EDITORIAL
رئيس مجلس اإلدارة

المهندس عصام شموط

مسافرينا األعزاء
إن سعادتي تتجدد معكم باستمرار ،بينما تحملكم أجنحتنا ،أجنحة الشام للطيران ،وبرعاية الله لوجهتكم المنشودة،
حيث تقلبون صفحات هذا العدد من مجلة « المســافر» لنطلعكم فيه على كل جديد ونشــعر معكم بدفء اللقاء.
ً
ً
مميزا بكل ما تعنيه الكلمة ،ليس لســورية الحبيبة فحســب ،بل لشــركتكم ،أجنحة الشــام
صيفا
لقد كان صيف 2017
ً
أيضا.
للطيران

فالفعاليات والنشــاطات المتنوعة أغنت وأثرت هذا الموسم وبشرت بالخير الكثير لوطننا العظيم.
وهاهي مشــاركاتنا في العديد من الفعاليات وعلى رأســها في معرض دمشق الدولي ضمن دورته الـ  59تترجم
هذا التعافي ،وتنقل للعالم أجمع رســالة حب وســام ودعوة للنهوض معكم من جديد لنشارك في إعادة اإلعمار
والبناء.

ً
دوما حرص أجنحة الشــام على دورها في دعم قضايــا المجتمع واهتماماته ،هذا
لقــد أكدنا في الماضي ونؤكد
باإلضافة إلى الهدف الرئيســي الذي نعمل من أجله وهو تســهيل وصول ونقل السوريين من وإلى وطنهم األم
ً
إضافة لخطط توســيع شــبكة محطاتنــا لتلبية طموحات
بأقصى درجــات األمان والراحة ،وبأقل التكاليف الممكنة
ً
مؤخرا عــن رحالتنا الى محطاتنا الجديدة لكل مــن «يريفان» أرمينيا ومحطة
ومتطلبات مســافرينا ،حيث تم اإلعالن
أربيل في كوردستان العراق.
لقد حفل هذا الموســم ،بكل فخر ،في رعايتنا للعديد من النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياحية والثقافية
والرياضية والتعليمية ،والتي تصب في خدمة المجتمع الســوري ولعل أبرزها تجلى في دعمنا المســتمر لنادي
فريق الجيش العربي الســوري في كافة مبارياته الرياضية وتكريمنــا من قبل إدارة نادي الجيش ،رعايتنا الذهبية
لمهرجانــات ســياحية وثقافية متعددة مثــل «مهرجان قوس قزح» الــذي أقيم في دار األســد للثقافة والفنون
«األوبرا» ،رعاية ذهبية لمهرجان «باب الشمس السياحي في طرطوس» ،تكريم األوائل المتفوقين لطالب الثانوية
العامة بفرعيها العلمي واألدبي في فندق الشــام ،والمشاركة كراعي رسمي لملتقى الحوار االقتصادي الذي
أقيم في فندق داما روز دمشــق تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وغيرها الكثير.
ً
أخيــرا أود أن أنتهز الفرصة ألبارك الســواعد التي تعمل معنا في الشــركة والجهود التي تبــذل كي تبقى أجنحة
الشام الخيار األول واألفضل لجميع مسافرينا.
من جديد أشــكركم الشــكر الجزيل على ثقتكم بأجنحة الشــام ويســعدني التواصل المســتمر معكم مع تمنياتي
القلبية لكم برحلة ســعيدة ووصول أمن ومريح وإ¬لى لقاء قريب بإذن الله.
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مجلة دورية غير مخصصة للبيع ،تصدر عن شركة أجنحة الشام
ً
ً
وحصريا على متن رحالتها.
مجانا
للطيران وتوزع للمسافرين
ً
دوريا عن مكاتب الشركة في دبي _ اإلمارات العربية المتحدة.
تصدر
جميع الحقوق محفوظة لشركة أجنحة الشام للطيران.
المواد المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي
إدارة الشركة
للمراسلة واإلعالن على صفحات المجلة يرجى التواصل على
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افتتاح خط دمشق يريفان أرمينيا
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من خــال ربطها المتميز ما بين دمشــق

ليشــهد الثامن والعشــرين من حزيران/

والعديــد مــن عواصم شــرق آســيا عبر

يونيو الفائت افتتاح خط يريفان دمشــق،

طهران والكويت ومسقط ،أجنحة الشام

تحــت إشــراف مجلــس إدارة األجنحــة

للطيــران تقوم بافتتاح خط جديد ســيتيح

والقائميــن عليهــا وبحضــور مجموعــة

ربــط عــدد كبير مــن األرمــن المتواجدين

كبيرة من الفنانين واإلعالميين السوريين

في ســورية ولبنان ببلدهم األم وسيعزز

باإلضافة إلــى نخب ثقافيــة واقتصادية

التواصل التجاري والثقافي واالجتماعي

كبيرة .

بيــن ســورية وأرمينيــا اللتــان تربطهما

السفير األرميني بدمشق الدكتور آرشاك

عالقات سياسية متميزة” ،مبينة أن قرب

بوالديان أعرب عن أمله بأن “تســهم هذه

مطــار يريفان مــن المطــارات األوروبية

الرحــات في تعزيز العالقــات االجتماعية

الكبرى ســيمكن من تأمين حركة ترانزيت

بالدرجــة األولــى وتوطــد التعــاون بين

مريحة بين دمشق والمدن األوروبية.

البلدين الصديقين في كل المجاالت

حيث انطلقــت أولى رحالتهــا إلى مطار

وعقــب لقــاء هــذه النخــب فــي قاعة

يرفان في  21من حزيــران /يونيو الفائت

االســتقبال بمطار يريفان أوضح ســعادة

 ،لتمثــل هــذه الوجهة الجديــدة لألجنحة

الســفير الســوري فــي أرمينيــا عصام

قفزة نوعية على جميع األصعدة الثقافية

نيــال أهمية افتتــاح هذا الخط المباشــر

واالقتصاديــة واالجتماعية والفنية أيضا،

في ضوء العالقات المتينــة القائمة بين

البلديــن باالضافة لوجود عدد كبيــر من أبناء
الجالية السورية في أرمينيا الراغبين بالعودة
لبالدهم إذ ســيوفر هذا الخــط عليهم الكثير
من العناء والجهد وال سيما مع وجود العديد
من رجال األعمال في سورية الراغبين بزيارة
أرمينيــا ولقــاء نظرائهم األرمينييــن لتفعيل
العالقات وخاصــة في ضوء اإلنجازات الكبيرة
التي يحققها الجيش العربي الســوري في
العديــد مــن المناطــق في ســورية منوها
بالموقــف األرمينــي الداعم لســورية في
حربها على اإلرهاب.
مــن جهــة أخــرى رحب مديــر مطــار يريفان
الدولي مارسيل وندي باستئناف الرحالت بين
ســورية وأرمينيا معتبرا أن “أرمينيا شــقيقة
لسورية.
أجنحة الشــام قامت باستقصاء أراء ضيوفها
الكــرام حول افتتاح هذا الخط الجديد فأعربوا
عن اهتمامهم بأهمية هذا الخط ،وتقديرهم

للجهود المبذولة في سبيل راحة المسافرين

كل أنحاء العالم.

عبر خطوط األجنحة للطيران.

األستاذ الجامعي د.بهجت عكروش المسافر

الفنانة ســلمى المصري باركــت افتتاح خط

على متن الطائرة إلى يريفان أشار أن افتتاح

دمشــق يريفان  -يريفان دمشق ،معربة عن

الوجهة الجديدة إلى أرمينيا ستشجع الحركة

األهمية االقتصادية واالجتماعية إلفتتاح هذا

الســياحية وتعزز العالقات بين البلدين معتبرا

الخــط وخاصة بعــد العقوبــات والضغوطات

أن “تســيير هــذه الرحــات انتصــار لســورية

المفروضة على سوريا مبينة أن هذه العودة

وقطاعها الخاص الذي يعــد رافدا لالقتصاد

ســتكون عودة خير إلعادة خطوط السفر إلى

الوطني.
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محطة كوردستان أربيل على خارطة
محطات األجنحة الجديدة
ال تــزال أجنحــة الشــام للطيــران تبــذل
المزيد من الجهود المســتمرة لتوســيع
محطاتهــا خارج ســوريا ،بهــدف تخفيف
معاناة الســوريين في السفر ،وتنقلهم
فــي كل االتجاهات ،في ظــل االجراءات
االقتصاديــة الحالية ،لتضيف محطة أربيل
على قائمة خارطتها ،حيث سيرت الشركة
أولــى رحالتهــا إلــى أربيل فــي  19من
حزيران  /يونيو  2017والتي من شأنها أن
تقــوي العالقات التجارية وتســهل حركة
المسافرين والبضائع بين البلدين.
يذكــر أن أجنحــة الشــام للطيــران قــد
تأسســت نهايــة عــام  2007كأول ناقل
جــوي وطنــي خــاص ،وبدأت بتشــغيل
أولى رحالتها الجوية من مطار دمشــق
الدولي الــى مدينــة بغداد/العراق ثم
ً
تدريجيــا فــي خارطة
أخــذت بالتوســع
ً
محطاتها المباشرة لتشمل حاليا كل من:
بغــداد ،النجــف األشــرف ،البصــرة،
الخرطوم ،مســقط ،الكويــت ،الدوحة،
طهران ،يرفــان (أرمينيا) ،القامشــلي،
الالذقية اضافة لرحالتها غير المباشــرة
عبر مطار طهران إلى مدن شــرق أسيا
والصين وعبــر مطار الكويت الى كل من
جدة ،الرياض ،دبي والشارقة
هذا وتعتبر الشــركة عنصر األمن واألمان
للمســافرين من أولــى أولوياتها لذلك
فهي تعمل بجد ونشاط لكي تبقى في
الطليعة من حيث الخدمات التي تقدمها
ً
أيضا لكافة مسافريها على متن رحالتها
ً
سفيرا لسوريا في
وتسعى لكي تمثل
كافة المحطات التي تشغلها.
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األجنحة تقيم مأدوبة إفطار أليتام دار الرحمة في شهر رمضان المبارك
فأمــا اليتيــم فــا تقهــر  ..في ظــل االهتمام
المستمر من قبل أجنحة الشام للطيران بمختلف
أطيــاف المجتمــع الســوري والســيما هــذه
الشــريحة من المجتمع ومشــاركتها االحتفاالت
والمناســبات المختلفــة وخاصــة فــي شــهر
رمضان المبارك الــذي تتلخص فيه قيم العطاء
والتواصل والرحمة.
شــهد  26من حزيران /يونيو الفائت رعاية أجنحة
الشام لمأدبة إفطار ما يقارب  500طفل و طفلة
فــي «دار الرحمة لاليتام» في حــي ركن الدين
الدمشقي ،في فعالية إفطار صائم ..تخلل هذا
اإلفطار تقديم أطفال الدار بعض الفقرات الفنية
المميزة كالرقص والشعر والغناء ،وحضور بعض
المدراء التنفيذين من األجنحة بالضافة لعدد من
أفراد طاقم الضيافة الجوية لدى الشركة ،وعدد
من الكوادر اإلعالمية.
إدارة الشــركة تشــكر العاملين في الدار وعلى
رأسهم السيدة براءة األيوبي مديرة دار الرحمة
لأليتام على حســن إشرافهم وتنسيقهم لنجاح
هذه المأدبة المباركة.
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مكاتب األجنحة ضمن حفل
إفطار في فندق الشيراتون

أجنحة الشام للطيران تكرم مكاتب السياحة

الســياحة والســفر ووكالء مبيعاتها ضمن

عن الشــركة التــي ولدت في عــام 2007

والســفر ضمن حفل إفطــار رمضاني في

القطر،باإلضافة لدعوة شخصيات اقتصادية
ً
وعــددا مــن الشــخصيات
ورجــال اعمــال

للميالد واستمرت بتطوير خدماتها وتوسيع
عمل محطاتهــا في عواصم العالم وخاصة

حيــث أقامــت األجنحــة حفــل إفطــار خالل
ً
شــهر رمضــان المبــارك
تكريمــا لمكاتــب

الرســمية وعددا مــن االعالميين ،لتشــكر

الــدول التــي ينتشــر فيهــا المغتربــون

جهودهم المبذولة ولتــروي لمحة تاريخية

السوريين.

فندق شيراتون في دمشق.
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أطفال السرطان في رعاية
أجنحة الشام للطيران
ابتسم فأنت برفقة أجنحة الشام للطيران

الســرطان ،حيث قامت الشــركة بأفطار

وقــد صرح مدير تطويــر األعمال لألجنحة

حيث شاركت األجنحة للطيران في  21من

يتضمــن توزيــع الهدايا علــى األطفال

السيد أسامة ساطع بأن هذه المشاركة

حزيران /يونيو 2017بمبادرة ابتســامتي

وإقامــة بعــض المســابقات والعروض

تأتي ضمن اهتمامات الشركة ورسالتها

المقامــة في نادي الكهرباء بدمشــق

الترفيهيــة للمرضــى ،بحضــور عدد من

التي تهــدف إلى التخفيــف من معاناة

بالتعاون مع تجمع ســورية األم ،لرســم

الفنانين واإلعالمين إلضافة جو من الحب

هؤالء األطفال وإدخال الفرحة والســرور

ابتســامة صادقــة على وجــوه أطفال

والفرح لألطفال .

إلى قلوبهم .
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األجنحة تشارك بسباق الدريفت
على حلبة معرة صيدنايا
شاركت األجنحة برعاية ذهبية لسباق الدريفت
الــذي أقيــم علــى حلبة نــادي الســيارات
السوري في معرة صيدنايا المرحلة االولى
من بطولة ســورية الثانية عشــرة لسباقات
ً
متســابقا وحقق
الســرعة بمشــاركة ثالثين
فيهــا محمد الفوال مفاجــأة بإحرازه المركز
األول في بطولة ســورية الثانية لمســابقة
الدريفت.
مدير المكتب الرياضي و مدير الســباق خالد
االتاســي بين أن بطولة الدريفت لهذا العام
مؤلفــة من ثالث مراحــل يتنافس من خاللها
المتسابقون للحصول على لقب بطل سورية
منوها بان المسار لهذا العام صمم مشابها
للمسارات العالمية نسبيا كما يشترك ببعض
الحركات الفنية والمهارية لتهيئة المتسابق
للمشــاركة فــي البطــوالت الخارجيــة ..من
جانبــه أكد رئيس نادي الســيارات الســوري
المهندس وليد شــعبان ان رياضة السيارات
فــي ســورية تطــورت بشــكل الفــت خالل

أبطالنا منافســين ألقــوى أبطال الشــرق

رئيس اللجنة المنظمة للســباق لؤي جمعة

السنوات القليلة الماضية حيث وصل النادي

األوسط ،وأشار شعبان إلى أن النادي حقق

ان ســباق الدريفت له اسس وقوانين خاصة

إلى أعلــى مســتوى فــي المنطقة في

العديد من اإلنجــازات خالل الفتــرة الماضية

حيــث يتم فيــه عــرض مهــارات معينة في

هذه الرياضــة ونظم العديد من الســباقات

أبرزهــا تقييمــه بالمرتبة الذهبيــة للنوادي

القيــادة وتحــدد عالمات لكل حركــة من قبل

والــدورات وكانــت هــذه الســباقات بأعلى

العالميــة مــن قبل اللجنــة الدائمــة لتقييم

لجنة حكام خاصــة وال يعد عامل الزمن مؤثرا

مســتوى تنظيمي وجماهيــري كما أصبح

تطــور وإنجازات نــوادي العالــم ،كما أوضح

على نتيجة السباق.
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أجنحة الشام للطيران تعانق بأجنحتها طرطوس
وتشارك برعاية ذهبية لمهرجان باب الشمس

طرطوس  2أب 2017

األجنحــة تبزغ من باب الشــمس فــي رعاية
ذهبيــة لمهرجان باب الشــمس المقام تحت
رعاية وزارة الســياحة وبالتعــاون مع اإلتحاد
الرياضــي العــام وغرفــة تجــارة وصناعــة
طرطوس ،حيث تقيم شــركة اكيوت مهرجان
باب الشــمس الثالث في مدينــة طرطوس
من  2لغاية  6اب  2017وســط حضور شــعبي
ورســمي مميز ،حيث شــاركت أجنحة الشام
للطيران فــي رعاية ذهبية لهــذا المهرجان

ممثلة بوزارة السياحة وأمين فرع حزب البعث
العربــي االشــتراكي ومحافــظ طرطــوس
وأكــد علــى الــدور الريــادي الــذي تلعبــه
الشــركة في دفع عجلــة الحركة الســياحية
بشــكل عام في ســوريا مــن خــال الترويج
المســتمر في المحطات التي تشــغل اليها
رحالتهــا والنشــاطات التي تقــوم بها في
تلك المحطات لتشــجيع السوريين المقيمين
بالخارج وغير السوريين لزيارة سوريا الجميلة
وأشار الى أن هذه المهرجانات والمناسبات

إنما تعكس حب الســوريين للحياة وتعتبر بحد
ذاتها إشــارة الى تعافي الوطن ودعوة كل
المغتربين والمحبين لسوريا لزيارتها.
يذكر أن أجنحة الشــام للطيران قد تأسســت
نهايــة عــام  2007كأول ناقــل جوي وطني
خاص وبدأت بتشــغيل أولــى رحالتها الجوية
من مطار دمشق الدولي الى مدينة بغداد/
ً
تدريجيا على خارطة
العراق ثم أخذت بالتوسع

ً
حاليا كل من :
محطاتها المباشرة لتشمل

بغداد ،النجف األشــرف ،البصــرة ،الخرطوم،

والذي تضمن العديد من األنشطة الترفيهية

مســقط ،الكويــت ،الدوحة ،طهــران ،يرفان

والعــروض الفنيــة واألنشــطة الرياضيــة

(أرمينيــا) ،القامشــلي ،الالذقيــة اضافــة

المختلفة ،وقد أقامت أجنحة الشام للطيران

لرحالتها غير المباشرة عبر مطار طهران الى

خــال المهرجــان مجموعة من المســابقات

مدن شرق أســيا والصين وعبر مطار الكويت

الشــيقة للحضور والمشــاركين وقدمت عدد

الــى كل من جدة والرياض ودبي والشــارقة

مــن التذاكــر المجانيــة للرابحيــن على متن

وغيرهــا ..هذا وتعتبــر الشــركة عنصر األمن

رحالتها الى محطاتها المختلفة.

واألمــان للمســافرين من أولــى أولوياتها

وعلى هامش المهرجان قامت لجنة التكريم

لذلــك فهي تعمل بجد ونشــاط لكي تبقى

بتقديم الدرع التكريمي لشركة أجنحة الشام

في الطليعة من حيث الخدمات التي تقدمها
ً
أيضــا لكافــة مســافريها على متــن جميع

مدير تطويــر األعمال وممثل الشــركة كلمة

رحالتها وتسعى كي تكون خير سفير لسوريا

شكر بها الجهات الرسمية الراعية للمهرجان

في كافة المحطات التي تشغل اليها.

للطيران وقد ألقى الســيد أســامة ساطع،
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أجنحة الشام ..
راعي ذهبي لمعرض التعليم الدولي
ضمن رسالة أجنحة الشام للطيران وسعيها المستمر كشريك استراتيجي
في دعم مســيرة التعليم وتنمية قدرات ومهارات الشباب السوري في
ً
ً
مميزا كراعي
حضــورا
مجاالت أكاديميــة وعلمية متنوعة ،كان للشــركة
ذهبي لمعرض التعليم الدولي الذي أقيم بالفترة بين  25 – 23تموز 2017
تحت رعاية وزيــر التعليم العالي ،الدكتور عاطف نداف ،وتنظيم مجموعة
البجعــة للمعــارض والمؤتمــرات وذلك في فنــدق داما روز بدمشــق..
شارك بالمعرض العديد من الجامعات واألكاديميات والمعاهد الحكومية
والخاصة باإلضافة للعديد من شركات الخدمات التعليمية وغيرها .وقد تم
تكريم شركة أجنحة الشــام للطيران من قبل ممثل السيد الدكتور عاطف
نداف ،وزير التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ،كما قدمت
مجموعــة البجعة للمعــارض الدرع التــذكاري وشــهادة التكريم لممثل
الشركة السيد أسامة ساطع ،مدير تطوير األعمال.
وفــي لفتة مباركة ،قدمت أجنحة الشــام للطيــران جناحها الخاص في
ً
تكريما للدكتور محمد خير شــعال،تخللها تكريم أجنحة الشــام
المعــرض
للطيران للطبيب الشــيخ محمد خير الشعال على دوره في توجيه ونصح
الشباب واألسرة وتقديم المحاضرة من موقع جناح األجنحة.

