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مسافرينا األعزاء ..

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحالتكم الجوية عبر شبكة خطوطنا، مقدرين ثقتكم بأجنحة الشام للطيران 

واختياركم السفر على متن طائراتنا، أمالً منا أن نكون على قدر هذه الثقة لتلبية توقعاتكم وتسهيل رحالتكم بكل 

راحة وأمان.

ولكي نبقى خياركم األمثل والمفضل للسفر في المستقبل مازلنا نمضي في تنفيذ خطط طموحة نحو مستقبل 

واعد يعتمد على توسيع شبكة رحالتنا الجوية لغد أفضل للشركة ومسافريها وموظفيها..

نحن نؤمن أن الشركة ال يمكن أن تصل إلى أهدافها من دون بناء جسر متين بين خدمات الشركة ومسافريها، 

والوصول إلى رضا المسافرين والمحافظة على سالمتهم من خالل تحقيق شروط الوثوقية في أجزاء الطائرة  كافة 

 للطائرة وأجزائها ضمن دورة حياتها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق احتياجاتكم التي تعّدها 
ً
 آمنا

ً
ما يضمن تشغيال

الشركة من أولوياتها، فتطرح مجموعة من الخدمات المستمرة والمتميزة تشمل إمكانية السفر إلى درجة رجال 

األعمال والحجز االلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للشركة وتطبيق »Cham Wings Application« ، إضافة إلى 

 من الخدمات 
ً
برنامج الوالء »نقاطي« الذي يمنح المسافرين المتميزين فرصة السفر المجاني عبر تجميع النقاط، وكثيرا

المتطورة على متن الطائرة، ونحن في أجنحة الشام للطيران سعداء بهذا اإلقبال الالفت الذي نجده من مسافرينا  

األعزاء اتجاه خدماتنا، وسنواصل كل جهودنا لتعزيزها عن طريق سماع وجهات نظركم واقتراحاتكم في كل خدمة 

وكيف يمكن لها أن تلبي تطلعاتكم بشكل أفضل.

لقد كان هذا العام حليفنا في توسع خارطة محطاتنا المباشرة والعمل على فتح المزيد من الخطوط والمحطات من 

وإلى دمشق ما يضمن تخفيف تكاليف السفر وأعبائه، وخاصة السوريين المقيمين في الخارج، ما أوجب علينا زيادة 

 على تسهيل حركة سفر عمالئنا ومسافرينا 
ً
عدد رحالتنا من وإلى بعض المحطات خالل فترة األعياد واإلجازات حرصا

الذين قرروا قضاء إجازاتهم وعطالتهم في بلدهم سورية والسيما بعد اتساع رقعة األمان والسالم على امتداد 

الوطن.

 ونتمنى لكم رحالت سعيدة وموفقة عبر خطوط أجنحة الشام للطيران.
َ
نشكركم مجددا

EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة
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نرحب بكم على متن طائرتنا، راحتكم 

وسعادتكم على متن خطوطنا الجّوّية 

هي جل اهتمامنا.

بفضل طاقم موظفينا المعروف 

بحسن ضيافته على متن طائراتنا، نحن 

 على أتم االستعداد لتلبية كل 
ً
دائما

احتياجاتكم بأسرع وقت ممكن وأفضل 

الطرق.

التفاصيل الصغيرة ولمساتنا التي 

 ،
ً

نضيفها ستجعل السفر أكثر أريحية

ر كل 
ّ

 مع تطلعاتكم ألننا نوف
ً
وتناغًما

اإلمكانيات التي من شأنها أن تجعل 

رحلتكم ممتعة.

وسائد إضافية لراحة أكثر، مرطبات 

منعشة، مجلة المسافر لتساعدكم 

أجنحة الشام للطيران ترحب بكم
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Welcome To Cham Wings

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.

على االستمتاع واالسترخاء في 

رحلتكم، ونقدم إضافة إلى ذلك قائمة 

من الوجبات الشهية، المتنّوعة والمميزة.

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 

نك من 
ّ
هي الدرجة السياحية التي تمك

اصطحاب 30 كغ من الحقائب واألمتعة، 

باإلضافة إلى 7 كغ باليد، إلى جانب وجبة 

فطور، غداء، عشاء مجانية.. أما مسافر 

درجة رجال األعمال فيمكنك اصطحاب 40 

كغ من الحقائب باإلضافة إلى 12كغ باليد، 

 وجبة فطور، غداء، 
َ
كما نقدم لك أيضا

عشاء مجانية.
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تحت شعار »وعز الشرق أوله دمشق« 

شاركت أجنحة الشام للطيران في 

معرض دمشق الدولي بدورته ال 60 

وذلك بتواجد أكثر من 40 دولة عربية 

وأجنبية في الفترة الواقعة من 7 ولغاية 

15 أيلول 2018 ضمن جناحها الخارجي 

بجانب ساحة اإلعالم على أرض مدينة 

المعارض الجديدة.

وتأتي مشاركة أجنحة الشام للطيران 

بهذه الدورة المتميزة لهذا العام 

بالتزامن مع بدء عودة األمن واألمان 

والتعافي إلى ربوع الوطن والذي لم 

يكن ليتحقق لوال تضحيات وصمود 

جيشنا وشعبنا وقائدنا.

وباعتبار أن الشركه تمثل الناقل الوطني 

الجوي األول الخاص الذي يعمل على 

تسهيل حركة النقل الجوي من وإلى 

سورية وضمن رسالتها الداعمة للحركة 

االقتصادية والتجارية والسياحية في 

 
ً
سورية، فقد قامت الشركة مؤخرا

بنقل أكثر من 1000 عارض ومشارك من 

الشركات العربية واألجنبية المشاركة 

بالمعرض وذلك بالتعاون مع اتحاد 

المصدرين السوريين وقدمت لهم 

حسومات بلغت 50 % على تذاكر السفر 

لوفود االتحاد باإلضافة إلى تعاونها 

مع إحدى أهم الشركات الروسية 

المنظمة لجناح جمهورية روسيا االتحادية 

ضمن المعرض وتقديم أفضل الخدمات 

والتسهيالت بغية دعم هذه الفعالية 

وإنجاحها بما يليق بسورية وضيوفها.

هذا وقد قام فريق عمل أجنحة 

الشام للطيران طوال فترة المعرض 

أجنحة الشام للطيران تشارك بالدورة ال60 لمعرض دمشق الدولي 
وتفخر بنقل أكثر من 1000 عارض ومشارك على متن رحالتها



9 AL MUSAFIR November 2018

بالتواصل والتفاعل مع المشاركين وزّوار 

جناح الشركة واإلجابة عن أسئلتهم 

ق 
ّ
واستفساراتهم والسيما فيما يتعل

بالخدمات والوجهات التي تشغل إليها 

الشركة إضافة إلى إمكانية قيام 

زوار الجناح بحجز وشراء تذاكر سفرهم 

واالستفادة من عروض األسعار 

والحسومات الخاصة بالمعرض على 

وجهات الشركة المباشرة كافة.

كما كان لزوار جناح الشركة  

إمكانية االستفادة من ميزات 

وفوائد عديدة متنوعة يقدمها 

برنامج الوالء »نقاطي« والذي يتيح 

لمستخدمي بطاقته كسب نقاط 

اضافيه عند السفر على متن 

رحالت الشركة باستمرار تؤهلهم 

للحصول على تذاكر مجانية إضافة 

إلى االستفادة من خدمات  كثيرة 

ومتميزة لحامليها.

يشار إلى أن معرض دمشق 

الدولي يحظى بأهمية كبرى 

في تحسين بيئة األعمال ودعم 

حركة التبادل االقتصادي والتجاري 

والسياحي والثقافي، إضافة 

إلى تعزيز دور مختلف القطاعات 

االقتصادية والخدمية ومنها 

أجنحة الشام للطيران وذلك 

في زيادة حجم أعمالها ونمّوها 

وازدهارها.

 الشرق أوله دمشق«
ّ
»وعز

 

زّوار كثر وفنانون وإعالميون 

شاركوا أجنحة الشام أجواء 

الفرح ضمن معرض دمشق 

الدولي بدورته ال60، وتذاكر 

مجانية وهدايا أخرى وزعت على 

المشاركين بنشاطاتنا ضمن 

الجناح.
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أجنحة الشام للطيران تشارك باحتفال ذكرى 
استقالل جمهورية أرمينيا 

بمناسبة عيد استقالل جمهورية أرمينيا 

 على إقامة العالقات 
ً
ومرور 27 عاما

 
ً
الدبلوماسية بين أرمينيا وسورية، وحرصا

على تأكيد أجنحة الشام للطيران على 

ترسيخ الثوابت الدبلوماسية بين سورية 

وأرمينيا، قامت أجنحة الشام بتلبية دعوة 

سعادة السفير األرميني الدكتور آرشاك 

بوالديان بدمشق وذلك من خالل حضور 

السيد المدير التجاري ألجنحة الشام 

للطيران نزار سليمان، ونائب المدير التجاري 

اآلنسة نديدة الحمصي.

حضر االستقبال ضيوف من الحكومة 

السورية وأعضاء من مجلس الشعب 

السوري ورئيسة مجموعة الصداقة 

السورية- األرمينية نورا آريسيان وعدد 

من نواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية 

 المعتمدين في دمشق.

وفي كلمته أشار سفير جمهورية أرمينيا 

في سورية آرشاك بوالديان إلى أنه على 

الرغم من الصعوبات العديدة التي مرت 

بها بلدنا على طريق االستقالل، تمكنت 

أرمينيا من إحراز تقدم إيجابي في المجاالت 

السياسية واالقتصادية والعامة وغيرها، 

 عن تنظيم عمل المؤسسات 
ً
فضال

والعمل ضمن منظومة حقوق اإلنسان 

وااللتزام بحقوق حرية التعبير وفي إشارة 

إلى العالقات األرمينية السورية أشار 

السفير بوالديان بارتياح إلى أنها بنيت على 

أساس متين.. وفي كلمته تطّرق نائب 

وزير الخارجية السوري أيمن سوسان إلى 

الروابط التاريخية والسياسية واالجتماعية 

بين شعوب البلدين.
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 بمناسبة 
ً
أقامت وزارة السياحة حفال

يوم السياحة العالمي تحت عنوان 

 Digital السياحة والتحول الرقمي«

Transformation«  وذلك في دار 

األسد للثقافة والفنون بدمشق حيث 

قام السيد وزير السياحة المهندس 

بشر يازجي بتكريم جهود شركة أجنحة 

الشام للطيران حيث تسلمت السيدة 

تغريد ونوس، مديرة الموارد البشرية في 

الشركة، درع التكريم.

حضر الحفل كل من وزير السياحة 

المهندس بشر يازجي ووزير االتصاالت 

المهندس علي الظفير ومحافظ 

ريف دمشق المهندس عالء منير 

إبراهيم إضافة إلى عدد من السفراء 

والشخصيات الدبلوماسية والحكومية 

وبعض أعضاء مجلس الشعب وشخصيات 

فنية واجتماعية واقتصادية مع لفيف 

من اإلعالميين والصحفيين.

وقد أشار السيد وزير السياحة المهندس 

بشر يازجي في كلمته خالل افتتاحه 

لفعالية »يوم السياحة العالمي« 

إلى أنه من دمشق المدينة التي لم 

تكتف بأن يصفها التاريخ بأنها العاصمة 

المأهولة األقدم في البشرية فقد كانت 

 
ً
 وإبداعا

ً
وما تزال العاصمة األكثر حياة

 إلى 
ً
رغم الحرب المسعورة عليها، منوها

أهمية هذا االحتفال السنوي في بلد 

ينفض عن جسده أوجاع سبع سنوات من 

الحرب بأشكالها كافة والتي استهدفت 

فيما استهدفته قطاع السياحة كجزء 

 
ً
أساسي من المخطط التخريبي، مبينا

أن سنوات الحرب كانت مليئة بالعمل 

والتحدي لننجز استراتيجياتنا الموضوعة 

.
ً
للحاضر والمستقبل بآن معا

من جهتها السيدة تغريد ونوس مديرة 

الموارد البشرية في شركة أجنحة 

الشام للطيران أشادت بجهود وزارة 

السياحة وأهمية هذا االحتفال في 

تكريس النظرة الحديثة للسياحة كونها 

رسالة موجهة للعالم وقادرة على دعم 

االقتصاد الوطني إلى جانب دور السياحة 

في نشر السالم عبر تبادل الثقافات بين 

األمم.

منوهة إلى دور أجنحة الشام للطيران 

في دعم ذلك والمساهمة في تذليل 

الكثير من الصعوبات للنهوض باالقتصاد 

السياحي.

السيد وزير السياحة يكرم شركة أجنحة الشام 
للطيران بمناسبة يوم السياحة العالمي
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أيام دمشق السينمائية | ADC | فضاء 

سينمائي جديد وحدث سنوي متميز 

 من 
ً
لصناع السينما يستقطب كثيرا

الفنانين العالميين والسوريين  للتنافس 

وعرض أفالمهم القصيرة في العاصمة 

السورية دمشق.

هذا وقد شاركت أجنحة الشام للطيران 

في هذا الحدث الفريد من خالل رعاية 

 
ً
ذهبية لفعالياته ونشاطاته وخصوصا

حفل ختام المهرجان الذي أقامته الهيئة 

العامة لمدارس أبناء الشهداء بالتعاون 

مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة 

السياحة إضافة لعدد من أفراد الجالية 

السورية في أوكرانيا والمؤسسة 

العامة للسينما، وحضور ومشاركة 

المدير التجاري في شركة أجنحة الشام 

للطيران، السيد نزار سليمان، حيث 

أقيم حفل الختام على مسرح مدرسة 

أبناء الشهداء بدمشق وبحضور وزير 

السياحة المهندس بشر يازجي ونائب 

وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية 

العربية السورية الدكتور فيصل مقداد 

والسيدة شهيرة فلوح مديرة الهيئة 

العامة لمدارس أبناء الشهداء، إضافة 

لعدد من أعضاء الوفود العربية واألجنبية 

وفنانين محليين وعالميين ومهتمين 

بعالم السينما، وبحضور مؤسس ومدير 

المهرجان المخرج مهند كلثوم.

تضمنت الفعالية لوحات فنية راقصة 

قدمها أبناء وبنات الشهداء تالها 

عرض لألفالم السورية المشاركة في 

مسابقات أيام دمشق السينمائية 

ألفالم الطفولة واليافعين و تنافس 

أجنحة الشام للطيران راٍع ذهبي لحفل اختتام مهرجان أيام 
دمشق السينمائية لألفالم القصيرة للطفولة واليافعين
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 من ست 
ً
ضمن الفعالية ثمانية وعشرون فيلما

عشرة دولة على ثالث جوائز

)ذهبية، فضية وبرونزية(، كما تم عرض فيلم 

يوثق ذكريات المهرجان ومراحل العمل فيه 

باإلضافة إلى مجموعة من العروض واللوحات 

الفنية الراقصة أداها أبناء وبنات الشهداء 

ومقطوعات غنائية خاصة بأفالم األطفال 

قدمها الفنان السوري الجزائري طارق العربي 

طرقان وأوالده ومشاركة متميزة لعازفة 

البيانو الطفلة رنيم حمدش إلى جانب عرض 

فيلم ختام المهرجان والفائز بالجائزة الذهبية 

السورية والدولية ألفالم الطفولة واليافعين .

وقد قامت الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات 

الشهداء ممثلة بالسيدة شهيرة فلوح، 

بتكريم وزير السياحة المهندس بشر يازجي 

ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل 

مقداد إضافة إلى تكريم السيد نزار سليمان 

المدير التجاري في شركة أجنحة الشام 

للطيران والسيد علي عيسى رئيس القنصلية 

الفخرية في أوكرانيا والسيد مراد شاهين مدير 

عام المؤسسة العامة للسينما إضافة لتكريم 

عدد من الفنانين العرب واألجانب.

