8( النزول كذلك عند جس��ر المش��اة 
بالغب��رة أو جامع الس��لطان قابوس األكبر 
وم��ن ثم اس��تقالل الحافلة عل��ى خط رقم 
)9( والذه��اب باتجاه األنص��ب، أما الركاب 
القادمين من بوش��ر على خط رقم )12ب( 
يمكنهم النزول عند المستشفى السلطاني 
أومجمع السلطان قابوس الرياضي ومن ثم 
استقالل الحافلة على خط رقم )9( والذهاب 
إلى األنصب أو أي منطقة أخرى على مس��ار 
الخط الجديد رقم )9( ويكون طريق العودة 

على نفس المسار.
كم��ا تج��در اإلش��ارة  إل��ى أن حاف��الت 
"مواص��الت" داخ��ل المدين��ة ق��د صممت 
خصيصا وفقا لمواصفات تتالئم مع طبيعة 
الط��رق بالس��لطنة كم��ا تمت��از بانخفاض 
تكلفته��ا م��ن حي��ث الوق��ود والصيانة و 

سهولة وسرعة الصعود على متن الحافالت 
والنزول منها. كما تم مراعاة توفير مساحات 
للعائالت والنساء باإلضافة إلى خدمات نقل 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة إلى جانب وجود 
خدمة )الواي-فاي( المجاني على متن جميع 

الحافالت. 
وقامت "مواص��الت" بنقل أكثر من )2,5( 
ملي��ون راكب عل��ى متن جمي��ع خطوطها 
داخل محافظة مسقط والخطوط الخارجية 
إل��ى مختل��ف محافظ��ات الس��لطنة خالل 
النصف األول من العام الحالي بمعدل أكثر 
من  14 ألف راكب يوميًا وبنسبة نمو بلغت 

. % 15
وتدعو "مواصالت" الجميع إلى اس��تخدام 
حاف��الت النق��ل الع��ام لما لها م��ن أهمية 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة وبيئية عل��ى الفرد 
والمجتم��ع، إذ تكمن األهمي��ة االقتصادية  
في رف��ع  مس��توى الدخ��ل  ورف��د مختلف 
الجوان��ب االقتصادية بالس��لطنة والتقليل 
من التكالي��ف اإلجمالية لعمليات تش��غيل 
قط��اع النقل، كما انه��ا تقلل من اإلصابات 

والوفيات الناتجة عن حوادث السير. 
 أما ع��ن األهمية االجتماعي��ة تتضح في 
االندماج االجتماعي إذ تساعد وسائل النقل 
العام ف��ي تعزيز ترابط الح��س االجتماعي 
بين مختلف فئات المجتمع من كبار الس��ن 

والط��الب وذوي االحتياجات الخاصة، وتأتي 
أهميتها البيئية في تحس��ين جودة الهواء 
عن طريق التقليل م��ن انبعاثات المركبات 
ومس��تويات تضرر طبقة األوزون، كما انها 

تقلل من اس��تهالك الوقود واالعتماد على 
الطاقة إلى جان��ب الحد من ضجيج الحركة 
المرورية وتحسين الجودة البيئية والتقليل 

من االختناقات المرورية.

خبراء سفر: إقبال على سياحة المهرجانات لتجارب سفر أكثر أصالة
أكدوا على أنها من أهم مالمح المشهد السياحي 

يشمل العذيبة - األنصب - المسفاة الصناعية 
مواصالت تدشن خط رقم 9 لتوسيع شبكة النقل 

المسافرون الشباب 
مستعدون إلشباع 

ش�����غفهم وتح��قيق 
أحالمهم بحضور 
االح�����تفالي���ات 

والمهرجانات 
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مسقط - العمانية

