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جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
أعـز الـرجــال وأنـقـاهــم
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ،وببالغ احلزن وجليل األسى ممزوجني
بالرضا التام والتسليم املطلق ألمر اهلل ،استقبل الشعب العماين والعامل
أجمع خرب رحيل باين نهضة عمان احلديثة حضرة صاحب اجلاللة السلطان
قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمة اهلل عليه ،-الذي أنتقل إىل جوار ربه
مساء يوم اجلمعة بتاريخ العاشر من يناير لعام 2020م.
حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور  -طيب اهلل ثراك  :لقد عاشت عمان يف عهدكم
نعمة األمن واألمان والرخاء واإلستقرار والعزة واإلزدهار  ،دولة عصرية راسخة البنيان ُمتكاملة األركان.
ستبقى ذكراك خالدة ﺑﻘﻠوب وﻋﻘول شعبك الويف ،وسيظل العامل يشهد على ما حتقق من إجنازات يف كافة
اجملاالت حتت قيادتكم الرشيدة من أجل رفعة هذا البلد وإعالء شأنه ،وترسيخكم لهذا الرثاء الثقايف الواسع
والغني لعمان؛ وسعيكم من أجل تعزيز السالم واالستقرار يف البالد واملنطقة ككل .رحمك اهلل رحمة واسعة
وأسكنك فسيح جناته.
يتغمد اهلل فقيد الوطن بواسع رحمته ،نستهل عهدًا
وجل مبتهلني بأن
َّ
الضراعة إىل الباري عزَّ
أكف َّ
ونحن نرفع َّ
َّ
جديدًا نبايع فيه حضرة صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على
السمع والطاعة ،ونعاهده بأن نكون أوفياء خملصني ما حيينا من أجل رفعة وطننا الغايل وتسخري كافة اجلهود
للعمل من أجله ،ماضون على العهد ،وبكل الوالء والعرفان خلف قيادته احلكيمة ،وهو يواصل املسرية املباركة
للسلطنة على طريق التقدم واإلزدهار يف املرحلة القادمة.
وكونه الناقل الوطني لسلطنة عمان ،سيواصل الطريان العماين املساعي واجلهود الهادفة إىل خدمة الوطن
الغايل وضيوفه الكرام وفق أفضل معايري الضيافة واجلودة يف قطاع السفر ،ليبقى صورة مشرفة لبالدنا
احلبيبة عمان.
نشكركم على اختياركم السفر معنا .ونتطلع إىل معاودة الرتحيب بكم قريبا على منت رحالتنا يف .2020

عبدالعزيز بن سعود الرئيسي
الرئيس التنفيذي
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ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻄ�ان اﻟﺮاﺋﺪة �
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حضرة صاحب
اجلاللة السلطان قابوس
 ط ّي َب اهلل ثراك:لقد شهد الشعب
العماين حتت ظل قيادتكم
احلكيمة نهضة شاملة
وتطور كبري يف خمتلف
اجملاالت وامليادين.
رحمكم اهلل وأسكنكم
فسيح جناته
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احملتـويات

جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم
نهضة متجددة وعزم كبري ملواصلة
مسرية اخلري والتنمية
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هاتف+968 - 24259616 :
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رئيس التحرير
أسامة بن كرمي احلرمي
Usama.AlHaremi@omanair.com
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16

اكتشف سلطنة عمان
مواقع اجلذب السياحي :هل أنت جاهز،
إذا استعد ثم انطلق

20

معلم سياحي فاخر
منتجعات جنوب شرق آسيا:
مالذ رائع واستمتاع دائم

24

رحالت عائـلـيــة
جزيرة ياس أبوظبي :وجهة املرح
واملغامرات جلميع أفراد العائلة

26

الرتاث العماين
كنوز من املتحف الوطني

28

الطريان العماين
يحلق عاليا

الطريان العماين ...

32

املسافر املتميز

34

مرحبا بكم

39

الرتفيه يف األجواء

مت االنتاج نيابة عن الطريان العماين بواسطة:

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 :شرت ستوك  -تاميز أوف عمان
أجندة
معرض مسقط الدويل للكتابwww.mctbookfair.gov.om :
مركز عمان للمؤمترات واملعارضwww.omanconvention.com :
املنتخب العماين :جيتي إميجز
أسبوع لندن للموضةwww.londonfashionweek.co.uk :
معرض التصميم الهندي www.indiadesignid.com :2020
معرض دراجات كوزمو www.cosmobikeshow.com :2020
معرض أوراسيا للقواربwww.cnravrasyaboatshow.com :
مهرجان هاي أبوظبيwww.hayfestival.com/abu-dhabi :
مهرجان نهر بانكوكwww.bangkokriverfestival.com :
مهرجان دبي للمأكوالت www.visitdubai.com/en :2020
كرنفال غوا :شرت ستوك
مصادر الصور
حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس :جيتي إميجز
سلطنة عمان :الوطنwww.alwatan.com/
يجب أن ترى :جيتي إميجز
اكتشف سلطنة عمان :بايكنج مان عمان www.bikingman.com :الرجل احلديدي عمان :70.3
 www.ironman.com/im703-omanبطولة عمان املفتوحة www.golfoman.com؛
هوت روت سلطنة عمان  ;www.hauteroute.orgجولة سباق جي سي 32
www.gc32racingtour.com
معلم سياحي فاخر :منتجع وسبا أيانا بايل www.ayana.com :تالل األفيال:
 www.elephanthills.comأمانبولوwww.aman.com :
رحالت عائلية :جزيرة ياس www.yasisland.ae
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.

جاللة السلطان قابوس
بن سعيد املعظم

رحم اهلل جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم قائد مسرية سلطنة عمان املظفرة يف النهضة
والبناء ،التي سوف تستمر ومتضي قدما وعلى أسس راسخة ومتينة كما أرادها ،فالقيادة اجلديدة،
بتويل حضرة صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاهُ -عرف عنها
ُ
يتذكر العاشر من يناير للعام
احلكمة والتسامح واألصالة ،فهو خري خلف خلري سلف .سيظل التاريخ
 ،2020باعتباره يوم فارق ليس فقط يف تاريخ الشعب العماين ،وإمنا يف تاريخ العامل أجمع.
العاشر من ينايـر

ٌ
تاريخ وارى فيه الرثى جثمان السلطان املؤسس لنهضة ُعمان احلديثة ،جاللة
السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه -بعد أن أجنز الوعد والعهد
وحقق األمل وأرسى دعائم احملبة والسالم يف كل اجملاالت وعلى خمتلف
املستويات ،سواء على الصعيد الداخلي ،ليس على مستوى العالقات مع الدول
والشعوب الشقيقة والصديقة يف املنطقة فحسب بل وعلى امتداد العامل من
حولها ،حيث ميضي العامل أجمع يف التأكيد على مكانة هذا الرجل واإلرث الذي خلفه
لإلنسانية جمعاء ،فقد بدا جليا حجم ما يتمتع به السلطان الراحل من مكانة سامية
وتقدير لدوره الرائد يف شتى اجملاالت .قابوس بن سعيد سيبقى حمفو ًرا يف التاريخ
بفضل إجنازاته العظيمة املاثلة للعيان ،وستبقى بصماته جلية ال ميحوها الزمان.

