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في إطار احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة 
عشرة للتأسيس ، تواصل شركة ُعمران - 

الذراع التنفيذية الرائدة لتنمية السياحة في 
السلطنة، سعيها الدؤوب لترسيخ أساس 
مستدام لقطاع السياحة، من خالل إنشاء 

وجهات وأصول عالمية المستوى تساهم في 
دعم التنمية االجتماعية االقتصادية وخطط 

التنويع االقتصادي للبالد.

وبينما نحتفي بهذه المرحلة المهمة 
لمسيرتنا وما كرسناه من جهود لتحقيق 

النمو المطرد ، فإننا نعرب عن إمتناننا 
وتقديرنا لجميع أفراد عائلة مجموعة ُعمران ، 
وكافة الجهات الحكومية المعنية، والشركاء، 

ومختلف أطياف المجتمعات المحلية 
لتفانيهم المستمر ودورهم المحوري 

معنا في صناعة مستقبل مشرق للبالد، 
مسترشدين برؤية ُعمان 2040 واالستراتيجية 

الوطنية للسياحة.
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بانوراما.. منصة مثالية 
نطل من خاللها على 

كنوز السياحة الُعمانية 
التي نسعى معا إلعادة 

اكتشافها وتقديمها 
كهدية للعالم أجمع

نرحب بكم في هذا العدد الخاص من "بانوراما"، الذي نصدره تزامنًا مع 
احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس شركة ُعمران، 

حيث شهدت مسيرتنا التنموية على مدى السنوات الماضية العديد 
من اإلنجازات المتالحقة التي كرست دورنا المحوري  في دعم البنية 
األساسية لقطاع السياحة عبر مشاريع واستثمارات وأصول متنامية 

في جميع أنحاء البالد.

وفي هذه النسخة االحتفالية نقدم مجموعة منتقاة من الموضوعات 
تبرز العمل الدؤوب لكافة الكوادر المعطاءة بمجموعة ُعمران، وننقل 

لكم صورة حية عن أصولنا السياحية ومشاريعنا المتنوعة والتجارب 
المثرية التي نبتكرها بشغف لصناعة مستقبل سياحي واعد ومواصلة 

االسهام بفاعلية في جهود التنويع االقتصادي وتحقيق أهداف الخطط 
التنموية والرؤية المستقبلية عمان 2040.

وبينما نأمل جميعا أن تنتهي قريبا األوقات العصيبة التي يعيشها 
العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي أثرت على جميع 

مناحي الحياة بما في ذلك قطاع السياحة، فإننا نتطلع إلى أن  األنشطة 
والوجهات التي نقدمها لكم عبر "بانوراما" ستكون ضمن خططكم 

المقبلة للسفر واالستكشاف.

 وفي صدارة الموضوعات، نسلط الضوء على  مركز عمان للمؤتمرات 
والمعارض، الصرح الرائد الذي قامت بتطويره عمران في إطار مساهمتها 

في تنويع االقتصاد المحلي عبر سياحة األعمال. كما نستعرض معكم 
خيارات عديدة لألنشطة البحرية والجوالت والمغامرات الشيقة  في 

كل من "مارينا بندر الروضة" ومركز "سي عمان" التابع لعمان لإلبحار،  ثم 
ننطلق معا لنستكشف عجائب كهف مجلس الجن،  ونعرفكم على 

ناصر الغيالني، أحد كفاءاتنا الشابة في مجال صون ثروات السلطنة 
الطبيعية في محمية السالحف برأس الجنز.  وإن كنتم من عشاق 

الغوص، ندعوكم الستكشاف أعماق بحار عمان المليئة بالتنوع 
والجمال األخاذ مع مركز "فري ستايل دايفرز" في منتجع أتانا مسندم.

كما ستحدثكم االعالمية المتألقة بثينة البلوشية، ضيفتنا في هذا 
العدد، عن تجربتها السياحية معنا في مسندم وتحكي لكم عن 

المكنونات المتفردة لهذه الوجهة التي أصبحت مطبوعة في ذاكرتها  .. 
ويسعدنا أيضا أن نشارككم تفاصيل وثمار شراكتنا الراسخة مع مجموعة 

أوراسكوم،  ونعرفكم بكل فخر على مضامين الضيافة الثرية في فندق 
جي دبليو ماريوت ومفردات الهوية والتصميم المتقن في فندق دبليو 

مسقط، ضمن أصولنا الفندقية الفاخرة.  وأخيرا.. ندعوكم للتعرف على 
"زري" أحد المشاريع المجتمعية لمجموعة ُعمران والذي يمثل قصة 

نجاح ملهمة لنساء عمانيات تألقن في سماء التواصل الثقافي 
والضيافة العمانية األصيلة.
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القراء،  أعزائنا  في هذا العدد

حياكــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ملحق تصدره الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران( بالتعاون مع 

https://www.instagram.com/faisphoto/?hl=en


 جبل السيفة
  مرافق ترفيه استثنائية

وجهة السياحة البحرية
في سلطنة عمان 

بموقعها الفريد المطل على مشاهد خالبة من جبال 
الحجر وبحر عمان، تعد مارينا بندر الروضة وجهة 

مفضلة لقضاء أوقات ممتعة والقيام بالعديد من 
األنشطة الترفيهية والبحرية. وقد أصبحت المارينا 
اليوم واحدة من أكثر الوجهات المتميزة للسياحة 

البحرية في السلطنة وخاصة أنها تقع على مقربة من 
وسط المدينة.

يوجد في مارينا بندر الروضة أكثر من 20 شركة 
صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال تنظيم البرامج 

السياحية مثل الرحالت البحرية التي تقدم للزوار تجربة 
استثنائية لالستمتاع بمناظر الطبيعة الخالبة في 

بحر عمان ومشاهدة الدالفين، أو التجول على متن 
القوارب التقليدية العمانية، باإلضافة الى تجربة الصيد 

التقليدي أو الغوص تحت الماء الستكشاف أعماق 
البحار ومشاهدة الشعاب المرجانية واألسماك واألحياء 

البحرية المختلفة بألوانها المذهلة.

” هناك عديد من األنشطة الترفيهية والخيارات   
لزوار مارينا بندر الروضة منها األنشطة المائية مثل    

التجديف والتزلج على الماء أو قضاء يوم على الشاطئ   
واالستمتاع بالسباحة سواء في البحر أو في حمام   

السباحة الُمخصص للغوص أو استخدام الجاكوزي، وهناك أيضا 
مطعم مارلين من فئة خمس نجوم والذي يتميز بإطاللته على 

المارينا ومنظر البحر البديع، ويمكن للزوار تناول القهوة أو مشروب 
منعش قبل االنطالق في رحلتهم البحرية أو التمتع باآليس كريم 

والوجبات الخفيفة بعد العودة، ويقدم المطعم مختلف األطباق 
العالمية والمحلية ويتميز بشكل خاص باألكالت البحرية 

واألطباق الُعمانية التقليدية”.  

كولين رالف 
مدير عام 

مارينا بندر الروضة

كابتن كلوب عمان.. بديل عصري يتيح للجميع ممارسة 
هواية قيادة اليخوت

تقـدم مارينـا بندر الروضة اآلن الحل األمثل لتجربة اإلبحار في شواطـئ 
مسقط بكامل الخصوصية بدال من ِشراء قارب خاص، حيث تمنح 

عضوية النادي اشتراكا سنويا يتيح فرصة قيادة واستخـدام أسطول 
من القوارب الصغيرة بعدد مرات غير محدود، وقد بدأ النادي نشاطه 

عام 2018 وهو األول من نوعه في السلطنة وتتيح العضوية عديد من 
المزايا مثل التدريب على قيادة اليخوت وصيانة اليخوت والقوارب. 

وشجع كولين رالف مدير عام مارينا بندر الروضة كل المهتمين 
بقيادة القوارب واليخوت باالنضمام لبرنامج “كابتن كلوب” قائاًل: 

“إن امتالك قارب وقيادته هو حلم معظم الناس، ومثل هذه الملكية 
تتطلب تكلفة عالية لشراء القارب ثم يليها أعباء الصيانة والسحب 
والتنظيف والتصليحات عند الضرورة، لذلك قد يكتفى كثيرون بأن 

يظل امتالك القارب حلما ، اال أنه من خالل عضوية “كابتن كلوب 
عمان” وهو نادي لهواة قيادة اليخوت والقوارب مع مارينا بندر 

الروضة، بإمكان الجميع االستمتاع بالهواية دون حاجة إلى 
ملكية القوارب.” 

يضم جبل السيفة مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه الشيقة 
منها ملعب الجولف ذي الحفر التسع بتصميم استثنائي وفق 

معايير بي جي ايه العالمية، وتم التصميم وفق طراز عالمي بحيث 
يالئم متطلبات الالعبين لكل مستوى من مستويات الصعوبة، 
ويقع الملعب وسط مشهد طبيعي خالب يحيط بكافة مرافق 

جبل السيفة. 

كما يتميز مرسى جبل السيفة بتجهيزات عالمية المستوى، 
ويستقبل اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم ويتسع المرسى 
للقوارب واليخوت التي تتراوح أطوالها بين 6 إلى 60 مترا، كما يضم 

31 مرفأ لليخوت الكبيرة، وهناك خيارات متعددة لقضاء إجازة 
ممتعة في أحضان الطبيعة واستكشاف جمال بحر عمان، فخالل 

االبحار في المياه الكريستالية لبحر عمان سيمكنك مشاهدة الحوت 
والدالفين، كما يعد بحر عمان وجهة ثرية سواء لهواة الصيد او 

لعشاق الغطس.

info@marinaoman.net

+968 2473 7286

www.marinaoman.net/

@jebelSifah

communications@muriya.om

+968 2464 5555

www.jebelsifah.com
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ـان سي ُعمـــ

إن كنت تنوي اإلنطالق في مغامرة بحرية للغوص، أو االستمتاع برحلة 
فاخرة على أحد اليخوت، أو االسترخاء لممارسة اليوغا في أماكن توفر 

لك الهدوء وصفاء الذهن، أو بكل بساطة تود قضاء وقت ممتع مع 
العائلة أو األصدقاء،  فال بد أن تكون محطتك األولى مركز “سي ُعمان” 

التابع لعمان لإلبحار الذي يقدم خدمات وباقات متنوعة لكافة الزوار 
ولهواة المغامرات ومحبي الرياضات البحرية المتنوعة التي تناسب 
الجميع والتي يمكن ممارستها كهواية أو التدريب عليها بواسطة 

مدربين محترفين. 