13

أجنحة الشام

أجنحة الشام ترحب بكم
أنت في عهدة أجنحة الشام للطيران ...
اختر ميزات سفرك على الدرجة السياحية أو درجة رجال األعمال
إذ توفر أجنحة الشام للطيران نوعين من التذاكر ،األولى هي الدرجة السياحية التي تمكنك من
اصطحــاب  30كغ من الحقائب واألمتعة ،باإلضافة إلى  7كغ باليد ،إلى جانب وجبة إفطار ،غداء،
عشاء مجانية.
أما مســافر درجة رجال األعمال فيمكنك اصطحاب  40كغ من الحقائب باإلضافة إلى 7كغ باليد،
َ
أيضا وجبة إفطار ،غداء ،عشاء مجانية.
كما نقدم لك
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للقهوة لغز عميق على سطح األرض فكيف سيكون
هــذا اللغــز بين الغيــوم والنجوم  ...خذ قســطا من
الراحــة مع فنجان قهوتك الســاخن وأنت في رحاب
السماء في ظل جو هادئ ولطيف.

أجنحة الشام تقدم لك خدماتها المتعلقة بالسالمة والضيافة واالهتمام المباشر على كال الدرجتين.
اشتري تذكرتك من مكاتب األجنحة وتمتع بأروع العروض واألسعار في دمشق – الفردوس – هاتف .9211
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كواليس األجنحة

فراس إدلبي المستشار المالي لألجنحة
ضمن حرص كادر مجلة المســافر على نقل صورة لمســافريها األعزاء عن
كواليــس عمل اإلدارييــن القائمين على نجاح عمل شــركة أجنحة الشــام
للطيران قمنا بزيارة السيد فراس إدلبي المستشار المالي لألجنحة ،حيث
أوضح أن أجنحة الشام للطيران هي أول شركة طيران سورية في القطاع
الخاص ،سعت منذ بداية تأسيســها على بناء قاعدة مالية راسخة وقوية
معتمدة في ذلك على مصادر التمويل الداخلية للشركة وبرأسمال سوري
خالــص ،وعن طريق تطبيــق أعلى معاييــر العمل المالي والمحاســبي
بواســطة رفد الشــركة بكوادر وخبرات وطنية ذات كفاءات مالية ومهنية
لمساعدة الشركة في وضع واتخاذ القرارات االستراتيجية.

ً
مســلطا
كما لخص الســيد فراس األهداف اإلدارية والمالية في األجنحة

الضوء على السياسات المحاســبية والمالية ذات المعايير العالمية التي
تواكــب التطــورات االقتصادية وتحافظ على قوة ومتانــة المركز المالي
للشركة.

ً
ً
كبيرا في تجهيز الموازنات
اهتماما
باإلضافة إلى أن اإلدارة المالية تولي
التقديريــة وتحليــل المؤشــرات االقتصاديــة لمواجهة العقبــات والتنبؤ
بالمنحى االقتصــادي وتطوير العمل اإلداري وتحضير دراســات الجدوى
االقتصاديــة لخطط الشــركة التوســعية فــي الوصول لمحطــات جديدة
وتقديم خدمات جديدة إقليمية ودولية.
ً
منوهــا لعمل اإلدارة المالية على تأمين حســن ســير وســامة العمليات
التشغيلية للشركة والمحافظة على أعلى معايير السالمة والجودة أثناء
تقديم مختلف خدمات النقل الجوي للمسافرين على خطوط شركة أجنحة
الشام للطيران.
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المهندس عماد ناصر مدير إدارة المعلوماتية
ِأجمــع االقتصاديون على ان النمو يتحقق انطالقا مــن نمو القدرات الفنية و

التنظيميــة لذلك إن المعلوماتية هي عصب لعملية التنمية الســريعة و اليوم
أصبحــت المعلوماتية و المهارات تقف اآلن منفردة كمصدر للميزة و المقارنة،
فضمــن األنظمــة االلكترونية الحديثــة والمتطورة قمنا باالطــاع على بعض
المعلومات المتعلقة بقســم ال itفي شركة أجنحة الشــام للطيران فالتقينا
باألستاذ المهندس عماد ناصر ليحدثنا عن قسم المعلوماتية الخاص بالشركة.
حيث بين المهندس عماد مساعي األجنحة في التطوير والتحديث المستمر من
خالل ســعيها الدائم في أن تكون الرائدة و السباقة بين شركات الطيران على
المســتوى العالمي من خالل مواكبة التطــور التكنولوجي في كل مايتعلق
بأنظمة المعلومات و الشــبكات وفــي كل ماهو جديد مما يوفر الســامة و
األداء العالي المتميز.

ً
مضيفا إن ادارة المعلوماتية في االجنحة بأقسامها عملت على تطوير النظم
المعلوماتية في الشركة لتسهيل عمل اإلدارات و تقديم الحلول المعلوماتية
بانواعها  ,و جديد الشــركة إطالق برنامج (نقاطي) وهو برنامج مكاقات ألي
وجهة من وجهات أجنحة الشــام الدولية المباشــرة حيث يحصل المسافر على
عدد نقاط بعد أن يقوم باإلشتراك بالبرنامج و يحصل بعدها على تذاكر مجانية .
يعمل النظام المبرمج على تقســيم المشتركين إلى فئات بشكل ألي وإدارة
جهــات اتصال الزبائن و حســاب النقــاط اتوماتيكيــا كما يصدر إشــعار حصول
المشتركين على التذاكر المجانية عن طريق البريد االلكتروني .
كمــا نوه المهنــدس عماد إلــى دور قســم المعلوماتية فــي تنظيم إدارة
الحقيبــة االلكترونية على الطائرة من خــال برمجيات تقوم بإصدار تقارير على
مدار الســاعة و الجدير بالذكر أن أجنحة الشام للطيران أولى الشركات العاملة
في الجمهورية العربية الســورية في استخدام النظام الرقمي الجديد الذي
يحــوي جميع االنظمة و المعلــوات التي يحتاج إليها قائــد الطائرة كالجداول
والخرائــط و المســارات الجوية و مخططــات المطارات و معلومــات األداء و
الجوانــب الفنية و الكتيبــات الرقمية التي يحتاج إليهــا مبرمجة على االجهزة
اللوحيةالمحدثة .
ً
ً
مؤكدا أهمية هذا القسم وموضحا أن أهمية قسم المعلوماتية التكمن فقط
ً
تكميليا  ,وإنما من
فــي جمع وتحليل المعلومات ولم يعد قســم المعلوماتية
أهــم واجبات ووظائف هذا القســم هو البحث عن الحلول وايجادها بالســرعة
والدقة في عالم متسارع .
وإن الحلــول المعلوماتيــة والتقنيــة بوجــود طواقــم عمل هندســية و فنية
اختصاصيــة تعمل ضمــن نطاق الشــركة تحقــق قيمة مضافة فــي مجاالت
المحاســبة ،حجوزات التذاكر ،الشــحن الجــوي ،التحكم بإجــراءات وزن األمتعة
والمغادرة والحجز عبر االنترنت.
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رنا دغالوي مديرة الضيافة الجوية
المضيف الجوي أو المضيفة الجوية هو عنصر أساســي من أفراد الركب الطائر،
وهناك بعض التسميات األخرى:
«»flight attendant – cabin crew – steward – air hostess
ظهــرت فكرة الضيافــة الجوية عام 1912م ،مع أول مضيــف جوي يدعى هينرك
كوبيز ،وازدادت مع ازدياد عدد المســافرين وعدد الرحالت وضرورة وجود شــخص
على متــن الطائرة يهتم بالحــاالت المرضية وتزويدهم باإلرشــادات ومعلومات
السالمة ،إلى جانب تقديم الخدمة والمساعدة للركاب.
وعــن تفاصيل عمل قســم الضيافــة الجوية في شــركة أجنحة الشــام للطيران
تتحدث الســيدة رنا دغــاوي مديرة الضيافة الجوية في الشــركة ،مبينة أن أهم
واجبات عنصر الضيافة الجوية المحافظة على أمن وسالمة الركاب ضمن قوانين
ً
مرورا بمرحلتي اإلقالع
وأنظمة محددة تبدأ من تجهيز الطائرة قبل صعود الركاب
ً
وانتهاءا باإلجراءات بعد نزول الركاب من الطائرة.
والهبوط وأثناء فترة الرحلة
وتضيــف الســيدة دغالوي أن مضيــف الطيران يجــب أن يكون علــى دراية تامة
بقوانين وقواعد الســامة المبينة في دليل عمل الضيافة الجوية لشركة أجنحة
ً
أصوال من سلطة الطيران المدني السوري.
الشام للطيران والمعتمد
ً
ً
كما تؤكد السيدة رنا أن الشركة تولي قسم الضيافة اهتماما كبيرا ،وقد وضعت
العديد من الشــروط والضوابط اإلضافية الواجب توافرها في مضيف أو مضيفة
الطيران ،من حيث العمر المناســب واللياقة البدنية والصحية والمظهر الخارجي
ألداء المهام الملقاة على عاتق طاقم الضيافة ،ونوهت إلى أهمية المستوى
التعليمي لعنصر الضيافة الذي يتضمن شــهادة جامعية وإجادة اللغة اإلنكليزية
بشكل تام كونها اللغة المعتمدة في جميع التدريبات والدراسات.
كما يجب أن يتمتع المضيف الجوي بحســن المظهر واالبتسامة الدائمة حيث أنه
يمثل الشــركة ويشــكل اإلنطباع األول للمســافر ،كذلك يجب أن يتمتع بشخصية
قوية ومتزنة لحسن األداء وخاصة في حاالت الطوارئ.
كمــا أن المضيف الجوي يخضع لفحوصات طبية ســنوية للمحافظة على لياقته
وسالمته الصحية.
تقوم الســيدة رنا دغالوي باإلشراف المباشــر ومتابعة التدريبات الدورية لجميع
عناصــر الضيافــة الجوية النظرية والعملية ســواء كانت داخليــة أو خارجية ضمن
مراكــز تدريب معتمدة من ســلطة الطيران المدني الســوري وذلك للمحافظة
على أعلى مستويات التدريب المطلوبة.
ومن الجدير ذكره أن شــركة أجنحة الشــام للطيران تحرص على المحافظة على
حالة نفسية مستقرة لكوادر العمل وتهتم بضرورة التآلف بين أفراد الطاقم ،من
خــال القيام برحالت ترفيهيــة إلى جانب التدريب العملي ممــا يعزز روح الفريق
لديهــم وهذا بدوره يعكس صــورة إيجابية أثناء تأديتهم لواجبــات الخدمة على
الطائرة.
ً
عزيزي المسافر نتمنى أن نراك دوما على متن طائراتنا.

18

كواليس األجنحة

دورات تدريب
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كواليس األجنحة
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سياحة وسفر

كواليس األجنحة

احتفاالت
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من سورية

معرض دمشق الدولي  ..سورية تنبض بالحياة
قل للذين بأرض الشام قد نزلوا
قتيلكم لم يزل بالعشق مقتوال
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قديم وعريــق ومتين كمدينته يجمع الفنون والثقافات
واألدبيــات ،المســارح والتجارة والعراقــة فهو معرض
دمشق من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق
األوســط بتاريخه الحافل بالنشــاط ،يعــد مرجع وذاكرة
ومكان جميلين فمن موقع معرض دمشق القديم
زمان
ٍ
ٍ
في وســط مدينة دمشــق الذي يمتد من ميدان جسر
فيكتوريا ومتحف دمشــق الوطني بمحاذات نهر بردى
حتى ســاحة األمويين ذات النصب التذكاري الدمشقي
العريق .
أجنحة الشــام للطيران ضمن عديد نشــاطاتها شاركت
سورية انتصاراتها عبر مشــاركتها في معرض دمشق
الدولي الذي يجمع بين عبق دمشــق العريقة وحداثة
الواقع .
يحمل معرض دمشق الدولي الذي ينطلق في طيات
اســمه «تاريخــا عريقــا» حافــا باإلنجاز واإلبــداع على
المســتوى المحلي واإلقليمي فشــكل منذ انطالقه
فــي عام  1954وحتى آخر دورات انعقاده في عام 2011
ذاكــرة زمانية ومكانية في منطقة الشــرق األوســط
وذاكــرة اجتماعية وشــعبية على المســتوى المحلي
ً
ً
وحدثــا ً
ً
وأدبيا ينتظــره الكتاب والمثقفون
وثقافيا
فنيا
السوريون والعرب في كل عام.
لم تكن المعارض في أول نشأتها سوى أسواق تجارية
كبيرة ُتقام كل سنة أو سنتين ،ويفد إليها التجار من كل
حــدب و صوب ليبيعوا فيها البضائــع  ،و ليتبادلوا فيها
ً
ســوقا ..إال ألن الناس
المنافع ،و ما ســميت الســوق
يســوقون إليها بضائعهم بائعين و يســوقونها منها
مشــترين  ،وما زالت تلك األسواق تتطور في انتقالها
من بلد إلى بلد ،و من ســنة إلى سنة ،بل من قرن إلى
قرن حتى أصبحت على الشكل الذي نعرفه اليوم.
في يوم االثنين الثاني عشر من تشرين الثاني من عام
 1927للميالد  ،افتتح في دمشــق بمنطقة العباســية
معرض زراعي اقتصر على الثمار و الفواكه.
أما المعرض الدمشقي الثاني فهو معرض الصناعات
الشــرقية  ،الــذي أقيــم فــي مجمــع اللغــة العربية
بالمدرســة العادليــة عند باب البريد فــي اليوم الثامن
من شــهر حزيران ســنة  1928للميــاد ،المعرض الثالث
ً
معرضا للصناعات الوطنية في الجامعة الســورية
كان
( االسم القديم لجامعة دمشق ).
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من سورية
 ،وكان افتتاحه في شــهر آب من عام 1929
للميــاد ،عرض فيــه أرقى مــا وصلت إليه
الصناعات الشامية حتى ذلك التاريخ.
إن أضواء نوافير المياه الملونة المنتشــرة
فــي نهر بــردى بامتــداد معرض دمشــق
الدولي فالســاحات الخضراء ومجســماتها
ونوافيرهــا الجميلة كذلك واألجنحة الدولية
التــي تعبر عــن دول مــن الشــرق والغرب
واألجنحة الكثيرة للصناعات  ،واالســتراحات
والحفــات الفنية والنشــاط والحركة التي
تجذبك في كل ركن من أركان المعرض هي
راسخة في ذكرى كل من زار المكان وتمتع
بأجواء المعرض الرائعة.
ال يقتصــر نشــاط المعــرض علــى األجنحة
الدوليــة للــدول المشــاركة ،وللشــركات
واألجنحــة الصناعيــة والتجاريــة ومراكــز
األعمال والنشــاطات االقتصاديــة بل تقام
فعاليات فنيــة وثقافية ترافق المعرض كل
عام مثل المهرجان المسرحي الذي تشارك
فيه فرق مسرحية من مختلف الدول وكذلك
المهرجان والحفالت الفنية ويشــارك فيها
سنويا نخبة من المغنين العرب .
كان افتتــاح معــرض دمشــق الدولي في
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ً
ً
ً
الخمسينات ً
كبيرا حقق
اقتصاديا
دوليا
حدثا
ً
نجاحــا فــاق التوقعــات ،وكان النجاح على
المســتوى االقتصادي والتجــاري وكذلك
على المســتوى الســياحي ،ففي بدايات
عــام  1955للميــاد أخــذ معــرض دمشــق
الدولي يتجــه بمنحى جديد نحــو االحتراف
و الشــمولية الدولية حين ولــدت المديرية
العامــة لمعــرض دمشــق الدولــي ،في
بدايات عام  1955للميالد أخذ معرض دمشق
الدولي يتجه بمنحــى جديد نحو االحتراف و
الشــمولية الدوليــة حيــن ولــدت المديرية

العامة لمعرض دمشق الدولي ،وكان أمام
المبنى تمثالين جميلين ألســدين في حالة
الجلوس.
ومــن عالماته المميزة آنذاك وجود األعمدة
العالية التي تحمل أعالم الدول المشــاركة
علــى طــول الشــارع الممتد إلــى مدخله
الرئيســي إضافــة إلى وجود قــوس مميز
أمام المدخل يشبه قوس قزح ويعود بناؤه
إلى عام  1935ميالدي.
وفــي عــام  1958أصبــح معرض دمشــق
ً
عضــوا في اتحاد المعارض الدولية
الدولي

وفي عام  1970حقق قفزة نوعية في زيادة
عدد الدول والشــركات التي غطت القارات
الخمــس واصبــح ملتقــى لرجــال األعمال
والمنتجين.

اُتخــذت حينهــا اإلجــراءات المباشــرة على
أرض الواقــع بنقــل الملعب البلــدي الكبير
 ،ومضمــار ســباق الخيــل من جــوار مبنى
القشــلة الحميديــة إلــى أخر نقطــة كانت
فارغة هناك والقريبة من ســاحة األمويين
ً
مركزا للفعاليات الرياضية و
وتم اســتحداث
الترفيهيــة ببناء الملعب البلــدي الجديد و
ً
ً
كبيرا
مسبحا
بجواره ملعبين للتنس ،وكذلك
ســمي بالمسبح البلدي باإلضافة إلى بناء
ً
ً
كبيرا ُدعي فيما بعد بمسرح معرض
مسرحا
دمشق الدولي كي يتماشي و فعاليات و
نشاطات المعرض.
ثم تم بناء أجنحة جديد حافلة بالنشاط على
طول امتــداد نهر بــردى من بدايــة المرج
الخضــر أي من جــوار التكية الســليمانية و
متحف دمشق الوطني عند قوس المعرض
للبــاب الرئيســي القديــم للمعــرض على
شارع شــكري القوتلي الذي أزيل عند بناء
فندق الفصول األربعــة ،وفي حدث دولي
واقتصــادي كبير أقيم هــذا المعرض لمدة
ً
ً
كامال على مساحة وقدرها  250ألف
شــهرا
ً
ً
مربعا  ،وفــاق عــدد زواره عن مليون
متــرا

زائر مــن مختلف الدول العربيــة و األجنبية ،
وشاركت فيه  26دولة عربية وأجنبية إضافة
لعدد من المؤسســات والشركات الصناعية
والتجارية السورية
فــي مطلع ســتينات القرن العشــرين رفع
الفنانون الســوريون نصبًا تذكاريا للســيف
الدمشــقي فــي ســاحة األمويين وســط
العاصمــة دمشــق كرمــز لقــوة المدينــة
ومناعتهــا ،هــذا النصــب ،لــه واجهتــان
واسعتان متقابلتان من البالستيك الملون،
الواجهة الغربية تطل على ساحة األمويين
نفســها ،والواجهــة الشــرقية تطل على
بــاب “معرض دمشــق الدولــي” ،وقد تم

وضع لوحات من البالستيك الشفافة ،تمثل
أعالم الدول المشــاركة فــي المعرض كل
سنة.