صاللة وموعد مع القدر

يف الثامن عشر من شهر نوفمرب  ،1940همست صاللة للمقربني أن القدر أكرم
عمان مبيالد سيد يف ضياء عينيه لون املستقبل ويف اشراقة طلعته فأل اخلري
ويف حسن حمياه ضوء الزمن الزاهي .اختار له جاللة السلطان والده أعرق األسماء
غري املتداولة كثريا وأفضل األسماء رنينا يف التاريخ وأحبها لآلذان وأغزرها يف
الداللة املعجمية ،إنه جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم -طيب اهلل ثراه.
لقد أصبح هذا اليوم وسيبقى رمزا خالدا يف تاريخ هذه األمة ،وهو العيد الوطني
اجمليد لسلطنة عمان ،يتم االحتفال به كل عام تخليدًا لذكرى الراحل العظيم ،الذي
طاملا تفانى يف تطوير عمان وحث شعبه على التحلي باإلخالص يف العمل لتبقى
عمان شاخمة أبية عزيزة كرمية ،كما أراد لها الراحل العظيم.
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مولد قائد عظيم

يف سن مبكرة ،تلقى علومه األوىل على يد أساتذة
أجالء ،ودرس الصفوف االبتدائية يف املدرسة
السعيدية بصاللة ،وقد أشار يف أحد أحاديثه إىل أن
إصرار والده على دراسة الدين اإلسالمي وتاريخ
وثقافة عمان ،كان له األثر العظيم يف توسيع مداركه
ووعيه مبسؤولياته اجتاه شعبه العماين واإلنسانية
عمومًا .ويف العام  1958أرسله والده إىل إجنلرتا
حيث واصل تعليمه ملدة عامني يف مؤسسة
تعليمية خاصة يف سافوك ،ثم التحق يف العام 1960
بأكادميية ساندهريست العسكرية امللكية كضابط
مرشح ،حيث أمضى فيها عامني ،درس خـاللهما
العلوم العسكرية وتلقى فنون اجلندية ،وتخرج فيها
ثان ،ثم التحق بإحدى الكتائب الربيطانية
برتبة مالزم ٍ
العاملة يف أملانيا الغربية ملدة ستة أشهر مارس
خاللها أصول القيادة وواجبات األركان ،وعاد بعد ذلك
إىل اململكة املتحدة مرة أخرى وتلقى تدريبا خاصا يف
أسلوب اإلدارة يف احلكومة احمللية ملدة سنتني،
أعقبها بجولة استطالعية طويلة يف عدد من الدول
الصديقة استغرقت ثالثة أشهر عاد بعدها جاللته –
طيب اهلل ثراه  -إىل البالد يف عام 1964م.

تويل مقاليد احلكم

فور توليه مقاليد احلكم بتاريخ  23يوليو  ،1970شرع جاللة
السلطان قابوس بن سعيد – رحمه اهلل  -يف العمل
على حتسني مستوى املعيشة للمواطن العماين ،كما
كان له دور حموري يف حتويل اقتصاد السلطنة لتتبوأ
مكانتها التي تستحقها بني األمم ،وعلى حد سواء،
كان هناك اهتمام سامي بتطوير كل مناحي احلياة
وعلى خمتلف اجملاالت .واألهم من ذلك بالنسبة لعمان
هو اإلبقاء على التنوع الثقايف الغني والرتاث األصيل
واإلنطالق بخطوات واثقة نحو املستقبل ،مع االستمرار
يف احملافظة على القيم األصيلة والثقافة العمانية
وأصول الدين اإلسالمي احلنيف .وقد كان حريا أن يطلق
على هذا اليوم (يوم النهضة) املباركة ،يوم توىل جاللة
السلطان قابوس بن سعيد – طيب اهلل ثراه  -مقاليد
احلكم يف البالد يف ظل نهضة كبرية حتققت على
خمتلف األصعدة السياسية واالقتصادية والتعليمية
واالجتماعية والصحية.

أيقونة اجملد ورمز السالم

كان من أوىل اهتمامات جاللته رحمه اهلل ،العمل على
نشر السالم ودعم االستقرار يف بالده ومنطقة
الشرق األوسط بل والعامل أجمع ،وحملت صفات
السلطان قابوس -رحمه اهلل -بالسالم الداخلي
واخلارجي مثا ًال واضحًا عن القيادة الدبلوماسية ،حيث
تقف سلطنة عمان يف منطقة خاصة بها ،بعيدة
متامًا عن االنحياز لطرف على حساب آخر .أضحت
العمانية حمطة واضحة للجميع تعمل
الدبلوماسية ُ
مد اجلسور بني األطراف وجتمع ما بني التناقضات
على ّ
وترص صفوفها دائمًا للبحث عن حلول على املستوى
ّ
اإلقليمي أو العاملي وعرفت عمان يف عهد السلطان
الراحل باستقرارها السياسي يف منطقة غالبا ما
توجهت الدول الغرب ّية
تعصف بها األزمات ،يف حني ّ
مرارا إىل مسقط لتطلب منها العمل كوسيط ليس يف
النزاعات اإلقليم ّية فحسب ،لكن يف القضايا الدولية
ً
أيضا .ودأب جاللة السلطان -طيب اهلل ثراه -يف كل
مناسبة على تأكيد أن السياسة اخلارجية للسلطنة
تقوم على الدعوة إىل السالم والوئام والتعاون الوثيق بني
سائر األمم ،وااللتزام مببادىء احلق والعدل واإلنصاف
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للغري ،وفض
املنازعات بالطرق السلمية ،ومبا يحفظ للبشرية
جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.
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ألفية جديدة
يف عام  2000احتفلت عمان بعيدها الوطني الثالثني وسط اجنازات كبرية حققتها السلطنة
حتسب لقائدها الراحل السلطان قابوس بن سعيد ،ويف الوقت نفسه وبعد تاريخ طويل من
العمل الدؤوب املضني والتفاين اخمللص مت االحتفال مبناسبة عظيمة وهي وصول البالد
إىل مصاف الدول املستقرة املزدهرة التي يسودها السالم والتعايش واحملبة ،كنقطة
حتول وأساس راسخ ميكن االنطالق منه نحو األلفية اجلديدة استكما ًال للمسرية املظفرة،
مع التأكيد على االرتباط والتمسك بالهوية العمانية األصيلة وثقافتها املنبثقة من إرثها
اإلسالمي وقيمها العربية الثابتة الضاربة جذورها يف أعماق احلضارة اإلنسانية ملا فيه خري
األجيال القادمة.

جاللة السلطان قابوس بن سعيد ،األرث اخلالد
ق��اب��وس ..لن ننساك وستبقى يف قلوبنا ،لقد كنت
رم��زا شاخما للوطن .ستظل معنا ،خالدا بسريتك
العطرة باقية بل وحم��ف��ورة يف قلوبنا ،رم��زا لألمن
واألمان والسالم ،والقدوة يف القيادة ،ونرباس الهدى
يف الريادة .نتضرع إىل اهلل أن يجزي جاللته خري اجلزاء،
وأن يتغمده بالرحمة الواسعة واملغفرة احلسنة،
وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقني
س َن أولئك رفيقا ،إنه نعم املوىل ونعم النصري.
وح ُ
َ

 | 7جاللـة السلطان قابـوس

قــابـوس ..لن نـنســاك وستبقى يف قلوبنـا

خري خلف خلري سلف | 8

جاللة السلطان هيثم بن طارق
بن تيمور آل سعيد املعظم

 | 9خري خلف خلري سلف

تتقدم إدارة وموظفي الطريان العماين بخالص العزاء واملواساة إىل حضرة صاحب اجلاللة
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد املعظم  -حفظه اهلل -يف وفاة املغفور له بإذن
اهلل تعاىل جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم  -طيب اهلل ثراه وأدخله فسيح جناته .وإننا
نتقدم ملقام جاللتكم السامي بالتهنئة اخلالصة لتوليكم مقاليد احلكم -أعزّ كم اهلل ،معاهدين
جاللتكم على الوالء والسمع والطاعة ،ومؤكدين السري قدما خلف قيادتكم الرشيدة وحتت رايتكم
اخلفاقة دوما ،باذلني الغايل والنفيس من أجل مواصلة مسرية التنمية والبناء لوطننا الغايل.