كما توجه المدير التجاري في أجنحة الشام 

للطيران، السيد نزار سليمان في تصريحه 

بالشكر الجزيل للهيئة العامة لمدارس أبناء 

وبنات الشهداء حيث أشار إلى األهمية الكبيرة 

لهذا المهرجان والذي يؤكد عودة األنشطة 

الثقافية والفنية الى سورية مما يعني عودة 

الحياة إلى شكلها الطبيعي، كما نوه إلى 

أهمية ومكانة موقع إقامة هذا الحدث المميز 

على مسرح مدرسة أبناء الشهداء بدمشق 

وما له من داللة وأهمية وفضل من قدموا 

أرواحهم وضحوا في سبيل أن نصل إلى ما نحن 

عليه اليوم من أمن وأمان واستقرار. 
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أقامت أجنحة الشام للطيران يوم الجمعة بتاريخ 28 أيلول 

 لموظفي شركتها وعائالتهم 
ً
 مميزا

ً
 ترفيهيا

ً
2018 يوما

في نادي جميناي في منطقة يعفور قرب دمشق حيث 

تضمنت الفعالية العديد من النشاطات الترفيهية باإلضافة 

إلى مسابقات متنوعة وزعت في نهايتها العديد من الجوائز 

والهدايا على الفائزين والحضور.

وقد أضفت مشاركة بعض الفنانين لهذه الفعالية أجواًء من 

الفرح والحماس حيث شارك كل من الفنانة القديرة سلمى 

المصري والفنان أيمن عبد السالم باإلضافة إلى الفنانات ميرنا 

يوم ترفيهي مميز لموظفي أجنحة الشام للطيران 
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شلفون ومرام علي وليا 

مباردي مع موظفي أجنحة 

الشام وعائالتهم يومهم 

الترفيهي وساهموا بنشر 

السعادة والمرح من خالل 

حضورهم لهذه الفعالية 

المتميزة.

وتأتي هذه الفعالية 

 من 
ً
الترفيهية تقديرا

إدارة الشركة لموظفيها 

 منها في توطيد 
ً

ورغبة

 
ً
العالقات بينهم وتقديرا

منها للجهود المبذولة من 

قبلهم خالل موسم صيف 

2018 إضافة لتوطيد روابط 

األلفة والمحبة والتعاون بين 

العاملين كافة بالشركة.

هذا وتعّد أجنحة الشام 

للطيران العنصر البشري من 

أهم الموارد التي تعتمد 

عليها في تحقيق النجاحات 

المتالحقة، كما أن تحفيز 

موظفيها والعاملين في 

مختلف إداراتها يأتي ضمن 

أهم أولوياتها وكجزء ال 

يتجزأ من رسالة الشركة 

واستراتيجيتها حيث 

تساهم من خالل هذه 

األنشطة والفعاليات 

المختلفة بخلق بيئة عمل 

صحية يعمل الجميع فيها 

 لجنب من خالل مفهوم 
ً
جنبا

الفريق الواحد لتحقيق 

أهداف الشركة التي 

تسعى إليها ولكي تمثل 

الشركة الوطنية الرائدة 

في مجال النقل الجوي 

الخاص. 
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أجنحة الشام للطيران تشارك
في اليوم العالمي للمراقبة الجوية

تحت إشراف الطيران المدني وبحضور 

شخصيات من عالم الطيران السوري، شاركت 

أجنحة الشام للطيران متمثلة بالكابتن مأمون 

العابد مدير إدارة العمليات الجوية في أجنحة 

الشام للطيران باالحتفال المقام في دمشق 

بمناسبة اليوم العالمي لضباط الحركة الجوية.

حضر الحفل السيد المدير العام للطيران 

المدني المهندس إياد زيدان، والسيد رئيس 

نقابة عمال النقل الجوي والبحري قحطان أحمد، 

ومدير الحركة الجوية في الطيران المدني 

المدني السوري السيد حسن حمود،  كما 

شارك في الحفل عدد كبير من ضباط الحركة 

الجوية القدامى والجدد والقائمين على 

رأس عملهم، وقد قدمت مؤسسة الطيران 

المدني السوري فعاليات كثيرة وأنشطة 

متعددة خالل االحتفال.

تخلل الحفل عدد من الكلمات استهلها 

السيد طارق الجرف تناول فيها ماقدمه 

ضباط الحركة الجوية من خدمات تستحق كل 

الجهد والتقدير، كما ألقى الكابتن مأمون 

العابد مدير إدارة العمليات الجوية في أجنحة 

الشام للطيران كلمة رحب فيها بالعاملين 

 
ً
والضباط الجويين والقائمين على الحفل، مقدرا

الجهود التي يقدمونها في سبيل تأمين 

سالمة الحركة الجوية من طائرات ومسافرين 

في جميع االتجاهات القادمة والمغادرة من 

مطارات الجمهورية العربية السورية بما يتفق 

مع قوانين وتعليمات منظمة الطيران المدني 

الدولية.

 من 
ً
 خاصا

ً
وقد قدم الكابتن مأمون شكرا

إدارة أجنحة الشام للطيران للعاملين والضباط 

الجويين لما يقومون به من تعاون وتسهيل 

لحركة طائرات األجنحة، إضافة إلى شكره 

خدمات وزارة النقل ومؤسسة الطيران المدني 

السوري لما يقومون به الستمرار العمل على 

الرغم من الضغوط الكثيرة.

تم الحفل بتقديم دروع تذكارية لكل 
َ
ليخت

من المدير العام للطيران المدني المهندس 

إياد زيدان، و رئيس نقابة عمال النقل الجوي 

والبحري قحطان أحمد، وتقديم هدايا 

 لخدماتهم 
ً
 وشكرا

ً
رمزية للعاملين امتنانا

وجهودهم المبذولة.
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نهاية موسم التدريب العملي 2018 لطواقم أجنحة الشام للطيران

ضمن سياسة شركة أجنحة الشام 

للطيران في المحافظة على تقديم 

أفضل الخدمات المتعلقة بسالمة وراحة 

المسافرين وضمن خططها الهادفة إلى 

رفع وتطوير كفاءة كوادرها والسعي 

الدائم نحو األفضل، فقد أقامت إدارة 

الضيافة الجوية وبإشراف مديرية التدريب 

والتأهيل في مؤسسة الطيران العربية 

السورية دورات تدريبية تخصصية في 

مجاالت مختلفة وذلك لكادر الضيافة 

الجوية بالشركة.

السيدة رنا دغالوي مديرة الضيافة الجوية 

في أجنحة الشام بينت من خالل تصريح 

لها أن تأهيل طاقم الضيافة الجوية يعّد 

 وذلك 
ً
من أصعب المهام وأكثرها تعقيدا

لتعدد مراحل التأهيل التي تتطلب في 

جميع مراحلها درجة عالية من المعرفة 

 إلى أن الضيافة الجوية 
ً
والدراية، نظرا

من المهن الشاقة لسببين رئيسيين 

هما حاجة العاملين بها إلى مدة طويلة 

لالعتياد على الطيران باإلضافة إلى طول 

ساعات العمل اليومية التي قد تتجاوز 12 

 من العمل المتواصل وهذا 
ً
ساعة أحيانا

يتطلب بالطبع القيام بدورات تدريبية 

متواصلة ومكثفة لتدعيم مهارات فريق 

الضيافة ورفدهم بالخبرات والمعلومات 

المفيدة في شتى مجاالت عملهم.

هذا وتعمل أجنحة الشام للطيران بشكل 

دؤوب لتطوير الكفاءات واإلمكانيات 

وصقل مهارات العاملين كافة لديها وفي 

جميع األقسام، بغية تحقيق رسالتها 

التي تنضوي على تقديم أرقى الخدمات 

للمسافرين وبما يتوافق مع أعلى معايير 

األمن والسالمة واألمان.
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شارك بمعرض وملتقى 
ُ
أجنحة الشام للطيران ت

فرص العمل يومي 3-4 أيلول لعام 2018
 من أجنحة الشام للطيران بأهمية 

ً
إيمانا

الموارد البشرية في تطور الشركات 

 منها على 
ً
وارتقائها في أعمالها وحرصا

المساهمة في إعادة وخلق فرص عمل 

جديدة وترسيخ بيئة عمل متطورة وواعدة 

في سورية، قامت الشركة بالمشاركة 

بمعرض وملتقى فرص العمل تحت عنوان 

»اختر مستقبلك« من تنظيم مجموعة 

البجعة االقتصادية الذي أقيم يومي 4-3 

أيلول في قاعة المتنبي في فندق داما روز 

بدمشق.

وقد صرحت السيدة »تغريد ونوس« مديرة 

الموارد البشرية بأجنحة الشام للطيران بأن 

هذه المشاركة تأتي للمساهمة في خلق 

 وال سيما 
ً
فرص عمل للشباب السوري تحديدا

الذين آثروا البقاء في سورية رغم األزمة 

ومجرياتها وتابعوا دراستهم ضمن ظروف 

صعبة وتحدوا اإلرهاب والحرب ليشاركوا ببناء 

مجتمعهم ووطنهم من جديد.

وقد عرضت أجنحة الشام خالل هذه الفعالية 

 من الشواغر والفرص لمختلف اإلدارات 
ً
عددا

 
ً

واألقسام الوظيفية اإلدارية التابعة لها رغبة

منها باستقطاب خيرة المؤهالت مع التركيز 

األكبر على شريحة الخريجين الجدد وذلك 

لفسح المجال أمامهم لدخول سوق العمل 

والحصول على فرصة عمل دون شرط وجود 

الخبرات ، كما أشارت السيدة »ونوس« إلى 

اهتمام إدارة الشركة بتدريب وتطوير مهارات 

الموظفين لديها بما يتناسب واحتياجات 

الشركة وخطط توسعها المستقبلية.
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أجنحة الشام للطيران راٍع رسمي وشريك استراتيجي 
لألسبوع اإلعالمي السوري في موسكو 

تحت رعاية أجنحة الشام للطيران أقامت 

وزارة اإلعالم في الجمهورية العربية 

السورية األسبوع اإلعالمي السوري في 

عاصمة روسيا االتحادية – موسكو، وذلك 

في 31 تشرين األول 2018.

ليترجم هذا الحدث الصداقة الروسية 

والسورية ويساهم في االرتقاء بها 

وتوطيد عالقات التعاون بين البلدين 

الصديقين على مدى أسبوع يعتمد على 

ضخ إعالمي عالي المستوى، ينقل مواقف 

وأنشطة وثقافة روسيا الصديقة للجمهور 

السوري ومتابعي اإلعالم السوري.

 من نخبة الصحفيين 
ً
ضم الوفد 32 إعالميا

السوريين ومن مختلف وسائل اإلعالم 

المرئية والمسموعة والمقروءة، وفي 

مختلف المجاالت السياسية، االقتصادية، 

االجتماعية، الرياضية والثقافية، كما 

وقد مثل شركة أجنحة الشام للطيران 

السيد أسامة ساطع مدير تطوير 

األعمال في الشركة، الذي بين من خالل 

تصريح له أن أجنحة الشام للطيران تعّد 

قضايا الوطن الذي تنتمي له والمجتمع 

السوري بأسره من أهم أولوياتها وجوهر 

 إن هذا الحدث يصب ضمن 
ً
رسالتها، مضيفا

االهتمامات األساسية لألجنحة في توطيد 

الصداقة بين روسيا وسورية في المجاالت 

كافة.
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اكتشف 
الشارقة  

سواء أكنت تزور اإلمارات العربية 

المتحدة لبضعة أيام أم إلقامة 

طويلة، فهناك العديد من 

مناطق الجذب السياحي التي 

يمكنك التمتع بها، فمهما كانت 

اهتماماتك حتما ستجد أماكن 

ممتازة.

إذ فرضت اإلمارات العربية المتحدة 

نفسها كواحدة من الوجهات 

السياحية المهمة على خارطة 

السياحة الدولية حيث تمتزج 

فيها األصالة مع الحداثة والتطور 

ويظهر ذلك من خالل النهضة 

العمرانية التي شهدتها.

وتنفرد إمارة الشارقة بمزيج 

جذاب من الثقافة والتراث والفن 

واألنشطة الخارجية، تأمل التحف 

النادرة في متحف الحضارة 

اإلسالمية وقم بزيارة منطقة 

الفنون للتمتع بالفن التقليدي 

والمعاصر، كما يفتح التجّول في 

قلب الشارقة أمام الزوار نافذة 

على تاريخها العريق، بينما يمكن 

لعشاق الهواء الطلق االستمتاع 

بجولة مثيرة على متن سيارة 

رباعية الدفع عبر الكثبان الرملية 

قبل االسترخاء على الشواطئ .

قد تسحرك المدن ببريقها 

وأضوائها، لكن جمال طبيعة إمارة 

الشارقة سيسحرك بمياه خلجانه 

المتأللئة والشواطئ الرملية 

الناعمة وأشجار المنغروف العريقة،
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 وكلها ذات طابع مختلف ومتميز عن طبيعة 

الساحل الغربي، فهي اإلمارة الوحيدة التي 

تتمتع بسواحل رملية على جانبيها من جهة 

الخليج العربي ومن جهة خليج عمان.

إلى المنطقة الشرقية وشاطئ خورفكان 

الممتد بطول 3 كيلومترات والمشهور 

بالتنزه، إذ يضم هذا الشاطئ مساحات 

جميلة ونظيفة من الرمال الناعمة مع 

المراكب المائية واألنشطة الكثيرة، كما 

يعكس روح وطابع الجو العائلي التقليدي 

األصيل ألهل اإلمارات، فالعديد من اإلماراتيين 

يقصدون هذه المنطقة ليستمتعوا باألجواء  

واالسترخاء والهدوء في عطلة نهاية 

األسبوع والعطالت الرسمية.

أما محبو التجذيف بالقارب بين غابات أشجار 

القرم األقدم في المنطقة، وعشاق 

مشاهدة الطيور النادرة، فعليكم التوجه 

إلى كلباء لالستمتاع بالشواطئ الرائعة، 

وزيارة القالع التاريخية، باإلضافة الستكشاف 

مشروع السياحة البيئية األكبر في المنطقة، 

والمزيد المزيد من الخيارات واألنشطة 

 زيارة بيت 
ّ

التي تقدمها كلباء لزّوارها، ولعل

الشيخ سعيد بن حمد القاسمي هي أفضل 

خيار للتعّرف إلى المقتنيات التراثية واآلثار 

العربية القديمة، قبل االنطالق في األنشطة 

المفعمة بالمرح مثل رياضات مراكب التجذيف، 

لوحات التجذيف، الغطس وغيرها على أجمل 
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الشواطئ وبين غابات القرم الطبيعية.

لتمنح نفسك المزيد من المرح واإلثارة ال بد من 

تجربة ممتعة للعائالت وهي زيارة مركز الحفّية 

لصون البيئة الجبلية واكتشاف الحياة البرية الفريدة 

في موطنها األصلي.

ليس ذلك فحسب بل تحتضن إمارة الشارقة العديد 

من المساحات الصحراوية اآلسرة في الدولة، 

وتتنوع تضاريسها بين الوديات الخصبة والجبال 

المتعرجة، ويستمتع الكثير من الزوار بسهولة 

الوصول إلى هذه المناطق الطبيعية، وااللتقاء 

بالسكان المحليين الذين تنعكس على وجوههم 

عالمات الفخر بتراثهم وأرضهم فيتحدثون 

ويتكلمون بسعادة غامرة عن تاريخ بالدهم العريق.

