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رحالت عالـمـيـة :أفضل عشر وجهات سياحية لعام 2020
اكتشف ُعمان :روعة التخييم يف السلطنـة!
| facebook.com/omanair

| twitter.com/omanair

| instagram@omanairofficial
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مــرحـــــبــــــًا
إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم على منت هذه الرحلة.
بداية ،ونحن نتطلع إىل عام  2020اجلديد ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألمتنى لكم ولعائالتكم عامًا سعيدا
يأتي هذا العام ليواكب أعوام احلصاد وإجنازات الطريان العماين التي نستثمرها يف تأكيد ثقتنا جتاه
أحدثها ترسيخ الناقل الوطني ملكانته املرموقة كونه العالمة
ضيوفنا الكرام وجني اجلوائز ،والتي كان
ُ
التجارية األكرث ثقة يف فئة الطريان يف سلطنة عمان لعام  .2019حيث مت اختيار الفائزين بعد استطالع
دقيق أجرته مؤسسة القمة للصحافة والنشر وشمل أكرث من  700ألف مشارك يف السلطنة ،و ُأعلنت
نتائجه يف حفل بهيج.
وكعادته يف مواصلة مسرية النهوض مبستوى األداء والتطوير ،يخطو الطريان العماين بتسارع
واضح نحو تعزيز جتربة السفر الشاملة لضيوفه األعزاء ،ويسرين هنا اإلعالن عن شراكتنا مع موقع
 Booking.comالرائد عامليًا على اإلنرتنت للبحث عن أفضل الوجهات وحجز املنتجعات والفنادق وأماكن
اإلقامة األخرى .إنها جمرد حلقة يف سياق سلسلة حلقات من الشراكات الفعالة التي نعقدها مع
الشركات الكربى على مستوى العامل لتساهم يف تقدمي مزيدٍ من املزايا لضيوفنا األعزاء ،وأيضًا زيادة
قاعدة عمالئنا الكرام .ومع هذه الشراكة سيكسب أعضاء السندباد ،برنامج مكافأة والء املسافرين
ميل واحد من أميال السندباد ُيضاف على حسابهم مقابل إنفاق
الدائمني اخلاص بالطريان العماينٍ ،
دوالر أمريكي واحد عند قيامهم بحجز الفنادق عرب املوقع الرسمي للشركة.
وإىل جانب ذلك ،يواصل الطريان العماين نقل عالمته التجارية إىل أفاق ووجهات جديدة ،حيث تسهل
اتفاقية املشاركة بالرمز مع اخلطوط اجلوية اإليطالية السفر على خط مسقط – ميالن إىل جانب 7
مدن إيطالية أخرى ،كما نتوقع تلقي املوافقات الرسمية على التفاهمات امللحقة بهذه االتفاقية
لتشمل بداية إطالق رحالت املشاركة يف الرمز إىل وجهتنا املتمثلة بالواليات املتحدة األمريكية،
وحتديدًا مدينتي نيويورك وميامي ،حيث يشكل ذلك حدثًا مهمًا بالنسبة للطريان العماين .ومع هذه
النجاحات ،فإننا ماضون قدمًا يف خططنا لعقد املزيد من اتفاقيات املشاركة بالرمز والتي من شأنها
توسيع تواجدنا يف خمتلف أقطار العامل.
وثمة مالحظة أخرية ،أود أن أذكركم ،إنه يف الفرتة من  16يناير وحتى  15فرباير يقام يف العاصمة
بثوب جديد يتواكب مع متطلبات العائلة
العمانية مهرجان مسقط السنوي الذي يأتي هذا العام 2020
ٍ
العمانية وكافة زوار السلطنة ،حيث يشهد املهرجان تنوعًا يف شتى الفعاليات البهيجة واملتجددة
يوميًا يف حمتواها ومضمونها ،كما إنه ميثل نافذة مفتوحة للتعريف بالرتاث العماين العريق املمزوج
باألصالة واملعاصرة واحلداثة يف قالب ثقايف مميز .نرجو منكم ضيوفنا الكرام أن ال تفوتوا زيارة
مهرجان مسقط .2020
نشكركم على اختياركم السفر معنا ،ونتطلع إىل معاودة الرتحيب بكم على منت رحالتنا خالل عام 2020

عبدالعزيز بن سعود الرئيسي
الرئيس التنفيذي
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مع طي صفحة
العام املنصرم ،2019
يسعدين القول وبكل
فخر أن الطريان
عاما
العماين قد أنهى ً
ملي ًئا باإلجنازات وحصد
اجلوائز
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رحــالت عاملـيــة
أفضل الوجهات السياحية لعام 2020

احملتـويات
يجب أن ترى يف سلطنة عمان
مهرجان مسقط 2020

18

اكتشف سلطنة عمان
روعة التخييم يف عمان الساحرة
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•
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www.otc.edu.om

24512345

communication@otc.edu.om

•
•
•
•

omantourismcollege
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املـزيــد...
السفر ومنط احلياة والرفاهية

6

جملة الرحالت اجلوية للطريان العماين تصدرها:

دائرة االتصاالت التنفيذية واإلعالم

ص.ب ،58 :ر.ب ،111 :مطار مسقط الدويل ،سلطنة عمان
هاتف+968 - 24259616 :
الربيد اإللكرتوينwings@omanair.com :
موقعنا على شبكة اإلنرتنتwww.omanair.com :
رئيس التحرير
أسامة بن كرمي احلرمي
Usama.AlHaremi@omanair.com

األحداث اجلارية:
أهم األحداث يف شهر ديسمرب

الشركة الوطنية لـلنشر واإلعالن ش.م.م.

22

معلم سياحي فاخر
رفاهية التزلج على اجلليد :خري بداية لعام 2020

املدير التنفيذي
أشوك سيفارنا
ashoksuvarna@npaoman.com

26

رحالت عائـلـيــة
روعة العاصمة الروسية موسكو:
إحدى الوجهات الرائدة عامليا

30

الطريق إىل النجاح
ماراثون املوج مسقط 2020

32

الطريان العماين :يحلق عاليا
عام  :2019عام اجلوائز واإلجنازات

34

الرتاث العماين
كنوز من املتحف الوطني

36

أخبار الطريان العماين

38

املسافر املتميز

45

ص.ب ،3112 :الرمز الربيدي ،112 :روي،مسقط ،سلطنة عمان،
هاتف ،+968-24793098 :فاكس+968-24708445 :

مدير التـحـريـــر
پـول ونـتــر
paul.winter@npaoman.com
الرتجمة العربية
حممد ابواجملد
تنفيـذي أول خدمة العمالء
رويدة الربواين
التصميم
باسكارن كمال كـانن
مـحـمــد آصــف
اإلعالنـات والتسـويــق
مدير مبيعات اإلعالم :إيان بيبلر
advertising@npaoman.com / ian.pepler@npaoman.com
هاتف+968 99257807 :

مصادر الصور:

صورة الغالف :جيتي إميجز

الطريان العماين ...

40

مت االنتاج نيابة عن الطريان العماين بواسطة:

مرحبا بكم
الرتفيه يف األجواء

أجندة
دار األوبرا السلطانية مسقط :خالد البوسعيدي ()www.rohmuscat.org.om
بحرية بيمة :شرت ستوك
 2020رياضة اجلولة يف سلطنة عمان)www.golfoman.com( :
حممية جزر الدميانيات :شرت ستوك
مركز عمان للمؤمترات واملعارض :قرية الشتاءwww.omanconvention.com :
مهرجان بيكانري للهجن :شرت ستوك
مهرجان األضواء لندنwww.lightopiafestival.com :
 2020رايل داكارwww.dakar.com :
مهرجان قوارب التنني قطرwww.facebook.com/qatardragonboat :
مهرجان مايا للموسيقىwww.mayamusicfestival.com :
مهرجان السيارات الدويلwww.festivalautomobile.com :
مهرجان القوز للفنونwww.alserkalavenue.ae :
مصادر الصور
يجب أن ترى :جيتي إميجرز
رحالت عاملية :شرت ستوك/جيتي إميجز; إكسبو )www.expo2020dubai.com( 2020؛
متحف مصر الكبري (هيئة متحف مصر الكبري)
اكتسف سلطنة عمان :شرت ستوك /جيتي إميجز ،خميم ليايل الصحراء
()www.omanhotels.com/desertnightscamp؛ خميم ألف ليلة -رمال الشرقية
()www.thousandnightsoman.com؛ عمان موتور هومز ()www.omanmotorhomes.com
معلم سياحي فاخر :فندق وأجنحة فندقية فالسانا ()www.valsana.ch؛
يل ماسيف ()www.lemassifcourmayeur.com؛ سكي دبي ()www.skidxb.com
رحالت عائلية :شرت ستوك /جيتي إميجز
طريق النجاح :ماراثون املوج مسقط /عمان لإلبحار ()www.muscatmarathon.om
الرتاث العماين :املتحف الوطني
مرحبا بكم /رسالة الرتحيب :صور الطريان العماين لالتصاالت التسويقية
دليل السفر :شرت ستوك ،دار األوبرا السلطانية مسقط /خالد البوسعيدي ،املتحف الوطني
دليل اخلدمات الرتفيهية يف األجواء :سبافيكس (بالتعاون مع الطريان العماين)

يرجى إعادة التدوير بعد االستخدام

جملس رعاية الغابات

منظمة اعتماد شهادة الغابات

األوراق املستخدمة يف جملة أجنحة عمان معتمدة من برنامج اعتماد شهادة الغابات وجملس رعاية الغابات وتتكون من
مزيج من لب الورق واللب املعاد تدويره واملعتمد من جملس رعاية الغابات .منظمة اعتماد شهادة الغابات هي منظمة
دولية غري ربحية وغري حكومية تعمل لتعزيز املمارسات اجليدة يف الغابات على مستوى كافة أنحاء سلسلة توريد الغابات
لضمان أن حتظى منتجات الغابات اخلشبية وغري اخلشبية بكل االحرتام للمعايري البيئية واالجتماعية واألخالقية .أما جملس
رعاية الغابات فهو منظمة عاملية غري حكومية متخصصة يف تعزيز اإلدارة املسئولة عن الغابات على مستوى العامل.
ال يتحمل الناشر أية مسؤولية عن أية أخطاء أو جتاوزات تتضمنها هذه اجمللة ،أيًا كان سبب حدوثها .اآلراء ووجهات النظر
الواردة يف هذه اجمللة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال تعبـر بالضرورة عن رأي الناشر .جميع احلقوق حمفوظة وال يسمح
بنسخ أو حفظ أو إسرتجاع أو تراسل أي جزء من هذه اجمللة وبأي طريقة كانت دون إذن خطي مسبق من مالك احلقوق.
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شهر ينـايـر يف سلطنـة ُعمان
أشياء يجب رؤيتها والقيام بها ...

دار األوبرا السلطانية مسقط:
موسم 2020/2019
يف هذا الشهر ،تبدأ دار األوبرا السلطانية مسقط العام اجلديد بعرضني عامليني:
• الناي السحري أوبرا لفولفغانغ موتسارت 4-2 :يناير
• أونيغني ،إحدى أكرب أعمال باليه بولشوي ،موسكو 25-23 :يناير
www.rohmuscat.org.om

التنزه حول بحرية بيما

تقع بحرية بيما -التي تكونت من جرف طبيعي للصخور تتدفق يف وسطه مياه
جوفية فأعطت للمكان سحر خاص لطبيعته -قبالة طريق مسقط صور الساحلي
على مسافة ساعة باملركبة من مسقط ،وتعد من مواقع التنزه الرائعة
لألصدقاء وكافة أفراد العائلة .يتوافد على البحرية سياح من جميع دول العامل
بهدف السباحة يف مياهها النقية والصافية ذات اللون الفريوزي اجلميل.
www.omantourism.gov.om

روائع حممية جزر الدميانيات

رياضة اجلولف يف سلطنة عمان لعام 2020

يستطيع عشاق رياضة اجلولف ممارسة لعبتهم بكل أريحية يف عام  2020على
خمس مالعب رائعة يف أندية تقع حول مسقط وهي املوج للجولف ورأس احلمراء
وتالل مسقط وغال للجولف وجبل السيفه ،وكل من هذه املالعب يحتوي على
أكادميية تعليم اجلولف ،يشرف عليها مدربني مأهلني ومتخصصني يتمتعون بالكفائة
واخلربة .يقام على هذه املالعب العديد من أنشطة رياضة اجلولف وعلى األخص
خالل هذا املوسم الشتوي الرائع .إذا كنت ترغب يف قضاء إجازة يف سلطنة عمان
وممارسة رياضة اجلولف ،ميكنك التواصل مع دائرة عطالت الطريان العماين حيث
تعاقدت مع بعض من فرق اجلولف لتنظيم عدد من املباريات يف سلطنة عمان.
www.holidays.omanair.com

هي عبارة عن جمموعة من  9جزر ،وتتميز بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء
ومياهها الزرقاء الصافية وتعترب من احملميات ذات الرتاث الطبيعي الغني بأنواع
عدة من الشعاب املرجانية .تضم جمموعات نادرة من الشعاب املرجانية ،وتعترب
من أجمل أماكن الغوص يف بحر عمان .تشكل أيضا موقعا مثاليا ملشاهدة
غروب الشمس وهي ترسل أشعتها الذهبية قبل أن يحل الظالم .ميكن التنسيق
لزيارة جزر الدميانيات من خالل أحدى الوكاالت املتخصصة مثل ""SeaOman
الكائنة يف مرسى املوجwww.seaoman.com .

مركز عمان للمؤمترات واملعارض :رحلة
إىل قرية الشتاء

يف الفرتة من  16إىل  25يناير ،سيستضيف مركز عمان للمؤمترات واملعارض مرة
أخرى قرية الشتاء الرائعة  -حيث ميكنك إحضار عائلتك وأصدقائك الستكشاف بيئة
فريدة من نوعها ذات طابع شتوي .سيكون هناك الكثري من الرتفيه والتسلية من
خالل الفعاليات املُ قامة :عروض لألطفال والسوق الشتوي واملأكوالت الشهية
والكثري من املرح واأللعاب جلميع أفراد العائلةwww.omanconvention.com .
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فــعـــاليـــات عـــالـــمـــيــة
حـــول العالـــم هــذا الشـــهر...