خري ما نخ ّلد به إجنازاته هو السري على نهجه القـومي،
والـتــأسي بخطاه الن ّيرة التي خطاها بثبات إىل املستقبـل
ّ
 -جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم
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شهر فرباير يف سلطنـة ُعمان
أشياء يجب رؤيتها والقيام بها ...

معرض مسقط
الدويل للكتاب
بشرى س��ارة لعشاق ال��ق��راءة واألدب،
يستضيف مركز عمان الدويل للمؤمترات
واملعارض النسخة اخلامسة والعشرين
من معرض مسقط ال��دويل للكتاب يف
ال��ف�ترة م��ن  22ف�براي��ر حتى  2م��ارس.
س��ي��ت��م االح���ت���ف���ال يف ه����ذه النسخة
بالكتابة واألفكار واإلبداع ،والكتب احمللية
والعاملية.
www.mctbookfair.gov.om

معرض التصميم الداخلي والديكور واألثاث :حدث جدير بالزيارة

ينظم معرض التصميم الداخلي والديكور واألثاث يف الفرتة من  13 – 11فرباير ،حيث تعرض فيه أحدث احللول التقنية واملنتجات واخلدمات واحللول اخملتلفة يف
َّ
جمال التصميم والديكور الداخلي واخلارجي واألثاث ،ويقدم إضافة نوعية للقطاع باستقطابه الشركات العاملية من خمتلف دول العامل للسوق احمللية .ويصاحب
املعرض ثالثة معارض أخرى ،وهي معرض البالط والسرياميك والرخام ومعرض املطابخ واحلمامات ومعرض عمان لإلنارة ،وكذلك عروض من آرت سبيس التي
تهتم باألعمال املعاصرة ،اللوحات واملطبوعات الفنية ،والصور الفوتوغرافيةwww.omanconvention.com .

مـارس 2020
املنتخب العماين لكرة القدم

العماين األول
بتاريخ  31مارس ،سوف يلتقي املنتخب ُ
لكرة القدم نظريه األفغاين ضمن التصفيات اآلسيوية
املزدوجة ملونديال قطر  2022ونهائيات أمم آسيا .2023
اجلدير بالذكر أن املنتخب العماين جنح يف حتقيق الفوز
على نظريه األفغاين بثالثة أهداف نظيفة يف املباراة التي
أقيمت على استاد جممع السيب الرياضي يف مسقط،
يف اجلولة الثالثة ضمن اجملموعة اخلامسة من الدور
الثاين يف التصفيات اآلسيوية املزدوجة .جملة أجنحة
عمان تتمنى للفريق العماين حتقيق جناح مماثل خالل
الشهر املقبل.
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فــعـــاليـــات عـــالـــمـــيــة
حـــول العالـــم هــذا الشـــهر...
أسبوع املوضة يف لندن
لندن ،إجنلرتا
 18 – 14فرباير
حدث كبري يستقطب اآلالف من الزوار واملصممني ودور
األزياء ،ويعد واحدا من أسابيع املوضة األربعة الكبار التي
تقام يف كل من لندن وباريس وميالنو ونيويورك .يوجه أسبوع
املوضة يف لندن الدعوة للجميع ملتابعة آخر صيحات موضة
منصات
تتجسد على
عامل  2020فضال عن التصاميم التي
ّ
ّ
العرض بني جمموعات حتمل روح االبتكار وأخرى تأتي ذات
طابع أكرث بساطة .ستتاح للزوار أيضا الفرصة الكتشاف
التصاميم اإلبداعية حيث يلتقي الفن والتكنولوجيا واملوسيقى
ويستعرض املصممون موضوعات شيقة حول االستدامة
واجملتمع و متكني العمل األخالقي.
www.londonfashionweek.co.uk

معرض التصميم الهندي لعام 2020

 16 – 13فرباير
نيودلهي – الهند
يعود معرض التصميم الهندي لالنعقاد يف مركز اخلدمات الفنية يف أوكاال
بنيودلهي ،فضال عن أماكن أخرى يف كافة أنحاء املدينة ملدة خمسة أيام يعرض
خاللها كافة جماالت التصميم لألثاث واإلضاءة والديكور الداخلي واإلكسسوارات
وعروض التكنولوجيا املنزلية ألفضل العالمات التجارية احمللية والعاملية.
www.indiadesignid.com

معرض دراجات كوزمو 2020
مدينة فريونا (بالقرب من ميالنو) ،إيطاليا
 16-15فرباير
يقول املنظمون ،سوف يقام هذا املعرض مرة أخرى هذا الشهر ويعرض كل
شيء عن الدراجات ،وكافة مستلزماتها وعن ركوبها يف املناطق احلضرية
وسباقات الهواة واحملرتفني ،باإلضافة إىل إقامة عروض عن دراجات املاضي
واحلاضر واملستقبل .إذا كنت من عشاق الدراجات فال يفوتك هذا احلدث الهام
الذي يقام يف ساحة معارض فريونا فيريا الذي يقع على بعد مسافة قصرية
باملركبة إىل الشرق من ميالنوwww.cosmobikeshow.com .

معرض أوراسيا الدويل للقوارب واليخوت

مركز إسطنبول للمعارض ،إسطنبول ،تركيا
 22فرباير  1 -مارس
طبقا للمنظمني ،فإن معرض أوراسيا الدويل للقوارب واليخوت يعد واحدا من أكرب
األحداث يف جمال الصناعات البحرية حيث يتضمن عرض أكرث من  3500من أحدث
نسخ القوارب باألحجام الصغرية والكبرية واملتوسطة ،ولوازم بنائها وأدواتها
كاملراسي وحمركات الدفع وأدوات الصيانة .كما تعرض الشركات أجهزة األمان
واإلنذار ووسائل نقل القوارب وجرها على اليابسة ومستلزمات التأثيث والرفاهية
وبدالت الغطس وقوارب اإلنقاذ املطاطية وشباك الصيد ومعداتها ،فضال عن
العديد من األنشطة الرتفيهيةwww.cnravrasyaboatshow.com .

 | 13أجـنـدة
مهرجان هاي أبوظبي
أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
 28-25فرباير
أنتم على موعد مع نسخة جديدة من مهرجان هاي أبوظبي حيث يستضيف املركز الثقايف
باملدينة ومنارة السعديات ،مؤلفني ومفكرين مشهورين دوليًا على مدار أربعة أيام من
الرتفيه واإللهام .منذ عام  ،1987قام مهرجان هاي بتنظيم  125مهرجانًا حول العامل ،وجذب
أكرث من  4.5مليون شخص إىل هذه املهرجانات يف  30موقعًا .وتستقطب هذه املهرجانات
الكتّاب واملفكرين من خمتلف الثقافات واللغات والبلدان ملناقشة األفكار بصراحة وشفافية
ولتبادل املعرفة بجميع أشكالها ،واستضافة احملادثات واحملاضرات التي ما كانت لتحدث
لوال هذا احلدثwww.hayfestival.com/abu-dhabi .

