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أعزائي المسافرين..

 بأطيب األمنيات وأعطرها بمناسبة قدوم العام الجديد، أعاده الله عليكم وعلى 
ً
اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا

بلدنا الغالي سورية بكل الخير.

نعم، عام قد رحل وعام جديد يطل علينا ونحن نتطلع بقلوب مؤمنة وعيون ملؤها األمل بأن يحمل العام الجديد لنا 

 كل الخير والمحبة والسالم. 
ً
 ولسوريتنا الحبيبة الصامدة أبدا

ً
جميعا

 لكي تجعل من سفركم معنا تجربة 
ً
لم تدخر أجنحة الشام للطيران، خالل العام المنصرم واألعوام السابقة، جهدا

 بالمقاييس كافة، فقد دأبت الشركة خالل عام 2018 على توسيع شبكة محطاتها ووجهاتها حول 
ً

ممتعة وفريدة

 السوريين المقيمين في الخارج وذلك لتسهيل 
ً
العالم لتلبية احتياجات وطموحات مسافريها أينما كانوا وخصوصا

.
ً

سفرهم من و إلى وطنهم األم سورية مباشرة

وهكذا توجت الشركة بعض إنجازاتها على صعيد المحطات الجديدة خالل العام الماضي بانطالق رحالتها المنتظمة  

لكل من موسكو والشارقة وعمان / األردن باإلضافة إلى محطاتنا األخرى والمتوفرة على صفحة مجلتنا »المسافر«. 

قناعاتنا كانت وما زالت ومنذ انطالقتنا األولى هي العمل الدؤوب والمستمر لتقديم صورة الناقل الجوي الوطني 

 وجودة الخدمات 
ً
المتميز بخدماته وكوادره ونجاحنا الذي يرتكز على ثالث دعائم متينة وهي السالمة واألمان أوال

األرضية والجوية باإلضافة للسعر المالئم حيث استطعنا من خالل هذه المعادلة بعونه تعالى باإلرتقاء بمفهوم 

السفر.

هذا وما زال في جعبتنا للعام القادم الكثير من الطموحات واألمنيات والتي وضعناها ضمن خططنا وأجندتنا السنوية 

 من االستحسان والرضا والسرور. 
ً
كي نحول هذه األمنيات إلى حقائق وواقع سيمنح مسافرينا مزيدا

 لكم أنا وأفراد أجنحة الشام 
ً
 أود أن أكرر شكري وتقديري لكم والختياركم السفر على خطوط شركتنا  متمنيا

ً
أخيرا

للطيران كافة أن تتحقق األماني الطيبة على أمل أن نلتقي معكم من جديد ونحن فخورون بسفركم معنا لوجهاتكم 

المنشودة.

EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة



عبق ياسمين الشام 
 في 

ً
يفوح أريجه مجددا

تونس الخضراء

مع نهاية عام 2018 

وإطاللة العام الجديد، 

قامت أجنحة الشام للطيران 

بتنفيذ أولى رحالتها 

من دمشق إلى تونس 

وعلى متنها حوالي /150 

/ اجتمعوا كعائلة 
ً
مسافرا

 
ً
واحدة ليشاركوا جميعا

برحلة سياحية
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واألدب والتراث والتاريخ،

P. 12

دبي.. معجزة الصحراء 

دبي مدينة تحقيق األحالم، 

وعالم من االسترخاء 
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جميع الحقوق محفوظة لشركة أجنحة الشام للطيران

في هذا العدد اقرأ

info@chamwing s.com
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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 
ر 

ّ
 مع تطلعاتكم ألننا نوف

ً
، وتناغًما

ً
أريحية

كل اإلمكانيات التي من شأنها أن تجعل 
رحلتكم ممتعة.

وسائد إضافية لراحة أكثر، مرطبات 
منعشة، مجلة المسافر لتساعدكم 

على االستمتاع واالسترخاء في 

أجنحة الشام للطيران ترحب بكم



7 AL MUSAFIR January 2019

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.

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 هي الدرجة السياحية التي 

نك من اصطحاب 30 كغ من الحقائب 
ّ
تمك

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 

 وجبة 
َ
إلى 12كغ باليد، كما نقدم لك أيضا

فطور، غداء، عشاء مجانية.
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 في تونس الخضراء
ً
عبق ياسمين الشام يفوح أريجه مجددا

مع نهاية عام 2018 وإطاللة العام 
الجديد، قامت أجنحة الشام للطيران 

بتنفيذ أولى رحالتها من دمشق إلى 
تونس وعلى متنها حوالي /150 
/ اجتمعوا كعائلة واحدة 

ً
مسافرا

 برحلة سياحية نظمتها 
ً
ليشاركوا جميعا

إدارة تطوير األعمال في شركة أجنحة 
علن من خاللها عودة الجسر 

ُ
الشام ولت

 بين البلدين الشقيقين.
ً
الجوي تدريجيا

وهكذا وبعد انقطاع في الرحالت بين 
البلدين نتيجة الحرب الظالمة لمدة سبع 

سنوات على سورية، عادت الحركة لتدب 
من جديد في البلدين وكانت المبادرة 

اإليجايبة من أجنحة الشام للطيران 
وبالتعاون مع وكيلها في تونس 

»دار المغرب للخدمات السياحية« حيث 
انطلقت الرحلة من مطار دمشق الدولي 

بتاريخ 2018/12/27 ضمن حفل كبير 
أقيم في صالة مطعم اإليوان بالمطار 

وبتغطية الفتة من مختلف وسائل 
اإلعالم السورية والدولية المرئية، 

المسموعة والمقروءة وااللكترونية.
تم استقبال السوريين المشاركين 

والقادمين على متن طائرة أجنحة 
الشام في مطار الحبيب بورقيبه بتونس 

 وذلك بحضور 
ً
 كبيرا

ً
 شعبيا

ً
استقباال

إعالمي تونسي الفت حيث اختلطت 
أهازيج الترحاب واالستقبال والزغاريد 
لتعكس روابط المحبة واألخّوة بين 

الشعبين والبلدين الشقيقين.
وقد واكب اإلعالم التونسي والمغاربي 
كافة نشاطات وفعاليات الرحلة األولى 

 لدى جميع 
ً
 إيجابيا

ً
حيث شكل انطباعا

المشاركين السوريين في الرحلة.
كما قام المشاركون بتنفيذ البرنامج 

 
ً
السياحي بأدق تفاصيله المعدة مسبقا

في تونس وقد كانت البداية بزيارة مدينة 
سوسة مونستير والقيروان التاريخيين 
وجالوا في أنحاء المدينة القديمة ومن 
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ثم قاموا بزيارة جامع عقبة بن نافع ومصانع السجاد 
التونسي وغيرها من األماكن األثرية والتاريخية 

العريقة.
وفي اليوم الثالث توجه الجميع لزيارة منطقة 

الحمامات السياحية ومدينة نابل التاريخية واستمتعوا 
باألجواء والتي ولحسن الحظ كانت دافئة ومشمسة 

واستخدموا المرافق الترفيهية التي تشتهر فيها 
المنطقة مثل ركوب عربات الخيل-الموتسكالت الجبلية- 

األلعاب الكهربائية ومالهي األطفال وغيرها الكثير..
وجاءت جولة العاصمة التونسية تونس ومدرجها 

الشهير قرطاج ومنطقة سيدي بوسعيد السياحية 
الخالبة على رأس جوالت البرنامج السياحي الممتعة.

تخلل الرحلة الكثير من المفاجأت السعيدة لجميع 
المسافرين وكان لإلقامة التي إتخذها المشاركين 

في الرحلة ضمن منتجع قنطاوي بي في سوسة األثر 
األكبر في إضفاء السعادة والراحة واالستجمام لما 

يحتويه من مرافق ترفيهية ومسابح بحرية مغلقة 
ودافئة إضافة للمركز الصحي الـ APS الذي يعتبر األول 

من نوعه في المنطقة العربية.
هذا وتعتزم أجنحة الشام للطيران البدء بتسيير 

 لتونس 
ً

 من دمشق مباشرة
ً
رحالت منتظمة تدريجيا

العاصمة وذلك لتسهيل حركة السفر والتبادل التجاري 
ضاف إلى 

ُ
والسياحي والثقافي بين البلدين وبذلك ت

خارطة رحالت الشركة المباشرة وإلى شبكة محطاتها 
الجديدة –محطة تونس- والتي ستساهم في تدعيم 

العالقات المتبادلة وفتح آفاق تعاون مشترك بين 
البلدين الشقيقين.

وقد عبر العديد من المسافرين السوريين خالل 
استبيانات ولقاءات أجريت معهم خالل رحلة العودة 
من تونس لدمشق عن سعادتهم وإعجابهم بدقة 

التنظيم والزيارات والجوالت التي نفذت وثّمنوا جهود 
أجنحة الشام للطيران والعاملين فيها إلنجاح مثل 
هذه الرحالت المباشرة كما باركوا جهود األخوة 
التونسيين في تسهيل وصول واستقبال الرحلة 

 للبدء بتشغيل خط منتظم يصل بين 
ً
األولى تمهيدا

ن السوريين 
ّ
دمشق الياسمين وتونس الخضراء ويمك

والتونسيين من التواصل المستمر وتوطيد ُعرى 
التعاون بين األشقاء.
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أجنحة الشام للطيران الناقل الرسمي لمنتخب سورية 
إلى بطولة كأس األمم اآلسيوية 2019 في اإلمارات

من خالل سعيها الدائم للقيام 
بدورها الوطني الريادي والمشاركة 
في دعم الرياضة السورية بشكل 
عام لكرة القدم ومنتخبنا الوطني 

بشكل خاص، فقد صرحت أجنحة 
الشام للطيران بأنها كانت الناقل 

الرسمي لمنتخب سورية لكرة القدم 
في بطولة كأس األمم اآلسيوية 

2019 والذي ُيقام في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.. هذا وقد تم وداع 

منتخبنا الوطني ضمن حفل أقامته 
شركة أجنحة الشام للطيران في 

مطار دمشق الدولي وبحضور السيد 

رئيس االتحاد الرياضي العام اللواء 
موفق جمعه ونائب رئيس االتحاد 

الرياضي العام الدكتور ماهر خياطة 
ورئيس االتحاد العربي السوري لكرة 

القدم السيد فادي دباس.. اللواء 
جمعة بين أن هذه الرحلة هي فخر 

كبير لسورية وهذا االنجاز مبعث 
للسعادة وتحقيق لحلم كل سوري 
في وصول نسور قاسيون لتصفيات 

كأس العالم وهو نصر حقيقي 
يحتذى به فبالرغم من كل ما عانت 
منه سورية من تبعيات الحرب فقد 
 