مهرجان بيكانري للهجن
بيكانري ،راجستان ،الهند
 12-11يناير
احتفال سنوي يقام لسفينة الصحراء ،فإن مهرجان بيكانري للهجن يستمر
على مدى يومني ويتضمن العديد من الرياضات واألنشطة الثقافية ،إال أن
سباق الهجن هو جوهر املهرجان ،ويف هذا املهرجان يرتدي اجلمل ومالكه
على حد سواء أروع اجملوهرات واإلكسسوارات .يف جميع أنحاء مهرجان
بيكانري ميكنك ان تتمتع باحللويات والشاي املصنوع من حليب اجلمال .ويف
املساء ،ميكنك التمتع باألغاين والرقص الشعبي وسط األلعاب النارية التي
متتد حتى اختتام االحتفاالت مساء اليوم الثاين.
www.tourism.rajasthan.gov.in

مهرجان األضواء املبهرة يف لندن
حدائق تشيسويك ،لندن ،إجنلرتا
 22يناير  1 -مارس
استمتع وعائلتك وأصدقائك واستقبل العام اجلديد مبهرجان لندن
لألضواء الذي تتحول فيه عاصمة الضباب إىل مدينة األضواء واألنوار ،ويشارك
فيه العديد من فناين الضوء الدوليني .يوفر املهرجان للزائرين فرصة
جمانية لالستمتاع بأضوائه املتوهجة ،كما يقدم أشكال متنوعة لألعمال
الفنية من صنع فنانني بريطانيني وأجانب كجزء من احتفاالت لندن برأس
السنة القمرية .سوف تقضي أوقاتا سعيدة وتستمتع باألضواء امللونة
الكائنة على امتداد يبلغ طوله امليلwww.lightopiafestival.com .

رايل داكار للسيارات 2020
كافة أنحاء اململكة العربية السعودية
 17 - 5يناير
اعتبارا من اخلامس من شهر يناير ،سوف تستضيف اململكة العربية
السعودية رايل داكار العاملي الذي يضم خمس فئات للمركبات املشاركة،
وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك
الباغي املفتوحة "سايد باي سايد” ،وسيشارك فيه  170دراجة عادية
ورباعية و 134سيارة و 47شاحنة .ينطلق الرايل من مدينة جدة وينتهي يف
القدية القريبة من العاصمة الرياض ،مع مسافة إجمالية تبلغ  7900كيلومرت.
www.dakar.com

مهرجان قوارب التنني
الدوحة قطر
 24يناير
ه��ل حتبون ري��اض��ة التجديف أم ت���ودون االستمتاع
بشمس شهر يناير اجلميلة واألج����واء املفعمة
ب��احل��ي��اة؟ يف ال��راب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن ش��ه��ر يناير
يستضيف نادي قوارب التنني بقطر مهرجان قوارب
التنني الشتوي ،يف حدائق متحف الفن اإلسالمي
يف الدوحة .إنها فرصة رائعة خلوض هذه التجربة
الثقافية الرثية واالستمتاع بسباق قوارب التنني.
www.facebook.com/qatardragonboat
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مهرجان مايا للموسيقي
باتايا ،تايالند
 31يناير  1 -فرباير
اكتسب مهرجان مايا املوسيقي الذي تنظمه مدينة
باتايا بالتعاون مع هيئة السياحة يف تايلند شهرة
ع��امل��ي��ة ،وأص��ب��ح م��ن األح����داث ال��ه��ام��ة على تقومي
املهرجانات يف تايالند .يضم العشرات من الفنانني
التايلنديني واألج��ان��ب املشهورين وال��دي جي الذين
س ُيحيون احل��ف��ل الليلي على م��راح��ل متعددة يف
شمال ووسط شاطئ باتايا ،وشاطئ جومتني .هذا
املهرجان هو واحد من أكرب فعاليات باتايا لهذا العام،
ويتوفر على هامش احل��دث جمموعة م��ن األطباق
التايالندية الشهية فضال عن سوق للحرف اليدوية
وتشكيلة من األنشطة الرتفيهية.
www.mayamusicfestival.com

مهرجان السيارات الدويل
باريس ،فرنسا
 29يناير  2 -فرباير
بشرى سارة لعشاق السيارات ،حيث يقام هذا الشهر مهرجان
السيارات الدويل يف باريس يف نسخته اخلامسة والثالثني ،حيث
تتسابق كربى الشركات العاملية لعرض أحدث وأفضل موديالتها
يف هذا احلدث .تتنوع املوديالت املعروضة من سيارات تقليدية
وكهربائية وهجني إىل سيارات رياضية وخارقة وأخرى ذاتية
القيادة ،وميكن للزوار أثناء املعرض مشاهدة بعض من أندر
وأروع السيارات يف العامل .وكاملعتاد ،سيتم تقدمي جمموعة من
اجلوائز الكربى املرموقة ،مبا يف ذلك جائزة "أجمل سيارة للعام”.
www.festivalautomobile.com

مهرجان القوز للفنون

الطريان العماين يحلق !
مسقط /جايبور 7 :رحالت أسبوعية
مسقط /لندن 14 :رحلة أسبوعية
مسقط /جدة 28 :رحلة أسبوعية
مسقط /الدوحة 70 :رحلة أسبوعية
( 35الطريان العماين 35 ،بالرمز
املشرتك)
مسقط /بانكوك 21 :رحلة أسبوعية
مسقط /باريس 7 :رحالت أسبوعية
مسقط /دبي 56 :رحلة أسبوعية
زر  www.omanair.comللحجز

دبي اإلمارات العربية املتحدة
 25 - 24يناير
يف الفرتة من الرابع والعشرين إىل اخلامس والعشرين من شهر يناير يعود مهرجان القوز للفنون
الذي يرتقّ به اجلميع لينعش السركال أفنيو ،الوجهة التي حتتفي باجملتمع والثقافة والفنون .يعد
هذا املهرجان مناسبة رائعة لالحتفاء باجملتمع والثقافة والفنون .اجلميع مدعوون برفقة األصدقاء
وأفراد العائلة وكل من يرغبون برفقته ،لالستمتاع مبجموعة مميزة من األنشطة واملعارض الفنية
والعروض احلية يف هذا الكرنفال الثقايف الذي يستمر ليومنيwww.alserkalavenue.ae .
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جواهر عمان

أوربت :جمموعة فاخرة من خارج هذا العامل
أطلقت جواهر عمان
للمجوهرات -واحدة من أقدم
وأشهر العالمات التجارية
للمجوهرات الفاخرة يف عمان-
جمموعة جديدة خ َّلاقة -أوربت.
ومتثل الطراز اجلواهري العماين
الرائع ،مع ملسة إضافية من
أملاس باغيت.

 | 11مادة مرعية

"املشوك” هي جمموعة مملوكة جلواهر عمان .جمموعة فريدة ومبدعة ،تشتهر بها
ّ
العالمة التجارية داخل عمان .حيث أنها مستوحاة من تاريخ الشوكة وهي عبارة عن

عاما ،حققت
مع تاريخ ميتد ألكرث من أربعني ً

زوائد خمروطية الشكل وترمز للحماية والدفاع.

جواهر عمان معايري ال تضاهى للجودة واحلرفية

كأول تطور لهذا التصميم األيقوين ،تتميز أوربت -أحدث جمموعة من جواهر عمان-

يف جم��ال اجمل��وه��رات املذهلة واملشغولة

املشوك التقليدي بشكل جذاب يف كل قطعة
بتصميم عصري متقن حيث مت دمج
ّ
خللق انطباع بصري ديناميكي ومشرق وجريء وأنيق بشكل مذهل.

يدويًا واإلب��داع��ات التقليدية الفضية اجلميلة

تشتمل اجملموعة الرائعة على قالدة طوق وأقراط وخوامت وأساور  ،وهي مصنوعة

 -والتي جميعها مستوحاة من ت��راث وثقافة

نظرا ألن هذه هي املرة األوىل يف تاريخ جواهر عمان الذي ميتد ألربعني
بشكل خاص ً

عمان .يوظف املصنع املتطور أمهر صائغي

القطع املاسية املشهورة بأشكال مستطيلة طويلة وتضم  14نتوء.

اجمل��وه��رات و احل��رف��ي�ين م��ن سلطنة عمان

عاما ،يقومون بإدخال أملاس باغيت يف تصاميم اجملوهرات اخلاصة بهم .تتميز هذه
ً

يشرح ماركو بلجرادو  ،املدير العام يف جواهر عمان للمجموعة اجلديدة من أوربت

وحول العامل البتكار جواهر راقية جميلة وهدايا

“ال يزال اإللهام العماين هو أساس رؤيتنا الفنية ،بينما نستكشف مناطق ومواد وألوان

حصرية ذات جودة رائعة.

جديدة .لقد حافظنا على اإللهام التقليدي مع إضافة ملسة مميزة وعصرية باستخدام
أملاس باغيت  -يتم قطع كل منها بشكل مثايل لضمان نهايات ال تشوبها شائبة -مع
االستمرار يف استخدام أجود املواد املتاحة”.

معلومات عرب اإلنرتنت

ق��م بزي��ارة  www.jawahiroman.comأو تاب��ع
 @JawahirOmanعل��ى فيس��بوك و أنس��تجرام ،حي��ث
أنه��م مس��تمرون يف إط�لاق جمموع��ات مذهل��ة يف
األشهر املقبلة.

يـجـب أن تـرى-سلطنة عمان | 12

مهرجان مسقط 2020

احتـفـال بالثـقــافـة العمانـيــة الرائـعــة

يزخر املهرجان بالعديد من الربامج
املرثية وأنشطته الهادفة :ثقافية
وترفيهية وأسرية ورياضية وفنية
وأمسيات ومسابقات تستهدف
كافة األعمار

 | 13يـجـب أن تـرى-سلطنة عمان
وسط جتهيزات مكثفة مبواقع املهرجان اخملتلفة يعود مهرجان مسقط
لالنعقاد هذا العام ،هذا احلدث السنوي الذي استطاع من تأسيس قاعدة جماهريية
واحملافظة على تألقه وتنوعه وتقدمي خمتلف الفعاليات على املستويني احمللي
والدويل .وكالعادة يزخر املهرجان بالعديد من الربامج املرثية وأنشطته الهادفة:
ثقافية وترفيهية وأسرية ورياضية وفنية وأمسيات ومسابقات تستهدف كافة
األعمار ،وتعتني فعالياته بإبراز أصالة الرتاث العماين واإلرث احلضاري واحلفاظ على
الهوية واملورث التقليدي كسمة بارزة لعمان .يبدأ املهرجان يف السادس عشر
من شهر يناير ويستمر حتى اخلامس عشر من شهر فرباير وتقام فعالياته يف
عدد من املواقع مثل متنزهي العامرات والنسيم وأماكن عديدة أخرى ،منها مسرح
املدينة يف القرم .وكدأب املهرجان ،سيقدم على مدار أيام انعقاده الكثري من
الفعاليات الفنية والرتفيهية التي تتضمن الرقص واملوسيقى وعروض السريك
واأللعاب البهلوانية ،وغريها من العروض التفاعلية التي تتناسب مع خمتلف الفئات
العمرية .تستمر االحتفاالت كل يوم حتى املساء ويشهد املهرجان يوميا إطالق
عروض األلعاب النارية يف قلب احلديقتني إلضفاء املزيد من أجواء اإلبهار واإلمتاع
للزوار ،فال تفوت هذه الفرصة.

معلومات من خالل االنرتنت
للمزيد من املعلومات ميكنك زيارة املواقع التالية
www.muscat-festival.com
www.twitter.com/MctMunicipal
www.facebook.com/MuscatMunicipal
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أفضل عشر وجهات
سياحية لعام 2020

السفـر إىل وجهـات رائعــة

كل عام وأنتم بخري ،جملة أجنحة عمان تهنئكم بالعام اجلديد وتصحبكم يف جولة الستكشاف عشر
وجهات سياحية عاملية لتكون على خريطة سفركم خالل هذا العام .2020

 | 15رحالت عالـمـيــة
 )1سريالنكا :لؤلؤة احمليط الهندي

طبقا لتصنيف جملة  ،Travel &Leisureتعد سريالنكا أجمل جزيرة يف العامل،
وعلى الرغم من كونها دولة صغرية نسبيا إال أنها تتمتع بسمعة متميزة يف
جمال السياحة والسفر .بدءا من العاصمة كولومبو ،فإنه ميكن للزوار استكشاف
هذه اجلزيرة التي يطلق عليها لؤلؤة احمليط الهندي لغناها باملناطق الطبيعية
الساحرة حيث تعرف سريالنكا بالغابة الكبرية ،إذ مل متتد يد البشر إليها بطريقة
عشوائية ومل تشوه املباين اإلسمنتية صفوها ،كما تزخر باحلياة الربية والشواطئ
الرملية والثقافة الروحية الرائعة .توفر هذه اجلزيرة النابضة باحلياة جمموعة
واسعة من خيارات اإلقامة تناسب إمكانيات كل مسافر ،وكذلك احتياجاته.

 )2دبي وأبوظبي :مقر مهرجان إكسبو 2020

اعتبارا من  20أكتوبر وحتى  10ابريل ،تستضيف دبي وأبوظبي  190دولة فضال عن
ماليني الزوار من جميع أنحاء العامل للمشاركة يف معرض إكسبو دبي الدويل .2020
يتميز مكان املعرض مبوقعه اإلسرتاتيجي على مسافة واحدة بني مدينتي أبوظبي

وصنع املستقبل” يوفر احلدث
َواصل العقول ُ
ودبي ومن خالل شعاره الرئيسي “ت ُ
منصة لتشجيع اإلبداع واالبتكار والتعاون يف جماالت الفرص والتنقل واالستدامة
وهي املوضوعات الفرعية للمعرض .يضم موقع احلدث مئات األجنحة الدولية مبا
يف ذلك جناحا متميزا لسلطنة عمان ،حيث مت اختيار وتصميم موقع معرض إكسبو
دبي الدويل  2020ليضمن أكرب فائدة عملية ممكنة للزوار واملشاركني.

 )3تايالند :وجهة سياحية خضراء

يف الوقت احلايل ،تعكف تايالند على توفري كافة االمكانيات الستقبال ضيوفها .إنها
مكان رائع ،من حيث تنوع مناطق اجلذب والشواطئ واجلزر واحلياة الليلية الصاخبة،
واألسواق املزدحمة والرحالت الربية والبحرية والغوص وتسلق الصخور ،وزيارة
املعابد واملناطق األثرية وتناول املأكوالت الشهية وغري ذلك الكثري .هذا ،باإلضافة
إىل أن هيئة السياحة التايالندية ستستمر خالل عام  2020يف العمل واالبتكار لتتوافق
مبادئ اإلستدامة لتحقيق أفضل املمارسات يف السياحة املستدامة .إذا كنت
تبحث عن وجهة رائعة وأكرث اخضرارا يف عام  ،2020فإن تايالند تتطلع للرتحيب بك.