مهرجان نهر بانكوك

مهرجان دبي للمأكوالت 2020

بانكوك ،تايلند
 28فرباير  1 -مارس
من األخبار السارة هذا الشهر هو تنظيم مهرجان نهر بانكوك على ضفاف نهر
تشاو فرايا العظيم والذي يتضمن سباق التجديف باستخدام القوارب املنحوتة
على شكل أفيال واملزينة بزخارف األسماك التايالندية التقليدية ،حيث تستمتع
مبشاهدة أروع الفعاليات التي تناسب كافة أفراد العائلة .وعلى هامش
املهرجان ،سيكون هناك الكثري من احلفالت املوسيقية احلية وورش العمل
اخلاصة بالفنون واحلرف اليدوية لألطفال وركوب اخليل ،فضال عن تشكيلة كبرية
من املأكوالت واملشروبات الشهية املتوفرة طوال الليل والنهار.
www.bangkokriverfestival.com

دبي اإلمارات العربية املتحدة
 26فرباير 14 -مارس
يزخر هذا املهرجان بأجود أنواع املأكوالت ،ويستمر ملدة  18يوم اعتبارا من 26
فرباير .ويقول املنظمون :يعرفكم هذا املهرجان على فنون الطهي التي تغتني
بها دبي ،ويتيح لكم جتربة أطعمة شهية من خمتلف دول العامل ،وتذوق أطباق
بتوقيع طهاة من املشاهري ،باإلضافة إىل جوالت على مطابخ العامل واالطالع
على أسرار إعداد الوالئم اخلاصة باألعياد واملناسبات السعيدة .مهرجان دبي
للمأكوالت من األحداث الهامة التي ال تنسى ،فال تفوت الفرصة.
www.visitdubai.com/en

رحالت الطريان العماين

مهرجان غوا

غوا ،الهند
 25 – 22فرباير
سيحضى عشاق اإلثارة والتشويق برفاهية ال حدود لها وباجملان ،حيث مبجرد انطالق املهرجان
تضج أرجاء غوا باملوسيقى واملواكب واالستعراضات على عوامات ملونة ،وتبدأ األلعاب البهلوانية
واملهرجني والفرق املوسيقية واألغاين اإللكرتونية والعروض الراقصة بواسطة احملتفلني ،الذين
يرتدون األقنعة واألزياء املذهلة إىل جانب األلعاب النارية والعرافني وأكرث من ذلك ،وهناك ً
أيضا الكثري
من الطعام والشراب الذي يقدم بال توقف .ميكنك بعد ذلك قضاء أروع األوقات فوق الرمال البيضاء
الناعمة وحتت الشمس املشرقة على شواطئ غوا الساحرةwww.goa.me .

مسقط /لندن 14 :رحلة أسبوعية
مسقط /نيودلهي 21 :رحلة أسبوعية
مسقط /ميالنو 10 :رحالت أسبوعية
مسقط /اسطنبول:
 14رحلة أسبوعية ( 7الطريان العماين،
 7الرمز املشرتك)
مسقط /أبوظبي:
 35رحلة أسبوعية ( 14الطريان العماين،
 21الرمز املشرتك)
مسقط /بانكوك 21 :رحلة أسبوعية
مسقط /دبي 56 :رحلة أسبوعية
مسقط /غوا 7 :رحالت أسبوعية
زر  www.omanair.comللحجز
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روائـع وادي شـاب

يعد وادي شاب مكانا
مدهشا ورائعا

 | 15يـجـب أن تـرى-سلطنة عمان
فصل الشتاء من أجمل فصول السنة األربعة وهو الوقت املثايل للخروج
يف نزهات خلوية ومشاهدة أعداد ال حتصى من الوديان يف املناطق
الريفية مبختلف مناطق عمان .يعد وادي شاب واحدا من أكرث األماكن
املفضلة للسائحني والزائرين منذ فرتة طويلة ،حيث يقع مدخل الوادي
بجوار بلدة طيوي الساحلية الصغرية التي تطل على بحر عمان ،وهو
على مسافة ساعة ونصف باملركبة من مسقط .ونظرا ألن هذا الوادي
العمالق يشق طريقه إىل عمق اليابسة داخل اجلبال ،فإنه حماط بجدران
صخرية مرتفعة تضفي عليه مهابة وروعة ،بينما تتدفق مياهه انطالقا
من كهف قائم يف اجلزء العلوي من الوادي .تتصافح على أطرافه املياه
العذبة املنحدرة من أعايل اجلبال مع مياه البحر املاحلة وذلك نتيجة قربه
من البحر الذي بدوره ساعد يف خلق التنوع البيئي الذي صاغت من خالله
الطبيعة مقومات انفرد بها هذا الوادي عن بقية أودية السلطنة .إنه مكان
مدهش ورائع يزخر بأشجار النخيل والنباتات الربية واملياه الكريستالية
الصافية التي تعد موطنا ألسماك املياه العذبة الصغرية ،هذا فضال عن
قربه من رمال الشاطئ البيضاء الناعمة والصخور امللساء التي تشكل
مواقع مثالية للتنزه مع األسرة واألصدقاء .من األودية التقليدية القريبة
يف املنطقة هي وادي طيوي ووادي بني خالد ووادي بني عوف الذي حتف
اخلضرة اليانعة على ضفتيه ،ويضم الربك املائية العميقة وجماري املياه
الغزيرة التي توفر موقعا مثاليا ملغامرات التجديف برفقة أحد املرشدين
السياحيني احملليني.

معلومات من خالل اإلنرتنت

ملعرفة املزيد من املعلومات حول الوديان العمانية،
ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين
www.omantourism.gov.om
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مواقع اجلذب السياحي:

هل أنت جـاهـزً ،
إذا استعد ثم انطلق

خالل شهري فرباير ومارس تستضيف سلطنة ُعمان العديد من األنشطة والفعاليات الرياضية العاملية،
فال تفوت على نفسك فرصة مشاهدة أروع األحداث الرياضية مبشاركة نخبة من مشاهري الرياضة
العامليني ،ونوضح فيما يلي ذلك.

بطولة بايكنج مان للدراجات ( 27-22فرباير)
للسنة الثالثة على التوايل ،تستضيف سلطنة عمان يف هذا الشهر سباق الدراجات
فائقة السرعة ملسافة  1,060كيلومرت ويتضمن السباق القيادة على مرتفعات
ملسافة  8700مرت على مدار خمسة أيام .مير مسار السباق عرب جبال احلجر
متضمنا مسار جبل شمس الرائع باإلضافة إىل رمال الشرقية وكذلك العديد
من املراحل على امتداد الطريق الساحلي .يقول املنظمون ،ابدأ هذا املوسم
باملشاركة يف أكرث سباقات الدراجات سرعة مبنطقة الشرق األوسط فضال عن
االستمتاع بأروع املناظر اخلالبة على امتداد مسار السباق يف ظروف طبيعية
مدهشة ودرجة حرارة معتدلة.إنه ملن دواعي سرور الطريان العماين أن يكون
الراعي الرئيسي لهذا احلدث العاملي الهام حيث يشهد مشاركة متسابقني
من  20دولة على مستوى العامل .جملة أجنحة عمان تتمنى حظا سعيدا لكافة
املشاركني.

 | 17اكتشف سلطنة عمان

يف بطولة بايكنج مان للدراجات ،سوف يجتاز
املشاركون مسارات يصل طولها إىل  1060كيلومرت

متنياتنا بالتوفيق لكافة املشاركني
يف بطولة بايكنج مان
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سباق الرجل احلديدي 70٫3
( 21فرباير)

سباق الرجل احلديدي 70٫3
استعد للنجاح

حقق سباق الرجل احلديدي يف العام املاضي
جناحا منقطع النظري سواء على مستوى
الرياضيني املشاركني أو املتابعني ،ومن األخبار
السارة عودة هذا السباق العاملي مرة أخرى إىل
مسقط هذا الشهر والذي سيتضمن أنشطة
متنوعة ومليئة بالتشويق عرب ثالثة مراحل يشارك
ّ
عدائني ورياضيني عامليني يف سباق
فيها ّ
السباحة قبالة شاطئ القرم ملسافة  9,1كيلومرت،
يليها سباق الدراجات الهوائية ملسافة 90
كيلومرت عرب مسقط واملناطق احمليطة ،وتُختتم
املنافسات بسباق اجلري ملسافة  1,21كيلومرت
يف منطقة الشارع البحري مع نهاية كورنيش
شاطئ القرم إىل أن يصل أول متسابق خط
النهاية يف حديقة القرم الطبيعية .جملة أجنحة
عمان تتمنى حظا سعيدا لكافة املشاركني.