ً
استطاع المنتخب أن يحقق هدفا

 وهو اجتماع السوريين 
ً
 رائعا

ً
إنسانيا

كافة داخل وخارج سورية من أجل 
سورية ومنتخبها وإن األلم الكبير 

الذي أصاب سورية منذ سبع سنوات 
يوازيه اليوم أمل كبير بما حققه 

نسور قاسيون في نقل اسم 
المنتخب السوري الوطني لكرة 

القدم من ترتيب 153 إلى 74 ومن 
 إلى ترتيب 6 بحيث 

ً
ترتيب 29 آسيويا

أضحى ترتيب الفريق التاسع عشر 
.. هذا وقد قامت أجنحة الشام 

ً
عربيا

للطيران بنقل »نسور قاسيون« على 
متن رحلتها إلى الشارقة بتاريخ 
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24 كانون األول2018 
وستقدم الشركة على 
 
ً
هامش البطولة عروضا
للمسافرين السوريين 
الراغبين بحضور مباريات 
كأس األمم اآلسيوية 

في اإلمارات العربية 
 
ً
المتحدة وخصوصا

مباريات منتخبنا السوري 
 ومؤازرة 

ً
وذلك تشجيعا

لمنتخبنا الوطني بحيث 
تتضمن العروض تذكرة 
 مع 

ً
 وإيابا

ً
الطائرة ذهابا

فيزا وبطاقة حضور 
المباراة وكل ذلك 

.
ً
بالتكلفة تقريبا

تأتي هذه المبادرة من 
أجنحة الشام للطيران 
كعربون محبة وتكريم 

لمنتخبنا الوطني السوري 
منتخب »نسور قاسيون« 

حيث تتعلق عيون 
السوريين مليئة بالرجاء 

واألمل لرفع رايتنا عالية 
خفاقة في هذه البطولة 

األسيوية والدولية 
الهامة.
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شاركت األجنحة في الحفل الذي أقامه 
نادي السيارات السوري ووزارة السياحة 

 ألبطال سورية في سباقات السرعة 
ً
تكريما

والدريفت للموسمين الماضيين وذلك في 
فندق شيراتون معرة صيدنايا بريف دمشق.

وجرى تكريم الفائزين الثالثة األوائل لفئة 
اإلنتاج الخاص لموسم 2017 وهم أحمد 

حمشو وأحمد كريزان وأنس قوادري، 
وفي فئة اإلنتاج التجاري ربيع زبداني وإياد 

أفغاني ومهند الغصين، أما في فئة 
السحب األمامي فتوج طالب أبو حرب، وفي 

فئة/1600/سي سي زاهر دحكول.
أما موسم 2018 فتوج في فئة اإلنتاج 
الخاص، أحمد مهايني وأيسر أبو حمدان 
ومحمد شفيق النجار، وفي فئة اإلنتاج 

التجاري إياد أفغاني والمغيرة قباني وزاهر 
دحكول، أما في بطولة الدريفت فكان 
التتويج من نصيب احمد كريزان ومحمد 

كريزان ومحمد الفوال وأحمد صابر حمشو 
وباسل السبع ورامي زبدية.

رئيس نادي السيارات السوري المهندس 
وليد شعبان  أكد أن التكريم حافز 

للمتسابقين لبذل المزيد من الجهود 
ومضاعفة التدريبات والتحضيرات لتطوير 

مستواهم بما ينعكس إيجابا عبر االرتقاء 
برياضة السيارات في سورية الفتا إلى قوة 

المنافسة التي شهدتها البطوالت في 
الموسمين الماضيين إضافة إلى التنظيم 
المتميز والحضور الجماهيري الكبير الذي 

واكب جميع السباقات.
 
ً
 تذكاريا

ً
في ختام الحفل قدم النادي درعا

ألجنحة الشام للطيران كراٍع رسمي 
ومساهم في نجاح أنشطة النادي.

أجنحة الشام للطيران تشارك في تكريم أبطال 
سورية لسباقات السرعة والدريفت 
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أجنحة الشام للطيران تحتفل باليوم العالمي 
ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

ضمن استراتيجية أجنحة الشام للطيران في تحقيق 
المسؤولية االجتماعية، احتفلت األجنحة باليوم العالمي 

ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في جميناي كلوب 
يعفور، حيث عمدت إلى توفير أجواء ترفيهية مميزة لذلك 

 منها عن االلتزام بدورها المجتمعي .
ً
اليوم تعبيرا

تنوعت فعاليات االحتفال بين النشاطات المختلفة 
والمسابقات المميزة، كما شارك طاقم األجنحة في 

بعض العروض واأللعاب ليصبح االحتفال أكثر بهجة 
وحماسة، إضافة إلى تقديم األجنحة بعض الجوائز والهدايا 

التذكارية لألطفال وذويهم، معربة عن أهمية مشاركة 
ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات المجتمع المحلي، 

وعلى حقهم في التعلم والدراسة والتأهيل ليكونوا 
 إلى أن اليوم 

ً
شركاء فعالين في المؤسسات، الفتة

العالمي لذوي االحتياجات الخاصة فرصة جيدة ينبغي أن 
تنتهزها الحكومات والدول لمناقشة الوسائل والسبل 

التي من شأنها أن تمنح هؤالء األطفال حياة رغيدة.
اختتم هذا الحفل بإطفاء األطفال لشمعة عام مضى 

بكل مايحمل معه من إنجازات استحقت أن يكرموا عليها، 
 بالحب والسعادة والعطاء 

ً
 مفعما

ً
 جديدا

ً
متمنين عاما

والتميز.
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ب 
ُ
الح

يبدأ من 
دمشق..

 دمشق سّرة الياسمين 
والوجه اآلخر للعشق وصدق 

من قال وعز الشرق أوله 
دمشق، ففي دمشق سيزداد 

شغف اإلنسان بالفن واألدب 
والتراث والتاريخ،  لما ال وهي 

مدينة التجاور والتعايش 
واالختالط، مدينة الجوامع 

والكنائس المتجاورة من باب 
شرقي إلى باب توما وحي 

الميدان العريق، ومن الجامع 
األموي الكبير وجامع الباشورة 
أو السادات أو مدرسة وجامع 

النورية، إلى جامع الشيخ 
محيي الدين بن عربي، أو من 
مقام السيدة زينب ومقام 
السيدة رقية إلى كنيسة 

يوحنا المعمدان ومصلى 
القديس حنانيا وكتدرائية 

القديس أنطونيوس والقديس 
بولس وكنيسة القديس 

يوحنا الدمشقي، وكنيسة 
سيدة دمشق والسيدة 
العذراء وكنيسة الروس 

والكنيسة اإليطالية ودير 
الراهبات وغيرها الكثير، هكذا 
هي دمشق أم المدن ومهد 
للحضارات، عرفت الحياة  بكل 

مافيها من إبداع وتنوع قبل أن 
يعرفها العالم.
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هي الفل والياسمين والقرنفل 
والريحان، هي السندس 

األخضر والخزامى، تلتقي 
فيها الدهشة والجمال، 

الفتنة واإلثارة، هذا ماعبرت 
عنه الشاعرة واألديبة »غادة 

السمان« في بوحها عن 
دمشق إذ قالت: أعرف أنني 

مهما ركبت من طائرات 
وقطعت من محيطات ورقصت 

بين القارات، ما زلت أتسكع في 
الزقاق الشامي الذي ولدت 

فيه منذ طفولتي وحتى أموت 
ومهما اغتسلت في مياه 
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التايمز والدانوب والسين 
والميسيسيبي والراين، 

ال تزال مياه بردى تبللني 
وحدها وال تجف عني، أعرف 
أنني أينما كنت، ما زلت في 
بيتي الدمشقي تحت ظل 

عينيك يا حبيبي الوحيد، يا زين 
الشباب، يا قاسيون األبد .

ليس السمان فقط من أعربت 
عن جمال هذه المدينة
بل الكثير من الشعراء 
واألدباء ذهلوا بمدينة 

الياسمين وجادت أقالمهم 
بروعتها، ألن من يزور دمشق 
البد له أن يحمل معه الكثير 

من عبقها، وال بد له من 
أن يأخذ أجمل اللقطات 
العفوية والجميلة بين 

المارة والباعة والمقتنيات 
الشرقية والدمشقية، وال 

تزال دمشق القديمة تحتفظ 
بذكرياتها  ضمن أزقتها 

الضيقة ذات البيوت المتقاربة 
والشوارع المرصوفة بالحجارة 
في عدد من أقسامها، حيث 

ستشعر وأنت تسير فيها 
وكأنك دخلت إلى حقب الزمن، 

حيث للتاريخ صوت، وللتراب 
أريج الحضارات، فتتزاحم عندك  

ذكريات الدأب.
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مفّصلة بدقة معّرفة بترف .. هي أيدي 
وعقول المبدعين والفنانين اإلسالميين 

الذين بنوا أجمل األماكن وأروعها من 
أعماق الشرق األوسط إلى الحدود 
األوروبية ، فإن انتشار اإلمبراطورية 

اإلسالمية قد ترك آثاره الطويلة األمد 
على ثقافة وفن هذه األماكن.

ا 
ً
ا مميز

ً
إذ أخذت العمارة اإلسالمية مكان

في العالم على مدار التاريخ وكانت 
المساجد محور العديد من المعارض 

المعمارية في العالم اإلسالمي 
والغربي، ولقد تطورت هندسة 

المساجد الحديثة إلى حد بعيد، بعد 
أن كانت تعتمد على جذوع النخيل زمن 

النبي محمد عليه الصالة والسالم.
دعونا نأخذ بضع دقائق الحتضان الفن 

للهندسة المعمارية اإلسالمية.

 المسجد الحرام في مكة المكرمة
 هو 

ً
أول هذه المساجد جماال

المسجد الحرام، ومن الصعب وصف 
الجمال والسكينة الموجودة داخله، 

وهو أول بيت بني لعباد الله، تبلغ 
مساحته 400.800 متر مربع، يتسع 

مايقارب 4 ماليين شخص، ليكون أكبر 
وأعظم  مسجد في العالم، يقع 

في قلب مدينة مكة غرب المملكة 
العربية السعودية وتتوسطه الكعبة 

المشرفة، وهذه هي أعظم وأقدس 
بقعة على وجه األرض عند المسلمين، 
والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين 

في صالتهم.

المسجد النبوي الشريف 
عند االقتراب والوصول إلى المدينة 

المنورة عبر الطرق الخارجية أو المجال 
الجوي لمدينة الرسول عليه الصالة 
والسالم أول ما يلفت انتباه الزائر 

مآذن المسجد النبوي الشريف التي 
تنقل الصوت الحي لنداء الحق وروحانية 
المكان.. هو المسجد النبوي الذي بناه 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

 العمارة اإلسالمية.. من عمق الشرق
إلى الحدود األوروبية
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هو ثاني مسجد في التاريخ اإلسالمي بعد المسجد 
الحرام، ويتضمن قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

في وسط المسجد تحت ما يسمى بـ»القبة الخضراء«.