جودبور :اللون والثقافة الهندية

رحالت عالـمـيــة | 16

دبي وأبوظبي :موطن إكسبو 2020

تايالند :السفر األخضر يف عام 2020

 )4األردن :أرض العجائب الصحراوية

طبقا ملوقع كوندي ناست ترافيلر ،فقد مت ادراج الصحراء األردنية ضمن قائمة
أفضل وجهة للرحالت يف عام  .2020يف واقع األمر ،تعد من أروع الوجهات الشرق
أوسطية حيث يوجد بها الكثري لالستكشاف .يشمل ذلك مدينة البرتاء القدمية التي
مت نحتها يف الصخور الوردية يف صحراء األردن ،وكذلك منتجع مدينة العقبة على
ساحل البحر األحمر والسباحة يف مياه البحر امليت الغني باملعادن ،الذي يساهم
يف شفاء العديد من األمراض .إذا كنت من عشاق املغامرة واإلثارة فإن وادي رم
يحقق لك تلك املتعة اذ تستطيع أن تستأجر جم ًال وتسري على الدرب التي سلكها
لورنس العرب ،وميكنك أن متارس هواية تسلق قمم اجلبال ،أو القيام برحلة صيد
على الرمال التي تشكلها الرياح بإستخدام مركبة ذات دفع رباعي ،مع جتربة قضاء
ليلة حتت جنوم السماء وفوق رمال الصحراء بجوار نريان اخمليم.

 )5الفلبني :فردوس الغواص

حصدت الفلبني مؤخرا جائزة السفر العاملية عن فئة “وجهة الغوص الرائدة
 ”2019فهي حقا وجهة عاملية خمصصة للغوص احلر والغوص باستخدام
األجهزة .ووفقا ملنظمة (دايف بودي) الفلبينية ،فإن آالف اجلزر توفر حوايل
 40000كيلومرت مربع من الشعاب املرجانية التي تزخر مبجموعة هائلة ومتنوعة

الفلبني :وجهة الغوص
الرائدة يف العامل لعام 2019

من احلياة البحرية املذهلة .هذا فضال عن مياهها البلورية الصافية واعتدال
الطقس معظم العام وانتشار العديد من املنتجعات ومدارس الغوص ،باإلضافة
إىل الكثري من الود وحرارة االستقبال ودفء تعامل الشعب.

 )6القاهرة :افتتاح املتحف املصري الكبري
القاهرة على أعتاب فتح جديد يف جمال التاريخ املصري القدمي واملعامل األثرية
والنهضة الفرعونية التي سابقت وسبقت العامل منذ آالف السنني ،حيث يتطلع
اجلميع إىل حدث كبري طال انتظاره على بعد بضع كيلومرتات من أهرامات اجليزة،
أال وهو افتتاح املتحف املصري الكبري الذي يضم أروع القطع األثرية التي جتسد
تاريخ الفراعنة الذهبي ،والتي من أهمها املعرض األول جملموعة كاملة من
مقابر امللك توت عنخ آمون .هو أحد أعظم املتاحف فى العامل عرب التاريخ؛ حيث
من املقرر أن يستوعب كمًا هائ ًال من اآلثار املصرية التي يضيق بها املتحف
املصري وخمازن اآلثار ،ومن املقرر أن يصبح املتحف الكبري من أهم عناصر
اجلذب للسياحة املصرية.

 | 17رحالت عالـمـيــة
 )7كينيا :مسرح الربية

الفائزة للمرة الثانية بجائزة السفر العاملية ،عن أفضل وجهة سفاري
لعام  ،2019سوف تواصل كينيا تقدمي جتربة رائعة للحياة الربية خالل عام
ً
ووفقا لوكالة السياحة البيئية (ويلدرنيس سفاريس) احلائزة على
.2020
جائزة عاملية فإن الوادي املتصدع الكبري أو األخدود األفريقي العظيم
يعد واحدا من أكرث املناطق إثارة يف كينيا ،حيث يتميز بتنوعه البيولوجي
الرائع ويتفرد برتاكيبه اجليولوجية املدهشة .يتخلل هذا الوادي سهول
السافانا التي ال نهاية لها والصحاري اجلافة واجلبال املغطاة بالثلوج
واملرتفعات الباردة والغابات االستوائية .يتصف اخلط الساحلي اخلالب
بجمال اجلزر املدارية ،هذا فضال عما مييز املنطقة من ثقافة سواحيلية
رائعة .وبطبيعة احلال ،تعد كينيا ً
أيضا مقرا لهجرة احليوانات الربية الرائعة،
والتي تعد أعظم هجرة للحيوانات الربية على كوكب األرض.

 )8جودبور :االبداع الثقايف الهندي

تقع مدينة جودبور يف والية راجاستان الهندية وتتميز بلون مبانيها األزرق
الذي يعرب عن لون مياه البحر كمصدر لإللهام والصفاء والنقاء والتقاليد
العريقة ،وهي بذلك تعد من أكرث املدن جتسيدا للثقافة الهندية .فضال
عن جمال مبانيها وروعة طبيعتها ،يوجد بها قلعة مهرانغاره وقصر
أوميد بهاوان وحدائق ماندور ،وهي مثالية لعشاق الهندسة املعمارية
التقليدية واألسواق واملتاحف ،كما أنها تتميز أيضا مبأكوالتها الشهية.
وطبقا للموقع اإللكرتوين  ،Booking.comفقد مت ادراجها ضمن أفضل
عشر وجهات جاذبة للزوار يف عام .2020

 )9مدينة موسكو :الوجهة السياحية الرائدة يف العامل

خالل حفل توزيع جوائز السفر العاملية الذي أقيم مؤخرا مت تسمية
العاصمة الروسية موسكو بأنها الوجهة السياحية الرائدة يف العامل
لعام  .2019ونظرا ألنها تذخر بالعديد من املعامل السياحية مثل القصور
القدمية ذات الهندسة املعمارية الفخمة واملباين احلكومية املميزة
والكاتدرائيات امللونة بألوان مبهجة واملساجد ،وأيضا املعارض الفنية
واملتاحف التي تعرض العديد من األعمال الرائعة ،فضال عن مسارحها
العاملية التي تستضيف عروضا استثنائية ال تنسى ،وكذلك احلدائق الغناء
واملأكوالت واملشروبات العاملية واحلياة الليلية الصاخبة ،فإن موسكو
تقدم الكثري لزوارها يف  .2020للمزيد من املعلومات عن موسكو ،يرجى
مراجعة باب رحالت عائلية يف هذا اإلصدار من جملة أجنحة عمان.

يتطلع اجلميع يف عام  2020إىل
حدث كبري طال انتظاره على بعد
بضع كيلومرتات من أهرامات
اجليزة ،أال وهو افتتاح املتحف
املصري الكبري

معلومات من خالل اإلنرتنت

سريالنكاwww.srilanka.travel :
اإلمارات العربية املتحدة  /دبي وأبوظبي
www.visitdubai.com؛ www.visitabudhabi.ae
تايالندwww.tourismthailand.org :
األردنwww.visitjordan.com :
الفلبنيwww.tourism.gov.ph :
مصر  /القاهرةwww.egypt.travel :
كينياwww.magicalkenya.com :؛
www.wilderness-safaris.com
الهند  /جودبورwww.tourism.rajasthan.gov.in :
روسيا  /موسكوwww.discover.moscow/en :
اليونان  /أثيناwww.thisisathens.org :

رحالت الطريان العماين

ملزيد من املعلومات واحلجز للسفر إىل تلك الوجهات
العشر املشار إليها ،يرجى زيارة موقع الطريان العماين
اإللكرتوين www.omanair.com
 )10مدينة أثينا :بوابة اليونان

مت اإلعالن عنها ضمن قائمة  Travel 7 Bigباعتبارها واحدة من أهم  7وجهات أوروبية
لعام  ،2020وتستحق عن جدارة مدينة أثينا القدمية هذا التكرمي .جتمع السياحة يف أثينا
بني األماكن الطبيعية الساحرة واملعامل األثرية اخلالدة والفن والثقافة ،وتعترب العاصمة
اليونانية من أفضل وجهات السياحة يف اليونان فال ميكنك التعرف على تاريخ اليونان
وثقافتها وجمالها مامل تزر أثينا .تقدم الوجهة للمسافرين تاريخا غنيا ومأكوالت لذيذة
ومواقع رائعة للتسوق ويف نفس الوقت ،تشكل البوابة لبداية رحلة الستكشاف املعامل
السياحية يف عموم اليونان.

اكتشف سلطنة عمان | 18

روعـة التـخيـيــم يف
سلطـنـة ُعمـان
لعشاق قضاء بعض الوقت يف الهواء الطلق ،فإن سلطنة عمان هي املكان
األمثـل السيـمـا أثناء رحالت التخييم.
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فضال عن مشاهدة املناظر الطبيعية اخلالبة للجبال والصحراء وزيارة أرض اللبان
وجوهرة السياحة العربية ظفار وحاضرتها صاللة وارتياد الساحل البحري الذي يزخر
بالعديد من الكنوز ،فإننا نوضح هنا ثالثة مقومات جتعل من سلطنة عمان مكانا رائعا
لسياحة التخييم يف الطبيعة.
أوال ،تتميز سلطنة عمان بوجود شبكة طرق ممتازة وحديثه ،بحيث ميكن بسهولة
الوصول من خاللها إىل الكثري من املناطق الريفية والساحلية .ثانيا ،متتاز البالد بكرم
وحسن الضيافة األصيلة ألهلها ،حيث تلمس حرارة االستقبال ودفء التعامل جتاه الغرباء
مما يضفي على الزيارة الكثري من الود واحلميمية .وثالثا ،إذا كنت وعائلتك حترص على

احملافظة على نظيفة البيئة  ،ففي سلطنة عمان هناك العديد من األماكن
للتخييم اجملاين ودون حجز مسبق ،خالفا لغريها من الدول حول العامل.
تتمتع السلطنة بسمعة عاملية طيبة ومكانة مرموقة ومقومات سياحية
فريدة كوجهة سفر للمغامرات عالية املستوى ،ويؤكد ذلك حصدها مؤخرا
لعدد من اجلوائز املهمة يف هذا اجملال .حيث فازت بلقب أفضل وجهة
عاملية لعشاق الطبيعة للعام يف حفل توزيع جوائز السفر العاملية ،2019
وأيضا حققت لقب الوجهة املفضلة لرحالت الطرق ضمن جوائز كوندي
ناست ترافيلر الشرق األوسط .2019

سلطنة عمان هي واحدة من
أفضل الوجهات يف العامل
للتخييم واستكشاف الطبيعة
واالستمتاع بها
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خميم ليايل الصحراء ،رمال الشرقية

التخييم يف سلطنة عمان يأخذ طابعا عائليا ،أو برفقة األصدقاء الذين يستعدون لذلك من خالل
وضع كافة مستلزمات التخييم يف مركباتهم مثل اخليام والطاوالت والكراسي وثالجات التربيد
الصغرية املليئة باملأكوالت ،ثم التوجه إىل الشواطئ والوديان واملناطق اجلبلية القريبة لقضاء
عطلة نهاية األسبوع وهم يف حالة من البهجة و الفرح.
هناك فئة أخرى من املغامرين واملستكشفني ممن ينطلقون مبركبات الدفع الرباعي املزودة
بكافة املستلزمات على طراز البعثات االستكشافية ،متوجهني صوب املناطق الصحراوية واجلبلية
والساحلية النائية؛ لالستمتاع باألجواء الطبيعية الرائعة ،والتقاط الصور التذكارية وممارسة الكثري
من األنشطة الرياضية ،مثل تسلق الصخور واستكشاف ومراقبة احلياة الربية والنباتات النادرة،
وببساطة االستمتاع بالتواجد يف مكان بعيد عن ضوضاء وصخب املدينة.

الطريق تنبض مع ُعمان موتورز

ومن جانب آخر ،للحصول على جتربة أكرث كالسيكية للتخييم
الفاخر ،توجه لقضاء بضع ليال يف أحد اخمليمات الصحراوية
يف صحراء رمال الشرقية ،حيث يوجد خميم “ليايل الصحراء”
اجملهز بالكامل ملنح ضيوفه جتربة توازن بني الراحة
والفخامة ،وجتربة احلياة الصحراوية الربية من خالل تسعة
وثالثني خيمة تقليدية مكيفة ،ومن ثم االستمتاع بأروع
األوقات مع تناول املأكوالت العمانية الشهية بجوار نريان
اخمليم التي تضيء ظالم الليل حتت قبة السماء وآالف
سجادة
النجوم التي تظهر لي ًلا بوضوح شديد ،لتبدو وكأنها ّ
سوداء مطرزة بالآللئ .هناك أيضا خميم “ألف ليلة” احلاصل
على لقب املنتجع الصحراوي الفاخر خالل حفل توزيع جوائز
الفنادق العاملية الفاخرة  ،2019الذي يقدم جتربة فندقية
كاملة يف قلب الصحراء ،والذي يجمع بني جتربة اإلقامة يف
الفنادق املريحة ،وجتربة الصحراء احلقيقية ،وذلك بسبب
عددا كبريًا من
تنوع غرفه بني غرف عادية وخيم عربية ،ويقدم ً
النشاطات املميزة.
من خالل شبكة الطرق املتميزة التي تغطي كافة أنحاء
البالد ،تعد السلطنة واحدة من أفضل الوجهات العاملية
للقيام برحلة باستخدام املنزل املتنقل (الكرفان) .فعلى
سبيل املثال ،ميكن توفري منزل متنقل من خالل شركة عمان
موترهوم ،واصطحاب عائلتك وأصدقائك يف رحلة مريحة
ومليئة باملرح ،ثم التخييم يف أي موقع مناسب .بعد إجراء
احلجز عرب مكتب الشركة الرئيسي ،تقوم اجلهة بتنظيم لقاء
قصري لتقدمي التعليمات الالزمة ومن ثم ميكنك االنطالق مبعية
أفراد األسرة واألصدقاء يف رحلتك لقضاء أجمل األوقات.
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ُعمان :تعال واستكشف!

معلومات من خالل االنرتنت
للمزيد من املعلومات عما ميكن رؤيته أو القيام به ،يرجى زيارة
املواقع اإللكرتونية التالية:
• مواقع السياحية الرسمية  www.omantourism.gov.omأو
www.experienceoman.om
• خميم ليال الصحراء
www.omanhotels.com/desertnightscamp
• خميم ألف ليلة -خميم رمال الشرقية
www.thousandnightsoman.com
• شركة عمان موتورهومز www.omanmotorhomes.com
• توينتي  3اكسرتمي www.twenty3extreme.com
()+968 90689823

مغامرة برفقة مرشد سياحي:
اخرج واستمتع!
إحدى الشركات احمللية التي تضع عمان بقوة
على خريطة املغامرة هي توينتي  3اكسرتمي.
يقع مقرهم يف مسقط ،وبدعم من فريق من
املرشدين املعتمدين دول ًيا ،فهم يقدمون
قائمة طويلة من جتارب املغامرة اخلارجية يف
جميع أنحاء السلطنة ،من التجديف إىل استكشاف
الكهوف و الرحالت والتسلق والتخييم ،وأكرث من
ذلك بكثري .يقول فريق توينتي  3اكسرتمي :نحن
نأخذك إىل أماكن بعيدة عن الزحام وجنعلك على
اتصال وثيق وشخصي مع الثقافة احمللية
والطبيعة والتقاليد”.