مدينة المعارض  ..أكبر مدن
معارض الشرق األوسط

مع زيــادة االزدحام بين المشــتركين والزوار
وازدياد اإلقبال الفنــي والجماهيري على
المعــرض كان البــد مــن إقامة مركــز جديد
خاص بالمعــرض يمتد على مســاحة كبيرة
ً
جدا تتناسب مع هذه الجماهيرية ،فتم نقل
معرض دمشــق الدولي إلــى مدينة كبيرة
مجهزة بأحســن التجهيزات والتقنيات تضم
عدد كبير من األقســام واألجنحة التي تتسع
لكل المشاركين من سوريا والبلدان األخرى،
وأقيمت هــذه المدينةحيث تقع في الجهة
الجنوبية الشــرقية من مدينة دمشق على
طريق مطار دمشــق الدولــي بالقرب من
قصر المؤتمرات
بمســاحة مليــون ومئتــي ألف متــر مربع،
برعايــة كريمــة مــن الســيد الرئيس بشــار
األســد رئيس الجمهورية العربية الســورية
تــم افتتاح المدينــة في الثالــث من أيلول
ً
تزامنا مع العيد الذهبي لمعرض
لعام 2003
دمشق الدولي.
يقــدم المعــرض كل الخدمــات الحتياجــات
األعمــال مــن زوار أو عارضيــن أو منظمي

أعمــال ،ويتكــون مــن منشــآت مخصصــة
للعرض وللخدمات بكافة أنواعها ،ويتضمن
باإلضافــة إلــى صــاالت العــرض وقاعــات
االجتماعــات والنــدوات ،مبانــي لخدمــات
اإلدارة والمســتودعات والورش والجمارك
ومركزيــن لرجــال األعمــال والصحفييــن،
ومطاعــم وكافتيريات ،ومواقف ســيارات
بمساحة 11.000م 2تتسع لـ  1800سيارة.
تســتطيع المدينة أن تحتضن عــدة معارض
ً
معــا ،وقــد اســتضافت عشــرات
فــي آن
المعــارض المتخصصــة فــي كل عــام منذ
افتتاحهــا ،إضافــة إلــى معرض دمشــق
ً
فضــا عن
الدولــي درة معــارض الشــرق،
العديد من االستثمارات.
بعــد انقطــاع مايقــارب الخمس ســنوات
سيشــهد  17آب الجــاري  2017عودة افتتاح
معرض دمشــق الدولــي ليســتقبل زواره
ومســتثمريه بــإرادة وقــوة كبيــرة وببذل
الجهــود المشــتركة مــن جميــع الفئــات
الحكوميـــة والمجتمعيــــة واإلقتصاديـــة
ومشاركات عديدة من بلدان عربية وأوروبية
شكل معرض دمشق الدولي منذ تأسيسه
ً
منفذا حيويا وقاعدة لإللتقاء باآلخر والتعرف
إليه وتبادل العلــوم والمنتجات واالبتكارات
التقنيــة بيــن الــدول ،باإلضافة الــى دوره
األساسي في التعريف بالمنتجات السورية
وتسويقها وتصديرها.
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يـــريــفــان

جوهرة العمارة السوفييتية
هي لوحة طبيعيــة وبانورامية فريدة من نوعها في
العالم ،تأخذ من يرنو إليها إلى عالم آخر وتأسر جوارح
مــن يزورها فال يلبــث أن يعود إليها مــرة أخرى بعد
مغادرتها ،فكل مافي هذه المدينة الكالسيكية يدعو
إلى الحب والتأمل واالسترخاء ضمن طبيعتها الخالبة
وأوراق تاريخها  ..أرمينيا جوهرة نقية ليس لها مثيل
باالنتقــال إلى عاصمــة جمهورية أرمينيــا « يريفان»
التي تعد واحدة من المحــاور الثالثة لجنوب القوقاز،
إنهــا موطن ألكثر من مليون شــخص ،وهي المدينة
المثاليــة  ،ذات المعالــم الكالســيكية مــع القنــوات
الواســعة مــن باريــس وفيينا وســانت بطرســبرغ،
باإلضافــة لكونها موطــن األعاجيب حيــث تتركز فيها
جواهر العمارة السوفيتية العظيمة.
ً
ً
ضخما من المعالم األثرية والتاريخية
عددا
تضم يريفان
الســياحية الهامــة التي تجذب الســياح كل يوم ،من
أهمها حصن إيربوني التاريخي الذي بني على التلة
وكان أساس لوجود مدينة يريفان ،وعدد من الكنائس
القديمة مثل كنيســة كاتوقهايك التي تع ّد من أقدم
كنائس المدينة والتي بنيت عام  591ميالدي ،كنيسة
ً
أيضــا من أقدم الكنائس
زوروار إستفاتســاتين وهي
في يريفان ،وكاتدرائية مارسركيس.
يوجــد في يريفان مســجد رائع وأثري وهــو الجامع
األزرق الذي بني عام  1764ويع ّد أقدم وأول مســجد
فــي المدينــة  ،كما تضــم العاصمــة األرمينية بعض
المعالــم األخرى منهــا :دار األوبــرا ،مدرجات يريفان
وهو مدرج متسلســل ضخم ينحدر من شارع تامانيان،
ولؤلؤة هذه المدينة الزرقاء إنها بحيرة سيفان وهي
واحدة من أعلى بحيرات المياه في العالم.
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كما ال يســعك إال أن تزور بحيرة الزوان أو بحيرة

باإلضافة لألصوات الموســيقية األرمنية ضمن

البجــع ذات المنظــر األخاذ والمبهــر خاصة مع

ســينفونيات فريــدة ،ال تنســى تــذوق الخبز

منذ األزل كما اشتهروا بصياغة الذهب األرمني
المعــروف بتقاليــده العريقــة ،حيــث ُتشــغل

الثلــوج فــي الشــتاء ،باإلضافة إلى مســرح

األرمنــي الشــهير في أحــد البيــوت األرمنية

إحــدى زوايا الســوق بمجموعــة متنوعة من

األوبرا الجديد ،ســينما موســكو ،نصب أرمينيا

القروية في تجربة طعام لن تنسى.

الحلي،كمــا يمكن العثور على آثار ســوفيتية

األم ونصب دايفد ساســون ،كمــا أنك يجب أن
ً
أيضــا االســترخاء ضمن واحد مــن أروع
تجــرب

الرمز األساسي لمدينة يريفان

وهدايا تذكارية من الدمى الروسية والساعات

المنتجعات المائية للمياه المعدنية في جنوب
أرمينيا ،هناك يوجد بحيرات الطبيعة الســاخنة
التي تضفــي جو من الراحــة واالنتعاش على
رحلتك ،فــإن أردت ذلك عليك بزيــارة ،Jermuk
والتي تســتخدم لعــاج العديد مــن األمراض
والسيما الروماتيزم.
إن كنــت من محبــي األماكــن المرتفعة وتود
تجربة أطــول تلفريك فــي العالــم إذن عليك
التوجــه إلى أجنحة تايف ،حيث ســتتمتع برؤية
أجمل وأروع المناظر الطبيعية الخالبة للسهول
والجبال والغابات وشالالت المياه الهادرة.
إن فلكلور الشعوب جانب اليمكن االستغناء عنه

هو جبل أرارات الذي يمكن رؤيته من كل مكان
في المدينة ،أما شعار المدينة فهو مستطيل
بحواف زرقاء يتوسطه أسد متوج على قاعدة
كتب عليها «يريفان».
ينظر األسد إلى الخلف ويمسك صولجانا بيده
اليمنى كداللة على القوة والملكية
وعلــى صدره صــورة للديمومة وخلفه رســم
لجبال ارارات ،أماعلم المدينة فهو مســتطيل
بخلفية بيضاء يتوسطه شــعار المدينة ويلتف
حوله اثني عشر مثلث أبيض يرمزون للعواصم
األرمينية االثني عشر.
وداخــل العلم ثالثة ألوان هــي المعتمدة في
العلم األرميني الرســمي واألســد مرســوم

وصناديق العاج وغيرها ،ولهواة الموســيقى
الكالســيكية والرقص الفلكلوري األرمني فال
بد أن تكون هناك دار لألوبرا تأخذهم إلى صلب
الفن األرمني ،إن هذه الدار مكوّنة من صالتي
عرض تقدّم أروع العروض في جو مهيب.
مــن ينظر إلى الفن التشــكيلي األرمني خالل
القــرن العشــرين البد لــه من اســتنتاج أصول
هــذا الفن فيشــعر أنه قــد اســتم ّد مقوماته
الواقعية والفطرية والكاريكاتورية والتعبيرية
والســوريالية والخياليــة والتجريدية من رائحة
التاريخ ،أي من األلم واألســى والصرخة التي
تنطلق من قلب جريح لتضــم يريفان مجموعة
من المتاحــف الفريدة التي تجســد تاريخ هذه
المدينة الفريدة منها :

وإن أردت التعــرف على الفلكــور األرمني فما

بخلفية برتقالية وحدود زرقاء.

عليك إال الذهاب إلــى قرية غارني الفلكلورية

أصبحت يريفان في األيام السوفيتية معروفة

الشــهيرة حيث يمكــن زيارة معبدها الشــهير

باســم المدينة الوردية بسبب لون الحجر الذي

متحف مذابح األرمن

وهو متحــف مخصص لتخليد ذكــرى الضحايا

الــذي يرجع تاريخــه إلى عــام  66قبل الميالد

يستخدم للبناء ،لقد سكن األرمن مدينة يريفان

األرمن الذي قضوا في مذابح األرمن ،يجتمع
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األرمــن حوله ويضعون الزهور ،ويعرض فيه العديد من المعروضات حول
ما شــاهده أناس عاشــوا فترة المذابح مع نصوص وصــور ،كما يحتوي
على نحت حجري مقســم إلى ثالث اقســام وخصص أحــد أجزائه لذكرى
المفكرين والسياسيين الذي واجهوا المجازر .

متحف معرض أرمينيا الوطني

وهو أكبــر المتاحف في البالد يزروه ســنويا قرابــة  65.000زائر ،يضم
معروضات فنية روســية وأوروبية وأعمال فنية أرمينية ،ومتحف التاريخ
األرميني الذي يضم معروضات تخص التاريخ األرميني على مر العصور،
متحف كافســجيان للفنون ،متحف إيربوني الذي يضم معروضات ُوجدت
في حصن إيربوني ،متحف شارنت لألدب والفنون ..وغيرها كثير.

متحف التاريخ األرمني

يحتوى على أكثر من  400،000معروضة تتناول التاريخ األرمني ،افتتح
عام  1920ويوجد به أقســام خاصة باألثار والنقود القديمة والدراســات
البشرية.والتاريخ الحديث والترميم

متحف كافسجيان للفنون

متحف يحتوي على أعمال قدمها وقدرها مؤسســه جيرارد كافسجيان
باإلضافــة ألعمال فنيــة حديثة ومحاضــرات وأفالم وحفالت موســيقية
ونشــاطات لألطفال ،افتتح عــام 2009يقع في منطقــة كينترون في
وسط المدينة بالقرب من مدرجات يريفان.

قلعة اريبونى

متحــف القلعة القديمة يرجع إلى ما يقرب من  3000ســنة والتي تثبت
حضارة يريفان في أرمينيا ،ومن المتاحف األخرى :متحف منزل الشــاعر
األرمني أوهانس تومانيان ،متحف شــارنت لألدب والفنون ،متحف تاريخ
الثوار الوطنيــون األرمن ،متحف تاريخ يريفان ،متحــف المغني األرمني
شارل أزنافور

ماتنادران

عبــارة عن منــازل ألكبر مجموعة مــن المخطوطات المزخرفــة األرمنية،
وهي واحدة من أكبر هذه المجموعات ألي نوع في العالم  ،يوجد هناك
غرفة للعرض لديها أفضل األعمال العالمية.

محطة السكك الحديدية

محطة الســكك الحديدية الرئيســية هي عبارة عن المبنى الكالســيكي
الجديــد  ،والمكــون من نســخة صغيــرة الحجم مــن ناطحات الســحاب
السوفيتية مثل جامعة موســكو الحكومية أو قصر الثقافة وارسو  ،مع
المستدقة العالية الحمراء التي تصدرت النجوم بمثابة محور التناظر.
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حديقة النحت

حديقــة النحت هي المنطقة الخضــراء الصغيرة

تشــتهر يريفان بحياتهــا الليلة الصاخبــة التي ال

في شــمال األوبــرا فيها منحوتات لـــ «بوتيرو»

تنتهي إال عند ســاعات الفجر األولى ،فمقاهي

وغيره مــن الفنانيــن العالميين لتزيــن الحديقة.

الرصيف ومقاهي الجاز وبيوت الشاي والكازينو

النســخة األرمنية فــي متحــف غوغنهاي في

ونوادي الكارايوكي تصدح بالموســيقى ،فيظن

الجزء الرئيســي مــن متحف الشــاالت عبارة عن

السائح أنه وسط مهرجان مستمر ،والجدير بالذكر

نسخة من حدائق بابل المعلقة ،حيث تتميز بالدرج

أنها من أأمن عشر مدن في العالم .

األبيض الضخم فوق التل في وسط يريفان.

ويوجــد فــي المدينة عــدد كبيــر مــن الفنادف

وقــد زينــت مــع مســاحات خضــراء ونوافيــر

اضخمها ملتي غراند في الضواحي الشــمالية.

وشــاالت،وإن أعلــى مســتوى من الشــاالت
ً
ً
رائعا لجبــل أرارات ،ويريفان ذات
منظــرا
يعطي

مــن هــذه الفنــادق :فنــدق أرمينيــا ماريــوت،
راديســون بلو ورويال توليب ،ذا بيســت ويسترن،

البانورامــا المركزيــة المتعــددة األلــوان ،في

،هيلتون دبل تري وهياة باالس.

الطابــق األول هنــاك مكتبــة المتحــف وكذلك

مطار زفارتنوتس الدولي هو المطار األساســي

الســالم المتحركــة في األماكــن المغلقة إلى

ألرمينــا ويقــع علــى بعــد  12كلم غربي وســط

أعلى الشالالت.

مدينــة يريفان .افتتــح عام 1960م خــال الفترة

تنتشر الحدائق العامة في كل أحياء المدينة ،من

الســوفييتية،أعيد تأهيلــه عــام 1985م ثــم طور

أشهرها حديقة العشاق وحديقة النصر وحديقة

عــام 2002م ليطابــق المعاييــر العالمية ،وفي

يريفــان النباتيــة وحديقــة فيكتوريــا وحديقــة
السيرك.
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المدينة األكثر كالسيكية

عام2004م تم تحســين منظره وبني قسم جديد
فيه وتم تجهيزه بمعدات متطورة مما يجعله من

أهــم مطارات القوقاز ،وفــي يريفان مطار ثان فــي جنوب المدينة
هو مطار إيريبوني وهو يســتعمل اآلن لألغراض العسكرية والطيران
الخاص ويستخدمه سالح الجو األرمني.

األرمن والشطرنج

برع األرمنيون بلعب الشــطرنج وحاز العبوها في كثير من األحيان على

عملة أرمينيا هي الدرام األرمني
سعر صرف عملة أرمينيا مقابل الدوالر األميركي :
كل دوالر أميركي يقارب  480درام أرمني.
سعر صرف عملة أرمينيا مقابل اليورو :
كل يورو يقارب  525درام أرمني.

أعلى المعدالت واألوســمة ،يقع مقر اتحاد الشطرنج األرميني في
دار ديكــران بتروســيان البطل االرمني العالمي ،وفــي المدينة عدد
كبير من أندية الشطرنج والتي تسمى تيمنا ببتروسيان للشطرنج.
أما بالنســبة للرياضة فكرة القــدم هي اكثر الرياضات شــعبية على
اإلطالق فــي يريفان ،افتتح ملعب أرمينيــا الرياضي في عام ،1930
ويوجــد في المدينة العديــد من أندية كرة القدم منها خمســة في
الدوري األرمنــي لكرة القدم :نــادي أرارات يريفان ،نــادي بنانتس،
نادي بيونيك إيربوني ،ونادي األشكيرت.
ولــدى نوادي بانانتس وبيونيــك وأرارات معاهدهم الخاصة للتدريب
وهناك معاهد تدريب أخرى في إيربوني وشنغافيت وأجابنياك،

إليك بعض الفنادق التي يمكنك قضاء رحلتك فيها :

توفينكيان هيستوريك

لدى يريفان عــدد كبير من مالعب كرة القدم أكبرها اســتاد هرازدان،

فنــدق بوتيكي يجمــع بين المزايــا التاريخية والعصريــة ،تتميز جميع

وملعب فازجين سركسيان الجمهوري ،ملعب األشكيرت ،ملعب ميكا ،

الغــرف في فندق توفينكيان هيســتوريك يريفــان بتصميم فني ذو

ملعب بانانتس  ،استاد أكاديمية كرة القدم وملعب بيونيك.

طراز قوقــازي من القرن  ، 19تتوفر مقاهي ومطاعم ومتاحف في

كما توجد في يريفان عديد من دور الســينما والمســرح ودور العرض

المنطقــة المجاورة له ،بمــا في ذلك متحف التاريــخ الوطني الذي

التي تقدم عروض تمثيلية ومســرحية وعــروض باليه وحفالت مميزة

يبعد مســافة  5دقائق ســيرًا على األقدام من مكان اإلقامة ،وتبعد

للزوار والســكان المحليين ،تمنح هذه المدينة الجميلة المتعة الكبيرة

كاتدرائية القديس غريغوريوس المنور مســافة  12دقيقة سيرًا على

للزوار من خالل أماكن ســياحية في غاية الروعة منها حديقة حيوانات

األقدام من الفنــدق ..يقدم المأكوالت األرمينيــة والحالل التقليدية،

يريفان التي تحتوي على  1500نوع من الحيوان ،سيرك يريفان الذي

باإلضافة إلــى األطباق اإليطاليــة في غرفة تنــاول الطعام األنيقة

يقــدم عروضا مثيرة ،مســرح صندوقيــان ،مركز كافســجيان ،المركز

التي تتميز بعناصر من الخشــب والحجر والمعدن ،وتتوفر مشــروبات

األرمني للفنون التجريبية.

وكوكتيالت محلية في البار.

تسير أجنحة الشام للطيران رحالتها إلى أرمينيا فجر يوم الجمعة – للحجز واالستفسار هاتف 9211
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من سورية

الالذقـيـة

عروس الشاطئ السوري

أميرة من أميرات الشرق األوسط
تقبــع علــى الســاحل الســوري،
تلبس جبالهــا ً
ثوبا أخضر ليشــكل
ً
ً
أخــاذا مــع لــون البحر،
انســجاما
مــن تطــأ أقدامه ســورية البد له
من االستمتاع واالســتجمام في
أحضان هذه الطبيعة اآلسرة.
ففي أقدم مواقع مهد الحضارة
البشــرية «ســورية» حيــث يمتزج
الجبــل بالبحــر فــي منظر ســاحر
يســرق القلوب ،في شمال غرب
ســوريا ،هنــاك تقــع «الالذقية»
المدينة الخامســة مــن حيث عدد
الســكان بعد دمشق ،حلب ،حمص
وحمــاة ،إنهــا عــروس الســاحل
الســوري الممتــد مــن محافظة
ً
جنوبا حتى رأس البسيط
طرطوس
ً
شماال بطول 180كم ،والذي يضم
محافظتين رئيسيتين هما:
«طرطوس والالذقيــة» حيث تقع
األخيرة على الســاحل الشــرقي
للبحــر األبيــض المتوســط ضمن
شــبه جزيرة بحريــة ،ولكونها في
هذا الموقع فتتخذ المدينة شكل
مثلثي ،هناك حيث تتابعت الحقب
الزمنية المختلفة ظهرت األبجدية
ً
إزدهارا
األولى أوغاريت وشهدت
ً
ً
ً
نادرا في ذلك الوقت
وثقافيا
فنيا
ً
ً
وأصبحت مركزا هامــا في العهد
السلوقي والروماني.
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إال أن وقوعهــا قرب الحدود مع اإلمبراطوريــة البيزنطيّة بعد الفتح
ً
أيضــا إلى تراجع
اإلســامي ،حولها لما يشــبه دول الثغور ،وأدى
أهميتهــا ودورهــا ،بعدها عادت مــع بداية القرن العشــرين تتطور
ً
ً
ً
ً
وصناعيا
وثقافيا
تجاريا
مركزا
وتزدهر من جديد واستطاعت أن تصبح
ً
هامــا حيــث تعتبــر المنفــذ األول والميناء الرئيســي للبــاد على
البحر المتوســط والحاضنة ألكبــر مرافئها هذا ماجعــل منها الرئة
االقتصادية الحيوية لسوريا.
أطلــق علــى المدينــة عديد من األســماء عبــر الفتــرات الزمنية
المتالحقــة التي شــهدتها ففــي أيــام الفينيقين أطلــق عليها
«أوغاريــت» لكونها الضاحيــة الجنوبية لمدينة أوغاريت الشــهيرة،
وكذلك «شــمرا» وفي العهــد الفينيقي الذي يعــود إلى القرن
الثاني عشــر (ق.م) أطلق على مدينة الالذقية اسم «أمانثا» وقيل
ً
شيوعا هو
أنها «راماثا» وغيرها الكثير من األسماء ولكن كان األكثر
أصل االســم المتداول اليوم «الوديكيا» الــذي أطلقها عليها في
القرن الرابع قبل الميالد األمبراطور اليوناني «ســلوقس نيكاتور»
بعد أن جدد بناء المدينة.
ً
فضــا عــن أهميتهــا التجارية عرفــت الالذقيــة بدورها الســياحي
المميز ،حيث تشــتهر المدينة بمناخ متوســطي معتدل،ما ســاهم
في أن تكون المناطق المحيطة بالمدينة زراعية بإمتياز فاشــتهرت
منذ العصــور القديمة بريفها الخصب وجمــال طبيعتها ،والكثير من
قراها ،بلداتها ومصايفها تتموضع في أحضان الجبال الخضراء التي
تكســوها الغابات الطبيعية وأشــجار الفاكهة والبســاتين ،وتحتوي
على عدد مــن األنهار القصيرة والبحيرات ،والكثيــر من ينابيع المياه
الطبيعية والشــاالت ،كما تنتشر فيها المنشأت السياحية والفنادق
والمنتزهات.
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ً
نظرا لتنوع طبيعتها الخالبة في الجبال
وبين الغابات الســاحرة على شواطئ
البحر المتوســط أصبحــت مدينة الراحة
واالســتجمام وملهمة ألرقى شــعراء
العالم و أجمل لوحات الزخرفة اإلغريقية،
ً
مقصدا لحوالي نصف مليون
حتى غدت
زائر سنويا ،وتشــهد الالذقية فعاليات
ومهرجانــات فنيــة موســمية ،والتي
أهمها مهرجــان المحبة الذي يقام ما
بين الثاني والثاني عشــر من شهر آب
في كل عام ،كمــا تحتوي على العديد
من المعالم األثريّة الهامة مثل :القالع
الصليبيّــة ،المتحــف الوطني ،كنيســة
قلــب يســوع ،الحمامــات العثمانيّــة
واألســواق القديمــة ،وتجــذب هــذه
التظاهــرات الســياحية والثقافيــة
ً
فضــا عــن طيبة
والرياضيــة والفنيــة
ســكانها وحســن ضيافتهم ،الســيّاح
العرب واألجانب.