بطولة عمان املفتوحة ( 27فرباير  1 -مارس)

تنطلق بطولة عمان املفتوحة للجولف يف نسختها الثالثة يف السابع والعشرين
من شهر فرباير مبشاركة جنوم اجلولة األوروبية على ملعب املوج للجولف
املصمم بشكل رائع من قبل جريج نورمان يف مسقط ،حيث يتوقع احلضور أروع
مباريات اجلولف لبعض من أفضل العبي الرياضة العامليني .وللدفاع عن مركزه
األول .تعد بطولة عمان املفتوحة  2020مناسبة اجتماعية رائعة جلميع أفراد
العائلة من خالل جمموعة من األنشطة الرتفيهية ومنافذ الطعام والشراب
يف قرية البطولة الصاخبة ،مما يضمن توفري الكثري من النشاطات حملبي
وعشاق اجلولف.

سباق هوت روت للدراجات لعام 2020

األمريكي كورت كيتاميا الفائز ببطولة
عمان املفتوحة للجولف عام 2019

بطولة عمان املفتوحة للجولف لعام 2020

سباق الدراجات الهوائية هوت روت بسلطنة عمان
( 8-6مارس)

تستضيف سلطنة عمان يف  2020النسخة الثانية من سباق الدراجات الهوائية
العاملي “هوت روت” ،احلدث الرياضي األبرز يف املنطقة ،بعدما شهدت نسخته
التي مت تنظيمها يف وقت سابق من هذا العام مشاركةً دوليةً واسعةً  .تشهد
سلطنة عمان النسخة الثالثة من هذه البطولة وعلى مدار ثالثة أيام ،سوف يشهد
احلدث الرياضي الكثري من التحديات من خالل مسارات تتخللها منحدرات شديدة
جوا من
عند الصعود إىل اجلبل األخضر ،إضافة إىل مسارات جبلية متعرجة تضفي ّ
اإلثارة والتحدي ،يقطع خاللها الدراجون مسافة  260كيلومرتا منها  5500مرت صعودا.

 | 19اكتشف سلطنة عمان

يف شهر مارس  ،2020تنطلق
جمددًا مسابقة اإلبحار باستخدام
القوارب القوية عالية السرعة من
طراز جي سي 32

جولة سباق قوارب جي سي  32البحرية
( 29-25مارس)

بشرى سارة لعشاق رياضات اإلبحار حيث تعقد جمددا جولة جديدة من
بطولة جي سي  32الدولية لإلبحار الشراعي باستخدام القوارب عالية
السرعة خالل موسمها السابع لعام  .2020وبعد إنتهاء موسم  2019بنجاح
منقطع النظري ،تستضيف العاصمة مسقط يف أواخر شهر مارس
سباق قوارب جي سي 32قبالة ميناء املوج .تشمل سلسلة السباق أربع
مواقع أخرى هي ريفا ديل جاردا يف إيطاليا و الجوس يف الربتغال ومدينة
فيالسيمينيوس على الطرف اجلنوبي الشرقي جلزيرة سردينيا اإليطالية،
باإلضافة إىل موقع آخر سيعلن عنه يف شهر أكتوبر القادم .وبطبيعة
احلال ،فريق الطريان العماين على أهبة االستعداد خلوض غمار املنافسات
وحتقيق نتائج أفضل بعد أن تبوأ املركز الثاين يف نهائي البطولة عام .2019

معلومات من خالل اإلنرتنت
بايكنج مان عمانwww.bikingman.com :
بطولة الرجل احلديدي:
www.ironman.com/im703-oman
بطولة عمان املفتوحةwww.golfoman.com :
سباق هوت روت للدراجاتwww.hauteroute.org :
بطولة إبحار جي سي :32
www.gc32racingtour.com
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منتجعات جنوب
شرق آسيا:
مالذ رائع واستمتاع دائم

عددا من املنتجعات يف جنوب شرق آسيا،
استطلعت جملة أجنحة عمان
ً
وإلقامة ساحرة من واقع التجربة ،فإننا نقرتح عليك زيارتها واالستمتاع بقمة
الفخامة وروعة الضيافة والرفاهية يف كل من أندونيسيا وتايلند والفلبني.
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منتجع وسبا أيانا بايل أندونيسيا
يقع هذا املنتجع ،احلائز على جوائز عاملية ،على قمة جرف يطل على خليج

فضال عن نادي شاطئ خاص وعدد  12حمام سباحة ومركز للياقة البدنية ،وغري

جيمباران يف بايل ،على مسافة  20دقيقة باملركبة من مطار بايل الدويل .نظرا

ذلك الكثري .ميكنك أيضا االستمتاع بالعالجات الصحية التقليدية اإلندونيسية التي

لكونه املنتجع الوحيد املتكامل يف بايل حيث يضم ثالثة منتجعات فاخرة ،فإن

تعود إىل قرون يف سبا ثريميس مارينز بايل ،وهو أحد أفضل املنتجعات الصحية

ذلك سيتيح لك فرصة الوصول إىل العديد من مرافق الرتفيه والتسلية وتناول

احلائزة على جوائز عاملية .كما ميكنك أثناء اقامتك يف هذا املنتجع النابض باحلياة

أشهى املأكوالت أثناء فرتة اإلقامة ويشمل ذلك  19مطعما وحانة باإلضافة إىل

االستمتاع مبنظر غروب الشمس الساحر فوق مياه احمليط الهندي فضال عن

حانة الصخرة الشهرية التي تقع على ارتفاع  14مرت فوق سطح البحر على قمة

مشاهدة أروع املناظر الطبيعية ،أو ميكنك قضاء فرتة الصباح أو ما بعد الظهر

جرف يف شاطئ كريسيك يف منطقة جيمباران املطلة على احمليط الهندي،

يف االسرتخاء على شاطئ الرمال البيضاء يف املنتجع.

منتجع وسبا أيانا بايل بأندونيسيا
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أشعة الشمس ومياه البحر
بلسم للنفس وغذاء للروح

خميم تالل األفيال الفاخرة يف تايالند
من أهم اخمليمات الفاخرة يف تايالند ويضم خميم
األفيال وخميم الغابات املطرية التي تتواجد ضمن
حديقة خاو سوك الوطنية وتعد إحدى أكرب مناطق
الغابات املطرية الرئيسية يف جنوب تايالند .أطلق
عليه تل األفيال حيث بإمكان الزوار االقرتاب من
األفيال ومشاهدتها عن كثب وإطعامها .تضيف
الغابات واألشجار الكثيفة طابعًا جمي ًال خلاو سوك،
حيث تنتشر بها غابات اخليزران وأشجار املاجنروف،
كما تتخللها املنحدرات ،والشالالت ،واألنهار اجلبل ّية،
وكذلك الكهوف املعقّ دة .ميكنك االسرتخاء والنوم
يف جو خيايل واالستمتاع بأصوات الكائنات التي تعيش
يف الغابة مثل الطيور والربمائيات باإلضافة إىل أعداد ال
حتصى من احلشرات بفصائلها اخملتلفة .ستعايش
يف هذا اخمليم جتربة تقليدية تايالندية من حيث األسرة
املريحة واألثاث واألرضيات املصنوعة من أخشاب
حملية بأيدي حرفيني حمليني ،باالضافة إىل احلمامات
الداخلية الفاخرة التي توفر كافة وسائل الراحة .تتضمن
خميمات تل األفيال أيضا تنظيم رحالت يومية حول
الغابات املطرية الرائعة يف حديقة خاو سوك الوطنية
وما حولها.
منتجع أمانبولو ،جزيرة باماليكان الفلبني
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منتجع أمانبولو ،جزيرة باماليكان الفلبني
يقع منتجع أمانبولو على جزيرة باماليكان على مسافة  360كيلومرت جنوب

