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Your Majesty 
Sultan Qaboos: 
The people of 
Oman have 
indeed been 
privileged to 
live under 

your glorious 
and blessed 
leadership. 

May you rest 
in peace

It was with profound and deep sadness that 
the nation of Oman witnessed the recent passing of 
His Majesty Sultan Qaboos bin Said on 10 January, 2020.   

Your Majesty Sultan Qaboos: The people of Oman have indeed been privileged to live 
under your glorious and blessed leadership.

Your great legacy will live on in our hearts and minds, and you will forever be 
remembered for your devotion to the nation of Oman; for your vision and guidance in 
establishing Oman as the progressive, modern and prosperous country that it is today; 
for your bringing to light the cultural richness of Oman and its people; and for your 
ongoing commitment to peace and diplomacy in the region. May you rest in peace.

As the nation of Oman begins a new era in our great history, Oman Air salutes and 
pledges our allegiance and support to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq as he 
ascends to the throne as the nation’s supreme leader. 

Please join me in wishing His Majesty Sultan Haitham bin Tariq all the very best 
as he continues our beloved nation’s march to ever greater progress, prosperity and 
development in 2020 and beyond. 

During this momentous time, Oman Air – the proud national carrier of Oman – is 
honoured to continue its mission of service to our nation and our valued guests. We 
will continue to work with a commitment to provide the very best in hospitality and 
convenience. 

I trust you will have a very pleasant flight with Oman Air and I hope we will welcome 
you back soon in 2020. 

 

Abdulaziz bin Saud Al Raisi 
Chief Executive Officer
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His Majesty 
Sultan Qaboos: 
With His Majesty Sultan Qaboos bin Said’s passing on 10 January 2020, we 
look back in adoration on his great life – and the great guidance, vision and love 
that he had for the nation of Oman and its proud people. Your Majesty Sultan 
Qaboos: Your wonderful legacy will forever live in our hearts and minds…

Beloved father of the nation

Salalah: A gift to the nation
In November 1940, Oman’s southern city of Salalah 
witnessed a blessed birth and a gift to the nation of Oman. 
This was the gift of Oman’s future leader – His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said – who was destined to lead the 
people of Oman into prosperity and into fully realising 
their potential as a great nation through much of the 20th 
century and into the new millennium. From this day 

forward, the date 18 November became known as Oman’s 
proud National Day in celebration of His Majesty Sultan 
Qaboos bin Said’s birthdate. 

Birth of a leader…
Throughout his early years and into early adulthood, 
Sultan Qaboos received his education from a select group 
of teachers and mentors, both in Oman and abroad. As 



9 I His Majesty Sultan Qaboos

Oman’s Ministry of Foreign 
Affairs states, Sultan Qaboos 
began his education in Oman, 
after which he travelled 
to the United Kingdom for 
further studies in 1958. He 
then spent two years in a 
private school in Suffolk 
before joining the Sandhurst 
Royal Military Academy in 
1960. Graduating after two 
years, he subsequently joined 
the Cameronians regiment – 
stationed in Germany at the 
time – and spent six months 
here as a leadership trainee. 
Then, after completing his 
military training within the 
British Army, he studied local 
government, completed training 
courses in management, 
and finally embarked on a 
worldwide cultural tour. 
Sultan Qaboos then returned 
to Oman in 1964 to spend time 
furthering his knowledge of 
Sharia law and of the history 
and civilisation of Oman.

Ascension to the 
throne… 

As His Majesty Sultan Qaboos 
ascended to the throne on 23 
July 1970, he immediately 
set about improving his 
people’s standard of living 
and transforming the now-
named “Sultanate of Oman” 
into the progressive economy 
and society that it is today, 
while further unlocking the 
great potential of the people of 
Oman in all areas of society. 
He also led the way in placing 
Oman’s rich traditions, heritage 
and historical identity at the 
forefront of the nation’s march 
into the modern era. Every year, 
the people of Oman continue 
to celebrate His Majesty Sultan 
Qaboos’ first day of reign as 
Renaissance Day, on 23 July. 

Icon and symbol 
of peace…
As an enduring force of 
stability in the Middle East, and 
as a proponent of regional and 
international progress through 
diplomatic means and dialogue, 
His Majesty Sultan Qaboos will 
forever be looked upon as an 
international icon and symbol 
of peace.
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A new millennium…
When His Majesty Sultan Qaboos commemorated the 30th 
anniversary of his leadership in 2000, he also celebrated 
what was the culmination of Oman’s development into 
a prosperous, progressive and stable modern state that 
was ready to face the challenges of a new millennium. 
At the same time, His Majesty Sultan Qaboos continued 
to ensure that the nation’s rich cultural legacy and the 
traditions of the Omani people would be preserved for 
Oman’s future generations.

His Majesty Sultan Qaboos: 
Father of the nation
Perhaps most prominently, His Majesty 
Sultan Qaboos was the beloved father of 
our nation. Thank-you our beloved Sultan 
Qaboos – you will live forever in our hearts 
and minds. May you Rest in Peace…
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Thank-you our beloved Sultan 
Qaboos – you will live forever in 
our hearts and minds
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His Majesty Sultan 
Haitham bin Tarik
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Oman Air is proud to salute and pledge our allegiance 
and support to His Majesty Sultan Haitham bin Tarik – 

the supreme leader of the Sultanate of Oman. 
May Allah the Almighty bless His Majesty as 

he continues our beloved nation’s march to ever greater 
progress, prosperity and development...

May Allah grant us success in pursuing his course 
(the late Sultan Qaboos bin Said) and accomplishing the 

objectives that he wished to be realised for this great nation 
– His Majesty Sultan Haitham bin Tarik



February in Oman!
Things to see and do this month…
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March 2020 
Oman vs. Afghanistan 
World Cup qualifier!
Good luck to Oman’s National Football 
Team as they get set to play their second 
match against Afghanistan on 31 March 
as part of the Asian World Cup Qualifiers 
for the FIFA World Cup Qatar 2022. In 
October, 2019, our team won the first 
match 3-0 and they’ll be looking for similar 
success next month. 

2020 Muscat 
International 
Book Fair 
Good news for lovers of 
literature is that the Oman 
Convention and Exhibition 
Centre will host the 25th 
edition of the Muscat 
International Book Fair from 
22 February to 2 March. Once 
again, it’s set to be a celebration 
of writing, ideas and creativity, 
and a feast of fine books. 
www.mctbookfair.gov.om

Design & Décor at OCEC: #AnEventToRemember
It’s all about design and décor at the Oman Convention & Exhibition Centre as the IDF Oman Interiors, Design & 
Furnishing exhibition takes place from 11 – 13 February with a showcase of exclusive products from the design world. 
The event runs concurrently with IDF Oman which will include the Kitchen & Bathroom Show, Tile & Stone Show, and 
Light Oman Show, as well as the Art Space – which will feature a collection of contemporary art work, paintings, prints, 
sculptures and photographs. www.omanconvention.com
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International Events
Around the world this month…

India Design ID 2020
13 – 16 February 
New Delhi, India

India Design ID returns this month to New Delhi’s sprawling 
NSIC Grounds in Okhla, as well as different design districts 
across the city, for five days of furniture, lighting, interiors, 
accessories and home technology displays from the most 
stylish local and international brands. 
www.indiadesignid.com

London Fashion Week
London, England
14 – 18 February

London Fashion Week is the first of the year’s 
four big fashion weeks – which include 
Paris, Milan and New York – to invite the 
public into its world. Along with all the 
fashion and style on display, attendees will 
have the opportunity to take a behind-the-
scenes journey at the London Fashion Week 
Hub – to discover LFW’s designer catwalks, 
creative installations, the DiscoveryLAB (an 
experiential space where fashion meets art, 
technology and music) and a #PositiveFashion 
exhibition where designers explore compelling 
stories around sustainability, community and 
ethics. www.londonfashionweek.co.uk

Eurasia Boat Show
Istanbul Expo Center, Istanbul, Turkey
22 February – 1 March 

Billed by organisers as one of the greatest meetings in the 
marine industry, the CNR Eurasia Boat Show presents more 
than 3,500 mega-yachts, motorboats, sailing boats and water 
craft to the public. The show will also have a huge display 
of marine equipment, boating accessories and fishing gear – 
and lots of fun activities. www.cnravrasyaboatshow.com 

Cosmobikeshow 2020
Verona (near Milan), Italy
15 – 16 February

This month’s CosmoBike Show will once again showcase 
“everything bicycle” as the organisers say. Everything from 
urban cycling and commuting to amateur and professional road 
racing, along with bicycling’s past, present, and future will be 
showcased. If you love bicycles, this is where you need to be! 
The event takes place at the Veronafierea exhibition space, 
which is a short drive east of Milan. www.cosmobikeshow.com
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Hay Festival Abu Dhabi
Abu Dhabi, UAE
25 – 28 February

Great news: A brand new edition of the famous Hay Festival will 
take place at various venues across Abu Dhabi. Since 1987, the 
Hay Festival has held 125 events globally, attracting more than 4.5 
million people in 30 locations. Hay Festival Abu Dhabi promises to 
bring together writers and thinkers from different cultures, languages 
and walks of life to discuss and share ideas and to spark imagination 
and curiosity in everyone from children to young literature 
enthusiasts and seasoned readers. www.hayfestival.com/abu-dhabi

Fly Oman Air!
Muscat/London: 14 times a week

Muscat/New Delhi: 
21 times a week

Muscat/Milan: 10 times a week

Muscat/Istanbul: 14 times a week 
(7 Oman Air/7 Codeshare)

Muscat/Abu Dhabi: 35 times a 
week (14 Oman Air/21 Codeshare)

Muscat/Bangkok: 21 times a week

Muscat/Dubai: 56 times a week

Muscat/Goa: 7 times a week

Visit www.omanair.com 
for bookings

Goa Carnival
Goa, India
22 – 25 February

Come enjoy the famous Goa Carnival, when the city’s central streets 
shut down to welcome a lively precession of floats, marching bands, 
performing artists and acrobats. After the action, you can experience the 
sea, sun, sand and serenity at Goa’s glorious beaches. www.goa.me

Dubai Food Festival 2020
Dubai, UAE
26 February – 14 March

Celebrate the finest in food at the latest edition of the 
Dubai Food Festival, which is coming back for 18 days 
of irresistible delights. “The festival highlights the city’s 
culinary offerings with curated dining experiences, 
limited-edition menus, pop-up events throughout the city, 
guided food tours, cooking masterclasses by top chefs and 
unforgettable feasts”, according to the Dubai Food Festival 
team. www.visitdubai.com/en

Bangkok River Festival
Bangkok, Thailand
28 February – 1 March 

The annual River Festival & Elephant Boat Race will again 
take place on the banks of Bangkok’s mighty Chao Phraya 
River – where you and your family can come see teams 
of paddlers racing boats decorated with elephant-themed 
sculptures, with tails inspired by traditional Thai fish motifs. 
Throughout the festival there will also be lots of live music 
concerts, kids’ arts and crafts workshops, fun fair rides and 
a wide selection of delicious food and beverages available 
throughout the day and night. www.bangkokriverfestival.com
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The wonders of
Wadi Shab

Wadi Shab is a breathtakingly beautiful place 
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Online Info!
To find out more about wadis to 
visit in the Sultanate of Oman, check out 
www.omantourism.gov.om

Winter is the perfect time to head outdoors and into 
the countless wadis located across Oman. One of the 
long-time favourites for both locals and visitors is Wadi 
Shab – which has its entrance next to the small coastal 
town of Tiwi, looking out over the Sea of Oman, and 
just a 90-minute drive from Muscat. As Wadi Shab’s 
giant rocky gorge cuts its way deep into the interior, it 
becomes enclosed by magnificently high rocky walls while 
streams of water trickle down to the valley floor from a 
semi-submerged cave in the wadi’s upper section. It’s a 
breathtakingly beautiful place, filled with date palm trees 
and local flora, patches of soft white sand and smooth 
rocks that make perfect picnic spots and crystal clear rocky 
pools that are home to tiny freshwater fish. Other wadi 
classics close to the capital include Wadi Tiwi, Wadi Bani 
Khalid and Wadi Al Arbeieen, as well as Wadi Bani Awf – 
also known as Snake Canyon – which has a series of deep 
rocky pools that provide the ideal setting for a canyoning 
adventure with one of Oman’s adventure tour guides. 
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Action attractions: 
Throughout February and March, Oman will play host to plenty 
world-class sporting action. Don’t miss out on seeing the world’s best 
athletes in action. Here’s what’s coming up…

Ready? Set? Go!
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BikingMan Oman (22 – 27 February)
This month, and for the third year in a row, Oman will host 
another epic BikingMan Oman ultracycling adventure race. 
Over 1,050 kilometres and 8,700 metres of elevation await 
the riders over a total of five days, as the route tracks its way 
through the Al Hajar Mountains (including the spectacular 
Al Jabal Shams pass), the Sharqiyah Sands desert, and along 
many sections of coastal road. “Start your season by joining the 
most epic unsupported ultracycling race in the Middle East, 
experiencing spectacular scenery and pleasant temperatures!”, 
say the organisers. Oman Air is proud to once again support the 
event, which will see riders from over 20 countries taking part. 
Good luck to all the athletes. 

A total of 1,060 kilometres of riding await 
the 2020 BikingMan Oman participants

BikingMan Oman: 
Good luck to all of the athletes!