المسجد األقصى في القدس
أولى القبلتين وثالث الحرمين، يقع في العاصمة 

الفلسطينية القدس، ويأتي بعد المسجد الحرام 
والمسجد النبوي من حيث القداسة، واستمّر 

ى انتهاء الشهر السابع 
ّ
المسلمون بالصالة فيه حت

 عندما طلب منهم 
ً
عشر من بعد الهجرة، تحديدا

م أن تتحّول القبلة من 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الرسول صل

القدس إلى الكعبة.

الجامع األموي الكبير في دمشق 
من روائع الفن المعماري اإلسالمي، يقع في قلب 

المدينة القديمة، ويعد رابع أشهر وأهم مسجد 
في اإلسالم بعد حرمي )مكة والمدينة( واألقصى، 

يحتل المسجد مساحة كبيرة زاخرة بالفنون المذهلة، 
زخرف زخرفة متناهية الدقة واإلتقان تعتمد على 

الفسيفساء والرخام األبيض، وهي جزء من معالم 
اإلثارة المدهشة المتوفرة في المسجد، كما يضم 

 
ً
المسجد ضريح النبي يحيى المعروف أيضا

باسم يوحنا المعمدان.
 

مسجد الكريستال 
في ماليزيا 

  مسجد الكريستال في ماليزيا يتألأل 
كقطعة من الكريستال الالمع وعلى 

مساحة  هائلة من األرض الماليزية ، فهو 
 
ً
 فريدا

ً
المسجد األغرب والذي يحمل طابعا

يتميز عن غيره من المساجد،  كما يتميز 
بقّبته الكريستالية المتأللئة، المصنوعة 

بشكل كامل من الكريستال والزجاج اللذين 
يعكسان ضوء الشمس بطريقة مدهشة 

ال تشبه أي مسجد آخر في العالم.
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مسجد  تشارمينار في الهند  
 المعروف أيضا باسم مسجد »األبراج األربعة« ، هو 
مسجد يقع في حيدر أباد ، جنوب وسط الهند، أكثر 
مايميز المسجد هو قاعة الصالة ذات المستويات 

الثالثة، واثنتين من صاالت العرض ، ومنطقة مفتوحة، 
إضافة إلى ذلك كان للهندسة المعمارية الفارسية 

تأثير في البنية التحتية المعينة، تسلط األعمدة 
والقباب العمالقة الضوء على التشابه مع العمارة 

    .
ً
اإلسالمية في إسبانيا أيضا

   

مسجد قول شريف في روسيا    
هذا المسجد واحد من أكبر المساجد وأجملها في 

روسيا، حيث يتسع لحوالي 1500 شخص، والساحة 
المجاورة يمكن أن تستوعب 10 آالف شخص، وقد تم 

تشييده بالكامل من خالل التبرعات.

المسجد األزرق في اسطنبول        
جامع السلطان أحمد أو ما ُيعرف بالجامع األزرق 

أشهر معالم مدينة اسطنبول، ويقع على مقربة 
من آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد، وهو أكثر 

مسجد ومزار يحظى باهتمام وتوافد السائحين 
عليه من جميع أقطار العالم، مع دخول مجاني، وقد 

اكتمل بناء هذه التحفة المعمارية العظيمة عام 
1616 م.

المسجد الوردي في 
الفلبين

مسجد ديماوكوم أو 
المسجد الوردي من أشهر 

المساجد في الفلبين يقع في 
مدينة ماجويندانا وصبغ باللون 
الوردي في رمز إلى السالم 
والمحبة، إضافة إلى بنائه من 
قبل العمال المسيحيين في 
إشارة واضحة إلى التعايش 

بين األديان.
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مسجد نصير الملك في إيران            
على الرغم من أنه من الخارج يبدو 
، إال أنه من الداخل آية 

ً
 تماما

ً
عاديا

من آيات العبقرية والجمال المذهل 
الذي احتفظ برونقه عبر التاريخ، 

ويكمن سّر األلوان العجيبة التي 
تفترش المسجد إلى النوافذ 
الملونة بطالئها بمادة عجيبة 

لتنعكس األلوان بهذا الشكل 
المذهل، كما تم استخدام بالط 
مصقول بشكل عجيب ليعكس 
الضوء مثل مرآة عمالقة وفريدة 
من نوعها ليشعر المرء أنه يقف 

على سقف المسجد.

مسجد شاه فيصل 
في إسالم أباد

تعدُّ القباب الرخامية واألقواس 
 
ً
الواسعة والممرات والمآذن جنبا
إلى جنب مع الهالل إضافة إلى 

الممرات الواسعة والقاعات 
األنيقة المضاءة بشكل جيد. هي 
رموز المسجد عبر جميع الثقافات 

اإلسالمية المتنوعة، إال أن مسجد 
شاه فيصل بني من دون العديد 

 
ً
من هذه العناصر ليكون إنجازا
 مع نظرة عصرية.

ً
 رائعا

ً
معماريا

على اختالف أمكنتها ال يمكننا 

القول عن مسجد ُيذكر فيه اسم 

ه غير 
ّ
الله على سطح هذا الكوكب إن

جزم 
ُ
 يجب أن ن

ً
جميل أو طاهر، فبداية

 جميع مساجد الله هي جميلة 
ّ
بأن

باسمه وذكره والصالة له فيها، 

 
ً
ولكن مّيز الله سبحانه وتعالى بعضا

ق 
ّ
من مساجده؛ ألسباب مختلفة تتعل

بمكانها أو ارتباطها بمعجزة سماوية 

أو نبوية.
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دبي..
معجزة الصحراء 

دبي مدينة تحقيق األحالم، وعالم 
من االسترخاء المطلق والترفيه 

الذي يفوق الخيال وهي االستراحة 
العائلية األمثل، ووجهة عشاق 
المغامرة والمرح وأصحاب الذوق 

الرفيع في التسوق، كل ذلك جعل 
منها مالذ السياح من أنحاء العالم 

كافة لينعموا فيها ويكتشفوا 
أسرارها.

ال يمكنك تذوق دبي في 24 
ساعة ولكن يمكنك القيام بالكثير 

 من العمر، تأّمل 
ً

لتعيش تجربة
أطول مبنى في العالم، وتسّوق 
في أكبر مول وتذّوق المأكوالت 

العربية التقليدية و استكمل 
تجربتك بالقليل من االسترخاء 
لتستعيد نشاطك من جديد 

وتذهب في جولة أسماك القرش 
وتختتم نشاطاتك بمشاهدة 

العرض المائي المذهل لنافورة دبي.
هل شاهدت من قبل المياه وهي 

تتراقص على أنغام الموسيقا؟ 
دبي تتيح لك هذه الفرصة كل 
يوم من خالل نافورة دبي التي 
تقع عند قاعدة برج خليفة، لن 

تصّدق عينيك وأنت ترى ما يصل 
إلى 22000 جالون من الماء وهو 

يندفع نحو السماء حتى ارتفاع 
، وينتج عن التزامن الرائع 

ً
150 مترا

بين رقصات الماء و األضواء الملونة 
المبهجة والنغمات الموسيقية 

عرض يعد من أمتع وأروع العروض 
في دبي.



24AL MUSAFIRJanuary 2019

استمتع بمغامرة التزحلق بين 
ناطحات السحاب

يعدُّ إكس الين دبي مارينا أحدث 
وجهة للمغامرات في دبي وهو 

واحد من أكثر خطوط التزحلق 
 وسرعة في العالم، تمّسك 

ً
انحدارا

 بينما تتزحلق فوق المدينة 
ً
جيدا

بسرعة 80 كم في الساعة وتأّمل 
منظر اليخوت الفخمة في دبي 

مارينا وناطحات السحاب قبل أن 
تهبط على شرفة  دبي مارينا مول. 

تناول الطعام على أفضل 
شاطئ للمغامرات في دبي
شمس ساطعة ورمال تلمع 

كالذهب.. إنه كايت بيتش مالذ 
محبي التزلج الشراعي، الختبار 

مهاراتهم في مياه الخليج 

العربي، فاحرص على قضاء فترة 
بعد الظهر على شاطئه المميز 
بالعروض واالستعراضات وتذوق 

سندويشات شهية »مع الدجاج، 
والجبنة والتشيتوس«، البطاطا 

المقلية، عصير الليموناضة الوردي، 
مشروب اللوتس واآليس كريم، 

من مطعم سولت في كايت 
بيتش.
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سفاري دبي 
ابتعد عن صخب مدينة دبي واستمتع بمغامرٍة 

من العمر بين أحضان الطبيعة في رحلة 
سفاري شّيقة ضمن الصحراء العربية الخالبة.

شاهد الحيوانات البرية كـ)المها( العربية والغزالن 
 
ً
في محمية دبي الصحراوية، ويمكنك أيضا

الركوب على ظهر الجمل والتزلج بواسطة األلواح 
على الكثبان الرملية، ليس ذلك فحسب بل يتم 
توفير رحالت سفاري ليلية تشمل تأّمل النجوم 

ب العقارب باستخدام ضوء أسود يجعل 
ّ

وتعق
ج في الظالم. 

ّ
الهيكل الخارجي للعقرب يتوه

 من األفق الساحر وتعّرف إلى 
ً

ذ استراحة
ُ
خ

عجائب الطبيعة التي تبعث الحياة في دبي، 
فهذه اإلمارة المميزة عرفت بمساحات خضراء 

هائلة كما ينبض قلبها ببحيرات ومروج خالبة، 
كبحيرات القدرة وهي سلسلة من البحيرات 

الصناعية التي تمتد على طول صحراء سيح 
السالم،  وفي هذا الجزء من دبي ُيحتمل أن 

تلقي نظرة خاطفة على الحياة البرية في 
 من ثعالب الصحراء 

ً
موائلها الطبيعية، بدءا

 من الطيور التي 
ً
والمها، أو واحد من 170 نوعا

تحيط بالبحيرات مثل الصقر محدب المنقار 
والحباري اآلسيوية.