رحالت الطريان العماين

العاصة الفلبينية مانيال ،ويعد مبثابة فردوس استوائي حقيقي ،ميكن

يسري الطريان العماين رحالت مباشرة إىل كل من جاكرتا
وبانكوك ومانيال باإلضافة إىل عدد من الوجهات يف
إندونيسيا وتايالند من خالل رحالت املشاركة بالرمز.
للمزيد من املعلومات عن الرحالت واحلجز ميكنك زيارة
موقع الطريان العماين اإللكرتوين.
www.omanair.com

الكاياك .يوفر املنتجع أماكن لإلقامة ذات طراز تقليدي يف أجواء معيشية

معلومات من خالل اإلنرتنت

الوصول إليه عرب رحالت خاصة مدتها  70دقيقة جوا من مطار مانيال الدويل.
شاف للروح أفضل من
ويقول فريق منتجع أمانبولو بأنه ال يوجد هناك بلسم
ٍ
أشعة الشمس الذهبية ومياه البحر الزرقاء .يف هذا املكان الرائع ميكن
للزائر ارتياد الشواطئ مبياهها الزرقاء اخلالبة ورمالها البيضاء ومشاهدة
أروع حلظات غروب الشمس ،فضال عن ممارسة العديد من األنشطة
واملغامرات املائية مثل رياضة ركوب األمواج والغوص والتجديف بقوارب
فاخرة ،مع إمكانية الوصول املباشر إىل الشاطئ من خالل ممرات رملية
خمصصة للمشاة تتمتع بإطالالت رائعة على مياه بحر سولو الواقع بني
ُجزر الفلبني وبورنيو .ويقدم املنتجع أروع املأكوالت الفلبينية واليابانية
الشهية مثل أطباق األسماك وثمار البحر الطازجة واخلضروات واألعشاب
املعدة من قبل فريق طهاة مميز .استمتع بكل حلظة تقضيها يف سبا
املنتجع الذي يقدم أفضل أنواع العالجات التقليدية ويقع على أحد التالل
فوق رؤوس األشجار مع إطالالت مذهلة على البحر.

منتجع وسبا أيانا بايل:
www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa
منتجع تالل األفيالwww.elephanthills.com :
منتجع أمانبولو:
www.aman.com/resorts/amanpulo

خميمات تالل الفيل الفاخرة
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جممع كالمي أبو ظبي :أكرب جممع للقفز احلر

جـزيــرة يـاس:

منـتــزه العــائـالت يف أبــوظـبــي
تقع جزيرة ياس يف اجلانب الشمايل الشرقي ألبوظبي ،وتبلغ مساحتها  25كيلومرتًا مربعًا وهي وجهة
سياحية فريدة مليئة باملرافق الرتفيهية والرياضية التي تناسب كافة أفراد العائلة ،فض ًال عن اجملمعات
التجارية والسكنية .جملة أجنحة عمان قامت بزيارة اجلزيرة ،ويسرها أن تلقي الضوء على إثنني من
أحدث إضافات التسلية واملرح وهما أعلى حائط التسلق وأكرب نفق هوائي للقفز احلر يف العامل إضافة
إىل العديد من األلعاب التقليدية الكائنة يف املوقع.
تسلق حائط التسلق
خرب سار لعشاق املغامرات الرياضية ،حيث يحتضن “كالمي أبوظبي” جدار “ذا
ساميت” وهو أعلى جدار تسلق داخلي يف العامل بارتفاع  43مرتًا ويضم خمسة

جدران تسلق مبستويات صعوبة متفاوتة ،لتالئم جميع الزوار سواء كانوا يبحثون
عن جتربة حافلة بالتحديات أو كانوا يف بداية طريقهم يف ممارسة هذا النوع
من الرياضات ،ويضم  13مسارا ثابتا متفاوت الصعوبة .تتيح الوجهة للمتسلقني
اختبار أربعة مستويات مصممة خصيصًا لتحسني مهاراتهم وخرباتهم ،مع
دورات تدريبية للتسلق.

التحليق عاليـا

توفر الوجهة الكثري من التجارب االستثنائية للزوار ومن األنشطة اجلديدة التي
مت اضافتها إىل جممع “كالمي أبوظبي” هي أكرب نفق هوائي لرياضة القفز احلر
باتساع  10أمتار وبارتفاع  32مرتًا ،والذي يعد األكرب من نوعه على مستوى العامل.
يتوىل املدربون املسؤولون تعريف الزوار بتدابري السالمة وتدريبهم على تقنيات
التحكم بأجسامهم لالستمتاع بخوض املغامرة كما يرافقون الزوار طوال الوقت
داخل نفق القفز احلر .قبل القيام مبغامرتك سوف يلقنك املدربون كافة تعليمات
السالمة التي ينبغي اتباعها ،ثم الدخول إىل النفق وممارسة عملية الطريان التي
تتم من خالل دفع لتيار هوائي باستخدام مراوح قوية ،حيث يضم النفق  4أضعاف
عدد املراوح املستخدمة يف حجرات القفز األخرى.
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قضاء أجمل األوقات يف جزيرة ياس

فضال عن رياضات التسلق والقفز احلر الداخلي ،تزخر جزيرة ياس مبجموعة متنوعة
من األنشطة اخلارجية والفعاليات واملهرجانات املذهلة لقضاء أوقات عائلية ممتعة.