Haute Route Oman (6 – 8 March)
Haute Route is a global series of multi-day cycling events which 
deliver a professional-style riding tour for amateur cyclists – 
with all the elements that make up the culture and experience 
of professional road racing. Now back for its second edition, the 
2020 Haute Route Oman will feature demanding but absolutely 
spectacular climbs in the Al Hajar mountain range, including 
a long climb up Al Jabal Akhdar and a very steep ascent up Al 
Jabal Haat, followed by a time trial to complete 252 km of riding 
over the three-day event.

Ironman Oman 
70.3 (21 February)
Last year’s Ironman Oman 70.3 
triathlon was a grand success 
for athletes and spectators – 
and Oman itself. The good 
news is that this world-
renowned endurance event will 
again return to Muscat with 
a 1.9 km swim off Shatti Al 
Qurum beach followed by a 90 
km ride through Muscat and 
surrounding areas and a
21.1 km running course 
through Qurum National Park 
to the finish. Good luck to all of 
the athletes taking part! 

Oman Open (27 February – 1 March)
The European Tour will tee off with the third edition of the 
prestigious Oman Open at Al Mouj Golf’s championship layout 
– where spectators can once again expect top-tier golf from 
some of the finest players in the world, as well as lots of off-
course family entertainment at the tournament’s Public Village. 
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Ironman Oman 70.3:
Get set for success

Oman Open’s 2019 winner, America’s 
Kurt Kitayama

Haute Route Oman 2020

Oman Open: 
Teeing off in style in 2020



Online Info!
BikingMan Oman: www.bikingman.com

Ironman Oman 70.3: 
www.ironman.com/im703-oman

Oman Open: www.golfoman.com

Haute Route Oman: www.hauteroute.org

GC32 Racing Tour: www.gc32racingtour.com

GC32 Racing Tour  
(25 – 29 March)
Top level, high speed, high adrenalin catamaran 
competition for pro and owner-driver teams is again 
on the menu for the GC32 Racing Tour season. As 
the 2019 season ended in Muscat, the good news is 
that it will again begin in Oman’s capital in 2020, 
with the first event taking place in late March in 
the waters just offshore of the Al Mouj Marina. The 
GC32 Racing Tour will then head off around the 
world to visit four more venues: Riva del Garda, 
Italy; Lagos, Portugal; Villasimius, Italy; 
and a to-be-announced venue for the final event 
in October.
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As the 2019 GC32 Racing Tour 
season ended in Muscat, the good 
news is that it will again begin in 
Oman’s capital in March 2020



AYANA Resort and Spa Bali, Indonesia
The award-winning AYANA Resort and Spa Bali is located on a cliff-top 
overlooking Bali’s Jimbaran Bay, just twenty minutes by road from Bali’s 
airport. Here at Bali’s only fully integrated resort centre, which includes 
three prestigious resorts, you’ll have access to an extensive collection of 
entertainment, recreation and dining delights – including 19 restaurants 
and bars – as well as the iconic Rock Bar, which is perched directly above 
the Indian Ocean. You can also enjoy the private beach and beach club, 12 
swimming pools, a fitness centre and Indonesian spa treatments at AYANA’s 
award-winning Thermes Marins Bali Spa. But this is Bali, of course! The 
true beauty and bliss of AYANA comes alive in the majestic Indian Ocean 
sunsets and seascapes you’ll experience during your stay or while you’re 
simply spending the morning or afternoon lazing around the resort’s 
exclusive white-sand beach.  

Come find your travel bliss at these beautiful and 
luxurious Southeast Asia escapes – in Indonesia, Thailand 
and the Philippines. 

Southeast Asia 
escapes: 
Come find your bliss…
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AYANA Resort and Spa Bali
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Amanpulo, Pamalican 
Island, Philippines
Located on Pamalican Island, 360 
kilometres south of the Philippines capital 
Manila, the Amanpulo private island 
resort is a true tropical paradise, which 
is reached via an exclusive 70-minute 
flight from Manila to its very own 
airstrip. “There is no better balm for the 
soul than sunshine and sea”, the team 
from Amanpulo says. Indeed, you can 
explore powdery white sand beaches and 
gorgeous sunsets and fill your days with 
aquatic adventures from kite surfing and 
scuba diving to snorkelling and kayaking. 
For accommodation, Amanpulo’s 
traditional-style casitas offer a luxury 
setting with direct beach access via sandy 
footpaths, and they all have magnificent 
views of the Sulo Sea. The resort serves 
delicious Filipino, Mediterranean and 
Japanese cuisine featuring locally-caught 
seafood and island-grown organic 
vegetables and herbs. And for a wellness 
treatment to remember, head to The 
Aman Spa, which is set on a hillside 
above the island’s treetops with far-
reaching views out to sea.

There is no better balm for the 
soul than sunshine and sea

Amanpulo, Pamalican Island



Fly Oman Air!
Oman Air currently flies direct to Jakarta, 
Bangkok, and Manila – as well as various 
destinations in Indonesia and Thailand 
via codeshares. To view the full flight 
schedules, visit www.omanair.com
 
Online Info!
AYANA Resort and Spa Bali:  
www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa
Elephant Hills: www.elephanthills.com
Amanpulo:  
www.aman.com/resorts/amanpulo

Elephant Hills Luxury Tented Camps, 
Thailand
Elephant Hills is home to Thailand’s first luxury tented 
camps. Collectively made up of the Elephant Camp and 
Rainforest Camp, the complex is located in Khao Sok 
National Park, which is part of Southern Thailand’s 
largest region of primary rainforest. Each camp provides 
luxury experiences in environments that couldn’t be 
closer to nature. As the Elephant Hills team describes 
it, “The thought of lying in a comfortable bed at night, 
surrounded by one of the world’s oldest rain forests in 
your own luxury tent and being lulled to sleep by the 
sounds of the jungle – is as tempting a Thai experience as 
they come”. Both camps’ luxury tents have wooden floors 
as well as wooden furniture made by local craftsmen 
and en-suite bathrooms with all amenities you’d expect 
from a high-quality hotel room. Elephant Hills also offers 
day tours in and around the breathtakingly beautiful 
rainforests of Khao Sok National Park. 
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Elephant Hills Luxury Tented Camps
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Ascend Abu Dhabi’s heights…
Anyone with a hunger for heights can harness up and embrace 
their inner climber at the new CLYMB Abu Dhabi indoor 
climbing wall – the highest of its kind in the world. Part of 
Yas Island’s new CLYMB Abu Dhabi adventure complex, this 
giant 43-metre high structure has 5 vertical sections with 13 
established routes of varying difficulty – suitable for everyone 
from complete beginners to experienced climbers – as well 
as the world’s first multi-pitch indoor climbing route and a 
bouldering wall to practise your climbing moves. 

Abu Dhabi’s 25 square-kilometre Yas Island is like one great big playground, 
where fun-loving, thrill-seeking families can have all kinds of great times. 
Wings of Oman takes a look at two of its most recent additions – a climbing 
wall and skydiving flight chamber – as well as some of Yas Island’s long-
time classics. 

Yas Island: 
Abu Dhabi’s family playground

CLYMB Abu Dhabi: Home of the world’s 
largest skydiving flight chamber

Flying high…
Another addition to the CLYMB Abu Dhabi adventure complex 
is the skydive flight chamber, which at 10 metres wide and 32 
metres high is now the world’s largest skydiving flight chamber. 
Before your flight, CLYMB Abu Dhabi’s instructors will take you 
through a comprehensive safety briefing and teach you techniques 
to maximise your “freefall” flying experience. After this, you’ll enter 
the chamber and be elevated to record-breaking heights – skydiving 
style – via the powerful stream of air blasted up from the chamber’s 
powerful fans.  



31 I Family Traveller

Yas Island adventure: 
The CLYMB Abu Dhabi complex

Come ascend Abu Dhabi’s heights…

Fly Oman Air!
Oman Air offers direct Muscat/Abu 
Dhabi flights. To view the weekly 
schedule, visit www.omanair.com
 
Online Info!
• Yas Island: www.yasisland.ae
• CLYMB Abu Dhabi (climbing/

skydiving): www.clymbabudhabi.com

Yas Island: More good times…
Besides the climbing and flying, there’s a world of unique 
experiences on offer at Yas Island. 

Warner Bros. World Abu Dhabi: Warner Bros. World Abu 
Dhabi features six themed sections, where your kids can meet 
Batman, Superman, Wonder Woman and many more of their 
heroes and heroines – before hopping on some of the dozens of 
rides around the park. 

Yas Marina Circuit: Explore the home of the Formula 1 Abu 
Dhabi Grand Prix and get an authentic feel for F1 driving as you 
race at over 200 km/hour with one of Yas Marina Circuit’s racing 
academies.

Yas Waterworld: With over 40 exhilarating slides, rides and 
attractions, Yas Waterworld is at the heart of the island’s high-
energy action. 

Yas Links Abu Dhabi: Golfers can tee-off at this award-
winning layout, which winds its way around Yas Island, 
overlooking the Arabian Gulf. 

Ferrari World Abu Dhabi: Enjoy fast and furious rides and 
attractions for all ages at Ferrari World Abu Dhabi, including 
Formula Rossa, the world’s fastest roller-coaster, which reaches 
speeds up to 240 km/hour. 

Shopping: Indulge in a world-class shopping adventure to the 
Yas Mall – the city’s largest luxury mall – as well as the ACE Yas 
Island garden and interiors warehouse, the much-loved IKEA 
furniture store and many more shops and boutiques.  
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The late Sultan Qaboos 
bin Said bin Taimur
Born on 18 Shawwal 1359 AH/18 November 1940 CE, the late Qaboos bin 
Said was the fourteenth sultan of the ruling al-Busaid Dynasty of Oman. 
He was raised in Salalah, and received his primary education in Oman. 
Here, the National Museum looks at some relics from the life of this great 
leader of Oman…

Portrait of 
H.M. Sultan 
Qaboos – may 
the Almighty 
have peace on 
him – at the 
beginning of 
his reign. 

Throne chair of the 
Late Sultan Qaboos 
bin Said bin Taimur
Materials: Wood and 
velvet 
Date: 1390 AH/1970 CE
The carved and pierced 
crest on the back of this 
throne chair includes 
the date ‘1390 AH’ and 
the Arabic initial ‘Q’. 
The date commemorates 
the ascension of His 
Majesty Sultan Qaboos 
bin Said al-Said to the 
throne, while the initial is 
representative of the name 
Qaboos. Positioned below 
the initial is the National 
Emblem of the Sultanate 
of Oman.The design of this 
throne chair has parallels 
with European ceremonial 
chairs of the 12th century 
AH/18th century CE.

Kambari boat (sewen sanbuq)
Materials: Teak wood (Tectona grandis)
Length: 4.15 metres (Scale 1:3)
Date: 14th c AH/20th c CE (al-Busaid Dynasty)
Donated by: The late Sultan Qaboos bin Said bin Taimur
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Commemorative coin set 
celebrating 45th National Day 
Anniversary (Silver Jubilee)
Issued by: Central Bank of Oman
Material: Silver
Date: 1437 AH/2015 CE (Sultanate 
of Oman)

Saidi-style turban
Origin: Sultanate of Oman
Material: Dyed fabric
Date: 14th c AH/20th c CE
Donated by: H.M Sultan Haitham bin Tariq al-Said

Visitor Info! 
The National Museum is open daily 
from 10:00am – 5:00pm
(Friday timings 2:00pm – 6:00pm). 
The ticket desk closes half an hour before 
the Museum’s closing times.

Telephone: (+968) 22081500
Facebook: NationalMuseumOman
Twitter: NM_OMAN
Instagram: NM_OMAN
E-mail: booking@nm.gov.om

Commemorative 1 Rial coin celebrating 
250th Anniversary of al-Busaid Dynasty 
Issued by: Central Bank of Oman
Minted by: Huguenin Medailleurs, 
Le Locle (Switzerland)
Material: Gold 
Date: 1414 AH/1994 CE (Sultanate of Oman)
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This metric measures the airline’s flight punctuality – important 
criteria amongst customers, particularly frequent international 
air travellers, when selecting an airline to fly with. Oman Air’s 
achievement of 90% for 2019 makes it one of the best performing 
airlines globally in terms of flight punctuality. 

In December 2019, the year’s busiest month for air travel, the 
airline earned an industry high of 92% OTP rating. This is a 
noteworthy accomplishment in one of the year’s most challenging 
months in terms of winter weather and seasonal peak volumes with 
year-end rush of travellers criss-crossing the globe at busy airports.

The 90% OTD rate is Oman Air’s highest since 2015, when it flew 
almost 25% fewer flights than it did in 2019. In the just-concluded 
year, Oman Air flew 69,656 flights, 34,225 of which departed from 
Muscat International Airport. 

Oman Air is proud to announce that it achieved one of its best ever On-Time-
Performance (OTP) rates of 90% over the past calendar year of 2019. 

Oman Air sets exceptional 
standards for on-time 
performance

Abdulaziz Alraisi, Oman Air CEO commented: “We are 
pleased with our On-Time-Performance reaching the 
90% mark. This means we are delivering our promise on 
punctuality. This is an important element of the customer 
journey. And we will ensure our overall guest experience 
remains at the top of industry standards. I am grateful 
to all my hard-working colleagues across Oman Air’s 
global network for this marvellous achievement in flight 
punctuality for 2019. 