صلنفة

تبعــد هذه المدينة الجميلــة عن مدينة
ً
شرقا.
الالذقية 50كم

بإمكانك عزيــزي الزائر الوصــول إليها
مــن الجهــات األربعة ،مــن الجنوب عبر
القرداحة واألقرب عــن طريق الالذقية،
ومن جهة الشــمال عبر الغابات الرائعة
ً
مــارا بمصيف ســلمى،
بطــول 45كم
ولمصيــف صلنفــة منــاخ مميــز بجوه

ً
صيفا لمن يبحــث عن الهواء
المعتــدل
النظيــف المنعــش ،أمــا في الشــتاء
فتغطيهــا الثلوج ويقصدهــا في تلك
األوقــات مــن يرغــب بالتمتــع بالثلوج.
يوجــد فيها قمتين قمــة النبي يونس
التــي ترتفــع 1300م عن ســطح البحر
ويمكنــك منهــا اإلطالل علــى مدينة
صلنفة مــن جهة وعلى ســهل الغاب
من جهة أخرى ،كمــا تتميز قمة النبي
يونــس بطبيعــة صخرية جميلة ترســم
الصخــور بهــا لوحات مثيــرة لالهتمام.
باإلضافــة الــى العديد مــن المناطق
الطبيعية األخرى كـ باب جنة و شــاالت
حزيرين وغابات البرقوقة وتتميز صلنفة
بوجــود العديد مــن الينابيــع الطبيعية
التي تنبثق مــن الصخور الجبلية ومنها
نبع عين الوادي ونبــع عين البيضا ونبع
عين البارد ونبع باب جنة.
ً
أيضــا أن ال نغفــل عــن المحمية
علينــا
الطبيعية التي تحتوي على أنواع نادرة
مــن الحيوانــات وتمتد على مســاحات
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شاســعة باإلضافــة إلــى وجــود حديقــة
ً
صيفا.
للحيوان تنشط
إن المدينة مخدمة بكافة اللوازم السياحية
من مطاعم ومقاهي والتي تؤمن لضيوف
المنطقــة األجــواء العائليــة و الخدمــات
المميزة ومن هذه المطاعم و المقاهي:
مطعم صلنفة السياحي ،الخوابي ،الباشا،
الســوار ومطعم العائلة السعيدة وغيرها
مــن األماكن التــي تمتاز بحســن الضيافة
ومــذاق األكل الرائــع والمتنــوع ،ويُخــدم
ً
أيضــا عدد مــن الفنــادق منها
المنطقــة
فندق زهرة الجبل ،الكورال ،نظرة الوادي،
وفندق صلنفة الكبيــر الذي يعد بناء أثري
حيث تم تشــييده عام  .1929باإلضافة إلى
وجود كافة الخدمــات األخرى من مقاهي
إنترنت -ســوق تجــاري -عيــادات تخصصية
ووسائل نقل .

السمرا

صلنفة

كسب

هنــاك بيــن الغابــات علــى الجبــل األقرع
وبارتفاع أكثر من 800م فوق ســطح البحر
األبيض المتوســط والتي تطــل عليه ،تقع
واحــدة مــن أهــم وأجمــل المصايف في
عروس الساحل.
حيث يشــتهر الطريق المــؤدي إليها من
الالذقيــة بأنــه أجمل الطرق في ســوريا،
كونه يمر عبــر الغابات في جبال الســاحل
الســوري ومــروج األزهار البرية و أشــجار
ً
وصوال إلى غابات
الزيتون والتفاح والغــار
الفرلــق الرائعة ،كما تحتــوي على العديد
مــن األبنيــة األثريــة والكنائــس .وتنتشــر
في مصيف كســب الفنــادق والمنتزهات
والمطاعم والمقاهي والشــقق السكنية
والفلــل المعــدة للســياح والمصطافيــن
وكافــة المرافــق والخدمــات الســياحية
وكافــة المحالت التجاريــة ومحالت الهدايا
والمصنوعــات الفلكلوريــة وتقــام فيهــا
ً
أيضا في
فعاليات فنية وعروض فلكلورية
الموسم السياحي من كل عام.

كسب

كسب

37

من سورية

مشقيتا

تقع مشقيتا شمال مدينة الالذقية على مسافة  23كم ،وتتمتع
بطبيعة تمتزج فيها زرقة المياه في البحيرات الســبع مع الجبال
والغابات الخضراء التي تكســوها أشــجار الصنوبر والســنديان
والبلــوط وغيرهــا ،كـ غابة الشــيخ أيــوب ،وغابــة النبي نوح،
والعديد من الغابات األخرى.
وتعتبر مشقيتا بجمالها األخاذ من مناطق السياحة واإلصطياف
الهامــة في ســوريا ،فيهــا كل المقومات الســياحية ،البداية
من طبيعتها الســاحرة الرائعة بــكل المقاييس وجوها المنعش
الجميل ،في مشــقيتا ثالثة فنادق إضافــة للعديد من األوتيالت
والشقق المعدة للمصطافين ،إضافة إلى سوق تجاري رئيسي
متكامل يضــم كافة اإلحتياجات والمحــات التجارية المتخصصة،
ويوجــد عدد مــن المطاعــم والكازينوهات واإلســتراحات التي
تطل على الغابات والبحيرات ،هنا المناظر تســحر القلوب وُتسر
الناظرين في هذه المنطقة الجبلية المغطاة باألحراش والغابات
دائمــة الخضرة وعلى بعد كيلومترات قليلة من شــواطئ البحر
المتوســط  ،كما يوجد في محيط مشــقيتا عــدد من المصايف
السورية وأماكن للنزهة الطبيعية.

وادي قنديل

رأس البسيط

يعــد من أجمل شــواطئ البحر المتوســط ويبعد عــن الالذقية
بحدود 60كم ،ففي طريقك مــن مدينة الالذقية بإتجاه مصيف
ومنتجع رأس البســيط على البحر المتوسط ستحظى برحلة من
رحالت األســاطير وتكون متعة بحد ذاتها ،علــى إمتداد الطريق
عبــر الجبــال الســاحلية الســورية والبســاتين الغنّــاء والغابات
المتوســطية الغابات السورية الكثيفة الممتدة على مستويين
أو ثالثة مســتويات ،كلما تقدمت تجتاز بســاتين وغابات وأمامك
الجبــال المغطاة بالخضــرة وتمر عبــر غابات كثيرة ستدهشــك
بروعتها وجمالها.
ســتجد في الطريق إلى منتجع البســيط أو رأس البسيط جبال
كثيرة وغابات كثيرة األشــجار والمتنوعة بين الصنوبر والسنديان
وغيرها ،كما وستدهشــك الكثير من المناظر الســاحرة بجمالها
وأماكن لم ت َر مثيل لها إنها روعة من روائع الطبيعة في سوريا،
يتجه بك الطريق من البحيــرة في طريقك الجبلي إلى أن تصل
إلى منطقة رأس البســيط لتجد أمامــك الخليج المحاط بالجبال
والغابات والمخيمات والشــاليهات المعدة لإلصطياف والحانات
والمحالت والفنادق والمطاعم والكازينوهات في المنتجع.
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جبلة

جبلة

هنا يجتمــع الجمــال والتــراث والهدوء ،منطقــة غاية
في الســحر ،تطل المدينة على البحر المتوسط ،وتبعد
مســافة  25كم جنوب الالذقية ،تشتهر بآثارها الفينيقية
ً
وخصوصا المســرح
والرومانيــة واإلســامية القديمة،
األثري الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن األول الميالدي،
ٍّ
عالمي وأجمل أثر على
والذي يعتبر خامس مسرح أثري
ً
شاطئ المتوسط ال زال محافظا على معالمه ،وقد تم
تصنيف مدينة جبله القديمة والشاطئ الصخري األثري
(كمنطقة تراث عالمي).
كمــا ويتبع لها عــدد من البلــدات والمصايــف الجميلة
في أحضــان الغابات وعلــى رؤوس الجبــال التي تطل
على مناطق كبيرة من الســاحل السوري ً
غربا ومناطق
ً
شرقا ،غابات ،أنهار ،ينابيع مياه
واسعة من جبال الساحل
طبيعية ومنتزهات ،في أحضان الطبيعة الخالبة كورنيش
بحري يضم العديد من المطاعم والمقاهي ،تعد مدينة
جبلة مدينة سياحية بإمتياز حيث تجد الشواطئ البحرية،
والمصايف والبلدات الجبلية التابعة لجبله ،وتتنوع األوابد
التاريخيــة وتكثر فــي المدينة وخارجهــا ،باإلضافة إلى
ثروة طبيعية وجبال خضراء وبســاتين فاكهة وجو معتدل
جميل وخاصة في الجبال.

جبلة

ريف جبلة
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قلعة صالح الدين

رأس ابن هاني

قلعة صالح الدين

ُتعتبــر القلعــة مــن أكبــر القــاع التي
بناهــا الصليبيون مســاحة ،ومــن أجمل
ً
تنفيذا.
اإلنشاءات
وصدرت دراستان ّ
هامتان عنها باعتبارها
مــن فن العمــارة الصليبيــة ،تتربع فوق
قمــة مرتفعــة وتحيــط بهــا الغابــات
والمناظــر الرائعــة تقع شــرقي مدينة
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الالذقية قرب مدينة الحفة منتصبة على
إرتفاع 410م.

متحف الالذقية

متحف أثري افتتح عام ،1984يتكون من
طابقين وخمس قاعــات ،ويضم العديد
من اآلثــار القديمة ،أهمها نســخة عن
تمثــال المصــارع لبولكليت والــذي ُعثر

عليه في مركز مدينة الالذقية ،واألصل
فــي المتحــف الوطني بدمشــق مع
تمثال مجســم لإلله بعل ومكبّر بإرتفاع
ســتة أمتار نفذه متحف برلين بمناسبة
إقامــة معرض مــن إيبال إلى دمشــق
فيهــاُ ،
وأهديت هذه النســخة لمتحف
الالذقية ووضعت في حديقته ،وحولها
آثار حجرية وتوابيت.
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من شعائرالله

لن يضيعنا الله ...

الصفا واملروة من شعائر الرحمن

ْو َة ِمن َ
ــعآِئ ِر اللّ ِه وهما
ش َ
الص َفــا َو ْال َمــر َ
ِإ َّن َّ
جبالن صغيران ،كانت ســيدتنا هاجر أم سيدنا
إســماعيل عليه الســام قد تتــردد بينهما
لتطلب الماء لولدها بعد أن تركهما ســيدنا
إبراهيم عليه الســام عند بيــت الله الحرام،
فقالــت حينهــا إذن لــن يضيعنا اللــه ،لقد
اســتعانت بالخالق عن المخلوق ،ولم تنطق
مثل هذا القول إال بوحي من المسبب.
ربََّنا ِإنِّي َأ ْس َك ُ
َ
ْع
ر
ز
ي
ْر ِذ
نت ِمن ُذرَّ
ِّيِتي ِب َوا ٍد َغي ِ
ٍ
َّم.
ِع َ
ند َب ْيِت َك ْال ُم َحر ِ
وإذا قرأت «غير ذي زرع» فاعلم أنه غير ذي
ماء ،فحيث يوجــد الماء ،يوجد الزرع ،فالماء
هو األصل األصيل في استبقاء الحياة.
لقد عطش ولدهــا وأرادت أن تبحث عن نبع
مــاء أو طير ينــزل في مكان لتعلــم أن فيه
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ماء ،أو ترى قافلة تسير ومعها ولو القليل
مــن المــاء ،لذلــك ظلت تتــردد بيــن الصفا
والمروة ســبعة أشــواط وعندمــا بلغ منها
الجهــد ،انتهت محاوالتها ،وعادت إلى حيث
يوجد ســيدنا اســماعيل وهو رضيع ليضرب
بقدمه األرض فينبع الماء من األرض بمعجزة
من الله
وظل السعي شعيرة من شــعائر الحج إلى
بيــت اللــه الحــرام ،وكلمة «صفــا» معناها
الحجــر األملــس ،وأصبــح كذلــك مــن كثرة
المالمســين له على مر الزمــان ،وقيل  :إن
الصفا منســوبة إلى اصطفــاء آدم ،وقيل :
إن المروة منســوبة إلــى المرأة التي هي
حواء ،فالمهم بالنســبة لنا أنه مكان ترددت
بينــه هاجــر وهي تطلــب المــاء البنها ،إن

الحق جعل الســعي بينهما من شعائر الله،
والشعائر هي معالم العبادة ،وتطلق دائما
على المعالم المكانية ،ويقال  :هذا مطاف،
وهذا مسعى ،وهذا مرمى الجمرات ،وهذا
المشــعر الحرام ،إن كلمة «المشعر» تعني
المكان الذي له عبــادة مخصوصة ،وبما أن
الصفــا والمروة مكانان فقــد جاء وصفهما
بأنهما «من شــعائر الله» «فمــن حج البيت
أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما» كأن
الحج والعمــرة لهما شــيء يجعلهما في
مقام الفريضة ولهما شــيء آخر يجعلهما
في مقام التطوع ،فإن أدى المســلم الحج
والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ،وهذا ال
يمنــع من أن تكرار الحــج والعمرة هو تطوع
مقبول بإذن الله ،له شكر من الله.

43

من شعائرالله

كســـوة البيت العتيق
تجلــت و انجلـــت ليلى
و جــرت خلفهـــــا ذيــــا
نأت لمـــــا رأت صبــــــًا
كئيبــًا صــاح يــا ليلــى
بـــــواد غيــــــر ذي زرع
نثرت الـــدر مــــن دمعي
و لمــــا حققت صرعي
أشــارت يــا فتــى مهال
فكيف الوصل يا عمري
و سيف الذنب في نحري
وعبءالوزرفيظهري
يفــوق الصخــر و الرمال
دعتنـــي رســل عينيها
فلبّــى القلــب داعيهــا
و ضمتنـــــي بثدييهــا
و أرخت فوقي الســدال
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هــي قبلــة المســلمين فــي صلواتهــم ،وحولها
يطوفــون في حجهم ،حيث تقــع مكة المكرمة في
الجهة الغربية من جزيرة العرب ،في وادي من أودية
تخــوم جبال الســراة ،تحفة الجبال  ،عنــد تقاطع خط
العــرض  21درجة و 25دقيقة ،وخــط الطول  49درجة
و 39دقيقة.
يصــل ارتفاعها عن ســطح األرض إلــى أكثر من 300
ً
مترا ،القرآن الكريم ال يتضمن ً
ً
ً
إشــارة
داللة أو
نصا وال
ظاهرة بــأن مكة المكرمة أو الكعبة المشــرفة في
ً
بعضا من المفسرين يعتقد أن في
مركز األرض ،لكن
القرآن الكريم ذكر إشــارات تدل علــى وقوع الكعبة
في منتصف العالم ،وفي السنة النبوية تصريح بهذا
قال الراغب األصفهاني عن مكة سميت بذلك ألنها
وســط األرض ،كالمخ الذي هو أصل ما في العظم،
ويقــول القرطبي في كتابه الجامــع ألحكام القرآن:
وكمــا أن الكعبة وســط األرض ،كذلــك جعلناكم أمة
وسطا.
وتعتبــر كســوة الكعبة مــن أهم مظاهــر االهتمام
والتشــريف والتبجيل للبيت الحرام وإن تاريخ كســوة
ً
جهدا
الكعبة جزء من تاريخ الكعبة نفسها ،إذ يبذلون
ً
كبيرا ليقطفون ثمرته خالل موســم الحج في صبيحة
يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.
إذ يتســابق أكبــر الفنانون اإلســاميون للمشــاركة
شــرف عظيم وهو كساء الكعبة المشرفة بثوب
في
ٍ
حريري أســود مزخرف بآيات قرآنيــة من ماء الذهب،
إن أول من كســا الكعبة المشــرفة كسوة كاملة هو
أســعد أبو كرب بن ملــك يكرب الحميــري المعروف
بتبع ،ملك حمير في العام  220قبل الهجرة.
وتقــول روايــة أن أول مــن كســا الكعبــة جزئيا هو
إســماعيل ،في عهد قص بــن كالب حيث فرض على
ً
سنويا بجمع المال
قبائل قريش رفادة كسوة الكعبة
من كل قبيلة كل حســب مقدرتها ،حتى جاء أبو ربيعة
بن المغيــرة المخزومي القرشــي وكان مــن أثرياء
قريش فقال  :أنا أكســو الكعبة وحدي سنة ،وجميع
قريش سنة ،وظل يكسو الكعبة إلى أن مات ،وكانت
الكعبة ُتكســى قبل اإلســام في يوم عاشوراء ،ثم
صارت ُتكســى فــي يوم النحــر ،وأول إمرأة كســت
الكعبــة هــي نبيلة بنــت حبــاب أم العبــاس بن عبد
المطلب.
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وبعد فتح مكة في العام التاســع الهجري كســا الرسول
محمد عليه الصالة والسالم في حجة الوداع الكعبة بالثياب
اليمانية وكانت نفقتها من بيت مال المسلمين.
وفي عهد الخلفاء الراشدين كساها أبو بكر الصديق وعمر
بن الخطاب بالقماش المصري المعروف بالقباطى وهي
أثــواب بيضاء رقيقة كانت تصنع في مصــر بينما عثمان بن
عفان كساها بالثياب اليمانية و الثياب القباطي ،وهو أول
من كسى الكعبة مرتين ..بينما كسيت الكعبة كسوتين في
العام كســوة يوم عاشوراء واألخرى في آخر شهر رمضان
زمن معاوية بن أبي ســفيان ،في الدولة العباســية كانت
تكسى في بعض الســنوات ثالث مرات في السنة وكانت
الكســوة تصنع من أجــود أنــواع الحرير األبيــض ،أما عهد
الخليفــة المأمــون كانت الكعبة تكســى ثــاث مرات في
السنة.
فى يوم التروية كانت تكســا بالدباج األحمر ،وأول شــهر
ً
أيضا ،وعندما
رجب بالقباطى ،وفي عيد الفطر بالقباطى
بدأت الدولة العباســية بالضعف فقد كان يبعث الكساء من
مصر والهند وفارس واليمن.
في عهد الســلطان الظاهر بيبرس كان يرسل كساء الكعبة

46

من مصر وظلت تنال شرف إكساء الكعبة مع دخولها تحت
راية الدولة العثمانية ،فقد كان السلطان سليم األول على
حب وولع بإهداء الكعبة ثوبها المرصع والمزركش ،وكذلك
كسوة الحجرة النبوية  ،والحجر اإلبراهيمي ،وظلت كسوة
الكعبة ترسل بانتظام من مصر بصورة سنوية يحملها أمير
الحــج معه في قافلة الحج المصــري ،وتوقفت مصر عن
إرسال كسوة الكعبة لما تولت المملكة العربية السعودية
شــرف صناعته ،إذ أنشــاء دار خاصة لعمل كســوة الكعبة
المشرفة في مكة المكرمة

الحجر األسود

سدانة الكعبة

هي مهنــة قديمة وتعنــي العناية بالكعبة المشــرفة،
والقيام بفتحها وإغالقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها
وإصالح هذه الكســوة إذا تمزقت ،واستقبال ّ
زوارها وكل
ما يتعلق بذلك.

ميزاب مزراب

الحجر األسود

هو حجر بيضوي الشــكل ،أسود اللون ضارب إلى الحمرة
موجود في الركن الجنوبي الشــرقي مــن الكعبة وهو
ً
ونصفا،
مبــدأ الطواف ومنتهاه ،ويرتفع عــن األرض مترًا
وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صوًنا له.

باب الكعبة

مصنــوع مــن الفضة يعــود إلــى الفتــرة العثمانية ،تم
اســتبداله بعد عمليات الترميم ،يزيــن الباب كتابات عربية
قرآنية

مزراب

هو الجزء المثبت على سطح الكعبة في الجهة الشمالية،
وهو مصرف للمياه المتجمعة على سطح الكعبة.

الشاذروان

الشاذروان

ً
خارجا ويسمى
وهو ما ترك من حجر أســاس البيت الحرام
ً
تأزريــرا ألنــه كاإلزار ،وهو الــوزرة المحيطة بأســفل جدار
الكعبة المشــرفة من مســتوى الطواف ،وهو مســنم
الشــكل ومبني من الرخــام في الجهات الثــاث ،ما عدا
ــج ،ومثبت فيــه  41حلقة يربط فيهــا حبال ثوب
الح ْ
جهة ِ
الكعبــة المشــرفة وال يوجــد أســفل جــدار بــاب الكعبة
المشرفة شاذروان.
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حجر إسماعيل

يسمى الحطيم ،هو حائط مســتدير على شكل نصف دائرة
يقع شــمال الكعبة المشــرفة ،وهو ما بين الحجر األســود
وباب الكعبة ومقداره نحو مترين ،وهوموضع إجابة الدعاء

مقام سيدنا إبراهيم

مقام إبراهيم

هــو ذلك الحجر األثري الذي قام عليه ســيدنا إبراهيم عند بناء
الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء ..من المعروف أن أركان الكعبة
أربعــة وهي الركن األســود والركن الشــامي والركن اليماني
والركن العراقي ،وفي أعلى الجدار الشــمالي يوجد الميزاب
وهــو مصنوع من الذهب الخالص ومطل على حجر إســماعيل.

الركن الشرقي

ً
تقريباُ ،م َث َب ٌ
ّت فيه الحجر األســود وهو الذي يكون بجوار باب
الكعبة ي ُ
ُقابل بئر زمزم

الركن اليماني

هو ركن يلي الركن الغربي حسب جهة الحركة في الطواف
وهو الركن الموازي لركن الحجر األسود.

الركن الشامي

هو ركن يلي الركن الشمالي حسب جهة الحركة في الطواف.