مغامراتك البحرية
تبدأ من هنا 

تجربة إبحار فاخرة على مدار العام  
تتضمن خيارات الرحالت البحرية استئجار القوارب الفاخرة مثل 

"كاتاماران" والذي يتسع لـ 12 شخصًا في اليوم، و8 أشخاص في حال 
المبيت، ويتمتع بفخامة تجعل تجربة اإلبحار مميزة على مدار العام, 

مع وسائل الراحة والترفيه منها قوارب صغيرة للتنقل, وأنشطة صيد 
األسماك التقليدية, وألواح ركوب األمواج, ومعدات الغوص وألواح 

التجديف. وإذا رغبت في جرعة إضافية من المغامرة, يمكنك استئجار 
القوارب اآللية من طراز الياقوت األزرق "سافايار"، والتي تقدم تجربة مثالية 

ورائعة للقيام بالرحالت السريعة، لزيارة واستكشاف المحميات البحرية 
والخلجان والشواطئ. 

الغطس والغوص.. استكشف روعة “الديمانيات”  
تتيح رحالت الغوص االستمتاع بعدد كبير من المواقع الرائعة في بحار 

عمان من اهمها جزر الديمانيات التسع.  وفي الطريق إلى الديمانيات, 
ومن خالل مسار الرحلة سوف تصبح على مقربة من السالحف البحرية، 
وقد تتاح لك فرصة مشاهدة أسماك القرش على الشواطئ, وبالرغم من 
وجود الكثير من مظاهر الحياة البحرية المذهلة قرب سطح الماء إال أن 

الغوص في األعماق يتيح مشاهدة أكثر من 1100 نوع مختلف من الشعاب 
المرجانية في 24 من مواقع الغوص ... وال تفوت فرصة االسترخاء على 

الشواطئ النقية الناعمة ذات الرمال البيضاء. 

هل تتطلع للمزيد؟
مازال هناك العديد من المفاجآت في انتظارك عند اختيار الغوص 

الستكشاف بحار عمان, فإذا كان توقيت رحلتك خالل الفترة من 30-15 
سبتمبر, فقد يسعدك الحظ بمغامرة ال تنسى ولحظات نادرة لرؤية 

حوت القرش الذي يتواجد في مياه السلطنة خالل هذه الفترة ويمكن 
مشاهدته عبر الغوص السطحي, وأيضا لديك فرصة لرحلة تحت الماء 

ورؤية حطام سفينة المناصير التي غرقت عام 2003  وتقبع حاليا في 
أعماق بندر الخيران، وأصبح الحطام موقعا رائعا لممارسة رياضة

الغوص واالستكشاف.

رحالت مركز”سي عمان” 
تنطلق رحالت مركز”سي عمان” من موقعين األول هو مقر المركز داخل 
مشروع عمان لإلبحار بالموج مسقط, والثاني هو منتجع ملينيوم بوالية 

المصنعة، وهو من المنتجعات التي تتميز بواجهتها البحرية الرائعة، 
ويضم مرافق فاخرة منها مركز لالستجمام وأحواض للسباحة، باإلضافة 

إلى مالعب التنس وغيرها من األنشطة والفعاليات.

قوارب الكاياك
عادة كانت الرياضات المائية تحظى بشعبية بين الشباب فقط لكن 

مع التنوع المتزايد في أنواع هذه الرياضات أصبح من الممكن للجميع 
ممارستها، وإذا كنت تملك ما يكفي من الشغف, عليك برياضة التزلج 

على سطح البحر بواسطة ألواح التجديف وتتطلب هذه الرياضة المقدرة 
على السباحة ثم يصبح من السهل تعلمها واتقانها بعد التمكن 

من التوازن والوقوف على اللوح.  هناك أيضا قوارب “الكاياك” الفردية 
والمزدوجة، والتي تتميز بسهولة قيادتها وأمانها.

التزلج واالبحار الشراعي
تجربة رائعة مليئة باإلثارة والحماس من خالل رياضة التزلج باأللواح 

الشراعية، والتي تعتبر من الرياضات التي تتطلب خبرات مسبقة حيث 
يمكن استئجار القارب لعدد من الساعات واالستمتاع بتجربة ركوب 
األمواج سواء كنت بمفردك أو مع األصدقاء, كما تقدم رياضة اإلبحار 
الشراعي متعة ال توصف من خالل القوارب المخصصة لذلك، حيث 

تخوض المغامرة التي تتطلب خبرات سابقة في اإلبحار الشراعي أو اجتياز 
المستوى الثالث من الدورات التي تقدمها ُعمان لإلبحار.

التجديف وقوفا.. رياضة ستعود لممارستها مرارا وتكرارا
رياضة التجديف على األلواح مفضلة بين الشباب بمختلف فئاتهم 

العمرية، ولكل من لديه الشغف والحماس لتجربة هذه الرياضة الممتعة 
عليه ان يتمتع بالقدرة على السباحة، وبعد ذلك يمكن تعلم التجديف 

وقوفا والتدريب على التوازن والوقوف على اللوح، نؤكد لك.. بعد تجربة 
هذه الرياضة ستعود لممارستها مرارًا وتكرارًا.

رحالت الغطس
يتم تنظيم الرحالت يوميا من 8 صباحا وحتى 2 بعد 

الظهر تنطلق الرحالت من مرسى الموج مسقط 
ومنتجع ملينيوم بالمصنعة. 

قوارب الكاياك.التزلج.
االبحار الشراعي. التجديف.

الغطس.الـغــــــوص
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لمعرفة المزيد عن  الباقات وبرامج التدريب 
يرجى التواصل على:

بموقعها وسط المناظر الطبيعية الخالبة 
والمنحدرات الجميلة والمياه الدافئة، تعد محافظة 
مسندم المكان المثالي لعشاق الغوص وواحدة من 

أكثر وجهات الغوص إثارة في منطقة الخليج العربي, 
كما تمتلك والية خصب بشكل خاص جاذبية جارفة 

لدى عشاق الغوص - سواء من الهواة أو المحترفين 
- ممن يتشوقون إلى استكشاف عالم غني باألحياء 

المائية الساحرة منها الدالفين والسالحف وحوت 
القرش وأسماك الشفنين وسمكة المحيط.

وعلى مدى األعوام الماضية، أصبحت الكثير من 
الخيارات متاحة لهواة الغطس في خصب. وتقوم 

فري ستايل دايفرز، المجموعة المتخصصة في 
أنشطة الغوص والرياضات المائية من خالل 

إدارتها لمركز الغوص في منتجع أتانا مسندم، 
بتقديم أنشطة إضافية إلى المنتجع المرموق 

التابع لمجموعة ُعمران، بما يضيف خيارات أوسع 
الستكشاف المعالم السياحية والبحرية المتنوعة

في خصب. وتم تجهيز مركز الغوص وفق أعلى 
معايير الجودة والسالمة مع مدربين محترفين 

لتوفير مجموعة من الدورات التدريبية الفنية 
للمبتدئين ولخبراء الغوص،  ويتيح المركز 

ممارسة جميع أنواع الغطس سواء باستخدام 
معدات الغطس أو بدونها، بدءا من الغطس 

السطحي حتى الغوص الحر مع إمكانية التصوير 
بالكاميرا الفوتوغرافية أو الفيديو.

وتتيح الباقات المقدمة العديد من الخيارات األخرى 
ومنها تجربة الغوص قرب المضايق الهادئة حيث 

يتم نقل هواة الغوص عبر المراكب العمانية 
التقليدية “الداو” إلى مواقع غوص رائعة وتقع 

على بعد 30 إلى 50 دقيقة بالقارب. 

الغوص في  
أعماق مياه 

خصب
الساحــرة  

Darren@dive-khasab.com

+968 7221 0385 / WhatsApp +44 77 7227 7222

www.dive-khasab.com
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صرح سياحي يعزز أجندة سياحة
األعمال والتنويع االقتصادي 

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض ..

نهضة خالدة
 “واذا كان ال بد من كلمة أخيرة في مجال االقتصاد فإننا نؤكد على
 ضرورة منح  السياحة أولوية في برامج التنمية المستقبلية. فهذا 

القطاع يتميز بإمكانيات كبيرة للنمو واالسهام الفعال في تحقيق 
التنويع االقتصادي، لما يزخر به هذا البلد العزيز من مقومات سياحية، 

تتمثل في التراث التاريخي، والطبيعة المتنوعة، والبيئة النقية، والفنون 
والصناعات الشعبية، باإلضافة إلى األمن واالستقرار، والروح السمحة 

للمواطن العماني، والحمد لله. إن قطاع السياحة مؤهل لفتح الفرص 
الوظيفية أمام أعداد ال بأس بها من العمانيين، كما أنه قادر على خدمة 

هدف التنمية اإلقليمية بكفاءة، إذ أن منافعه تمتد لتعم مختلف 
المناطق والواليات.”   

السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -

ه ا ثــر هلل  ا طيــب   - ســعيد  بــن  س  بــو قا ن  لســلطا ا لــة  لجال ا حــب  هللصا ا ه  بقــا أ  - ق  ر طــا بــن  هيثــم  ن  لســلطا ا لــة  لجال ا حــب  صا

تنمية مستدامة
يعد التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وحضور السلطنة على 

قائمة الوجهات السياحية المفضلة في العالم، أحد ثمار النهضة المباركة 
التي قادها السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه. وعلى مدار 50 عاما 
من حكمه، تحولت السلطنة إلى دولة عصرية منفتحة على العالم وواحة 
لألمان واالستقرار، وقد شملت ثمار النهضة العمانية كافة مالمح الحياة 

واالقتصاد في السلطنة بما في ذلك قطاع السياحة الذي يعد اآلن من 
الركائز األساسية للنمو والتنويع االقتصادي.

 وتحت قيادة جاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، 
وفي ظل رؤية مستقبلية طموحة وخطط استراتيجية لتعزيز النمو 

االقتصادي، تواصل السلطنة طريقها بثقة لتكون في مصاف
الدول المتقدمة.

  Oman Convention and Exhibition Centre                         @omanconvention             

sales@ocec.om +968 2423 3800 https://ocec.om

13 12 بانوراما العدد 2 / صيف 2020وجهات

وفي إطار المساعي الحثيثة لتطوير مشاريع 
وطنية سباقة تدعو للفخر واالعتزاز، كمشروع 

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض، والجهود 
المبذولة لجذب المزيد من االستثمارات لقطاع 

السياحة، تواصل مجموعة ُعمران- الذراع 
الحكومية التنفيذية لتنمية القطاع السياحي في 

السلطنة- تقدمها الدؤوب لتحقيق
 "النمو عبر السياحة".

http://ocec.om


وتتويجا لهذه اإلنجازات المحققة سيتم خالل الفترة المقبلة التدشين الرسمي 

لهذا الصرح الواعد الذي يؤكد على نجاح مجموعة ُعمران في بلورة أهداف المشروع 

وتحقيق رؤيته المتواكبة مع االستراتيجية الوطنية للسياحة وخطط التنويع 

االقتصادي للبالد، حتى يساهم بفاعلية في بناء المستقبل المستدام للسلطنة وفق 

الرؤية المستقبلية “عمان 2040” 

من مواقع متعددة في المدينة ستجتذب أنظارك القبة الدائرية الزرقاء لمركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض بتصميمها الهندسي البديع، وحين تقترب من المركز متجها إلى 

مسرح مدينة العرفان أو إلى قاعات المعارض سيدهشك التوظيف البارع لمكونات ومرافق 
المشروع لتتناسق ببراعة مع كافة المقومات الطبيعية المحيطة بالموقع الذي يقدم 

إطالالت بانورامية رائعة وتجربة ثرية للزوار وأصحاب األعمال والشركات.