جميعنا يحتاج في بعض األحيان إلى أجواء 

 عن 
ً
مفعمة بالهدوء والسكينة وراحة البال، بعيدا

ا ال 
ّ
الضغوطات اليومية وضوضاء المدينة، ومن من

يحلم بقضاء أوقات مذهلة في وجهة تحاكي عالم 

القصص والحكايات واألساطير المبهجة، واللعب 

وسط المتاهات المنحوتة من المسطحات الخضراء 

وسط أجواء نابضة بلوحة من األلوان الرائعة؟

إن هذه الوجهة ليست من نسج الخيال بل هي 

موجودة بالفعل في قلب الشارقة النابض بالحياة.. 

وجهة مثالية تحاكي حواسك كافة وتتيح لك 

تجربة متفردة تسّر العين وتبهج القلب، إنها جزيرة 

النور المتألقة بإضاءة مبهرة تخطف األنظار، حيث 

تتوهج المنحوتات والمجسمات الفنية وحتى 

المسطحات الخضراء بلوحة من األنوار البراقة 

واأللوان الرائعة بفعل اإلضاءة، كما تحتوي على 

بيت للفراشات، كما تضم صخرتين قديمتين من 

الكريستال والجمشت عثر عليهما في البرازيل.

 بشجرة دراسینا التنین؟ تسمى 
ً
هل سمعت يوما

 »دراسينا دراكو«، وقد أظهرت 
ً
هذه الشجرة أيضا

بعض األبحاث أن النسغ الذي تنتجه له خصائص 

طبية عديدة منها عالج البشرة وتسريع شفاء 

والتئام الجروح، وكان يعد نسغ هذه الشجرة 

 كالذهب.. يمكنك العثور 
ً
 تماما

ً
 نفيسا

ً
 سائال

ً
قديما

على شجرة دراسینا التنین نادرة الوجود في جزيرة 

النور.
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مع نهاية العام الحالي يبدأ الجميع 

بالتحضير لالحتفال بليلة رأس السنة وعيد 

الميالد، األغلبية تعّد أن لهذه االحتفاالت 

رمزيتها الخاصة، فهي وداع لعام مضى 

بحلوه ومره واستقبال لسنة جديدة 

بكل تفاؤل وسعادة.

وأفضل طريقة لالحتفال بعطلة رأس 

السنة هي السفر إلى مدينة جديدة ألن 

التجربة برمتها ستكون مثيرة كما أنها 

تدليل مستحق للذات بعد عام طويل.

عادة يتم اختيار الوجهات وفق 

االحتفاالت التي توفرها هذه المدينة أو 

تلك، فالبعض يفضل االحتفاالت الصاخبة 

والبعض اآلخر يفضلها هادئة.

بداية من دمشق لنذهب في رحلة داخلية 

ونرصد أجواء ليالي األعياد، إذ تستعد 

هذه المدينة بأحيائها الحديثة والقديمة 

كافة، لكن ذروة هذه االحتفاالت 

واالستعدادات تبدأ من أسواقها 

 بباب شرقي فالقصاع وباب 
ً
القديمة مرورا

توما لتضيء ليلة الميالد كل  الشوارع 

واألزقة، وتستقبل العام الجديد وهي 

بأبهى حلة  وليتنافس جيران الحي في 

زينة الميالد، أيها ستكون األجمل لهذا 

العام؟ فتبدو المدينة كمدن القصص 

والروايات ببيوتها المزينة باألشجار 

والكرات المضيئة واأللوان واأللعاب.

الملفت للنظر هو استعراضات فرق 

الكشافة الجوالة، التي تنطلق في كافة 

األزقة والكنائس وخاصة في ليلة الميالد 

 أين ستقضي موسم األعياد هذا العام؟
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المجيد، باإلضافة للكثير 

من الحفالت واالستعراضات 

المتنوعة، والسهرات الفنية 

في الفنادق والمقاهي 

الشهيرة.

وباالنتقال إلى اإلمارات 

العربية المتحدة حيث الطقس 

الدافئ والمثالي لقضاء عطلة 

رأس السنة الميالدية، وهنا 

كالمعتاد تتصدر دبي الساحة 

في هذه الليلة ويكون لها 

النصيب األوفر من السياح 

العرب واألجانب الذين يرغبون 

باالستمتاع بالكثير من العروض 

والحفالت الموسيقية ألكبر 

الفنانين العرب والعالميين، 

باإلضافة للمسابقات واأللعاب 

المتنوعة، ولدبي نكهتها 

الخاصة ضمن المهرجانات 

والفعاليات التي تناسب كل 

األذواق السيما عروض األلعاب 

النارية التي ينتظرها العالم 

بأسره.

من دبي إلى بيروت هذه 

الوجهة المثالية لمن يحب 

االحتفاالت الراقية برأس 

السنة إذ إن العاصمة اللبنانية 

معروفة بتنظيمها لعدد كبير 

من الحفالت الراقية لتلك 

الليلة، ولكن ذلك ال يعني أنه 

ال توجد خيارات عديدة للفئات 

األخرى، ولكن إن كان هدفك 

حضور واحدة من هذه الحفالت 

فاألفضل الحجز بشكل مسبق 

ومبكر ألن اإلقبال سيكون 

 على أنواع كهذه من 
ً
شديدا

الحفالت.
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أما إذا كنت تنوي قضاء عطلة رأس السنة في ماليزيا، فإننا 

سنقدم لك مجموعة من االقتراحات ألجمل األماكن لالحتفال 

بليلة رأس السنة عند السفر إلى كوااللمبور ومن أهمها 

حضور الرقصات والمهرجانات الشعبية المقامة في العاصمة 

كوااللمبور، إذ تمتلئ المروج الخضراء والساحات والفنادق 

بالرقصات والوصالت الموسيقية، أما إذا كنت تريد االحتفال 

بليلة رأس السنة في أجواء منعشة ومبهجة وتجعلك تلتحم 

مع المواطنين المحليين والسياح اآلخرين، فعليك التوجه إلى 

أحد المطاعم أو المقاهي في شوارع كوااللمبور الرئيسية، 

وخاصة تلك المقامة فوق المباني العالية، لترى المدينة 

كالشعلة المضيئة.

ال يمّر عيد رأس السنة في روسيا من دون إذاعة حفالت 

موسيقية بمشاركة أشهر المطربين الروس وبعض األفالم 

 
ً
المفضلة التي ال يكف المواطنون عن مشاهدتها سنويا

منذ عقود، يتم التمهيد الستقبال السنة الجديدة بتزيين 

الشوارع وسط العاصمة موسكو، ونصب أشجار الميالد في 

الساحات الرئيسية والمراكز التجارية، وفي مقدمتها مركز 

»غوميل« في الساحة الحمراء.

هو حدث مشترك في أغلب بلدان العالم، ولكن لكل دولة 

طقوسها الخاصة وفلكلورها الذي تنفرد به عن غيرها.

أوكرانيا ..خيوط العناكب
ستجلب الحظ في الميالد 

جالب الحظ هذا ما يعتقده األوكرانيون عندما تغطى شجرة 

 من الزينة المعتادة واألضواء 
ً
عيد الميالد بخيوط العناكب بدال

 عن األجراس والكرات الصغيرة.
ً
الزاهية فضال
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ويعود هذا التقليد إلى إحدى الحكايات 

الشعبية عن امرأة كانت فقيرة وال تستطيع 

أن تتحمل نفقات زينة شجرة عيد الميالد، 

وقامت بتزيينها بخيوط العنكبوت، وفي صباح 

يوم عيد الميالد تحولت خيوط العنكبوت إلى 

خيوط ذهبية وفضية.

اإليطاليون يستغنون عن »سانتا كلوز« 
مقابل »بيفانا«

يستعين اإليطاليون بـ »بيفانا« وهي ساحرة 

عيد الميالد، التي تقوم بتقديم هدايا العيد 

 عن بابا نويل، ويقدم الناس 
ً
في إيطاليا، بديال

النبيذ لها لتشرب قبل أن تغادر وإن كان 

األطفال ودودين معها يمكن أن تكنس لكم 

األرضية بمكنستها الساحرة.

سباق المرح في أستراليا
تحتفل أستراليا بالكريسماس على طريقتها 

الخاصة حيث تقوم بعمل »سباق المرح«، وهو 

 من األشخاص 
ً
 كبيرا

ً
سباق جري يضم عددا

يرتدون أزياء بابا نويل، بهدف جمع األموال 

والتبرعات لألطفال الفقراء وذوي االحتياجات 

 مع أجواء احتفاالت 
ً
الخاصة، وذلك تماشيا

أعياد الميالد.

حذاء ليلة الميالد 
يحدد موعد الزفاف بالتشيك

في جمهورية التشيك وفي ليلة عيد الميالد 

  تقوم الفتيات العازبات بإلقاء أحذيتهن 
ً
تحديدا

صوب الباب، فإذا سقط ومقدمته متجهة نحو 

الباب، فهذا يعني أنه ليس عليهن الزواج في 

العام التالي، أما إذا سقط الحذاء باالتجاه 

المعاكس، فعليهن البدء فوًرا في التحضير 

للزفاف.



28AL MUSAFIRNovember 2018

ربما ال ينتبه الكثيرون إلى وجود مزولة أفقية نادرة موجودة على مئذنة العروس بالجامع 

األموي الكبير وسط دمشق، والتي يعود تاريخها إلى عام 1304 منسوبة البن الشاطر 

الحسين عالء الدين علي بن إبراهيم المعروف بابن الشاطر، من مواليد دمشق وفيها توفي، 

قضى معظم حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في الجامع األموي الكبير 

 عظيمة بين علماء عصره كعالم فلكي، صنع آلة لضبط الوقت وسماها 
ً

 شهرة
َ

بدمشق، نال

البسيط ووضعها في مئذنة العروس في الجامع األموي، وهي أفضل مزولة في العصر 

 على التفوق العلمي 
ً
 من معالم سورية و دليال

ً
 هاما

ً
 أثريا

ً
الوسيط، و تعد هذه المزولة معلما

 في بالدنا في وقت كانت دول الغرب تعم بالظالم.
ً
الذي كان موجودا

لقد عمد المؤقتون المسلمون إلى استخدام هذه األداة لتحديد وقت صالتي الظهر والعصر، 

حيث كان أغلبهم من الفلكيين أو أصحاب الخبرة الفلكية التي تؤهلهم لهذه المهمة، وقد 

برع في هذه المهمة الفلكي المشهور عالء الدين بن الشاطر الدمشقي منتصف القرن الرابع 

عشر الميالدي.. هي آلة تستخدم لضبط أوقات الصالة، فهي تعتمد على الشمس و زاوية 

 عن الساعة و الدقائق و الثواني، 
ً
انحرافها عن األفق، أي إن مبدأها يعتمد على الزوايا عوضا

اقرأ الوقت من مزولة ابن الشاطر في دمشق 
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و نقشت عليها دوائر البروج االثنتي عشرة، و يتوسطها 

مؤشر نحاسي لمعرفة مواقيت الصالة في الفصول 

، و قد ثبت هذا المؤشر بشكل 
ً
األربعة، أي خالل 12 شهرا

عمودي على اللوحة، يحدد الوقت من طول الظل الناتج 

د ظال متحركا 
ّ
عن وقوع أشعة الشمس عليه، حيث تول

على النقاط و الخطوط، استخدمها المسلمون قديما 

في المساجد و المدارس لتحديد األوقات و خصوصا أوقات 

الصلوات، و تعتبر الساعة الشمسية من أولى الساعات 

التي صنعها اإلنسان.. كتب عنها الخوارزمي و غيره 

من علماء الفلك و الرياضيات و كان العرب المسلمون 

يستخدمونها لتحديد أوقات الصالة فهي تعتمد على 

الشمس و زاوية انحرافها عن األفق في مختلف أيام 

السنة

قد يظن البعض أن المزولة أو الساعة الشمسية ال 

تعطي وقت الساعة الميكانيكية الحديثة نفسه أي أنها 

ليست ساعة دقيقة، لما يقع فيها من خالف مع وقت 

، فالمزولة تعطينا الوقت 
ً
الساعة، غير أن ذلك ليس صحيحا

الطبيعي للشمس وبحسب الفصل من السنة، فهي 

تتعامل مع شمس تكمل دورتها مرة كل 24 ساعة، 

وبذلك تقطع األرض أثناء دورانها حول نفسها 15 درجة 

كل ساعة، لكنه بسبب مدار األرض البيضوي، فإن األخيرة 

تقترب من الشمس وتبتعد بحسب الفصل، وهذا يؤدي 

بدوره إلى تسريع األرض بالقرب من الشمس وإبطائها 

بالبعد عنها.

ولقد انتشرت المزاول في الكثير من بلدان العالم، على 

جدران المساجد والكنائس وفي الحدائق والساحات العامة 

بأشكال وتصاميم مختلفة ومن أعرقها مزولة المسجد 

األقصى على البائكة الجنوبية لمسجد قبة الصخرة .

إن مبدأ المزولة » الساعة الشمسية« بشكل عام  يقوم 

على أحد ضربين هما: المزولة األفقية والمزولة العمودية، 

فاألفقية منهما توضع على األرض بحيث ينظر إليها الناس 

من أعالها، وتتكون من مثلث متجه شماالً باتجاه النجم 

القطبي بزاوية تعادل خط عرض الموقع الذي صنعت له، 

أما العمودية فهي مجرد مسمار أو قضيب معدني يثبت 

، ويتجه كذلك باتجاه 
ً
في الحائط المواجه للشمس جنوبا

النجم القطبي بحيث يسقط ظله على دائرة مرسومة 

على الحائط ومقسمة إلى زوايا تشير كل منها إلى 

ساعة من ساعات النهار.
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 من الناس 
ً
على الرغم من أن كثيرا

ينسب فصل الشتاء إلى روسيا، 

إال أن المناظر الطبيعية تبدو جميلة 

للغاية ورائعة عندما تتحلى باأللوان 

األحمر والبرتقالي واألصفر، فمن 

موسكو إلى شبه جزيرة القرم، ومن 

سيبيريا إلى الشرق األقصى يضيف 

 بغاية الروعة 
ً
الخريف الذهبي جوا

إلى شوارع هذه المدن وحدائقها، 

السيما عند انسجام ألوان الخريف 

مع الميدان األحمر، أشهر الميادين 

الشعبية وأبرز األماكن السياحية 

في قلب المدينة، فعند زيارتك له 

سوف تستمتع بالذهاب في جولة 

قديمة حديثة بين أبرز وأجمل الميادين 

والمباني المطلة عليه، والمظللة 

بالذهبي واألحمر.

فإذا كنتم من هواة التصوير 

الفوتوغرافي لن تكفوا عن التقاط 

الصور الفوتوغرافية الجميلة التي 

لن تروا مثلها في أي مكان آخر من 

العالم.

أما محبو التسوق فيمكنكم الذهاب 

في جولة ضمن األسواق التجارية 

المنتشرة حول الميدان األحمر في 

موسكو ألشهر الماركات العالمية، 

وشراء بعض الهدايا التذكارية 

الجميلة، إذ لطالما عرفت موسكو 

باأللبسة الصوفية والمنتجات 

الخريفية الشتوية المذهلة، فاحرصوا 

أن ينوبكم من موضة هذا العام 

شيء وفير، باإلضافة إلى شهرتها 

بالخزف وعلب الموسيقا المذهلة.

كما تستطيعون االستمتاع بتناول 

وجبة من الطعام الروسي التقليدي 

والحساء الدافئ في أحد مقاهي 

موسكو الشهيرة، مع أبرز المعالم 

والمناظر الخريفية المذهلة.