الركن العراقي

هو ركــن يلــي الركن الشــرقي حســب جهــة الحركة في
الطواف ،يقع على الجانب الشرقي من حجر إسماع.
 - 1احلجر األسود
 - 2باب الكعبة
 - 3امليزاب (مزراب الرمحة)
َ
الشاذروان
-4
 - 5حجر إمساعيل (احلطيم)
 - 6املٌ َ
لت َزم
 - 7مقام سيدنا إبراهيم
 - 8ركن احلجر األسود
 - 9الركن اليماني
 - 10الركن الشامي
 - 11الركن العراقي
 - 12ستار الكعبة
 - 13خط املرمر البين
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مسجد بني أمية الكبير

ٌ
وروض من رياض اجلنة
بيت من بيوت اهلل
مــن هنا تخرج الكلمة مــن حلوق المؤذنين
وأفواه الخطباء والمدرسين فتمشي في
الفضاء من فــوق رؤوس الملوك واألمراء
األغنياء والفقــراء ،كل يخضع لها ويصغي
إليها فهي كلمة الخالــق وإن جائت على
ألســنة نــاس مــن المخلوقيــن  ..هذا هو
جامع بني أمية الكبير في دمشــق الذي
ً
صورا من تاريخــه ومالمحه
ســنحكي لكم
فلكل صورة قصص وحكايا ولسوريا قصص
وروايــات مع صور بــدأت وال نتنتهي ،حفر
عليها كبار هــذه األمة بصماتهم وحفظها
الله فهي مدينة اللــه التي ال تفنى ،من
معبد لإللــه حدد األرامي إلــى معبد لإلله
جوبيتر إلى كنيســة القديس يوحنا ثم إلى
الجامــع األموي  ..هــذه الــدورة الزمنية
تعــود بداياتهــا إلى أكثر مــن  2200عام
قبل الميالد ،نتحدث اليوم عن أقدم وإجمل
وأكمل أبــدة إســامية مازالــت محافظة
على أصولها منذ بدايتها على يد الخليفة
الوليد بــن عبد الملك الــذي حكم عام 96
للهجرة ،صارع النار والدمار وتكسرت على
جدرانه موجات العصور كما تتكسر األمواج
على الشــاطئ ثم ترتد عنــه ميتة ليبقى
هو حي قائم.
ً
جريــا علــى العــادة الحميدة للمســلمين
الفاتحين ،بادروا فور فتحهم دمشــق إلى
بناء مسجد الصحابة شــرقي معبد جوبيتر
الروماني المتهدّم ،حيث كان هناك كنيسة
في الجزء الغربي منه .

50

ّ
الرضي معاوية بن أبي
وقد أقام الخليفة
ســفيان لهذا المســجد أول محراب في
العالم اإلســامي ُدعي محراب الصحابة
ً
انطالقا
وهــو رمــز للعالــم اإلســامي،
مــن هنا جــاء تصميم المســجد األموي
كالمســجد النبوي الشــريف مؤلف من
رواق وصحن وفيه الحــرم ،أبواب الجامع
األموي تطورت عبر العصــور باب جيرون
وبــاب النوفرة وأضيفت لــه أبواب أخرى
لزمت للعصر اإلســامي ،كمــا نذكر قبة
النســر المصنوعة من الرصــاص الخالص
والتــي تبــدو على شــكل نســر يفرش
جناحيه ّ
ليتوق المسجد ويحميه.
لقــد أراد الخليفــة األمــوي الوليــد بن
عبــد الملــك أن يجعل من هذا المســجد
آبــدة دمشــق الخالــدة  ،فأنفــق عليــه
بســخاء كبير  ،واســتقدم كبار أهل الفن
والعمارة في الممالك واألمصار لينفذوا
مشــروعه العظيم  ،فتفتحت عبقرياتهم
ومواهبهم وكانت الفسيفســاء العنصر
ً
ً
ً
وفنا  ،كما
وإدهاشــا وروعة
إبهارا
األكثر
أوعز الوليد برصف جدران الجامع وأروقته
وقناطــره كلهــا بفصــوص مــن الزجاج

المئذنة الشرقية وتسمى مئذنة عيسى

موجــودة في معبــد حدد القديــم ،تقع

أو المئذنــة البيضــاء  ،والمئذنــة الغربية

هــذه المئذنــة فــي منتصــف الــرواق

وتســمى مئذنــة قايتبــاي  ،والمئذنــة

الشمالي للجامع األموي وتشرف على

الثالثة الشــمالية هي مئذنــة العروس

حــي الكالســة ،ومئذنــة العــروس في

وتعتبر أقدم وأجمل مئذنة إسالمية .

األصل أموية الجذور شــيدها وجامع بني

مئذنة العروس

الملون والمذهب والمفضض.

مئذنــة أمويــة وخطــت تخطيــط أموي

فــي المســجد األمــوي ثــاث مــآذن،

وهي حدث هندســي إســامي لم تكن

أمية الكبيــر الخليفة األمــوي الوليد بن
عبــد الملــك وجعلها مذهبة مــن أعالها
إلى أسفلها ،غير أنه لم يبق منها اليوم
ســوى بضع مداميك حجرية في قاعدة
جذعها  ،أمــا الباقي فمجدد في العهد
النــوري ثم األيوبــي إثر حريق مدرســة
الكالسة.
وتشــاهد فــي الجهــة الجنوبيــة لهذه
المئذنة وفوق رواق الجامع مئذنة صغيرة
تتصــل بجــذع المئذنة األصلية بواســطة
ممر مســقوف وتعرف باسم (التقنية أو
التقيسة) ظهرت في العهد المملوكي
ومنهــا يدعــو المؤذن للمســلمين  ،أما
األذان والتســابيح فتطلــق مــن المئذنة
الكبيــرة ،وقــد أصيبــت مئذنــة العروس
بأضرار طفيفة إثر زلزال فرممت.
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من سورية

مئذنــة العــروس واحــدة مــن المــآذن
المميزة بتكويناتها المعمارية  ،فجذعها
مربــع أموي أيوبــي خال مــن الزخارف
والكتابات والنقــوش  ،وينتهي بطبقة
مجــددة حافظــت على أســلوبية الجذع
وغايــرت من بســاطته بنوافــذ مزدوجة
ذات أقواس متكــررة وكذلك الحال في
شــرفة المــؤذن األنيقة التــي تعلوها
ً
توازنا
مظلة تضفــي على الكتلة العامة
ً
كبيرا وتكســر مفاجأة االنتقال المباشــر
من جذع ضخــم إلى جذع نحيل مربع غاية
في الجمال.

األذان الجماعي

وفي هذا الســياق يقــول د.عبد القادر

عندما نتحدث عن الجامــع األموي البد أن

الريحاوي :شيدت مآذن العالم اإلسالمي
ً
أبراجا
كلها على نســق مئذنة العروس ،

نذكر حدث مــن أحداث هذا الجامع العظيم
ال يوجد في مسجد آخر من مساجد العالم

مربعة طــوال قرون عديــدة  ،ولم يتغير

اإلســامي وهم مؤذنــوا األموي ،لهم

شــكل المآذن إال بعد القرن الثاني عشر

صفات خاصة ويتمتعون بشهادات خاصة،

للميالد  ،حيــن أخذت تظهر مآذن مضلعة

ابتدأ تاريخهم مــع العصر النوري أيام نور

وأخرى مستديرة .

الدين الشهيد ووضعت لهم األوقاف.
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يؤذنون جماعــة وقد يصــل عددهم إلى
ســبعين مؤذن يتناوبون األوقــات ليئذنوا
فــي نمــط وأســلوب واحد ونغــم محدد
ً
أيضا ،الجديــر بالذكر أنه
وصفات محــددة
قد أقيم للجامــع األموي أذانات لم يوجد
في العالــم مثلها ولم يصــدر عن العالم
اإلســامي كمثيالتهــا ،هو نقطــة عالم
لجامع بني أمية الكبير في دمشق.

قبة الخزنة أو المال

من أجمل قباب الجامــع األموي وهي غرفة مثمنة
تعلوها غرفــة محمولة على أربع أعمدة ،والشــئ
الملفــت للنظر أن تحت موضــع القبة هو ذات موقع
كنيسة يوحنا المعمدان.
في داخل حرم الجامع األموي بالقســم الشــمالي
يقــع مقام النبي «يحيى» وقد أقيم عليه قبة وبناء
يشــبه القلعة ،تم بنائه بشكل مستطيل ووضع على
طرفه الطولي ســتة أعمدة من الرخام ،وعلى رأس
كل عمــود يوجد تاج من الحجــر الرخامي ،وأما على
طرفه العرضي تم إنشاء أربعة أعمدة على كل واحد
ً
أيضا ،بين كل عمود وآخر
منها تاج من الرخام
يوجد ســياج حديدي مزخــرف مطلي بلــون الذهب
وخلف الســياج يوجد زجــاج لرؤية القبر مــن الداخل،
القبــر مــن الداخــل مغطى بقمــاش أخضــر اللون
ومكتــوب عليه بعض اآليــات الكريمــة وارتفع فوق
البناء قبة متوســطة الحجم وكتب على المقام من
الخارج هذا مقام «يحيى بن زكريا عليه السالم.

»الحمام الدمشقي«

يحكــى أنه جــاء زوج مــن الحمام و قطــن في أحد
التجاويــف الموجودة فــي جدران الجامــع األموي
الــذي تكاثر في صحن الجامع ومنــذ ذلك الحين لم
تنقطع هذه الســالة أبدا وبلغ عددها ما يزيد عن 10
آالف طائر ،هي لوحة من الفسيفســاء الدمشــقي
 ...إذ يعشــش الحمــام هنــا بكثرة منــذ قديم األزل
فهو من النوع البري الذي ينتشــر على األسطح و
الجوامــع و األماكن القديمة  ،و قد تآلف الحمام مع
البشر بحكم طبيعة المنطقة التي تكائر فيها بكثرة
وصار يتخذ شكل الطابع التراثي و السياحي للجامع
هنــاك بعض النــاس يأتون إلى هنــا العتقادهم بأن
الحمام قد يرد الشــفاء و يقضــي الحاجات أو إيفاء
لبعــض النذور لــذا يقومون بإطعامهــم ألن إطعام
الحمــام من أكثر األمور المحببــة عند الله ألن الناس
يعودون بذاكرتهم إلى طير الحمام الذي أرسله الله
لحماية الرسول محمد عليه الصالة والسالم مع أبي
بكر عند مدخل حراء.
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أعط الناس ابتسامة فقد يكون هذا
أفضل ما يجدة أحدهم طوال يومة
تتميز عيادة
الدكتور علي
صبري العاني
بتجميل االسنان
باحدث التقنيات
العالمية
(فينير -لومنير)
وزراعة االسنان
الفورية من
دون الم وبفترة
زمنية محدودة
للحصول على
اجمل ابتسامة

جتميل االسنان باستخدام عدسات الفينري
فينيــر االســنان هــو عدســات او قشــرة تجميلية بســماكات
صغيرة()0.5-0.3يتــم الصاقهــا على الوجة االمامي لالســنان
لتغير لون و الشــكل وعيوب االسنان مع المحافظة على غالبية
السن وبيوقت قياسي.

جتميل االسنان باستخدام اللومنري
اللومنير هو عدسة او قشرة رقيقة جدا ()0.1تشبة عدسة العين ميزتها انها ال تحتاج برد لالسنان فتحافظ
على االسنان األساسية و تلصق على الوجة االمامي لتعطي شكل و لون جميل و بوقت قياسي و هي
احدث طريقة لتجميل االسنان بالعالم.

الزرعة السنية
هي غرســة معدنية من التيتانيوم توضع بلعظم مكان الســن المفقود و تعوض باسنان لتعيد الوظيفة
التجميلية و االطباقية للمريض و وصلت نســبة نجاحها  99%وهي الحل األمثل لفقد االسنان مقارنة مع
الجسور التي تستوجب برد عدد من االسنان لتعويض الفقد إضافة الى تجميع الطعام و الرائحة الكريهة
فلزرعة هي الخيار األفضل لتعويض فقد االسنان.
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وجهاتنا

أربــــيــــــــــــــــــــــــــل
بــالد مابيــــــن النهريــــــن
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تمثل بــاد مابيــن النهريــن الجــزء األكبر مــن دول الهالل
الخصيــب كمــا كانت جزء كبير من الشــرق األدنــى القديم
ً
موطنا
طــوال العصر الحديــدي والعصر البرونــزي ،وهي
ألقــدم الحضارات في العالم ،إذ حملــت العراق هذا اللقب
منذ العصور الكالسيكية القديمة كونها مهد للحضارات .
كان شمال العراق فيما قبل الميالد موطنا إلنسان نياندرتال،
والبقايا األثرية اكتشــفت في كهف شــاندر إلى جانب أنها
تضــم عدد من مقابر ماقبل العصــر الحجري الحديث  ،وكان
مركز للثقافة اإلنسانية في العصر الحجري الحديث لإلنسان
القوقازي المعروفة باسم عهد ما قبل الفخار .
بنيت المدن من قبل اآلشوريين ،بما في ذلك آشور ونينوى
واكتشفت أربيل ،و سميت المدينة «سيدة عشتار» من قبل
السكان اآلشوريين لها.
تقع مدينــة أربيل أو إربل أو هولير بالكردية شــمال العراق
وهي رابع أكبــر مدينة من حيث المســاحة فيها بعد بغداد
والبصرة والموصل ،كما أنها عاصمة اإلقليم الكوردستاني
كمــا تعاقبــت عليها ســيطرة العديــد من الحضــارات مثل
اآلشوريون والبارثيون والسلوقيون
ً
وأخيــرا العثمانيون قبــل أن تصبح
والساســانيون والعرب
ً
جزءا من ممكلة العراق ..تبعد عن مدينة بغداد حوالي 360

كيلومتــر وتقع مدينة الموصل إلى الغــرب من أربيل وتبعد
عنهــا  89كيلومتر ،تقع ضمن الســهوب وهــي ذات مناخ
انتقالــي بيــن البحر المتوســط والمناخ الصحــراوي تتميز
بالبرودة الشــديدة وانخفاض معــدل الرطوبة في منطقة
ً
كيلومترا..
سهلية وتبعد عن نهر الزاب الكبير حوالي 35
ُتعــد أربيل مــن أقدم المدن التي اســتمر بها اإلســتيطان

ّ
البشــري بالعالم ،و يرجع تاريخ استيطان هضاب قلعة أربيل
سنة قبل الميالد.
إلى خمس آالف ٍ
يعود أصل تسميتها إلى االسم اآلشوري للمدينة أرائيلو ..
أي أربعة آلهة وهي كناية عن المعابد األشــورية المهمة
في أربيل وكانت في العهد األشوري مركز رئيسي لعبادة
اإللهة عشــتار ،حيث كان اآلشوريون يقدســون أربيل ويحج
إليها ملوكهم قبل اإلقدام على أي حملة عسكرية.
قد فتح المســلمون أربيل وما يجاورها فــي عهد الخليفة
عمــر بن الخطاب في ســنة 32هـــ بقيادة عتبة بــن فرقد،
عاصــرت المنطقــة ملــوكا وقــادة كبــار مثــل االســكندر
المقدوني وصالح الدين األيوبي.
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وجهاتنا
ويوجد فــي أربيل مواقع أثريــة عديدة يرجع

قلعة أربيل

تاريخهــا إلــى العصــر الحجــري ومــن أهم
المعالــم األثرية قلعة أربيل ،تل الســيد أحمد
والمنارة المظفرية.
من أبرز الشــخصيات في العصور الوسطى
والتــي تنتســب لمدينــة أربيل ،الشــخصية
اإلسالمية صالح الدين األيوبي والذي ينتسب
أجداده إلى قرية دوين شمال المدين.
ً
ً
كبيرا من الناحية
تطورا
شــهدت مدينة أربيل
العمرانية.
حيث تم تجديد الشــوارع العامة و توســيعها
وإنشاء الحدائق العامة و المتنزهات الضخمة
و تجديــد البنايــات القديمــة و اعطاء حقوق
االســتثمار لشــركات عالمية و وطنيــة لبناء
مشــاريع عمالقة مثــل مطار اربيــل الدولي
الــذي يعتبر مــن المطــارات الحديثــة حول
العالم.

معالم تستحق الزيارة
قلعة أربيل

في العالم تعرف بقلعة أربيل .

وأشــخاص مشــهورة عبر تاريــخ المدينة فال

بنيت هذه القلعة ألغــراض دفاعية حيث كانت
ً
ً
منيعا لمدينة أربيل في تلك الحقبة،
حصنا
تعد

زالــت عالقة فــي أذهــان أهالــي المدينة

إذ تقع وسط إقليم كردستان العراقي ،كانت
في باديء األمر وعند إنشائها تضم المدينة
بالكامــل ..يبلــغ ارتفــاع القلعــة  415م عــن
مستوى سطح البحر ،ويبلغ ارتفاعها حوالي

القلعة إلى ثالث مناطق هي سراي والتكية

 26م عن مستوى سطح المدينة.

وطوبخانة ،اما مساحتها فتبلغ  102.190متر

لقد تســبب كهريــز قلعة أربيل فــي إجهاظ

مربع.

حصار هوالكــو المغولي لها حيــث تزود منه
أهلها بالمياه أثناء الحصار وعن طريقه كانوا
يخرجون منها ليعودوا بالمؤن إليها
ذلك اللغز الذي عجز هوالكو عن فهمه .مما

في قلب مدينة أربيل ،في إقليم كردســتان
 25إلــى  30متــرا فوق ســطح األرض ،على

تحــوي العديد مــن المباني واآلثــار األخرى
ً
قصصــا عــن مراحــل مختلفة
التــي تحكــي

قمــة هذه التلة تقع واحــدة من أقدم المدن
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ً
فريدا في منطقة الشرق األوسط.

علــى الرغم مــن صغــر حجمها تم تقســيم

أدى إلى فك حصاره عنها واالنسحاب منها
قديما فإنها أيضاً
ً
ً
معلمــا ً
ً
ومعماريا
أثريا
تعد

العــراق ،تقع تلة قديمة يبلغ ارتفاعها ما بين

المعمرين ،اللون األصفــر الرصاصي للقلعة
ً
مشهدا
والجدار المحصن المحيط بها يمنحها

المنارة المظفرية

تعتبــر المنــارة المظفريــة ثاني أكبــر معلم

بعد قلعة أربيــل  ،ذاع صيتها لجمال منظرها
وهندسة بنائها في إقليم العراق كردستان،
أنشات في زمن مظفر الدين كوكبوري
تتكــون المنــارة مــن األســفل على شــكل
هندســي مثمــن وجــزء علوي اســطواني

شالل كلي علي بك

وهي مشــيدة باآلجر األحمر والجص ،ويوجد

حضارية وإســامية وهو جامــع جليل الخياط

في داخــل المنارة أســطوانة يصغر قطرها

المبني على الطراز العثماني ،حيث استغرق

كلما صعدت إلــى األعلى ،والمنارة مزينـــة

بناؤه تقريبا حوالي  10سنوات ،ومن يشاهد

من واجهاتهــا الخارجية بزخارف تشــابه إلى

هذا الجامع وخاصة في المساء أو الليل فأنه

حد بعيد ،بزخارف منارةقضاء (ســنجار) ومنارة

يقف أمام لوحة في الفنون اإلسالمية.

(الحدباء) في مدينة الموصل ،ومنارة داقوق
جنوب مدينة كركوك.

شالل كلي علي بك

المنارة
المظفرية

كهف شاندر

تتميــز المناطــق والبلــدان باألوابــد األثرية

الموجــودة فيها ،لكن مهمــا بلغ جمال هذه

وصنفت حسب األرقام من شاندر1
ً
ش َ
ــف مؤخرا وقد كان
شــاندر  ،9العاشــر ُأك ُت ِ
ً
مدفونا وفق مراسم
هذا النياندرتال العاشر

يبعد موقع الشــال حوالي  130كم من أربيل

األوابد المصنوعة من قبل اإلنســان لن تصل

يقع الشــال فــي محافظــة أربيــل بإقليم

إلى جمال معالم وآثــار طبيعية مخلوقة من

كردســتان بيــن مدينتــي خليفالن وســوران

تكوين هــذه المدن ،الســيما الكهوف الذي

جنائزيــة ،كمــا ُعثر فيــه على دفنــة مهمة

على طول  12كم حيث يقــع بين جبلي كورك

تتوضع مكان القلب من جسد الجبل إنه كهف

وملفتة للنظر ،اشــتملت على عظام حيوانية

ونواذنيــن ويبعد  60كم عن مصيف شــقالوة

شــاندر في شمال العراق ،يوجد هذا الكهف

وينحدر شالل كلي علي بيك من مكان مرتفع.

على جانب جبل برادوست ضمن جبال زاكروس

وجماجــم لحوالــي  15مــن الماعــز ،وعظام
ً
طائرا
وريش نســور وصقور بلغت حوالــي 17

مسجد جليل الخياط

ال بد لمن زار أربيل من أن يقف أمام تحفة فنية

يوجــد فــي هــذه المنطقــة تســع هياكل

ُفصلت العظام ورتبت بوضعية مقصودة ،مما

عظميــة نياندرتاليــة ألعمــار مختلفــة وفي

وال شــك يدعو للتساؤل عن ســبب االهتمام

وحفظت
حاالت مختلفة مــن الحفظ والكمال ُ

بدفن النسور والصقور مع جماجم الماعز.