مغامرات جزيرة ياس:
جممع كالمي أبوظبي

عامل وارنر براذرز أبو ظبي :يضم عامل وارنر براذرز أبوظبي ،املدينة الرتفيهية
املغلقة األوىل على اإلطالق يف العامل ست مناطق ترفيهية مذهلة ومشوقة،
املفضلة لديك حتت
املتحركة
والتي تضم جميع شخصيات القصص والرسوم
ّ
ّ
سقف واحد ،لتقدم جتربة فريدة من نوعها جلميع أفراد العائلة .ال تفوت فرصة
اللقاء بشخصيات بارزة مثل بامتان ،سوبرمان ووندر ومان ،واسرتجع ذكريات
الطفولة عند لقائك بشخصيات مثل باغز باين ،سكوبي-دو ،وتوم آند جريي ،إضافة
إىل االستمتاع مبجموعة من املطاعم ذات التصميم املميز.
متعددة
حلبة مرسى ياس :تُعترب حلبة مرسى ياس الوجهة الرياضية والرتفيهية
ّ
املتحدة .تستضيف احللبة
االستعماالت األكرث حيويةً وحماسًا يف اإلمارات العربية
ّ
الواقعة يف جزيرة ياس سنويًا سباق جائزة االحتاد للطريان الكربى للفورموال  1يف أبوظبي
املشوقة يف
وغريها الكثري من الفعاليات .سواء كنت ترغب يف خوض جتربة الكارتينج
ّ
كارت زون ،أو قيادة سيارة أستون مارتن جي تي  4بسرعة تفوق  200كلم/الساعة على
أن حلبة مرسى ياس هي حمور اجتماع األبطال.
حلبة الفورموال  1فكُ ن على يقني ّ
ياس ووتر وورلد :انزلق مع شالالت املياه املتدفقة واستمتع بركوب األمواج واخترب
تشويقًا ال يقاوم يف أطول أفعوانية مائية معلقة يف الشرق األوسط .مع أكرث من  40لعبة
ومنزلقة مائية ،فإن مدينة األلعاب املائية األفضل يف العامل يف انتظارك يف أبوظبي.
اجلولف يف ياس :اكتشف مضمار ياس لينكس أبوظبي الذي يتمتع بعوامل
جذب متعددة تخطف أنظار هواة اجلولف من خمتلف أنحاء العامل وهو من تصميم
واحد من أبرز مهندسي مضامري اجلولف يف العامل .يقع هذا املضمار على
الشواطئ الغربية جلزيرة ياس ،التي تعترب الوجهة الرتفيهية الرئيسية يف أبوظبي،
وتوفّ ر احلفر فيه على اختالف أنواعها إطالالت رائعة على شواطئ اخلليج العربي -
خط موا ٍز للشريط الساحلي.
مبا يف ذلك ثماين حفر موزّعة يف ّ
عامل فرياري أبو ظبي :إنّها ّأول وأضخم مدينة ترفيهية مغلقة مستوحاة من
تضم هذه املدينة الرتفيهية جمموعة كبرية من املرافق
عالمة فرياري يف العامل.
ّ
الرتفيهية واأللعاب املشوقة باإلضافة إىل أكرب متجر ملنتجات فرياري ،ويتم ّيز
ين األحمر الشهري .يوفر
املوقع بباقة مطاعم عاملية املستوى حتت السقف األيقو ّ
عامل فرياري لزواره من خمتلف األعمار  37مرفقًا ترفيهيًا يزيد من تدفق األدرنالني
روسا ،األفعوانية األسرع يف العامل التي تصل سرعتها إىل 240
على مثال الفورموال ّ
ثوان.
كلم يف الساعة يف ٍ 4.9

أبو ظبي تدعوك لزيارتها
واالستمتاع بتسلق املرتفعات

رحالت الطريان العماين

يسري الطريان العماين رحالت مباشرة بني مسقط
وأبو ظبي .للمزيد من املعلومات عن مواعيد السفر
واحلجز تفضل بزيارة موقع الطريان العماين
www.omanair.com

معلومات من خالل اإلنرتنت

جزيرة ياسwww.yasisland.ae :
كالمي أبوظبي :القفز احلر والتسلق
www.clymbabudhabi.com

التسوق :بينما يستمتع األطفال مبغامراتهم املشوقة واملثرية ،ميكنكم
القيام مبغامرة تسوق يف ياس مول ،الوجهة املثالية جلميع مقيمي وزوار
العاصمة اإلماراتية ،حيث يقدم لزواره جتربة تسوق وترفيه استثنائية وممتعة،
كما يعترب واحدًا من املراكز التجارية اإلقليمية الكربى .يقدم ياس مول جمموعة
متنوعة من النشاطات والتجارب حتت سقف واحد وميكنك التسوق من بضع
مئات من أفضل العالمات التجارية ،ومشاهدة فيلم يف السينما ،ثم استمتع
بأوقات عائلية ممتعة يف منطقة الرتفيه الضخمة داخل املركز التجاري.

الرتاث العماين | 26

حضرة صاحب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد
بن تيمـور-طيـب اهلل ثراه-

ولد جاللة السلطان قابوس بن سعيد –طيب اهلل ثراه -يف ( ١٨شوال ١٣٥٩هـ ١٨/نوفمرب ١٩٤٠م)،
يف مدينة صاللة ،حيث نشأ ،وترعرع يف سنواته األوىل هناك ،وهو السلطان الرابع عشر من حكام
أسرة البوسعيد يف ُعمان.

كرسي اجللوس حلضرة صاحب
اجلاللة السلطان قابوس بن
سعيد –طيب اهلل ثراه-
املواد :خشب ،وخممل
الفرتة1390 :هـ1970/م
نقش على الزخرفة املنحوتة على
ظهر الكرسي تاريخ (1390هـ) ،إشارة
إىل السنة التي توىل فيها صاحب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد املعظم
مقاليد احلكم ،وأما احلرف “ق” فهو
احلرف األول من اسم جاللته ،ويوجد
حتت الكتابة الوسطى شعار الدولة،
ويتشابه تصميم كرسي العرش
هذا مع الكراسي االحتفالية األوروبية
املصنوعة يف القرن (12هـ18/م).

قارب الكمباري (سنبوق خميوط)
املواد :خشب الساج
الطول 4.15 :مرت (املقياس )1:3
الفرتة :القرن 14هـ 20 /م (دولة البوسعيد)
إهداء من :السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
-طيب اهلل ثراه -للمتحف العماين

صورة رسمية
حلضرة صاحب
اجلاللة السلطان
قابوس بن سعيد
طيب اهلل ثراه -يفبداية توليه احلكم.

 | 27الرتاث العماين

عملة تذكارية من فئة ريال ُعماين؛ مبناسبة مرور
( )٢٥٠عاما على حكم أسرة البوسعيد
إصدار( :البنك املركزي العماين)
ضربتا من قبل :هوغينني ميداليورس (سويسرا)
املواد :ذهب ،مع نقش بتقنية (املينا امللونة)
الفرتة۱٤۱٤ :ه۱۹۹٤/م (سلطنة عمان)

جمموعة نقدية تذكارية؛ مبناسبة العيد
الوطني اخلامس واألربعني اجمليد
إصدار( :البنك املركزي العماين)
املواد :فضة
الفرتة ١٤٣٧ :هـ٢٠١٥/م (سلطنة عمان)

معلومات الزوار

صباحا –
يفتح املتحف أبوابه طوال أيام األسبوع (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 :

عمامة سعيدية
املنشأ :سلطنة عمان
املواد :قماش ،وأصباغ طبيعية
الفرتة :القرن  ١٤هـ٢٠/م
إهداء من :صاحب اجلاللة السلطان هيثم
بن طارق املعظم.
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الطريان العماين يحقق أداء متميزا يف
مؤشر األداء يف الوقت احملدد
يفخر الطريان العماين -الناقل الوطني لسلطنة عمان -أن يعلن عن حتقيقه اجنازًا مهما يف مؤشر األداء
يف الوقت احملدد ،حمققا نسبة  %90يف متوسط معدل االلتزام مبواعيد اإلقالع خالل عام  ،2019حيث
يقيس املؤشر دقة مواعيد وانضباط رحالت الطريان اجملدولة ،وميثل أهمية بالنسبة للعمالء وباألخص
شريحة رجال األعمال .ونتيجة لهذا اإلجناز احملقق تبوء الطريان العماين مكانة مرموقة يف مصاف أفضل
شركات الطريان أدا َء يف مستوى االلتزام مبواعيد اإلقالع عاملي َا.
كما حقق الطريان العماين يف شهر ديسمرب من العام املنصرم نسبة  % 92يف
مؤشر األداء يف الوقت احملدد وهو مايعد إجنازا كبريا إذا ما وضع يف االعتبار حقيقة أن
شهر ديسمرب هو ذروة املوسم السياحي واألكرث حتديا نظرا لطبيعة األجواء املناخية
الشتوية وكثافة معدالت السفر خالل هذه الفرتة.
هذا ويعترب املعدل احملقق هو األعلى للطريان العماين منذ عام  ،2015مع اإلشارة إال
أن الناقل قد حلق معدل رحالت أعلى بواقع  %25خالل عام  2019مقارنة بعام .2015
هذا وقد بلغ إجمايل رحالت الطريان العماين يف عام  2019عدد  69,656رحلة ،أقلع منها
 34,225من مطار مسقط الدويل.
وتعليقا على هذا اإلجناز اجلديد صرح عبدالعزيز بن سعود الرئيسي ،الرئيس التنفيذي
للطريان العماين بقوله  “ :يعكس مؤشر األداء يف الوقت احملدد جهود الطريان العماين