تتبوأ الخيالة الس��لطانية بش��ؤون البالط 
الس��لطاني مكانة مرموقة في عالم سباقات 
مس��تلهمة  الفروس��ية  ورياض��ات  الخي��ل 
إنجازاتها من الفكر الس��امي لحضرة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، 
حفظه اهلل ورعاه،الذي أرسى دعائمها ورسخ 
مبادئها وأعلى شأنها لتزخر بسجل حافل من 
اإلنج��ازات العالمية في مختلف مش��اركاتها 

الدولية.
وتع��د هذه االنجازات من منجزات النهضة 
المباركة، حيث أكد العميد أول عبدالرزاق بن 
عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية 
أن الخيال��ة الس��لطانية حقق��ت العديد من 
االنجازات العالمية في عالم س��باقات الخيل 
ورياض��ات الفروس��ية حيث تأه��ل مؤخرًا 8 
فرس��ان و10 خيول من الخيالة الس��لطانية 
إل��ى بطولة العال��م أللعاب الفروس��ية التي 
س��تقام في الواليات المتحدة األمريكية بعد 
اجتيازه��م س��باقات دولية نظمه��ا االتحاد 
الدولي للفروسية بعدد من الدول األوروبية.

تأهل 
وتأهل الفارس هش��ام بن صالح الفارسي 
على صه��وة الفرس"فينوس" بع��د اجتيازه 
س��باق لينير الدولي الفرنس��ي الذي نظمه 
االتح��اد الدول��ي لمس��افة 160 كيلومت��را 
وتأهل الف��ارس أحمد بن س��الم الحمداني 
على صه��وة الفرس "تاجزوه" بع��د اجتيازه 
سباق ممبازيه الدولي الفرنسي الذي نظمه 
االتح��اد الدولي للفروس��ية لمس��افة 160 
كيلومت��را وتأه��ل الفارس صالح بن س��الم 
البلوش��ي على صهوة الحصان "رايس" بعد 
اجتيازه الس��باق نفس��ه وتأهل الفارس علي 
بن حس��ن الفارس��ي على صه��وة الحصان 
"خنجر" بعد اجتيازه س��باق فل��وراك الدولي 
الفرنس��ي ال��ذي نظم��ه االتح��اد الدول��ي 
للفروس��ية لمس��افة 160 كيلومت��را وتأهل 
الف��ارس محمود ب��ن مرهون الف��وري على 
صهوة الف��رس "دليلة" بعد اجتيازه س��باق 
بابن هاوس��ن الدولي األلماني الذي نظمه 
االتح��اد الدولي للفروس��ية لمس��افة 160 

كيلومترا.
كما تأهل الفارس عادل بن سعيد البلوشي 
عل��ى صهوة الحص��ان "رافال" بع��د اجتيازه 

س��باق بابن هاوس��ن الدولي األلماني الذي 
نظم��ه االتحاد الدولي للفروس��ية لمس��افة 
160 كيلومت��را وتأه��ل الف��ارس فيصل بن 
ابراهيم الفارس��ي على صهوة الفرس "كارا" 
بعد اجتيازه الس��باق نفس��ه وتأهل الفارس 
حسين بن علي الفارسي على صهوة الحصان 
"رافال دي كارير" بعد اجتيازه سباق ممبازيه 
الدولي الفرنسي الذي نظمه االتحاد الدولي 

للفروسية لمسافة 160 كيلومترا.
خي��ول الخيال��ة الس��لطانية الت��ي تأهلت 
لبطول��ة العال��م أللع��اب الفروس��ية ه��ي 
"فين��وس" و"تاج��زوه" و"راي��س" و"دليلة" 
كاري��ر"  دي  "راف��ال  و  و"كارا"  و"راف��ال" 

و"توسكان" و"أونديا".