يتألق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض – المشروع السياحي الرائد لمجموعة ُعمران ضمن 
المرحلة األولى لمدينة العرفان - بتصميمه المعماري الفريد في المشهد الحضري لمدينة 

مسقط، وينفرد هذا الصرح الثقافي على مستوى المنطقة باعتباره وجهة متكاملة لصناعة 
االعمال والفعاليات تحتضن منظومة مترابطة من المرافق واألصول السياحية الداعمة لها، 

األمر الذي يمكن المركز من استقطاب مختلف أنواع الفعاليات والمناسبات والمساهمة 
في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية. كما يرتبط المركز بشبكة الطرق الرئيسية 
الستيعاب حركة التدفق الكبير المصاحبة للمؤتمرات. وبمرافقه التي تعد األحدث من 

نوعها في العالم، حقق المركز نجاحًا ملموسًا منذ تدشين أعماله باستضافة عدد من أهم 
المؤتمرات والفعاليات وكبرى األحداث االقتصادية والعروض الفنية المتخصصة والثقافية 

والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة، ليتحول اليوم إلى وجهة حيوية على أجندة 
الفعاليات المحلية واإلقليمية والعالمية.

مرافق بمستويات عالمية
يضم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مرافق 

متعددة االستخدامات لمختلف الفعاليات واألعمال، 
تشمل 5 صاالت للمعارض خالية من األعمدة 

بمساحة أكثر من 22 ألف متر مربع تتسع ألكثر من 
22 ألف شخص وساحات خارجية تبلغ مساحتها 27 

ألف متر مربع، ويتجاوز إجمالي ساحات العرض 105 ألف 
متر مربع، كما يتضمن المركز مسرحين بمدرجات 

متفاوتة هما المسرح المتدرج ويتسع لنحو 456  
شخصًا، ومسرح مدينة العرفان كمرفق حيوي في 

المشروع ويتسع ل 3200 شخص، باإلضافة إلى قاعتين 
للمناسبات، الكبرى تستوعب نحو 2688 شخصا 

ويمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام منفصلة كاملة 
التجهيزات، وقاعة المناسبات الصغرى وتتسع لـ 860 

شخصا ويمكن تقسيمها الى قسمين منفصلين 
مكتملي التجهيزات، فضال عن 20 غرفة اجتماعات 
معدة الستقبال وفود تتراوح بين 25 و360 شخصًا، 

و10 أجنحة، وجناح مخصص لرجال األعمال وكبار 
الشخصيات، وبذلك يتضمن المركز أكثر من 55 

مساحة لالجتماع، وتكتمل تجربة الزوار بمواقف 
سيارات متعددة الطوابق لما يزيد عن 4 آالف سيارة 

ومواقف إضافية أمام قاعات المناسبات تتسع ل
600 سيارة.

ويمثل مسرح مدينة العرفان منصة مثالية على 
مستوى المنطقة إلقامة العروض الثقافية والفنية 

والمناسبات والمؤتمرات، حيث ينقسم المسرح 
المدرج إلى 3 أقسام مما يتيح ترتيب مستوى كل 

قسم وفق االستخدام وطبيعة الفعالية، كما أنه يعد 
أضخم مسرح فني حديث في السلطنة وأحد أكبر 

المسارح في المنطقة.

تقنيات متطورة
يوفر مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أحدث 

تقنيات االتصاالت والحلول السمعية البصرية الالزمة 
الستضافة أكبر الفعاليات، حيث يتمتع المسرح 

بأفضل تقنيات اإلضاءة ومنها تجهيزات البنية 
األساسية بكابالت التيتانيوم الخاصة بأجهزة اإلضاءة 

والتي تتيح إنارة وألوانا نقية للغاية من خالل تقنية 
"آرتنت"، ونظام بث فيديو داخلي يسمح بعرض 

البرامج المصورة بدرجة نقاء عالية وعلى مساحات 
قياسية، كما تعد التجهيزات الصوتية المتقدمة 
من أهم المزايا في تصميم مسرح مدينة العرفان 

المزود بنظام صوتي خاص بالمسارح ويعد من أعلى 
التقنيات المستخدمة مستوى العالم. كما يترجم 

التصميم المستقبلي للمركز الجهود االحترافية في 
االهتمام التام بكافة وأدق التفاصيل بدءا من عزل 
الجدران وحتى نوعية خامات المقاعد والسماعات 

ومكبرات الصوت، وآليات التحكم في كافة األنظمة 
في المسرح إلكترونيا عن طريق غرفة مركزية لتعزيز 

مرونة االنتقال من فعالية ألخرى، وهو أمر مهم للغاية 
في نجاح وتنافسية صناعة الفعاليات وزيادة العائد 

االقتصادي.

تصميم القبة الدائرية 
للمسرح مستلهم من 

“وردة السلطان قابوس” 
التي تحمل اسم جاللة

السلطان الراحل بمبادرة
من جمعية الورود 

 العالمية )مقرها هولندا( 

كتقدير عالمي لجاللته 
واعترافا بإسهاماته

على الصعيدين
  المحلي والدولي
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"انطلقت فكرة إنشاء مركز للمؤتمرات والمعارض في 
السلطنة بدعم من الطموح في تحقيق الرؤية الثاقبة 
للسلطنة، وقد تحقق هذا الطموح اليوم ليصبح منجزاً 

نفخر ونفاخر به. ويعكس هذا االنجاز سعي  مجموعة 
ُعمران الدؤوب في إنشاء مركز عالمي يعزز مكانة 

السلطنة على خارطة سياحة األعمال والفعاليات 
العالمية، مع حرصها على إرساء البنى األساسية 

الداعمة لصناعة وجهة متكاملة لصناعة األعمال. 
وتتواكب رؤية المشروع مع توجهات البالد لتحقيق 

التنويع االقتصادي وتعزيز مستوى تنافسية السلطنة 
كوجهة سياحية على كافة األصعدة المحلية 

واإلقليمية والعالمية."
بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ُعمران



فعاليات وأعمال متواصلة
استقبل المركز  800 ألف زائر من أكثر من 100 جنسية مختلفة خالل

العام الماضي، ومن أهم الفعاليات التي استضافها المؤتمر العالمي 
لالتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018، ومؤتمر المستشفى السلطاني

الثاني، ومنتدى األعمال العالمي 2019، ومعرض ومؤتمر عمان الصحي، 
والمؤتمر والمعرض العالمي للنفط الثقيل )الذي احتضنه المركز 

للسنة الثانية(، والمؤتمر الطبي السنوي السابع الذي يستضيفه فرع 
AACE الخليجي، والمؤتمر العالمي للمستشفيات، والمؤتمر الـ40 

لجراحة العظام SICOT 2019، والذي بلغ عدد الحضور فيه أكثر من 3000، 
باإلضافة للمؤتمر الخليجي الضطراب طيف التوحد، والمؤتمر الدولي 

لبحوث الغاز 2020، ، فضال عن العديد من الفعاليات المحلية والعالمية 
المتنوعة خالل الفترة المقبلة.

دعم االقتصاد واالستدامة والقيمة المحلية المضافة
إنطالقًا من الدور المهم للمشروع في تحفيز القطاع السياحي 

وتنويع مصادر الدخل، سيسهم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 
في إيجاد ما يصل إلى 15-18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 

ويسهم بما يتراوح بين 200-240 مليون ريال ُعماني في رفد االقتصاد 
الوطني بحلول عام 2030.

وتحقيقًا لمبادىء النمو المستدام واالستثمار في التنمية المحلية
التي تنتهجها مجموعة ُعمران، يتبنى مركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض االستدامة بمحاورها األربعة الرئيسة وهي، االقتصاد، 
والبيئة، والمجتمع، والموروث الثقافي. حيث يساهم المشروع بشكل 

مضطرد في إيجاد العديد من فرص العمل وتعزيز الفرص للشركات 
المحلية وتعزيز مجاالت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بمختلف أنشطتها إلنجاح عمليات المركز عبر مختلف 
المنتجات والخدمات.  

   
كما حرصت المجموعة على تطبيق أعلى معايير التصميم البيئي 

المستدام الذي يراعي االعتبارات العالمية والمعتمدة من قبل 
المجلس األمريكي لألبنية الخضراء، إضافة إلى ذلك يتسم تصميم 

المشروع بالمرونة والقدرة على تلبية التوسعات المستقبلية ويتميز 
بكفاءة استهالك الطاقة وانخفاض البصمة الكربونية من خالل 

مرافقه المختلفة. 

تحويل الحلم الى واقع
عكفت مجموعة عمران بكفاءاتها وكوادرها 

الطموحة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير 
وبالتعاون مع استشاريين عالميين، وكان الهدف 

تصميم مبنى أيقوني يشار له بالبنان ويمثل رمزا 
للنهضة العمانية والتنمية المستدامة. وقد بذل 

فريق ُعمران جهودًا مضنية بدءا من التخطيط وصوال 
إلى التنفيذ وانتهاء باستكمال المرافق، ونظرًا لما 

يمتاز به الموقع من خصائص طبيعية فريدة فكان 
البد من وضع تصميمم يراعي طبوغرافية المكان، 
حيث تمت دراسات مستفيضة حول أفضل السبل 

الستغالل موقع المشروع والوادي مع أولوية الحفاظ 
على البيئة وعدم اإلضرار بها قدر اإلمكان، واختيار 
موقع المشروع ليتربع على أعلى منطقة ليكون 

معلمًا يمكن رؤيته من مختلف األماكن في المدينة. 
وتمثل تفاصيل العمل في المشروع قصة نجاح 

قامت على تخطيط علمي وتنسيق عالي المستوى 
بين فرق العمل منذ بداية المشروع وحتى اكتماله، 

ليصبح اليوم صرحًا يشار له بالبنان.

"نشيد بدور مجموعة ُعمران في إنشاء مركز عمان للمؤتمرات 
والمعارض وسعيها الدؤوب إلى دعم التنويع االقتصادي للبالد،

 وسنعمل جنباً الى جنب لتحفيز سياحة األعمال بالتعاون مع كافة 
الجهات المعنية. ونفخر باستضافة أكثر من 230 فعالية مختلفة خالل

العام الماضي مع زيادة في الحجوزات بنسبة 36% مقارنة مع عام 2018، 
كما يسعى فريق عمل المركز باستمرار إلى استقطاب مزيد من 

الفعاليات الدولية في السنوات المقبلة، لتشمل روزنامة الفعاليات
 القادمة العديد من المعارض والمؤتمرات التي من المتوقع أن

 يحضرها أكثر من 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم
حتى عام 2024."