“Year-on-year, we have been improving in many aspects 
of our flight operations. The last quarter of 2019 was our 
best quarter of the year for on-time departures, which once 
again shows that our ongoing Transformation Programme is 
delivering increased efficiency within the airline and better 
experiences for our guests”.
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Furthermore, additional U.S. destinations, which are expected to 
be announced in the coming months, are anticipated to be added 
in time for the summer season.

Abdulaziz Al Raisi, Oman Air CEO commented: “This is a 
noteworthy development for Oman Air and an excellent way to 
start another strong year for the Sultanate’s airline. These flights 
make it considerably quicker and easier for our guests to reach 
these popular U.S. destinations and for people in these cities to 
visit Oman. We look forward to welcoming more business and 
leisure travellers to the Sultanate and help our guests rediscover 
the joys of travelling – in style to and from these international 
centres of trade, tourism and culture”. 

Oman Air has taken a major step forward in its growth and service, debuting its 
first codeshare flights connecting Oman and the USA, which streamline travel from 
Muscat to New York and Miami, via Milan, through its partnership with Air Italy.

Oman Air debuts its first 
U.S. codeshare flights, 
to NYC & Miami 

Under the initial agreement, which was established in 
December, 2019, Air Italy’s “IG” code was placed on Oman Air’s 
flights between Milan Malpensa and Muscat. At the same time 
Oman Air put its “WY” code on Air Italy flights between Milan 
Malpensa and Rome Fiumicino, Naples, Cagliari (Sardinia), 
Palermo and Catania (Sicily) and Lamezia Terme (Calabria).

Oman Air operates ten round-trip flights each week to Milan’s 
Malpensa Airport, with daily service to the Italian city.

Air Italy offers daily round-trip flights from Milan to New York 
and six flights per week from Milan to Miami, all using Airbus 
A330 wide-body aircraft.



Muscat: Travel Highlights
Don’t miss out on a visit to these famous landmarks in 
and around the Sultanate of Oman’s capital city...

1. Muttrah Corniche 
Shop at Muttrah Souq; stroll along the 
Corniche to the Muscat Gate; or visit 
Muttrah Fish Market. 

7. Sultan Qaboos Grand 
Mosque 
Muscat’s “Jewel of Islamic architecture” and 
special place of worship.

9. Muttrah Souq 
The famous Muttrah Souq has dozens of tiny 
shopfronts and stores where you can bargain 
for all types of Arabian treasures.

5. Shatti Al Qurum  
Muscat’s favourite beach for families, 
groups of friends and fitness addicts.

8. National Museum
This flagship cultural institution is a 
showcase of the nation’s heritage.

2. Muttrah Fort 
Muscat’s 400 year-old fort with 
spectacular views overlooking Port 
Sultan Qaboos Harbour.

3. Al Alam Palace 
The beautiful ceremonial palace of  
His Majesty Sultan Qaboos.

4. Royal Opera House Muscat 
Oman’s leading arts institute that hosts world-
class performances throughout the year.

6. Marina Bandar Al Rowdha
Go dolphin watching, diving, deep sea fishing,  
or do a traditional-style Omani dhow cruise.
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Sultanate of Oman experiences:
• A wide variety of pristine beaches and islands
• Spectacular mountains, canyons and wadis
• World-class diving, snorkelling, and other water sports
• Turtle, dolphin and whale watching

• Wildlife tours in the Sultanate’s nature reserves and 
biodiversity spots

• Cultural sites including forts, ancient tombs and  
prehistoric cities

• Desert safaris and adventures
• A large variety of markets and souqs
• Museums and art galleries
• Trekking, rock climbing and caving adventures
• Horse and camel racing events
• Golf courses

• Various festivals, including the popular Muscat Festival and 
Salalah Tourism Festival.

UNESCO World Heritage Sites
•  Ancient City of Qalhat (2018)
•  Aflaj Irrigation Systems of Oman (2006)
•  Land of Frankincense (2000)
•  Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn (1988)

• Bahla Fort (1987)

The Sultanate of Oman is on the eastern end of the Arabian Peninsula. It 
borders the United Arab Emirates in the northwest, Saudi Arabia in the 
west and Yemen in the southwest. It also has two exclaves – the Musandam 
Peninsula and Madha – which are separated by the UAE. Oman’s 3,165 
kilometre coastline spans the Gulf of Oman in the north and the Sea of Oman 
(which forms part of the Arabian Sea) in the east. 

Savvy Traveller

Sultanate of Oman: Fact Sheet
Area : 309,500 km2

Population : 4,646,634 (2,052,049 expatriates)  
 (September 2018)

Language : Arabic (official) English (widely spoken)

Capital : Muscat

Local Time : GMT +4

Currency : OMR 1 equates to US$ 2.6
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Exclusive First 
Class and 
Business Class 
Check-In
With its own entrance 
and sumptuous lounge 
area, dedicated staff, 
and fast-track security 
clearance and baggage 
drop, the First Class and 
Business Class Check-
In service provides an 
ideal introduction to 
Oman Air’s extremely 
high standards of 
service. These facilities 
set the tone of refined 
elegance and luxury 
which stays with the 
traveller throughout 
their journey.

Experience Oman Air’s 
Award-winning Services 
Welcome aboard! Oman Air is committed to providing you with a luxurious, safe, and reliable flying 
experience – enhanced by warm and friendly customer service, and these award-winning services.

Mobile App 
With iOS and Android 
smartphones, guests 
can now organise and 
manage their journey on 
the go. Utilizing the latest 
innovations in mobile 
technology, Oman Air’s 
new app is a user-friendly 
platform with easy steps, 
which provides guests 
with inclusive trip 
management capabilities 
including flights booking, 
check-in online, pre-select 
seats, monitor flight status 
and the chance to find out 
about Oman Air’s latest 
offers. Apart from that, the 
app also enables guests 
to check their Sindbad 
miles balance, claim any 
missing miles, request for 
redemptions, keep track 
of their tier progress, see 
their upcoming bookings 
on Oman Air, check their 
Family account, and 
much more.

Book and  
Check-In Online
Oman Air offers an interactive online booking check-in 
facility for convenient, stress-free airport check-ins. The 
check-in facility is available for departures from Muscat 
International Airport, as well as a selection of airports 
on the worldwide Oman Air network. Online check-in is 
available between 24 hours and 90 minutes before your 
departure time.
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In-flight Connectivity 
Whichever cabin you are travelling in, 
you can send SMS or make calls to your 
friends, family or colleagues with our 
OnAir mobile services. Log-on and check 
emails, surf the web and update your 
social media with Oman Air’s WY-Fi 
internet services. And our great-value, 
flexible pricing means that you can 
choose the level of connectivity you want 
whenever you fly on our Airbus A330 or 
Boeing 787 fully connected flights.

Oman Air Premium Lounge 
Spread over two stories, the Oman 
Air Premium Lounge offers guests a 
journey in luxury and convenience. 
There’s a wide array of dining options 
on offer, as well as an entertainment 
area, bar, smoking room, business 
centre, kid’s room, nap area, shower 
facilities, baby changing facilities, 
wellness area, and prayer rooms. The 
interiors of the lounge have been 
influenced by the unique natural 
beauty of Oman, while Arabic 
“Mashrabiya” design elements provide 
privacy in communal areas, and add 
to the fluidity of the spacing. All First 
Class and Business Class international 
guests travelling with Oman Air to 
Muscat International Airport are 
also invited to enjoy Oman Air’s 
spectacular Arrival Lounge.

In-flight 
Entertainment
Sit back and enjoy 
your journey in 
comfort, with 
a great range of 
the latest Arabic 
and international 
movies, up-to-the-
minute TV shows, 
including satellite 
TV news, as well as 
music and games – 
all at your fingertips, 
and all on demand.
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Fly Oman Air:  
Welcome Aboard!
Visit www.omanair.com to find 
out more about Oman Air’s award-
winning services and experiences.

Whether you’re travelling on business or going 
on a holiday, join Sindbad today and make your 
journey with Oman Air even more rewarding 
Visit Sindbad.omanair.com or ask your hostess 
for an enrolment form.
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Joker
Movies

Judy
Midway

Jojo Rabbit
Charlie’s Angels

TV Shows
Western Stars
Swamp Thing

Mo Salah: The Egyptian King
The World’s Most  

Extraordinary Homes

Audio
Maria Callas
Chuck Berry

Arctic Monkeys
Stray Cats
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Joker
The exploration of Arthur Fleck, a man disregarded by society, is not 
only a gritty character study, but also a broader cautionary tale.

Judy
Legendary performer Judy Garland 
arrives in swinging London in the 
winter of 1968 to perform a series 
of sold-out concerts at The Talk of 
The Town.

Paradise Hills
When Uma wakes one morning in 
a high-class boarding school on an 
isolated island, she soon realises 
lurking behind this beauty is a 
sinister secret.

Midway
US and Imperial Japanese naval 
forces clash during a furious 
four-day battle that marks a pivotal 
turning point in the war.

Playing with Fire
When fire superintendent Jake 
Carson comes to the rescue of 
three siblings, he soon realises that 
no training could have prepared 
him for babysitting.

Charlie’s Angels
Charles Townsend’s security 
agency has expanded 
internationally, with the world’s 
most highly trained women taking 
on the toughest jobs. 

Jojo Rabbit
A lonely German boy has his world 
view turned upside-down, when 
he discovers his mother is hiding a 
young Jewish girl in their attic.

*Entertainment Programme varies by aircraft type

New This Month

On Board This Month
Welcome to the world of In-flight Entertainment on Oman Air

Sit back, relax and travel in comfort with a specially curated selection of Western, Arabic  
and International movies, television and music – all to be enjoyed at your fingertips.
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Movies - Hollywood

Latest Releases
›  The Goldfinch
›  Maleficent: Mistress of Evil
›  Mrs. Lowry & Son
›  Downton Abbey
›  Gemini Man
›  Palm Beach
›  The Peanut Butter Falcon
›  Ad Astra
›  Angel Has Fallen
›  Blinded by the Light
›  Fast & Furious Presents: 

Hobbs & Shaw
›  Luce
›  Ready or Not
›  The 4th
›  The Kitchen
›  The Art of Racing in the Rain
›  The Lion King (2019)
›  Booksmart
›  Breaking & Exiting
›  Deadpool 2
›  Finding Steve McQueen
›  Godzilla: King of the Monsters
›  Stuber
›  The Silence
›  Toy Story 4

›  Aladdin (2019)
›  John Wick:  

Chapter 3 - Parabellum
›  Pokémon: Detective Pikachu
›  Rampage
›  Ready Player One
›  Tomb Raider (2018)
›  Tully
›  Hotel Artemis
›  Life of the Party
›  Book Club
›  A Ghost Story
›  Annabelle Comes Home
›  Escape Plan: The Extractors

All Time Favourites
›  Goodfellas
›  Analyze This
›  Raging Bull
›  Meet the Parents
›  A Star is Born (1976)
›  Analyze That
›  Bad Times at the El Royale
›  Crazy Rich Asians
›  Dunkirk
›  Enough Said
›  Entourage

›  I, Robot
›  Life Itself
›  Meet Me in St. Louis
›  Mile 22
›  Night School
›  Sherlock Holmes:  

A Game Of Shadows
›  Tag
›  The Children Act
›  The Intern
›  The Predator
›  The Wife
›  Unknown
›  Unstoppable
›  Kidnap
›  Friend Request
›  IT
›  The Conjuring
›  The Conjuring 2
›  What Happened to Monday
›  45 Years
›  Shoplifters
›  Before Midnight
›  Big Daddy
›  Clash of the Titans
›  Due Date
›  Eat Pray Love

African Cinema
›  Chief Daddy 

 Bollywood New
›  Bharat (India)

›  Kabir Singh

›  Total Dhamaal

Bollywood Classic
›  Bajirao Mastani

›  Goliyon Ki Rasleela-Ram 
Leela (A Play of Bullets: 
Ram-Leela)

›  Padmaavat

Chinese
›  The Climbers

 French
›  Au nom de la terre

German
›  Der Fall Collini  

(The Collini Case)

Gujarati
›  Manda Na Meet Hare  

Bandhi Me Preet

Indonesian
›  Partikelir

Italian
›  Il giorno più bello del mondo 

(The Most Beautiful  
Day in the World)

Kannada
›  Yaanaa  

(Travelling)

 Korean
›  The King’s Letters

Malay
›  Polis Evo 2

Malayalam
›  June (2019)

›  Sathyam Paranja 
Viswasikkuvo

Marathi
›  Bhai - Vyakti Ki Valli  

(Brother - The Person’s Ring)

Punjabi
›  Family 420 Once Again

Sinhala
›  Eka Ranaka Kurullo  

(A Flock of Birds)

Tagalog
›  How She Left Me   

Tamil
›  Natpe Thunai  

(Friendship is Guide)
›  Vennila Kabaddi Kuzhu 2 

(White Moon Kabaddi  
Team 2)

Telugu
›  Ranarangam (Battlefield)

Thai
›  London Sweeties

Turkish
›  Chronology

Urdu Cinema
›  Roundabout

Movies - International

See the on-screen guide for the full entertainment line-up

The Goldfinch

Downton Abbey

Gemini Man

Palm Beach

Der Fall Collini  
(The Collini Case)

Family 420 Once 
Again

Bharat (India)

The Climbers
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TV International

Comedy
›  Brooklyn Nine-Nine
›  Fuller House
›  Splitting Up Together
›  The Big Bang Theory
›  Murphy Brown
›  The Middle
›  Who’s the Boss
›  Young Sheldon

Documentary
›  Western Stars
›  Apollo 11
›  Seven Worlds, One Planet
›  The Wonderful World  

of Baby Animals
›  Dynasties
›  Return to Downton Abbey
›  Pandas

Drama
›  Swamp Thing
›  Big Little Lies
›  Castle Rock
›  Chernobyl
›  Killing Eve
›  The Originals
›  Supernatural
›  Whiskey Cavalier

Food Network
›  Chopped
›  Cake Boss
›  Cake Wars Specials
›  Guy’s Grocery Games

Mind, Body, Soul
›  The New Science of Food
›  CNBC Reports
›  Detox!
›  Yogawoman
›  The Big Crash Diet Experiment
›  Heal
›  Why Do I Put on Weight? 