تتويج
وأش��ار العميد أول قائد الخيالة السلطانية 
إل��ى أن الخيالة الس��لطانية حقق��ت المركز 
الثال��ث وتوج��ت بالميدالي��ة البرونزية في 
بطول��ة كأس العالم للق��درة والتحمل التي 
أقيم��ت ببريطاني��ا ع��ام 2012م، مؤك��دًا 
بقوله: سنسعى خالل المشاركة القادمة في 
بطولة العالم أللعاب الفروسية لتحقيق مركز 

متقدم وتمثيل السلطنة التمثيل المشرف.
ففي عالم س��باقات الخيل تواصل الخيالة 
العالمي��ة  إنجازاته��ا  تحقي��ق  الس��لطانية 

وإل��ى جانب البطوالت الدولي��ة التي حققها 
الحص��ان البط��ل "ميس��ور" ف��ازت الخيالة 
الس��لطانية بألق��اب عديدة م��ن بينها لقب 
أفض��ل مال��ك للخي��ل العربي��ة األصيلة في 
بريطانيا لموسم 2017 وجاء تتويج الخيالة 
الس��لطانية به��ذا اللقب بع��د أن تصدرت 
خيوله��ا المراكز األولى في الس��باقات التي 
أقيم��ت في مختلف مضامير س��باقات الخيل 
البريطانية في موس��م 2017 فقد حس��مت 
خيول الخيالة السلطانية العديد من سباقات 
الفئتين األولى والثانية بمش��اركة نخبة من 
الخي��ول العربي��ة األصيل��ة التي له��ا نتائج 
متقدمة في عالم س��باقات الخيل. ومن أبرز 
نتائجه��ا في موس��م 2017 تتويج الحصان 
"نفي��س" ب��كأس الديرب��ي البريطاني على 
مضم��ار دونكاس��تر وف��وز الحص��ان "ريام" 
بالمركز األول على مضم��ار نيوبري وتتويج 
الفرس "س��لفين الم��وري" بالمرك��ز األول 
وتحقيق الف��رس "الكرامة" مرك��ز الوصيف 
في منافسات س��باق يوم دبي العالمي على 
مضم��ار نيوبري البريطان��ي والذي خصص 

لخيول الفئة األولى.

مراكز متقدمة 
وحول س��باقات الخيل، أش��ار الش��هورزي 
إل��ى أن الخيال��ة الس��لطانية حقق��ت مركز 

الوصي��ف ف��ي س��باقات الخي��ل الفرنس��ية 
لموس��م 2016 وذلك بعد تحقي��ق خيولها 
مراكزًا متقدمة في مختلف مشاركاتها على 
مضامير الخيل الفرنس��ية فأص��درت الجهة 
المنظمة لس��باقات الخيل الفرنسية "فرنس 
جالوب" إحصائية كشفت من خاللها النتائج 
المتقدم��ة للخيول المش��اركة في س��باقات 
الخي��ل الفرنس��ية لموس��م 2016 فتوجت 
الخيال��ة الس��لطانية بمرك��ز الوصيف ومن 
أبرز نتائجها فوز الحص��ان "الصقر" بالمركز 
األول 3 مرات وفوز الفرس "سلفين الموري" 
بالمركز األول مرتين وفازت الفرس "كريمة" 
بالمرك��ز األول م��رة واح��دة وف��از الحصان 
"نفي��س" بالمركز األول م��رة واحدة وفازت 
الفرس "ورود" بالمركز األول مرة واحدة وفاز 
الحص��ان "جاكيري صافن��ات" بالمركز األول 
مرة واحدة وفوز الحصان "فولكان دي كلوز" 
بالمركز األول مرة واحدة إلى جانب المراكز 

المتقدمة األخرى.
أم��ا في بط��والت جمال الخي��ل، فواصلت 
الخيال��ة الس��لطانية انجازاتها ف��ي مختلف 
المحافل الدولية فتوجت بالعديد من األلقاب 
العالمي��ة ف��ي المس��ابقات الدولي��ة لجمال 
الخي��ل العربية من بينها تتوج الفحل "اي ام 
بي��ارد كارثر" بلقب بطول��ة األفحل للبطولة 

األوروبية لجم��ال الخيل العربية لعام 2016 
التي أقيمت ببلجيكا وتنافس��ت على ألقابها 
150 خي��ال من خيول الجمال على مس��توى 
العالم بمش��اركة صفوة مرابط جمال الخيل 
العالمي��ة كم��ا حققت الفرس "البرنس��يس 
عالية" لقب أجمل رأس في البطولة وتوجت 
الفرس "اج��ا يوروبا" بلقب البطلة البرونزية 

لألفراس.