التخييم الواعي
عزيزي الزائر ،يرجى االلتزام باإلرشادات التالية عند القدوم يف
رحلة سياحية إىل سلطنة عمان.
•

احلفاظ على نظافة أماكن التخييم من خالل التخلص
من القمامة بالطرق الصحيحة للمساهمة يف
احلفاظ على البيئة.

•

عدم تلويث مصادر املياه التي يعتمد عليها السكان
وري املزروعات.
احملليون يف الشرب ّ

•

االلتزام بالطرق واملسارات احملددة عند اخلروج
الستكشاف القرى واملناطق احمليطة بها.

•

التخييم على أراضي مرتفعة وجتنب الوديان لتجنب
التعرض خلطر الفيضانات يف أي وقت.

•

عدم التقاط صور األشخاص أو دخول امللكيات اخلاصة
دون احلصول على إذن مسبق.

مشهد مذهل ينتظرك يف خميم
ألف ليلة يف الشرقية
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رفاهية التزلج على اجلليد:
تـزلـج يف عــام 2020

جملة أجنحة عمان تقرتح عليكم زيارة ثالث منتجعات حائزة على جوائز عاملية يف عام  ،2019حيث ميكنكم
االستمتاع برفاهية التزلج والتي تعد خري بداية لعام .2020
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فندق وأجنحة فندقية فالسانا (أروسا ،سويسرا):
أفضل مواقع التزلج لعام 2020
يقع على مسافة حوايل الساعتني باملركبة من زيوريخ ،عند مدخل إحدى القرى
اجلبلية التقليدية بجوار غابة أروسا مباشرة ،ويطل على أروع املناظر اجلبلية.

التي تتجسد يف اجلبال والغابات واملناظر الطبيعية اخلالبة .املنتزه يف موقع
متميز يوفر الوصول إىل أكرث من  200كيلومرت من مسارات التزلج واملنحدرات
يف املنطقة ،كما يوفر أيضا رحالت سياحية برفقة مرشد سياحي الستكشاف
املناطق التي يتعذر الوصول إليها يف منطقة أروسا لينزيرهايد .بعد ممارسة

يطبق الفندق مبدأ البيئة اخلضراء ،حيث يتم توليد الطاقة احلرارية يف الفندق

ري��اض��ة ال��ت��زل��ج ،ميكن االس�ترخ��اء يف الفندق أو ال��دخ��ول إىل منتجع فالسانا

بالكامل من خ�لال استخدام جمسات تستخلص الطاقة احل��راري��ة األرضية،

الصحي ،وال��ذى يضم مسبحا يطل على اجلبال وموقعا لتوفري دروس اليوغا

وإعادة استخدام احلرارة الناشئة عن األجهزة اخملتلفة ،وحفظها من االندثار.

واللياقة البدنية فضال عن حمام بخار وساونا مع اط�لاالت مباشرة على غابة

الهندسة املعمارية والتصميم الداخلي للفندق مستوحى من البيئة احمليطة

أروسا املذهلة.

فندق وأجنحة فندقية فالسانا :أروسا ،سويسرا
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منتجع لوماسيف
(مدينة كورمايور ،إيطاليا):
أفضل منتجع تزلج يف
العامل لعام 2019
مت افتتاحه حديثا ،فإن منتجع لوماسيف يقع
يف منطقة التزلج كورمايور على مسافة
تزيد قليال عن  200كيلومرت خارج مدينة ميالنو.
يضم املنتجع فندق أنيق وشاليه للتزلج على
سفوح جبل مونت بالنك الشهري .حددت
منطقة الفندق كونها أفضل موقع للتزلج
يف العامل لعام  ،2019كما تبعد أقرب مصاعد
للتزلج مسافة  3دقائق مشيا على األقدام
مما يجعله خيا ًرا ممتا ًزا لقضاء عطلة تزلج

منتجع لو ماسيف:
كورمايور ،إيطاليا

فاخرة على اجلليد .عند الوصول إىل مكتب
االستقبال ،سيوفر لك فريق الفندق تذاكر
التزلج للوصول إىل املنحدرات يف املنطقة
التي يبلغ طولها  200كيلومرت ،وميكنهم ً
أيضا
تزويدك مبعدات التزلج ،وكذلك تقدمي دروس
يف التزلج على اجلليد لكافة أفراد العائلة يف
مدرسة سكاي وي مونتي بيانكو القريبة .بعد
قضاء يوم كامل يف التزلج على املنحدرات،
ميكنك التوجه إىل سبا لوماسيف لالستمتاع
باألجواء الرائعة يف اجلبال ،أو احلصول على
العديد من العالجات الطبيعية األخرى ،ثم
العودة إىل دفء أحد مطاعم أو مرافق الفندق
لتناول أشهى املأكوالت واملشروبات.

سكي دبي (دبي ،اإلمارات
العربية املتحدة)“ :منتجع
التزلج العاملي األفضل يف
العامل ”2019
تواصل دبي بنجاح توفري أفضل مواقع التزلج
والرياضات الشتوية املذهلة على الثلوج.

سكي دبي :دبي ،اإلمارات
العربية املتحدة

واحد من أشهر املعامل الرتفيهية املوجودة
يف املدينة والتي تتمتع بشهرة كبرية هو
سكي دبي ،وهو أول جممع ترفيهي مغطى
للتزلج يف الشرق األوسط كله ،كما يعد من
أهم معامل السياحة يف اإلمارات .يوفر سكي
دبي كافة مستلزمات التزلج فضال عن وجود
مدرسة للتعليم والتدريب على ممارسة هذه
الرياضة الرائعة ،وأيضا يطرح العديد من الرزم
السياحية يف حني يقدم فرص ممارسة
رياضة التزلج لكافة املستويات وكذلك
دروس للمبتدئني .تتميز سكي دبي احلديقة
الثلجية بأجواء اجلليد والشتاء على مدار العام
حيث ميكنك التزلج على اجلليد واملشاركة
يف العديد من األنشطة واأللعاب اخلاصة
بهذه األجواء ،أيضا ميكنك مشاهدة طيور
البطريق الرائعة يف منتزه البطريق.

رحالت الطريان العماين
يسري الطريان العماين رحالت مباشرة اىل زيوريخ وميالنو ودبي .للحصول على
املزيد من املعلومات عن الرحالت واحلجز ميكنك زيارة موقع الطريان العماين
www.omanair.com

معلومات من خالل االنرتنت

•
•
•
•

فندق وشقق فندقية فالساناwww.valsana.ch :
لو ماسيفwww.lemassifcourmayeur.com :
سكي دبيwww.skidxb.com :
جوائز التزلج العامليةwww.worldskiawards.com/winners/2019 :
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مديـنــة موسكــو:

الوجهة السياحية الـرائدة يف العامل لعام 2019
يف حفل توزيع اجلوائز العاملية  2019الذي مت تنظيمه يف دار األوبرا السلطانية مسقط بسلطنة عمان،
فازت مدينة موسكو بلقب "أفضل وجهة سياحية يف العامل لعام  .”2019قامت جملة أجنحة عمان بجولة
يف هذه املدينة الرائعة لتفقد أهم املعامل السياحية لواحدة من أكرث العواصم شهرة وحيوية.

كاتدرائية القديس باسيل
الشهرية يف موسكو
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على الرغم من الربد ،يعد
الشتاء أحد أجمل األوقات
يف موسكو

على الرغم من انخفاض درجات احلرارة إىل ما دون الصفر يف موسم الشتاء ،إال

يلي ذلك ،ووصوال إىل األول من مارس ،ينظم منتزه ومركز معارض روسيا

أنه ميكن قضاء أروع األوقات يف املدينة الساحرة .يف هذا الوقت من العام ترفل

( )VDNKHمعرضا ضخما فضال عن العديد من األنشطة الشتوية الرتفيهية

املدينة يف ثوب ناصع البياض وتكتسي احلدائق العامة واألسواق والكاتدرائيات

والذي يضم أكرب حلبة للتزلج على اجلليد يف موسكو ،وكذلك معرضا للحرف

واملساجد والقصور واملباين احلكومية اللون األبيض ومبا يشبه القصص اخليالية.

اليدوية ومزرعة املدينة ومسرح ترفيهي خيايل .إن ذلك يعد من اخليارات

ميكنك أيضا جتنب جمابهة الهواء اجلليدي البارد ،والتوجه إىل الداخل الستكشاف

الرائعة لتجربة سحر موسكو بصحبة عائلتك سواء يف الصباح أو بعد الظهر.

عامل رائع من املعارض الفنية واملتاحف التي تذخر بالعديد من األعمال الفنية الرائعة

ويعلق فريق الدليل السياحي  Moscow.Infoمبوسكو بقوله ،يعد املشي أحد

ومشاهدة العروض املسرحية الشهرية ،وتناول املأكوالت واملشروبات الروسية

أفضل الوسائل الستكشاف موسكو يف فصل الشتاء .وبالفعل ،فإن شوارع

التقليدية واالنغماس يف مباهج هذه املدينة وحياتها الليلية التي ال تعرف احلدود.

املدينة واحلدائق والساحات العامة تكون يف أروع حاالتها بعد تساقط الثلوج

إذا تواجدت يف موسكو خالل النصف األول من شهر يناير ،فقد يكون لديك الوقت

بغزارة ،وتصبح مكانا رائعا للتنزه لكافة أفراد العائلة.

ملشاركة احتفاالت موسم األعياد أثناء انعقاد مهرجان رحلة إىل عيد امليالد 2020

إذا كنت راغبا يف استكشاف ارجاء موسكو سريا على األقدام ،فإن الدليل

الذي يستمر حتى  13يناير( .يف روسيا ،تقام احتفاالت عيد امليالد األرثوذكسي

السياحي الرسمي  Discover Moscowيضم قائمة بالطرق احملددة حول

يف  6يناير ،والعام األرثوذكسي اجلديد يف  13يناير) .يعد هذا املهرجان أحد أهم

املدينة .طريق املتحف ،الذي يتوفر به عدد من االسرتاحات لتقدمي القهوة

املهرجانات السنوية الكربى يف موسكو ،حيث يذخر بالعشرات من أسواق احلرف

اللذيذة ،يؤدي إىل بعض املعارض الفنية األكرث شهرة يف موسكو ،وميكنك

اليدوية وأكشاك الطعام والديكورات وتتوهج شوارع املدينة باألضواء امللونة،

التوقف يف حانة سرتيلكا التي تطل على نهر موسكفا .أما طريق املشي

وتصدح املدينة بالعروض املوسيقية احلية والرقصات الشعبية ،كذلك ميكن

الكائن يف منتصف املدينة فإنه يضم العديد من املواقع األكرث شهرة .هناك

اصطحاب األطفال إىل حلبات التزلج العديدة يف املدينة.

ً
أيضا القبة السماوية وحديقة احليوان والعديد من املتاحف ،وهو طريق يناسب
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لقد حان الوقت للسفر!

موسكو احلديثة

كافة أفراد العائلة على األخص أولئك الذين يريدون
مشاهدة املناظر الطبيعة دون مغادرة حدود
املدينة.
ميكنك أيضا مبعية العائلة استئجار الدراجات
التي تنطلق يف رحلة حتت شعار "استمتع بركوب
الدراجات يف مدينة موسكو ليال حتت األضواء”
على طريق خمصص للدراجات حول املدينة.
(يشمل برنامج ركوب الدراجات يف موسكو
اآلن  350حمطة للدراجات ويوفر  3200دراجة).
للمشاركة والتأجري ،يجب تسجيل بياناتك يف
موقع  velobike.ruسواء من خالل تطبيق الهاتف
اجلوال أو يف إحدى حمطات الدراجات.
عندما يحني الوقت لتناول وجبة الطعام ،توجه
إىل منطقة ديبو ،التي تعد اآلن واحدة من أروع
األماكن لتناول أشهى املأكوالت والرتفيه يف
املدينة .ميكنك أيضا ارتياد أكرث من مائة متجر لبيع
املنتجات الطازجة واملأكوالت احمللية واالنغماس
يف تناول األطباق احمللية والعاملية يف العشرات
من املطاعم واملقاهي يف منطقة ديب ديبو
الكائنة يف جممع الرتام القدمي الذي مت إنشاؤه بني
عامي  1874و ،1932ومت حتويله بعد ذلك إىل هذه
املنطقة الرائعة.
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تبحث عن تذكار كالسيكي؟ دمى التعشيش الروسية

رحالت الطريان العماين

يسري الطريان العماين رحالت مباشرة اىل
موسكو مبعدل  7مرات يف األسبوع .لالطالع
على جدول الرحالت واحلجز يرجي زيارة املوقع
www.omanair.com

معلومات من خالل االنرتنت

عند السفر إىل موسكو ،يجب االطالع على
الدليل السياحي الرسمي
www.discover.moscow/en
أو املوقع www.moscow.info
رحلة إىل الكريسماس :2020
www.moscowseasons.com
استئجار الدراجات يف موسكو
www.velobike.ru
منطقة ديبو (الطعام  /الرتفيه)
www.depomoscow.ru

موسكو :أفضل خمس مدن سياحية تقليدية
عند زيارة موسكو ألول مرة ،فيما يلي بعض املواقع التي ينبغي استكشافها ...

)1

مبنى الكرملني والساحة احلمراء :يعد الكرملني والساحة احلمراء مبثابة
القلب السياسي الكبري ملوسكو ،وال يزاالن ميثالن احملطة األوىل يف العديد من
الربامج السياحية.

 )2كاتدرائية القديس باسيل :تعد كاتدرائية القديس باسيل واحدة من أشهر
تفوت
املعامل يف روسيا حيث تتميز بقبابها متعددة األلوان وتصميمها اخليايل فال ّ
فرصة التقاط صورة شخصية للعائلة هناك.
 )3مسرح البولشوي :يعد هذا املسرح العاملي املشهور ً
رمزا لتقديس روسيا
للفنون الكالسيكية ،حيث ميكنك حضور أحد عروض الباليه أو األوبرا املذهلة ،أو
احلجز مع أحد املرشدين السياحيني يف جولة بصحبة العائلة.
 )4منتزه غوركي :املكان املفضل للسكان احملليني والزوار .أثناء التنزه ،سوف جتد
الكثري من أسواق الطعام واالماكن اخملصصة لدروس اللياقة البدنية ومهرجانات
األفالم املنعقدة يف الهواء الطلق.
 )5رحلة على مياه نهر موسكفا :من خالل الشركات املعتمدة التي تقوم بتنظيم
رحالت نهرية ،ميكنك احلجز والقيام برحلة فريدة من نوعها تطوف على صفحة مياه
النهر وتشاهد على ضفافة عدد من املوقع الرائعة مثل مبنى الكرملني وكاتدرائية
سانت باسيل ومتثال بيرت العظيم.
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سباق السنة اجلديدة ...