معجزة الصحراء 
متع عينيك بالزهور التي تتخذ أشكال 

األهرامات والنجوم واألكواخ والقلوب وكذلك 
جدار الزهور الذي يحطم األرقام القياسية 

في حديقة »ميراكل جاردن« وهي أكبر حديقة 
زهور طبيعية في العالم، ىستعرف حين ترى 
ذلك أنك تشاهد بالفعل معجزة حديقة ضخمة 

من الزهور الطبيعية في وسط الصحراء.
 استكشف هذه األماكن الرائعة بنفسك أو 

استفد من المرشدين السياحيين المتخصصين 
في مختلف أنواع النباتات والحيوانات في 

ك ستتعّرف إلى جانب 
ّ
المنطقة، ونعدك بأن

جديد بالكامل من جوانب هذه المدينة التي 
يلتقي فيها الماضي بالمستقبل
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يتحكم طلوع الشمس وغروبها في 
الكثير من طقوسنا اليومية منذ 

تناولنا اإلفطار الصباحي وعندما نخلد 
إلى الراحة في المساء، ولكن ماذا 

ا؟ 
ً

نفعل لو لم تغرب الشمس مطلق
؟

ً
أو أنها لم تشرق بتاتا

 في المناطق 
َ
هذا مايحصل تماما

القطبية في شمال الكرة األرضية 
و جنوبها، أي أن السكان الذين 

يقيمون بالقرب من الدائرة القطبية 
الشمالية حيث الصيف الذي تظل 

فيه الشمس ساطعة ألشهر 
عديدة يعيشون في نهار دائم، 

 من دون 
ً

فالشمس تبقى ُمشرقة
غياب طوال ستة أشهر كاملة أي 

ما بين االعتدالين الربيعي و الخريفي، 
في ذلك الوقت تكون الشمس 

 عن سماء القطب 
ً
غائبة تماما

 
ُ

الجنوبي، و تتبدل اآلية بعد ذلك، حيث

تغيب الشمس لمدة ستة أشهر 
طب الشمالي لتظهر بالُمقابل 

ُ
عن الق

في القطب الجنوبي.
لربما يسأل أحدنا ما السبب الرئيسي 
 

ً
وراء ذلك؟ تحُدث هذه الظاهرة نتيجة
لميالن محور األرض أثناء دورانها حول 
 

ُ
الشمس مرة كل ستة أشهر، حيث

 
ً
تنخفض الشمس في األفق تدريجيا

، ولكنها تفاجئ من يشاهدها 
 في االفق.

ً
بالصعود ُمجددا

ArabiaWeather. هذا مادفع موقع
com أن يطلق مصطلح شمس 
منتصف الليل على على هذه 

الظاهرة، أي عندما تظهر شمس 
 في 

ً
منتصف الليل لمدة 10 أو 11 يوما

بعض الدول الواقعة في عروض عليا 
و سفلى متطرفة ، كالدول التي 

تمر فيها الدائرة القطبية الشمالية، 
و هي مناطق شمال السويد 

و النرويج، و مناطق شمال كندا 
وأالسكا، وشمال روسيا.

»سان بطرسبورغ« 
مدينة ال تغيب عنها الشمس

مدينة القياصرة الروس، تتفاخر هذه 
المدينة لكونها العاصمة الثقافية 

لروسيا، بمتاحفها المذهلة التي 
يفوق عددها 200 وأنهارها الخالبة 

وقنواتها الساحرة وهندستها 
المعمارية الرائعة والحياة الثقافية 

المفعمة بالحيوية. 
وهذا ليس كل شيء، اذ تحتفل هذه 

المدينة بالتجربة التي طال انتظارها، 
أال وهي »الليالي البيضاء«، وهي 

عبارة عن حوالى 80 أمسية تمتد من 
منتصف أيار إلى منتصف تموز، ال تغرب 

فيها الشمس وال يحل بها الظالم.. 
وهي ظاهرة طبيعية تحدث في أشهر 

 شمس في منتصف الليل
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الصيف في األماكن الشمالية من الدائرة 
القطبية الشمالية أو جنوب الدائرة القطبية 
الجنوبية، حيث تبقى الشمس واضحة لمدة 

24 ساعة كاملة، نظرا للطقس المعتدل.
في أشهر البرد تغرق مدينة بطرسبرج في 

الظالم الحالك لمدة طويلة، وعند انتهائها  
يحتفل السكان والزوار بالعودة القصيرة 

لأليام التي يسطع ضوء النهار فيها على 
، ويحدث ذلك عندما 

ً
مدار الساعة تقريبا

يلتقي الغسق بالفجر فتسطع الشمس 
 في السماء في الفترة 

ً
منتصف الليل عاليا

الُممتدة من منتصف مايو إلى منتصف 
يوليو، وتكون الليالي مشرقة بحيث تبقى 

أضواء الشوارع ُمطفأة.

كندا
تأتي في المركز الثاني بعد روسيا حيث 
تحتل النصف الشمالي من قارة أمريكا 

الشمالية تقريًبا، وعلى الرغم من أن بعض 
المناطق بها تشهد الشمس لمدة 50 

، إال أنها تضم مناطق أخرى ال 
ً
 متواصال

ً
يوما

ترى الشمس، مثل مدينة »إنوفيك« التي 
احتفل سكانها بالشمس منتصف الليل، 
 
ً
 كامال

ً
، بعد أن قضوا شهرا

ً
لمدة 57 يوما

من دون شمس.

أالسكا
أطلق عليها سكانها األصليون “األرض 

العظيمة”، وكذلك “بلد التناقضات”، وهي 
، حيث سجلت أدنى حرارة 

ً
بلد باردة جدا

في منطقة تنانا وبلغت 61 درجة مئوية 
تحت الصفر، وتشهد هي األخرى ظاهرة 

“شمس منتصف النهار”، فتقضي 6 أشهر 
.. فهل 

ً
في النهار فقط، ومثلهم ليال

 تعمل 
ً
تخيلتم أن تكون حياتكم كلها نهارا

 لتستيقظ وتجد نفسك 
ً
، تنام نهارا

ً
نهارا

، وتقضي يومك كله من دون أن 
ً
 أيضا

ً
نهارا

ترى الليل والنجوم؟
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شتاء أرمينيا.. 
لكل لحظة 

حكاية
هل تفكر برحلة مميزة وشيقة 

هذا الشتاء؟ 
أرمينيا ستكون وجهتك الشتوية 

المثالية في هذا العام، مع 
وجود الكثير من النشاطات التي 
يمكنك القيام بها، ستستمتع 

، إذ يكشف موسم 
ً
كثيرا

الشتاء عن جوانب مختلفة في 
أرمينيا ال يمكنك تجربتها في 

الصيف.
 خالل 

ً
 مختلفا

ً
فإن يريفان تأخذ بعدا

فصل الشتاء، ويمكنك اكتشاف 
ذلك من خالل السير في جميع 
أنحاء المدينة الساحرة، ما بين 
األشجار المضيئة والمنحوتات 
واألضواء الرائعة التي تحول 

المدينة إلى جنة شتوية ساحرة.
وإن أول ما ستنصح به عندما تصل 

إليها في الشتاء هو الحصول 
على مالبسك الدافئة والتوجه 

إلى منحدرات تساجكادزور، وهي 
مدينة منتجع شتوية على بعد 

60 كم من يريفان، مفضلة 
 لطبيعتها 

ً
للعائالت األرمينية نظرا

المذهلة، تتميز بتلفريك تزلج 
متعدد المستويات يمتد إلى 

 فوق مستوى سطح 
ً
2،819 مترا

البحر، حيث يمكنك رؤية المشهد 
األرميني بأكمله مغطى 

بالثلوج، لتكون حقا وجهة نظر 
سحرية ال يمكن تجاهلها.
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ليس ذلك فحسب، بل في أرمينيا 
سيسعد محبو الثلوج، وسواء كنت 

 أو تخطو على الجليد ألول 
ً
محترفا

مرة ، فإن التزحلق على الجليد هو أحد 
أفضل التجارب التي يمكنك أاالستمتاع 
بها عند زيارة أرمينيا خالل هذا الموسم 

البارد، إذ توفر حلبات التزلج على الجليد 
فرصة لمشاهدة المعالم السياحية 
مع االستمتاع بالتزحلق في آن واحد، 

كما يمكنك زيارة بحيرة سوان الصغيرة 
االصطناعية بالقرب من دار األوبرا التي 

تتحول خالل فصل الشتاء إلى حلبة 
للتزلج ضمن حفل كبير يضم المشاهير 

والمعزوفات الموسيقية والعروض 
المنوعة.

عند زيارتك أرمينيا ستحظى بتجربة 
حلم طفولتك وهي زيارة القطب 

 إلى 
ً
الشمالي والتعرف إلى سانتا جنبا

جنب مع جنوده أثناء زيارة حديقة وينتر 
بارك، حيث تقع الحديقة في منطقة 

Kanaker-Zeytun  في يريفان وهي 
واحدة من أكبر مراكز الترفيه التي 

يمكن زيارتها خالل فصل الشتاء.
الزوار هنا لديهم فرصة لزيارة السيد 

كلوز أو ببساطة التمتع بالمنشآت 
الجميلة والمنحوتات المنتشرة في 
جميع أنحاء الحديقة، حيث تحتوي 
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الحديقة على مقاٍه ومنزلقات للترفيه عن 
البالغين واألطفال على حد سواء، وبالفعل يعد 
 أشبه بالقصص الخيالية المليئة 

ً
وينتر بارك مكانا

بالسحر واألساطير الممتعة.
باالنتقال إلى جيرموك وهو منتجع شهير 

يحظى بشعبية بين السائحين ويحتوي على 
مياه معدنية شافية وينابيع ساخنة وفنادق 
 للزيارة 

ً
 أساسيا

ً
عالية الجودة ما جعله مكانا

 
ً
خالل فصل الشتاء، وأكسبه خصوصية ومذاقا

، مع فرص االستمتاع بالطبيعة الخالبة 
ً
خاصا

وأخذ الحمامات الساخنة في المياه الطبيعية 
المتدفقة.

 في 
ً
 كبيرا

ً
تلعب األطعمة والمأكوالت دورا

السياحة وزيارة بعض البلدان وهناك العديد 
من األسباب التي تجعل من المطبخ األرميني 

 ألشهر الشتاء الباردة، مع العلم أن 
ً
مثاليا

األطباق تقدم ساخنة ما يجعلها مثالية خالل 
الفصول الباردة من السنة، كما أنه خالل هذا 
الوقت من العام يتم تقديم مجموعة كبيرة 

من الخيارات النباتية في جميع المقاهي 
، وتمأل 

ً
والمطاعم، بألوان ونكهات مختلفة تماما

الطاوالت باألطعمة الشتوية الرائعة والتي تدور 
حول توفير الدفء والراحة كالمعجنات المليئة 
بالعسل والمكسرات أو حتى الدولما »اللحم 

واألرز الملفوف في أوراق الكرنب«.
وال يفوتك عند الزيارة خالل فصل الشتاء، تناول 

كوب من الشكوالتة الساخنة واالستمتاع 
بنزهة في الهواء النقي في وسط المدينة 

أو مجرد الجلوس في أحد المقاهي والتمتع 
بالمنظر أثناء تناول وجبة لطيفة.