ميداليات 
وفي هذا الس��ياق، أوضح العميد أول قائد 
الخيالة الس��لطانية أن الخيالة الس��لطانية 
توج��ت بمداليتي��ن برونزيتين ف��ي بطولة 
كأس العالم لجمال الخي��ل العربية األصيلة 
لعام 2016 التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية 
باري��س في بطول��ة تصنف األكب��ر واألقوى 
عالميً��ا لبط��والت جم��ال الخي��ل العربي��ة 
األصيلة وش��اركت في منافس��اتها أكثر من 
140 خي��اًل من أجمل خي��ول الجمال بالعالم 
م��ن 20 دولة حيث ف��از بالميدالي��ة األولى 
الفحل "اي ام بيارد كارثر"، وحققت الميدالية 

الثانية الفرس "اجا يوروبا".
وحققت خيول الجمال للخيالة الس��لطانية 
هذا العام العديد م��ن اإلنجازات من أبرزها 
ف��وز المه��رة "برنس��يس م��روان ار س��ي" 
بالميدالي��ة الذهبي��ة وذلك في منافس��ات 
بطول��ة تكس��اس األمريكية لجم��ال الخيل 
العربي��ة كم��ا حقق��ت المهرة "برنس��يس 
مروان" لقب البطل��ة الفضية لبطولة كأس 
العال��م لمربي خي��ول الجم��ال العربية التي 

أقيمت بالواليات المتحدة األمريكية.

الصولجان 
الخيال��ة الس��لطانية  كم��ا حق��ق فري��ق 
للصولج��ان "البول��و" العدي��د م��ن األلقاب 
الدولي��ة من بينها تتويجه الش��هر الماضي 
بلقب البطول��ة الدولية الت��ي نظمها نادي 
س��انتا ماريا األس��باني بمش��اركة عدة فرق 
من أوروبا إلى جانب مش��اركة فريق الخيالة 
السلطانية الذي فاز بالمباراة النهائية وتوج 

باللقب.
وتؤك��د ه��ذه اإلنج��ازات الخط��ى الثابتة 
التي تس��ير على نهجها الخيالة الس��لطانية 
وتمنحها مكانة كبيرة تحظى بإشادة دولية 
واسعة تبرهن على تقدمها في عالم سباقات 

الخيل ورياضات الفروسية.

نستلهم إنجازاتنا من فكر جاللة السلطان المعظم 

العميد أول عبدالرزاق الشهورزي قائد الخيالة السلطانية :

الخيالة السلطانية تتبوأ مكانة مرموقة في عالم سباقات الخيل ورياضات الفروسية 

لندن - العمانية
توجت الخيالة السلطانية بثالثة كؤوس 
بع��د فوزها بثالثة أش��واط في منافس��ات 
س��باق دبي الدولي الذي أقيم على مضمار 
نيوبري البريطاني بمش��اركة 80 خياًل من 
نخبة الخي��ول العربية األصيل��ة من بينها 
خي��ول للفئة األولى في س��جلها انتصارات 

دولية.
للخيال��ة  »نفي��س«  الحص��ان  وحس��م 
السلطانية الش��وط الرئيسي وتوج باللقب 
بعد منافسة قوية شهدها السباق ، والفوز 
بثالثة كؤوس في س��باق دول��ي كبير يعد 
انجازًا يضاف إلنجازات الخيالة الس��لطانية 