مـاراثون املوج مسقط 2020
يف بداية العام اجلديد

ُ
يتكئ على جناحات
يقام خالل يومي اجلمعة والسبت  17و  18يناير  ،2020فإن ماراثون املوج مسقط
النسخ السابقة من احلدث والفعاليات الرياضية املتتالية التي يتم تنظيمها يف سلطنة عمان .جملة
أجنحة عمان تصحبكم يف جولة إللقاء نظرة على هذا احلدث الرياضي الهام.
ً
متسابقا
تأسس ماراثون مسقط أول مرة يف عام 2012م وشارك فيه حينها 135
عدائي مسقط ،ولكن السباق
فقط ،بتنظيم حملي من متطوعني ضمن رابطة ّ

أحداث ماراثون املوج مسقط لعام 2020

وجد نقطة االنطالق إىل السمعة الدولية بعد انضمام ُعمان لإلبحار إىل طاقم

• املاراثون ملسافة 2ر 42كيلومرت بتاريخ  17يناير

التاسعة من الفعالية هذا العام مشاركة أكرث من  8000عداء ميثلون أكرث من

• نصف املاراثون ملسافة 1ر 21كيلومرت بتاريخ  17يناير

التنظيم ،والدعم الذي لقيه من الراعي الرئيسي املوج مسقط .تشهد النسخة
مائة جنسية ،وهو بذلك يؤهل الفعالية لتكون األضخم يف روزنامة الفعاليات
الرياضية يف سلطنة عمان والشرق األوسط على حد سواء ،وستكون نقطة

• سباق ملسافة  10كيلومرتات بتاريخ  18يناير

البداية من أم��ام امل��وج مسقط .يقول منظمو امل��اراث��ون أنه من خالل تقدمي

• سباق ملسافة  5كيلومرتات بتاريخ  18يناير

لتحقيق األهداف الرياضية املرجوة يف العام اجلديد .إنها فرصة رائعة ال يجب

• سباقات لألطفال ملسافات  1و 2و  3كيلومرتات
ملن ترتاوح أعمارهم بني  7و 12عاما بتاريخ  18يناير.

خمس فئات من سباقات الركض على مدار يومني ،فإنه يعد نقطة انطالق مثالية
أن تفوتك.

 | 31الطـريــق إىل الـنجــاح

تفوت الفرصة!
ال ّ

تعرف على جنوم الرياضة يف سلطنة عمان

سوف يستضيف ماراثون املوج مسقط العديد من جنوم الرياضة
العمانية البارزة وامللهمة كسفراء للماراثون يف عام  .2020فباإلضافة
إىل العداءة الربيطانية وصاحبة األرقام القياسية يف سباقات املاراثون
النسائي بوال رادكليف التي تكمل عامها الثاين كسفرية دولية ملاراثون
املوج مسقط ،سوف يشارك كلّا من الكابنت علي احلبسي حارس
مرمى املنتخب الوطني لكرة القدم ،وبطل سباقات السيارات
الرياضية أحمد احلارثي ،والعبة التنس فاطمة النبهانية ،والعداء
العماين املتألق بركات احلارثي ،والفارس األوملبي سلطان الطوقي،
والبحار الساعي إىل األوملبياد مصعب الهادي.
ّ

معلومات من االنرتنت

• ملعرفة املزيد عن ماراثون املوج
مسقط وكذلك األنشطة العائلية
والرتفيهية التي ستنطلق خالل احلدث
الذي يستمر على مدى يومني ،يرجى
االطالع على املوقع اإللكرتوين
.www.muscatmarathon.om

بوال رادكليف :سفرية ماراثون
املوج مسقط الدولية

• كما يقرتح املنظمون املشاركة بعدد
من األنشطة على هامش احلدث،
وعليه يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
.www.wingsogoman.com
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حصاد  :2019اجلوائز واإلجنازات
الطريان العماين يحلق عاليا
مع اقرتاب عام  2019من نهايته ،يستعيد الطريان العماين صفحة أجماده التي حققها خالل العام ،والتي
كانت زاخرة بالعديد من اإلجنازات واجلوائز الرائعة .جملة أجنحة عمان تستعرض هذه اإلجنازات.
 )1تتويج الطريان العماين ضمن أفضل عشر منشآت خليجية
لعام 2018

يف أوائل عام  ،2019تُوج الطريان العماين بجائزة الشارقة للتميز االقتصادي ضمن
"أفضل  10منشآت خليجية” لعام  ،2018من قبل غرفة جتارة وصناعة الشارقة.
استلم عبدالعزيز بن سعود الرئيسي -الرئيس التنفيذي للطريان العماين -اجلائزة
خالل احتفال مرموق نظم يف مركز إكسبو الشارقة حتت رعاية سمو الشيخ
عبداهلل بن سامل القاسمي ،نائب حاكم الشارقة.

 )2جوائز السفر العاملية

يف حفل توزيع جوائز السفر العاملية الذي أقيم يف أوائل عام  ،2019حصد الطريان
العماين لقب شركة الطريان الرائدة يف الشرق األوسط لعام  2019عن فئتي درجة
رجال األعمال والدرجة السياحية ،كما توجت جملة رحالت الطريان العماين ،أجنحة
عمان ،بلقب جملة الطريان الرائدة يف الشرق األوسط ،خالل حفل توزيع جوائز السفر
مؤخرا املدينة الرتفيهية عامل "وارنر براذرز أبوظبي”.
العاملية  2019الذي احتضنته
ً

 )3جوائز مطارات سلطنة عمان 2019

الطريان العماين يحصل على ثالث جوائز يف حفل جوائز مطارات عمان لعام ،٢٠١٩
وهي :جائزة شريك السنة وجائزة أفضل طريان مروج للوجهات وجائزة أفضل
فيديو مبتكر لتعليمات السالمة.

 )4جائزة شركة سكيفت للتصميم :فئة جتربة
مسافري الدرجة األوىل

توج موقع "سكيفت” املعني باسرتاتيجيات السفر والسياحة العامليني ،الطريان
العماين بجائزة أفضل جتربة سفر على منت الدرجة األوىل  .٢٠١٩تهدف اجلوائز إىل
فاز الطريان العماين بأربع جوائز مرموقة يف
أحدث إصدار من جوائز السفر العاملية

تقدير وتكرمي العالمات التجارية يف جمال السفر التي تفوقت على نظرياتها على
مدار عام بأكمله ويبنى التحكيم على دراسات دقيقة ومعلومات موثوقة

 )5جوائز السفر العاملية 2019
يف أواخر عام  ،2019يف أحدث إصدار من جوائز السفر العاملية والذي أقيم يف دار
األوبرا السلطانية مسقط ،حصل الطريان العماين على أربع جوائز مرموقة:
•  اخلطوط اجلوية الرائدة يف العامل  -الشرق األوسط 2019
•  اخلطوط اجلوية الرائدة يف العامل  -الدرجة األوىل 2019
•  اخلطوط اجلوية الرائدة يف العامل  -برنامج املكافآت 2019
•  قاعة املطار الرائدة يف العامل  -درجة رجال األعمال 2019

 )6أفضل تصميم طريان  -الشرق األوسط 2019
"ذا ديزاين أي��ر” هي املصدر الرائد عامل ًيا لألخبار واملعلومات حول التصميم
وأخ��ب��ار املنتجات يف صناعة ال��ط�يران ،ويف حفل توزيع اجل��وائ��ز للعام ،2019
يفخر الطريان العماين بفوزه بلقب شركة الطريان الرائدة يف جمال التصميم
لعام .2019

 )7الطريان العماين :العالمة التجارية األكرث ثقة عن فئة
الطريان لعام 2019
يف اآلونة األخرية ،مت تتويج الطريان العماين من جديد بفئة خدمة الطريان
املتكاملة يف جوائز عمان للعالمات التجارية األكرث موثوقية يف عام  .2019نظمت
شركة القمة للصحافة والنشر حفل اجلوائز يف أواخر عام  ،2019وقام بالتصويت
الختيار الفائزين أكرث من  700ألف مشارك.
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"نظرا ملواصلة الطريان العماين املضي قدما
يف توسيع نطاق عملياته اجلوية والوصول إىل
املزيد من الوجهات اجلديدة يف جميع أنحاء
العامل ،فإنه مما يدعو للفخر أن يشعر كافة
املتعاملني مع الناقل على مستوى املسافرين
أو وكالء السفر أو منظمي الرحالت السياحية أو
خرباء الصناعة ،بأن املنتجات واخلدمات التي
يقدمها تعد من بني األفضل يف العامل.
ويف ع��ام  ،2020فإننا نأم��ل أن نحقق املزيد من
اإلجنازات ونحصد املزيد من اجلوائز ،على األخص
وأن الط�يران العماين يواصل الس��عي نح��و ارتياد
آفاق جديدة .وإننا نؤكد لضيوفنا الكرام بأننا سوف
نب��ذل كاف��ة اجله��ود لتق��دمي أفض��ل اخلدم��ات
وجتارب الس��فر فضال عن كرم الضيافة العمانية
األصيل��ة ”.عبدالعزي��ز ب��ن س��عود الرئيس��ي-
الرئيس التنفيذي

معلومات من خالل اإلنرتنت

للمزيد من املعلومات عن الطريان العماين أو
حلجز الرحالت إىل إحدى الوجهات الرائعة عرب
شبكة وجهاتنا حول العامل يرجى زيارة املوقع
اإللكرتوين www.omanair.com
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املتحف الوطني

العـالقات العمانـيــة الفـرنسيــة

يلقي املتحف الوطني نظرة على قطعتني من القطع التاريخية املنتقاة و التي متثل العالقة الطويلة التي
تربط سلطنة ُعمان باجلمهورية الفرنسية ،وهي :بيت فرنسا يف مسقط ،وكرة أرضية ُقدِ َمت حلضرة
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد –املعظم -من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميرتان.

بيت فرنسا
يقع بيت فرنسا يف مدينة مسقط بني الباب الكبري وسوق مسقط القدمي،
ولقد قامت السيدة غالية بنت سامل بن ثويني البوسعيدية -ابنة أخ
السلطان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي -ببنائه ،وذلك بن عامي
(1236–26هـ1840–30/م).
ويتألف املبنى من طابقني ،ويتميز بشكله املربع ،ويحتوي الطابق األول على
فناء مكشوف يؤدي اىل غرف التخزين ،وغرف االستقبال ،أما الطابق الثاين
فيتضمن شرفة تزينها نقوش تطل على الفناء الداخلي ،وتفضي اىل الغرف
العلوية ،ويتميز طابع زينته الداخلية باجلبس ،واألبواب اخلشبية.
ولقد كان البيت سابقا مقرا ،ومسكنا للقنصلية الفرنسية يف مسقط؛ حيث
قدم كهدية ألول قنصل لفرنسا فيها ،وذلك يف عام (1312-11هـ1894/م).
يعكس هذا البيت العالقة الوثيقة بني السلطنة واجلمهورية الفرنسية؛
حيث قام حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم يف
(شوال 1409هـ /مايو 1989م) بزيارة رسمية اىل اجلمهورية الفرنسية؛
قرر جاللته على إثرها إنشاء املتحف العماين الفرنسي ،على أن يكون بيت
فرنسا مقرا له ،ولقد مت افتتاحه يف ( 24رجب 1412هـ 29 /يناير 1992م) ،حتت
الرعاية السامية حلضرة صاحب اجلاللة ،وفخامة الرئيس الفرنسي الراحل
(فرانسوا ميرتان).

جمسم بيت فرنسا

معلومات الزوار

صباحا –
يفتح املتحف أبوابه طوال أيام االسبوع (10
ً
عصرا) ،ما عدا أيام ُ
مساء)،
6
ظهرا –
اجلمعة (2
5
ً
ً
ً
ويغلق شباك بيع التذاكر نصف ساعة قبل مواعيد
اإلغالق املعلنة.
هاتف)+968 22081500( :
فيسبوكNationalMuseumOman :
تويرتNM_OMAN :
إنستغرامNM_OMAN :
الربيد اإللكرتوينbooking@nm.gov.om :
الكرة األرضية من (فرانسوا ميرتان)

مت اهداء هذه الكرة األرضية من قبل فخامة الرئيس الراحل (فرانسوا ميتريان) ،رئيس
اجلمهورية الفرنسية ،خالل الزيارة الرسمية لصاحب اجلاللة السلطان قابوس بن
سعيد املعظم اىل اجلمهورية الفرنسية ،يف (١٤١٠–٠٩هـ١٩٨٩/م) ،وحتتوي هذه الكرة
األرضية على تفاصيل مهمة ،مثل اإلشارة اىل موقع قرية (جارناك)؛ التي ولد فيها
الرئيس الفرنسي الراحل ،وقرية (أفريون بلكاسل)؛ التي عاش وتويف فيها صانع هذه
القطعة.
صنعها :فريناند بوليون
املواد :ورق خفيف ،وخشب ،ونحاس
الفرتة١٤٠٦–٠٣ :هـ١٩٨٥–٨٣/م
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العالمات التجارية املتميزة يف
سلطنة عمان لعام 2019
الطريان العماين :ضمن العالمات
التجاريـة األكثـر ثقة
من األخبار الرائعة أيضا هو فوز الطريان العماين مرة أخرى بجائزة العالمة
التجارية األكرث ثقة عن فئة الطريان لعام  ،2019وذلك ضمن استطالع أجرته
مؤسسة القمة للصحافة والنشر ،2019حيث ُأعلنت النتائج يف حفل بهيج
نظم يف فندق كراون بالزا.
كانت النسخة األخرية من استطالع الرأي لتحديد العالمات التجارية األكرث ثقة يف  40فئة متنوعة أكرب من أي وقت مضى ،حيث
قام بالتصويت الختيار الفائزين أكرث من  700ألف مشارك .ونظرا ألن الزبائن هم املرجع األساسي للتحكيم يف هذه الفئة فإن
حصد جائزة العالمة التجارية األكرث ثقة عن فئة الطريان لهو مثار فخر واعتزاز لنا جميعا.
تكرم هذه اجلوائز سنويا أبرز املؤسسات التي جنحت يف ترسيخ مكانتها ضمن أفضل العالمات التجارية يف سلطنة عمان،
ِّ
وتعد مبثابة شهادة على االتقان والدقة والعمل الدؤوب لكسب ثقة العمالء .وفيما يتعلق بنسخة  2019فقد حضر حفل توزيع
اجلوائز عدد من أصحاب السمو واملعايل والسعادة إىل جانب كوكبة من كبار الشخصيات يف سلطنة عمان.

الطريان العماين يفوز بجائزة أفضل شركة طريان يف
جمال التصميم  2019على مستوى الشرق األوسط
من دواعي فخر الطريان العماين ،الناقل الوطني لسلطنة عمان ،أنه فاز مؤخرا بجائزة شركة الطريان
الرائدة يف جمال التصميم بالشرق األوسط ،وذلك يف حفل توزيع جوائز “ذا ديزاين أير” لعام  2019والتي
تعد أحد أبرز اجلوائز يف جمال تصميم شركات الطريان ملنتجاتها.