إن كنت ترغب في التزلج في حلبات الجليد أو 
تفضل الدفء في الفنادق الجميلة، فإن أرمينيا 

لديها كل شيء، كما يشهد فصل الشتاء 
في أرمينيا الكثير من المبيعات والخصومات، 

لتمتلئ المتاجر بجميع أنواع المنتجات المختلفة 
 من 

ً
واألسعار أقل من أي وقت مضى، بدءا

المالبس الشتوية إلى األثاث، حيث يقدم 
موسم الشتاء أفضل الصفقات الممكنة.
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 شمال 
ً
على بعد 56 كيلو مترا

شرقي مدينة دمشق »العاصمة 
السورية العريقة« نتجه في رحلة 
لمحبي التاريخ والعراقة، وعشاق 

المغامرة والصخور، لندخل منطقة 
تاريخية أشبه بقصص وأفالم الخيال، 
حفرت بطريقة ساحرة ومدهشة في 

صخور جبال القلمون المرتفعة ما 
يقارب 1500 عن سطح البحر، لتشرف 
من علوها المهيب على مكان عمره 

 على 
ً
بعمر التاريخ وتكون شاهدا

حضارات تعاقبت عليها.
معلوال القرية السورية الساحرة ذات 
المنازل المتعاشقة مع صخورها وقد 
اصطفت متالحقة ومتراصفة كلوحة 

 
ً
جبلية رائعة الجمال تأخذ شكال

 جعل بيوتها متراكبة بعضها 
ً
متدرجا

على بعض.
للوهلة األولى سيشعر الناظر 

إلى المنطقة المرتفعة بالدهشة 

 
ً
وهو يعتقد أن ما يراه معّرضا

للسقوط عند أي خلل طبيعي حيث 
البيوت يتكي بعضها على بعض 
وسقوط واحد منها يعني تدمير 

حي بأكمله، لكن الشكل المعماري 
 طالما أنه منتم إلى 

ً
يظل متماسكا

الماضي البعيد ومستمر في الوجود 
طوال سنوات كثيرة.

فهذه المدينة لم تكتسب أهميتها 
من آثارها الدينية وطبيعتها الجذابة 

 معلوال.. نبض المدن المسيحية



33 AL MUSAFIR January 2019

فحسب وإنما من بيوتها التي 
تحتفظ بروح التاريخ وعبقه القديم، 

حيث تظهر حجارة الجبال على قسم 
من الجدران من دون أن تغّيرها 

عمليات الترميم الحديثة، وكأنها 
آثار مبنية على طريقة البيوت العربية 

القديمة المشهورة في منطقة 
دمشق القديمة.

إن كنت من هواة اكتشاف الكهوف 
والتعرف إلى الحضارات فال بد لك من 
زيارة معلوال السورّية، والتعرف إلى 
خباياها واألساطير والقصص الكثيرة 
التي تقبع بين جدرانها الصخرية التي 
تحيط بها من ثالث جهات فتبدو لك 

وكأنها كالحارس المتين.

قد تالحظ تعدد هذه الكهوف 
بين االصطناعية والطبيعية، ليعود 

تاريخ بعضها إلى العصر الحجري، 
حيث استفاد منها السكان ألغراض 

عدة مثل العبادة والسكن ودفن 
الموتى، و يحتوي بعضها اآلخر 
اليوم على مقابر صخرية كثيرة 

مبنية على شكل صفوف يتضمن 
كل منها عشرات القبور.

ال بد أنك سمعت عن فج معلوال وال 
 أنك ترغب بالتعرف إليه عن 

ً
بد أيضا

كثب.. لقد ارتبط تاريخ معلوال العريق 
والطويل بذلك الفج األسطوري 

فيذكرك بأسطورة القديسة تقال 
التي آمنت بالمسيح وهربت من 

اضطهاد والديها الوثنيين ففتح 
لها الفج لتتوارى في أحد كهوفه 
 عن األخطار، وليكون 

ً
العالية بعيدا

بعدها بمنزلة بوصلة السياحة في 
هذه القرية، 
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فاحرص على القدوم إليه والتقاط 
بعض الصور بجانب عظمته وروعته.

نكمل زيارتنا وتدق األجراس في 
كنائس معلوال، فيعود بك التاريخ 

إلى آالف السنين لتعيش حالة من 
السمو والرفعة عند سماعك قصص 

نضال القديسين مار سرجيوس ويوحنا 
المعمدان في كنيسة مار سركيس 

التي تقبع في أعالي البلدة من الطرف 

الشرقي، وهي واحدة من أقدم 
الكنائس، تم بناؤهاعلى أنقاض معبد 
وثني، ولها عناصر معمارية تعود إلى 

الفترة البيزنطية، من أكثر مايلفت 
االنتباه هو وجود عديد من األيقونات 
على طول الممر المؤدي إلى المذبح 

بما فيها أيقونة للسيدة العذراء وآخر 
للقديسين سرجيوس و باخوس، كما 
توجد على المنصة الخلفية للكنيسة 

بقايا بعض القبور الصخرية القديمة.
قرب دير مار سركيس ستشاهد 

 يعود إلى العهد 
ً
 جنائزيا

ً
كهفا

الروماني الذي تميز بسعته وتزيينه 
بأعمال فنية منحوتة على سقفه 

وجدرانه، أما في أسفل البلدة 
 توارثت األجيال 

ً
 رومانيا

ً
فسترى معبدا

المتعاقبة القصص واألساطير حوله 
وأطلق عليه اسم حمام الملكة 
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ليتحول في العصر البيزنطي إلى 
.
ً
كنيسة أيضا

يلمس الزائر سحر هذه القرية في كل 
زاوية من زواياها، حيث اليزال الواقع 

يمتزج باألسطورة في كل آثارها 
القديمة وطبيعتها الخاصة، باإلضافة 

لالختالط بسكان معلوال وتذوق 
أكالتهم الشعبية الطازجة والممزوجة 

بعبق التاريخ.
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لطالما أردنا زيارة المدن الغريبة 
 
ً
والجميلة التي أخذت لنفسها طابعا

يميزها عماسبق وشاهدناه، والسفر 
إلى تونس فرصة رائعة لمن يريد 

التمتع بالشواطئ الرملية الرائعة، 
واألراضي الخضراء، مع أخذ جوالت 
تاريخية في المباني القديمة ذات 

العمارة اإلسالمية والقالع األثرية.
وجهتنا إلى »بوسعيد« مدينة 

شعر زائرها أنها ُولدت من 
ُ
تونسية ت

رحم السماء، فكل ما على أرضها من 
منازل وجدران وأبواب ونوافذ يرتدي 

 بالبياض.
ً
 أزرق مكسوا

ً
ثوبا

ففي أعالي المنحدر الصخري الُمطل 
على قرطاج وخليج تونس، نأت هذه 

البلدة الصغيرة بنفسها عن كل ما 
يعكر صفو زائريها وسكانها، ويعبث 
بطابعها الخاص لتبتعد بهدوئها عن 

صخب الحياة الرتيب، فلدى النزول 
إليها يعود الزائر خالل التجول في 

أزقتها إلى عصور قديمة ويستنشق 
عبق التاريخ في جوانبها.

تقع على بعد 20 كم شمال 
العاصمة تونس، تقدم لزائرها 
لمحة فريدة عن حياة المدينة 
الصغيرة والفنون الموجودة 

فيها، إذ تتميز بفن معماري عربي 
إسالمي أصيل يعتمد على ثنائية 
األبيض واألزرق حيث ال مكان لغير 
هذين اللونين في الجدران واألبواب 

والشبابيك، وتبدو البيوت المزينة 
بالنقوش والزخارف العتيقة الجميلة، 
وكأنها مصطفة بعضها فوق بعض 

تربط بينها أزقة وممرات مرصوفة 
ضيقة، هذا مايجعل منها أبسط 

المدن على الرغم من غرابتها 
وتعقيد عمارتها، فيمكن للزائر 

أن يحظى  ببساطة التجول فيها 
والتقاط أجمل الصور الفوتغرافية، 

كما يمكنه تناول القهوة أو الشاي 
في أحد المقاهي المطلة على خليج 

تونس والتي تقدم أجمل المناظر 
البانورامية المذهلة لزوارها.

يمكننا استكشاف المدينة في 
مجملها في بضع ساعات وهذا 

سيدي بوسعيد.. مدينة تعكس لون السماء
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يشمل التسوق لشراء السلع السياحية في 
بلدة السوق التي تحتوي على العديد من الحلي 

المزخرفة واألدوات المنزلية، وزيارة الكثير من 
المناطق والمعالم، بداية وبعد أن ننتهي من جمال 

المدينة القديمة ننتقل إلى متحف دار العنابي 
 إللقاء نظرة خاطفة 

ً
 مثاليا

ً
وهو يمثل مكانا

داخل منزل سيدي بوسعيد التقليدي، ضمن 
ديكورات ريفية معبرة عن الواقع التقليدي بألوانه 
وزخرفته.. احرص على تناول كوب من الشاي في 

إحدى الغرف التقليدية هناك.
ليس ذلك فحسب فالسوق المحلية هي المفضلة 
للسائحين بفضل روعة المكان، فهنا تحولت المباني 
التقليدية ذات التصاميم الجميلة واألعمال الفنية 
 مختلفة من األطعمة 

ً
إلى متاجر كما ستجد أنواعا

التقليدية والمجوهرات والحقائب الجلدية والنعال 
المزينة واألحذية بأسعار مناسبة ما يمكنك من أخذ 

الكثير من الهدايا والتذكارات الجميلة.

قصر دار نجمة الزهراء
كثيرة هي القصور في البلدان السياحية فلكل 

مدينة قصور عرفت بها وأخذت من طابعها 
المعماري »وقصر دار نجمة الزهراء« في بوسعيد 

، لما ال وهو 
ً
 مرموقا

ً
 موسيقيا

ً
يعد متحفا

 Baron منزل الرسام والموسيقي الفرنسي
 متعدد 

ً
Rodolphe d’Erlanger  الذي أنتج عمال

األجزاء عن تاريخ الموسيقا العربية.
يضم المنزل اآلن العديد من المفروشات األصلية، 

بما في ذلك اللوحات، واآلالت الموسيقية 
التاريخية وغيرها من األشياء الجميلة، كما 

يضم القصر مركز الموسيقا العربية والوسطى، 
 بشكل خاص باألدوات 

ً
وحتى إذ لم تكن مهتما

الموسيقية، فإن المنزل يستحق الزيارة بسبب 
 وحدائقه 

ً
ديكوره الداخلي التقليدي المحمي جيدا

الجميلة المطلة على البحر، كل ذلك وأكثر جعل 
 ألصحاب الذائقة 

ً
 مفضال

ً
من سيدي بوسعيد مزارا

الفنية من أمثال الرسامين العالميين ألبارون 
رودولف وبول كلي اللذين ربطتهما بها قصة حب 
وألهمتهما بسحر طبيعتها وخصوصية عمارتها.
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خطط لرحلة 
رومانسية 
في ماليزيا

طبيعة جميلة وساحرة وشواطئ 
نظيفة ومياه دافئة، مناخ 

استوائي مناسب طوال أيام 
السنة، فنادق ومطاعم راقية 
، إضافة 

ً
ومنتجعات جميلة جدا

إلى المتنزهات وأماكن الترفيه 
والتسوق وغيرها، كل هذا 

يجعل من ماليزيا وجهة شاعرية 
مناسبة في عيد الحب هذا العام.