 لماذا موسكو؟
في هذا الخريف..
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ليس ذلك فحسب بل ال بد لكم من جولة 

داخلية تقيكم من انخفاض درجات الحرارة  

بين أفخم القصور الموجودة تحت األرض 

عبر مترو األنفاق في موسكو، وهو واحد 

من المشاريع المعمارية األكثر دقة في 

روسيا، يمتد في موسكو على عمق 

 تحت سطح األرض، 
ً
يصل إلى 60 مترا

اعتمد تصميم محطاته على الجمال الذي 

يفوق التوقع، و تعّد محطة ساحة الثورة 

المركزية من المحطات المبهرة باعتبارها 

 للشعب، وقد شيدت بالجدران 
ً
قصرا

الرخامية العاكسة والثريات الباهظة 

والسقوف العالية المزخرفة بأجمل 

اللوحات الفنية ما يشعرك وكأنك في 

عهد السالطين والملوك.
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الكثير من األمور والنشاطات ستنشط في 

مثل هذا الوقت ضمن العاصمة الروسية ومنها 

مهرجان سوق عيد الميالد السنوي الذي 

سيفتتح يوم 12 ديسمبر- كانون األول بعنوان 

“رحلة إلى عيد الميالد” إذ سيقام في الساحة 

الحمراء وما حولها وسيتضمن العديد من 

أكشاك بيع هدايا الميالد و األطعمة اللذيذة 

 لتقديم 
ً
وحلقة للتزلج على الجليد، و مسرحا

العروض، فال تفّوت على نفسك فرصة حضور 

هذا المهرجان الممتع، كما يمكنك حضور 

مهرجان موسكو للنحت على الجليد والذي 

سيفتتح في بارك بابيدي في 29 ديسمبر 

كانون األول.

وبالحديث عن هذا المهرجان ال بد لنا من التوجه 

إلى أعلى حلبة تزلج في روسيا  أي فوق 354 

 لنحظى بوقت رائع من التزلج على سطح أحد 
ً
مترا

أبراج موسكو سيتي »برج المركز التجاري أوكو«.

أما إن كنت من عشاق الفن  فال بد لك من زيارة 

معرض تريتياكوف  الذي يعّد المكان األفضل 

لجذب عشاق الفن من جميع أنحاء العالم، الذي 

 
ً
ستعرض فيه كنوز متاحف الفاتيكان التي نادرا

ما تغادر جدران  الفاتيكان، كما سيضم المعرض 

لوحات من القرن الثاني عشر وحتى القرن 

الثامن عشر، والتي من أهمها: أعمال رافائيل، 

كارافاجيو، جيوفاني بيليني، غويرشينو، بيترو 

بيروجيا، غويدو ريني، نيكوال بوسان وغيرهم. 

العنوان : ممر الفروشينسكي

 لحفالت 
ً
في ختام رحلتك إذا كنت مفتقدا

طات، فاستِفد إلى أقصى 
َ
ل الشواء والسَّ

حد مما يقدمه هذا الموسم في روسيا، إذ 

يمكنك التوجه إلى كثير من الفنادق والمطاعم 

المتخصصة بحفالت الشواء المتنوعة والتي 

تضيف نكهات خاصة إلى السلطات الغريبة 

المقدمة بجانبها، هذا النوع من األطعمة يقع 

 إلى موسكو.
ً
في صلب متعة التوجه خريفا
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عامر فؤاد عامر

أبرزت منظمة اليونسكو العالمّية في 

العام 2006 قائمة بأقدم عشر مدن في 

العالم، وجاءت مدينة حلب في المرتبة 

األولى، إذ يعود أقدم أثر موثق فيها إلى 

12200 سنة قبل الميالد، وتكتنز هذه 

البقعة التاريخّية بالعديد من المواقع 

األثرّية النادرة والخاّصة بما تملكه من 

صفات وخصائص، ومن بينها موقع »عين 

دارة« األثري. 

يقع هذا الموقع »عين دارة« إلى الجنوب 

من مدينة عفرين بخمسة كيلو مترات، 

على الطريق الواصل بين حلب واعزاز 

وعفرين، ولدى دخول الزائر إليها سيجد 

 واضح المعالم وتماثيل موزعة 
ً
معبدا

حة، 
ّ
فيها تأخذ أشكال حيواناٍت مجن

وتماثيل ألبي الهول، مع لوحة كبيرة 

لأللهة عشتار، ونقوش صخرّية منتشرة.

تشير الّدراسات إلى أن عين دارة األثري 

مرتبطة بأّول وجود لإلنسان، ففيها قسم 

سكنه اإلنسان الزراعي األّول، أّي حوالي 

عشر آالف قبل الميالد، وفيها قسم آخر 

ف من مدينة محاطة بأسوار ال يزال 
ّ
مؤل

 حتى يومنا هذا، مع وجود 
ً
جزٌء منها قائما

أربع بوابات رئيسة فيها.

حة 
ّ
عين دارة.. موقع أثري سوري محاط بحيوانات مجن
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يختلف الباحثون وعلماء 

التنقيب حول الزمن الحقيقي 

لبناء معبد عين دارة، والبعض 

يقول إنها تعود لآلرامّية 

والبعض اآلخر للفترة الحثّية، 

لكن ما يالحظ على بعض 

الكتابات المنتشرة في 

المكان أنها من النوع 

الهيروغليفي، مما يثير 

 وجود 
ً
فكرة أن للفراعنة أيضا

وانتشار في هذه المنطقة 

.
ً
أيضا

تشير الدراسات والتحليالت 

إلى أن سبب انتشار الحيوانات 

المجنحة في هذا المعبد 

النادر إلى أن الشعوب الجبلية 

في تلك الحقب الزمنّية كانت 

تؤمن بتجسيد حيوانات من 

خيالها في التماثيل وتضعها 

على مداخل المعابد وأماكن 

بارزة فيها مؤمنة بأنها تزيدها 

 وحصانة وتبعد الخطر عن 
ً

حماية

حياتهم، لذلك نرى العديد من 

األسود ذات األجنحة في بداية 

طريق المعبد، والجميل في هذا 

المكان هو أنه أقدم نموذج في 

العالم لهذه التماثيل.
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في عمق الصحراء وإلى السودان القديم نشتم رائحة البخور 

العريق وعبق الماضي المتأرجح بين زواريب أهراماته الشامخة 

التي تثير كوامن الذكريات والعواطف بشكل ال ُيصدق،  أكثر 

من 200 هرم في ثالث مجموعات، أطلق عليها اسم األهرامات 

الكوشية وهي مبان مميزة األحجام واألبعاد.

الكثير من األشخاص يعتقد أن األهرامات موجودة فقط في 

مصر وأن هذه الحضارة لم تمتد إلى باقي حوض النيل، لكن ال..  

في الحقيقة إن أهرامات مروي مميزة وتثير االهتمام رغم أنها 

 من أهرامات الجيزة المصرية لطالما عرفت بجمال خاص 
ً
أقل حجما

ال يمكن تفسيره.

وفي جنوب مروي توجد »المصورات« وهي مجموعة من المعابد 

التي تحمل رسوم الحيوانات، ومدينة النقعة القديمة التي ال 

تزال األبحاث التاريخية تجري فيها حتى اليوم، ومن أبرز ماعثر 

عليه فيها مجسمات النحت البارز في حوائط المعابد التي 

إلى عمق صحراء السودان
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تظهر أسماء الملكات وبعض الملوك 

وبعض فصول كتاب الموتى والمسالت 

المنقوشة باللغة المروية واألواني 

المعدنية وأعمال الخزف، كل ذلك يعّد 

فرصة ذهبية لمحبي اآلثار ومتعقبي التاريخ.

 وعاش فيها سيعلم 
ً
من زار السودان يوما

 سر هذه الحياة البسيطة، المتكئة 
ً
مسبقا

على تاريخ عريق يعود آلالف السنين 

الغابرة، في مدينة النيل والنخيل والعراقة، 

والتاريخ الذي ال يزال يكتشف حتى اليوم.

منذ الصباح الباكر ستشهد إشراقة 

شمس مختلفة، تظهر من أفق الصحراء 

الذهبية لتشعل معها الحياة في أماكن 

أثرية عديدة، كبيت الخليفة في أم درمان 

وضريح اإلمام محمد أحمد المهدي هناك، 

باإلضافة ألروع مشهد يمكن أن تقع عليه 

العين وهو منظر ملتقى النيلين األبيض 

واألزرق.

بنظرة سريعة على المنحوتات الخشبية 

المعروضة على طاوالت في مساحة 

مكشوفة على جانبي طريق سريع بمحاذاة 

النيل األبيض، ستجد سفينة شراعية صنعت 

 
ً
 يرتدي زيا

ً
ا
ّ
 مسن

ً
من خشب األبنوس، أو رجال

 لزعيم قبلي، أو غزالة تفر من صبي 
ً
تقليديا

يطاردها، احرص أن تلتقط الكثير من الصور 

في هذه البقعة من األرض فالمشاهد 

ستكون سريعة وعفوية تحمل معها 

الكثير من المعاني، كما أنك سترغب حينها 

بأخذ لوحة خشبية منحوتة لفيل أو زرافة أو 

أسد كبير.

تعتمد حرفة النحت على أخشاب 

»المهوقني« و»التيك«، لكن تبقى أخشاب 

»األبنوس« األكثر استخداما، وثالثتها 

ستورد من غابات جنوب السودان، وبدرجة 
ُ
ت

أقل من غابات أخرى على الحدود مع هذه 

الدولة الوليدة. 

عند قدومك أم درمان ستحظى باستضافة 

كريمة من قبل الشعب السوداني
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ولن تستطيع الخروج من سوقها دون 

أن تبتاع معك بعض المنتجات المحلية من 

الحقائب المصنوعة من جلود التماسيح 

والثعابين والتحف والمسابح المصنوعة 

من العاج.

 ونغوص في أسرار هذه 
ً
لنتجه شماال

الصحراء، منذ تسعمئة عام قبل الميالد، 

 يتحدى عاديات 
ً
يقف جبل البركل شامخا

 من 
ً
الزمن، ويحكي للسودانيين فصوال

حضارات تعاقبت على هذه المنطقة 

وتمدد وهجها للعديد من األقاليم، كما 

يشهد البركل تعاقب وتالقح الحضارات 

المختلفة، ليصبح اليوم حاضنة للتنوع 

في السودان.

ليس في الصحراء فقط وإنما توجد 

هناك أمكنة سياحية خالبة البد من 

ذكرها وزيارتها كالتمتع برحلة زوارق 

ضمن جزر الكاسنجر شمال السودان، 

وهي عشرات الجزر الممتدة في منتصف 

المسافة مابين سد مروي ومنحنى 

النيل، كما أنها بمنزلة جنة طبيعية لما 

تتميز ِبه من جمال وهدوء، ومناظر خالبة 

للشالالت والصخور والرمال وسط نهر 

النيل.
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 ال يزال سكان بلدة »شاني شينغنابور« 

الهندية يحافظون على تقليد قديم 

يتمثل في عدم تركيب أبواب لمنازلهم، 

وجعلها مفتوحة على مصراعيها أمام 

الجيران وزوار المنطقة من الهندوس.

شاني شينغنابور الواقعة في والية 

ماهاراشترا، قرية بال أبواب وهي ليست 

الوحيدة فى الهند التى تلجأ إلى هذا 

الطقس العجيب، فهناك أيضا قرية 

»سيماحي كاري رات« النائية في والية 

أوتار براديش، وقرية صغيرة في منطقة 

جاداغ في شمال والية كارناتاكا تعرف 

باسم »دافال ماليك« ال توجد فيها 

أبواب ولم تعرف الجريمة طريقا لها 

منذ نشأتها قبل قرون مضت، ويزعم 

سكان قرية  شاني شينغنابور أن »اإلله 

الهندوسي - شاني« يوفر لهم الحماية 

من اللصوص، لذا فإن بيوتهم تظل 

مفتوحة خالل خروجهم  منها، لكنهم 

مع ذلك يضعون األموال والمجوهرات 

الذهبية في حاويات مقفلة، وإذا سألت 

زيارة إلى بلدة هندية ال يوجد فيها أي أبواب 
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أحدهم، لماذا التتركون أموالكم كبيوتكم؟ 

يتهربون من اإلجابة، ويقولون في ثقة إن قريتهم 

تخلو تماما من اللصوص واليستطيع أي لص 

االقتراب منها.

ال يقتصر ذلك على البيوت فحسب، وإنما يمتد 

إلى كل المباني الخدمية في »شاني شينغنابور« 

، من الفنادق إلى مركز الشرطة، وحتى 
ً
تقريبا

 يبيعك 
ً
 واحدا

ً
المصرف، ولذا لن تجد هناك محال

 أو مفاتيح!!
ً
أقفاال

ومع مرور الوقت ذاعت شهرة هذه البلدة وترسخ 

إيمان سكانها بعقيدتهم، كما يعيش هؤالء في 

 
ً

َرك أبوابها مفتوحة
ْ
ت

ُ
مساكن بسيطة وعملية، ت

خالل فصول السنة، دون أن تجد فيها سوى 

إطارات األبواب عند المداخل، وبينما توفر الستائر 

 من الخصوصية، ُيستخدم نوع من الخشب 
ً
نوعا

الرقيق في بعض األحيان لحماية النصف السفلي 

من المدخل، للحيلولة دون دخول الحيوانات الضالة 

إلى المنازل.

يشكل المزارعون أغلبية سكان هذه البلدة 

الهندية البالغ تعدادها نحو 4000 نسمة، إذ 

 داخل القرية وخارجها، 
ً

يمتلكون أراضي زراعية

ويمثل القمح والبصل وقصب السكر المحاصيل 

الرئيسية لتلك البلدة، وبينما يعمل بعض السكان 

في المعبد، يمتلك بعضهم اآلخر متاجر قريبة منه، 

وذلك لبيع مستلزمات التعبد واألطعمة والسلع 

المنزلية.

يتمثل المزار الخاص باإلله شاني الموجود في 

البلدة في حجر ضخم أسود اللون، يبلغ طوله 1.5 

، موضوع على منصة مندون غطاء من أي نوع، 
ً
مترا

يتدفق زيت الخردل طوال الوقت من حاوية ُمعلقٍة 

فوق المزار، وال يغلق المعبد أبوابه على اإلطالق، 

 على مدار السنة.
ً
 ليالً ونهارا

ً
إذ يظل مفتوحا

ليست األبواب هي وحدها المفتوحة في هذه 

المنطقة، وإنما كذلك األفئدة التي يفتحها 

 الستقبال الزوار بحرارٍة في منازلهم، 
ً
السكان دوما

ِثرون الحفاظ 
ْ

إذ إن القاطنين في تلك البلدة ُيؤ

على معتقداتهم أكثر من محافظتهم على 

ممتلكاتهم، وهو أمٌر نادٌر في عالمنا اليوم.
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اقتربت نهاية موسم الصيف.. وبتنا نشعر بالحزن 

ألن موسم العطالت سينتهي وسنعود لحياتنا 

الروتينية المملة، لكن كيف يمكننا االحتفاظ 

بقليل من المتعة التي شعرنا بها خالل إجازتنا 

حتى لو عدنا لمنازلنا؟

 
ً
 يكون الوقت مثاليا

ً
بعد قضاء العطلة مباشرة

إلجراء تغييراٍت على روتيننا اليومي، فالعقل 

 لكل ماهو جديد وعصري، 
ً
سيكون متأهبا

والنشاط البدني مستعد لفكرة التغيير 

اإليجابي، لذلك سنعرض بعض الطرق التي 

تمكننا من الحفاظ على حالة من النشاط العالي 

والديناميكية مع الحاضر بأفضل النتائج.