ُيذكر أن جوائز “ذا ديزاين أير” أطلقت لالحتفاء بالتصاميم املبتكرة يف جمال
بناء على
شركات الطريان من كافة أنحاء العامل ،وتُمنح هذه اجلوائز املرموقة ً
ترشيحات املسافرين وتقييم جلنة من خرباء صناعة السفر واملسافرين
الدائمني ،حيث تقيم اللجنة كافة تفاصيل التصاميم يف جتربة السفر.
وتعليقا على فوز الطريان العماين بجائزة الشركة الرائدة يف جمال التصميم يف
الشرق األوسط قال جوين كالرك ،مؤسس جائزة “ذا ديزاين أير” :يعد الطريان
بتفان خللق لغة
ِ
العماين جوهرة ال مثيل لها يف الشرق األوسط ،وهو يعمل
تصميم خاصة به متزج بني الدقة واحلرفية والثقافة العمانية العريقة .ولهذا،
فإنه ليس من املستغرب أن يحظى الناقل الوطني للسلطنة باهتمام وتقدير
املسافرين الدائمني وغريهم ممن يسافرون على منت رحالته اجلوية.
وأضاف قائال “مع روعة تصميم وحدات أحدث أسطول من طائرات الشركة من
طراز بوينغ  787مبا يف ذلك مقصورة الدرجة األوىل ودرجة رجال األعمال ،فإن
الطريان العماين يكون قد متكن من االرتقاء إىل مستوى منافسة شركات الطريان
العاملية األخرى ،ويرجع ذلك إىل الدقة يف اختيار منتجاته والعمل على تطويرها
وابتكار املزيد منها ،مما أدى بالتايل إىل وصولها لهذا املستوى املتميز لتشمل
هذه املنتجات قاعات الضيوف واملقاعد واملأكوالت ،هذا فضال عن طاقم
الضيافة األنيق الذى يتميز بزيه اجلديد الرائع”.
تأسس موقع “ذا ديزين أير” يف عام  ،2011وهو املرجع الوحيد املعرتف به يف
جمال استطالع أحدث املبتكرات واالبداعات املتصلة بالتصميم والعالمات
التجارية يف قطاع صناعة الطريان.
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أسطول الطيران العماني

OMAN AIR FLEET

بوينج 787-9
)عدد الطائرات(7 :
بي  787-9يف1
درجة رجال األعمال 30 :مقعد
الدرجة السياحية 258 :مقعد
بي  787-9يف 2
الدرجة األوىل 8 :أجنحة خاصة
دجة رجال األعمال 28 :مقعد
الدرجة السياحية 232:مقعد

BOEING 787-9
)(Total Aircraft: 7
B787-9 V1
Business Class: 30 seats
Economy Class: 258 seats
B787-9 V2
First Class: 8 private suites
Business Class: 24 seats
Economy Class: 232 seats

بوينج 787-8
)عدد الطائرات(2 :
درجة رجال األعمال 18 :مقعد
الدرجة السياحية 249:مقعد

BOEING 787-8
)(Total Aircraft: 2
Business Class: 18 seats
Economy Class: 249 seats

ايرباص أيه 330-300
)عدد الطائرات(7 :
أيه 330-300يف 1
درجة رجال األعمال 24 :مقعد
الدرجة السياحية 265 :مقعد
أيه 330-300يف2
الدرجة األوىل 6 :مقاعد
درجة رجال األعمال 20 :مقعد
الدرجة السياحية 204 :مقعد

AIRBUS A330-300
)(Total Aircraft: 7
A330-300 V1
Business Class: 24 seats
Economy Class: 265 seats
A330-300 V2
First Class: 6 seats
Business Class: 20 seats
Economy Class: 204 seats

ايرباص أيه 330-200
)عدد الطائرات(4 :
درجة رجال األعمال 30 :مقعد
الدرجة السياحية 196 :مقعد

AIRBUS A330-200
)(Total Aircraft: 4
Business Class: 30 seats
Economy Class: 196 seats

بوينج 737-900
)عدد الطائرات(5 :
درجة رجال األعمال 12 :مقعد
الدرجة السياحية 171 :مقعد

BOEING 737-900
)(Total Aircraft: 5
Business Class: 12 seats
Economy Class: 171 seats

بوينج 737-800
)عدد الطائرات(18 :
بي 737-800يف1
درجة رجال األعمال 12 :مقعد
الدرجة السياحية 144 :مقعد
بي  737-800يف2
درجة رجال األعمال 12 :مقعد
الدرجة السياحية 150 :مقعد

BOEING 737-800
)(Total Aircraft: 18
B737-800 V1
Business Class: 12 seats
Economy Class: 144 seats
B737-800 V2
Business Class: 12 seats
Economy Class: 150 seats

امرباير إي 175
)عدد الطائرات(4 :
درجة رجال األعمال 11 :مقعد
الدرجة السياحية 60 :مقعد

EMBRAER E175
)(Total Aircraft: 4
Business Class: 11 seats
Economy Class: 60 seats
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مسقــط :معامل سياحية

نوضح فيما يلي بعض املعامل السياحية اجلاذبة للسياح يف مسقط،
عاصمة سلطنة ُعمان ،التي ندعوك لزيارتها.

 .1طريق مطرح البحري:

 .2قلعة مطرح:

السلطانية مسقط:
 .4دار األوبرا ُ

 .٥شاطئ القرم:

 .3قصر العلم العامر:

تسوق يف سوق مطرح ،أحد أجمل األسواق الشعبية يف ميتد تاريخ بناء هذه القلعة إىل  400عام مضت ،ومازالت يعترب من أقدم القصور يف السلطنة وكان يعرف ما قبل السبعني
املنطقة ،وجتول على طول الطريق الساحلي وصو ًال إىل تقف شاخمةً فاحتة صدرها للبحر .توفر القلعة إطاللة بإسم "بيت العلم” .يتم إستخدام القصر ملناسبات جاللة السلطان
رائعة على ميناء السلطان قابوس وسوق مطرح ،قابوس بن سعيد املعظم الرسمية كاستقبال امللوك ورؤساء
بوابة مسقط ،أو قم بزيارة سوق السمك يف مطرح.
الدول ،وعقد اجتماعات لكبار القادة واملسؤولني يف الدولة.
واألماكن السياحية اجملاورة.

ُيساهم هذا الصرح الرائع يف تعزيز جمال الفنون الرتاثية واحد من أجمل الشواطئ ،وميثل مالذا رحبا ومتنفسا
العمانية والتفاعل مع الثقافة والفنون العاملية ،كما للعائالت واألصدقاء وعشاق األنشطة الرياضية ،ولكل
يستضيف الدار عروض األوبرا العاملية والعربية والدولية .الفئات اجملتمعية.

 .٧جامع السلطان قابوس األكرب:

حتفة معمارية إسالمية بديعة ،يربز كمركز للتفاعل
مع روح اإلسالم دينًا وعلمًا وحضارة ،ويؤكد على دور
املسجد كمصدر إشعاع علمي وفكري على امتداد
الساحة اإلسالمية.

 .8املتحف الوطني:

يعد الصرح الثقايف األهم يف السلطنة واخملصص إلبراز
لعمان بشقيه املادي
جتليات منتقاة من الرتاث الثقايف ُ
واملعنوي ،منذ ظهور األثر البشري يف ُعمان قبل ما يربو
على نحو املليوين عام ،وإىل يومنا احلاضر.

 .6مارينا بندر الروضة:

يعد مبثابة نقطة انطالق للقيام برحالت بحرية باستخدام
القوارب التقليدية (الدهو) .يضمن لك قضاء أحلى األوقات
واملغامرات إىل جانب األنشطة املائية املُ ختلفة وأهمها
الصيد والغوص .ال تفوت متعة السباحة والتجول بشواطئها
املميزة ذات املناظر الطبيعية اخلالبة.

 .9سوق مطرح:

يضم هذا السوق الشهري عشرات املتاجر الصغرية
حيث ميكنك املساومة على أسعار جميع أنواع السلع
التقليدية العربية الثمينة.
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معلومات هامة للمسافر

تشغل سلطنة عمان الركن اجلنوبي الشرقي من شبة اجلزيرة العربية ويحدها بحر ُعمان من اجلانب
الشمايل الشرقي واحمليط الهندي من اجلانب اجلنوبي الشرقي .ترتبط السلطنة يف حدودها الربية مع
اململكة العربية السعودية من الغرب واجلمهورية اليمنية من اجلنوب الغربي بينما حتدها من الشمال
دولة اإلمارات العربية املتحدة .لدى السلطنة اثنني من االمتدادات اجلغرافية هما شبه جزيرة مسندم
ومدحاء التي تفصلها أراضي دولة اإلمارات العربية املتحدة .ميتد ساحل عمان إىل  3165كم بداية من
أقصى اجلنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل احمليط الهندي ،ممتدًا إىل بحر ُعمان حتى ينتهي عند
مسندم شما ًال ،ليطل على مضيق هرمز االسرتاتيجي حيث مدخل اخلليج العربي.

للمسافر ،فإن سلطنة ُعمان تزخر
بالعديد من أنواع اجلذب السياحي
وبوجود جمموعة واسعة ومتنوعة من
املعامل واألنشطة:
•

جمموعة كبرية من الشواطئ البكر واجلزر اخلالبة

•
•
•
•
•
•

سالسل اجلبال املذهلة واألخاديد والوديان
مواقع عاملية للغوص وغريها ملمارسة الرياضات املائية
مشاهدة السالحف والدالفني وحتى احليتان
جوالت احلياة الربية يف احملميات الطبيعية ومواقع التنوع البيولوجي
نشاط مراقبة الطيور
مواقع ثقافية وتاريخية مثل احلصون واملواقع األثرية واملقابر القدمية
واملدن التي تعود إىل عصور ما قبل التاريخ
رحالت السفاري يف قلب الصحراء
املتاحف واملعارض الفنية
مغامرات االرحتال وتسلق الصخور
سباقات اخليول والهجن
أندية الغولف ذات املواصفات العاملية
املهرجانات واالحتفاالت الكربى مثل
مهرجان مسقط ومهرجان صاللة السياحي

•
•
•
•
•
•

يوجد يف الوقت احلايل خمسة مواقع
مسجلة ضمن قائمة اليونسكو ملواقع
الرتاث العاملي:
• مدينة قلهات األثرية ()2018
• نظام الري باألفالج ()2006
• أرض اللبان ()2000
• املواقع األثرية يف بات واخلطم والعني ()1988
• قلعة بهالء ()1987

سلطنـة ُعمــان :حقـائــق وأرقام

املساحة
عدد السكان
اللغـــــات

العاصمة
التوقيت احمللي
العمـلــة
ُ
أوقات التسوق

 309.500 :كيلومرت مربع
 4.646.634 :نسمة منها  2٫052٫049وافد (سبتمرب )2018
 :اللغة العربية هي اللغة الرسمية ،اللغة اإلجنليزية 		
تستخدم على نطاق واسع.
 :مدينة مسقط
 :جرينتش 4 +
العماين ،و الذي يعادل  2.6دوالر أمريكي
 :الريال ُ
 13:00 – 09:00 :ومن 22:00 – 16:30
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استمتع بخدمات الطريان العماين احلائزة على
العديد من اجلوائز العاملية

مرحبا بكم على منت رحالتنا  ،حيث يحرص الطريان العماين على تقدمي جتربة طريان فاخرة وآمنة يف جو مفعم بالود والرتحيب موفرين لكم
خدمات عالية اجلودة نالت العديد من اجلوائز العاملية.
تطبيق الهواتف الذكية
حت���ق���ق م����ن اس��ت��خ��دام��ك
ألح���دث تطبيقات ال��ط�يران
العماين اخملصص للهواتف
ُ
ال��ذك��ي��ة وأج���ه���زة اآلي ب��اد
واألج��ه��زة اللوحية وغريها
م���ن األج���ه���زة احمل��م��ول��ة،
ً
ف�����ض��ل��ا ع������ن إم���ك���ان���ي���ة
اس��ت��خ��دام��ه إلج����راء احلجز
وش������راء ال���ت���ذاك���ر وان���ه���اء
إج����راءات السفر ومتابعة
حالة الرحلة ومعرفة أحدث
��ع��م��اين،
ع���روض ال��ط�يران ال ُ
ف����إن ال��ت��ط��ب��ي��ق ي��س��ت��خ��دم
ً
أي��ض��ا يف م��راج��ع��ة رصيد
أميال السندباد واحتساب
األم���ي���ال وط��ل��ب اس��ت��ب��دال
النقاط ومتابعة أي تغيريات،
وم����راج����ع����ة احل�����ج�����وزات
املستقبلية والتحقق من
ح��س��اب العائلة وغ�ير ذلك
الكثري.

احلجز وإنهاء إجراءات السفر ذاتيًا
من خالل املوقع اإللكرتوين
يقدم الطريان العماين تسهيالت تفاعلية مريحة ومالئمة للحجز وإنهاء
إج��راءات السفر ذاتيًا عرب الشبكة العاملية وهي متاحة عند السفر من
مطار مسقط ال��دويل وأيضًا عرب جمموعة خمتارة من امل��ط��ارات ضمن
شبكة الطريان العماين يف جميع أنحاء العامل .ميكن استخدام خدمة إنهاء
إجراءات السفر ذاتيًا عرب املوقع قبل السفر مبدة  24ساعة وحتى قبل وقت
املغادرة اجملدول مبدة  90دقيقة.

منفذ خاص إلنهاء إجراءات
السفر لركاب الدرجة األوىل
ودرجة رجال األعمال
مع مدخل خاص وقاعة تتسم
بالفخامة وموظفني على درجة
عالية من الكفاءة فض ًال عن سرعة
إجناز إجراءات اجلوازات واإلجراءات
األمنية وتسليم األمتعة ،فإن
خدمة إنهاء إجراءات السفر لركاب
الدرجة األوىل ودرجة رجال األعمال
تعد مقدمة مثالية لتجربة أفضل
مستويات ومعايري اخلدمات .سوف
ترافق هذه اخلدمات التي تتميز
باألناقة والفخامة املسافرين طوال
الوقت وحتى انتهاء رحلتهم.

 | 41مرحبًا بكم
االتصال أثناء الرحلة

مهما كانت الدرجة التي تسافر عليها ،ميكنك إرسال الرسائل
القصرية أو إجراء حمادثات هاتفية مع أصدقائك أو أسرتك وكذلك
زمالئك باستخدام خدمة الهاتف النقال عرب خدمات شركة أون
أير .ميكنك الولوج إىل بريدك اإللكرتوين وتصفح الشبكة العاملية
للمعلومات وحتديث وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بك من
خالل استخدام خدمات االنرتنت عرب تقنية واي فاي .كذلك ميكن
استخدام خيارات متعددة بأسعار مالئمة خلدمة االتصاالت التي
ترغب باستخدامها يف أي وقت تسافر فيه على منت طائراتنا
من طراز اإليرباص أيه  330أو البوينج  787امل��زودة بأنظمة
اتصاالت متكاملة.