الدولية المتواصلة في سباقات الخيل.
وف��ي ه��ذا الس��ياق أك��د العمي��د أول 
عبدال��رزاق بن عبدالقادر الش��هورزي قائد 
الخيالة الس��لطانية أن س��باق دبي الدولي 
يعد واحدًا م��ن أبرز س��باقات الخيل التي 
تق��ام ببريطانيا و يش��هد منافس��ة قوية 
نظرًا لمشاركة خيول قوية من بينها خيول 
الفئة األول��ى وتوجت الخيالة الس��لطانية 
بثالثة ك��ؤوس من أبزرها الفوز بالش��وط 

الرئيسي الذي حققه الحصان »نفيس«.
وأعرب الشهورزي عن بالغ سعادته بهذا 
الفوز ألن��ه تحقق بخيول أنتجته��ا الخيالة 
السلطانية ، مبينًا أن هذا العمل جاء ضمن 
خطة أعدت لذل��ك بتوليد وإنت��اج الخيول 
العربي��ة األصيلة ث��م تأهيلها للمش��اركة 

والمنافسة الدولية لتحقيق اإلنجازات.
»نفي��س  الس��لطانية  الخيال��ة  خي��ول 
والش��امي وثروة« واصلت تحقيق نتائجها 
المتقدم��ة في س��باقات الخي��ل الدولية ، 
واس��تطاعت منافس��ة الخيول المش��اركة 
في س��باق دب��ي الدول��ي والتف��وق عليها 
والتتوي��ج بالمركز األول حيث توج الحصان 
»نفي��س« بالمرك��ز األول ف��ي منافس��ات 
الش��وط السادس الش��وط الرئيسي الذي 
خصص للخي��ول العربية األصيل��ة »الفئة 
األولى« لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس 
اوليفييربيليي��ه وإش��راف المدرب تش��ارلز 

جوردان.
كم��ا توج الحص��ان »الش��امي« بالمركز 
األول ف��ي منافس��ات الش��وط الرابع الذي 
خصص للخي��ول العربية األصيل��ة »الفئة 

بقي��ادة  مت��ر   1200 لمس��افة  األول��ى« 
الف��ارس اوليفييربيلييه وإش��راف المدرب 
س��عيد الب��ادي وتوج��ت المه��رة »ثروة« 
بالمركز األول في منافسات الشوط الثالث 
المخصص للخيول العربية األصيلة لمسافة 
1400 مت��ر بقيادة الف��ارس اوليفييربلييه 

وإشراف المدرب سعيد البادي.
الحص��ان »نفي��س« من إنت��اج الخيالة 
انجازات��ه  تحقي��ق  يواص��ل  الس��لطانية 
المتواصلة على مضامير س��باقات الخيل 
األوروبية وتوج بالشوط الرئيسي لسباق 
دبي الدولي لخيول »الفئة األولى« شوط 
»ش��ادول دبي العالمية« لمسافة 2000 
متر والذي ش��اركت في منافس��اته نخبة 
م��ن الخيول العربي��ة األصيلة التي تملك 
في رصيدها إنجازات دولية عديدة وشهد 
الس��باق منافس��ة قوي��ة من��ذ انطالقته 
حتى نهايته وحس��م الحص��ان »نفيس« 
المنافس��ة لصالحه، وحقق المركز الثاني 
مرب��ط  لمالك��ه  »الموف��ق«  الحص��ان 
الش��قب لس��باقات الخيل بقيادة الفارس 
جولي��ان اوج وإش��راف الم��درب توماس 

فورس��ي وحص��ل عل��ى المرك��ز الثال��ث 
الحصان »مهداف عذب��ه« لمالكه مربط 
عذبه بقيادة الفارس تاج اوش��يه وإشراف 

المدرب فيلب كولينجتون.
وحس��م الحص��ان »الش��امي« للخيال��ة 
الس��لطانية منافسات الش��وط الرابع الذي 
خص��ص للخيول العربي��ة األصيلة » الفئة 
األولى » ش��وط مضمار جبل علي لمسافة 
1200متر وش��اركت في الشوط نخبة من 