 قبل أن يغمرك اليأس من انتهاء العطلة الصيفية...
 إليك بعض الطرق الستعادة متعة اإلجازة في منزلك
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تعامل مع مدينتك كسائح ستجدها أكثر 

..
ً
تشويقا

متى كانت آخر مرة شعرت فيها بقيمة 

ك 
َّ
المكان الذي تعيش فيه؟ من المحتمل أن

قمت بالبحث عن وجهة لعطالتك، فلماذا ال 

ق األمر نفسه على مدينتك؟ طبِّ
ُ
ت

إن الذهاب في جولة برفقة مرشدين قد 

يسمح لنا برؤية بيئتنا المحيطة من زاويٍة 

جديدة، هذا مايطلق عليه اسم السياحة 

الداخلية، يمكنك أن تنظر لألشياء المحيطة 

بك بعمق وتزور الكثير من المعالم المحيطة 

بك بشغف السائح الغريب.

اختر قراءتك للخريف.. فالكتب ليست جميلة 

على الشاطئ فقط، وهذا الموسم مزدحم 

بالنشر.

ال يغفل على أحد األجواء الخريفية الحميمة 

والجلوس على شرفة المنزل أو في أحد 

المقاهي الحتساء كوب دافئ من القهوة، 

احرص خالل ذلك على خير جليس واستمتع 

بوقتك الثقافي الخريفي، فإن شهر نوفمبر- 

تشرين الثاني مزدحم بالنشر، وهناك إصدارات 

كبيرة وقائمة بأسماء الكتب المرشحة لجائزة 

بوكر األدبية.

قم بحماس بتجميع »خزانة كتب« خريفية 

بالطريقة نفسها التي تختار بها كتب إجازتك، 

وأنجز تلك الكتب في قائمة »الكتب التي 

تجب قراءتها«.

استمتع باألشياء الصغيرة.. يمكنك النظر 

للتفاصيل بشكل مختلف عندما نكون في 

عطلة، نشعر باالسترخاء ونستخدم حواسنا 

كلها ونركز على شيٍء واحد سواء أكنا 

نشاهد غروب الشمس أم نتكئ على 

شرفة لنشاهد السيدة التي تدير محل 

المثلجات، فاهتمامنا يرتبط بحب استطالع 

كبير، هذه تقنيات يمكن أن نأخذها معنا 

إلى البيت، بالفعل بدأنا عمل هذه األشياء 

في العطلة ونحتاج فقط إلى مواصلة هذه 

الممارسات.
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لذا يمكنك أن تستيقظ في الصباح 

وتستمتع بروتينك اليومي بطريقة 

تجعلك تشعر بأنه شيء غير معتاد 

وغير ممل.

استمتع بمالبس الخريف.. إنها مثيرة 

كأزياء الصيف مع اختالف بسيط

ها مثيرة مثل مالبس الصيف، الفرق 
َّ
إن

فقط أن هناك مالبس أطول قليالً في 

األكمام والساقين، وهذه األلوان 

ستبعث فيك التجدد والدفء.

حاول أن تحتفظ بذكريات حسية 

من عطلتك.. فالروائح والموسيقى 

تستعيد أجواءها الجميلة.

العطالت هي تجارب حسية للغاية، 

 مع األصوات 
ً
نكون أكثر انسجاما

والروائح عندما نكون في مكاٍن 

مختلف، لذلك أحضر معك بعض 

العطور أو النباتات الفواحة، باإلضافة 

للصور وبكرات الموسيقا التي قمت 

بسماعها هناك.

ط لعطالت األعياد.. تعامل معها 
ِّ
خط

كاإلجازات الصيفية

ب النظر إلى الفترة من اآلن وحتى  جرِّ

عطلة عيد الميالد العيون نفسها 

التي تنظر بها لعطلتك القادمة، خطط 

للقيام برحالٍت منوعة، لكن يفترض 

أال تكون هذه الرحالت مكلفة أو 

إلى أماكن بعيدة، األهم هو االلتزام 

بقضائها ووضعها في اليوميات قبل 

أن تخاطر بنسيانها وفقدان الحماسة 

للتخطيط لها.

كثيرة هي الطرق التي يمكنك اتباعها: 

 طويل المدى، واطبخ 
ً
ضع لنفسك تحديا

بمكونات جديدة كل أسبوع، استعد 

اللحظات المميزة، ابحث عن مصدر 

لتناول فطور العطلة بجانب منزلك، 

واذهب للخارج.. فالطبيعة جميلة حتى 

في محيط منزلك، كما يمكنك أن 

تنضم إلى أحد النوادي  ارقص أو ارسم 

مع أبناء منطقتك، وابتكر عاداٍت جديدة، 

األمر جدير بالتجربة حتى لو تضمن مجرد 

الركض حول حّيك السكني.
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أصغر فندق في العالم 
إلى الجنوب األردني، حيث يأتي الزوار من كل 

بقاع األرض لزيارة إحدى مدن عجائب الدنيا 

السبع، إال أنهم ومنذ ست سنوات أصبحوا 

يذهبون بعد التمتع في معالم الطبيعة 

واآلثار إلى المبيت ليلة في أصغر فندق تصل 

مساحته قرابة الثالثة أمتار مربعة مكون 

من غرفة واحدة حيث ينام السائح في بطن 

سيارة فولكس فاغن األلمانية الصنع.

الرجل األردني  أبو علي المالحيم البالغ من 

، أصبح »أيقونة« أردنية، بعد 
ً
العمر 65 عاما

أن صنع فكرته وأحيا روح فولكس فاغن 

 من 
ً
 أساسيا

ً
األلمانية من جديد، لتكون عنصرا

السياحة وليشهد العالم أصغر فندق في 

قريته الممتدة على جبال الشوبك والقريبة 

من كنيسة القلعة.

ة عنده لم تكن فكرة تجارية وحسب، بل  القصَّ

حول السيارة إلى لوحة فنية، برسم لوحات 

تعكس تراث اللباس األردني الشعبي، واختيار 

وسادات مطرزة وشراشف وردية، وملصقات 

كرتونية.

هذه التصاميم ال تليق إال بنزالء يبحثون 

عن رقي الغرفة وخيارات أخرى، مثل الفطور 

والعشاء، وبصنع بيتي يدوي، يشرف عليه أبو 

.. كما هناك ثيمة خاصة للخدمات 
ً
علي شخصيا

الفندقية هناك، كالسيارة المزركشة بألوان 

العلم األردني وما يتبعها من كهوف 

ومغارة مثيرة، ففي بيت أبو علي أماكن 

تراثية وطبيعية دون تصنيع، حاملة معها 

 يحكي الفلكلور األردني، 
ً
 عريقا

ً
 تراثيا

ً
طابعا

وعلى قارعة الطريق بجانب الفندق السيارة، 

تجلس القطع التذكارية والنحاسيات واألحجار 

الكريمة، في انتظار عشاقها من شتى بقاع 

العالم، كل ذلك باإلضافة لقائمة طعام أردني 

من وجبات فطور وغداء وعشاء ومأكوالت 

تقليدية، 

 ،
ً
، أي ما يقارب 56 دوالرا

ً
 أردنيا

ً
بأربعين دينارا

يستطيع النزيل في فندق الفولكس فاغن 

الصغير، أن يحصل على مبيت ليلة في قلب 

السيارة.
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عامر فؤاد عامر

يقول الكاتب الفرنسي ستاندال في روايته »األحمر واألسود«: 

»من يفتش عن النتائج عليه أن يفتش عن 

الوسائل«، لكن من سار عكس ما 

هو معتاد، وحافظ على ميزانه، 

 من دون تأثيرات 
ً
سليما

الظروف، وما يفرضه اآلخر، 

لم يبحث عن الوسائل، بل 

يمكن القول، هي من 

 
ً
جاءته، فكان حكيما

في شرط االنتقاء، 

وفي وقت هذا االنتقاء، 

هو الفنان العالمي 

غسان مسعود الذي 

تمكن بحسن محافظته 

على لغة الفن في 

م بإحكاٍم قفزة األرنب ليتجاوز محلّية النتاج 
ّ
دواخله أن يتعل

ه. 
ّ
ي العربي إلى العالم كل

ّ
الفن

تجمع شخصّيته بين المدّرس والممثل والمخرج، لكنه يمتلك 

خصوصّية المتمكن من هذا الثالوث، فنراه على أهبة 

 للتحّدي ومناصرة القيمة الحقيقية والدفاع 
ً
االستعداد دوما

 بالنفس.
ً
عنها، فال مواربة وال اختباء وراء اإلصبع وال نأيا

استطاع أن يترك بصمته في المعهد العالي للفنون 

 
ً
المسرحية في دمشق، وهو المكان الذي خّرجه فنانا

بمعايير خاّصة، فانطلق إلى المسرح وما زال يبحث فيه 

عما يماثله ويرضيه ويداويه، وفي تجربته المسرحّية 

األخيرة »كأنو مسرح«، وكان ربانها في اإلخراج، 

د لحراٍك مسرحي أثار العديد من 
ّ

استطاع أن يمه

التساؤالت الدائرة في فلك: »هل هو المسرح الذي 

يجب أن يكون بعد موجة الحرب الّدامية على سورية؟!« 

ر بأهمّية هذه المحاولة 
ّ
فكان من آزر، ونفى، وفك

ّدم خالل سنوات الحرب.
ُ

واختالفها عّما ق

لن ننسى نتاج الفنان »مسعود« في »جنكيز خان«، 

»االغتصاب«، »تقاسيم على العنبر«، »جنون في االصطبل«، 

وغيرها من المسرحّيات التي كان فيها ممثالً له حضوره 

الالفت والمدروس، وكذلك في تجربته اإلخراجّية األولى 

 على أهمّية 
ً
عرش الّدم، ويبقى هذا الفنان محافظا

الفصحى والعالقة مع الخشبة المسرحّية في 

تكوين الممثل، وهذه األخيرة من الركائز 

لديه والتي ال نقاش فيها.

قد ال يكون الدور التلفزيوني هو 

الشغل الشاغل للفنان القدير 

غسان مسعود، لكن الناس 

أحّبت حضوره في هذه الّدراما 

، فلن 
ً
، فكان ممثالً خاّصا

ً
أيضا

ننسى سراب في »توق«، 

الفنان العالمي غسان مسعود:
ة وستعود إليها

ّ
جاءت هوليوود إلى دمشق مر

»كأنو مسرح« جتربة خللق مسرح ما بعد احلرب
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ووحيد في »سيرة آل الجاللي«، وصافي في 

»ذكريات الزمن القادم«، والشوملي في 

»ياسمين عتيق«، وأبو سليم في »بانتظار 

الياسمين«، والعديد من األدوار التي تمثل 

 من غسان اإلنسان في حياته الحقيقّية، 
ً
جانبا

إال أن الّدور األبرز له كان في مسلسل »عمر« 

والصحابي أبو بكر الصديق، وهنا تعود متعته 

للتمثيل في كون اللغة العربية الفصحى 

 في منح 
ً
 وإغراقا

ً
حاضرة، فنجده أكثر تجددا

الشخصّية أبعادها السحرّية، وتذكرنا هذه 

الصفة بشخصّية نجم الدين أيوب في »الظاهر 

بيبرس«، وعبد الله بن الزبير« في »الحجاج«، 

وربيعة في »البركان«، وأبو عبيدة بن الجراح في 

»رايات الحق«، وتطول القائمة إذا ما وقفنا 

عند عديد من الشخصّيات التي قّدمها ببراعة، 

أّما في الجديد القادم فسنراه في مسلسل 

»عن الهوى والجوى« مع الفنانة القديرة منى 

واصف. 

جاءت العالمية بعد تجسيد صالح الدين األيوبي 

  Kingdom of في فيلم مملكة السماء

heaven 2005 – يذكر أنه جّسد دور القاضي 

الفاضل في مسلسل »صالح الدين األيوبي« 

للمخرج حاتم علي 2001 - لتتكرر التجربة مع 

المخرج العالمي ريدلي سكوت في فيلم خروج 

  Exodus Gods and Kings اآللهة والملوك

  All the mony in the world«« 
ً
2014 وأيضا

2017 لكن سيرة الفنان غسان مسعود في 

السينما طويلة فنراه في الفيلم التركي 

»وادي الذئاب«، والسعودي »ظالل الصمت«، 

والتونسي »كتابة على الثلج«، والمصري 

 »جوبا«، واألوزبكستاني »بارون«، 
ً
»الوعد« وأيضا

 في أفالم السينما السورّية: »المتبقي، 
ً
وأيضا

الحسناء والمارد، معروف اإلسكافي، ليالي 

شهرزاد، رسائل الكرز، المخاض، واالعتراف«. 

وكان آخر ما قّدمه للسينما العالمّية تجسيد 

دور ملك ملوك فارس »كوروش« في الفيلم 

الكزخستاني »توميريس«. 
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وفي سؤال للفنان غسان مسعود حول أين 

يتجه وما الخطوة القادمة أمام المّد الكبير 

يقول: » اصطدمت بفكرة إلى أين أتجه؟ 

وذلك في العام 2005 بعد إنجاز فيلم 

 أحسم 
ّ
»مملكة السماء« كان علّي أن

 
ً
ني كنت أمام خيار ال يحتاج نقاشا

ّ
أمري ألن

 أترك هوّيتي وأسعى إلى 
ّ
، وهو أن

ً
وترددا

هوّيٍة جديدٍة في هوليوود. لحسن الحظ 

 أفهم معنى 
ّ
كنت في عمٍر يسمح لي أن

 
ُ

رسوخ قدمّي في أرضي. ببساطة بقيت

 كلمة لعلك قرأتها في مكاٍن ما، 
ُ

هنا، وقلت

 
ً

وهي: »هوليوود جاءت إلى دمشق مّرة

وستعود إلى دمشق، أنا لن أذهب إليها«. 

ر بكّم األعمال التي اعتذرت 
ّ
وال داعي ألذك

عنها ألسباب باتت معروفة!«.
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محمود قرقورا

عندما اختارت شركة أجنحة الشام نادي الجيش 

لتكون الراعي الحصري له من بين أندية الدوري 

، وإنما إيمان مطلق 
ً
الممتاز فهذا لم يأت عبثا

بهذا الفريق الذي طالما حمل لواء الكرة 

السورية في المحافل العربية والقارية، وألنه 

 للمنتخب الوطني.
ً
 مهما

ً
كان على الدوام رافدا

فريق الجيش بدأ من القمة هذا الموسم 

عندما أحرز كأس السوبر السورية، وهذا اللقب 

بداية لموسم عنوانه التحدي والتوغل في 

المفردات التاريخية للكرة السورية ليستحق 

لقب زعيم الكرة السورية على مر العصور، 

 
ً
وهذا اللقب لم يأت من فراغ، فهو األكثر فوزا

ببطولة الدوري السوري بست عشرة مرة. 

 بمسابقة الكأس بعشر مرات. 
ً
واألكثر تتويجا

وأول ناد سوري فاز بلقب قاري والمقصود 

كأس االتحاد اآلسيوي. وبات مع الكرامة 

 لكأس السوبر السورية بلقبين 
ً
األكثر احتضانا

اثنين.

جملة تحديات تنتظر كرة الجيش هذا الموسم، 

فمن جانب يلعب الجيش في بطولة الدوري 

للمرة التاسعة والعشرين بخالف البطوالت 

التي لم يكمل فيها الدوري، وعينه على اللقب 

 
ً
 وهذا لم يحققه أي ناد، وحاليا

ً
الخامس تواليا

يتساوى مع الكرامة بأربعة ألقاب متتالية 

لكل منهما.. والجانب الثالث فردي حيث يتطلع 

مهاجمه محمد الواكد لتسجيل ستة وعشرين 

 كي يصبح الهداف األعلى للفريق في 
ً
هدفا

 كيفورك مردكيان.   
ً
موسم واحد متجاوزا

 انطلق دوري 2019/2018 يوم 21 أيلول 

المنصرم والمحطة األولى كانت في حلب أمام 

الحرفيين وفاز الجيش 7/صفر بتوقيع محمد 

الواكد سوبر هاتريك )8 و12 و48 و60( ومحمد 

العنز )56( وأحمد األشقر )85( وباسل مصطفى 

.)87(

ويوم 28 منه التقى الوثبة في دمشق 

وتعادال 2/2 وسجل عز الدين عوض ومحمد 

الواكد ويوم 5 تشرين األول واجه حطين 

في الالذقية وتوقفت المباراة في الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد احتساب 

ركلة جزاء للجيش والنتيجة 1/1 وسجل الهدف 

 
ً
رضوان قلعجي وتم تثبيت فوز الجيش قانونا

3/صفر، وبقية رحلة الذهاب وفق التالي: 2/2: 

الجيش × الطليعة،  الجيش × الوحدة 1/صفر، 

المجد × الجيش 3/صفر،  الجيش × االتحاد، 1/

صفر، الكرامة × الجيش، 2018/11/16: الجيش 

× النواعير، 2018/11/23: تشرين × الجيش، 

2018/11/30: الجيش × الساحل، 2018/12/7: 

جبلة × الجيش، 2018/12/14: الجيش × 

الشرطة.