Sports
›  Mo Salah: The Egyptian King
›  My Sporting Moment
›  Audi Sports R8 LMS Cup
›  Goodwood Revival 2019
›  Kalymnos Climbing Festival
›  The Outdoor Sports Show

Travel & Lifestyle
›  The World’s Most  

Extraordinary Homes
›  Anthony Bourdain:  

Parts Unknown
›  The Beautiful People
›  Tiny Paradise
›  Travel Man 48 Hours in…

Chinese
›  2019 Hito Music Awards

›  Future World Heritage

›  Golden Melody Awards

›  Hi! Let’s Go (Season 3)

›  One Day Series

›  Queen

›  Super Followers

 German
›  The Migrant - Sooty  

Falcons in Oman

›  Backstage Wiener Staatsoper

›  Garagengold

Hindi
›  Umeed India

›  Raja Rasoi Aur Andaaz Anokha 
(Season 2)

›  Mid Wicket Tales With 
Nasseruddin Shah

›  Khatra Khatra Khatra (Season 1)

›  Komal Nahta Aur Ek Kahani

›  The Metro Park

Korean
›  Salted and Fermented

›  Back to the Books 

›  Inkigayo 

›  Antarctic Diary 

›  Ginseng

›  Infinite Challenge

›  Inkigayo (The Music Trend)

›  Law of the Jungle 

›  Master in the House

›  New Journey to the West 
(Season 5)

›  The Road to the Mountains

›  Seventeen’s One  
Fine Day in Japan

›  UP! Pretty

›  Weekly Idol

Urdu
›  Vespa Girl

›  Do Biwiyan Ek Bechara

›  Sandy Mandy

›  Ghar Jamai

›  Ready Steady Go

Western Stars

Swamp Thing Mo Salah: The Egyptian King

Mid Wicket Tales With 
Nasseruddin Shah

2019 Hito Music Awards

Salted and FermentedGaragengold

See the on-screen guide for the full entertainment line-up

TV Western
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Audio Western

Radio Western & International

Various Artists   
Marjaavaan

Various Artists   
Sye Raa Narasimha 
Reddy

Alessandro Cortini   
VOLUME MASSIMO

Alessandra Belloni   
Tarantelle e 
Canti d’Amore

David August   
D’Angelo

Pony Pony Run Run   
Voyage Voyage

Alain Chamfort   
Le Meilleur D’Alain 
Chamfort  
(Versions Revisitées)

Delgrès   
Mo Jodi

Benoby   
Mein fünftes Element

Wirtz   
Die fünfte Dimension

Amigos   
Babylon

Anita Mui   
In the Memories of 
Anita Mui (CD 1) 

Andy Lau   
Always Andy 

Tang Siu Hau   
No Coincidence

BOL4   
RED PLANET 
(Japan Edition)

Inori Minase   
Catch the Rainbow!

Yuuka Ueno   
Sukina Hitowa 
Anatadatta 

Tae Hee Jo   
Good Night

Eric Nam   
Before We Begin

NU’EST   
The Table

BVNDIT   
BE!

Clairo   
Immunity

Alain Chamfort   
Le Meilleur D’Alain 
Chamfort  
(Versions Revisitées)

Arctic Monkeys   
Tranquility Base 
Hotel & Casino

Will Young   
Lexicon

BOL4   
RED PLANET 
(Japan Edition)

Deaf Havana   
All These Countless 
Nights

Maestro The Beat Classic Hits K-Pop Bollywood Hits Chennai Parade

‘80s/’90s Rewind Chill Out Rock Golden Oldies Top Hitz Chinese Pop

Audio International

See the on-screen guide for the full entertainment line-up

Alison Balsom   
Royal Fireworks

Olivier Latry   
Bach to the future

Francisco Fullana   
Through the 
Lens of Time

Ben Böhmer   
Breathing

Plaid   
Polymer

Ken Peplowski and 
Diego Figueiredo   
Amizade

Warren Vaché   
Songs Our Fathers 
Taught Us

Lisa Hilton   
Oasis

Chuck Berry   
Chuck

Penguin Café   
Handfuls of Night

Clairo   
Immunity

Shura   
Forevher

Arctic Monkeys   
Tranquility Base 
Hotel & Casino

Ladytron   
Ladytron

Will Young   
Lexicon

White Denim   
Performance

Libella   
The Apostle of Beauty

Deaf Havana   
All These Countless 
Nights

Stray Cats   
40

Desert Sessions   
Vols. 11 & 12

Spoon   
Everything Hits 
at Once: The 
Best of Spoon

Mark Lanegan Band   
Somebody’s Knocking

Editors   
Black Gold:  
Best of Editors

Albert Hammond, Jr.   
Francis Trouble

Mudhoney   
Morning in America

Jarreau Vandal   
Anthology Mixtape

Harriett   
Harriett

Quantic   
Atlantic Oscillations

See the on-screen guide for the full entertainment line-up
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Kids Movies

Kids TV

Playing With Fire 

Big Hero 6 The Series 

Mickey and the Roadster Racers

Toy Story 4 
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›  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

›  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 
Christmas

›  Paw Patrol

›  Raven’s Home

›  The Jungle Book

›  Vampirina

›  Zafari

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

Games
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Kids Movies

Kids TV

Playing With Fire 

Big Hero 6 The Series 

Mickey and the Roadster Racers

Toy Story 4 
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›  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

›  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 
Christmas

›  Paw Patrol

›  Raven’s Home

›  The Jungle Book

›  Vampirina

›  Zafari

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
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مرحًبا بك على منت رحالتنا
قم بزيارة www.omanair.com ملعرفة 

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.com  أو اطلب 

من مضيفة الطريان احلصول على استمارة التسجيل.
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Brussels


Malé


Milan


Geneva

Istanbul


Seasonal (Summer Destination)
موسمي (الوجهة الصيفية)

Seasonal (Winter Destination)
موسمي (الوجهة الشتوية)

ُيسّير الطريان العماين حــالـيــًا  رحالت إضافية بنظام الرمز املشرتك على اخلطوط:
Oman Air now provides additional flights by code share to the sectors:

عّمان- بريوت
Amman - Beirut

كواالملبو- النكاوي/ بينانغ/ كوشينغ/ كوتا كينابالو/جوهور بهارو/ كوتا 
بهارو/ كوانتان/ مريي/ بانكوك/ فوكيت/ سينغافورة/ جاكرتا/ هانوي/ 
هونغ كونغ/ ملبورن/ أوكالند/ سيدين/ بريث/ بريزبن/ أدياليد  
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

مسقط- أبوظبي؛ أبوظبي- الرباط- أثينا/ بلغراد/سيؤول/ جزيرة 
ماهيه/ ملبورن/ بريزبن/ باكو 
Muscat – Abu Dhabi; Abu Dhabi – Rabat – Athens/
Belgrade/Seoul/Mahe Island/Melbourne/Brisbane/Baku

أديس أبابا - مسقط
Addis Ababa – Muscat

كولومبو - مسقط/ كولومبو- ماليه/ كولومبو- سينغافورة
Colombo – Muscat/Colombo – Male/Colombo – Singapore

مسقط - جدة
Muscat – Jeddah 

اسطنبول - مسقط/ اسطنبول- كوبنهاغن/ جنيف/ روما
Istanbul – Muscat/Istanbul – Copenhagen/Geneva/Rome

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

بانكوك- شياجن راي/ تشيانغ ماي/ فوكيت/ كرابي/ المباجن/ ترات/ 
سوخوثاي/ كو ساموي
Bangkok – Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket/Krabi/Lampang/
Trat/Sukhothai/Ko Samui

رانكفورت- بروكسل/ مدريد/ برشلونة/ فيينا/ براغ/ هيلسينكي/ دبلن/ 
أوسلو/ أمسرتدام/ وارسو؛ مسقط- مدريد/ براغ/ وارسو/ هيلسينكي/ 
دبلن/ أمسرتدام/برشلونة/ بروكسل/ فيينا- مسقط
Frankfurt – Brussels/Madrid/Barcelona/Vienna/Prague/
Helsinki/Dublin/Oslo/Amsterdam/Warsaw
Muscat – Madrid/Prague/Warsaw/Helsinki/Dublin/
Amsterdam/Barcelona/Brussels/Vienna – Muscat

مسقط- الكويت
Muscat-Kuwait

مسقط- بانكوك؛ بانكوك- هونغ كونغ/ هانور/ يانغون
Muscat – Bangkok; Bangkok – Hong Kong/Hanoi/Yangon

Oman Air Route Map I 37  

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

الدوحة- مسقط/ صاللة/ أدياليد
Doha – Muscat/Salalah/Adelaide

نريوبي- إنتيبي/ دار السالم/ جوهانسربغ 
Nairobi – Entebbe/Dar es Salaam/Johannesburg

مسقط - أمسرتدام؛ أمسرتدام- لندن/ ميونخ
أمسرتدام- فرانكفورت/ زيورخ/ باريس
Muscat – Amsterdam; Amsterdam – London/Munich
Amsterdam – Frankfurt/Zurich/Paris

ميالنو- روما/ نابلس/ كالياري/ بالريمو/ كاتانيا/ الميتسيا تريمي/نيويورك/ ميامي
Milan – Rome/Naples/Cagliari/Palermo/Catania/Lamezia Terme/ 
New York/Miami

مسقط - أثينا - مسقط
Muscat – Athens – Muscat
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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 شبكة واي فاي. كذلك ميكن 
استخدام خيارات متعددة بأسعار مالئمة خلدمة االتصاالت التي 
أي وقت تسافر فيه على منت طائراتنا  باستخدامها يف  ترغب 
بأنظمة  املــزودة   787 البوينج  أو   330 أيه  اإليرباص  طراز   من 

اتصاالت متكاملة.

صالة الطريان الُعماين لدرجات اإلمتياز
مبطار  مستويني  على  متتد  مساحة  على 
اجلديدة  اإلمتياز  قاعة  فــإن  الـــدويل،  مسقط 
أروع  الكرام  لضيوفها  توفر  العماين  للطريان 
مفعمة  أجـــواء  يف  املتمثلة  السفر  جتــارب 
بالقاعة  يــتــوفــر  حــيــث  ـــاء،  ـــرتخ واالس بــالــراحــة 
الطعام  خيارات  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 
واملــرطــبــات  ترفيهية  منطقة  عــن  فــضــال 
وغرفة للمدخنني ومركز لرجال االعمال وغرفة 
واالستحمام  لالستجمام  ومــرافــق  لألطفال 
الداخلي  التصميم  استلهام  مت  للصالة.  وغرف 
يف  اخلــالبــة  الطبيعية  املــنــاظــر  مــن  للقاعة 
التصاميم  عناصر  تتوفر  كما  عمان،  سلطنة 
العربية األصيلة املتمثلة يف املشربية كونها 
للهندسة  األســاســيــة  السمات  مــن  واحـــدة 
توفري  أجــل  من  العريقة،  العربية  املعمارية 
اخلصوصية واالنسيابية يف القاعة. أيضا يسر 
الدرجتني  ركــاب  كافة  دعــوة  العماين  الطريان 
مسقط  لزيارة  القادمني  األعمال  ورجال  األوىل 
لالستمتاع  الوطني،  الناقل  رحــالت  منت  على 
الوصول  لدى  الرائعة  القادمون  قاعة  بخدمات 

مبطار مسقط الدويل.

 وسائل الرتفيه على 
منت الطائرة 

مقعــدك  يف  اســرتخ 
تشكيالت  بأحدث  واستمتع 
األفــالم العربيــة والعامليــة 
مشــاهدة  إىل  باإلضافــة 
املباشــر  التلفزيــوين  البــث 
الصناعيــة  األقمــار  عــرب 
ويشــمل القنــوات اإلخبارية 
املوســيقية  واملقطوعات 
واأللعاب املسلية، كل ذلك 
يتم بلمسة واحدة بناء على 

رغبتك. 
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منفذ خاص إلنهاء إجراءات 
السفر لركاب الدرجة األوىل 

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

الوقت وحتى إنتهاء رحلتهم.

احلجز وإنهاء إجراءات السفر ذاتيًا 
من خالل املوقع اإللكرتوين

وإنهاء  للحجز  ومالئمة  مريحة  تفاعلية  تسهيالت  العماين  الطريان  يقدم 
من  السفر  عند  متاحة  وهي  العاملية  الشبكة  عرب  ذاتيًا  السفر  ــراءات  إج
ضمن  املــطــارات  من  خمتارة  جمموعة  عرب  وأيضًا  ــدويل  ال مسقط  مطار 
شبكة الطريان العماين يف جميع أنحاء العامل. ميكن استخدام خدمة إنهاء 
إجراءات السفر ذاتيًا عرب املوقع قبل السفر مبدة 24 ساعة وحتى قبل وقت 

املغادرة اجملدول مبدة 90 دقيقة. 