الخي��ول العربية األصيلة وبعد المنافس��ة 
الت��ي تمي��ز به��ا الش��وط ت��وج الحصان 
»الش��امي« بالمرك��ز األول وحق��ق المركز 
الثان��ي الحص��ان »أح��رز« لمالك��ه جي ام 
وترجان بقيادة الفارس فرانس��وا وإش��راف 
الم��درب دي وترجان وحص��ل على المركز 
الثالث الحصان »س��وتريم« لمالكه بهرتز 
بقيادة الفارس تاج اوشيه وإشراف المدربة 

بي بوتن.

الخيالة السلطانية تتوج بثالثة كؤوس في سباق دبي الدولي ببريطانيا 

■ العميد أول عبدالرزاق الشهورزي

■ إنجازات عدة تحققها 
الخيالة السلطانية 
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

ث��ارت الدنيا وَل��م تقعد، حينما قال وزير الس��ياحة خالل مؤتمر 
صحف��ي أنه تم تجهيز 24 حماما في عدد من المواقع الس��ياحية 
من خالل استثمار األهالي وأن الوزارة تدفع مبلغ 800 ريال تقريبا 

لألهالي عن كل مشروع دورات المياه إلدارتها واإلشراف عليها. 
هذا النقد الذي أثاره البعض بس��بب تغريدة مواطن زار صاللة 
وتوق��ف في إح��دى المواقع على طري��ق أدم ثمريت ووجد إهماال 
وعدم نظافة دورات المياه ووقوف طوابير انتظار، والهرج والمرج 
تصاحب كل موس��م س��واء لخري��ف صاللة او حتى في الموس��م 

الشتاء حينما يرتحل الناس.
وزارة الس��ياحة ليس��ت الجهة المعنية حقيقة عن انشاء دورات 
مي��اه، ألن اختصاصاته��ا وض��ع االس��تراتيجيات والخطط وليس 
التنفيذ للمش��اريع الذي يعنى به جهات أخرى مثل ش��ركة عمران 

ووزارة البلديات مثال.
نزور بلدان العالم ش��رقا وغربا، ال نجد ان وزارة الس��ياحة تنفذ 
ه��ذه الخدم��ات، ب��ل توفرها جه��ات خدمي��ة أخرى مث��ل البلدية 
وشركات القطاع الخاص مثال تجد دورات مياه عند محطات الوقود 
ويتم دفع مبالغ عند استخدامها أو وجود دورات مياه في المطاعم 
والمقاهي والفنادق. لكن نحن ال نزال نفكر بعقلية العالم الثالث 

وأن الحمامات ودورات المياه أولوية وزارة السياحة مثال.
مش��كلتنا نض��ع المطرق��ة والس��ندان عل��ى جه��ة لي��س م��ن 
اختصاصه��ا ونل��وك الكالم عب��ر ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
ونعطي مس��ببات اإلخفاق ونرمي الكلمات غير الس��وية والتي ال 
تتوافق مع ما وصف به أهل عُمان » لو جئت أهل عُمان ما سبوك 
او شتموك« ولكننا نتغنى بهذه العبارات وال نطبقها وكان األغلبية 
يرمون كلمات على شخص الوزير الذي يعمل بجهد كبير من أجل 
تغيير الصورة في القطاع السياحي، ويصارع في مجلس الوزراء 
من أج��ل تعزيز هذه القطاع ليكون رافدا مهم��ا ومن أجل توفير 
المخصصات المالية وتهيأة المناخ االستثماري لجذب المستثمرين 

النشاء الفنادق وغيرها من المشاريع.
مشكلتنا أننا نرمي الكالم وال نعرف حقائق الواقع واألدوار التي 
علينا ان نعرفها الن هناك جهات متعددة عليها أن تقوم بجهودها 