كرة الجيش عينها على رقم قياسي جديد



53 AL MUSAFIR November 2018



54AL MUSAFIRNovember 2018



55 AL MUSAFIR November 2018



56AL MUSAFIRNovember 2018

سواء كنت من األشخاص الذين يذهبون إلى 

 أو الذين يبقون مستيقظين 
ً
فراشهم باكرا

إلى ساعات متأخرة من الليل أو الذين يقدمون 

أفضل ما لديهم في الصباح، تأكد أن ذلك 

يرتبط باالختالفات الطفيفة في نظام ساعتك 

البيولوجية. ولكن إذا لم تكن تعرف ما هي 

طبيعة نظام ساعتك البيولوجية، فقد يساعد 

اختبار الدم في يوم من األيام على معرفة 

ذلك.. اختبار الدم الجديد الذي يطلق عليه اسم 

 آللة تستند 
ً
Time Signature، يعمل وفقا

باألساس على الخوارزميات، مبرمجة لكي تقوم 

بالبحث عن أنماط التعبير الجيني في أوقات 

 
ً
مختلفة من اليوم. وقد قدم الباحثون مؤخرا

براءة اختراع الختبار الدم ونشروا نتائج دراستهم 

.PNAS يوم 10 سبتمبر/أيلول في مجلة

بماذا سيفيد هذا التحليل ؟
 على مساعدة 

ً
قد يكون هذا االختبار قادرا

األطباء في تحديد الوقت الذي يجب فيه 

إعطاء األدوية لكل مريض على حدة، حيث 

 
ً
 مناسبا

ً
تشيد الدراسات أن هناك وقتا

لتناول الجرعات الضرورية بالنسبة لكل نوع 

من األدوية فالوقت المناسب لتناول دواء 

ضغط الدم أو أخذ جرعة العالج 

الكيميائي أو اإلشعاعي قد 

يختلف من شخص إلى آخر.

كل خلية بجسمك تحتوي 

على ساعتك البيولوجية

يمكن لكل خلية في 

 معرفة 
ً
الجسم تقريبا

ساعتك الداخلية، 

في الوقت ذاته 

تتبع العديد من هذه 

الخاليا اإلشارات في 

 لساعتك 
ً
الجسم استنادا

البيولوجية، »على سبيل المثال إذا حان 

وقت نوم الشخص فقد تطلق الخاليا 

هرمون الميالتونين الذي من شأنه أن 

يساعدك على النوم«..

اإليقاع اليومي يفيد في تشخيص األمراض
ترتبط االضطرابات في اإليقاع 

اليومي بمجموعة متنوعة 

من الحاالت المرضية 

مثل السكري 

والسمنة وأمراض 

القلب والربو، وقد 

يكون هذا االختبار 

 على تحسين 
ً
قادرا

عملية تشخيص مثل 

هذه األمراض ومعرفة 

األفراد المعرضين لإلصابة 

بها في المستقبل.

 اختبار الدم الجديد لمعرفة نظام الساعة
البيولوجية في جسمك ومعرفة أوقات النشاط
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Dani Shalhoub
SalonAbu Rummaneh - In front of Sateh Alhasry School

Mob. 0944204949 Tel. 0114437753



58AL MUSAFIRNovember 2018

أعط الناس ابتسامة فقد يكون هذا 
أفضل ما يجده أحدهم طوال يومه

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 

فينير االسنان هو عدسات او قشرة تجميلية بسماكات صغيرة)0.5-0.3(
يتم الصاقها على الوجة االمامي لالسنان لتغير لون و الشكل وعيوب 

االسنان مع المحافظة على غالبية السن وبيوقت قياسي.
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الزرعة السنية

اللومنير هو عدس��ة او قشرة رقيقة جدا )0.1(تشبة عدسة العين ميزتها انها ال تحتاج برد لالسنان فتحافظ 
على االس��نان األساسية و تلصق على الوجة االمامي لتعطي شكل و لون جميل و بوقت قياسي و هي 

احدث طريقة لتجميل االسنان بالعالم.

هي غرس��ة معدنية من التيتانيوم توضع بلعظم مكان الس��ن المفقود و تعوض باس��نان لتعيد الوظيفة 
التجميلية و االطباقية للمريض و وصلت نس��بة 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.

Next To Blue Tower Hotel - Hamra Street - Damascous - Syria  Tel. 0945533388

جتميل االسنان باستخدام اللومنري 
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مفاجأة جميلة لمتابعي األفالم العالمية..
فتتح كمزارات سياحية..

ُ
 أماكن التصوير الخرافية ست

لعشاق األفالم والمغامرة كشفت بعض الشركات 

العالمية عن إمكانية افتتاح أماكن التصوير العالمية 

الدائمة والمميزة كمزارات للسياح، باإلضافة إلى جولة 

عرض فيها أدوات 
ُ
رسمية في االستوديوهات، والتي ست

خدمت في جميع المواسم 
ُ
من المسلسل أو الفيلم است

والمواقع. وبحسب موقع variety األميركي، فقد 

 Game of التي ستعرض مسلسل HBO أعلنت شبكة

Thrones عن خطط لتحويل العديد من مواقع تصوير 

المسلسل في أيرلندا الشمالية إلى مناطق جذب سياحي. 

 من 
ً
ن بذلك عشاق قاّرة ويستروس الخيالّية قريبا

ّ
ليتمك

 ،Game of Thrones الوصول إلى مواقع تصوير مسلسل

حيث يقترب تصوير السلسلة الخيالية الشهيرة من نهايته.

بوابة السماء في الصين تصل بك إلى السماء !

بوابة السماء من األماكن الغريبة  التي تنسج 

الكثير من األساطير والقصص حولها  ! فماذا عن 

هذه  البوابة الغريبة!! التي تدعى بوابة السماء 

تلك البوابة السحرية تقع في جبال تيانمن شان 

بالحديقة الوطنية  في مقاطعة هونان جنوب 

 
ً
تشانغ جياجيه في الصين، حيث كان يعتقد قديما

 بالسماء.
ً
بأن هذه البوابة تتصل فعليا

 وعرضها حوالي 60 
ً
ويبلغ ارتفاع البوابة 131.5 مترا

، وتوازي مساحتها مساحة مبنى مكّون من 
ً
مترا

 كما يبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 1279 
ً
40 طابقا

 فوق سطح البحر، ويمكن الوصول إلى بوابة 
ً
مترا

السماء بطريقة مباشرة من المدينة باستخدام 

التلفريك، وهو أطول تلفريك في العالم حيث يبلغ 

.
ً
طوله 7455 مترا

تعد من أهم أماكن الجذب السياحي في الصين، 

 بناء ممشى سمائي زجاجي 
ً
وقد تم مؤخرا

ملتصق بالجبال لزيادة متعة السّياح أثناء زيارتهم 

ومشاهدتهم لهذا المكان العجيب .
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من العالم

كثيرون منا يعرفون قصة عنترة 

بن شداد وابنة عمه عبلة بنت مالك، ولكنهم 

ال يعرفون فصولها التي دارت بين صخرتين عرفتا بعد ذلك 

بصخرة عنتر وحصاة النصلة، ومازالتا صامدتين في وجه 

السنين وتقلباتها إلى يومنا هذا، وشاهدتين على قصة حب 

شهيرة مضت عليها قرون طويلة، وحيكت حولها الكثير من 

األساطير والحكايات.

وتتميز حصاة النصلة بأنها كتلة صخرية كبيرة جذابة وتتسم 

بالشكل المخروطي الذي تشكل بسبب العوامل الجوية 

والرياح، وقد سميت النصلة ألنها نصلت أو انفردت عن الجبال 

التي تقرب منها، وتعد هذه الصخرة مكانا للقاء عنترة 

بن شداد العبسي بمحبوبته وابنة عمه عبلة التي هام 

بها عشقا. فهذه المنطقة هي ديار بني عبس قديما، 

والصخرتان تقعان شمال محافظة عيون الجواء وفي الطرف 

الشمالي لبلدة غاف الجواء شمال غرب بريد.

 صخرة النصلة..
 شاهد عيان على قصة حب عنترة وعبلة

 أشهر جسر في العالم ..

 Thien Thai« بالقرب من منتجع

Garden«، يشرف على المدينة 

بأكملها ويوفر إطالالت ساحرة يقبع 

جسر مدينة دانغ الفيتنامية الذي 

أذهل العالم بهندسته المعمارية 

الفريدة من نوعها، على سفح جبال 

على التالل الحرجية في فيتنام 

وعلى ارتفاع 1400 متر فوق 

مستوى سطح البحر وكأنه شريط 

حريري مختبئ بين غيوم السماء،  

يبدو الجسر أقرب إلى طريق نحو 

السماء محمول على راحتين حجريتين 

كأنهما انبثقتا من صخور المكان في 

مشهد يوحي بأصالة وروعة العصور 

القديمة. يوجد منتزه ممتلئ بأجمل 

أنواع الورود وألوانها النابضة بالحياة 

في الجزء السفلي من الجسر، حيث 

تبرز يدان عمالقتان من بين األشجار 

ممسكتان بجسر ذهبي متأللئ، 

يكاد ال يخلو من الزوار والسياح الذين 

يلتقطون الصور التذكارية خالل جولة 

سياحية مدهشة.
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مطبخ وسفر

ليالي لبنان  القطايف
لبنان  سورية

ليالي لبنان بدون مستكة من الحلويات التقليدية التي 

تشتهر فيها لبنان وهي شهية للغاية ويمكن تحضيرها 

أينما كنتم فمكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت 

حيث تحتوي على الحليب والسميد والسكر والفانيليا 

والمنكهات ثم يتم تزيين الطبق بكريمة الخفق الشهية 

م مع القطر . قدَّ
ُ
والفستق المجروش وت

القطايف بالقشطة والفستق 

الحلبي من الحلويات الشهيرة 

في سورية، أخذت شهرة واسعة 

وهي حلوى تقليدّية شعبّية 

قاليد، تتمّيز 
ّ
عّبر عن العادات والت

ُ
ت

هذه الحلوى برائحتها الشهّية 

والُممّيزة، وطعمها الّرائع 

والُمحّبب من ِقَبل جميع األشخاص: 

األطفال والكبار، يتم تحضير دوائر 

القطايف من العجين الطازج  ثم 

حشوها بالقشطة والفستق 

وتقديمها مع القطر أو العسل.
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البقالوة روسيا
تركياالبافلوفا كيك

 مع اقتراب فترة األعياد 

المجيدة واالحتفال برأس 

السنة الميالدية، يلجأ 

الكثير من األشخاص 

إلى القيام بجولة سياحية 

للتعرف إلى ثقافات 

جديدة وعادات لم يعلموا 

بوجودها بعد، السيما 

في كل ذلك تذوق 

الكثير من األطعمة 

التي تعبر عن شعوب 

المناطق التي يريد 

زيارتها، ونحن كما اعتدتم 

علينا نقدم لكم دائما أبرز 

األطعمة الشهية والغريبة 

التي يمكنكم تذوقها 

في بعض البلدان، 

ونخصص هذا 

العدد لحلويات 

األعياد.

البافلوفا كيك من أنواع الحلوى 

الروسية بشكلها المتموج 

والخفيف، وتعد من األطباق 

الشعبية في فصل الصيف 

ويتم تحضيرها بهذه الوصفة 

بطريقة السويسرول المحشي 

بالكريمة وشرائح الفراولة 

الطازجة .

عند سؤالك ألحد األتراك ماهي الحلوى التي تنصح 

بتذوقها سيجيب »البقالوة« فهذه الحلوى التركية من 

أكثر الحلويات شهرة منذ الزمن القديم حتى يومنا هذا، 

تعتمد على الرقائق المقرمشة والمحشوة بالجوز أو اللوز 

مع القطر والفستق الحلبي. 
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مكاتب الشركة الرئيسية: شارع الفردوس

هاتـف: 9211 11 963+
فاكس: 3354506 11 963+

الكويت / الكويت
مالك للسياحة والسفر

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

مكتب أسفار للسفر

Moskovian 28/127
Yerevan Armenia

T: 0 4 1 8  5 2 8 9 6

مكتب لمار للسفر
T :  0 1 1  4 1 9 3 2 2 2

أجنحة الشام للسياحة والسفر
T :  0 1 1  2 2 2 7 8 5 5

الشاهين للسياحة والسفر
T :  0 1 1  4 6 5 1 1 1 5

 T :  0 1 1  2 4 1 4 7 2 6

أجنحة الشام
T :  + 9 6 3  5 2  4 2  6 7 8 2
F :  + 9 6 3  5 2  4 4  7 6 5 4 4
F :  + 9 6 3  9 3 8  4 5 5  9 4 8

أجنحة الشام - بغداد

T :  + 9 6 4  7 7 0  7 9 6  2 6 5 1
F :  + 9 6 4  7 9 0  5 1 4  3 4 3 4

جدة / السعودية

ُعمان / مسقط

العراق / النجف

سورية / الالذقية

عّمان/ األردن

بلوسكاي للسياحة والسفر

الرافدين للسياحة والسفر - النجف 

أجنحة الشام

تركيا / اسطنبول
أدونيس للسياحة والسفر

T: + 9 0  5 0 7  5 6 4 7 6 7 5
T: + 9 0  2 1 2  2 9 6 0 3 8 4
Email: chamwings@adonis.com

مكتب لمار للسفر

T :  0 1 2  6 9 8 8 8 7 7

أجنحة الشام للسياحة والسفر

T :  0 1 2  2 8 9 5 2 7 5

أجنحة الشام للسياحة والسفر

T :  0 1 2  2 8 9 5 2 7 5

T :  + 9 6 8  2 2  0 4  0 9 9 9
F :  + 9 6 8  9 9  3 3  0 7 1 1

T :  + 9 6 4  7 8  1 0  6 1  5 8  1 9

T  :  + 9 6 3  4 1  4 6 5  2 4 6
M :  + 9 6 3  9 6 3  9 0 0  2 0 5
M :  + 9 6 3  9 3 0  4 7 5  7 7 5

بلو جت ترافيل

T :  0 0 9 6 2 7 8 2 0 0 3 0 0 4
Email: amm.gsa@chamwings.com

الرياض / السعودية

يريفان

سورية / القامشلي

أربيلالعراق / بغداد 

كواال لمبور / ماليزيا

السودان / الخرطوم

روسيا/موسكو

إيران / طهران

زوزوك للطيران

KK BAKTI TRAVEL & TOURS

AviaReps

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

M :  ( + 6 0 )  1 8 3 6 8 8 4 5 3
T :  ( 6 0 )  3  2 7 1 3 8 7 3 6

  3  2 7 1 3 8 7 3 5

T :  + 2 4  9 1 8  3 7 9 9  8 6 1
F :  + 2 4  9 1 8  3 7 9  9 3 2 3

صبرا للسياحة والسفر

اإلمارات العربية المتحدة 

T :  0 0 9 7 1 4 2 2 2 2 7 7 7
Email: info@flyandmore.com

فالي آند مور

المانيا/ المانيا
McSa e travel solutions UG

M :  + 4 9  3 0  3 3 3  0 8 3  0 3
H o t l i n e :  + 9 4  1 7 6  7 0 6  8 3 8  8 5 5

T :  + 7  4 9 5  9 3 7  5 6  2 1
Email: info@aviareps.com

مهد البراق

T :  + 9 8 2  1 8 8  0 0 7 0 7 0
F :  + 9 8 2  1 8 8  9 5 1  9 5 3

الوكالء
المعتمدون:
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Fleet

A320-231

A320-212

YK-BAA

YK-BAB

YK-BAE

YK-BAG

1 IN Fleet
business: 12

business: 12

1 IN Fleet

1 IN Fleet

1 IN Fleet

Economy 144

Economy 174

Economy 144

Economy 180

A320-212

A320-211

طائرات أجنحة الشام

FLY BEYOND THE LIMITS
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تم اختيار أسطول طائرات أجنحة الشام 

بشكل دقيق واحترافّي لكي يتناسب مع 

الوجهات والخدمات التي يتوقعها عمالؤها، 

 من الراحة 
ً
ُر لك عالما

ّ
كل طائرة ستوف

والرفاهية واألمان، ما يجعل السفر معنا تجربة 

فريدة وسلسة أكثر من أي وقت مضى.