تطبيق الهواتف الذكية
ــك  ــدام ــخ ــت حتـــقـــق مــــن اس
الــطــريان  تطبيقات  ألحـــدث 
للهواتف  اخملصص  الُعماين 
بــاد  اآلي  وأجـــهـــزة  ــة  ــذكــي ال
وغريها  اللوحية  واألجــهــزة 
مـــن األجـــهـــزة احملــمــولــة، 
ـــة  ـــي ـــان ـــك فـــــضـــــاًل عــــــن إم
احلجز  إلجــــراء  اســتــخــدامــه 
وشــــــراء الـــتـــذاكـــر وإنـــهـــاء 
ومتابعة  السفر  إجــــراءات 
أحدث  ومعرفة  الرحلة  حالة 
ــريان الــُعــمــاين،  ــط ـــروض ال ع
فــــإن الــتــطــبــيــق يــســتــخــدم 
رصيد  مــراجــعــة  يف  ــا  ــًض أي
واحتساب  السندباد  أميال 
ــب اســتــبــدال  ــل األمـــيـــال وط
تغيريات،  أي  ومتابعة  النقاط 
ــــة احلـــــجـــــوزات  ــــع ــــراج وم
من  والتحقق  املستقبلية 
ذلك  ــري  وغ العائلة  حــســاب 

الكثري.

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. 
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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  •

القدمية  واملقابر  األثرية  واملواقع  احلصون  مثل  وتاريخية  ثقافية  مواقع   •
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
: 309.500 كيلومرت مربع املساحة 

: 4.646.634 نسمة منها 2.052.049 وافد )سبتمرب 2018( عدد السكان 
: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، اللغة اإلجنليزية    اللغـــــات 

  تستخدم على نطاق واسع.
: مدينة مسقط العاصمة 

: جرينتش + 4 التوقيت احمللي 
: الريال الُعماين، و الذي يعادل 2.6 دوالر أمريكي لُعمـلــة  ا

: 09:00 – 13:00 ومن 16:30 – 22:00 أوقات التسوق 
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اجلانب  من  ُعمان  بحر  ويحدها  العربية  اجلزيرة  شبة  من  الشرقي  اجلنوبي  الركن  عمان  سلطنة  تشغل 
الشمايل الشرقي واحمليط الهندي من اجلانب اجلنوبي الشرقي. ترتبط السلطنة يف حدودها الربية مع 
الشمال  بينما حتدها من  الغربي  اليمنية من اجلنوب  الغرب واجلمهورية  السعودية من  العربية  اململكة 
مسندم  جزيرة  شبه  هما  اجلغرافية  االمتدادات  من  اثنني  السلطنة  لدى  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 
من  بداية  كم   3165 إىل  عمان  ساحل  ميتد  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  أراضي  تفصلها  التي  ومدحاء 
عند  ينتهي  حتى  ُعمان  بحر  إىل  ممتدًا  الهندي،  احمليط  ومدخل  العرب  بحر  حيث  الشرقي  اجلنوب  أقصى 

مسندم شمااًل، ليطل على مضيق هرمز االسرتاتيجي حيث مدخل اخلليج العربي.

معلومات هامة للمسافر
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مسقــط: معامل سياحية 
نوضح فيما يلي بعض املعامل السياحية اجلاذبة للسياح يف مسقط، 

عاصمة سلطنة ُعمان، التي ندعوك لزيارتها.

1. طريق مطرح البحري:
تسوق يف سوق مطرح، أحد أجمل األسواق الشعبية يف 
إىل  الساحلي وصواًل  الطريق  املنطقة، وجتول على طول 

بوابة مسقط، أو قم بزيارة سوق السمك يف مطرح.

7. جامع السلطان قابوس األكرب:
للتفاعل  كمركز  يربز  بديعة،  إسالمية  معمارية  حتفة 
دور  على  ويؤكد  وحضارة،  وعلمًا  دينًا  اإلسالم  روح  مع 
امتداد  على  وفكري  علمي  إشعاع  كمصدر  املسجد 

الساحة اإلسالمية.  

9. سوق مطرح:
الصغرية  املتاجر  عشرات  الشهري  السوق  هذا  يضم 
السلع  أنواع  جميع  أسعار  على  املساومة  ميكنك  حيث 

التقليدية العربية الثمينة.

5. شاطئ القرم:
واحد من أجمل الشواطئ، وميثل مالذا رحبا ومتنفسا 
ولكل  الرياضية،  األنشطة  وعشاق  واألصدقاء  للعائالت 

الفئات اجملتمعية.

8. املتحف الوطني:
يعد الصرح الثقايف األهم يف السلطنة واخملصص إلبراز 
جتليات منتقاة من الرتاث الثقايف لُعمان بشقيه املادي 
واملعنوي، منذ ظهور األثر البشري يف ُعمان قبل ما يربو 

على نحو املليوين عام، وإىل يومنا احلاضر. 

2. قلعة مطرح:
ومازالت  مضت،  عام   400 إىل  القلعة  هذه  بناء  تاريخ  ميتد   
إطاللة  القلعة  توفر  للبحر.  صدرها  فاحتة  شاخمًة  تقف 
مطرح،  وسوق  قابوس  السلطان  ميناء  على  رائعة 

واألماكن السياحية اجملاورة.

3. قصر العلم العامر:
يعترب من أقدم القصور يف السلطنة وكان يعرف ما قبل السبعني 
بإسم "بيت العلم”. يتم إستخدام القصر ملناسبات جاللة السلطان 
ورؤساء  امللوك  كاستقبال  الرسمية  املعظم  سعيد  بن  قابوس 

الدول، وعقد اجتماعات لكبار القادة واملسؤولني يف الدولة.

4. دار األوبرا الُسلطانية مسقط: 
ُيساهم هذا الصرح الرائع يف تعزيز جمال الفنون الرتاثية 
كما  العاملية،  والفنون  الثقافة  مع  والتفاعل  العمانية 
يستضيف الدار عروض األوبرا العاملية والعربية والدولية. 

6. مارينا بندر الروضة:
باستخدام  بحرية  برحالت  للقيام  انطالق  نقطة  مبثابة  يعد 
األوقات  أحلى  قضاء  لك  يضمن  )الدهو(.  التقليدية  القوارب 
وأهمها  امُلختلفة  املائية  األنشطة  جانب  إىل  واملغامرات 
بشواطئها  والتجول  السباحة  متعة  تفوت  ال  والغوص.  الصيد 

املميزة ذات املناظر الطبيعية اخلالبة.
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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

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

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

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

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

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

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

بوينج 787-9
)عدد الطائرات:  7(

بي 9-787  يف1
درجة رجال األعمال: 30 مقعد
الدرجة السياحية: 258 مقعد

 بي 9-787  يف 2
الدرجة األوىل: 8 أجنحة خاصة

درجة رجال األعمال: 28 مقعد
الدرجة السياحية:232  مقعد

بوينج  787-8
)عدد الطائرات: 2(

درجة رجال األعمال: 18 مقعد
الدرجة السياحية:249 مقعد

ايرباص أيه 330-300
)عدد الطائرات: 7(
أيه300-330  يف 1

درجة رجال األعمال: 24 مقعد
الدرجة السياحية: 265 مقعد

أيه300-330  يف2
الدرجة األوىل: 6 مقاعد

درجة رجال األعمال: 20 مقعد
الدرجة السياحية: 204 مقعد

ايرباص أيه 330-200
)عدد الطائرات: 4(

درجة رجال األعمال: 30 مقعد
الدرجة السياحية: 196 مقعد

بوينج  737-900
)عدد الطائرات: 5(

درجة رجال األعمال: 12 مقعد
الدرجة السياحية: 171 مقعد

بوينج  737-800
)عدد الطائرات: 18(

بي800-737 يف1
درجة رجال األعمال:  12 مقعد

الدرجة السياحية: 144 مقعد
بي 800-737  يف2

درجة رجال األعمال: 12 مقعد
الدرجة السياحية: 150 مقعد

امرباير إي 175
)عدد الطائرات: 4(

درجة رجال األعمال: 11 مقعد
الدرجة السياحية: 60 مقعد



بالواليات  اجلديدة  الوجهات  من  عدد  العماين  الطريان  يضيف  أن  املزمع  ومن 
املتحدة األمريكية ضمن إتفاقية املشاركة بالرمز خالل موسم الصيف القادم. 

الرئيسي،  سعود  بن  عبدالعزيز  الفاضل  صرح  اجلديد،  احلدث  هذا  على  وتعليقًا 
الرئيس التنفيذي للطريان العماين قائاًل : “ إنها خطوة رائعة نحو األمـــام نستهل 
بها عامًا نعمل فيه بجد ليكون حافاًل بالعديد من التطورات على كافة األصعدة. 
املتحدة  الواليات  إىل  للسفر  الكرام  ضيوفنا  أمام  الفرصة  بإتاحة  سعيدون  نحن 
إّننا نتطّلع  األمريكية عرب إتفاقية املشاركة بالرمز مع اخلطوط اجلوية اإليطالية. 
العماين  الطريان  رحالت  منت  على  املسافرين  الضيوف  من  باملزيد  للرتحيب 
مبقوماتهما  املعروفتني  املدينتني  هاتني  بإحدى  وسالسة  يسر  بكل  وربطهم 
السياحية والتجارية والثقافية، كما ونتطلع للرتحيب بجميع ضيوفنا القادمني من 

الواليات املتحدة األمريكية إىل السلطنة”. 

الوطني  الناقل  العماين،  الطريان  أعلن  الشركة،  تنتهجها  التي  الطموحة  التوسعة  خطط  مع  متاشيًا 
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. 

الطريان العماين يضيف نيويورك 
وميامي إىل قائمة وجهاته

ومبوجب شروط االتفاقية املبدئية املربمة يف ديسمرب من العام املاضي، يقوم 
مطاري  بني  اإليطالية  اجلوية  اخلطوط  رحالت  على  رمزه  بوضع  الُعماين  الطريان 
وكاتانيا  وبالريمو  )سردينيا(  وكالياري  ونابويل   ، فيوميتشينو  وروما  مالبينسا  ميالن 
باخلطوط  اخلاص  الرمز  وضع  يتم  حني  يف  كاالبريا(،   ( تريمي  والميزيا  صقلية(   (
الدويل  العماين بني كل من مطاري مسقط  اإليطالية على رحالت الطريان  اجلوية 

وميالنو مالبينسا. 

موفرا  مالبينسا  ميالن  مطار  إىل  أسبوعية  ــالت  رح  10 العماين  الــطــريان  يسري 
اخلطوط  تسري  كما  احليوية.  اإليطالية  املدينة  هــذه  إىل  يومية  ــالت  رح بذلك 
أسبوعية  رحــالت   6 و  نــيــويــورك  إىل  ميالن  مــن  يومية  رحــالت  اإليطالية  اجلــويــة 
 330 أيــه  أيــربــاص  ــراز  ط مــن  الشركة  أســطــول  بطائرات  ميامي  و  ميالن   بــني 

عريضة البدن.
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يف   %  92 نسبة  املنصرم  العام  من  ديسمرب  شهر  يف  العماين  الطريان  حقق  كما 
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. 

إال  العماين منذ عام 2015، مع اإلشارة  هذا ويعترب املعدل احملقق هو األعلى للطريان 
 .2015 بعام  مقارنة   2019 عام  خالل   %25 بواقع  أعلى   رحالت  معدل  حلق  قد  الناقل  أن 
هذا وقد بلغ إجمايل رحالت الطريان العماين يف عام 2019 عدد  69,656 رحلة، أقلع منها 

34,225 من 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 

يفخر الطريان العماين -الناقل الوطني لسلطنة عمان- أن يعلن عن حتقيقه اجنازًا مهما يف مؤشر األداء 
يف الوقت احملدد، حمققا نسبة 90% يف متوسط معدل االلتزام مبواعيد اإلقالع خالل عام 2019، حيث 
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 أداَء يف مستوى االلتزام مبواعيد اإلقالع عامليَا. 

الطريان العماين يحقق  أداء  متميزا يف 
مؤشر األداء يف الوقت احملدد

الرامية نحو حتقيق أهداف الشركة الطموحة والتزامها بدقة املواعيد، حيث 
ضيوفنا  برحالت  يتصل  فيما  والهامة  األساسية  املعايري  من  املؤشر  يعد 
املسافرين. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إىل جميع الزمالء عرب شبكة 
خطوطنا الدولية على اجلهود املتواصلة التي يبذلونها من أجل حتقيق أعلى 
األعوام  مدى  فعلى   .2019 عام  خالل  الرحالت  مواعيد  بدقة  االلتزام  يف  أداء 
عملياته  مستوى  حتسني  يف  كبرية  جهودا  العماين  الطريان  بذل  املاضية، 
التشغيلية على خمتلف األصعدة، وقد بدأنا بالفعل نحصد نتائج جهود خطة 
التحول يف الربع األخري من العام الفائت فيما يتعلق بهذا اجلانب ورفع الكفاءة 
أفضل  خدمات  تقدمي  مواصلة  إىل  باالضافة  الوطني،  للناقل  التشغيلية 

لضيوفنا الكرام.” 
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جمموعة نقدية تذكارية؛ مبناسبة العيد 
الوطني اخلامس واألربعني اجمليد

إصدار: )البنك املركزي العماين(
املواد: فضة

الفرتة: 1437 هـ/2015م )سلطنة عمان( 

عمامة سعيدية
املنشأ: سلطنة عمان

املواد: قماش، وأصباغ طبيعية
الفرتة: القرن 14 هـ/20م

 إهداء من: صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق املعظم.