الن هذه اختصاصات جهات عدة ال تقتصر على وزارة السياحة.
لربما أن وزارة الس��ياحة في فوهة البركان اليوم، ولذلك ترمى 
بالحج��ر  الن كل م��ا يعن��ى بالس��ياحة مرتب��ط م��ن وجهة نظر 

الكثيرين بها كوزارة معنية بالسياحة.
نقول اليوم أن الس��ياحة ليست حماما أو دورة مياه، لتعطى كل 
هذه المس��احة من الحدي��ث والنقاش، بل هناك أش��ياء أكبر من 
هذا يجب علينا ان نناقش��ه بتوس��ع وإدراك الن العالم يتقدم في 
كسب السياح العالميين ونحن ال نزال نسبة السياح لدينا متدنية 
ومساهمة السياحة ال ترقى مع مقومات وسمعة السلطنة سياحيا 

وأمنيا وجغرافيا. 
لك��ن اآلخ��رون يتقدمون س��ريعا ونحن ال نزال نناقش إنش��اء 

حمامات دورات مياه.
 yahmedom@hotmail.com

السياحة ليست حمامات..! 
يوسف بن أحمد البلوشي

أكثر من 444 ألف زائر لموسم صاللة السياحي حتى أسبوعه السادس
مسقط-

بلغ عدد زوار موسم صاللة الس��ياحي بنهاية أسبوعه السادس )الفترة 
من 21 يونيو إلى 1أغس��طس 2018( 444 ألفا و700 زائر بارتفاع نسبته 
47.1 % ع��ن نفس الفترة من ع��ام 2017 التي بلغ العدد فيها 302 ألف 
و296 زائرا، كما بلغ العدد خالل األس��بوع الس��ادس فقط )الفترة من 26 
يولي��و � 1 أغس��طس( 143 ألف��ا و892 بارتفاع نس��بته 16.9 % مقارنة 
باألس��بوع الخامس من الموس��م الحالي والذي بلغ الع��دد فيه 123 ألفا 
و80 زائ��را، وفق ما أظهرت اخر اإلحصائيات الخاصة بمش��روع حصر زوار 
موس��م صاللة الس��ياحي 2018م الذي ينفذه المرك��ز الوطني لإلحصاء 
والمعلوم��ات. وبينت اإلحص��اءات الصادرة عن المرك��ز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات أن 81 % من زوار موس��م صاللة الس��ياحي بنهاية أسبوعه 
الس��ادس جاءوا عبر المنفذ البري بعدد بل��غ 360 ألفا و379 زائرا بارتفاع 
نس��بته 58.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذين بلغ عددهم 
227 ألف��ا و114زائ��را كم��ا ارتفع الع��دد مقارنة باألس��بوع الخامس من 
الموس��م الحالي م��ن 102 ألف و979 إلى 122 ألف و73 وبنس��بة ارتفاع 
18.5 % وق��دم إلى محافظة ظف��ار عبر المنفذ الجوي بنهاية األس��بوع 
السادس من الموسم الحالي 84 ألفا و321 زائرا بارتفاع نسبته 12.2 % 

عن نفس الفترة من عام 2017 التي سجلت 75 ألفا و182 زائرا.

كيب تاون - العمانية 
بالجمعي��ة  ممثل��ة  الس��لطنة  حصل��ت 
العمانية للتصوي��ر الضوئي على الميدالية 
الذهبية في البينال��ي 19 لتصوير الطبيعة 
2018 للص��ور الرقمية والجائزة الش��رفية 
في البينالي 34 للصور المطبوعة باألس��ود 
واألبيض والتي يقيمها االتحاد الدولي لفن 
التصوي��ر الضوئي )الفياب( كل عامين على 

مستوى الدول االعضاء في االتحاد.
يهدف بينال��ي الطبيعة إلبراز جماليات ما 
يراه المصور من نغمات الطبيعة التي تأسر 
القلوب بجمالها وتلهم المصور لسبر أغوار 
تفاصيلها الرائعة بألوانها البهية ولحظاتها 