تضّم الشركة طائرات حديثة من طراز إير باص 

320 وهي أربع طائرات تتمتع بأحدث التقنيات 

والتجهيزات لكي يكون عمالؤنا الكرام 

على يقين بأن كل رحلة ستكون وفق أعلى 

المعايير الدولية للسالمة العامة التي ال نقبل 

، ولدى الشركة خطط مستقبلية 
ً
عنها بديال

لشراء وضم مجموعة طائراٍت أخرى تتناسب 

وخطط التشغيل لمحطات إقليمية وعالمية 

مختلفة.

ق بكل ثقٍة مع أسطولنا
ّ
حل



67 AL MUSAFIR November 2018AL MUSAFIR

Worldwide Network

تسّير أجنحة الشام للطيران رحالتها إلى أكثر من 20 وجهة حول العالم
Cham Wings flies to more than 20 destinations across the world
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تسّير أجنحة الشام للطيران رحالتها إلى أكثر من 20 وجهة حول العالم
Cham Wings flies to more than 20 destinations across the world

68AL MUSAFIRJanuary 2018
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Worldwide Network

FLY BEYOND THE LIMITS
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اسأل الكابتن

تحتوي الطائرة على آالف 

األجهزة الميكانيكية 

 
ً
وااللكترونية التي تعمل معا

 
ً
بتناسق تام يضمن تشغيال

 للطائرة من دون 
ً
 وآمنا

ً
سلسا

أي خلل قد يؤدي إلى عطل 

يؤثر في أجزائها، أو يؤدي 

إلى إيقاف دارتها الحيوية عن 

العمل.

للحيلولة دون ذلك تخضع جميع 

أجزاء ومعدات الطائرة لنظام 

صيانة شامل تقدمه الشركات 

الصانعة بدقة عالية، من خالل 

برامج الصيانة لتحقق شروط 

الوثوقية بكل أجزاء الطائرة وذلك ضمن جدول 

زمني مدروس.

كما تعتمد برامج الصيانة على أهمية الجزء 

الواجب فحصه وصيانته، لتعمل برامج الصيانة 

على استيفاء عوامل األمان كافة والتنبؤ 

 
ً
 آمنا

ً
باألعطال وإصالحها، ما يضمن تشغيال

للطائرة وأجزائها خالل دورة حياتها التشغيلية 

والتي تصل حتى 30 سنة.

أنواع استراتيجيات الصيانة: 

1 - الصيانة اإلصالحية 

2 - الصيانة الوقائية

3 - الصيانة التنبؤية

4 - الصيانة المعتمدة على الوثوقية.

Aircraft Maintenance  صيانة الطائرات

الكابتن موسى بطرس 
Chief operation officer

A single aircraft contains 
thousands of mechanical 
and electronic devices that 
work together in perfect 
harmony to ensure smooth 
and safe operation of the 
aircraft without any defect 
that may lead to any sort of 
malfunction in any part, or 
lead to the suspension of the  
work of  its vital circuits 
To prevent such occurrences, 
all parts and equipment of 
the aircraft are subjected to 
high precision comprehensive 
maintenance system set 
by the manufacturers, through maintenance 
programs that meet reliability provisions in all 
parts of the aircraft within a reasonable time 
frame. 
Maintenance programs depend on the importance 
of the part to be inspected and maintained. 
They ensure that all safety factors, maintenance 
forecast and actual repairs are met, ensuring safe 
operation of the aircraft and its parts during its 
operational life cycle up to 30 years.
Types of maintenance strategies:
1- Repair Maintenance
2- Preventive Maintenance 
3- Predictive Maintenance
4- Reliability based Maintenance 
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 The Smallest Hotel in the World
We’ve all researched for and seen the 
biggest hotels in the world. However, 
do you know which is the smallest? 
To the south of Jordan, where visitors 
come from all over the world to visit 
one of the Seven Wonders of the 
World, they have been taking an 
interest in being literally one with 
nature and monuments overnight, 
while spending their nights in about 
three square meters, in a world-
famous German-made traditional 
Volkswagen. 
A 65-year-old Jordanian man, Abu Ali 
al-Malahim, became a Jordanian ”icon“ 
after he revived the spirit of German 

Volksgans and re-created it as a 
key element of tourism. The world’s 
smallest hotel is located in his village 
on the Shoubak Mountains.
The idea wasn’t only a commercial 
idea, but also to reflect the heritage 
of the popular Jordanian dress, 
reason why embroidered pillows and 
rosy sheets where chosen for the 
decorative aspect. 
This hotel is designed only for guests 
looking for unusual room options. 
Breakfast and dinner is served 
personally by the hotel owner himself, 
Abu Ali. 
There is also a special theme for the 

hotel, such as the car being decorated 
with the colors of the Jordanian flag 
and the style of caves. The small 
hotel is parked on the other side of 
the road of Abu Ali’s house, where 
you can find traditional objects 
and gems made naturally, without 
manufacturing, carrying a heritage 
and folklore, waiting for lovers from 
all over the world, in addition to a 
Jordanian menu of breakfast, lunch, 
dinner and traditional Jordanian 
cuisine.
For 40 dinars, or $56, a guest at the 
small Volks Hotel can sleep a night in 
a bed in the heart of the car. 
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You’ll definitely feel the 
Christmas spirit while 
taking part in all of Russia’s 
festive festivals! ”A Trip to 
Christmas,“ is an annual 
Christmas Market Festival 
that takes place on December 
12th, held at the Red Square, 
you’ll find Christmas gift 
shops, delicious food, an 
ice skating rink and a large 
theatre so you could enjoy 
plays and shows. 
Another festival, the Moscow 

Ice Sculpture Festival, is held in 
Park Pavedi, on December 29th. 
Since Moscow is famous for its 
winters, winter activities like skiing 
also shouldn’t be missed out on. 
Visit the Oko Mall Tower to ski at 
a height of 354 meters!
To keep you warm during 
Moscow’s cold days, you can 
enjoy a meal of traditional Russian 
food, which includes warm soups 
at one of many cafés in Moscow, 
while also appreciating Moscow’s 
spectacular sights and autumn 
scenery. 
Barbequing is fundamental during 
this cold season in Russia. You’ll 
find many hotels and restaurants 
that specialize in barbequed foods, 
with a touch of exotic flavors. 
Ultimately, Moscow is without 
a doubt a great country to visit 
during this memorable season. 
So, pack your bags, and take your 
family on a trip they’ll never forget. 
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from the works of Raphael, 
Caravaggio, Giovanni Bellini, Guercino, 
Guido Reni, Nicolas Poussin and 
others. Tours of the most luxurious 
underground palaces across the 
Moscow subway are available to 
you so that you can enjoy what is 
considered to be one of the most 
meticulous projects in Russia. 
Shopping at the Red Square is 
also a must. Commercial markets 
that include world-class brands 
are available to you, whilst more 
traditional Russian souvenirs are also 
accessible. Moscow is well-known for 
wool-made clothing and its porcelain 
music boxes. 
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What’s a better way to appreciate the 
fall and winter season other than to 
spend it in a country that celebrates 
the winter holidays like no other? While 
snow makes everything look magical, 
the landscape also looks beautiful 
and exquisite when it’s painted red, 
orange and yellow. From Moscow to 
the peninsula of Crimea, from Siberia to 
the Far East, the Golden Age adds an 
extravagant atmosphere to the streets 
and gardens of these cities, especially 
when the colors of autumn fall into 
harmony with Moscow’s ”Red Square“, 
known to be of the most popular tourist 
attractions right in the heart of the city. 
Too many beautiful sites call for too 
many photographs! You’ll have plenty 
by the end of your trip to Moscow. 
Some well-known activities and sites 
in Moscow include tours of the most 
modern and beautiful buildings that 
overlook the Red Square shaded in gold 
and red, visits to spectacular galleries, 
such as the Tretyakov Gallery which 
includes paintings from the twelfth 
and eighteenth century and treasures 
from the Vatican Museums, in addition 
to, built with reflective marble walls, 
towering chandeliers and high ceilings 
decorated with the finest paintings, the 
Central Revolution Square station. This 
unordinary station includes paintings

 Spend Your Fall
  and Winter Journey
in Moscow
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Befana.
Befana is an alternative to Santa 
Clause for Italians. She is said to be 
an old woman who delivers gifts to 
children throughout Italy. Referred 
to as the Christmas witch, people 
give her a small glass of wine to drink 
before she leaves and a small plate 
of food. Contrary to, chocolate chip 
cookies and a cup of milk! 
Ukraine is where spider webs bring 
luck during Christmas.
Good luck is all what Ukrainians think 
about when the Christmas tree is 
covered with spider webs instead of 
the usual decorations, bright lights, 
bells and ornaments. 
This tradition dates back to a folk tale 
about a woman who was poor and 
couldn’t afford a Christmas tree, let 
alone its decorations. That’s when 
she decided to decorate it with spider 
webs and when she woke up the next 
day on Christmas morning, she found 
that the threads had been turned into 
gold and silver. 
Santa Fun Run is a race held in 
Australia during the celebration of 
Christmas. People dress up as Santa 
Clause and battle their way towards 
the finish line. This allows donations 
to be made for poor children and to 
people with special needs. 
During Christmas in the Czech 
Republic, your marriage date is 
determined.
During the night of Christmas Eve, 
single girls throw their shoes at the 
door. If they fall and head towards the 
door, they don’t have to get married 
the next year. However, if the shoes 
fall in the opposite direction, they 
should start planning for the wedding!
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large festivals and celebrations 
held in Kuala Lumpur. Green 
lawns, streets and hotels are 
filled with dances and musical 
interludes.  If you want to join 
tourists in celebrating New Year’s 
Eve and Christmas in a refreshing 
and exhilarating atmosphere, 
Kuala Lumpur is the place to go. 
New Year’s Day in Russia doesn’t 

take place without broadcasting 
concerts including
the most famous Russian singers 
or without watching traditional 
holiday films that the citizens 
of Russia have been watching 
for decades. In order to welcome 
the New Year, streets are 
decorated, Christmas trees are 
inserted in streets and squares, 

especially in the most important 
administrative center, Gomel and 
the Red Square. 
The celebrations that occur during 
the Holiday Season are common 
in most countries of the world. 
However, each country has its 
own rituals and folklore, which is 
unique to others. For example, 
Italians call their ”Santa Clause“, 
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season. 
While celebrations in 
other countries differ, 
for example Dubai, 
is considered the 
scene of the night. 
It always has the 
largest share of Arab 
and foreign tourists 
who come to Dubai to 
enjoy different kind 
of weather during 
the holiday season. 
It has a special flavor 
within the festivals 
and events that suit 
all tastes, including 
firework shows. 
The ideal destination 
for those who love 
high-end celebrations 
of the New Year is 
Beirut. The Lebanese 
capital is known for 
its high-end concerts 
and celebrations on 
the night of New 
Year’s Eve. These 
concerts are always 
high in demand, so 
make sure to book in 
advance!
If you plan to spend 
your holiday season 
in Malaysia, we’ll 
offer you a range 
of suggestions for 
the most beautiful 
places to celebrate 
New Year’s Eve while 
traveling to Kuala 
Lumpur. 
You’ll find folk dances, 
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Where Will You Spend the Holiday Season This Year?
 By the end of this year, 
preparations of the holiday 
season are beginning. The holiday 
season is considered a farewell to 
a whole year and the welcoming 
of a new year with optimism and 
happiness. 
The finest way to celebrate 
the New Year is to live a new 
experience like visiting a new city! 
Every city has its own way of 
celebrating the New Year. You 

can find loud celebrations or 
more relaxed celebrations. We are 
going to start out with a journey 
inside the city of Damascus, to 
show you the holiday nights as 
Damascus prepares its old and 
modern neighborhoods. The well-
known and most significant of 
these preparations, start from 
passing through the old markets 
of Bab Sharki, Kassaa and Bab 
Touma which illuminate the lights 

of Christmas in all of the streets 
and alleys. Welcome the New 
Year walking through Christmas 
lights and decorations. Which 
during this time, the city looks 
like novels with the mesmerizing 
decorations. 
The Scout Groups of the churches 
in Syria put on unforgettable 
concerts and various shows. They 
take off in all of the alleys and 
churches, celebrating this glorious 
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not spend your time in that 
atmosphere that also tells 
stories and legends about its 
brilliant history? 
This area isn’t in our 
imagination, it’s an actual 
reality. It’s the perfect 
example of a destination that 
could stimulate your four 
senses. It’s pleasing to the 
eye as well as to the heart. 
It’s called Al Noor Island in 
Sharjah. The art and sculptures 
found in this island are truly 
different than normal art and 
sculptures. Light installations 
placed in the sculptures offer 
a memorable experience. The 
Butterfly House is where you 
can get up close and personal 
with more than twenty exotic 
species of butterflies. The 
Butterfly House has been 
designed to let in natural light, 
in order to maintain a safe 
habitat for the most beautiful 
types of butterflies. 
Have you ever heard of the 
Dragon’s Blood Tree? This 
tree is called Dracaena Draco, 
also located in Al Noor Island. 
Research shows that it 
actually helps heal skin and 
speed up the recovery of 
wounds. Its sap is known to be 
more valuable than gold.