عملة تذكارية من فئة ريال ُعماين؛ مبناسبة مرور 
)250( عاما على حكم أسرة البوسعيد

إصدار: )البنك املركزي العماين(
ضربتا من قبل: هوغينني ميداليورس )سويسرا(

املواد: ذهب،  مع نقش بتقنية )املينا امللونة(
الفرتة: ۱4۱4ه/۱۹۹4م )سلطنة عمان(

معلومات  الزوار
 – صباًحا   10( األسبوع  أيام  طوال  أبوابه  املتحف  يفتح 
مساًء(،   6 – ظهًرا   2( اجُلمعة  أيام  عدا  ما  عصًرا(،   5
مواعيد  قبل  ساعة  نصف  التذاكر  بيع  شباك  ويغلق 

اإلغالق املعلنة.

هاتف: )22081500 968+(   
NationalMuseumOman :فيسبوك

NM_OMAN :تويرت
NM_OMAN :إنستغرام

booking@nm.gov.om :الربيد اإللكرتوين
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حضرة صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 

بن تيمـور-طيـب اهلل ثراه-
ولد جاللة السلطان قابوس بن سعيد –طيب اهلل ثراه- يف )18 شوال 1359هـ/18 نوفمرب 1940م(، 
يف مدينة صاللة، حيث نشأ، وترعرع يف سنواته األوىل هناك، وهو السلطان الرابع عشر من حكام 

أسرة البوسعيد يف ُعمان.

صورة رسمية 
حلضرة صاحب 

اجلاللة السلطان 
 قابوس بن سعيد 

-طيب اهلل ثراه- يف 
بداية توليه احلكم.

كرسي اجللوس حلضرة صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن 

سعيد –طيب اهلل ثراه-
املواد: خشب، وخممل

الفرتة: 1390هـ/1970م
على  املنحوتة  الزخرفة  على  نقش 
إشارة  )1390هـ(،  تاريخ  الكرسي  ظهر 
إىل السنة التي توىل فيها صاحب اجلاللة 
املعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
فهو  “ق”  احلرف  وأما  احلكم،  مقاليد 
ويوجد  جاللته،  اسم  من  األول  احلرف 
الدولة،  شعار  الوسطى  الكتابة  حتت 
العرش  كرسي  تصميم  ويتشابه 
األوروبية  االحتفالية  الكراسي  مع  هذا 

املصنوعة يف القرن )12هـ/18م(.

قارب الكمباري )سنبوق خميوط(
املواد: خشب الساج

الطول: 4.15 مرت )املقياس 1:3(
الفرتة: القرن 14هـ / 20م )دولة البوسعيد(

 إهداء من: السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
-طيب اهلل ثراه- للمتحف العماين



رحالت الطريان العماين 
العماين رحالت مباشرة بني مسقط  الطريان  يسري 
وأبو ظبي. للمزيد من املعلومات عن مواعيد السفر 

واحلجز تفضل بزيارة موقع الطريان العماين
www.omanair.com

 معلومات من خالل اإلنرتنت
www.yasisland.ae :جزيرة ياس
كالمي أبوظبي: القفز احلر والتسلق  

 www.clymbabudhabi.com 

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

عامل وارنر براذرز أبو ظبي: يضم عامل وارنر براذرز أبوظبي، املدينة الرتفيهية 
ومشوقة،  مذهلة  ترفيهية  مناطق  ست  العامل  يف  اإلطالق  على  األوىل  املغلقة 
حتت  لديك  املفّضلة  املتحّركة  والرسوم  القصص  شخصيات  جميع  تضم  والتي 
فرصة  تفوت  ال  العائلة.  أفراد  جلميع  نوعها  من  فريدة  جتربة  لتقدم  واحد،  سقف 
ذكريات  واسرتجع  ومان،  ووندر  سوبرمان  بامتان،  مثل  بارزة  بشخصيات  اللقاء 
الطفولة عند لقائك بشخصيات مثل باغز باين، سكوبي-دو، وتوم آند جريي، إضافة 

إىل االستمتاع مبجموعة من املطاعم ذات التصميم املميز.

حلبة مرسى ياس: ُتعترب حلبة مرسى ياس الوجهة الرياضية والرتفيهية متعّددة 
احللبة  تستضيف  املتحّدة.  العربية  اإلمارات  يف  وحماسًا  حيويًة  األكرث  االستعماالت 
الواقعة يف جزيرة ياس سنويًا سباق جائزة االحتاد للطريان الكربى للفورموال 1 يف أبوظبي 
وغريها الكثري من الفعاليات. سواء كنت ترغب يف خوض جتربة الكارتينج املشّوقة يف 
كارت زون، أو قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة تفوق 200 كلم/الساعة على 

حلبة الفورموال 1 فُكن على يقني أّن حلبة مرسى ياس هي حمور اجتماع األبطال.

انزلق مع شالالت املياه املتدفقة واستمتع بركوب األمواج واخترب  ياس ووتر وورلد: 
تشويقًا ال يقاوم يف أطول أفعوانية مائية معلقة يف الشرق األوسط. مع أكرث من 40 لعبة 

ومنزلقة مائية، فإن مدينة األلعاب املائية األفضل يف العامل يف انتظارك يف أبوظبي.

بعوامل  يتمتع  الذي  أبوظبي  لينكس  ياس  مضمار  اكتشف  ياس:  يف  اجلولف 
جذب متعددة تخطف أنظار هواة اجلولف من خمتلف أنحاء العامل وهو من تصميم 
على  املضمار  هذا  يقع  العامل.  يف  اجلولف  مضامري  مهندسي  أبرز  من  واحد 
الشواطئ الغربية جلزيرة ياس، التي تعترب الوجهة الرتفيهية الرئيسية يف أبوظبي، 
وتوّفر احلفر فيه على اختالف أنواعها إطالالت رائعة على شواطئ اخلليج العربي - 

مبا يف ذلك ثماين حفر موّزعة يف خّط مواٍز للشريط الساحلي. 

عامل فرياري أبو ظبي: إّنها أّول وأضخم مدينة ترفيهية مغلقة مستوحاة من 
عالمة فرياري يف العامل. تضّم هذه املدينة الرتفيهية جمموعة كبرية من املرافق 
ويتمّيز  فرياري،  ملنتجات  متجر  أكرب  إىل  باإلضافة  املشوقة  واأللعاب  الرتفيهية 
املوقع بباقة مطاعم عاملية املستوى حتت السقف األيقويّن األحمر الشهري. يوفر 
عامل فرياري لزواره من خمتلف األعمار 37 مرفقًا ترفيهيًا يزيد من تدفق األدرنالني 
على مثال الفورموال روّسا، األفعوانية األسرع يف العامل التي تصل سرعتها إىل 240 

كلم يف الساعة يف 4.9 ثواٍن. 
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ميكنكم  واملثرية،  املشوقة  مبغامراتهم  األطفال  يستمتع  بينما  التسوق: 
وزوار  مقيمي  جلميع  املثالية  الوجهة  مول،  ياس  يف  تسوق  مبغامرة  القيام 
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.

مغامرات جزيرة ياس: 
جممع كالمي أبوظبي

أبو ظبي تدعوك لزيارتها 
واالستمتاع بتسلق املرتفعات



تسلق حائط التسلق
“ذا  جدار  أبوظبي”  “كالمي  يحتضن  حيث  الرياضية،  املغامرات  لعشاق  سار  خرب 
ساميت” وهو أعلى جدار تسلق داخلي يف العامل بارتفاع 43 مرتًا ويضم خمسة 
جدران تسلق مبستويات صعوبة متفاوتة، لتالئم جميع الزوار سواء كانوا يبحثون 
النوع  هذا  ممارسة  يف  طريقهم  بداية  يف  كانوا  أو  بالتحديات  حافلة  جتربة  عن 
من الرياضات، ويضم 13 مسارا ثابتا متفاوت الصعوبة. تتيح الوجهة للمتسلقني 
مع  وخرباتهم،  مهاراتهم  لتحسني  خصيصًا  مصممة  مستويات  أربعة  اختبار 

دورات تدريبية للتسلق.

تقع جزيرة ياس يف اجلانب الشمايل الشرقي ألبوظبي، وتبلغ مساحتها 25 كيلومرتًا مربعًا وهي وجهة 
سياحية فريدة مليئة باملرافق الرتفيهية والرياضية التي تناسب كافة أفراد العائلة، فضاًل عن اجملمعات 
من  إثنني  على  الضوء  تلقي  أن  ويسرها  اجلزيرة،  بزيارة  قامت  عمان  أجنحة  جملة  والسكنية.  التجارية 
أحدث إضافات التسلية واملرح وهما أعلى حائط التسلق وأكرب نفق هوائي للقفز احلر يف العامل إضافة 

إىل العديد من األلعاب التقليدية الكائنة يف املوقع. 

جـزيــرة يـاس:
منـتــزه العــائـالت يف أبــوظـبــي 

التحليق عاليـا
التي  اجلديدة  األنشطة  ومن  للزوار  االستثنائية  التجارب  من  الكثري  الوجهة  توفر 
احلر  القفز  لرياضة  هوائي  نفق  أكرب  هي  أبوظبي”  “كالمي  جممع  إىل  اضافتها  مت 
باتساع 10 أمتار وبارتفاع 32 مرتًا، والذي يعد األكرب من نوعه على مستوى العامل. 
تقنيات  السالمة وتدريبهم على  بتدابري  الزوار  تعريف  يتوىل املدربون املسؤولون 
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 4 أضعاف 

عدد املراوح املستخدمة يف حجرات القفز األخرى.
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جممع كالمي أبو ظبي: أكرب جممع للقفز احلر 



منتجع أمانبولو، جزيرة باماليكان الفلبني 
يقع منتجع أمانبولو على جزيرة باماليكان على مسافة 360 كيلومرت جنوب 
ميكن  حقيقي،  استوائي  فردوس  مبثابة  ويعد  مانيال،  الفلبينية  العاصة 
الوصول إليه عرب رحالت خاصة مدتها 70 دقيقة جوا من مطار مانيال الدويل. 
ويقول فريق منتجع أمانبولو بأنه ال يوجد هناك بلسم شاٍف للروح أفضل من 
أشعة الشمس الذهبية ومياه البحر الزرقاء. يف هذا املكان الرائع ميكن 
للزائر ارتياد الشواطئ مبياهها الزرقاء اخلالبة ورمالها البيضاء ومشاهدة 
األنشطة  من  العديد  ممارسة  عن  فضال  الشمس،  غروب  حلظات  أروع 
واملغامرات املائية مثل رياضة ركوب األمواج والغوص والتجديف بقوارب 
الكاياك. يوفر املنتجع أماكن لإلقامة ذات طراز تقليدي يف أجواء معيشية 
فاخرة، مع إمكانية الوصول املباشر إىل الشاطئ من خالل ممرات رملية 
الواقع بني  رائعة على مياه بحر سولو  بإطالالت  تتمتع  للمشاة  خمصصة 
واليابانية  الفلبينية  املأكوالت  أروع  املنتجع  ويقدم  وبورنيو.  الفلبني  ُجزر 
الشهية مثل أطباق األسماك وثمار البحر الطازجة واخلضروات واألعشاب 
املعدة من قبل فريق طهاة مميز. استمتع بكل حلظة تقضيها يف سبا 
التالل  التقليدية ويقع على أحد  العالجات  أنواع  الذي يقدم أفضل  املنتجع 

فوق رؤوس األشجار مع إطالالت مذهلة على البحر. 

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

موقع الطريان العماين اإللكرتوين.
www.omanair.com

معلومات من خالل اإلنرتنت 
منتجع وسبا أيانا بايل:

www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa

www.elephanthills.com :منتجع تالل األفيال
منتجع أمانبولو:

www.aman.com/resorts/amanpulo
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خميمات تالل الفيل الفاخرة



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

وما حولها. 
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أشعة الشمس ومياه البحر 
بلسم للنفس وغذاء للروح

منتجع أمانبولو، جزيرة باماليكان الفلبني



منتجع وسبا أيانا بايل أندونيسيا 
خليج  على  يطل  جرف  قمة  على  عاملية،  جوائز  على  احلائز  املنتجع،  هذا  يقع 
نظرا  الدويل.  بايل  مطار  من  باملركبة  دقيقة   20 مسافة  على  بايل،  يف  جيمباران 
فإن  فاخرة،  منتجعات  ثالثة  يضم  حيث  بايل  يف  املتكامل  الوحيد  املنتجع  لكونه 
وتناول  والتسلية  الرتفيه  مرافق  من  العديد  إىل  الوصول  فرصة  لك  سيتيح  ذلك 
إىل  باإلضافة  اإلقامة ويشمل ذلك 19 مطعما وحانة  أثناء فرتة  أشهى املأكوالت 
حانة الصخرة الشهرية التي تقع على ارتفاع 14 مرت فوق سطح البحر على قمة 
الهندي،  جرف يف شاطئ كريسيك يف منطقة جيمباران املطلة على احمليط 
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البدنية، وغري  للياقة  نادي شاطئ خاص وعدد 12 حمام سباحة ومركز  فضال عن 
ذلك الكثري. ميكنك أيضا االستمتاع بالعالجات الصحية التقليدية اإلندونيسية التي 
بايل، وهو أحد أفضل املنتجعات الصحية  تعود إىل قرون يف سبا ثريميس مارينز 
احلائزة على جوائز عاملية. كما ميكنك أثناء اقامتك يف هذا املنتجع النابض باحلياة 
الهندي فضال عن  الساحر فوق مياه احمليط  االستمتاع مبنظر غروب الشمس 
مشاهدة أروع املناظر الطبيعية، أو ميكنك قضاء فرتة الصباح أو ما بعد الظهر 

يف االسرتخاء على شاطئ الرمال البيضاء يف املنتجع. 