للحصول على تجربة ناجحة في 
هذه الرحلة المفعمة بالحب 
ال بد من وضع برنامج منظم 

يشمل األماكن المثيرة والخالبة، 
بداية من الجزر الشاطئية الخالبة 

فيها وإن جزيرة تيومان قبالة 
الساحل الشرقي لشبه جزيرة 

ماليزيا واحدة من أكثر األماكن 
المناسبة لشهر العسل أو 

لفترة نقاهة ينعم بها األزواج 
بعيدأ عن صخب المدن، لما 

تتمتع به من توفير للخصوصية 
ومناظر ساحرة بين القمم 

والتالل الجبلية إلى جانب الخلجان 
المنعزلة والشواطئ الرملية 
الذهبية المطلة على النخيل 

والمحاطة بحدائق المرجان 
الغنية التي تعج بالحياة البحرية، 
فالصمت يتحدث وينطق بكلمات 

عن الجمال الذي يتجسد في كل 
مكان بهذه الجزيرة الساحرة 

 تستحق االكتشاف.
ً
والتي حقا
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إنها بلد الجزر والطبيعة وأشجار 
  تجربة الجمال 

َ
النخيل، إذ يمكنك أيضا

الطبيعي في جزيرة لنكاوي التي 
تحيط بها الشواطئ الرملية البيضاء 

الشاهقة وأشجار النخيل المتميزة 
والمياه النظيفة الكريستالية، 

اكتشف الشالالت الخالبة والمناظر 
الطبيعية للبحيرات والقمم الجبلية 

برفقة من تحب واحظ بأروع اللحظات.

باالنتقال إلى جزر بيرهنتيان المحاطة 
بمجموعة رائعة من الشواطئ ذات 

الطراز العالمي مع الرمال البيضاء 
الرائعة وأشجار النخيل المتميزة 
والمياه الفيروزية الكريستالية 

الواضحة مع الحياة البحرية الملونة.
يمكنك هنا االستمتاع بحمام 
شمسي على أحد الشواطئ 

الرائعة، والغطس، والغوص 

والتجديف في البحر، وحتى التطوع 
للمساعدة في حماية السالحف 

البحرية الخضراء في الجزيرة أو 
اكتشاف التالل في الغابة الجميلة.

سيسمح لك باتو فيرينغهي 
بينانغ بقضاء وقت شاعري ومميز 

واالسترخاء على الشاطئ 
والمشاركة في الرياضات المائية 

واالنغماس في الحياة المحلية، مع 
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زيارة المعارض الفنية والمحالت التجارية 
العتيقة بين سبل اكتشاف الثقافة 

المحلية، وتعد باتو فيرينغهي  منطقة 
سياحية مفضلة في بينانغ، وتشتهر 

بكونها مثالية لقضاء شهر العسل في 
ماليزيا، إلى جانب كونها وجهة مميزة 
للذواقة من محبي تناول الطعام، كما 

يمكنك  زيارة مزرعة الفاكهة االستوائية 
ومعرفة المزيد عن الفواكه االستوائية 

المتاحة في ماليزيا، زيارة المعارض 
الفنية، الذهاب إلى منتجع صحي ، القيام 

برحلة إلى منطقة جورج تاون.
إلى الطرف الشمالي الغربي من باهانغ، 
حيث  تقع مرتفعات كاميرون هايالندس 

ذات المناظر الخالبة المطلة على مزارع 
الشاي، ومزارع الفراولة، والتالل الخضراء 
المورقة، واألكواخ الرائعة، وعلى الرغم 

من أن مرتفعات كاميرون معروفة 
كمكان لالسترخاء، لكنها أيضا توفر 

 من األنشطة المثيرة التي 
ً
لزائريها عددا

يمكنك االستمتاع بها مع شريك حياتك.
لكوااللمبور نصيب في رحلتك الرومانسية 

، فقم بزيارة المنتجع 
َ
في ماليزيا أيضا

 على 
ً
الصحي، واكتشف المدينة سيرا

األقدام أو اركب القطار بجميع أنحاء 
المدينة، واستمتع بالتسوق في الحي 
 زيارة حديقة 

ً
الصيني،  كما يمكنك أيضا

المالهي الداخلية في ساحة بيرجايا 
تايمز سكوير أو زيارة حديقة سونواي 
الغون ثيم بارك، وتجربة طعام الشارع 

في ماليزيا في جاالن ألور، وزيارة البرجين 
التوأمين وبرج كوااللمبور .
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أيقونة الصباح، وسيدة الدفء الشتوية، 
كما أن هذه األوقات الماطرة ال تحلو إال 

بكوب قهوة ساخن يسمو بعشاقها 
إلى الراحة واالسترخاء والهدوء.

 
ً

هي القهوة أكثر المشروبات شعبية
حيث يعدُّ البن األخضر ثاني أكثر السلع 

 في العالم بعد النفط الخام، 
ً
تداوال

وتختلف طريقة تناول القهوة من بلد 
آلخر ومن ثقافة إلى أخرى، ففي إيطاليا 

تشتهر قهوة اإلسبريسو، أما في 
منطقة الشرق األوسط فيفضل الناس 
شرب القهوة العربية األصيلة، ويحكى 
أن لعشاق القهوة مواطن يمكنهم أن 

ينعموا بقضاء أفضل األوقات فيها.
بداية تعد القهوة العربية من أقدم 
وأفضل أنواع القهوة وتتميز بتدرج 

ألونها من األصفر الفاتح إلى 
 باللون البني 

ً
األسود الغامق مرورا

حسب درجة تحميص حبوب القهوة، 
ويختص بها أهل اإلمارات العربية 

المتحدة وكل الجزيرة العربية وكذلك 
 ما تكون 

ً
العراق وبالد الشام وغالبا

مرة لكونها تشرب من دون سكر، 
تقدم القهوة العربية في المناسبات 

والجلسات المسائية والصباحية 
كافة، وال يكاد يخلو بيت عربي من 

مدن تعبق برائحة القهوة
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ً
هذه القهوة الفاخرة، والتي غالبا

ماترافقها حبات التمر أو قطع الحلوى 
العربية، فاجعلوا واحدة من البالد 

العربية وجهاتكم السياحية الغنية 
بالقهوة.

أما محبو القهوة التركية فهي من 
، عرفت 

َ
 وعالميا

َ
 عربيا

َ
األنواع الرائجة جدا

هذه القهوة بقوامها السميك وباتت 
 بعد وجبات الغداء الدسمة، 

ً
طقسا

 ماتقدم في وعاء نحاسي 
ً
غالبا

طويل يدعى سيزف وتكون القهوة 
مصحوبة بالحلوى المتنوعة، وفي 

تركيا بلد المنشأ  تقدم القهوة مع 
حلوى اللقوم.

باالنتقال إلى بلد الحب والرومانسية، 
ففرنسا هي الوجهة المثالية لعشاق 

القهوة الصباحية، حيث يحتسي 
الفرنسيون القهوة عند كل وجبة 

إفطار مع خبز الباغيت الساخن 
والكرواسون وكذلك بعد الوجبات 

الرئيسية وتسمى بالكافي أو 
»القهوة بالحليب« وهي عبارة عن 
مشروب قهوة اإلسبريسو يضاف 

إليه الحليب الساخن.
لتأتي إيطاليا من بين أشهر وأفضل 
الوجهات السياحية لمحبي القهوة 

حيث تشتهر بقهوة اإلسبريسو 
التي تحتوي على مواد عالية 

التركيز ورغوة كريمية ناتجة عن 
الضغط الكبير للبن. وتعد قهوة 
اإلسبريسو أساس العديد من 
مشروبات القهوة مثل كافيه 

التيه، موكا، القهوة األمريكية.
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ليس ذلك فحسب بل هناك بعض 
 
ً
مغرمي القهوة المثلجة أيضا

وهي نوع فاخر عرف في فيتنام، 
أدخلت القهوة إلى فيتنام سنة 
1857 على يد قس مسيحي من 

فرنسا حيث جلب معه شجرة لقهوة 
األرابيكا، وانتشرت زراعة البن في 

أرجاء البالد كلها إلى أن أصبحت 
 في إنتاج 

ً
تصنف الثانية عالميا

 ما يشرب الفيتناميون 
ً
البن، وغالبا

قهوتهم مع قطع الثلج، كما 
يمكن إضافة الحليب المركز المحلى 

لتسمى بكافيه سورادا، ومن 
المشروبات الشهيرة األخرى توجد 
قهوة البيض التي تعدُّ من أفضل 

وأطيب المشروبات وهي عبارة 
عن شراب فيتنامي تقليدي معدٍّ 
من صفار البيض والسكر والحليب 

المكثف وقهوة روبوستا ويسمى 
المشروب بكافيه ترونغ.

خالل فصل الشتاء تأتي القهوة 
المكسيكية لتحتل مرتبة مرموقة 

في صناعة القهوة، حيث تعدُّ من 
المشروبات التقليدية هناك وتتكون 

من البن المطحون والقرفة و سكر 
البيلونسيلو وهو عبارة عن نوع من 
أنواع السكر البني. وتقدم كافيه 
دي أوال في وعاٍء من الفخار حيث 

 خاصة على 
ً

يعتقد أنه يضيف نكهة
القهوة.

تعددت األصناف والمتعة واحدة 
فهي رفيقة الدرب وصديقة 

الجلسات، على اختالف منشئها 
وطقوسها ومايضاف إليها، فما 

رأيك أن تخطط لرحلة سياحية تتذوق 
فيها ما لم تعرفه قبل عن القهوة.
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ً
 يوما

ً
مدينة األحالم التي تزداد تألقا

 بعد عام، وأعجوبة 
ً
بعد يوم وعاما

الكبار قبل الصغار اتخذت من شهر 
 
ً
يوليو/تموز الفائت 2018 تاريخا

لذكرى تأسيسها الـ63، مانحة 
 من البهجة 

ً
العالم ثالثة وستين عاما

والرفاهية والمتعة الخالصة.