العماين لدرجات االمتياز
صالة الطريان ُ

على مساحة متتد على مستويني مبطار
مسقط ال��دويل  ،ف��ان قاعة االمتياز اجلديدة
للطريان العماين توفر لضيوفها الكرام أروع
جت��ارب السفر املتمثلة يف أج���واء مفعمة
ب��ال��راح��ة واالس�ت�رخ���اء  ،حيث يتوفر بالقاعة
جمموعة كبرية ومتنوعة من خيارات الطعام
ف��ض�لا ع��ن منطقة ترفيهية وامل��رط��ب��ات
وغرفة للمدخنني ومركز لرجال االعمال وغرفة
لألطفال وم��راف��ق لالستجمام واالستحمام
وغرف للصالة  .مت استلهام التصميم الداخلي
للقاعة م��ن امل��ن��اظ��ر الطبيعية اخل�لاب��ة يف
سلطنة عمان  ،كما تتوفر عناصر التصاميم
العربية االصيلة املتمثلة يف املشربية كونها
واح���دة م��ن السمات االس��اس��ي��ة للهندسة
املعمارية العربية العريقة  ،من أج��ل توفري
اخلصوصية واالنسيابية يف القاعة .أيضا يسر
الطريان العماين دع��وة كافة رك��اب الدرجتني
االوىل ورجال االعمال القادمني لزيارة مسقط
على منت رحالت الناقل الوطني  ،لالستمتاع
بخدمات قاعة القادمون الرائعة لدي الوصول
مبطار مسقط الدويل.

وسائل الرتفيه على
منت الطائرة
اس�ترخ يف مقع��دك
واستمتع بأحدث تشكيالت
األف�لام العربي��ة والعاملي��ة
باإلضاف��ة إىل مش��اهدة
الب��ث التلفزي��وين املباش��ر
ع�بر األقم��ار الصناعي��ة
ويش��مل القن��وات اإلخبارية
واملقطوعات املوس��يقية
واأللعاب املسلية ،كل ذلك
يتم بلمسة واحدة بناء على
رغبتك.
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رحالت بنظام الرمز املشرتك



Code Share Flights

Oslo

/ ترات/ المباجن/ كرابي/ فوكيت/ تشيانغ ماي/ شياجن راي-بانكوك
 كو ساموي/سوخوثاي
Bangkok – Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket/Krabi/Lampang/
Trat/Sukhothai/Ko Samui
 مسقط- أديس أبابا
Addis Ababa – Muscat
 جزيرة/سيؤول/ بلغراد/ أثينا- الرباط- أبوظبي؛ أبوظبي-مسقط
 باكو/ بريزبن/ ملبورن/ماهيه
Muscat – Abu Dhabi; Abu Dhabi – Rabat – Athens/
Belgrade/Seoul/Mahe Island/Melbourne/Brisbane/Baku

Oslo

 

MoscowMoscow



:سير الطريان العماين حــالـيــًا رحالت إضافية بنظام الرمز املشرتك على اخلطوط
ّ ُي
Oman Air now provides additional flights by code share to the sectors:
 الميتسيا تريمي/ كاتانيا/ بالريمو/ كالياري/ نابلس/ روما-ميالنو
Milan – Rome/Naples/Cagliari/Palermo/Catania/Lamezia Terme

 

HelsinkiHelsinki



 

Copenhagen
Copenhagen

Manchester
Manchester

Amsterdam
Amsterdam

 

Warsaw Warsaw


 

Frankfurt
Dublin 
Dublin Frankfurt
Prague Prague
London London
  
Paris Paris
BrusselsBrussels  

 Munich MunichVienna Vienna


Zurich Zurich

 

Geneva Geneva
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Beirut Beirut
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Casablanca

   

 Amman
 Amman

 

Kuwait Kuwait

Alexandria
Alexandria

 
Cairo

 

Dammam
Dammam

Cairo

 سينغافورة/ كواالملبور/ بانكوك/ بايل-جاكرتا
Jakarta – Bali/Bangkok/Kuala Lumpur/Singapore

 
 

MadinahMadinah
BahrainBahr

 
Doha D
 

 تبليسي/ بريوت/ باكو/ مسقط-البحرين
Bahrain – Muscat/Baku/Beirut/Tbilisi

Riyadh Riyadh

 

Jeddah Jeddah

 جوهانسربغ/ دار السالم/ إنتيبي-نريوبي
Nairobi – Entebbe/Dar es Salaam/Johannesburg
 الكويت-مسقط
Muscat-Kuwait
/ دبلن/ هيلسينكي/ براغ/ فيينا/ برشلونة/ مدريد/ بروكسل-رانكفورت
/ هيلسينكي/ وارسو/ براغ/ مدريد- وارسو؛ مسقط/ أمسرتدام/أوسلو
 مسقط- فيينا/ بروكسل/برشلونة/ أمسرتدام/دبلن
Frankfurt – Brussels/Madrid/Barcelona/Vienna/Prague/
Helsinki/Dublin/Oslo/Amsterdam/Warsaw
Muscat – Madrid/Prague/Warsaw/Helsinki/Dublin/
Amsterdam/Barcelona/Brussels/Vienna – Muscat





Addis Ababa
Addis Ababa

 

EntebbeEntebbe

 

Nairobi Nairobi

 

ZanzibarZanzibar

 كوتا/جوهور بهارو/ كوتا كينابالو/ كوشينغ/ بينانغ/ النكاوي-كواالملبو
/ هانوي/ جاكرتا/ سينغافورة/ فوكيت/ بانكوك/ مريي/ كوانتان/بهارو
 أدياليد/ بريزبن/ بريث/ سيدين/ أوكالند/ ملبورن/هونغ كونغ
Kuala Lumpur – Langkawi/Penang/Kuching/Kota Kinabalu/
Johor Bahru/Kota Bharu/Kuantan/Miri/Bangkok/Phuket/
Singapore/Jakarta/Hanoi/Hong Kong/Melbourne/Auckland/
Sydney/Perth/Brisbane/Adelaide



Dar Es Salaam
Dar Es Salaam

 أدياليد/ صاللة/ مسقط-الدوحة
Doha – Muscat/Salalah/Adelaide
 ميونخ/ لندن- أمسرتدام؛ أمسرتدام- مسقط
 باريس/ زيورخ/ فرانكفورت-أمسرتدام
Muscat – Amsterdam; Amsterdam – London/Munich
Amsterdam – Frankfurt/Zurich/Paris
 بريوت-عمان
ّ
Amman - Beirut
 جدة- مسقط
Muscat – Jeddah
 سينغافورة- كولومبو/ ماليه- كولومبو/ مسقط- كولومبو
Colombo – Muscat/Colombo – Male/Colombo – Singapore
 يانغون/ هانور/ هونغ كونغ- بانكوك؛ بانكوك-مسقط
Muscat – Bangkok; Bangkok – Hong Kong/Hanoi/Yangon
 روما/ جنيف/ كوبنهاغن- اسطنبول/ مسقط- اسطنبول
Istanbul – Muscat/Istanbul – Copenhagen/Geneva/Rome



B




Johannesburg
Johannesburg

ارشادات السفر | 44

مرح ًبا بك على منت رحالتنا

قم بزيارة  www.omanair.comملعرفة
املزيد حول اخلدمات والتجارب احلائزة على
جوائز يف الطريان العماين
سواء كنت مسافرا للعمل أو لقضاء إجازة ،انضم إىل عضوية
السندباد اليوم واجعل رحلتك مع الطريان العماين أكرث جدوى
وأعظم فائدة .زر املوقع  Sindbad.omanair.comأو اطلب
من مضيفة الطريان احلصول على استمارة التسجيل.
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األفــالم
األفــالم

التلفـزيـون
التلفـزيـون

الطلب
الطلب
على
على
أغاني
أغاني
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على متن الطأيرة
على متن الطأيرة
العماني
نرحب بكم في عالم من البرامج الترفيهية على متن الطيران ُ

العماني
متن
األفالمعلى
الترفيهية
البرامج
مقعدكعالم
بكم في
نرحب
الطيران ُ
والعربية
الغربية
المختارة من
منمع الباقة
واستمتع
إسترخي في
خالل األفالم
المختارة من
التلفزيونية مع الباقة
مقعدك واستمتع
والعالميةفي
إسترخي
والعربيةأمامك.
الغربيةالشاشة
الضغط على
والموسيقية من
والبرامج
والعالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقية من خالل الضغط على الشاشة أمامك.

أحدث األفالم العربية
أحدث األفالم العربية

نورت مصر
ّ

نص جوازة

من الكويت إلى بالده األم حيث يجتمع مع أصدقائه منذ أيام الجامعة،
رترجل
يعود
مصر
نو
ّ
المواقف.
من
العديد
معًا
ويواجهون
يعود رجل من الكويت إلى بالده األم حيث يجتمع مع أصدقائه منذ أيام الجامعة،

أنهما فقدا ذاكرتيهما بعد حادث ،ما يضعهما في العديد من
نص زوجان
يبدو
جوازة
ة.
ي
الكوميد
المواقف
ّ
يبدو زوجان أنهما فقدا ذاكرتيهما بعد حادث ،ما يضعهما في العديد من

ويواجهون معًا العديد من المواقف.

المواقف الكوميد ّية.

البدلة
البدلة
خالويص
خالويص
مع الماضي
موعد
مع الماضي
موعد مع
موعد
السعادة
السعادة
موعد مع
من الزواج
هارب
هارب من
الزواج نحب
الصيف الزم
في
مسمومالزم نحب
وردالصيف
في

صباح الليل
صباح الليل

نشالة هانم
نشالة هانم

تختلف البرامج الترفيهية من طائرة إلى أخرى.

نفوس حأيرة
نفوس حأيرة

رنة الخلخال
رنة الخلخال

مسموم
ورد
بوشكاش
بوشكاش
صناعي
مطب
صناعي
مطبوسلمى
عمر
تحتوسلمى
عمر
الترابيزة
تحت الترابيزة

 | 47اخلدمات الرتفيهية يف األجواء

التلفزيون
التلفزيون
التلفزيون
التلفزيون
التلفزيون

اإلسالم والعالم
اإلسالم والعالم

هايبرلوب  ٨حلقات

حلقات
هايبرلوب
حبيب٨٨
هايبرلوب
حلقات المشكالت يوميًا بطريقة فكاهية.
مع
وأسعد
يتعامل
فكاهية.
بطريقة
يوميًا
المشكالت
مع
وأسعد
حبيب
يتعامل
حلقات
٨
هايبرلوب
يتعامل حبيب وأسعد مع المشكالت يوميًا بطريقة فكاهية.
حبيب ٨
هايبرلوب
حلقات المشكالت يوميًا بطريقة فكاهية.
وأسعد مع
يتعامل
يتعامل حبيب وأسعد مع المشكالت يوميًا بطريقة فكاهية.

هايبرلوب  ٨حلقات
السعودية
مسرح
السعودية
مسرح
السعودية
مسرح
المسرح
على
حلقات٨هايبرلوب
المسرح
على
السعودية
مسرح
المسرح
على
السعودية
مسرح
على المسرح
على المسرح

عملة لها تاريخ
لهاتاريخ
لها
عملة
تاريخ
عملة
وثائقي
وثائقي
وثائقيلها تاريخ
عملة
وثائقيلها تاريخ
عملة
وثائقي

كاربول ،كاريوكي بالعربي ترفيه
بالعربي ترفيه
كاريوكيبالعربي
كاربول،كاريوكي
كاربول،
ترفيه
كاربول ،كاريوكي بالعربي ترفيه
كاربول ،كاريوكي بالعربي ترفيه

رحلة بمحفظتين
بمحفظتين
رحلة
بمحفظتين
رحلةوباريس
أثينا
رحلةوباريس
أثينا
بمحفظتين
وباريس
أثينا
بمحفظتين
رحلةوباريس
أثينا
أثينا وباريس

والعالم الرحال
اإلسالم حين شد
العالم
والعالمالرحال
حينشد
اإلسالمحين
العالم
الرحال
شد
العالم
الحرم
إحسان من
والعالم
اإلسالم
الحرمالرحال
حين شد
العالم
الحرم
إحسانمن
إحسان
من
العالم حين شد الرحال
إحسان من الحرم
وثأيقي
إحسان من الحرم
وثأيقي
وثأيقي
الكهوف في سلطنة ُعمان
وثأيقي
مان
ع
سلطنة
في
الكهوف
الكهوف في سلطنة ُ
في ُععمان
مان
الصناعات الحرفية
وثأيقي
ُ
في ُع ُعمان
سلطنة
الصناعات في
الكهوف
الحرفيةفي
الحرفية
مان
المغرب
الصناعاتفي الريف:
السياحة
سلطنة ُعمان
الكهوف
مان
الريف:في ُع
الحرفية
المغرب
الريف:
الصناعاتفي
السياحة
المغرب
في
السياحة
الصحراء
أسطورة
العربي:
الحصان
مان
الحرفية في ُع
الصناعات
المغرب
الريف:
في
السياحة
الصحراء
أسطورة
العربي:
الحصان
الصحراء
أسطورة
العربي:
الحصان
مان
سلطنة
المغرب
الريف:
السياحة ُعفي
العربي :أسطورة الصحراء
الحصان
مان
ع
سلطنة
سلطنة ُ
هي ُععمان
مان
هذه
العربي :أسطورة الصحراء
الحصان ُ
هي ُ ُعع ُعمان
سلطنة
مان
هي
هذه
مان
هذه
سلطنة ُعمان
ترفيه هي ُعمان
هذه
ترفيه هي ُعمان
هذه
ترفيه
بيت الكل
ترفيه
الكل
بيت
ترفيهالكل
بيت
على مين
الدور
الكل
بيت
علىمين
الدورعلى
الدور
مين
دبليو تي  -جي تي
بورش بي
الكل
بيت
على مين
الدور
جيتي
تي--جي
دبليوتي
دبليو
بورشبي
بورش
تي
بي
مينميدل إيست
تشالنج
3
كابعلى
الدور
إيستتي
ميدل -جي
دبليو تي
كاب بي
بورش
إيست
ميدل
تشالنج
33كاب
تشالنج
المساء
طائر
دبليو تي  -جي تي
بورش بي
تشالنج ميدل إيست
كاب
3
المساء
طائر
المساء
طائر
تشالنج ميدل إيست
كاب
3
طائر المساء
طائر المساء