سعيد بن سالم الشنفري
 الرئيس التنفيذي 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض  

"حقق المشروع الذي اضطلعت بتنفيذه مجموعة ُعمران ضمن 
المرحلة األولى لمدينة العرفان، عديدا من اإلنجازات المتواصلة 

والمتسارعة، حيث تم افتتاح قاعات المعارض في عام 2016، وفندق 
كراون بالزا في عام 2017، وهو أول األصول الفندقية ضمن المشروع، 

ليتم بعدها إكمال جملة من المشاريع في عام 201٩، كإنجاز مسرح 
مدينة العرفان ومشروع المقر الرئيسي الجديد لشركة عمانتل في 
مجمع األعمال، الى جانب افتتاح فندق جي دبليو ماريوت. عالوة على 
ذلك، ستقوم ُعمران في المرحلة المقبلة بالعمل على إنشاء  فندق 

إيبيس ستايلز ليتم بذلك إنجاز خطة المجموعة في توفير مرافق 
الضيافة بفئاتها الفندقية المختلفة ضمن هذا المشروع المتكامل."

المهندس سعيد بن محمد القاسمي
 نائب الرئيس التنفيذي إلدارة المشاريع

 مجموعة ُعمران

شهادات وجوائز
يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أول مشروع سياحي  من 

نوعه في السلطنة يحصل على شهادة "ليد الذهبية" للريادة 
في تصميمات الطاقة والبيئة من المجلس األمريكي للمباني 

الخضراء، وهو ما يؤكد دور مجموعة ُعمران في
التنمية المستدامة.

حاز المركز على "أفضل مركز جديد للمؤتمرات 
والمعارض على مستوى العالم" ضمن جوائز 
السفر العالمية لعام 2019، مما يرسخ المكانة 

التي يحظى بها المركز كواجهة مرموقة 
للسلطنة في قطاع المؤتمرات والمعارض.

5 صاالت معارض 
خالية من األعمدة 

بمساحة 22 ألف متر مربع
تتسع ألكثر من 22 ألف شخص

١٥-١٨ ألف فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة سيسهم بها مركز 

عمان للمؤتمرات والمعارض 

2٠٠-2٤٠ مليون ريال ُعماني
سيسهم بها مركز عمان 

للمؤتمرات والمعارض رفد 
االقتصاد الوطني بحلول

عام 20٣0 

ع 
رو

ش
م

 ال
ها

رق
غ

ست
ل ا

م
 ع

عة
سا

ن 
يو

مل
 ٥

٠
ت

وق
لل

ة 
ع

ضي
 م

بة
صا

ن إ
دو

٤٠٠٠ سيارة
سعة المواقف متعددة 

الطوابق، إضافة إلى مواقف
أمام قاعات المناسبات 

تتسع ل 600 سيارة

97 ألف متر 
مكعب من
 الخرسانات 

67٠٠ طن من الحديد

١٨١ كيلومترا من الكابالت تم استخدامها في
اإلنشاءات في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
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مقصد المغامرين 
ومستكشفي العجائب 

الجيولوجية

أصبح موقع الكهف ضمن 
عدد من المواقع السياحية 

التي تم  إسناد مهمة اإلشراف 
عليها إلى مجموعة ُعمران، 
وتسعى عمران إلى تعظيم 
االستفادة من هذا الموقع 

الجيولوجي الفريد وتحويله 
إلى مركز لسياحة المغامرات، 

وتشمل خطة التطوير 
عدة مراحل، وبعد وتشمل 

المرحلة األولى إعادة افتتاح 
الكهف لهواة المغامرة خالل 

العام الجاري، بينما ستشهد 
المراحل الالحقة إتاحة تجارب 
ومرافق جديدة للزوار والسياح 

بهدف تحويل هذا الموقع 
الفريد من نوعه إلى مركز 

جذب لهواة سياحة 
البيئة والمغامرات.

خالد ميرزا 
مدير أول المشاريع الخاصة

مجموعة عمران

بعيدا في أعماق الجانب الشرقي 
من جبال الحجر، يتوارى عن األنظار 

تاسع أكبر تجويف كهفي في العالم 
“كهف مجلس الجن” الذي يشكل 

بمساحته اإلجمالية التي تصل إلى 3,٤ 
مليون قدم مكعب كنزًا جيولوجيًا 
مثيرًا للدهشة، حيث توجد به ثالث 

فتحات ضيقة تمثل الطريقة الوحيدة 
لدخول الكهف، وقد تشكلت هذه 

الفتحات بمرور الزمن من جراء تراكم 
مياه األمطار، األمر الذي أدى إلى ذوبان 

الغطاء المكون من الحجر الجيري.

 كيف تصل إلى المكان. 

يمكن الوصول عن طريق سيارات الدفع الرباعي فقط, ويقع كهف مجلس الجن عند الحد الشمالي
من هضبة سلمى بالقرب من قرية فنس بوالية قريات في محافظة مسقط والواقعة على الطريق
الذي يربطها مع قرية طيوي التابعة لوالية صور بمحافظة جنوب الشرقية. إذا كنت ستبدأ رحلتك 

من مسقط, يمكنك القيادة عبر طريق قريات صور حتى قرية فنس، وبعد ذلك عليك اتباع االتجاه إلى 
هضبة سلمى لمسافة نحو 25 كيلومترا، ثم المضي في طريق غير ممهد لمسافة نحو 1300 متر.

ويعد هذا المقصد السياحي الجيلوجي من أقدم 
المواقع الطبيعية في الشرق األوسط حيث يقدر 

الجيولوجيون عمر كهف )مجلس الجن( أو )هضبة 
سلمى( - كما يحلو للبعض تسميته-  نسبة إلى 

المنطقة التي يقع فيها - بخمسين مليون سنة 
ويعتبر مستودع كنوز للحياة الطبيعة، وقد جاءت 
تسميته بناء على ما كان يتداوله سكان المنطقة 

من روايات. 

وعلى الرغم من إتساع أبعاده التي تقدر بـ 310 أمتار 
طوال و255 عرضًا و120 ارتفاعًا، لن يمكنك استكشاف 

تفاصيل الكهف والوصول ألعماقه إال عبر النزول 
عموديا بواسطة الحبال، وبمجرد الهبوط ستذهلك 

التشكيالت الجيولوجية وانخفاض درجة الحرارة داخل 
الكهف بشكل ملحوظ حتى خالل فصل الصيف، 

إذ يقع الكهف على ارتفاع نحو 1800 متر فوق سطح 
البحر، وهو ما يمكن الزوار من قضاء وقت طويل 

وممتع في استكشاف زواياه واالستمتاع بتشكيالته 
الطبيعية من خالل التجوال في ممراته التي تمتد 

إلى 12 كيلومتر.

تعتبر منطقة الكهف من مواقع التراث العالمي 
المهمة وهي تضم عدة كهوف من أهمها ثالثة كل 
منهم منفصل عن اآلخر، من بينهم مجلس الجن، 
وأربعة كهوف تتصل معا عبر شبكة أنفاق تحتية، 

وتتميز المناطق المحيطة بالكهف بما تضمه من 
األودية الجميلة والشواطئ الرملية الرائعة مثل 

شاطئ "فنس"، ومحمية رأس الشجر التي يعيش 
فيها الغزال العربي، وهذه المقومات تجعل المنطقة 
مؤهلة لتصبح أحد أهم مواقع الجذب لهواة السياحة 

البيئية وأول الحدائق البيئية الوطنية في السلطنة.
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جيوسيبي ريسا

مدير عام جي دبليو ماريوت

@jwmarriotthotels          JWMarriott

+968 2492 0020 / +968 7199 6111

www.jwmarriottmuscat.com

عنــوان الفخامــة الـــفندقية

األعمـــــــــــــــــال لسياحــــــــــة 
مســقط ت  يــو ر ما بليــو  د جــي 

بمجرد أن تقترب من فندق جي دبليو ماريوت سيبهرك تصميم 
الفندق من الخارج لما يعكسه من مزيج معماري فريد من نوعه 

ومكونات الطبيعة المحيطة، وحين تخطو إلى الداخل سوف
 تجتذبك التصاميم الداخلية بلمساتها الجميلة التي تقدم التراث 

المحلي بنظرة معاصرة مثل األعمال الفنية المعدنية التي تعبر عن 
الطيور المحلية المختلفة، وستغمرك االضاءة الطبيعية في أوقات 

النهار بحالة من الراحة. وستالحظ أيضا أنه ال توجد أزهار تزين المكان، 
فقد تم استبدالها بالنباتات التي هي أطول عمرا وأكثر استدامة. 

ومع السخاء في المساحات المفتوحة في الهواء الطلق والتصاميم 
المبتكرة في المناطق المخصصة لتناول الطعام، تم تصميم الفندق 

ليقدم تجارب ثرية ال تنسى للعقل والجسم والروح معا في هذه الوجهة 
المميزة المعروفة بدفء ضيافتها وثقافتها الغنية.

يقع فندق جيه دبليو ماريوت الجديد في قلب مدينة العرفان، وقد 
تم االفتتاح المبدئي للفندق بنهاية العام 2019م، وهو أول األصول 

الفندقية التي تحمل عالمة جي دبليو ماريوت العالمية المرموقة في 
السلطنة. وفي هذا السياق كان لنا حديث مع جيوسيبي ريسا، مدير 

عام جي دبليو ماريوت الذي أعرب عن سعادته بأن يكون ضمن فريق 
عمل العالمة التجارية الرائدة في عمان، والتي تحمل اسم مؤسسها، 

جون ويالرد ماريوت األب،  وفي لقائنا معه قدم لنا جيوسيبي كل ما 
قد نحتاج إلى معرفته عن هذه العالمة الفاخرة الجديدة في مسقط.

جي دبليو ماريوت هو الفندق األول من فئة الخمس نجوم في 
مدينة العرفان، ويضم الفندق 304 غرف وجناحا فسيحا، وبذلك فهو 

أحد أكبر الفنادق في مسقط وسيقوم بدور مهم في دعم سياحة 
األعمال في السلطنة، إذ يتصل مباشرة بمركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض، وهو يوفر لممثلي الشركات والزوار وأعضاء الوفود 
المشاركة في المؤتمرات مكانا مثاليا للراحة واالستجمام واستعادة 

النشاط بعد يوم حافل من العمل. يضم الفندق ما مجموعه 2500 
متر مربع من المساحات المثالية لتنظيم المناسبات والفعاليات 

وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، بما في ذلك 
6 قاعات لالجتماعات وقاعتان للمناسبات بمداخل منفصلة وتطل 
على الشرفات المتسعة والحدائق الخارجية وتتيح هذه المساحات 

المرنة كثيرا من الخيارات بدءا من اجتماعات العمل والمؤتمرات 
حتى حفالت الزفاف والمناسبات الخاصة، وليس هذا فقط، بل يقدم 

الفندق ما هو أكثر بكثير من مجرد الضيافة التجارية . كما أن شعار 
"حضور الذهن والوعي اآلني" متجسد في تجربة  الزوار بكل ما فيها 

من لحظات جميلة بغض النظر عن الغرض من إقامتهم.