يطلق عليها الكثيرون »موطن 
البهجة« إذ استطاعت أن تجسد 
 
ً
الخيال واألساطير لتصبح واقعا

يعيشه سعداء الحظ الذين 
يرتادونها، فعلى أرضها توجد 

المالهي، والقالع واأللعاب المائية، 
شخصيات ديزني الكارتونية التي 

ل بالمكان اللتقاط الصور  تتجوَّ
ار، وعروض حية  التذكارية مع الزوَّ

لحكايات ديزني، إذ هي المدينة التي 
ال مثيل لها، لكن هل سأل أحدنا 

نفسه..
 من أين جاءت هذه الفكرة 

المذهلة؟؟

مدن األحالم للكبار والصغار 
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استلهم والت ديزني فكرة ديزني 
الند من زيارته لحديقة جريفيث في 

لوس أنجلوس ُبصحبة ابنتيه، حين 
لمس ما في المكان من بهجة 

وإقبال من الصغار والكبار، األمر الذي 
أوحى له بإنشاء هذا المشروع، بدأه، 
فكانت النتيجة أولى ُمدن ديزني الند 

بوالية كاليفورنيا في عام 1955.
مع الوقت ونجاح المشروع حدثت 

التوسعات وتم إنشاء ديزني الند 
في العديد من المناطق األخرى، 

بداية من والية فلوريدا األمريكية 
 بطوكيو 1983، باريس 

ً
1971، مرورا

 
ً
1992، هونغ كونغ 2005، وأخيرا

شنغهاي 2016، لنصبح أمام ست 
ُمدن ترفيهية عمالقة، وإن كانت 

تختلف فيما بينها، فلكل منها 
مميزاتها الخاصة التي تنفرد بها 

لجذب قطاع أكبر من الجمهور.
في خضم كل ذلك تبقى كاليفورنيا 

 
ً
 وإقباال

ً
ديزني الند هي األكثر رواجا

رغم أنها األقدم واألصغر، يرجع ذلك 
كونها الوحيدة التي أشرف على 
بنائها والت ديزني بنفسه، وهي 

تضم 8 ُمدن ماله كما توفر للحضور 
فرصة اإلبحار بصحبة القراصنة 
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أو استكشاف األدغال الغامضة بجانب لقاء 
األميرات الساحرات، األمر الذي يجعلها ُمرضية 

لألذواق كافة.
أما إذا كنت ترغب بزيارة قلعة ساندريال فعليك 
التوجه مباشرة إلى فلوريدا ديزني الند لمتعة 
 
ً
اكتشاف القلعة المحاطة بخندق والتي غالبا

ما يقطن فيها المشاهير.
باإلضافة لفرصة رحلة سفاري مع 

الحيوانات الحية، أو السباحة في حديقتها 
المائية  واالستمتاع باأللعاب المائية شديدة 

الجرأة، ما يتناسب والطقس هناك حيث 
الرطوبة المرتفعة التي تدفع الحضور للتخلص 

منها بالسباحة، وهذا أكثر مايميزها عن 
غيرها.

 طوكيو ديزني الند أول ديزني الند خارج 
أمريكا

ما ُيميز ديزني الند طوكيو كونها تمنح 
الجمهور الفرصة إلطالق العنان ألنفسهم 
االستمتاع من خالل عروض راقصة وغنائية 

ُيمكنهم الُمشاركة فيها، ما يجعل جمهور 
 

ً
 وُمشاركة

ً
ديزني الند طوكيو األكثر تفاعال

بالمدن الترفيهية.
 يتميز المنتزه كذلك بطبيعة الطعام الذي 

م فيه، إذ تم التركيز على المأكوالت  ُيقدَّ
ضاف 

ُ
اليابانية وإن كان بعضها ُيقدم بعد أن ت

له نكهات ولمسات صينية أو أمريكية، إلى 
قدم 

ُ
جانب الحلويات اآلسيوية الشهية التي ت

على أشكال الشخصيات الكارتونية.

باريس ديزني الند
باريس ديزني الند هي ثاني منتزه ديزني خارج 

الواليات المتحدة وأكبر مدينة ترفيهية في 
ميز ديزني الند 

ُ
أوروبا من أبرز االختالفات التي ت

باريس أنها تضم قلعة الجمال النائم وهي 
األجمل على اإلطالق نتيجة تصميمها على 

غرار القالع األوروبية المميزة، ببنائها على قمة 
تل وإحاطتها باألشجار ذات الشكل الكارتوني.
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ة بين دمعٍة وابتسامة بعد سبٍع عجاف
ّ
السينما السوري

»دمشق – حلب«: »دمشق – حلب« 
 السوريين

ّ
حكاية لكل

حقق فيلم »دمشق –حلب« حضوره 
الالفت بين أعمال السينما التي 

أنتجتها المؤسسة العامة للسينما 
خالل سنوات الحرب، فهو من جهة يعّد 

التعاون األّول بين الفنان القدير دريد 
لحام والمؤسسة العامة للسينما، كما 
أنه التعاون األّول لهذا الفنان الكبير مع 
كاميرا المخرج باسل الخطيب، والفيلم 

من تأليف تليد الخطيب، ومن تمثيل نخبة 
من ألمع نجوم الّدراما السورّية: صباح 

الجزائري، سلمى المصري، عبد المنعم 
عمايري، ناظلي الرواس، كندة حنا، عالء 
قاسم، بسام لطفي، أحمد رافع، ناصر 
وردياني، ربى الحلبي، نادين قدور، فاروق 
الجمعات، غادة بشور، شكران مرتجى، 

وفاء العبدالله، وغيرهم.

 
ّ
يروي الفيلم تفاصيل عن حياة مسن

يعيش في العاصمة دمشق التي عمل 
 لسنواٍت طويلة، 

ً
في إذاعتها مذيعا

وأثناء الحرب يقرر الذهاب إلى حلب ليزور 
ابنته وطفليها بعد أن ترّدت األوضاع 

األمنّية هناك، وفي هذه الرحلة تقع 
مجموعة كبيرة من األحداث المشّوقة.

نال الفيلم جائزة أفضل فيلم روائي 
طويل في مهرجان االسكندرّية 

السينمائي الّدولي في دورته الرابعة 
والثالثين، كما وضعت إدارة المهرجان 
على إحدى قاعات العرض السينمائي 

فيها اسم الفنان الكبير دريد لحام 
 السينما، 

ّ
 لسنوات عطائه في فن

ً
تقديرا

وال يزال الفيلم يحصد نجاحه بين افتتاحه 
في صاالت السينما ضمن المحافظات 
السورّية، والمشاركة في المهرجانات 

السينمائّية.

عامر فؤاد عامر
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»أمينة«: عين زيدان تحاكي الحرب بلغٍة 
ٍة

ّ
ٍة حقيقي

ّ
سينمائي

استطاع الفنان القدير أيمن زيدان أن يخوض غمار 
تجربته اإلخراجّية األولى بنجاح الفت، من خالل 

فيلم »أمينة« الذي شرح من خالله معاناة أسرة 
سورّية عانت من الحرب وقاست من ظروفها، 
والتركيز على األّم الحامل األساسي لهذه 

، والفيلم 
ً
األسرة ولالنتصار على الحرب عموما

فة وحالة من الرمزّية المحّببة التي 
ّ
يحمل لغة مكث

 سوري أن يالمس منها ما يؤلمه 
ّ

يستطيع كل
 على تيمة واحدة 

ً
وما يحاكي دواخله، معتمدا

مترافقة مع تطّور أحداث الحكاية بفواصل زمنّية 
مّدروسة.

تستحق تجربة »أمينة« الثناء، ففريق العمل كان 
يحمل لغة من االنسجام وروح التعاون، وقد جاءت 
البطولة للفنانة القديرة نادين خوري، التي جّسدت 

من خالله فرصتها السينمائّية الذهبّية، وشارك 
في الفيلم الممثلون: قاسم ملحو، لينا حوارنة، 
رامز أسود، حازم زيدان، لمى بدور، عبد اللطيف 
عبد الحميد، نجاح مختار، كرم الشعراني، جود 

سعيد، ُمحسن عباس، وغيرهم، أّما تأليف النص 
ال وأيمن زيدان.

ّ
والسيناريو فكان لسماح قت

وال يزال الفيلم في عروض االفتتاح وأمامه جولة 
كبيرة من المشاركة في المهرجانات وصاالت 

العرض السينمائّية، ومن المتوقع أن يحقق هذا 
الفيلم حضوره وتمّيزه، فعناية المخرج بطرحه 

كلغة سينمائّية حقيقّية ستلقى صداها حتما، 
كما أنه يكتنف على رغبة من المخرج زيدان لشرح 

م 
ّ
أهمّية الفيلم السينمائي في نشر عدوى التعل

عبر الصورة البصرّية، ومساهمة السينما في نشر 
لغة من األمل، باإلضافة إلى االهتمام بتفاصيل 

الكوادر المنتقاة التي بدت شديدة النظافة 
 ذلك عالمات عالية 

ّ
وحقيقّية اللون بطبيعتها، وكل

ضاف للفيلم األّول الذي قّدمه الفنان أيمن زيدان. 
ُ
ت

تمّيزت موسيقا الفيلمين التصويرّية بلمساٍت 
خاّصة أبدعها الفنان سمير كويفاتي، والتي 

ي لصورة الفيلمين 
ّ
لت إضافة للمعنى الفن

ّ
شك

النهائّية.
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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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 دو شوكوال في باريس
كل شيء من الشوكوال

 جزيرة يونيكورن العائمة في
الفلبين.. سياحة بطعم المرح

اجعل زيارتك لباريس هذه 
المرة مشبعة بطعم 

الشوكوال الذي ال ينسى، 
وحاول أن تقوم بسياحتك  

في وقت افتتاح معرض 
الشوكوالته الفريد من نوعه، 

والذي لم تشهده من قبل 
في زيارتك لعاصمة الجمال 

الفرنسي باريس .
 بأن يدعوك أحدهم الرتداء الشوكوال أو لركبها 

ً
فهل فكرت يوما

 في 
ً
كسيارة أو طائرة أو لتسكنها كقصر.. هذا ماسيحدث حقا

صالون دو شوكوال في باريس الذي يشارك به عدد كبير من 
مصممي األزياء الذي يبتكرون أروع التصميمات واألفكار المبتكرة 
والمصنوعة من الشوكوال فقط، حيث يتم تقديم عدد كبير من 
المنتجات المصنوعة من السكر وأحدث صيحات األزياء المصنوعة 
 عن موديالت السيارات المختلفة والطائرات 

ً
من الشوكوال، فضال

والقصور وكل ما تتخيل في عالم الشوكوال.. يفتتح هذا المعرض 
السنوي كل عام من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر إلى األول 

من نوفمبر.

تقع جزيرة يونيكورن قبالة خليج سوبيك في مقاطعة 
زامباليس بالفلبين، وتبعد حوالي 3 ساعات بالسيارة 
 من أكبر ملعب 

ً
فقط عن العاصمة مانيال، وتعدُّ جزءا

عائم في آسيا، تم إنشاء حديقة يونيكورن القابلة 
للنفخ العمالقة لكل محبي العطالت الذين يعتقدون 

أن الصور الشخصية هي جزء أساسي من أي رحلة 
 في 

ً
في الخارج.. تعد الجزيرة نقطة جذب جديدة نسبيا

قارة آسيا، حيث، كانت جميعها تطفو على مساحة 
3400 متر مربع على سطح المياه الكريستالية 

الجميلة، أي ما يعادل حجم ثمانية مالعب كرة سلة 
 إلى جنب، ولكنها توسعت في العام 

ً
موضوعة جنبا

الماضي وأصبحت مساحتها تقارب 4100 متر مربع.