تسير أجنحة الشام للطيران رحالتها يومي االثنين والخميس  -للحجز واالستفسار هاتف 2911
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مقام السيدة زينب

شجر ٌة أصلها ثابت وفروعها يف السماء

من أهم المناطق السياحية الدينية في
سوريا ذات القيمة التاريخية والمعمارية
المتميــزة فــي منطقة الســيدة زينب
التي حازت على هذا اإلسم مكرمة لقبر
الســيدة زينب ولموجوده فيها ،هو
تحفــة معماريــة إســامية مهمة
ً
يوميــا فينعم
يؤمه مئــات الزوار
مــن في هــذا المقــام بنفحات
روحية تجعلهم يجددون إيمانهم
وشــكرهم لخالقهــم العظيــم
ورغبتهــم فــي الزهد فــي هذه
الحياة وتعلقهــم بالقيم
الروحية واإلنسانية.
وإذا كانــت العمارة
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مجمــع فنون فــإن مقام الســيدة زينب
الكبــرى يجســد جماليــات فــن العمارة
اإلســامية الحديثة والمعاصرة ويسهم
في إغناء التراث المعماري اإلســامي
والعالمــي .جمــع كل الفنــون الجميلة
كفــن التصوير والزخرفة والخط وكل
الفنــون التطبيقيــة كفــن الخــزف
والمرايــا والخشــب والزجــاج
والنقش والسجاد والتطعيم

وتجليــد المخطوطــات إضافــة إلى فن
اإلضاءة الدقيق.
كان موقع الســيدة زينب يعــرف قديماً
بإسم قرية راوية التي كانت مؤلفة من
بضعة بيوت طينية بســيطة ومتواضعة
ً
ً
كثيــرا منــذ أن
جــدا تزايــدت أهميتهــا
أقامت فيها السيدة زينب
الكبرى حتى غدت
تلــك القريــة
الصغيرة

المتواضعة مدينة حديثة مقدســة متجددة
اإلتساع العمراني المستمر والمتزايد على
الدوام ،تحيــط بها بســاتين وحقول غوطة
دمشق الشرقية المشهورة بجمال طبيعتها
وتنوع أشجارها المختلفة والعديدة.
تبلغ مســاحة المقام حوالــي  15000متراً
ً
مربعا ويتسع لخمســة آالف شخص ويتكون
ذلك من صحن واســع يتوسطه الحرم الذي
يتميــز بباب مصفــح من النحــاس المزخرف
والمنقوش كما تم إكســاء سقفه وجدرانه
بتزينــات ونقوش من المرايــا وفق تصميم
هندســي بديــع وللصحــن مدخــان غربي
وشــمالي ،المدخــل الغربــي أمام ســوق
القيمريــة ،للطــرف الغربــي والشــمالي
للصحــن رواق تحيط به الغرف والقاعات تبلغ
حوالي السبعين غرفة ومنها غرف مخصصة
لمنــام ومبيت الزائرين تذكرنــا بتقاليد بيوت
دمشق القديمة.
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وكســيت األقســام العلوية مــن جدران
حرم المقام الداخلية بتشــكيل جميل من
المرايــا الدقيقة المصنعة فــي بلجيكا
لهــذه الغايــة ليتداخــل معهــا تزيينات
الخزف القيشاني.
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في الطرف الغربي من المقام مســجد
حديث بُني سنة  ، 1955وهو مربع الشكل
ّ
وذو سقف حجري ّ
ومغطى بالبلّور
منور
الملون.
ّ
وأما الضريــح فهو مصنــوع من الفضة

الخالصــة وفــي داخل الضريــح صندوق
خشــبي مصنــوع مــن خشــب األبنوس
ّ
ومطعــم بالعــاج والذهب وهو
الفخــم
تحفــة فنيــة ،محاط بســور مــن الزجاج
البلوري الصافي والمزيــن بكتابات من
القــرآن الكريــم ،صنعه أكبــر فنان في
طهران وأهداه تجار إيرانيين سنة . 1955
فوق القبر مباشــرة تقع قبة كبيرة يبلغ
ً
مترا تم إكسائها من الخارج
ارتفاعها 20
بصفائــح نحاســية مطليــة بالذهب مما
يجعلها تتألأل ً
ً
ونهارا أما الداخل فهو
ليال
من القيشــاني المزخــرف ،على جانبي
ً
مترا نقشــت
القبة مئذنتــان بارتفاع 50
عليهما أسماء الله الحسنى.
ً
أيضا حجرة خاصــة على اليمين
و هنــاك
مــن المدخــل الغربي فيها ثالثــة قبور،
أحدهمــا قبــر الســيد محســن األميــن
العاملــي (المتوفــى ســنة  1372هـــ)
واآلخر قبر الفقيه الســيد حســين مكي
العاملي (المتوفى ســنة  1397هـ) مع
قبر بنت ميرزا تقي البهبهاني المتوفاة
سنة  1372هـ.
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رياضة

تقنية الفيديو بين السلب واإليجاب

العميد خبير الكرة السورية
فاروق بوظو

تجربــة حكم الفيديــو -كمــا تابعتها -في
بطولــة كأس القارات التي اســتضافتها
روســيا في منتصف هذا العام بمشــاركة
ثمانية منتخبــات كروية وطنية تمثل جميع
قــارات العالم ،والتي تدخلت في أكثر من
ً
وخصوصا
لقاء في هذه البطولة الدولية،
فــي ضبط مخالفــات التســلل والتدقيق
فــي صحــة كل من األهــداف المســجلة
وركالت الجزاء ،إضافة للقرارات التحكيمية
الخاصة بالطرد دون أي إنذار سابق...
والبــد مــن التأكيــد ً
أوال بــأن دور الحــكام
المســاعدين المتواجدين عبر الفيديو هو
تقديم الدعــم فقط ،وليس اتخــاذ القرار
على اعتبار أن الحكم الرئيســي للســاحة
هــو صاحب القــرار النهائي داخــل ميدان
الملعب.
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وتفيــد تجربــة حكــم الفيديــو فــي إمكانية
الوصــول إلعادة كافة لقطــات المباراة ضمن
غرفــة إدارة الفيديــو ،بحيــث يمكــن للــكادر
التحكيمي المتواجــد فيها تزويد المعلومات
لحكم الســاحة الرئيســي من أجل مساعدته
ً
وخصوصا
في تصحيــح قراراتــه التحكيميــة،
المؤثرة فيها على النتيجة.
ومــن خالل متابعتــي لجميع لقــاءات بطولة
كأس القــارات عبر الشاشــة المتلفــزة ..فإن
جملــة إيجابيات وســلبيات رافقت اســتخدام
هذه التقنية في معظم لقاءاتها حيث تدخلت
إحدى عشــرة مــرة مــن أجــل التدقيق في
صحة القــرار التحكيمي ...ففي الوقت الذي
أيدت فيه فئة مــن الالعبين والمدربين وحتى
الجماهيــر هذه التجربة بســبب مســاهمتها
في تطوير اللعبة ،وإرســاء مبدأ العدالة في
النتائج رغم البطء في اتخاذ القرار التحكيمي

الصحيح والعــادل من قبل حكم المباراة نتيجة
توقف اللعب وانتظاره التوجيه القادم إليه من
الحــكام المتواجدين خلــف الفيديو ..فإن فئة
أخرى أبدت استياءها من إيقاف اللعب لمجرد
التأكد من صحة القرار التحكيمي ،األمر الذي
يضعف متعــة اللعبة على اعتبــار أن األخطاء
التحكيميــة اإلنســانية هي جــزء أصيل كهذه
الرياضة الكروية األكثر شعبية وجماهيرية ..

وبيقــى على مجلــس االتحــاد الدولي لكرة
القدم «البورد» اتخاذ قراره النهائي بتطبيق
نظــام االســتعانة بالحــكام المســاعدين عبر
الفيديو فــي نهائيــات كأس العالم القادمة
 2018بعد دراســته ومدى تأثيره على سلوك
الالعبيــن والحكام ،ورد فعل الجماهير ســواء
المتواجديــن منهم في مدرجــات الملعب أم
المتابعون خلف الشاشات المتلفزة !..
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 24ساعة إسطورية

في دبي
يالمس كل من يذهب إلى دبي حياة فريدة
ومنوعة بخليط غريب من التجارب والمشاعر
المختلفة والمتجانســة فــي آن ً
معا ،روح
المدينــة العصريــة التــي ال تنــام مع عبق
الصحراء الخالدة ،الشــرق والغرب  ..العريق
والحديــث فدبي تلك المدينة المســتلقية
على الشــاطئ التي تجمع بيــن الرفاهية
المطلقة وأصالة الكرم والضيافة العربية.
فإن كنــت ترغــب بقضاء عطلة أســطورية
ً
ً
ســنقضي ً
ممتعا في  24ســاعة
وقتا
معا
ضمــن مدينة دبــي ،إذ يمكن دمــج التراث
القديم والرفاهية الجديدة ،للحصول على
تجربــة مميزة تعكــس المفهوم الحقيقي
للفخامــة والتقاليــد بين عراقــة الماضي
وفخامة الحاضر.
ّ
ســتتأمل أطول مبنى في العالم ،وتتزلّج
على الثلج وســط الصحراء ،وتمارس القفز
جزيرة من صنع اإلنسان،
المظلي الحّر فوق
ٍ
وتسبح مع أســماك القرش في أكبر مول
في العالم.
مدينة الذهب اســم من أسماء دبي ،حيث
اشتهرت بسوق الذهب والحلي والجواهر،
لكن فــي دبي «ذهــب» من نــوع آخر ،إنه
«ذهــب العراقــة» الــذي يمكنــك أن تراه
وتستنشق رائحته في الطرق الضيقة التي
تســلمك إلى ســوق التوابل ،حيــث تنبعث
روائح القرنفــل والهال والقرفــة والبخور
والفواكة المجففة ،وغيرها مما يستورده
تجار دبي من البلدان األفريقية واآلسيوية.
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البد لزائر هذه المدينة األســطورية أن يختار
لرحلته مكان يتناســب مع شخصيته وأهوائه
فــإن كنت مــن محبــي األجــواء الشــرقية
الممزوجة بعبق الملوك والســاطين فال بد
ً
أميرا من أمراء فندق القصر
لك من أن تكون
الذي يعبر عن عراقة وفخامة هذه المدينة.
الجميرا
يعــد هــذا القصــر جوهــرة مدينــة ُ
حيــث يمكــن الوصــول إلــى جميــرا القصر
عبــر موقــع تحفــه األشــجار مــن الجانبين
وتزينــه منحوتــات الخيول العربيــة الجميلة
بروعــة تحبــس األنفاس ،خصص لالســترخاء
واالســتمتاع بأرقــى مــا يمكــن أن تقدمه
الحياة المترفة .يعد فندق جميرا القصر جزء
أخاذ مــن المدينة الســاحرة ويضم عدد كبير
من المطاعــم والمقاهــي العالمية اخترنا
لكم منها مطعم شــيمرز على بعد خطوات
من الجزيرة عند حافــة الخليج العربي تماما
يمكن للضيوف االســتمتاع بالنســيم العليل
للبحــر في الوجه الخارجية المثالية ،أما في
ساعات المساء يبرز شــيمرز كجوهرة ضمن
شاطئ خاص بطول كيلومترين بينما يجتذب
المقهــى البحــري المرتاديــن بمشــاهده

الفريدة المطلة على أفق مدينة دبي.
ويعد هذا المطعم النشــط المكان المثالي
للقاء األحبــة بعد العمــل أو لقضاء لحظات
ودية ويبث الجو األخاذ في شــيمرز شــعور
العطلة الممتع بعد يوم طويل من العمل.
ماعليك بعدها إال أكتشاف الممرات المائية
المتصلــة لمدينــة أكوافنتشــر المائية وأن
تتعــرف علــى المغامــرات التــي تنتظرك
في جميع أرجاء المدينــة ،انطلق في رحلة
سياحية واستكشف الغموض الذي ينتظرك
في مدينــة أتالنتــس المفقــودة والتقي
بالكائنــات البحريــة التــي تعتبر هــذه اآلثار
ً
موطنــا لها ،غــص وعش تجربــة فريدة من

نوعها ،واكتشف مدينة أتالنتس األسطورية
الضائعة والمخلوقات البحرية التي تســكن
حوض ذا أمبسادور الغون.
لعشــاق الماضي الباحثين عــن كنوز التاريخ
وحكمة الزمن يمكنكم الذهاب إلى منطقة
الشندغة ،وهي الموقع األصلي الذي نمت
منه دبي وامتدت واتسعت كما يتيح لك حي
البســتكية الذي يقع شرق قلعة الفهيدي،
فرصة مشــاهدة أول طريقــة اتبعها األهل
واألجداد لتبريــد المنــازل «البرجيل» ،الذي
يمكن القول إنه الطريقة التقليدية القديمة
ً
أيضا تشاهد
لتكييف الهواء ،وفي البستكية
األبنيــة التقليديــة القديمة وتتعــرف على
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طبيعة البيوت التي كان األجداد يعيشــون فيها ،كما يمكنكم
اإلطالع على مجموعة رائعة مــن ّ
الطوابع البريدية والعمالت
ّ
والصــور الفوتوغرافية التي تــم التقاطها لدبي خالل فترات
مختلفة من القرن العشرين في بيت الشيخ سعد آل مكتوم.
من يجد لنفســه الراحــة في أحضان الطبيعــة فيمكنه قضاء
الوقــت في أحضــان هــذه األماكــن الطبيعة الجميلــة ،بين
عطور الورود وشــذى النباتــات اآلتية من شــتى أنحاء الدنيا
والموجــودة في حدائق مثل (حديقة مشــرف ،الخور ،الصفا،
وأم ســقيم) ..أما منطقة حتا فتقدم لك جمال الجبال والقالع
ً
بعيــدا عن صخب المدينــة وحيويتها
على طبق مــن الهدوء
االســتثنائية ،فســوف تتمكن مــن عرض أعمالك أو اســتئجار
مســاحة لورشــة عمل أما إذا كنت ً
زائرا ،فيمكنك التجول بين
المعارض المختلفة ومشــاهدة العــروض الحية في المدرّج،
أو القيام بنزهــة على امتداد الواجهة البحريــة لقرية التراث
ً
أيضا على
واالســتمتاع باألجواء الرائعــة .يحتوي المشــروع
خطة لبناء فندق يضم  60غرفة.
تقــدم «رويال شــاهين» تجربة تفاعلية ال ُتنســى مــع الرمز
الوطنــي لدولة اإلمارات «الصقر» خالل هــذه التجربة الرائعة
التي تســتمر لمــدة  90دقيقة ،ســتتعرف إلى الــدور الرائع
الــذي لعبتــه الصقور في الحياة البدوية وســترى بنفســك
سرعتها ومهارتها .شارك في هذه الرياضة التراثية العريقة،
ِّ
اســترخ عند
واجعل أحــد الصقور يحلــق ويقف على يدك ،أو
غروب الشــمس وراقب هذه الطيور القوية وهي تحلق في
سماء الصحراء.
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ً
فريدا فــي نوعه
مــا يجعــل هــذا العــرض
هــو دورة الصيــد بالصقور ،وهــي الدورة
الرســمية الوحيدة في الشــرق األوســط
التي تحول الهواة إلى خبراء .تســتمّر هذه

الدورة ليومين كاملين وتعلمك كل جماليات
وبروتوكــوالت الصيــد بالصقــور والطيــور
الجارحة وتفاصيلها المذهلة.
يوم
اكتشف ماضي المدينة في خور دبيَ ،

ً
وطريقا تجاريًا يربط
كان الخور مينا ًء صاخبًــا
بالد مــا بين النهرين بوادي الســند ويمكن
الحرف اليدوية في متحف ساروق
اكتشاف ِ
الحديد لــذي يقع في ّ
حي الشــندغة .من
ّ
ّ
ّ
األولــي إلى دبي
تحــول المدينة
ثــم تابع
الحديثة والذي يُعزى إلى العام  1830حين
قرية صغيرة للصيد
بدأت اإلمــارة تتحول من
ٍ
حاضرة عصرية.
إلى
ٍ
توجه جنوبًا نحو شــارع الشيخ زايد لتكتشف
التحــف الهندســية الســاحرة في وســط
المدينــة ،بما فيها دبي أوبرا التي اف ُتتحت
مؤخــرًا وهــي عبارة عــن مركز جديــد ألداء
العروض في وسط مدينة دبي.
ثم تعــرف على أفخــم فندق فــي العالم
ّ
المصمم على شــكل شــراع رم ًزا بار ًزا في
دبي العصريّة.
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وجهاتنا
تم تأســيس الفندق على جزيرة صناعية مثلّثة الشكل يضع فندق برج
ً
معاييرا قياســي ً
ّة جديدة في قطــاع الضيافة تع ّد هي األعلى
العرب
على اإلطالق ،حيث يشتمل على مطعم تحت الماء داخل األكواريوم،
والذي يمكــن الوصول إليه عــن طريق رحلة قصيــرة بالغواصة تحت
الماء ،إلى جانب أسطول من سيارات رولز رويس في الفناء األمامي،
ومهبــط الطائرات الشــهير الــذي اســتضاف الكثير مــن الفعاليات
الرائعة ..هل تعرف مكانًا آخر يزيَّن فيه كوب الكابتشينو بغبار الذهب؟.
ثم إلى رحالت السفاري األكثر خبرة وروعة في المنطقة ،جولة لعشاء
في الصحــراء على الكثبان ،وهي الوســيلة المثالية الختبار الصحراء
برفاهية .بعد أن تقلّك ســيارة الند كروزير جديدة وفخمة من الفندق،
كما يمكنك اختبار مخيّم يتّســم بالطابع البدوي ،بينما يوقدون النار،
جوالت قصيرة للركــوب على اإلبل ،باإلضافــة إلى التزلج
وينظمــون
ٍ
على الرمال والرســم علــى اليد بالحنّاء .اســتمتع بوجبة بوفيه على
الطريقة العربية.
مما ال شــك فيه أن دبي ّ
تمهــد الطريق للفعاليّــات العالمية الطراز
والمهرجانــات التــي ُت ّ
نظم على مدار الســنة بد ًءا من أســبوع دبي
ً
وصوال إلى مهرجــان طيران اإلمارات لــآداب فإن كنت
للموســيقى
من هواة الفن والثقافة ،قم بزيارة متحف الفن الحديث في الشــرق
األوسط بدبي وهو من أروع المتاحف .
ً
إبهارا حول العالم،
تأتــي العروض المائية في مقدمة العروض األكثر
فهل شاهدت من قبل المياه وهي تتراقص على أنغام الموسيقى؟
دبي تتيح لك هذه الفرصة كل يوم من خالل نافورة دبي التي تقع عند
قاعدة برج خليفة .يتميّز نظام النافورة باســتخدام أكبر نظام للنوافير
الراقصــة فــي العالم ،بحيــث تتصاعد الميــاه المتراقصــة مصحوبة
بعروض الصوت والضوء.
ال تنسى نفسك من التجربة األكثر إثارة هي رحلة «بيج باص» و «مترو
ً
ً
مطال مــن خاللهما على كل دبي
دبي»،متنقــا بهما بين البر والبحر
ومعالمها الســياحية الرائعةً ،
بدءا من فندق برج العرب حتى ســوق
الذهب ،وديرة سيتي ســنتر ،وقرية البوم السياحية ،ومحطة العبرة،
وســوق دبــي القديم وغيرهــا من األماكــن التي تعكــس روح دبي
الحقيقية.
اختتم نهارك فوق الســحاب في مطعم ال موم حيث ســيأخذك في
رحلــة حنين إلى باريس في حقبة الخمســينياتّ ،
تم تأســيس مطعم
ال موم الذي اســتوحى اســمه من المغنية الفرنسية الشهيرة إديث
بياف في فرنســا ،وهو يقدّم الطعام الفرنسي التقليدي في دبي
التــي يطغى عليها المطبخ المعاصر .يقع هذا المطعم في الطابق
رقم  49من فندق ناســيما رويال في شارع الشيخ زايد ،فيقدّم للزائر
ً
مذهال يجمع ما بين مشهد مباني المدينة في األفق ،وجمال
منظرًا
التصميم الراقي داخل المطعم.
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قصة إختراع

تطور الكاميرا منذ اختراعها
جوهان تزان

روبرت بويل

أول صورة فوتوغرافية حقيقية 1826

جوزيف نيبس

إحدى الصور التي التقطها نيبس
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لويس داجير

األخوين تشارلز وفينسينت شيفالير

الكاميرا التي استخدمها نيبس

منذ أقدم العصور ويســعى اإلنســان إلى
حفظ صور حياتــه والذكريات التــي يمر بها
وما يحدث له طيلة عمره فبدأ بالرســم في
الكهوف ثم الرســم علــى الجدران  ,ثم صنع
بورتريهــات من الشــمع حتــى توصل إلى
اختــراع الكاميــرا واختلفت األقــوال عن أول
مخترع حقيقي للكاميــرا  ..نبحث نحن اليوم
ببعض المعلومات التي تدلنا على ذلك.
في سياق دراسته لعلم البصريات أبدى ابن
الهيثــم أول توصيــف آللة تصويــر بالقاهرة
وذلك في الجامع األزهر.
اســتخدم ابــن الهيثــم مصطلــح «البيــت
المظلــم» ،الذي ترجــم عن اللغــة الالتينية
بـ«الغرفــة المظلمــة» ومازالــت الكاميــرا
مســتخدمة حتى يومنــا الحالــي ،كما هو
حال كلمــة ُ
«قمرة» في العربية التي تعني
الغرفة المظلمة أو الخاصة.
ً
ســجينا لــم يثنه هذا الســجن
وعندمــا كان
عــن مواصلة بحثه العلمــي فما كان منه إال
أن ســجل مالحظته لدخول الضــوء من خالل
ثقــب في جــدار الســجن وســقوطه على
الجــدار المقابل حامال معه صــورة غير حادة
المالمح ومقلوبة لشجرة موجودة في خارج
الزنزانــة ،فوضع العديد من المالحظات في
هذا الموضوع ،ووصــف األمر وصفا دقيقا،
موضحــا قوانيــن الضــوء في هــذه الحالة
ودون وصفه هذا في كتاب المناظر.
ومــن ثم قام العالم اإليرلنــدي روبرت بويل
بصناعــة الكاميــرا البدائيــة ،وبعدهــا أبتكر
العالم األلماني جوهــان تزان نظام الصورة
وترتيــب لون أي صــورة ،وبنى آلــة تصوير
كبيرة من الخشــب إلى أن تصــل االختراعات
إلــى لويــس داجيــر الــذي ابتكــر وهــو
فنــان وكيميائي وصاحــب اختــراع التصوير

التصوير بطريقة الكولوديون
الفوتوغرافي طريقة في التصوير الضوئي
التي عرفــت بالداجيروتايو التي كانت تصور
على النحاس.
ولــد داجيــر عــام  1787في مدينــة كورجي
ً
رســاما وعندما
شــمال فرنســا ،بدأ حياتــه
بلغ الثالثيــن من عمره اختــرع طريقة لعرض
ً
ً
ً
معينا
أســلوبا
مســتخدما
اللوحــات الفنية
ً
مشــغوال بهذا
فــي اإلضــاءة ،وعندما كان
الفن حــاول أن يجــد طريقة لنقــل المناظر
الطبيعيــة بصورة آليــة أي تصويرها وليس
رسمها وهو الحلم الذي راود مخيلة الكثير
من فناني ورسامي ذلك الوقت .
إن أول صــورة فوتوغرافيــة حقيقيــة كانت
عام  1826على يد العالم الفرنســي جوزيف
نيبس عندما أستخدم الدوار الخشب ليحفظ
الفيلم وقد صنعت آلة التصوير هذه في
باريس على يد األخوان تشــارلز وفينسينت
شيفالير.
إلى أن ظهــرت فكرة الصــورة على الزجاج
والتي تسمى كولوديون ،ثم تم ابتكار فكرة
تعريض الفضــة مع الطباشــير إلى الظالم
ومن ثم الضــوء المفاجئ فتثبــت الصورة،
إلى فكرة ظهور الصورة على الزجاج والتي
تسمى كولوديون.