وفي جولتنا في الفندق تعرفنا على قوائم الطعام الشهية المتوفرة 
بالفعل، وتلك التي سيتم إضافتها الحقا في المطاعم التي تلبي 

جميع األذواق والرغبات بما في ذلك "تونيكا" الذي يتيح للضيوف 
االستمتاع بالمكونات النباتية الطازجة بلمسات من دفء الطهي 

المنزلي، وخيارات قائمة الطعام في فندق "كيتشن 7"  المستوحاة 
من بحار مشهور اكتشف أطباًقا من أراضي متعددة، وركن ’بتر بنز‘ 

الذي يقدم أجود أنواع البرجر ومشروبات الحليب المخفوق في أجواء 
رياضية حماسية من خالل 24 شاشة عرض. وسيكون الضيوف قريبًا

على موعد مع أشهى األطباق الشرق أوسطية في مطعم 
’كاتش‘، إضافة إلى ’بينك سولت‘ المتخصص في تقديم ألذ 

المشويات مع قائمة مميزة من أطباق المحار. وفي جميع هذه 
المطاعم ستعيش تجارب الطهي الفريدة التي تغذي الجسم 

والروح وتجمع الناس معا. 

هذا وتشمل مرافق الفندق الجديد صالة رياضية متطورة 
مفتوحة على مدار اليوم مع إطاللة على برك السباحة, وتشمل 

مرافق االستجمام ساونا وجاكوزي وملعب التنس وملعب 
متعدد األغراض. ومن يهوى السباحة سيرضيه كثيرا وجود  3 

حمامات سباحة في الهواء الطلق, كما سيسعد األشخاص الذين 
يهتمون بصحتهم بأن األجواء الصديقة للبيئة في الفندق تقدم 

فندقا خاليا تماما من التدخين. 

وتماشيًا مع تطبيقات االستدامة المطبقة لدى ُعمران في كافة 
عملياتها ومشاريعها، تم تطوير فندق جي دبليو ماريوت مسقط 

وفقًا ألعلى المقاييس المتوافقة مع شهادة  )ليد الذهبية( التي 
يصدرها المجلس األمريكي لألبنية الخضراء، وفي جميع أنحاء 

الفندق، يمكن رؤية الكثير والكثير من التفاصيل التي تؤكد 
الحرص على التكيف والحفاظ على البيئة. ويفتخر الفندق أيضا 

بجاذبية فريدة من نوعها في محيطه، هي الوادي وبحيرات 
االنصب، التي تضم ما يقرب من 300 نوع من الطيور. وتتضمن 

الخطط المستقبلية إنشاء “عش الطيور” وهو كوخ صغير يقع 
خلف الفندق ويخصص لهواة مراقبة الطيور الذين سيمكنهم 

استخدام  المناظير للتمتع بمناظر مثالية عبر البحيرات والوادي, 
كما يخطط الفندق أيضا لعرض أعمال فنية لفنانين عمانيين 

ليستمتع بها الضيوف.
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بعض األماكن قد تعتقد أنك تعرفها ألنك قد زرتها من قبل، لكن حين 
تعاود زيارتها تعيد اكتشاف تفاصيلها ومالمحها من جديد.. هكذا تقول 

المذيعة واإلعالمية العمانية الالمعة بثينة البلوشي عن زيارتها لمسندم، 
فالمكان الذي زارته سريعا مرة واحدة قبل سنوات عادت لزيارته مرة أخرى 
خالل الفترة الماضية... وفي هذا اللقاء تشارك بثينة قراء بانوراما تفاصيل 

زيارتها لوالية خصب وتجربتها السياحية المشوقة مع 
فنادق أتانا.

البلوشــــــــــــــي بثينــــــــــــة 
شخصية إعالمية

@buthainabulushi
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864 Likes

538 Likes

AtanaHotelsOman        @atanahotels         @HotelsAtana

stay@atanahotels.com +968 2673 0888 www.atanahotels.com

احكي لنا بثينة .. كيف كانت زيارتك لمسندم؟
مسندم هي التقاء الجبل بالبحر في لوحة طبيعية 

بديعة، وهي النسمات العليلة، والتنوع الجميل بين 
الهدوء واالستجمام ومتعة الرحالت واألنشطة، وبقدر 

ما استمتعت بالطبيعة المبهرة وحفاوة االستقبال 
في كل موقع، فقد سعدت أيضا بالرواج السياحي 

الكبير والسفن السياحية الضخمة وهي تتدفق وعلى 
متنها آالف من السياح من مختلف أنحاء العالم 

وترسو في ميناء خصب، والسفن العمانية التقليدية 
"الداو" التي تنتشر في البحر وميناء الصيد وتحمل 

المئات يوميا إلى رحالت يكتشفون فيها الكنوز 
البحرية في مسندم، والعديد من السياح من مختلف 

دول العالم الذين يتوافدون لالستمتاع بالجوالت 
واألنشطة الفريدة من نوعها. 

وما هي الرحلة التي ستبقى في ذاكرتك لوقت طويل؟
الرحلة البحرية إلى خور شم ستبقى في الذاكرة طويال, إذ كان الطقس مثاليا وحظينا برفقة 

ومشاهدة الدالفين لوقت طويل من الرحلة، واستمتعت بالعديد من األنشطة، وبدفء 
الضيافة من قبل الطاقم العماني من أبناء مسندم على متن السفينة. وكان برنامج الرحلة 

حافال باألنشطة مثل صيد األسماك وممارسة الغوص وزيارة قرى الصيد القديمة التي مازالت 
مأهولة بسكانها وتنتشر على الشواطىء على طول خط الرحلة البحرية. وبصفتي أعمل 

في مجال اإلعالم، فإن زيارة جزيرة التلغراف كانت مبعث فخر لي لما لهذه الجزيرة من 
تاريخ مشرف، حيث شهدت انطالق أول نظام لالتصاالت في منطقة الخليج، وقد شدني 

جدا مشهد عشرات السفن التقليدية المحملة بالسياح والزوار من المهتمين باستكشاف 
تاريخها ومعالمها األثرية.  

زرت أيضا عديدا من المواقع منها متنزه الخالدية الذي تحيط الجبال بسهله المتسع 
وتنتشر فيه األشجار العتيقة الوارفة، وهو مكان مثالي للتخييم والتمتع بالهواء العليل 

النقي، وخور نجد الذي يقع على ارتفاع شاهق ويقدم نظرة بانورامية نادرة للجبال التي تعانق 
األخوار البحرية، وهو واحد من أفضل المواقع للصور التذكارية سواء للزائرين أو المصورين 

المحترفين والهواة، وهناك أيضا مزارات تاريخية أخرى أنصح الجميع بزيارتها في مسندم 
ومن أهمها قلعة خصب التي تقف شاهدة على الحضارة والتراث والتاريخ التليد.

كيف كانت تجربة اإلقامة والضيافة في منتجع أتانا مسندم التابع 
لمجموعة ُعمران؟ 

سعدت بتجربتي السياحية في منتجع أتانا مسندم الذي يجسد مفردات 
الضيافة العمانية األصيلة ومالمح الثقافة المحلية في كافة جنباته. وال 

شك أن سلسلة فنادق أتانا التي أسستها مجموعة ُعمران لتكون أول 
عالمة ضيافة عمانية خالصة في قطاع الضيافة، تقدم إضافة حقيقية 

للمرافق السياحية في السلطنة، وأود أن أسجل إشادتي بقصة نجاح هذه 
السلسلة التي تقدم عبق الثقافة المحلية للزوار من العالم أجمع. 

ومما شدني أيضًا اهتمام طاقم الضيافة في فنادق أتانا بالعمل وفق 
ثقافة أتانا التي تقوم على خدمة الضيف وفق تقاليد الضيافة العمانية 

العريقة، حيث وجدت حفاوة الترحيب منهم واهتمامهم بأدق التفاصيل. 
أما التصميم المتقن للفندق فهو من أبرز ما يرسخ في الذاكرة، 

الستلهامه روح العمارة العمانية العريقة, والغرف التي تزينها لمحات 
من التراث العماني مثل اللوحات وتصميم األثاث، وهي توفر مكان إقامة 

هادىء يتمتع بالخصوصية والراحة، ويضم المنتجع كافة المرافق التي 
يحتاجها الزائر للراحة واالستجمام. 

كما أن تجربة مطعم المورى في أتانا مسندم بقائمة طعامه المتنوعة 
بين المطبخ العماني والعالمي والنكهة الشهية للغاية كانت مميزة 

جدًا، وأعجبني بشكل خاص األطعمة البحرية الطازجة من خيرات
بحار مسندم. 

كلمة توجهينها لقراء بانوراما ولكل من
يرغب بزيارة مسندم ..

إن نجاح صناعة السياحة يقوم على اإلنسان أوال، وقد تحقق هذا النجاح 
في مسندم، حيث رأيت إمكانيات كبيرة للسياحة فيها وأصبحت تتحول 

بشكل متزايد إلى وجهة أساسية للسياحة العالمية. وقد شعرت بفخر 
بالعدد الكبير من المشاريع  السياحية الناجحة التي يديرها بشغف أهالي 

وشباب مسندم وبعضها يدار بالكامل من قبل نساء عمانيات مثل 
مشروع زري السياحي، الذي يعد أحد أنجح برامج المسؤولية االجتماعية 

لمجموعة ُعمران، مما يتيح فرص عمل واعدة فضال عن استمتاع الزوار 
بتجارب سياحية ذات أصالة عمانية.

وددت أن تمتد رحلتي طوياًل فقد استمتعت بكل لحظاتها، وأنوي 
العودة قريبا لزيارة مسندم، وأدعو الجميع لزيارتها عند كل فرصة تتاح 

لهم فلن يجدوا فقط وجهة سياحية وطبيعية مذهلة لكن أيضا مالذا 
مثاليا لمن يبحث عن الهدوء واالستجمام ووجهة ممتعة لمن يهوى 

المغامرات واألنشطة المتنوعة، وأتوقع مزيدا من الرواج السياحي في 
مسندم بدعم من جاهزية البنية األساسية من مرافق سياحية وفندقية 

وميناء ومطار.. واألهم  هو ما يلقاه الزوار من حفاوة استقبال وضيافة 
عمانية أصيلة.
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استمتع بتجربة ضيافة عمانية أصيلة 
ولحظات مفعمة بالقصص والحكايات 
التي ال تنسى.