الرامية نحو حتقيق أهداف الشركة الطموحة والتزامها بدقة املواعيد ،حيث
يعد املؤشر من املعايري األساسية والهامة فيما يتصل برحالت ضيوفنا
املسافرين .وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إىل جميع الزمالء عرب شبكة
خطوطنا الدولية على اجلهود املتواصلة التي يبذلونها من أجل حتقيق أعلى
أداء يف االلتزام بدقة مواعيد الرحالت خالل عام  .2019فعلى مدى األعوام
املاضية ،بذل الطريان العماين جهودا كبرية يف حتسني مستوى عملياته
التشغيلية على خمتلف األصعدة ،وقد بدأنا بالفعل نحصد نتائج جهود خطة
التحول يف الربع األخري من العام الفائت فيما يتعلق بهذا اجلانب ورفع الكفاءة
التشغيلية للناقل الوطني ،باالضافة إىل مواصلة تقدمي خدمات أفضل
لضيوفنا الكرام”.
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الطريان العماين يضيف نيويورك
وميامي إىل قائمة وجهاته
متاشيًا مع خطط التوسعة الطموحة التي تنتهجها الشركة ،أعلن الطريان العماين ،الناقل الوطني
لسلطنة عمان عن توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز مع اخلطوط اجلوية اإليطالية لربط الضيوف املسافرين
من سلطنة عمان مبدينتي نيويورك وميامي بالواليات املتحدة األمريكية عرب ميالن.
ومن املزمع أن يضيف الطريان العماين عدد من الوجهات اجلديدة بالواليات
املتحدة األمريكية ضمن إتفاقية املشاركة بالرمز خالل موسم الصيف القادم.
وتعليقًا على هذا احلدث اجلديد ،صرح الفاضل عبدالعزيز بن سعود الرئيسي،
الرئيس التنفيذي للطريان العماين قائ ًال  “ :إنها خطوة رائعة نحو األمـــام نستهل
بها عامًا نعمل فيه بجد ليكون حاف ًال بالعديد من التطورات على كافة األصعدة.
نحن سعيدون بإتاحة الفرصة أمام ضيوفنا الكرام للسفر إىل الواليات املتحدة
األمريكية عرب إتفاقية املشاركة بالرمز مع اخلطوط اجلوية اإليطالية .إنّنا نتطلّع
للرتحيب باملزيد من الضيوف املسافرين على منت رحالت الطريان العماين
وربطهم بكل يسر وسالسة بإحدى هاتني املدينتني املعروفتني مبقوماتهما
السياحية والتجارية والثقافية ،كما ونتطلع للرتحيب بجميع ضيوفنا القادمني من
الواليات املتحدة األمريكية إىل السلطنة”.

ومبوجب شروط االتفاقية املبدئية املربمة يف ديسمرب من العام املاضي ،يقوم
العماين بوضع رمزه على رحالت اخلطوط اجلوية اإليطالية بني مطاري
الطريان ُ
ميالن مالبينسا وروما فيوميتشينو  ،ونابويل وكالياري (سردينيا) وبالريمو وكاتانيا
( صقلية) والميزيا تريمي ( كاالبريا) ،يف حني يتم وضع الرمز اخلاص باخلطوط
اجلوية اإليطالية على رحالت الطريان العماين بني كل من مطاري مسقط الدويل
وميالنو مالبينسا.
يسري ال��ط�يران العماين  10رح�لات أسبوعية إىل مطار ميالن مالبينسا موفرا
بذلك رح�لات يومية إىل ه��ذه املدينة اإليطالية احليوية .كما تسري اخلطوط
اجل��وي��ة اإليطالية رح�لات يومية م��ن ميالن إىل ن��ي��وي��ورك و  6رح�لات أسبوعية
ب�ين ميالن و ميامي بطائرات أس��ط��ول الشركة م��ن ط��راز أي��رب��اص أي��ه 330
عريضة البدن.
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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
درجة 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 وإن���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 إنتهاء رحلتهم.
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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 شبكة 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 اإلمتياز
صالة الطريان ُ

على مساحة متتد على مستويني مبطار
مسقط ال���دويل ،ف��إن قاعة اإلمتياز اجلديدة
للطريان العماين توفر لضيوفها الكرام أروع
جت��ارب السفر املتمثلة يف أج���واء مفعمة
ب��ال��راح��ة واالس�ت�رخ���اء ،ح��ي��ث ي��ت��وف��ر 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 األصيلة املتمثلة يف املشربية كونها
واح���دة م��ن السمات األس��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
األوىل ورجال األعمال القادمني لزيارة مسقط
على منت رح�لات الناقل الوطني ،لالستمتاع
بخدمات قاعة القادمون الرائعة لدى 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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:سير الطريان العماين حــالـيــًا رحالت إضافية بنظام الرمز املشرتك على اخلطوط
ّ ُي
Oman Air now provides additional flights by code share to the sectors:


Oslo

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

Oslo

 

MoscowMoscow



 مسقط-  أثينا- مسقط
Muscat – Athens – Muscat
 ميامي/نيويورك/ الميتسيا تريمي/ كاتانيا/ بالريمو/ كالياري/ نابلس/ روما-ميالنو
Milan – Rome/Naples/Cagliari/Palermo/Catania/Lamezia Terme/
New York/Miami
/ ترات/ المباجن/ كرابي/ فوكيت/ تشيانغ ماي/ شياجن راي-بانكوك
 كو ساموي/سوخوثاي
Bangkok – Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket/Krabi/Lampang/
Trat/Sukhothai/Ko Samui

 

HelsinkiHelsinki
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 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




Johannesburg
Johannesburg
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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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Kids Movies

Playing With Fire

Copyright: © 2019 Disney/Pixar

› Playing With Fire
› Maleficent: Mistress of Evil
› The Lion King (2019)
› Toy Story 4
› Aladdin (2019)
› Isle of Dogs
› Pokémon: Detective Pikachu
› The LEGO Ninjago Movie
› Despicable Me
› Despicable Me 2
› Despicable Me 3
› Hop
› How To Train Your Dragon
› How To Train Your Dragon 2
› Minions
› Secret Life Of Pets
› Sing
› The Boss Baby
› The Croods
› Trolls
› Book of Life
› Ice Age: The Meltdown

Toy Story 4
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Games

Kids TV
› Beat Bugs
› Big City Greens
› Big Hero 6 The Series
› Daniel Tiger’s Neighborhood
› Dora the Explorer
› DuckTales
› Fancy Nancy
› Madrasat El Banat
› Marvel’s Guardians of the Galaxy
› Marvel’s Spider-Man
› Mickey and the Roadster Racers
› Moghamarat Maher
› Muppet Babies
› Once Upon a Sesame Street

Big Hero 6 The Series

Christmas

› Paw Patrol
› Raven’s Home
› The Jungle Book
› Vampirina
› Zafari

Mickey and the Roadster Racers
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Solitaire
Ultimate Yahtzee
Poker
Invaders
Sesame Street Doodling
Tic Tac Toe
Hidden Object
Backgamon
S.U.D.O.K.U.
Five Card Draw
Disney’s Classic
Games
Checkers
Lettermix
Farm Chase