ليلتقي بعدها جوزيــف نيبس ولويس داجير
ً
معــا لكــن العمر لم
اللــذان قــررا أن يعمال
يمهــل جوزيف نيبس فقــد توفي في عام
 1833ولكــن بالرغــم مــن ذلك أصــر لويس
ً
قدما في محاوالته
داجير على أن يمضــي
وبالفعــل نجــح فــي عــام  1837في
ابتــداع نظام عملــي للتصوير
الفوتوغرافي وأطلق عليه
اسم نظام داجير.
يعتبــر لويس داجيــر عالماً
ً
ومصــورا للــمــنـاظـــــر
الطبيعيــة ومخترع آلة
التصوير الشمســي
الحاملــــة السمـــه
«الداجيروتايب» ومن
ً
أيضــا أنه قام
أعماله
باختراع الديوراما وهي
عبارة عن مشــهد ثالثي
األبعاد مصغر أو بالحجم
الطبيعــي تكــون فيه
األشــكال والمناظــر
الطبيعيــة غيــر مرتبة
بشكل طبيعي مقابل
خلفيــة مرســومة أو

مشهد تم إعادة إنتاجه على قطعة قماش
ً
مشــعا مــن خلفها
شــفافة ويكون الضوء
للحصول على تغيرات يتم رؤيتها.
فــي عــام  1839قــام لويس داجيــر بعرض
محاوالته ً
علنا دون أن يســجل اختراعه وفي
مقابــل هذا قررت الحكومة الفرنســية منح
ً
ً
سنويا وقد
معاشا
داجير وابن جوزيف نيبس
أدى االختراع إلى اهتمام عالمي ونظر إليه
الناس على أنه بطل العصر وأغرقوه بألقاب
الشــرف وأقيمت له حفالت التكريم في كل
مكان وبعــد ذلك اعتزل داجير الحياة العلمية
وتوفي عام  1851بالقرب من باريس.
لتتوالــى بعدهــا االختراعات والتحســينات
على آلــة الكاميرا حتى وصلــت إلى وقتنا
الحاضــر بأحــدث التقنيــات الفوتوغرافيــة
والفيديــو باإلضافــة إلــى وجودهــا على
الهواتــف الذكيــة المتميزة بصغــر حجمها
ودقة جودتها ،حتى بتنــا نوثق كل خطواتنا
بحركات وابتسامات ومواقف جميلة.
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من العالم

أول الصــــور
التي التقطت
علــى متــن
طائــــــــــــرة
صورة ألهرامات الجيزة وأبو الهول عام 1930

هضبة جبلية بالقرب من القاهرة  -مصر

هي الصــور الفوتوغرافية
التــي نلتقطهــا ببــطء أو
على عجل تبقى لنا كذكرى
علــى مــر السنســن توثق
لحظاتنــا وإنجازاتنــا ضمن
هذه الحياة وفي عشرينيات
وثالثينيات القرن الماضي،
التقط الطيار السويســري
والتر ميتلهولــزر مجموعة
مــن الصــور الفوتوغرافية
خالل رحالته الجوية ،قبل أن
يسمع أي أحد عن التصوير
الجــوي مــن قبــل ،ليطلع
النــاس علــى أماكــن لــم
يتعرفوا عليها من قبل ولم
يتســنى لهم رؤيتها في
هذا الشكل.
صورة لصرح الخزنة في مدينة
البتراء األردنية عام 1934

زار ميتلهولزر سوريا وقام بتصوير قلعة حلب عام 1925

صورة ّ
لقمة في إفريقيا جبل كيبو عام 1929
صورة
لرجل
من
إفريقيا
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من سورية

كنيســة الزيــتــون

حتفـــة لن تتكـــرر
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يســتمع الداخــل إلى دمشــق عبر الســنين الغابرة
إلى همســات تدحرجهــا الحجــارة العتيقــة وتردد
صداها أســوار المدينة القديمــة وما ذاك الهمس
ســوى بوح منها عن معالم تحكــي قصص صمود
وترميــم وبنــاء ،هناك علــى بعد أميــال من مدخل
الباب الشــرقي لمدينة دمشــق تتربــع ملكة على
عرش حارة دمشقية عريقة وهي حارة الزيتون في
دمشق القديمة حيث تشعل رائحة الياسمين والغار
والنارنــج في أعماقك االشــتياق لألصالة والعراقة
وحب لمدينة الحــب لمدينة الياســمين لمدينة الله
المليئــة بالمســاجد والكنائــس ليذكر اســمه فيها
وتقام شعائره في كل شبر من مساحتها ،من يدخل
ً
مشــهدا ينطق بالمعنى
هــذه الحارة الفريدة يميز
الصريح لدمشــق وهو تناظر مســجد وكنيسة في
لوحة فريدة لم يســبق لها ناظر ،وحديثنا اليوم عن
هذه الكنيســة كاتدرائية سيدة النياح حيث تعتبر هذه
الكنيسة من أكبر الكنائس الملكية الكاثوليكية ومن
أجملهــا وأكثرهــا اتقانا وقربا إلى الفن الكنســي
والبيزنطــي مع اســتعارة بعض التقاليد الشــرقية
كالقبــة والقنطــرة والعقــد التــي تعطــي البناء
فخامته وجماله.
بحث أبناء الروم الكاثوليك في دمشــق عن قطعة
أرض تصلح لبناء كنيسة لهم فلم يجدوا سوى دمنة
كنيــس لليهود القراييــن  ،تحيط بها أرض فســيحة
فيهــا بســتان تقع فــي حــارة الزيتون مــن الجهة
الشــرقية لمدينة دمشــق علــى مقربة مــن بابها
الشــرقي وهي قريبة أيضا من المــكان التاريخي
الذي تدلى منه القديس بولس.
كانــت تحيط بهــذه الكنيســة جنائن زاهيــة وتتقدم
واجهتهــا الغربية دار فســيحة مبلطــة تزينها بركة
ماء من الحجر المزي المصقول تلتف حول الكنيسة
أربعة أروقة ذات ســقوف خشــبية ترتكز من الناحية
الواحدة على أعمدة الكنيســة ومن الناحية األخرى
على قناطر منتصبة فوق أعمدة من الحجر األسود.
بنــاء الكاتدرائيــة مــن الداخــل علــى شــكل صليب
محــوره القبة الكبرى واقتضى األمر أن تبنى القبة
المذكورة على أربعة أعمدة مناسبة لها.
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وهذا مــع العلم بــأن القبــة ال ترتكز على

األقداس من ثالثة أبواب نحاسية منقوشة

البطريــرك مكســيموس الرابــع  ،والنائب

حائط مــن جدران الكنيســة كما هــو الحال

علــى الطراز الدمشــقي وهــو يتألف من

البطريركي العام المطران يوســف طويل

فــي الكنائس الغير بيزنطية في الوســط

ثالثة مذابح ،المذبح الوسطي وهو المذبح

 ،ظهرت في ســقفها وجدرانها شــقوق

وهي تقســم إلى ثالث أسواق تنتهي كل

الرئيسي من المرمر المنقوش تعلوه قبة

منها بحنية في الصــدر الحنية الكبرى تقع

عالية ومذبحان رخاميان عن اليمين واليسار

كثيرة ســطحية تشــوه منظرها كما أصاب

خلف المذبح الرئيســي حيث وضع كرســي

وفي وسط قبة هذا الهيكل علقت سلسلة

البطريــرك العالي ويفصل بين أســواقها

حمامات كبيرة من الفضة فيها ارتوفوريون

الثالث ســتة عواميــد من الجهــة الجنوبية

أي بيت القربــان المقدس واســتبدل هذا

وســتة من الجهة الشــمالية ،نقش الرخام

الهيكل بعد سقوط قبته في هيكل.

فنونه وزخارفــه فوق بــاب الكاتدرائية أما

بعــد أحداث ســنة  1860في دمشــق أعاد

مصراعي الباب فهمــا من النحاس األصفر

الدمشــقيون بناء الكاتدرائية على مساحة

النافر بأشكال سنابل القمح وعناقيد العنب

أوسع ودام العمل فيها نحو السنتين حتى

وبعــض العبارات باللغة العربيــة واليونانية

اكتمل البناء ســنة  1864ولقد اســتعملوا

وفي جهته الداخلية طابع دمشقي يتجسد

أموال المســاعدات والتي كان أغلبها من

في الحجر األســود والحجر المزي المحيط

تبرعات الدمشــقيين لكنيســتهم وتتناقل

بــه مجوفا أعاله على شــكل صدفة وعلى

الروايات عن أن النســاء الدمشقيات بادرن

جانبي الباب جرن للماء المقدس يلتف على

إلى تقديــم مااحتفظن به مــن مجوهرات

عامود الوسط منبران متقنا الصنع يعلو كل

إلى الكنيسة إلعادة بناء الكاتدرائية.

كتدرائيتهم فإنهم يكررون بإيمانهم ترميم

منبر منهما نسر وتحته أيقونة السيد يعود

ظلــت الكنيســة الكاتدرائيــة علــى حالها

وبناء مساجدهم وكنائســهم ليقولوا هنا

تاريخهما إلى سنة 1886م ..ثم ندخل قدس

حتى منتصف القرن العشــرين،وعلى عهد

دمشق.
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األسالك الكهربائية تلف عرضها للخطر في
كل حيــن ،فعمد المطران طويل إلى إصالح
العطب وأصدر منشــورا فــي  14من أيلول
 1964إلى أبناء رعيته في دمشــق يحثهم
فيه على اإلسهام بتكاليف هذه اإلصالحات
الضروريــة مســتذكرا تعاضــد المؤمنيــن
وتشابك أيديهم في بنائها.
يقــال أن التحفــة التتكــرر إن هــذا القــول
لصحيــح فكاتدرائيــة ســيدة النيــاح فــي
دمشــق تلك التحفة الرائعــة  ...لن تتكرر إال
أن الدمشــقيين يملكــون تحفة أروع وهي
إيمانهم  ،وإن كانوا اليستطيعون أن يكرروا
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جـارة الـقــمـــر..
يال تنــام ريما يال يجيها النــوم ...أغنية رافقت
طفولة كل منا ،ســمعها وفهمها ليحفظها
ويرددها كل عربــي ،صغير حتى يكبر ،من منا
عشــق فلم يطرب قلبه وأذنه بصــوت الحب،
ومن منــا لم يشــرب الفيروز مــع الهال في
قهوة صباحه بهالمرة بس عابكرة شي زهرة
حمرا وبس ..
«ُنهــاد» الطفلــة األولــى لعائلــة ســريانية
كاثوليكية بسيطة الحال في حارة زقاق البالط
في مدينة بيروت حيث جعلت منها هذه الحارة
المتواضعة فتاة قوية جدية وخجولة لكن هذا
الخجل ســرعان ماكان يفارقهــا عندما يطلب
منها أن تغني بصوتهــا الجميل ،وخاصة في
بيت جدتها في قرية الدبية جنوب بيروت خالل
العطلة الصيفية.
يعود نســب والدها وديع حــداد صاحب الخلق
الرفيــع والطبــع الليــن الرقيق إلــى مدينة
مارديــن وكان يعمــل فــي مطبعــة الجريدة
اللبنانية لوريون التي التزال تصدر حتى يومنا
هذا ،والدتها لبنانية مســيحية مارونية تدعى
ليزا البســتاني توفيت في نفس اليوم الذي
ســجلت فيه فيروز أغنية يا جــارة الوادي ،من
ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب .
كانت الفيــروز تحب الغناء منــذ صغرها ،إال أن
األســرة لم تكن تســتطيع شــراء جهاز راديو،
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فكانت تجلس إلى شباك البيت لتسترق اللحن السحري
ً
ً
حامــا أصوات أم كلثــوم ،ومحمد عبد
قادمــا من بعيد،
الوهاب ،وأسمهان ،وليلى مراد.
علــى الرغم من رفض والدها لكنها بدأت عملها الفني
فــي عــام  1940عندما اكتشــف صوتها الموســيقي
محمد فليفل وضمها لفريقه الذي كان ينشــد األغاني
الوطنية ،وألف لهــا حليم الروم مديــر اإلذاعة اللبنانية
أول أغانيها .
دخلت مســيرتها الفنيــة بوابة الجدية فــي أغنية عتاب
عندمــا لحن لهــا الموســيقار الكبير عاصــي الرحباني،
والذي تزوجت منه بعدها ،وأنجبت منه أربعة أطفال
عقــب زواج فيروز مــن عاصــي الرحبانــي تحولت إلى
الكنيســة األرثوذوكســية الشــرقية  ،وهي أم لكل من
الملحــن وعــازف البيانو اللبنانــي زيــاد الرحباني ،ليال
ً
وأخيرا هالي الرحباني.
الرحباني و ريما الرحباني
من اإلذاعة اللبنانية إلى اإلذاعة السورية فإذاعة صوت
العــرب قدمت فيروز المئات مــن األغنيات ليصل الصوت
الحنون إلى ماوراء البحــار والمغتربين مع ياطير ياطاير
على طراف الدني ...ليشــكل تعــاون فيروز مع األخوان
رحباني مرحلة جديدة في الموســيقى العربية ،حين تم
المزج بين األنماط الغربية والشــرقية واأللوان اللبنانية
في الموسيقى والغناء.
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تميزت أغاني الفيروز ببساطة التعبير مع عمق الفكرة
الموسيقية وتنوع المواضيع ،حيث غنت للحب والمطر للصيف
والسهر وللقدس والقضية الفلسطينية كما غنت للفرح والحزن
لألم والطفولة وللحرية واألوطان وخصت لبنان ودمشق ..
غنت فيروز للشعوب واألوطــان لكن تكاد تكون الوحيدة من
المغنين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء والملوك في
أغانيها الوطنية.
كما أنها لم تترك وطنها األم لبنان خالل ماتعرض له من حرب
نازفة ،متمثلة بأعلى درجات الحب واإلنتماء،
ُق ِدّم عدد كبير من أغاني فيروز ضمن مجموعة مسرحيات،
ّ
ّة،تنوعت مواضيع
وصل عددها إلى خمس عشرة مسرحي
المسرحيّات بين نقد الحاكم والشعب وتمجيد البطولة والحب
بشتى أنواعه.
غنت الفيروز لشعراء كبار كميخائيل نعيمة وسعيد عقيل
وغيرهم كما خاضت تجارب تلحين عديدة مع فيلمون وهبة
وزكي ناصيف لكنها عملت بشكل أساسي مع ابنها زياد.
خالل مرحلة التسعينيات أصدرت فيروز العديد من األلبومات من
أبرزها كيفك أنت.
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ً
تسجيل ح ًيً
ّا من مجموعة حفالت
في بيت الدين  2000الذي كان
أقامتها فيروز بمصاحبة ابنها زياد وأوركسترا تضم عازفين
أرمن وسوريين ولبنانيين .كان تسجيل «فيروز في بيت الدين
 »2000بداية لسلسلة حفالت حظيت بنجاح منقطع النظير لما
قدمته من جديد على صعيد التوزيع الموسيقي والتنوع في
األغاني بين القديمة والحداثة كان ألبوم ايه في امل.
فيروز صاحبة الرسالة الراقية ،والمعاني السامية ،والثورة
النسائية بصوت مخملي حنون هي فيروز المدن تحمل مفتاح
ً
تقريبا حيث تم تقديمها كبادرة رمزية من االمتنان
كل مدينة
والتقدير ،وقد حصلت على مفتاح مدينة القدس.
سفيرتنا إلى النجوم ،جارة القمر ،سفيرة العرب ،شجرة األرز
اللبنانية ،عصفورة الشرق ،جارة القدس ،ياسمينة الشام،
قيثارة السماء ،ملكة المسرح ،صوت لبنان واألوطان  ..اسماء
وصفات وألقاب عديدة ارتبطت بذاكرة الطفولة والشباب
والكهولة ،ذاكرة األوطان والشعوب .
كانت والزالت منذ بداياتها تطرق باب بال كل من عشقها في
صوت رنان كذهبها الغالي فهي عاصمة األصوات كما وصفها
محمد عبد الوهاب .
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جزر المالــديــف

أقرب إىل اجلنة من األرض

مياههــا الفيروزية ورمالها التي تبدوا كالســكر المتبلور على
شــواطئ المحيط الهندي ،تبوح لســياحها عن مدينة العشق
األكبر والروعة والجمال ،مدينة االسترخاء والجمال والرقي بين
أحضان أهلها الودودين.
إنهــا جزيرة ماليــة عاصمة المالديــف ،التي تضــم العديد من
ً
فضال عن
المواقــع التاريخية،وفيهــا شــاطئ صناعــي رائــع
المطاعم واألسواق التجارية والعديد من األسواق الحيوية.
تميزت المالديف بجزرها المتنوعة واألخاذة كجزيرة «ايسدهو»
إذ تعرض هــذه الجزيرة تاريخ جزر المالديــف في مرحلة ماقبل
اإلســام ،وتضم آثار لواحــد من أكبر األبــراج البوذية ،كما تضم
المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية .
كمــا يعد منتجــع «باراديس إيالنــد» ثالث أكبر منتجــع في جزر
المالديف لتقديمه أنشــطة ترفيهية كالغوص وركوب األمواج
والتزلج علــى الماء والتزلج الهوائي ،والتجديف وكرة الســلة
وكرة الطائرة وصالة األلعاب الرياضية إلى جانب التنقل الجذاب
في الجزيرة.
ال يمكن ألحد زيارة جزر المالديف دون الذهاب لمنتجع «هيلينجلي»
إذ يضــم المنتجع أفخــم المطاعم التي تقــدم أجود المأكوالت
العالميــة ،باإلضافــة إلــى إمكانية االســتمتاع باســتعراضات
الدولفيــن فالميــاه المحيطة بالجزيــرة مليئــة بالدالفين ،كما
تسمح لك فرصة زيارة هذا المنتجع من االستفادة من المدارس
المخصصة لتعليم فن الغوص والتزلج المائي.
«منتجع شــوي» منتجع الرياضات المائية التــي وفرت قاعدة
لســباق قوارب الكيــاك أي زوارق االســكيمو الجلدية وركوب
األمــواج والرياح ،ومالعب الجولــف ومصاطب اليوغا وحمامات
البوخار والحمامات المبردة  ،كما تتميز بوجود الشالالت الصغيرة
وحدائق الفواكه .
أكبر مســاجد جزر المالديف هو مسجد «الجمعة الكبير» وأطلق
على هذا المســجد مسجد الســلطان محمد ثاكورفانو العزام،
ويوجد في المسجد قبة ذهبية كبيرة ومآذن مذهلة ،كما يتميز
بمســاحته الكبيرة التي تتســع ل  5000مصلــي ،ويعرف حاليأ
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باسم هاشورمسكي.
يصــور تاريــخ البــاد الفنــي والثقافي
والتاريخــي في متحفها الوطني ،إذ تم
تحويل حديقة منزل السلطان إلى متحف
يضــم مجموعة كبيــرة مــن المعروضات
ً
فضال عن مقتنيات السالطين مثل
واآلثار،
الحلي واألزيــاء الذي يرتديهــا الملوك
والملــكات ،وبعــض األحجار التــي تعود
لمرحلة ماقبل اإلسالم والورق والقماش
واألســلحة وصور لشــخصيات مهمة ،تم
افتتاح المتحف فــي  15فبراير عام 1952