قصص للمشاركة

atanastay_salalah
atanastay_ashkara
www.atanastay.com

http://www.atanastay.com


يحمل فندق دبليو مسقط هوية متفردة تركز على مفهوم 
“ملتقى الطرق” الذي يجسد العاصمة مسقط بوصفها نقطة 

إلتقاء التاريخ والجغرافيا والتجارة والثقافة منذ األزل. 
وتستلهم هذه الهوية جماليات مسقط كمدينة عريقة محاطة بجبال الحجر من جهة وبحر ُعمان 

من جهة أخرى، وتشكل مكانا يتقاطع فيه القديم والحديث، الشرقي والغربي، الكالسيكي 
والعصري. كما كانت مسقط نقطة جذب للمستكشفين البحارة والمسافرين والرحالة، 
ومركًزا للتجارة البحرية، ومنصة للثقافات حتى تطورت لتصبح مدينة ذات تنوع ثقافي 

كبير لكنها في نفس الوقت حديثة في آفاقها وشكلها األنيق، وقد استلهمت الهوية 
التصميمية لدبليو مسقط هذه األبعاد الحضارية لتتجسد في تصميمه البديع 

وأروقته األنيقة.

@wmuscat        @wmuscathotel

Wmuscat.reservations@whotelsworldwide.com

 +968 2212 0000

www.wmuscat.com

دبليــــــــــو مسقــــــــــط.. 
تصميــــــــــــــم يحتفــــــــــــي

بــمسقـــــــــــــــــــــــــــــــــــط
كملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

للــــــــــــــــــــــــــــــــطرق عبر
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ

كما تعود جذور كل جانب من جوانب الفندق، الذي يعد واحدًا من أحدث 
وأرقى األصول الفندقية التابعة لمجموعة ُعمران، إلى ثراء السلطنة 

الطبيعي وثقافتها الغنية وتراثها المتنوع. وعلى الرغم من أن الفندق 
يمتاز بالحداثة بشكل واضح في تصميمه المعماري وفخامة أروقته، إال 

أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من عناصر التراث الُعماني والتي تتجلى 
في واجهاته الخارجية المذهلة والديكورات الداخلية األنيقة وغيرها من 

الزخارف األخاذة في جميع أنحاء الفندق.

يجمع تصميم الفندق المبتكر بين مزيج من تقاليد ُعمان وجمالها 
الطبيعي وخصائص هوية فندق دبليو المميزة، وتجسد فكرة تصميم 

الفندق الرّحال البدوي الذي يقضي معظم حياته في االستكشاف 
والمغامرات الدائمة. وتمتد هذه  الرحلة االستكشافية لتعبر عن 

جمال الطبيعة الُعمانية، ابتداًء من جبالها الوعرة ومناظرها الطبيعية 
الصحراوية الممتدة إلى ساحل بحر العرب. كما يستلهم التصميم عناصر 

مرتبطة بتاريخ مسقط الطبيعي وتراثها األثري.

تمتاز كل زاوية من زوايا الفندق بقصة ملهمة مستوحاة من المشربية 
المحلية – وهي عبارة عن شرفات  مزخرفة مغلقة والتي هي سمة من 

السمات البارزة للمنازل التقليدية. وهناك ميزة تبعث الدهشة لكل من 
يزور الفندق، وهي شجرة اللبان التي تتألق أمام واجهة الفندق تعبيرًا 

عن روح الضيافة العمانية المتمثلة في استخدام البخور كرمز للترحيب 
واألصالة. ويبلغ وزن هذه التحفة الفنية تسعة أطنان وقد تم تصميمها 

بالتعاون مع الفنان التايالندي الشهير بونجساتات يوكالنج ، ويصل 
ارتفاعها إلى 10 أمتار، وهي مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ.

يدخل الزوار الى ممر يزينه مزيج متنوع من األحجار الُعمانية فيما يعتبر 
تحية للزوار عند وصولهم  ويبرز العناصر الجيولوجية الغنية للبلد والتي 
تعود لمهد كوكب األرض. كما تعد الجبال، والتي تمثل خلفية لمدينة 

مسقط، شهادة حية على هذه الثروة الجيولوجية.
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تعكس منطقة استقبال الضيوف في دبليو مسقط 
الجانب االجتماعي والثقافي للبالد بأسلوب مبتكر، بما 
يعطي الزوار طابع المجلس التقليدي بلمسة عصرية 
حيث تزين السقف تصميمات ضخمة تحاكي الكمة 
العمانية. ويتردد صدى التصاميم الُعمانية في أماكن 
أخرى داخل أروقة الفندق، حيث يتوشح سقف ردهة 

قاعة المناسبات تصميم مستوحى من شباك الصيد 
التي يستخدمها الصيادون، وهو مشهد مألوف من 
شواطئ مسقط وجزًء ال يتجزأ من الحرف التقليدية 

وتفاصيل حياة اإلنسان العماني. 

كما القت مختلف مرافق الضيافة األخرى بالفندق 
إعجاب نزالء الفندق والضيوف الزائرين على حد 

سواء – من خالل تصاميم مستوحاة من موقع  هوية 
نجم  بالقرب من قريات، وهي بحيرة خالبة من المياه 

الفيروزية، وكذلك تصميم آخر يعكس الخيمة البدوية 
ويتميز بسقف مذهل مملوء بآالف األضواء الصغيرة 

التي تذكرنا بسماء الصحراء الزاخرة بالنجوم.
يضم فندق دبليو مسقط غرف للضيوف وأجنحة 

يبلغ عددها 279، باإلضافة إلى إطالالت خاّلبة على بحر 
ُعمان، وتتميز  الغرف بتصاميم مستوحاه بشكل 

كبير من الجبال المحيطة والصحاري. وتعتبر أجنحة 
WOW و E-WOW مثااًل على الديكور الذي يجسد 

تفاصيل السحر العماني التقليدي.

تنعكس فكرة “ملتقى الطرق” للفندق على رموز 
الضيافة الُعمانية، وبشكل خاص في دلة القهوة 

التقليدية المنتشرة في أرجاء الفندق. وسيندهش 
الضيوف والزوار أيًضا من األفكار والتصاميم الجميلة 

المستوحاة من البيئة البرية بنماذج لبعض 
الحيوانات المعروفة محليًا، كالمها العربية والغزال 
العربي، الى جانب نماذج من حيوانات أفريقية إلبراز 

امتداد تاريخ السلطنة الى القارة األفريقية.

تزين أروقة الغرف في دبليو مسقط ستة أعمال فنية نابضة بالحياة وتحتفي بالثقافة 
العمانية عبر لوحات بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد تتضمن وجوه نسائية تعكس 

بشكل رمزي جوانب من الموروث الثقافي، كالبرقع البدوي المميز بتصاميم فنية مبتكرة. 
وعلى سبيل المثال توجد لوحة أحالم، وهي األميرة التي ترتدي المجوهرات الُعمانية وتضع 

الحناء التقليدي على يديها. وهناك أيضا “ جانبية ميرا “ – كما ُيطلق عليها ألن صورتها مائلة 
بزاوية بعض الشيء إلى جانب واحد، ويظهر قناعها ثم يختفي بطريقة فنية ثالثية األبعاد. 
كما أن هناك مثاال آخر هو أميرة، األميرة المتزينة بمجوهرات ظفارية وفستان مصنوع من 
أشجار النخيل وأوراق الموز، تجسيدًا لتنوع الطبيعة والنباتات بالسلطنة. وال شك أن هذه 

األعمال األنيقة تضع بصمة تبقى في ذاكرة الزوار لما تحتويه من ابداعات في التصميم 
الداخلي المبتكر في دبليو مسقط.

رمزيـــــــــــــــة

لوحــــات   فنية 
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كيف يمكنك التوفيق بين العمل والدراسة؟
أبدأ يومي قبل السادسة صباحا، وأعمل صباحا وأستكمل دراستي بعد 

الظهر في تخصص إدارة السياحة بكلية عمان للسياحة، وأشعر بامتنان 
خاص لمكان عملي الذي تعامل معي بمرونة في عدد ساعات العمل مما 

ساعدني في التوفيق بين العمل والدراسة.

ما هو طموحك في المستقبل؟
العمل فجر في طاقات وإمكانيات لم أكن اتوقع أنني 

أملكها، وأطمح بعد استكمال دراستي إلى التوجه 
للعمل في مجال الضيافة والسياحة وبدء 

مشاريع سياحية مبتكرة تمثل إضافة جديدة 
خاصة في بعض المواقع السياحية في 
عمان التي تتمتع بمقومات سياحية 

كبيرة لكنها مازالت لم تصبح مقصدا 
سياحيا ألنها تفتقد للخدمات، 

وهدفي أن يكون لي مساهمة في 
توجه عمان ألن تصبح وجهة 

عالمية للسياحة.

المورى

صنع القهوة فن.. وحلمي أن أصبح الباريستا
األشهر في العالم

الدرجة المثالية لتسخين الحليب هي ٥٥ درجة، وال ينبغي 
أن تتعدى 6٥درجة للحصول على النكهة القوية.

الكوب أو الفنجان المصنوع من السيراميك أفضل من 
الزجاج، ألنه يحتفظ جيدا بالحرارة كما يتيح خيارات 

كثيرة في الشكل واللون.

إذا كنت تفضل القهوة المثلجة، تأكد من إعدادها 
بكمية مضاعفة من االسبريسو ألن البرودة تضعف 

طعم القهوة.

كمية االسبريسو المثالية تتراوح بين
2٤- 2٨.2جرام.

كن حريصا على تناول قهوتك في جو هادىء يتيح
لك االستمتاع بها.

يكشف لنا عبد الله عن بعض  األسرار للحصول 
على أفضل مذاق للقهوة

الباريستا 
الشغوف 

حين تراقبه وهو يعد القهوة بثقة وبأسلوب متميز ستشعر أنك 
تشاهد عمال فنيا ممتعا.. وحين تتذوق قهوته ستعيد اكتشاف 

مذاق جديد للقهوة لم تعرفه من قبل, وغالبا ستكون وجهتك 
المفضلة لتناول القهوة هي كافيه “كونيكشنز” بكراون بالزا 

مسقط بمدينة العرفان حيث يعمل عبدالله. 