منتجع وسبا أيانا بايل بأندونيسيا



آسيا،  شرق  جنوب  يف  املنتجعات  من  عدًدا  عمان  أجنحة  جملة  استطلعت 
وإلقامة ساحرة من واقع التجربة، فإننا نقرتح عليك زيارتها واالستمتاع بقمة 

الفخامة وروعة الضيافة والرفاهية يف كل من أندونيسيا وتايلند والفلبني. 

منتجعات جنوب 
شرق آسيا:

مالذ رائع واستمتاع دائم 
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معلومات من خالل اإلنرتنت
www.bikingman.com :بايكنج مان عمان

بطولة الرجل احلديدي:
www.ironman.com/im703-oman

www.golfoman.com  :بطولة عمان املفتوحة
www.hauteroute.org :سباق هوت روت للدراجات

بطولة إبحار جي سي 32:
www.gc32racingtour.com

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

من  جديدة  جولة  جمددا  تعقد  حيث  اإلبحار  رياضات  لعشاق  سارة  بشرى 
عالية  القوارب  باستخدام  الشراعي  لإلبحار  الدولية   32 سي  جي  بطولة 
السرعة خالل موسمها السابع لعام 2020. وبعد إنتهاء موسم 2019 بنجاح 
مارس  شهر  أواخر  يف  مسقط  العاصمة  تستضيف  النظري،  منقطع 
سباق قوارب جي سي32 قبالة ميناء املوج. تشمل سلسلة السباق أربع 
مواقع أخرى هي ريفا ديل جاردا يف إيطاليا و الجوس يف الربتغال ومدينة 
اإليطالية،  سردينيا  جلزيرة  الشرقي  اجلنوبي  الطرف  على  فيالسيمينيوس 
وبطبيعة  القادم.  أكتوبر  شهر  يف  عنه  سيعلن  آخر  موقع  إىل  باإلضافة 
احلال، فريق الطريان العماين على أهبة االستعداد خلوض غمار املنافسات 

وحتقيق نتائج أفضل بعد أن تبوأ املركز الثاين يف نهائي البطولة عام 2019. 
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يف شهر مارس 2020، تنطلق 
جمددًا مسابقة اإلبحار باستخدام 
القوارب القوية عالية السرعة من 

طراز جي سي 32



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

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

سباق الرجل احلديدي 70٫3 
)21 فرباير(

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

عمان تتمنى حظا سعيدا لكافة املشاركني. 

بطولة عمان املفتوحة )27 فرباير - 1 مارس(
تنطلق بطولة عمان املفتوحة للجولف يف نسختها الثالثة يف السابع والعشرين 
للجولف  املوج  ملعب  على  األوروبية  اجلولة  جنوم  مبشاركة  فرباير  شهر  من 
املصمم بشكل رائع من قبل جريج نورمان يف مسقط، حيث يتوقع احلضور أروع 
مباريات اجلولف لبعض من أفضل العبي الرياضة العامليني. وللدفاع عن مركزه 
أفراد  جلميع  رائعة  اجتماعية  مناسبة   2020 املفتوحة  عمان  بطولة  تعد  األول. 
والشراب  الطعام  ومنافذ  الرتفيهية  األنشطة  من  جمموعة  خالل  من  العائلة 
حملبي  النشاطات  من  الكثري  توفري  يضمن  مما  الصاخبة،  البطولة  قرية   يف 

وعشاق اجلولف.
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األمريكي كورت كيتاميا الفائز ببطولة 
عمان املفتوحة للجولف عام 2019

بطولة عمان املفتوحة للجولف لعام 2020 

سباق هوت روت للدراجات لعام 2020 

سباق الرجل احلديدي 70٫3
استعد للنجاح



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

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

متنياتنا بالتوفيق لكافة املشاركني 
يف بطولة بايكنج مان
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مواقع اجلذب السياحي:
هل أنت جـاهـز، إًذا استعد ثم انطلق 

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

العامليني، ونوضح فيما يلي ذلك.  



معلومات من خالل اإلنرتنت
العمانية،  الوديان  حول  املعلومات  من  املزيد  ملعرفة 

ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين
www.omantourism.gov.om

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

السياحيني احملليني. 
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روائـع وادي شـاب

يعد وادي شاب مكانا 
مدهشا ورائعا



مهرجان هاي أبوظبي 
أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

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

www.hayfestival.com/abu-dhabi   .لوال هذا احلدث

رحالت الطريان العماين
مسقط/ لندن: 14 رحلة أسبوعية

مسقط/ نيودلهي: 21 رحلة أسبوعية
مسقط/ ميالنو: 10 رحالت أسبوعية

مسقط/ اسطنبول:
 14 رحلة أسبوعية )7 الطريان العماين، 

7 الرمز املشرتك(
مسقط/ أبوظبي:

35 رحلة أسبوعية )14 الطريان العماين، 
21 الرمز املشرتك(

مسقط/ بانكوك: 21 رحلة أسبوعية
مسقط/ دبي: 56 رحلة أسبوعية

مسقط/ غوا: 7 رحالت أسبوعية
زر www.omanair.com للحجز

مهرجان غوا
غوا، الهند

 22 – 25 فرباير 
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 أيًضا الكثري 
من الطعام والشراب الذي يقدم بال توقف. ميكنك بعد ذلك قضاء أروع األوقات فوق الرمال البيضاء 

www.goa.me  .الناعمة وحتت الشمس املشرقة على شواطئ غوا الساحرة

مهرجان دبي للمأكوالت 2020
دبي اإلمارات العربية املتحدة

26 فرباير- 14 مارس
اعتبارا من 26  يوم   18 املأكوالت، ويستمر ملدة  أنواع  بأجود  يزخر هذا املهرجان 
فرباير. ويقول املنظمون: يعرفكم هذا املهرجان على فنون الطهي التي تغتني 
بها دبي، ويتيح لكم جتربة أطعمة شهية من خمتلف دول العامل، وتذوق أطباق 
واالطالع  العامل  مطابخ  على  جوالت  إىل  باإلضافة  املشاهري،  من  طهاة  بتوقيع 
دبي  مهرجان  السعيدة.  واملناسبات  باألعياد  اخلاصة  الوالئم  إعداد  أسرار  على 

للمأكوالت من األحداث الهامة التي ال تنسى، فال تفوت الفرصة.
www.visitdubai.com/en

مهرجان نهر بانكوك
بانكوك، تايلند

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

من املأكوالت واملشروبات الشهية املتوفرة طوال الليل والنهار.
www.bangkokriverfestival.com
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معرض التصميم الهندي لعام 2020
13 – 16 فرباير 

نيودلهي – الهند 
أوكاال  يف  الفنية  اخلدمات  مركز  يف  لالنعقاد  الهندي  التصميم  معرض  يعود   
بنيودلهي، فضال عن أماكن أخرى يف كافة أنحاء املدينة ملدة خمسة أيام يعرض 
الداخلي واإلكسسوارات  والديكور  لألثاث واإلضاءة  التصميم  خاللها كافة جماالت 

وعروض التكنولوجيا املنزلية ألفضل العالمات التجارية احمللية والعاملية.
www.indiadesignid.com

أسبوع املوضة يف لندن
لندن، إجنلرتا

 14 – 18 فرباير
ودور  واملصممني  الزوار  من  اآلالف  يستقطب  كبري  حدث 
التي  الكبار  األربعة  املوضة  أسابيع  من  واحدا  ويعد  األزياء، 
تقام يف كل من لندن وباريس وميالنو ونيويورك. يوجه أسبوع 
املوضة يف لندن الدعوة للجميع ملتابعة آخر صيحات موضة 
منّصات  على  تتجّسد  التي  التصاميم  عن  فضال   2020 عامل 
ذات  تأتي  وأخرى  االبتكار  روح  حتمل  جمموعات  بني  العرض 
الكتشاف  الفرصة  أيضا  للزوار  ستتاح  بساطة.  أكرث  طابع 
التصاميم اإلبداعية حيث يلتقي الفن والتكنولوجيا واملوسيقى 
االستدامة  حول  شيقة  موضوعات  املصممون  ويستعرض 

واجملتمع و متكني العمل األخالقي.
www.londonfashionweek.co.uk

معرض أوراسيا الدويل للقوارب واليخوت
مركز إسطنبول للمعارض، إسطنبول، تركيا

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

www.cnravrasyaboatshow.com .العديد من األنشطة الرتفيهية

معرض دراجات كوزمو 2020 
مدينة فريونا )بالقرب من ميالنو(، إيطاليا

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

www.cosmobikeshow.com .باملركبة إىل الشرق من ميالنو
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فــعـــاليـــات عـــالـــمـــيــة
حـــول العالـــم هــذا الشـــهر...





معرض مسقط 
الدويل للكتاب 

واألدب،  الــقــراءة  لعشاق  ــارة  س بشرى 
للمؤمترات  الدويل  عمان  مركز  يستضيف 
واملعارض النسخة اخلامسة والعشرين 
يف  للكتاب  ــدويل  ال مسقط  معرض  من 
مــارس.   2 حتى  ــر  فــرباي  22 مــن  الــفــرتة 
النسخة  هــــذه  يف  االحـــتـــفـــال  ســيــتــم 
بالكتابة واألفكار واإلبداع، والكتب احمللية 

والعاملية.
www.mctbookfair.gov.om

معرض التصميم الداخلي والديكور واألثاث: حدث جدير بالزيارة 
م معرض التصميم الداخلي والديكور واألثاث يف الفرتة من 11 – 13 فرباير، حيث تعرض فيه أحدث احللول التقنية واملنتجات واخلدمات واحللول اخملتلفة يف  ينظَّ
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 

www.omanconvention.com  .تهتم باألعمال املعاصرة، اللوحات واملطبوعات الفنية، والصور الفوتوغرافية
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شهر فرباير يف سلطنـة ُعمان 
أشياء يجب رؤيتها والقيام بها ...

مـارس 2020
املنتخب العماين لكرة القدم 

األول  الُعماين  املنتخب  يلتقي  سوف  مارس،   31 بتاريخ 
اآلسيوية  التصفيات  ضمن  األفغاين  نظريه  القدم  لكرة 
املزدوجة ملونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023. 
الفوز  حتقيق  يف  جنح  العماين  املنتخب  أن  بالذكر  اجلدير 
على نظريه األفغاين بثالثة أهداف نظيفة يف املباراة التي 
أقيمت على استاد جممع السيب الرياضي يف مسقط، 
الدور  من  اخلامسة  اجملموعة  ضمن  الثالثة  اجلولة  يف 
أجنحة  جملة  املزدوجة.  اآلسيوية  التصفيات  يف  الثاين 
خالل  مماثل  جناح  حتقيق  العماين  للفريق  تتمنى  عمان 

الشهر املقبل.  



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 -أعّزكم 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 نخّلد به إجنازاته هو السري على نهجه القـومي، 
والـتــأّسي بخطاه النّيرة التي خطاها بثبات إىل املستقبـل

- جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم

9 | خري خلف خلري سلف
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 جاللة السلطان هيثم بن طارق
 بن تيمور آل سعيد املعظم
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قــابـوس.. لن نـنســاك وستبقى يف قلوبنـا



ألفية جديدة
السلطنة  حققتها  كبرية  اجنازات  وسط  الثالثني  الوطني  بعيدها  عمان  احتفلت   2000 عام  يف 
الراحل السلطان قابوس بن سعيد، ويف الوقت نفسه وبعد تاريخ طويل من  حتسب لقائدها 
البالد  وصول  وهي  عظيمة  مبناسبة  االحتفال  مت  اخمللص  والتفاين  املضني  الدؤوب  العمل 
كنقطة  واحملبة،  والتعايش  السالم  يسودها  التي  املزدهرة  املستقرة  الدول  مصاف  إىل 
املظفرة،  للمسرية  استكمااًل  اجلديدة  األلفية  نحو  منه  االنطالق  ميكن  راسخ  وأساس  حتول 
إرثها  من  املنبثقة  وثقافتها  األصيلة  العمانية  بالهوية  والتمسك  االرتباط  على  التأكيد  مع 
خري  فيه  ملا  اإلنسانية  احلضارة  أعماق  يف  جذورها  الضاربة  الثابتة  العربية  وقيمها   اإلسالمي 

األجيال القادمة. 