AL MUSAFIR November 201816

Boat rafting among the regions 
oldest mangrove forests is 
also a very amusing activity 
in Sharjah. Kalba, a city in the 
Emirate of Sharjah in the United 
Arab Emirates, is known for 
its wonderful beaches, historic 
castles and etc. Bait Sheikh Saeed 
Bin Hamad Al Qasimi is also an 
attraction that you shouldn’t 
miss. Heritage, traditions and 

Arabian antiquities is what you’ll 
find at this house. Visit this house 
before embarking on fun activities 
such as rafting and diving in the 
beautiful beaches and between 
the natural forests of Crimea.
For family activities, you could 
visit the conservation center and 
discover the unique wildlife in its 
native habitat. 
The Emirate of Sharjah embraces 

many desert areas, fertile valleys 
and mountains. Many visitors 
enjoy access to these natural 
areas and come in contact with 
local residents who are proud to 
show tourists the history of their 
ancient country. 
An atmosphere of tranquility 
and peace of mind, far from 
noisy cities and stress is what is 
needed from time to time. Why 
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Discover 
Sharjah
Finding many attractions or 
places of your interest won’t 
be very difficult to do in the 
UAE. The UAE has proven 
itself as one of the most 
important tourist destinations, 
it’s where you’ll find originality 
blending with modernity and 
sophistication. 
Sharjah is known for being a 
unique attraction that includes 
culture, heritage, art and 
outdoor activities. The rare 
artifacts that you’ll find in the 
Museum of Islamic Civilization, 
are known to be a great interest 
for those who like art. You’ll 
find traditional, as well as 
contemporary art at the art 
district. 
Nature of the Emirate of Sharjah 
is absolutely unforgettable. 
Its sparkling waters, sandy 
beaches and mangrove trees all 
contribute to its beauty. 
A famous beach located in 
the UAE is Khor Fakkan. This 3 
kilometers long beach is located 
in a town on the Gulf of Oman, 
in the UAE. The beach includes 
beautiful and clean areas of soft 
sand with water boats and many 
activities. It reflects the spirit 
and character of the people of 
the UAE. A lot of people who 
live nearby, visit this beach for a 
relaxing weekend. 
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 Cham Wings Airlines Acts as a Strategic Partner and
Official Sponsor for the Syrian Media Week in Moscow
Under the sponsorship of Cham 
Wings Airlines, the Ministry of Media 
of the Syrian Arab Republic held the 
Syrian Media Week in the capital of 
the Russian Federation - Moscow, on 
the 31st of October, 2018. 
The friendship between the 
two countries, Syria and Russia, 
contributed to the cooperation over 
the one week period. This depended 

on media to convey the attitudes, 
activities and culture of Russia 
to the Syrian public and to the 
followers of the Syrian media.
The delegation included 32 Syrian 
journalists and from various media 
channels, audio and visual, and in 
various political, economic, social, 
sports and cultural fields. Mr. 
Osama Saateh, Director of Business 

Development at the company, 
stated that the Cham Wings Airlines 
considers any case in Syria or any 
case of the entire Syrian society 
as one of its top priorities and the 
essence of its mission. He added, 
that the week that passed, develops 
and confirms the friendship between 
Syria and Russia in a variety of 
fields. 
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 Cham Wings Airlines participates in the Job Fair
and Forum on the 3rd and 4th of September
Believing in the importance of human 
resources as a high value in the 
development of companies and the 
establishment of a promising work 
environment in Syria, Cham Wings 
Airlines participated in the exhibition 
and forum of employment, under 
the title, ”Choose your future.“ The 
forum was held on the 3rd and 4th of 
September at the Mutanabbi Hall in 
the Dama Rose Hotel in Damascus. 
Mrs. Taghrid Wannous, the Human 
Resources Director at Cham Wings 

Airlines stated that this participation 
contributes to the creation of 
employment opportunities for the 
Syrian youth, especially those 
who have chosen to remain in 
Syria. Which, despite the crisis 
and circumstances, had challenged 
terrorism and war and decided to 
participate in building their society 
and homeland. 
During this event, Cham Wings 
Airlines offered a number of 
vacancies and opportunities from 

various departments in the company, 
in order to attract with best 
qualifications. The focus was mainly 
put on new graduates, in order to 
allow them their first opportunities 
of careers without the requirement 
of any experience. Mrs. Wannous 
also pointed out the subject of the 
management’s interest in training 
and developing the skills of its 
employees to suit the needs of the 
company and its future expansion 
plans.
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 Cham Wings Airlines Participates in the
International Air Traffic Control Day

Under the supervision of the Civil 
Aviation and the presence of several 
figures from the Syrian Aviation, Cham 
Wings Airlines participated in the 
ceremony held in Damascus. 
The ceremony was attended by the 
Director General of Civil Aviation, 
Eng. Iyad Zeidan, the President of the 
Air Transport and Marine Workers Union, 
Qahtan Ahmed and the Director of Air 
Traffic in the Syrian Civil Aviation, Mr. 
Hassan Hammoud. The ceremony was 
also attended by a large number of old 
and new Air Traffic Officers and the 
Syrian Civil Aviation Authority )SCAA( 
which had organized many activities 

during the celebration.  
Event organizer, Mr. Tarek Al-Jarf, gave 
many speeches about the services 
presented by the Air Traffic Control with 
their utmost effort and showed their 
appreciation for these services. Captain 
Maamoun Al-Abed, Director of the Air 
Operations Department at Cham Wings 
Airlines also welcomed the staff, officers 
and ceremony attendees. Captain 
Maamoun also spoke about the efforts 
of the Air Traffic Control of ensuring 
the safety of air traffic of the aircrafts 
and passengers traveling to and from 
the Syrian Arab Republic in accordance 
with the laws and regulations of the 

International Civil Aviation Organization. 
Captain Maamoun thanked the 
management, the staff and the air 
officers of Cham Wings Airlines for 
their cooperation and easing the 
movement of aircrafts. He also thanked 
the Ministry of Transport and the 
Syrian Civil Aviation Authority for their 
continued work despite the many 
pressures they face. 
The ceremony was concluded with 
shield trophies presented by the 
Director General of Civil Aviation, Eng. 
Iyad Zaidan and the President of the 
Union of Air and Sea Transport workers, 
Qahtan Ahmed.
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 The End of the Training Season of 2018 for
the Cham Wings Airlines Cabin  Crew
Due to Cham Wings’ 
enthusiastic attitude to 
provide the best services 
for its passengers, Cabin 
Crew Manager, Mrs. Rana 
Deghlawi, introduced the 
crew of Cham Wings Airlines 
to specialized aviation 
courses and training under 
the supervision of the 
Training and Rehabilitation 
Directorate of the Syrian 
Arab Airlines. 
This training is one of the 
many things that is included 
in the company’s plan for 
development and to strive 
for the best. 
Mrs. Rana Deghlawi, Cabin 
Crew Manager at Cham 
Wings Airlines, explained 
that it is extremely difficult 
for the cabin crew to 
achieve the qualifications 
needed. This is due to the 
vast degree of knowledge 
required, the length of 
working hours, )which 
usually exceeds 12( and the 
adaptation level needed for 
flying. This is why training 
courses are needed in a 
timely manner and why 
they are considered a very 
important policy in the 
company. 
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There were three prizes, gold, 
silver and bronze. 
A film showing the memorable 
stages of work of the festival 
was also shown, Syrian-
Algerian artist, Tariq Al-Arabi 
Targan along with his children 
sung various songs, young 
pianist, Renim Hamdash gave 
a remarkable performance, 
as well as a film screening of 
the winning filmmaker of the 
Syrian and International Golden 
Award for Children’s and Youth 
Films. The General Authority of 
Schools of the Martyrs’ Sons 
honored the Minister of Tourism, 
Engineer Beshr Yazji, Minister 
of Foreign Affairs and Emigrants 
Dr. Faisal Mekdad, Commercial 
Director of Cham Wings Airlines, 
Mr. Nizar Sulaiman, Head of 
Honorary Consulate in Ukraine, 
Mr. Ali Issa, Director of the 
General Establishment of 
Cinema, Mr. Murad Shaheen, and 
a number of Arab and foreign 
artists.
Mr. Nizar Sulaiman thanked the 
General Authority of the Schools 
of Sons of Martyrs and pointed 
out the great importance of 
this festival, which confirms the 
return of cultural and artistic 
activities and events to Syria. 
This also shows the return of life 
to its natural form, pointing out 
the importance of this school 
and how it should be shown full 
support and care for the children 
and families who have sacrificed 
for the sake of safety and 
security for their country.
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 Cham Wings Airlines - A Golden Sponsor of the Closing Ceremony of the
Damascus Film Days Festival for Short Films for Children and Young People
Damascus Cinema Days is an 
annual festival for filmmakers to 
attract many international and 
local Syrian artists to show their 
short films in the Syrian capital, 
Damascus.
This event that Cham Wings 
Airlines sponsored was organized 
by the General Authority of 
Schools of the Martyrs’ Sons in 
collaboration with the Ministries 
of Tourism, Syrian Foreign 

Affairs in Ukraine and the 
Public Institution of the cinema. 
Commercial Director, Mr. Nizar 
Suleiman, Minister of Tourism, 
Engineer Beshr Yazji and Deputy 
Minister of Foreign Affairs and 
the Emigrants in the Syrian Arab 
Republic, Dr. Faisal Mekdad, Ms. 
Shahera Fluh, Director of the 
General Authority for the Schools 
of Martyrs’ Sons, and last but 
not least a number of Arab and 

foreign delegations of artists in 
the world of films. 
The event included beautiful 
paintings, art work and even 
dances by the sons and 
daughters of the martyrs, an 
exhibition of Syrian Films which 
participated in the Damascus 
Film Competition for Children and 
Youth films. About 11 Syrian films 
and 28 films from 26 countries 
participated in this competition. 
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 Cham Wings Airlines participates in the celebration of the 27th
Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia
A celebration was held due to the 
occasion of Independence Day of the 
Republic of Armenia, the 27th anniversary 
of the establishment of diplomatic 
relations between Armenia and Syria and 
the interest of Cham Wings Airlines of 
ensuring the establishment of diplomatic 
constants between Syria and Armenia. 
Cham Wings accepted the invitation of 
the Armenian Ambassador, Dr. Arshak 
Buladian, in the presence of Nizar 
Sulieman, Commercial Director of Cham 
Wings Airlines and the Deputy Commercial 
Director, Miss Nadida Al-Homsi. 
The reception was attended by guests 
from the Syrian government, members of 
the Syrian People’s Assembly, President 
of the Syrian-Armenian Friendship Group, 

Nora Arissian, a number of deputies and 
the head of diplomatic missions.
In his speech, the Ambassador of the 
Republic of Armenia in Syria, Arshak 
Buldian, noted that despite the many 
difficulties Armenia had experienced on 
its way to independence, the country had 
made positive progress in the political 
and economic fields. As well as, the 
creation of democracy, the human rights 
system and the right to express freedom, 
which Ambassador Buladian, noted with 
satisfaction, that it was built on a solid 
foundation. 
In his speech, Deputy Syrian Foreign 
Minister, Ayman Sousan, discussed the 
historical, political and social ties between 
the citizens of the two countries.
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 The Minister of Tourism Honors the Cham Wings
Airlines Company on World Tourism Day
In celebration of World Tourism 
Day, The Ministry of Tourism in 
Syria held a ceremony at the Opera 
House in Damascus, entitled, ”Digital 
Transformation,“ in which the Minister 
of Tourism himself honored the efforts 
of Cham Wings Airlines. The airline 
company was represented by Human 
Resources Director, Mrs. Taghrid 
Wannous.
The ceremony was attended by the 
Minister of Tourism, Engineer Bishr 
Yazji, the communications engineer 
Ali Al-Zafir, the governor of Damascus 
countryside, Engineer Alaa Munir 
Ibrahim and a number of political, 
governmental and social figures like 
ambassadors, businessmen, investors, 

artists and media. 
Minister of Tourism, Eng. Bishr Yazji 
stated in his speech during the opening 
of ”World Tourism Day,“ ”Damascus 
is a city that is not only now known 
for its history and as the oldest 
inhabited capital in mankind, but also 
as the most vibrant and creative 
capital despite the war. Pointing out 
that this is considered an important 
celebration in this country which went 
through seven years of war while the 
tourism sector was a main target. 
There was a lot of work and challenges 
to accomplish for the time being and 
the future. We are able, with absolute 
faith and with the creativity of the 
Syrian people to achieve great things. 

We look forward with ambition and 
confidence to the post war phase, the 
stage of recovery and reconstruction. 
Not forgetting all of the sacrifices that 
were made.“ 
Mrs. Taghrid Wannous, Director of 
Human Resources at Cham Wings 
Airlines praised the efforts of the 
Ministry of Tourism and the importance 
of this celebration and its devotion 
to the modern vision to tourism as a 
message to the world and its capability 
of supporting the national economy.  
Mrs. Wannous referred to the role of 
Cham Wings Airlines in supporting 
tourism and how it contributes to 
always overcoming the difficulties in 
order to promote tourism economics.
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of their questions and queries regarding 
services and destinations that the 
company operates. A sales desk for 
anyone who would like to purchase 
tickets was also available, in addition 
to special offers and discounts on all 
destinations. 
Visitors also had a chance to get to 
know various services that the company 
offers. Services such as the ”My Points“ 

program, a loyalty program 
created for frequent travelers. 
This program allows passengers 
to earn points while traveling 
with Cham Wings, enabling 
them to obtain free tickets once 
they’ve reached a certain amount 
of points. 
It’s important to mention that 
the Damascus International 
Fair is of great importance and 
ideal to improving the business 
environment and plays a big role 
in supporting the economy, trade, 
tourism and cultural exchange. 
It enhances the role of various 
economic and service sectors, 
while increasing the volume of 
business growth and prosperity 
including Cham Wings Airlines. 
In conclusion, the ”Pride of the 
East, Damascus,“ was considered 
an opportunity for Cham Wings 
Airlines to meet and cooperate 
with visitors, artists and the 
media. A raffle draw for a free 
airline ticket took place every day 
during the exhibition including 
other gifts distributed to whoever 
participated in the Cham Wings 
activities. 
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 Cham Wings Airlines participates in the 60th
Damascus International Fair
Cham Wings Airlines participates in 
the 60th Damascus International 
Fair and is proud to be the first to 
move more than 1,000 exhibitors and 
participants on board its flights in 
cooperation with the Syrian Exporters 
Association.
Under the title of ”The Pride of 
the East, Damascus,“ Cham Wings 
Airlines participated in the 60th 
Damascus International Fair, with 
the presence of more than 40 Arab 
and foreign countries from the 7th to 
the 15th of September, 2018. Its wing 
was located next to the flags on the 

ground of the new exhibition city. 
The participation of Cham Wings 
Airlines in this exhibition this year 
was considered very special due to 
the return of safety, security and 
the recovery of our homeland, Syria. 
Which couldn’t be achieved without 
the sacrifices made from our army, 
people and our leader. 
As the first national private air carrier 
to facilitate operations to and from 
Syria, setting a goal to support 
the economy, trade and tourism 
in Syria, Cham Wings Airlines has 
recently transported more than 1,000 

exhibitors and participants from Arab 
and foreign companies participating 
in the exhibition in cooperation with 
the Syrian Exporters Association. 
A 50% discount on airline tickets 
was given to them. Cham Wings 
Airlines cooperated with one of the 
most important Russian companies 
which provided the best services and 
facilities in order to support the event 
and its success. 
Throughout the exhibition, the Cham 
Wings Airlines team was able to 
communicate with the visitors of 
the company’s wing and answer all 
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Dear Travelers,

I am very pleased to welcome you on our flights through our network of services. We 

appreciate your trust in Cham Wings Airlines and your choice to travel on our aircraft, as we 

have the same confidence that we will meet your expectations and facilitate your travel 

with comfort and safety.

In order to remain your chosen airline, we continue to implement big plans for a promising 

future based on expanding our airline network, to have a better future for the company, its 

passengers and its employees. 

We believe that the company can’t achieve its objectives without building a solid bridge 

between the services of the company and its passengers. By maintaining the safety of 

passengers by preserving the conditions of the parts of the aircraft, the company achieves 

passenger satisfaction. The company offers a range of services including business travel 

and online booking through the company’s official website, www.chamwings.com. Other 

services include the Cham Wings Airlines mobile application and the loyalty program, My 

Points. 

We are delighted to be able to meet your expectations for our services and we will continue 

to enhance them by taking your opinions and suggestions into consideration. 

This year we have been expanding our map of direct destinations and working on opening 

more destinations to and from Damascus. This guarantees the reduction of travel 

costs, especially to Syrian that reside abroad. With that said, the number of trips were 

dramatically increased during the holidays due to customers deciding to spend the holiday 

season in their beloved country Syria, especially after the expansion of safety and peace 

throughout the country. 

Thank you again for traveling with Cham Wings Airlines, we wish you a wonderful trip.

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors
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