عبد الله.. أحكي لنا عن قصتك
مع القهوة؟

والدي غرس في حب القهوة، ومنذ صغري كان للقهوة 
حضور دائم في منزلنا، وخصوصا أن والدي يعمل 

في تجارة البن, وبمرور السنوات أصبحت 
شغوفا بالقهوة وأتقن إعدادها وأصبح 
حلمي أن أصبح  باريستا, وبدأت اتعلم 
أسرارها وفنونها، قرأت وبحثت كثيرا 

عبر شبكة اإلنترنت، وحين كنت 
أسمع عن بطوالت الباريستا خارج 

عمان كنت أسافر لحضورها، وخالل 
إحدى هذه البطوالت التقيت مع 

الباريستا العالمي روميو بيريلو، 
وقد تعلمت منه الكثير مثل وزن 

القهوة بكل دقة ودرجة الحرارة 
ودرجة تسخين الحليب ووقت 

التحضير واللمسات الفنية في الرسم 
على وجه القهوة، وكان من حسن حظي 

أن التقيت به أيضا حين زار عمان قبل 
فترة للمشاركة في معرض للضيافة في 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وهو من أكثر 
األشخاص الذين تأثرت بهم في عملي. 

من هو مثلك األعلى في الحياة؟ -
منذ التحقت بالعمل في كراون بالزا مسقط قبل عامين تقريبا 

بدأت السلم من أوله ولم أرفض أي وظيفة أو مهمة في العمل فقد 
علمني والدي أنه أيا كانت الوظيفة بسيطة فإن االجتهاد يمهد 

الطريق للتطور والترقي في الحياة العملية، ومنذ كنت طالبا في 
الصف السادس بدأت أعمل مع والدي، وفي اإلجازة الصيفية كان 

والدي حريصا على تقسيم وقتي ما بين الدراسة لمدة شهر في 
بريطانيا ثم أعود إلى عمان العمل في أي وظيفة قبل العودة مرة 

أخرى للدراسة، ووالدي الذي عودني على العمل وتحمل المسؤولية 
منذ وقت مبكر هو مثلي األعلى وقدوتي في الحياة.

أســــــــرار
 القهوة

@crowneplazamuscat_ocec        /CrownePlazaMuscatOcec         @CPMuscatOCEC

cpmuscatocec@ihg.com

 +968 2425 2000

www.ihg.com/crowneplaza/hotels/
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شراكة اسرتاتيجية 
مثمرة بني 

جمموعة عمران 
وأوراسكوم القابضة 

أصول سياحية مستدامة
وجمتمعات تعكس 

أسلوب احلياة العصرية

“كان للشراكة االستراتيجية الراسخة بين 
“مجموعة عمران” و”أوراسكوم” دور أساسي 

في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا في موريا، وتظهر ثمار
هذه الشراكة الوثيقة من خالل النجاح المميز الذي 

حققناه في مشروعينا “جبل السيفة” و”هوانا صاللة” 
واللذين يقدمان للزوار والقاطنين والسياح تجربة 

سياحية ال تضاهى على مدار العام، وانطالقا من 
هذه الثقة في خبرات عمران وأوراسكوم، استثمرنا 

750 مليون دوالر أمريكي في السلطنة حتى اآلن في 
تشييد وجهات سياحية تحمل طابع ومالمح ومزايا 

المدن وساهمت جميعها في تطوير القطاع السياحي 
بالسلطنة ودعم النمو االقتصادي، ونحن متفائلون 

بمستقبل عمان السياحي نظرًا لما تزخر به من 
مقومات طبيعية فريدة إضافة إلى ما تتمتع به من 
أمن واستقرار مما يجعل منها وجهة سياحية تلبي 

متطلبات السياح من جميع أنحاء العالم”.

أحمد دبوس- الرئيس التنفيذي لشركة موريا

 دعم
 املؤسسات

 الصغرية
واملتوسطة

تمتد مساهمة هذه الوجهات 
السياحية المتكاملة إلى دعم 

االقتصاد من خالل االعتماد 
على الموردين المحليين 

والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة سواء في 

أعمال اإلنشاءات أو في توريد 
وتوفير الخدمات المختلفة 
للضيوف، ووفرت الشركة 

آالف الفرص الوظيفية 
المباشرة وغير المباشرة، كما 

تنظم الكثير من الفعاليات 
والمعارض منها “هوانا 

فيستا” األسبوعية في هوانا 
صاللة التي تهدف إلى ترويج 

منتجات المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بين السياح 

القادمين من ألمانيا وإيطاليا 
والتشيك وغيرها، و”بازار 

السبت” الذي يشكل منصة 
مثالية لعرض منتجات األسر 

المنتجة بالتعاون
مع جمعية بهجة

العمانية لأليتام.

@muriya_oman

communications@muriya.om

+968 2464 6911

www.muriya.om/

تواصل شركة موريا دورها المهم في تعزيز نمو قطاع 
السياحة بالسلطنة من خالل التعاون المثمر بين 

مجموعة عمران، الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير 
القطاع السياحي في السلطنة، وأوراسكوم القابضة 
للتنمية، الشركة الدولية الرائدة في إنشاء الوجهات 

السياحية المتكاملة، ويعد نجاح موريا نتيجة التكامل 
بين خبرات مجموعة ُعمران في السوق المحلي 

وفي صناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، 
ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية وبين 
الخبرات الدولية الواسعة التي تمتلكها أوراسكوم 

في تنمية المجمعات السياحية المتكاملة، وتضم 
محفظة مشاريع موريا اآلن مشروعين من بين األكبر 
في السلطنة هما "جبل سيفة" في مسقط، و"هوانا 

صاللة" ومنذ إطالقهما كان للمشروعين بصمة 
واضحة في القطاع السياحي، وتجسد هذه المشاريع 

العصرية النهج الذي تتبعه موريا والذي يهدف إلى 
إيجاد شراكة طويلة األجل مع وزارة السياحة والتعريف 

بالمقومات التي تجعل من عمان إحدى أبرز الوجهات 
السياحية في المنطقة على مدار العام.

يضم المشروعان حاليا 1200 غرفة فندقية موزعة في 
عدٍد من الفنادق الفاخرة تشمل منتجع صاللة روتانا، 
وفندق فنار، وفندق جويرة بوتيك، وفندق سيفاوي 

بوتيك، فضاًل عن أكواخ صولي لودج الصديقة للبيئة، 
ويبرز نجاح المشروعين من خالل تسجيلهما 420 الف 

ليلة فندقية في عام 2019. 

كما تتيح الشركة وحدات سكنية متعددة 
للمواطنين والمقيمين بنظام التملك الحر، وقامت 

خالل 2019 بتسليم نحو 600 وحدة سكنية إلى عمالئها. 
وفي مشروع جبل السيفة، أطلقت موريا مؤخرًا 

مشروع "بيتش فرونت" ليكون ثالث مجمعاتها 
السكنية بعد "بحيرة الجولف" و"جبل سيفة 

هايتس". وفي هوانا صاللة، تواصل الشركة تطوير 
مشروعيها في كل من جبل سيفة وصاللة من خالل 

إضافة مزيد من المشاريع السكنية بنظام التملك 
الحر، والمرافق والخدمات والغرف الفندقية ذات 

المستوى العالمي. 
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سفير  الضيافـــــة  العمانيــــــة

لمشروع لمشروعا ““ا
يقــدم تجاربيقــدم تجارب

محليــة فريــدةمحليــة فريــدة
لــزوار خصبلــزوار خصب””

إيمان الصلتية

““قدمت لنــا مجموعة قدمت لنــا مجموعة زري
ُعمران الدعم بشــكل ُعمران الدعم بشــكل 

متواصــل باعتبارنا متواصــل باعتبارنا 
مشــروعا يدعم نمو مشــروعا يدعم نمو 
المجتمــع المحلي المجتمــع المحلي ““

تقول إيمان بنت صالح الصلتية - المشرفة على 
مشروع زري: في ظل االهتمام الكبير بقطاع السياحة 
في السلطنة، جاءت فكرة بدء مشروع متميز يكون 

بمثابة واجهة للضيافة العمانية، ويسهم في مزيد 
من التواصل بين الثقافات وتحفيز روح االكتشاف لدى 
السائحات والمشاركة في األنشطة التي يقدمها “زري”, 

وقدمت لنا شركة عمران الدعم بشكل متواصل 
باعتبارنا مشروعا يدعم نمو المجتمع المحلي في 

والية خصب ويساهم في توفير فرص عمل عن 
طريق تطوير المشاريع الصغيرة في المجال السياحي 

وباألخص مجال الحرف التقليدية واألكالت الشعبية 
الشهيرة في المحافظة.

وفي البداية كان المشروع جسرا للتواصل بين نساء 
والية خصب والسائحات من زوار حصن خصب حيث 

يشتمل على عدة أنشطة من شأنها إطالع الزائرات 
على العادات العمانية، وفي الوقت الحالي، تتواجد 

الخيمة السياحية التي تم تمويلها من قبل الشركة 
العمانية للنفط واالستكشاف في ميناء خصب ويتم 

من خاللها استقبال السياح في الموسم السياحي 
من أكتوبر إلى مايو من كل عام، كما نقدم خدماتنا 

لضيوف فنادق أتانا، ونتولى تنظيم الليالي العمانية 
كل أسبوع في فندق أتانا مسندم، ومؤخرا قام زري 

بافتتاح محل للهدايا التذكارية في فندق أتانا مسندم”.

يستقبل زري حوالي 38 ألف سائح  سنويا خالل كل 
موسم سياحي في خصب, وقد حاز “زري” على عدة 

جوائز منها المركز األول في مجال ريادة األعمال ضمن 
جائزة الرؤية لمبادرات الشباب وجائزة تمكين المرأة 
في النسخة الثالثة من حفل جوائز أفضل ممارسات 

المسؤولية االجتماعية بدول آسيا, كما حاز على لقب 
سفير السياحة لمحافظة مسندم، وجائزة أفضل 
مشروع شبابي من اللجنة الوطنية للشباب، وتم 

تكريم المشروع من قبل معالي وزير السياحة في 
اليوم العالمي للسياحة.

@zaree_khasab      /zaree.khasab 

zaree.khasab@gmail.com

+968 9018 6683

بمجرد أن يصل زوار السلطنة القادمون على متن السفن السياحية إلى ميناء خصب 
وينطلقون في جولتهم خارج الميناء، تغمرهم الضيافة العمانية األصيلة في أبهى 

صورها في خيمة الضيافة التابعة لمشروع "زري"، البرنامج السياحي الذي تشرف عليه 
مجموعة من نساء والية خصب ليكون جسر تواصل ثقافي يعرف السياح على 

السلطنة وتراثها العريق. 

وتكتسب الضيافة رونقا إضافيا في مشروع زري وخصوصًا حين تقدم القهوة العمانية 
والتمر وبعض الحلوى التي تشتهر بها الوالية للزوار، ومع نقوش الحناء وارتداء المالبس 

التقليدية يعيش الزوار تجربة ثرية ويعودون لبالدهم وهم يحملون ذكريات ال تنسى خاصة 
حين يتم االستعانة بفرق الفنون الشعبية بالوالية كعامل جذب لفعاليات زري ولتعريف 

السياح بهذه الفنون.