على المسرح
على المسرح

المسرح
الزلق
علىيا درب
آه
المسرح
دربالزلق
علىيادرب
آهآهيا
الزلق
بالمالبس الرسمية
الدخول
المسرح
على
درب الزلق
آه يا
بالمالبسالرسمية
بالمالبس
الدخول
الرسمية
الدخول
دربوهي
أنا ياوهو
الزلق
آه
بالمالبس الرسمية
الدخول
وهي
وهو
أنا
وهي
وهو
أنا
الست
لعبة
بالمالبس الرسمية
الدخول
وهي
وهو
أنا
الست
لعبة
الست
لعبة
الخمسين
وهو في
مراهق
وهي
أنا
لعبة
الستالخمسين
مراهقفي
مراهق
الخمسين
في
الستفي الحي الشرقي
موسيقى
لعبة
الخمسين
مراهق
الشرقي
فيالحي
فيفي
موسيقى
الشرقي
الحي
موسيقى
ستار
سوبر
الخمسين
في
مراهق
ستارفي الحي الشرقي
موسيقى
ستار
سوبر
سوبر
موسيقى في الحي الشرقي
ستار
سوبر
مسلسالت
ستار
سوبر
مسلسالت
مسلسالت
عصمت
عفاريت
مسلسالت
عفاريتعصمت
عفاريت
عصمت
جنيه
بمليون
فكرة
مسلسالت
عصمت
عفاريت
جنيه
بمليون
فكرة
جنيه
بمليون
فكرة
الوحل
في
غصون
عفاريت عصمت
جنيه
بمليون
فكرة
الوحل
في
غصون
الوحل
في
غصون
باالس
حمدينس
جنيه
بمليون
فكرة
الوحل
غصون
فيباالس
حمدينس
باالس
حمدينس
وقسمتك
نصيبيفي الوحل
غصون
حمدينس باالس
وقسمتك
نصيبي
وقسمتك
نصيبي
رومي
ربع
حمدينس باالس
روميوقسمتك
نصيبي
رومي
ربع
ربع
مفروسة أوي
زوجة
يوميات
نصيبي وقسمتك
رومي
ربع
أوي
مفروسة
زوجة
يوميات
روميزوجة مفروسة أوي
يوميات
ربع
يوميات زوجة مفروسة أوي
يوميات زوجة مفروسة أوي

أجمل مساجد العالم
مساجدالعالم
مساجد
أجمل
العالم
أجمل
حلقات
4
حلقات
مساجد العالم
44أجمل
حلقات
مساجد العالم
4أجمل
حلقات
 4حلقات

سلطنة عمان من السماء وثائقي
السماء وثائقي
منالسماء
عمانمن
سلطنةعمان
سلطنة
وثائقي
سلطنة عمان من السماء وثائقي
سلطنة عمان من السماء وثائقي

حكايات لطيفة
حلقاتلطيفة
حكايات
لطيفة
حكايات
٣
٣٣حلقات
حلقات لطيفة
حكايات
حلقات لطيفة
٣حكايات
 ٣حلقات

السياحة في الريف
الغابةالريف
السياحةفي
السياحة
الريف
في
السوداء
ألمانيا،
السوداء
الغابة
ألمانيا،
الغابة الريف
في
السياحة
السوداء
ألمانيا،
الغابة الريف
السياحة في
السوداء
ألمانيا،
ألمانيا ،الغابة السوداء
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الطلب
أغانيأغاني على
الطلب
على الطلب
أغاني على

البوبالبوب
موسيقى
موسيقى
علىالبوب
موسيقى
الطلب
أغاني
موسيقى البوب

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
توفيقوالبحر
الصيف
إيهابوالبحر
الصيف
الصيف والبحر

شيرينشيرين

توفيق
إيهاب
شيرين
الحب خدعة
خدعة
الحب
الحبوالبحر
الصيف
خدعة

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد
جمالو
جمالو
جمالو

خليجية
ديانا حداد
خليجية
خليجية
جمالو
خليجية

أنغام أنغام

نفسي أحب
أنغامأحب
نفسي
نفسي أحب

أنغام

نفسي أحب

الرباعيالرباعي
صابر صابر
شيرين
الرباعي
٢٠١٩
صابر ٢٠١٩صابر
صابر

راندا حافظ
حافظ
راندا
الرباعي
صابر
مبسوطةمبسوطة
حافظ واحدة
أكتر
رانداواحدة
أكتر

عمرو دياب
دياب
عمرو
الساهر
كاظم
دياب
ليلي نهاري
عمرونهاري
ليلي

الحالنيالحالني
عاصي عاصي
بساطة
الحالني
عاصي إضحكي
إضحكي

راندا حافظ

عمرو دياب

عاصي الحالني

خدعة
الحب
٢٠١٩
صابر

صابر
٢٠١٩واحدة مبسوطة
أكتر

أكتر واحدة مبسوطة

أميمة طالب
أميمة طالب
طالب
أميمة يوه
يوه
يوه

عدنيات الجزء الثاني

المقبليصقر
رابح
نجيب
رابح صقر
صقر
رابح
تكفين
الثاني
الجزء
عدنيات
تكفين

تكفين
الشاميالشامي
وليد وليد
المهندس
ماجد ماجد
المهندس
الجيالني
صقر وليد
رابح
الجيالني
وليد
الشامي
وليد
المهندس
بدونك
ميت
ماجد غُ ور
بدونك
ميت
غُ ور
الجيالني
وليد
مراهن مراهن
تكفين
ميت بدونك
غُ ور
مراهن
وليد الشامي
ماجد المهندس
كالسيكيات
كالسيكيات
وليد الجيالني

فيروز فيروز

ميت بدونك

كلثوم كلثوم
أم
أم
إنت الحب
كلثوم
أم
إنت الحب
إنت الحب
كلثوم
أم

أيلول أيلول

عالغور ِّلم عالغور
أيلول س
أصالة ِّلم
س
س ِّ
الحقيقةلم عالغور

مراهن

س ِّلم عالغور
سلمتك بيد اهلل

بيد اهلل
سلمتك
نهاري
ليلي
ليلي نهاري

ديانا حداد
ديانا حداد
حداد
أحبك وكذا
دياناوكذا
أحبك
أحبك وكذا

محمد عبده
حدادعبده
ديانامحمد
عبده
محمد أبيك
أحبكأبيك
وكذا
أبيك

عبدهأحالم
أحالم
محمد
أحالم أحسن
أبيك أحسن
أحسن

داليا داليا
أحالم
داليا
اآلخر من اآلخر
أحسن
من
من اآلخر

داليا

من اآلخر

أنا من األيام

أحلى جلسة
أحلى جلسة
جلسة
أحلى
أحلى جلسة

عربية ناجحة
أغاني ناجحة
أغاني عربية
ناجحة
أغاني عربية
أغاني عربية ناجحة

الكريم
القرآنالقرآن
الكريم
الكريم
القرآن الكريم
القرآن

الصمد الصمد
الباسط عبد
الشيخ عبد
الباسط عبد
الشيخ عبد
عبدالصمد
الباسطعبد
عبدالباسط
الشيخعبد
الشيخ
الصمد

بساطة بساطة
بساطة حواديتنا
أنغامحواديتنا

حالة خاصة جدًا
حواديتنا
حواديتنا
إضحكي
إضحكي

الواحد الواحد
فـؤاد عبد
فـؤاد عبد
الواحد
عبد
فـؤاد
الواحد ٢٠١٦
عبد
فـؤاد
٢٠١٦
الواحد
عبد
فـؤاد
فـؤاد عبد الواحد ٢٠١٦
شعيل شعيل
نبيل
نبيل الواحد
فـؤاد عبد
شعيل
السما
نبيل فرق
السما٢٠١٦
فرقالواحد
فـؤاد عبد
فرق السما
شيما هاللي
شعيلهاللي
نبيلشيما
هاللي
شيما بتقوم
بتقوم
فرق السما
بتقوم

عبداهللعبداهلل
عبدالمجيد
شيما هاللي
عبدالمجيد
عبداهلل
عبدالمجيدأهلي
سيد
بتقوم سيد أهلي
سيد أهلي

عبدالمجيد عبداهلل
سيد أهلي

الحناويالحناوي
ميادة ميادة
فيروز فيروز
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
حكاية حب
فيلم
أغاني
الحناوي
فيروز
حافظ
عبدالحليم
ميادة توبة
رومانسيرومانسي
حب
حكاية
أغاني فيلم
توبة
أغاني فيلم حكاية حب
توبة
رومانسي
الحناوي
ميادة
فيروز
حافظ
عبدالحليم
بركات
ملحم
صباح
وردة
بركات
ملحم
صباح
وردة
حب
فيلم حكاية
أغاني
توبة
رومانسي
بركات
ملحم
القمر
ظهور
صباح
وردة
عيون زايغة
أبو
الورد
أوراق
القمر
ظهور
أبو عيون زايغة
أوراق الورد
القمر
ظهور
صباحأبو عيون زايغة
وردةأوراق الورد
ملحم بركات
الجوهرالجوهر
عبادي
الشريعي
عمار عمار
األطرشاألطرش
فريد فريد
عبادي
الشريعي
ظهور القمر
األطرش  25سنة أبو عيون
أوراق الورد
الجوهر
عبادي
أوعدك
الشريعي
عمار
األطرش
فريد
عندليب
عندليبيا
زايغة غني
فريد
أوعدك
غني يا
فريد األطرش  25سنة
عندليب
عمار غني يا
األطرش  25سنة
فريدفريد
أوعدكالجوهر
عبادي
الشريعي
األطرش
عبدالقادر
عبدالكريم
الصافيالصافي
وديع
الرومي
ماجدة
عبدالكريم عبدالقادر
غني ياوديع
الرومي
أوعدك
عندليب
ماجدة 25سنة
فريد األطرش
عبدالقادر
عبدالكريم
من األيام
أنا
الصافي
وديع
الرومي
اهلل تعود
اهلل على
ماجدة رسائل
أنا من األيام
تعود
على
رسائل
أنا من
األيام عبدالقادر
عبدالكريم
تعود
وديع على اهلل
رسائل
الصافي
الرومي
ماجدة

أغنيات عصرية
فيروزعصرية
أغنيات
أغنيات عصرية
فيروز
إنت الحب
أغنيات عصرية

الراديوالراديو
الراديو
الراديو

أنغام أنغام

السالم
محمد
أنغام
جدًاخاصة جدًا
حالة
خاصة
حالة
السالم
 ٢٠١٩جدًا
خاصة
محمد حالة

الساهرالساهر
كاظم كاظم
أيلول
كاظم
الساهربيد اهلل
سلمتك
سلمتك بيد اهلل

المقبليالمقبلي
نجيب
نجيب
طالب
أميمة
المقبلي
الجزء الثاني
عدنيات
الثاني
نجيب الجزء
يوهعدنيات

غُ ور
كالسيكيات
كالسيكيات

أصالة أصالة

أصالة
الحقيقة الحقيقة
الحقيقة

السالمالسالم
محمد محمد

السالم
السالم ٢٠١٩
محمد
٢٠١٩
محمدالسالم
محمد
محمد السالم ٢٠١٩

رسائل

على اهلل تعود

الشاشة أمامكم.
على
الموجود
الدليل
الدليلعلى
علىاالطالع
يرجى
الترفيهية،
البرامجمن البرامج
منالكاملة
المجموعة
أمامكم.
الشاشة
على
الموجود
االطالع
الترفيهية ،يرجى
لمشاهدة الكاملة
لمشاهدة المجموعة
لمشاهدة المجموعة الكاملة من البرامج الترفيهية ،يرجى االطالع على الدليل الموجود على الشاشة أمامكم.
لمشاهدة المجموعة الكاملة من البرامج الترفيهية ،يرجى االطالع على الدليل الموجود على الشاشة أمامكم.

ذكرياتذكريات
ذكريات
ذكريات

السديس
الرحمنالرحمن
الشيخ عبد
العفاسي
راشدبن راشد
مشاري
الشيخ الشيخ
السديس
الشيخ عبد
العفاسي
مشاري بن
السديس
الرحمن
الشيخ
العفاسي
راشد
مشاري
الشيخ
السديس
الرحمن
عبد عبد
الشيخ
العفاسي
راشد
بن بن
مشاري
الشيخ

 | اخلدمات الرتفيهية يف األجواء49

Kids

أطفال

Daniel Tiger’s Neighborhood
Abby Hatcher
Big City
Greens
Beat
Bugs

دانيال تايجرز نيبورهود
بيج سيتي جرينز

BigCity
HeroGreens
6 The Series
Big
DuckTales
Big
Hero 6 The Series

 ذا سيريز6 بيج هيرو
داك تيلز

MickeyTiger’s
and the
Roadster Racers
Daniel
Neighborhood

ميكي آند ذا رودستر ريسرز

Beatthe
Bugs
Dora
Explorer

بيت باجز

Madrasat El Banat
DuckTales

مدرسة البنات

Fancy
Nancy
Paw Patrol

باو باترول

Madrasat
El Banat
Fancy Nancy

فانسي نانسي

Marvel’s
Marvel’sGuardians
Guardiansof
ofthe
theGalaxy
Galaxy
Marvel’s
The LionSpider-Man
King (2019)
Mickey
Roadster
Batmanand
andthe
Harley
QuinnRacers
Moghamarat Maher
Despicable Me 1, 2, 3
Muppet Babies
How To Train Your Dragon 1, 2
Once Upon a Sesame
Toy Story
4
Street
Christmas
HopPatrol
Paw

مارفيلز جارديانز أوف ذا جاالكسي
)2019( ذا ليون كينج
باتمان آند هارلي كوين
٣ ،٢ ،١ ديسبيكابل مي
٢ ،١ هاو تو ترين يور دراجون
4 توي ستوري
هوب

MinionsHome
Raven’s
Secret
Life Of Pets
Teela
Toula

زافاري

Zafari
Fancy Nancy

مينيونز
سيكريت اليف أوف بيتس

The
Book
TheJungle
Boss Baby

ذا بوس بيبي

Vampirina

DuckTales
Moghamarat
Maher

Zafari

Muppet
 مغامراتDora
the Babies
Explorer
ماهر

Games

األلعاب
Solitaire
Ultimate Yahtzee
Poker
Invaders

Basha

 الطرنيبBattleship

السفينة الحربية

 سرعةFootball

كأس كرة القدم

 مسابقة أسئلةChess

الشطرنج

بنك الحظ
بوكر
حروب الغزاة
- عالم سمسم
رسم وتلوين

Tic Tac Toe

 أو- لعبة إكس
اصطياد المواد
المخفية

Backgamon

لعبة طاولة الزهر

S.U.D.O.K.U.

سودوكو

Five Caråd Draw

سحب الكارت خمسة

Disney’s Classic
Games

ألعاب ديزني
التقليدية

Checkers

لعبة الداما

Lettermix

خلط الحروف

Farm Chase

Trivia

سوليتير كالسيك

Sesame Street Doodling

Hidden Object

MENA Speed

دورا ذا
إكسبلورير

مطاردة في المزرعة

 يرجى،ولمشاهدة المجموعة الكاملة من البرامج الترفيهية
.االطالع على الدليل الموجود على الشاشة أمامكم