المبهرة.
ويش��ترط االتحاد الدولي لف��ن التصوير 
الضوئي على الدول للمشاركة في مسابقة 
البينالي تقديم عش��رة أعم��ال فوتوغرافية 
في محور الصور المطبوعة على أن يش��ارك 
المصور بعمل واحد فقط وفي محور الصور 

الرقمي��ة يش��ترط تقدي��م عش��رين عمال 
فوتوغرافيا بحيث يس��تطيع المصور الواحد 
المش��اركة بعملين كأقصى حد. يتم تقييم 
الصور على المس��توى الفردي والمس��توى 
الجماعي حيث يتطلب من الدول المشاركة 

تقدي��م أعم��ال بثيمة واحدة وقد ش��اركت 
الس��لطنة ممثلة بأعضاء الجمعية العمانية 
للتصوي��ر الضوئ��ي ف��ي بينال��ي الطبيعة 
للص��ور الرقمي��ة بمجموعة أعم��ال تحمل 

ثيمة الصحراء العمانية.

وتصدرت روسيا نتائج البينالي بحصولها 
عل��ى كأس العالم في محور الصور الرقمية 
)الديجيتال( بمجموع )248( نقطة، وحصلت 
الس��لطنة ف��ي المس��ابقة عل��ى الميدالية 
الذهبي��ة وذل��ك لحصوله��ا عل��ى )232( 
نقطة؛ متقدمة بذلك على المملكة العربية 
السعودية الحاصلة على الميدالية الفضية 
)221( نقطة، وحصل��ت جنوب إفريقيا على 

الميدالية البرونزية )205( نقاط.
ومثل الس��لطنة في هذا البينالي كل من 
قاسم بن محمد الفارسي ومحمد بن عوض 
الهادي باعمر و موس��ى بن سالم الرزيقي 
وعبدال�حكيم بن س��عيد العجيلي وحسين 
بن جاسم البحراني وأنس بن م�حمد الذيب 
ومحس��ن بن هالل الهنائي واسماعيل بن 
محمد الفارسي وشهاب بن حمد الشندودي 
وحمد بن س��الم المنوري وعدنان بن بشير 
بن رمضان دهيش وعبدالرحمن بن محمد 

الهنائي ومحمد بن سعيد الزدجالي.
كما ش��اركت الس��لطنة في محور الصور 

المطبوعة في بينالي الطبيعة بعدد عش��رة 
اعمال بثيمة السالحف العمانية وجاءت في 
المرك��ز الحادي عش��ر على مس��توى الدول 
وحصل عل��ى المس��توى الف��ردي المصور 

الضوئي اسماعيل بن عبداهلل الفارسي.
م��ن جهة أخ��رى حصلت الس��لطنة على 
الجائ��زة الش��رفية ف��ي بينال��ي التصوي��ر 
باالس��ود واالبي��ض بثيمة فخر الفرس��ان 
وق��د مثل الس��لطنة في ه��ذا البينالي كل 
من هيثم بن خميس الفارس��ي وأحمد بن 
محم��د الطوقي وعل��ي بن حم��د الغافري 
وحم��د بن س��عود البوس��عيدي وحمد بن 
سعيد العميري وهويشل بن عامر الشكيلي 
وس��لطان بن سيف الرواحي والمعتصم بن 
صالح البلوش��ي ومحمد ب��ن خالد الرواحي 

وأحمد بن مبارك العذالي .
ويق��ام حفل تكري��م ال��دول الفائزة على 
هامش مؤتمر وكونج��رس االتحاد الدولي 
لفن التصوير الضوئي خالل الفترة من 11 

ولغاية 18 اغسطس الجاري.

جماليات الطبيعة العمانية تلهم المصورين لسبر أغوار تفاصيلها 

حصدوا الميدالية الذهبية في بينالي فن التصوير الضوئي "الفياب"