قبل أكثر من 7 سنوات انطلق مشروع "زري" بدعم من مجموعة ُعمران ووزارة السياحة، 
وطوال السنوات الماضية أثبت أنه من أنجح برامج الشراكة في مجال المسؤولية

االجتماعية، فهو يتيح للزوار خوض تجارب محلية فريدة يتعرفون خاللها على التقاليد 
وأصبح "منصة تساهم في التعريف بالتقاليد وكرم الضيافة العمانية.

وساهم مشروع زري منذ إنطالقته في تنويع البرامج السياحية المتاحة للزوار والسياح من 
خالل حزم وبرامج لألفراد والشركات السياحية لقضاء وقت مع المجتمع المحلي، ويواصل 

المشروع تقديم أنشطة جديدة مثل تعليم الطبخ العماني الخاص بوالية خصب وإعداد 
الوجبات أمام السائح مثل اللقيمات والخنفروش, كما يتم إعداد وجبات طعام مجهزة 

للشركات السياحية, إضافة إلى بيع المنتجات الحرفية والبخور المصنوع يدويا من قبل
نساء الوالية والتعريف بالعادات المرتبطة بالبخور. 
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كفاءات

حامي
السالحف

محمية السالحف برأس الجنز اكتسبت شهرة عالمية 
كواحدة من أهم مناطق تعشيش السالحف على طول 

سواحل المحيط الهندي، وتستقطب المحمية أعدادا 
كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم ويزورها نحو 8٣ 

ألف زائر سنويا، وفي هذا العدد من مجلة “بانوراما” كان لنا 
لقاء مع ناصر بن محمد الغيالني مدير محمية السالحف

برأس الجنز وأحد الكوادر العمانية الواعدة في قطاع السياحة..

@ rasaljinz_turtlereserve      /rasaljinzturtlereserve 

sales@rasaljinz-turtlereserve.com / reservations@rasaljinz-turtlereserve.com

+968 9655 0606 / +968 9655 0707

 www.rasaljinz-turtlereserve.com

ناصر الغيالني، مدير محمية السالحف برأس الجنز

ناصر.. عرفنا على تفاصيل العمل في هذا المكان
الفريد من نوعه

مهام وظيفتي هي متابعة سير العمل في المحمية يوميا، وتتكون 
المحمية من عدة أقسام أهمها مرافق اإليواء وتشمل  19 غرفة و 15 
خيمة فاخرة صديقة للبيئة وتصل نسب اإلشغال إلى100 بالمائة خالل 

ذروة الموسم، أما مطعم السنبوق فهو يعمل من 6 صباحا الى 10 مساء 
ويقدم  وجبات من المطبخ العالمي واألكالت العمانية التقليدية، كما 
تضم المحمية متحفا يستقبل الزوار من 9 صباحا الى 9 مساء وينقسم 

إلى عدة أقسام السالحف وحياتها، ومعتقدات الشعوب، ورأس الجنز 
والسلطنة، وقسم خاص للتراث األثري، كما يتضمن المتحف حوضا 

صغيرا به صغار السالحف، كما تنظم المحمية رحالت للزوار من خالل  
بوابة الترفيه وتشمل رحالت بحرية لألخوار التي تشتهر بها المنطقة، 

ومشاهدة السالحف في أعماق البحار ورؤية الدالفين، ويتم تنظيم 
رحالت سياحية كل ليلة لمشاهدة السالحف حتى يشاهد الزائر عملية 

التعشيش في جميع مراحلها من لحظة الخروج من البحر والبحث 
عن مكان آمن لوضع البيض وحتى عودة السالحف للبحر وذلك خالل 

الموسم من يونيو وحتى أكتوبر من كل عام، إضافة إلى برامج للتعرف 
على المجتمع المحلي وبرنامج المسارات الجبلية لهواة المشي. 

لماذا أخترت العمل في قطاع السياحة؟
بدأت حياتي المهنية بالعمل في إحدى الشركات الصناعية، ثم 

انتقلت للعمل في المحمية قبل نحو 11 عاما، حيث التحقت بوظيفة 
سائق، وسرعان ما اتخذت قرارا بأن يكون مستقبلي المهني في قطاع 
السياحة، وبدأت أمارس عملي بكل شغف ممتنا للفرصة التي أتيحت 

لي للعمل في مثل هذا المكان الفريد من نوعه، وأصبحت هوايتي 
المفضلة هي القراءة واالطالع على جوانب مختلفة في العمل السياحي 

سواء في مواضيع متخصصة مثل المحميات الطبيعة أو بشكل عام 
حول عوامل الجذب في مختلف المقاصد السياحية العالمية، وبعد 

عامين تم نقلي كموظف استقبال في متحف السالحف وفي عام 2012 
ترقيت إلى وظيفة نائب مسؤول المتحف، وفي 2016 حصلت على 

ترقية جديدة كمدير للعمليات في المحمية ثم توليت منصب 
مدير المحمية منذ العام الماضي 2019.

ما هو سر النجاح؟
عملي في المحمية أكسبني حس المسؤولية والثقة واالعتماد على 

الذات، ويعتمد نجاح العمل كثيرا على روح الفريق الواحد التي يتعامل 
بها الجميع ونحن جميعا مستعدون للعمل في أي وقت والقيام بأي 

مهمة إذا تطلب األمر ذلك، والدعم الذي أجده من زمالئي بال حدود وال 
يقدر بثمن فالجميع يتفانى في عمله من أجل أن تظل المحمية في 

أفضل حال وأن تمثل زيارتها تجربة جميلة للزائرين، ومجموعة ُعمران 
هي الداعم الرئيسي لنا ونجد الدعم منها في كل وقت ونحرص دائمًا 

على ان نكون عند مستوى الثقة المطلوب وأكثر.

ماذا تخططون للمستقبل؟
أهم الخطط المستقبلية هي تطوير المحمية بإضافة مركز صحي 

إليواء السالحف المصابة، وإنشاء سد لحماية السالحف الصغيرة من 
فقدان طريقها، ويبقى طموحنا األكبر أنا وفريق العمل هو أن نساهم 

في أن تصبح المحمية من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم 
من حيث االهتمام بالحياة الفطرية وصون الطبيعة.

 
رسالة للشباب.. ودعوة للجميع

في نهاية لقائنا كان ناصر الغيالني حريصًا على أن يوجه دعوتين من 
خالل مجلة "بانوراما"، األولى للشباب العماني كي يعمل ويستثمر في 

قطاع السياحة الذي يتمتع بفرص ممتازة يقتنصها من هو مستعد 
للعمل الجاد حتى يصل إلى تحقيق أهدافه، أما الدعوة الثانية فيقدمها 

للجميع كي يزوروا المحمية ويتمتعوا بتجربة قد ال تتاح لهم إال مرة 
واحدة في العمر، وأفضل وقت للسفر ورؤية عملية التعشيش هو 
خالل فترة الصيف وعليك أال تقلق من ارتفاع درجة الحرارة إذ تتمتع 

رأس الحد بطقس جميل طوال العام، وخالل الصيف تتراوح درجة
الحرارة بين 25 الى 36 درجة مئوية.
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تضطلع مجموعة ُعمران بصناعة وجهات 
جديدة ومشاريع متعددة االستخدامات في 

مختلف ربوع السلطنة، كما تضم محفظتها 
العديد من الشراكات التطويرية وأصول 

الضيافة والوجهات السياحية المتنامية 
التي تساهم في تعزيز التجربة السياحية 

لجميع الزوار.

ال يعتد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية
This Map is not an authority on 

international boundaries. 

Source: National Survey Authority

أتانا مسندم   
Atana Musandam

أليال الجبل األخضر 
Alila Jabal Akhdar

محمية رأس الجنز للسالحف 
Ras Al Jinz Turtle Reserve

هوانا صاللة 
Hawana Salalah

فندق المدينة الدقم 
City Hotel Duqm

أتانا خصب
Atana Khasab

قلعة نزوى
 Nizwa Fort

ضيافة أتانا األشخرة
 Atana Stay Ashkara

كراون بالزا صاللة
Crowne Plaza Salalah

كراون بالزا الدقم
Crowne Plaza Duqm

فندق شاطئ صحار  
Sohar Beach Hotel

منتجع شاطىء دبا
Dibba Beach Resort

كهف الهوته
Al Hoota Cave

منتجع جزيرة مصيرة
Masira Island Resort

مشروع رأس الحد السياحي
Ras Al Hadd Tourism Project

ضيافة أتانا صاللة
Atana Stay Salalah

حارة البالد
Harat Al Bilad

ميلينيوم المصنعة
Millennium Mussanah

مشروع مدينة العرفان
Madinat Al Irfan

جي دبليو ماريوت – مدينة العرفان
JW Marriott- Madinat Al Irfan

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
 Oman Convention & Exhibition Centre

الموج مسقط
Al Mouj Muscat

كراون بالزا – مدينة العرفان 
Crowne Plaza- Madinat Al Irfan

إنتركونتيننتال مسقط
InterContinental Muscat

خليج مسقط
Muscat Bay

جبل السيفة
Jebel Sifah

عمان لإلبحار
Oman Sail

المشاريع المشتركة 
Development Partners

دبليو مسقط
W Muscat

مشروع تطوير مرافق فندقية فخمة - بندر الروضة
Luxury Hotel Development - Bandar Al Rowdha

مشروع إعادة تطوير فندق إنتركونتننتال مسقط
Intercontinental Redevelopment Project

مارينا بندر الروضة
Marina Bandar Al Rowdha

مرافق الضيافة 
Hospitality Assets

الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
Mina Al Sultan Qaboos Waterfront

كلية عمان للسياحة
Oman Tourism College

الشركات التابعة
Subsidiaries

كهف مجلس الجن
Majlis Al Jinn Cave

وجهات سياحية 
Destinations

1

2

4

5

7

6

3Muscat / مسقط

Musandam / مسندم

North & South Al Batinah / شمال وجنوب الباطنة

Al Dakhiliya / الداخلية

Al Sharqiyah South / جنوب الشرقية

Dhofar / ظفار

Al Wusta /الوسطى

Global Hospitality Partners / شركاء الضيافة العالميونOMRAN Subsidiaries / الشركات التابعة

بانوراما العدد 2 / صيف 2020محفظة المشاريع

OMRAN creates new destinations across 

the Sultanate, spanning mixed-use 

developments, innovative infrastructure 

projects, development partnerships, 

hospitality assets and tourism projects, 

to enhance the experience of each and 

every visitor.

مشاريع ُعمران 
OMRAN Developments

Development Partners / شركاء التطوير

Sultanate of Oman

Musandam

(Sultanate of Oman)

Madha

(Sultanate of Oman)
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7

مسندم
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مدحاء
)سلطنة عمان(
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