بهدف الحفاظ على تاريخ جزر المالديف.
منتجــع ســونيفا فوشــيتعتبر جزيــرة،
كونفونادهو ،إحدى جــزر المالديف في
المحيــط الهنــدي ،حيث ظلــت مهجورة
إلى حيــن أن قــرر الزوجان ســونو وإيفا
شيفداســاني بنــاء أول منتجــع فــي
المنطقة ،وكانــت هذه الفكرة من أولى
خطواتهــا فــي اتجــاه دعــم العطــات
الفاخــرة ً
بيئيا .ويقــوم الزوجــان بإعادة
تدويــر  90في المئة مــن نفاياتهم ،بما
في ذلك ،إعادة تدوير  100في المئة من

نفايــات الطعام المزروعــة في الحدائق
العضوية في الجزيرة ..أما بالنســبة إلى
بناء المنتجع ،فهو مغلف بالستايروفوم،
وتتم تحلية المياه المســتخدمة بنســبة
تصل إلى  100في المئة.
إنهــا جزيــرة الســحر واألميــرة الهاربــة
من صفحــات التاريــخ ،تأخــذ زوارها إلى
عالــم الطبيعة في تناغم يأســر األنظار،
فتقدي عطلتك في جو كالســيكي بعيد
عــن الضوضــاء والفوضى وأقــرب إلى
الخيال.
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هذا مايحاول مضيفوا الطيران
معرفته عنك خالل الترحيب بك
ً
غالبــا مايســتطيع بعض األشــخاص معرفة
الكثيــر من المعلومــات عنك خــال النظرة
األولــى أو اللقــاء األول معك ،بغية حســن
التعامل والتناسب بينك وبينه ،هذه القاعدة
تنطبق ً
أيضا على المراسم واألجواء السائدة
داخل الطائرة ،فريثما تبتسم المضيفة في
وجهك وتساعدك على دخول الطائرة تكون
قــد قرأت الكثيــر من المعلومــات المهمة
عنك خالل ثواني قليلة .
عــن مــاذا يبحــث مضيفــوا الطيــران خالل
الثواني المعدودة على بوابة الطائرة ؟

يالحظون إذا كنت
شخصًا قوي البنية

أكثــر مايلفــت أنظــار مضيفــوا الطيــران
ويحاولــون أن يحتفظــوا بصورتــه حية في
أذهانهم هو الشــخص الــذي يتمتع بلياقة
بدنيــة ،ويحفظون مكان جلوســه على متن
الطائرة ،ألخذ ذلك الشــخص في الحســبان
كمســاعد لهم ،ففي حالة حدوث هجوم ما
ً
شــخصيا ،هؤالء من
على الطائرة أو عليهم
ً
مباشرة.
يتم التوجه إليهم

يتفحصون السالمة الصحية

ً
يتم َ
مخمورا،
أوال تفحص الراكب إذا ما كان
ً
ً
ً
ً
أو مخدرا ،أو مريضا ،أو غاضبا ،أو خائفا،
ليتم معالجة الموضوع أو الحالة قبل إقالع
الطائرة ،فهم يتجنبون أي مشكلة يتوقع
حدوثها في السماء.
أهال وسهالً
فمن خالل ترحيب المضيفة بك « ً
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ً
منتظرة لردة
بك على متــن الطائرة « تكون
فعلك ونبرة صوتك في اإلجابة ..إلى جانب
االنتباه إلى لون الوجه ونقاء العينين سرعة
التنفس والتوتر الناتج عنك.

يحاولون معرفة ما إذا كنت
تشعر بالذعر أو القلق

يجب على مضيف أو مضيفة الطيران تقديم
المساعدة والرعاية الزائدة لألشخاص الذين
يشــعرون بالخــوف أو الذعر ،وتشــجيعهم
وطمأنتهم .

ذوي االحتياجات الخاصة

قــد يحتاج المســافر في حــاالت الطوارئ
إلى فتح بــاب أو رفعه قد يبلــغ وزنه حوال
 30كيلوغرام ،لذا يحســب المضيفون أعداد
األشــخاص الذين لن يتمكنوا من مســاعدة
أنفسهم لتقديم المســاعدة المكثفة لهم
في الحاالت العصيبة.

معرفة إذا كان الراكب
يحاول اختراق القانون

يصــادف المضيفون بعض األشــخاص الذين
قد يحاولوا اختراق القوانين الناظمة كإخفاء
بعــض المعــدات الممنوعــة أو الحيوانــات
األليفة في حقائبهم  ..لذلك يحتاج المضيف
أن يكون متمتــع بقدرة عالية علــى التركيز
والقدرة علــى زرع الطمأنينــة في نفوس
الركاب وكشــف أشــياء يخفونها خالل ثوان
دخولهم على باب الطائرة .

مكاتب الشركة الرئيسية :شارع الفردوس  -هاتـف+963 11 9211 :
فاكس+963 11 3354506 :

الوكالء العاملون:
الكويت  /الكويت

ُعمان  /مسقط

قطر  /الدوحة

مالك للسياحة والسفر

بلوسكاي للسياحة والسفر

جوري للسياحة والسفر

T: +965 22 444434
F: +965 22 442434

العراق  /بغداد  /النجف
الرافدين للسياحة والسفر

T: +964 78 10 61 58 19
أجنحة الشام

T: +964 770 796 2651
F: +964 790 514 3434

سورية  /القامشلي
أجنحة الشام
T: +963 52 42 6782
F: +963 52 44 76544
F: +963 938 455 948

أربيل
زوزوك للطيران
T: 0 7 5 0 1 0 0 0 4 0 5
T: 0 7 5 0 1 0 0 0 4 0 6
Email: chamwing@zozi-air.net

T: +968 22 04 0999
F: +968 99 33 0711

T: +974 444 426 44
F: +974 442 992 44

سورية  /الالذقية

السودان  /الخرطوم

أجنحة الشام

صبرا للسياحة والسفر

T: +963 41 465 246
F: +963 948 999 692

T: +24 918 3799 861
F: +24 918 379 9323

اإلمارات العربية المتحدة  /دبي

إيران  /طهران

سينتورين ترافيل

مهد البراق

T: +971 42 94 2405

T: +982 188 007070
F: +982 188 951 953

يريفان
Moskovian 28/127
Yerevan Armenia

T: 0 4 1 8 5 2 8 9 6

الوكالء العاملون:
الرياض  /السعودية

جدة  /السعودية

مكتب لمار للسفر

مكتب لمار للسفر

T: 011 4193222

أجنحة الشام للسياحة والسفر

T: 012 6988877

أجنحة الشام للسياحة والسفر

T: 012 2895275

T: 011 2227855

أجنحة الشام للسياحة والسفر

T: 011 4651115

المانيا

الشاهين للسياحة والسفر
مكت أسفار للسفر

T: 011 2414726

T: 012 2895275

كواال لمبور  /ماليزيا
KK BAKTI TRAVEL & TOURS
M: (+60) 183688453
T: (60) 3 27138736
3 27138735

McSa e travel solutions UG

M: + 4 9 3 0 3 3 3 0 8 3 0 3
Hotline: + 9 4 1 7 6 7 0 6 8 3 8 8 5 5

87

صحة وسفر

آالم األذن في الطائرة
ً
غالبا مــا يعاني الركاب على متن الطائرة من بعض المشــاكل
الصحية التي تتفاوت من شــخص آلخر ،وهنــاك بعض األعراض
التي نعاني منها مجهولة الســبب بالنســبة إلينا على الرغم
من األساليب الســهلة لتفاديها ،ومن هذه المشاكل مايتعلق
بانسداد األذن في بداية الرحلة عند إقالع الطائرة ،وفي نهاية
الرحلة عند هبوطها ،إن اإلســم الطبي ألذن الطائرة هو الرضح
الضغطــي لــأذن أو التهاب األذن الضغطي ،وهو يشــير إلى
الضغط المفروض على طبلة األذن ،والقناة السمعية.
نقــدم إليك هنــا بعض الحلول البســيطة التي تســاعدك في
التغلب على انسداد األذن في الطائرة :
استعمل مزيل االحتقان :تناول مزيل االحتقان قبل  30دقيقة
من موعد اإلقالع ،وقبل  30دقيقة من موعد الهبوط ،قد يحول
ذلك دون انســداد القناة الســمعية ،إذا كنــت تعاني من مرض
القلــب ،أو من اضطــراب في إيقاع القلب ،أو مــن ارتفاع في
ضغط الدم ،أو إذا عانيت من تفاعالت محتملة بين األدويةَّ ،
تجنب
تناول مزيل االحتقان عبر الفم إال بموافقة الطبيب.
التثاؤب :التثــاؤب القوي لعدة مرات يســاهم في معادلة
الضغط باألذن وبالتالي التخلص من الشعور بانسدادها.
ّ
مص السكاكر أو إمضغ العلكة أثناء الرحلة فهذا يساعد على
ً
االبتالع ،مما يساعد أيضا على فتح القناة السمعية.
ً
ال تنــم في أثناء اإلقالع والهبوط فإذا كنت مســتيقظا في
أثنــاء اإلقــاع والهبوط ،فســتتمكن من فعل تقنيــات الرعاية
الذاتية الضرورية حين تشعر بالضغط على أذنيك.
ً
انفــخ برفق مع الضغط على أنفــك وأبقي فمك مغلقا إذا
ً
مفيدا أكثر،
استطعت االبتالع في الوقت نفسه فسيكون ذلك
كرِّر التقنية مرات عدة لموازنة الضغط بين أذنيك وحجرة الطائرة.
احصل على ســدادات األذنين فهذه السدادات توازي ببطء
الضغط على طبلــة أذنك في أثناء اإلقــاع والهبوط ،يمكنك
شــراؤها من المحالت ،واألســواق الحرة في المطارات أو من
عيادة السمع المحلية.
اجعل األطفال واألوالد يشــربون الســوائل فشرب السوائل
أعط الطفل
فــي أثناء اإلقالع والهبوط يشــجع على االبتــاعِ ،
ّ
رضاعة أو مصاصة لتشــجيعه على االبتالع ،يجب عدم استخدام
مزيل االحتقان عند األطفال أو األوالد الصغار.
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من العالم

مطارات صديقة للبيئة
في ظــل زيــادة عــدد المطارات
فــي العالم ،يبحث المهندســون
تصميــم جديدة للحفاظ
طرق
عن
ِ
ٍ
على البيئة ،مثــل تزويد الطائرات
بالوقود الحيوي.
ويعــد بمطــار أوســلو فــي
اســكندنافيا المطار األكثر صداقة
للبيئــة فــي العالم ،حيث يتســع
ً
سنويا،
لحوالي  32مليون مسافر
وهــو مــن أول المطــارات التي
حصلــت علــى شــهادة تصديــق
بدرجة امتياز الســتدامة المباني،
ومشــاريع العمــل المدنــي في
جميع أنحاء العالم.
إن مطــار أوســلو اعتمــد علــى
شراء مواد البناء الصديقة للبيئة،
باإلضافة إلى إيجاد حلول للطاقة
المبتكــرة ،وإدارة النفايــات ،كما
يعتمد المطار نظام التبريد القائم
على الثلج ،ويستخدم المطار خالل
فصل الشــتاء ،الطاقــة الحرارية
للتدفئة ،فيما يجمع الثلوج ويخزنه
فــي المســتودع ،وعندمــا يحين
فصل الصيــف ،يســتخدم المطار
الميــاه الذائبة لتبريــد األجواء ،ما
يحد من كمية اســتهالكه للطاقة
خالل ساعات الذروة.
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Head Office & Factory: Damascus - Syria

+963 11 691 2400

facebook.com\kony.syria

مطبخ وسفر

جولة في المطابخ العالمية
يشغل بال كثير منا عندما يكون على موعد مع سفر أو زيارة بلد جديد نوع الطعام الذي سوف يختاره ،والسيما عندما ال نملك
الدراية الكافية بثقافة هذه الشعوب وأنواع األطعمة التي من الممكن أن تتناسب معنا.
لذلك نقدم لكم اليوم بعض األطعمة التي من الممكن أن تجربوها في هذه البلدان:

األرنب تشاو
جنوب أفريقيا
على الرغم من أن اسمها مرتبط باألرانب إال أن هذه الوجبة خالية من لحوم
األرانب ،فهي عبارة عن رغيف يتم تجويفه من الداخل وحشوه بخليط من
الكاري مع الدجاج أو لحم الضأن.

خوروفاتس
أرمينيا
على الرغم من أن الكباب المشوي والكفتة المشوية على أسياخ ليست
معتادة في أرمينيا ،إال أنه عندما تريد تناول وجبة خفيفة سريعة وسهلة ،فأن
الخوروفاتس هو الطعام المحلي المفضل في أرمنيا.

باتشينغ
أرمينيا
من أشهر المقبالت التي تميز المطبخ األرمني ،وهي تتطلب دقة في التحضير
تتألف من اللحم والفلفل األحمر والكمون  ،وتقدم إلى جانب المخلالت الشهية،
أو من الممكن تقديمها كسندويتش ساخن مع الفلفل األخضر واألصفر أو مع
رقائق العجين وتسمى باتشينغ وتعني باللغة األرمنية القبالت.

دجاج محشي
إيران
ً
عالميــا وهنا نقدمى لكم
لربما كانت أطعمة الدجاج هي األكثر شــعبية
الدجاج المحشــو على الطريقة اإليرانية مع دبس الرمانى وزيت الزيتون
واألعشاب اإليرانية.
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كرات الدجاج
الصين
يعد المطبخ الصيني غني بالوصفات السهلة واألطباق الغنية بفوائدها..
يقدم إليك كرات الدجاج على الطريقة الصينية..
تتكون من دجاج بيض زنجبيل بهارات صينية بهارات منوعة خل ثوم كتشب
صويا صوص صلصة تشيلي الحلوة طحين جزر بصل فليفلة .

Smorrebrod
كوبنهاغن
يعتبر ساندوتش  Smorrebrodمن أشهر األطعمة في كوبنهاجن ،وهو عبارة
عن قطعة خبز يوضع فوقها شريحة لحم باردة وبعض اإلضافات.

سمك مشوي
السودان
الســمك المشــوي مع البصل والليمــون والبهــارات الســودانية باإلضافة
للفليفلة الحارة هو الخيار األنسب لك إن قمت بزيارة السودان.

الدولمة
العراق
الدولمــة العراقية األصلية  ..من األكالت العراقيــة العريقة التي يمكنك
تذوقهــا فــي العراق ..قــد تصنع بورق العنــب أو الكوســا أو الباذنجان
المحشوين باألرز واللحم

أوزي
سورية
مــن األكالت الفاخرة التي تشــتهر بها ســورية وهــي ذات أصل تركي
وهي عبارة عن رقائق ّ
هشــة محشــوة بــاألرز األبيض والبــازالء واللحم
والمكسرات ..وتعتبر من أشــهر األكالت السورية تقدم مع سلطة اللبن
والنعنع والخيار.
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وجهاتنا
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Yerevan

Erbil
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اسأل الكابتن
الـمـطـبــــات الـهـوائـيـــة
يقــول الكابتــن رفيــق العقــاد« :أثناء
المطبــات الهوائيــة تكــون الظــروف
مزعجة وغير مريحة ،لكن الطائرة بخير»،
لذا دعونا نتفق بداية على أن المطبات
ً
خطرا على الطائرة
الهوائية لن تســبب
مهما كانت قوتها وشدتها.
ويمكــن ببســاطة تعريــف المطــب
الهوائي بأنه حركة الرياح التي تســبب
تخلخال في الضغط يؤدي إلى اهتزازات
في جسم الطائرة عند المرور بها.
أما عــن أهم أســباب حــدوث المطبات
الهوائية فنحصرها على النحو التالي:
بســرعتين
أوالً :التقــاء تيارين هوائيين
الكابتن رفيق العقاد
مختلفتيــن ،وهذا النــوع ال يمكن رؤيته
رئيس طراز  A320اجنحه الشام
ً
مفاجئــا لقائد
من خالل الــرادار ويكون
ما يحــدث بالفعل في الرحــات الجوية
الطائرة.
السبب الثاني :التيارات الصاعدة والتي من وإلى مطار أبها ،والمدينة المنورة
تنشــط فــي فصــل الصيف علــى وجه أيضــا وهــي األكثــر اضطرابا لســببين،
الخصوص ،تيارات هوائية تنجم عن حرارة هما ،وجــود الجبال والتيــارات الصاعدة
األرض تصعــد إلــى الســماء مصطدمة من منطقة الحرات.
باألجــواء البــاردة ،مكونة ســحبا يمكن الســبب الرابــع :التيارات النفاثة والتي
رؤيتهــا بالعيــن المجــردة أو عن طريق تصل ســرعتها إلى أكثــر من  300كلم/
الرادار .أما إذا كان التيــار الصاعد عبارة ســاعة ،وهي تيــارات هوائية ســريعة
عــن هواء جاف فهو أيضا ال يمكن رؤيته تنتقــل مــن غــرب العالم إلى شــرقه،
ً
مفاجئا بالنســبة لطاقم وهــي المتســببة فــي كــون رحالتنــا
وســوف يكون
القيادة .ومن ناحية أخرى وبسبب التغير الجويــة من الغرب إلى الشــرق أســرع
المناخي الناجم عــن االحتباس الحراري وأقصر وقتــا من الرحالت فــي االتجاه
فســوف تزداد المطبــات الهوائية في المعاكس .الســبب الخامس :العواصف
الرعديــة ،وهــي األخطــر ،والتــي من
السنوات المقبلة.
ثالثًا :الجبال وما تحدثه من تغيير لشــكل المفتــرض تفاديها ســواء فــي بداية
التيار بعد اصطدامه بها ،والذي يتحول الرحلــة أو أثنائهــا فــي حالــة تغيــر
من تيار يســير على شــكل خط مستقيم الطقس.
إلى تيار متردد على شكل أمواج ،وهذا الســبب الســادس :المطبــات الهوائيــة
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الصــادرة من الطائــرات ،ونرى ذلــك جليا
ونشــعر به إذا أقلعنا بطائــرة صغيرة خلف
طائــرة كبيرة ،وهو أمر مشــابه تقريبا عند
مرور سفينة كبيرة بالقرب من قارب صغير.
وبعــد أن علمنــا أن المطبــات الهوائية
ً
خطــرا على الطائــرة ،أود أن
ال تســبب
أضيف أن جميع الطيارين قد تدربوا على
التعامــل معهــا ،واألمر بالنســبة لهم
ســهل وغير معقــد .أما إذا عبــر الطيار
المطبــات الهوائية وهو يعلم بوجودها
مســبقا فهذا يعني أحد أمرين ،إما أن
مســاحة االضطرابــات كبيــرة وال يمكن
تفاديهــا ،أو أنهــا ليســت بالقويــة أو
المؤثــرة .ما عدا ذلك فهو أمر خارج عن
الســيطرة وال يمكــن التنبؤ بــه .وفيما
يتعلــق بالطائــرة فهي مرنــة بما فيه
الكفاية لتفادي أي نــوع من المطبات
الهوائيــة ،هــل هذا يعني عــدم وجود
أي خطــر بســبب المطبــات؟ بالنســبة
للطائــرة فاإلجابة هي ال ..أما بالنســبة
ً
تضررا بالمطبات
للمضيفين ،فهم األكثر
الهوائيــة بحكم طبيعــة عملهم ،وعدم
تواجدهــم على مقاعدهــم عند المرور
بمطبات هوائية مفاجئة.
ً
إذا وبــكل بســاطة :اربــط حــزام األمان
أثناء جلوســك في المقعــد ،وتأكد من
ذلك أيضا بالنســبة لألطفــال ،وتذكر أن
ارتطامــك بأي جــزء من أجــزاء الطائرة
قــد يعرضــك إلصابــة بليغــة أو يعرض
من حولــك من الركاب لــأذى في حال
ســقوطك عليهم ..وتمنياتــي للجميع
بســفر آمن وخال من المطبات الهوائية
على متن طائرات اجنحه الشام.