جاللـة السلطان قابـوس | 6

جاللة السلطان قابوس بن سعيد، األرث اخلالد
كنت  لقد  قلوبنا،  يف  وستبقى  ننساك  لن  قــابــوس.. 
بسريتك  خالدا  معنا،  ستظل  للوطن.  شاخما  ــزا  رم
لألمن  رمــزا  قلوبنا،  يف  وحمــفــورة  بل  باقية  العطرة 
واألمان والسالم، والقدوة يف القيادة، ونرباس الهدى 
أن يجزي جاللته خري اجلزاء،  إىل اهلل  نتضرع  الريادة.  يف 
احلسنة،  واملغفرة  الواسعة  بالرحمة  يتغمده  وأن 
والصديقني  الشهداء  مع  جناته  فسيح  يسكنه  وأن 

وَحُسَن أولئك رفيقا، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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مولد قائد عظيم 
أساتذة  يد  على  األوىل  علومه  تلقى  مبكرة،  سن  يف 
املدرسة  يف  االبتدائية  الصفوف  ودرس  أجالء، 
أن  إىل  أحاديثه  أحد  يف  أشار  وقد  بصاللة،  السعيدية 
وتاريخ  اإلسالمي  الدين  دراسة  على  والده  إصرار 
وثقافة عمان، كان له األثر العظيم يف توسيع مداركه 
واإلنسانية  العماين  شعبه  اجتاه  مبسؤولياته  ووعيه 
إجنلرتا  إىل  والده  أرسله   1958 العام  ويف  عمومًا. 
مؤسسة  يف  عامني  ملدة  تعليمه  واصل  حيث 
العام 1960  التحق يف  ثم  تعليمية خاصة يف سافوك، 
كضابط  امللكية  العسكرية  ساندهريست  بأكادميية 
خـاللهما  درس  عامني،  فيها  أمضى  حيث  مرشح، 
فيها  وتخرج  اجلندية،  فنون  وتلقى  العسكرية  العلوم 
الربيطانية  الكتائب  بإحدى  التحق  ثم  ثاٍن،  مالزم  برتبة 
مارس  أشهر  ستة  ملدة  الغربية  أملانيا  يف  العاملة 
خاللها أصول القيادة وواجبات األركان، وعاد بعد ذلك 
إىل اململكة املتحدة مرة أخرى وتلقى تدريبا خاصا يف 
سنتني،  ملدة  احمللية  احلكومة  يف  اإلدارة  أسلوب 
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 23 يوليو 1970، شرع جاللة 
– رحمه اهلل - يف العمل  السلطان قابوس بن سعيد 
على حتسني مستوى املعيشة للمواطن العماين، كما 
لتتبوأ  السلطنة  اقتصاد  حتويل  يف  حموري  دور  له  كان 
سواء،  حد  وعلى  األمم،  بني  تستحقها  التي  مكانتها 
احلياة  مناحي  كل  بتطوير  سامي  اهتمام  هناك  كان 
وعلى خمتلف اجملاالت. واألهم من ذلك بالنسبة لعمان 
األصيل  والرتاث  الغني  الثقايف  التنوع  على  اإلبقاء  هو 
واإلنطالق بخطوات واثقة نحو املستقبل، مع االستمرار 
العمانية  والثقافة  األصيلة  القيم  على  احملافظة  يف 
وأصول الدين اإلسالمي احلنيف. وقد كان حريا أن يطلق 
جاللة  توىل  يوم  املباركة،  النهضة(  )يوم  اليوم  هذا  على 
السلطان قابوس بن سعيد – طيب اهلل ثراه - مقاليد 
على  حتققت  كبرية  نهضة  ظل  يف  البالد  يف  احلكم 
والتعليمية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة  خمتلف 

واالجتماعية والصحية.

أيقونة اجملد ورمز السالم
العمل على  اهتمامات جاللته رحمه اهلل،  أوىل  كان من 
ومنطقة  بالده  يف  االستقرار  ودعم  السالم  نشر 
صفات  وحملت  أجمع،  والعامل  بل  األوسط  الشرق 
الداخلي  بالسالم  اهلل-  -رحمه  قابوس  السلطان 
الدبلوماسية، حيث  القيادة  واخلارجي مثااًل واضحًا عن 
بعيدة  بها،  خاصة  منطقة  يف  عمان  سلطنة  تقف 
أضحت  آخر.  حساب  على  لطرف  االنحياز  عن  متامًا 
تعمل  للجميع  واضحة  حمطة  الُعمانية  الدبلوماسية 
على مّد اجلسور بني األطراف وجتمع ما بني التناقضات 
وترّص صفوفها دائمًا للبحث عن حلول على املستوى 
اإلقليمي أو العاملي وعرفت عمان يف عهد السلطان 
ما  غالبا  منطقة  يف  السياسي  باستقرارها  الراحل 
الغربّية  الدول  توّجهت  حني  يف  األزمات،  بها  تعصف 
مرارا إىل مسقط لتطلب منها العمل كوسيط ليس يف 
الدولية  القضايا  يف  لكن  فحسب،  اإلقليمّية  النزاعات 
كل  يف  ثراه-  اهلل  -طيب  السلطان  جاللة  ودأب  أيًضا. 
للسلطنة  اخلارجية  السياسة  أن  تأكيد  على  مناسبة 
تقوم على الدعوة إىل السالم والوئام والتعاون الوثيق بني 
واإلنصاف  والعدل  احلق  مببادىء  وااللتزام  األمم،  سائر 
وفض  للغري،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم 
للبشرية  يحفظ  ومبا  السلمية،  بالطرق  املنازعات 

جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.



جاللة السلطان قابوس 
بن سعيد املعظم 

رحم اهلل جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم قائد مسرية سلطنة عمان املظفرة يف النهضة 
أرادها، فالقيادة اجلديدة،  التي سوف تستمر ومتضي قدما وعلى أسس راسخة ومتينة كما  والبناء، 
بتويل حضرة صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه- ُعرف عنها 
للعام  يناير  من  العاشر  يتذُكر  التاريخ  سيظل  سلف.  خلري  خلف  خري  فهو  واألصالة،  والتسامح  احلكمة 

2020، باعتباره يوم فارق ليس فقط يف تاريخ الشعب العماين، وإمنا يف تاريخ العامل أجمع.

العاشر من ينايـر
جاللة  احلديثة،  ُعمان  لنهضة  املؤسس  السلطان  جثمان  الرثى  فيه  وارى  تاريٌخ 
والعهد  الوعد  أجنز  أن  بعد  ثراه-  اهلل  -طيب  تيمور  بن  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
خمتلف  وعلى  اجملاالت  كل  يف  والسالم  احملبة  دعائم  وأرسى  األمل  وحقق 
الدول  مع  العالقات  مستوى  على  ليس  الداخلي،  الصعيد  على  سواء  املستويات، 
من  العامل  امتداد  وعلى  بل  فحسب  املنطقة  يف  والصديقة  الشقيقة  والشعوب 
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 حمفوًرا يف التاريخ 

بفضل إجنازاته العظيمة املاثلة للعيان، وستبقى بصماته جلية ال ميحوها الزمان.

صاللة وموعد مع القدر 
أكرم  القدر  الثامن عشر من شهر نوفمرب 1940، همست صاللة للمقربني أن  يف 
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 
يف  وأغزرها  لآلذان  وأحبها  التاريخ  يف  رنينا  األسماء  وأفضل  كثريا  املتداولة  غري 
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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رحالت عائـلـيــة 24
جزيرة ياس أبوظبي: وجهة املرح 

واملغامرات جلميع أفراد العائلة 

الرتاث العماين26
كنوز من املتحف الوطني

الطريان العماين28
يحلق عاليا 

الطريان العماين ...

املسافر املتميز32

مرحبا بكم34

 الرتفيه يف األجواء39

جملة الرحالت اجلوية للطريان العماين تصدرها:

دائرة االتصاالت التنفيذية واإلعالم
ص.ب: 58، ر.ب: 111، مطار مسقط الدويل، سلطنة عمان

هاتف: 24259616 - 968+
wings@omanair.com :الربيد اإللكرتوين

www.omanair.com :موقعنا على شبكة اإلنرتنت
رئيس التحرير

أسامة بن كرمي احلرمي
Usama.AlHaremi@omanair.com

مت االنتاج نيابة عن الطريان العماين بواسطة:
الشركة الوطنية لـلنشر واإلعالن ش.م.م.

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

املدير التنفيذي
أشوك سيفارنا

ashoksuvarna@npaoman.com

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: 99257807 968+ 
مصادر الصور:

صورة الغالف: شرت ستوك - تاميز أوف عمان
أجندة

www.mctbookfair.gov.om :معرض مسقط الدويل للكتاب
www.omanconvention.com  :مركز عمان للمؤمترات واملعارض

املنتخب العماين: جيتي إميجز
www.londonfashionweek.co.uk :أسبوع لندن للموضة

www.indiadesignid.com  :2020 معرض التصميم الهندي
www.cosmobikeshow.com :2020 معرض دراجات كوزمو

www.cnravrasyaboatshow.com  :معرض أوراسيا للقوارب
www.hayfestival.com/abu-dhabi  :مهرجان هاي أبوظبي

www.bangkokriverfestival.com  :مهرجان نهر بانكوك
www.visitdubai.com/en  :2020 مهرجان دبي للمأكوالت

كرنفال غوا: شرت ستوك

مصادر الصور
حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس: جيتي إميجز

 www.alwatan.com/سلطنة عمان: الوطن
يجب أن ترى: جيتي إميجز

اكتشف سلطنة عمان:  بايكنج مان عمان: www.bikingman.com الرجل احلديدي عمان 70.3: 
www.ironman.com/im703-oman  بطولة عمان املفتوحة www.golfoman.com؛ 

هوت روت سلطنة عمان www.hauteroute.org; جولة سباق جي سي 32 
www.gc32racingtour.com

معلم سياحي فاخر: منتجع وسبا أيانا بايل:  www.ayana.com تالل األفيال: 
www.aman.com :أمانبولو  www.elephanthills.com

www.yasisland.ae  رحالت عائلية: جزيرة ياس
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(

األوراق املستخدمة يف جملة أجنحة عمان معتمدة من برنامج اعتماد شهادة الغابات وجملس رعاية الغابات وتتكون من 
الغابات هي منظمة  الغابات. منظمة اعتماد شهادة  الورق واللب املعاد تدويره واملعتمد من جملس رعاية  مزيج من لب 
الغابات  توريد  أنحاء سلسلة  الغابات على مستوى كافة  لتعزيز املمارسات اجليدة يف  دولية غري ربحية وغري حكومية تعمل 
أما جملس  البيئية واالجتماعية واألخالقية.  للمعايري  االحرتام  الغابات اخلشبية وغري اخلشبية بكل  لضمان أن حتظى منتجات 

رعاية الغابات فهو منظمة عاملية غري حكومية متخصصة يف تعزيز اإلدارة املسئولة عن الغابات على مستوى العامل.

أيًا كان سبب حدوثها. اآلراء ووجهات النظر  أية أخطاء أو جتاوزات تتضمنها هذه اجمللة،  الناشر أية مسؤولية عن  ال يتحمل 
يسمح  وال  حمفوظة  احلقوق  جميع  الناشر.  رأي  عن  بالضرورة  تعبـر  وال  كتابها  نظر  وجهة  عن  تعرب  اجمللة  هذه  يف  الواردة 

بنسخ أو حفظ أو إسرتجاع أو تراسل أي جزء من هذه اجمللة وبأي طريقة كانت دون إذن خطي مسبق من مالك احلقوق.

جملس رعاية الغابات منظمة اعتماد شهادة الغاباتيرجى إعادة التدوير بعد االستخدام
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جاللة السلطان قابوس بن سعيد 4
أعز الرجال وأنقاهم 

جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم 
نهضة متجددة وعزم كبري ملواصلة 

مسرية اخلري والتنمية
8

احملتـويات
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عبدالعزيز بن سعود الرئيسي
الرئيس التنفيذي

 حضرة صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس 

 - طّيَب اهلل ثراك: 
لقد شهد الشعب 

العماين حتت ظل قيادتكم 
احلكيمة نهضة شاملة 
وتطور كبري يف خمتلف 

اجملاالت وامليادين. 
رحمكم اهلل وأسكنكم 

فسيح جناته

شركة الط�ان الرائدة 
� العا� عن فئة الدرجة ا�و�

أفضل برنامج مكافأة 
والء املسافرين

شركة الط�ان الرائدة 
� الشرق ا�وسط

قاعة الط�ان الرائدة � 
العا� عن درجة رجال ا�عمال

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 
ربه  جوار  إىل  أنتقل  الذي  عليه-،  اهلل  -رحمة  تيمور  بن  سعيد  بن  قابوس 

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.

د اهلل فقيد الوطن بواسع رحمته، نستهل عهدًا  راعة إىل الباري عزَّ وجلَّ مبتهلني بأن يتغمَّ ونحن نرفع أكفَّ الضَّ
ـ على  جديدًا نبايع فيه حضرة صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه 
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 
لبالدنا  مشرفة  صورة  ليبقى  السفر،  قطاع  يف  واجلودة  الضيافة  معايري  أفضل  وفق  الكرام  وضيوفه   الغايل 

احلبيبة عمان.

نشكركم على اختياركم السفر معنا. ونتطلع إىل معاودة الرتحيب بكم قريبا على منت رحالتنا يف 2020. 





جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور 
أعـز الـرجــال وأنـقـاهــم

18 نوفمبــر 1940 - 10 ينـايــر 2020
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