حول العالم
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 حافة العالم.. طبيعة
سعودية أقرب إلى الخيال

 أوغاريت ..
 أبجدية حية ولدت في رحم سورية

مملكة من أشهر الممالك 
السورية في تاريخ الشرق 

القديم، قدمت للعالم أقدم 
أبجدية مكتوبة في التاريخ 

اإلنساني وهي األبجدية 
األوغاريتية التي تشابه في 
ترتيبها األبجدية العربية مع 

بعض الفروق، حلت بامتياز محل 
األنظمة المقطعية الثقيلة 

السائدة قبل ذلك، وكتبت 
 
ً
عدة مئات من الرقم باللغة األوغاريتية إلى جانب الوثائق األكثر عددا

والمكتوبة باألكادية اللغة العالمية في ذلك العصر، كما أن استخدام 
الرموز األوغاريتية لم يقتصر على الكتابة بل تعداها إلى استخدام 

 
ً
رموزها »في تسجيل سلم موسيقي اعتمده فيثاغورث أصال

للموسيقى الغربية بعد ألف عام من ظهورها في أوغاريت.
 تقع مملكة أوغاريت في منطقة تدعى رأس شمرة شمال مدينة 

الالذقية على الساحل السوري حيث تمتد على هضبة تصل مساحتها 
، وعرفت بهذا االسم نسبة لنبتة عطرة تعرف بـ»الشمرة« 

ً
إلى 36 هكتارا

تغطي آثار الموقع الذي اكتشف عام 1928.

يعد معلم حافة العالم واحدا من أخطر 
حواف الجبال بالعالم أو ما يسميها 

«، والتي تعد من 
ّ

السعوديون بـ»المطل
أروع المناظر الطبيعية الخالبة ما يجعله 

بمنزلة معلم طبيعي يستقطب الكثير من 
المغامرين حول العالم.

ويبتعد المطل ساعة ونصف الساعة 
بالسيارة عن العاصمة السعودية الرياض 

ويتألف من منحدر صخري على ارتفاع 300 
متر ويطل على واٍد واسع يمتد فيه النظر 
إلى ماال نهاية لذلك جاءت التسمية نهاية 
العالم حيث إن طبيعة أشبه بالخيال، كأنها 
في كوكب آخر خارج المجموعة الشمسية.

تكمن غرابة المكان الذي يشبه في 
تركيباته الحجرية معلم »غراند كانيون« 

األمريكي في أريزونا، في كون الزائر يسير 
في مكان شبه مسطح، وفجأة يقف على 
حافة هوة سحيقة، ممتدة امتداد األفق، 

بين األودية والمرتفعات، تكاد تمتد إلى 
ق بطائرة على علو 

ّ
ما ال نهاية، وكأنك تحل

مرتفع.
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مطبخ وسفر

الشاورما اللبنانية  اللحم بالصحن 
لبنان  سورية

المطبخ السوري من أمرن وأعرق المطابخ العالمية، تميز 
بمقاديره ومواده األولية اللذيذة، وهنا سننتقل إلى حلب 

والمطبخ الحلبي، وإلى كل من زار  سورية ال بد له من تذوق 
اللحم بالصحن على الطريقة الحلبية مع حبات الطماطم والفليفة 

المشوية، كما يقدم إلى جانبها الحامض ودبس الرمان.

تشتهر الشاورما 
في الكثير من البلدان 
سورية، تركية، ولبنان 

هذا البلد العربي 
الصغير الذي استطاع 

أن يضع بصمته في 
السياحة العالمية، 

وللمطبخ اللبناني نصيب 
من ذلك، فاحرص على 
تذوق شرائح الشاورما 
اللبنانية مع البقدونس 

والبصل ودبس الرمان.
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مسقعة الباذنجان بالجبن واللحمالبرغر العراقي
اليونان العراق 

األطباق الرئيسية 
هي األكالت 

المشبعة التي 
نتناولها خالل 
وجباتنا، وهي 

تقدم عادة 
بعد المقبالت 

والسلطة، وتختلف 
باختالف المكونات 

التي تدخل في 
تحضيرها وطرق 

عملها، إضافة إلى 
البلدان التي تنتمي 

إليها، السيما 
تلك األكالت 

المتشابهة في 
االسم والمكونات 

لكن كل دولة 
تضيف إليها هوية 

خاصة وفريدة.

يجمع المطبخ اليوناني 
مأكوالٍت من مطابخ 

عديدة أهّمها المطبخ 
اإليطالي ومطابخ 

 
ً

الشرق األوسط عاّمة
مثل مطابخ البلقان 

واألناضول ويأخذ خاصية 
اعتماده على الجبن، 

فما رأيك أن تتذوق 
مسقعة الباذنجان 

مع اللحم والمغطى 
بالباشميل والجبن.

عرفت بغداد بأصالة أطعمتها والنكهة المميزة 
والفريدة ألطباقها كافة، كما استطاعت أن تضيف 
لمستها الخاصة على الكثير من األكالت والوجبات 

الغربية، لذلك عند زيارتك لبغداد احرص أن تتذوق البرغر 
العراقي بنكهة بغدادية جديدة.
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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
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اسأل الكابتن

مميزات السفر بالطائرة تحقيق 

السالمة واألمان حيث احتلت 

الطائرات المركز األول من حيث 

السالمة بين وسائل النقل 

المتعددة. السرعة العالية، فسرعة 

الطائرات قد تصل إلى 970كم 

في الساعة. عدم وجود الحدود أو 

الحواجز الجغرافية التي قد تعيق 

تحّركها مثل القطارات والسفن 

والسيارات. توفير الوقت، فيمكن 

للشخص الوصول إلى أّي منطقة 

 من 24 ساعة 
ّ

في العالم في أقل

وهذا يصّب في مصلحة رجال األعمال 

فيمكنهم عقد االجتماعات حول 

ر عن أعمالهم وأّي 
ّ
العالم دون التأخ

شخص يحب توفير الوقت يمكنه الذهاب 

في رحالت دون تضييع الوقت على الطريق. تحقيق 

أكبر صور الرفاهية والراحة، وما زالت في تطّوٍر مستمر. 

تعد تكاليف الرحلة على الطائرة ليست بالباهضة إذا 

ما قورنت بتكاليف السفر على الباخرة أو السفينة. 

االستمتاع بالمناظر من فوق األرض، وهذه ميزة غير 

موجودة في بقية وسائل النقل والمواصالت. تحتوي 

رة 
ّ
الطائرة على صندوقين أسودين يقعان في مؤخ

 يسجالن 
ً
 والثاني نظريا

ً
الطائرة حيث يكون األول رقميا

م هذا 
ّ
كل ما يدور في الطائرة، وال يمكن أن يتحط

الصندوق وبذلك تكون هناك خاصية المراقبة باستمرار 

 
ً
 ما يصيب الرحلة، ويعتمد عليه الخبراء حاليا

ّ
ومعرفة كل

م الطائرات أو أسباب اختفائها.
ّ
لمعرفة أسباب تحط

Advantages of Air Travel  مميزات السفر بالطائرة  

الكابتن رفيق نبيل العقاد  
رئيس طياري أجنحة الشام

Captain Rafik Nabil Akkad
Chief Pilot Of Cham Wings

 The advantages of air travel 
is the achievement of safety 
and security. Transportation 
via aircraft ranked first in these 
terms among all means of 
transport. Other advantages 
include high speed, which 
may reach up to 970 km per 
hour, lack of boundaries or 
geographical barriers that 
may hinder movement such 
as trains, ships and cars. Time 
saving is another advantage. 
You can reach any location 
in the world in less than 24 
hours. This is a big interest of 
businessmen, where they have to be in 
certain meetings around the world with 
no delays. 
Luxury and comfort is also a big advantage in air 
travel and this continues to evolve. Airplane costs are 
not very high when compared to the travel costs by 
ship. An advantage that isn’t found in most means 
of travel, is the magnificent views you perceive while 
traveling in an aircraft.
The plane contains two black boxes )recorders( 
located at the back of the aircraft, the first records 
digitally and the second theoretically. This is a safety 
procedure made to record everything that happens 
during flights. These two recorders can’t be damaged, 
in order for there to be constant monitoring.
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participating in water sports and 
indulging in local life, visiting 
art galleries and antique shops, 
which is one of the ways to 
discover local culture. Batu 
Ferringhi is a favorite tourist 
area in Penang and is famous 
as a honeymoon spot. You 
could get to know more about 
the Malaysian cuisine while 
visiting the tropical fruit farm in 
Malaysia.
To the north-western tip of 
Pahang, is where the scenic 
Cameron Highlands overlook 
tea plantations, strawberry 
plantations, lush green hills and 
magnificent cottages. Although 
the Cameron Heights are known 
as a place to relax, it also offers 
a number of exciting activities to 
its visitors, you could enjoy these 
activities with your partner. 
You could also visit the spa, 
explore the city on foot or take 
the train around the city, enjoy 
shopping in Chinatown, visit the 
indoor theme park at Berjaya 
Times Square or visit Sunway 
Lagoon Theme Park, stop by 
Jalan Alor, a vibrant place with 
many food stalls. Don’t forget to 
visit the famous Twin Towers.
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Malaysia is a country of islands, 
nature and palm trees. Another 
one of the beautiful islands you 
could visit in Malaysia is Langkawi 
Island. You’ll also find white sand 
beaches, crystal clear waters and 
picturesque waterfalls at this 

famous island. 
The Perhentian Islands are 
numerous islands which are 
surrounded by an impressive 
array of world-class beaches with 
magnificent clear waters with 
marine life. Here, you could enjoy 

sunbathing, snorkeling, kayaking, 
volunteering to help protect 
the island›s green sea turtles or 
discovering hills between forests.
Batu Ferringhi in Penang will 
allow you to spend an idyllic 
time relaxing on the beach, 
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A Romantic 
Getaway 
to Malaysia
The truly dazzling 
nature, clear beaches, 
warm water, tropical 
climate year round, fine 
hotels, restaurants, spas, 
hotels, entertainment 
and shopping are all 
what make the beautiful 
country of Malaysia a 
one of a kind destination 
for this Valentine’s Day. 
To have a brilliant and 
fulfilling experience 
during your stay in 
Malaysia, you need 
to have an organized 
program that includes 
exciting and memorable 
places along with 
activities. The island 
of Tioman, lies off the 
east coast of Peninsular 
Malaysia. It’s one of the 
most suitable places 
for a honeymoon. 
Away from any noise, 
in this island you’ll 
enjoy your privacy and 
the charming views 
of mountain peaks, 
hills and golden sand 
beaches overlooking the 
palm trees. The Tioman 
Island is definitely worth 
visiting. 
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stories and legends around it. 
It was called the Bath of the 
Queen. 
Visitors are captivated by the 
fascination of this village in every 
corner, where reality is mixed with 
the legend of all its ancient ruins 
and nature. 
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take you back thousands of years 
and help you live the feeling of 
superiority when you hear the 
stories of the Saints Mar Sergius 
and John the Baptist at the 
Church of St. Sarkis, located on 
the eastern side of town. You’ll 
find the presence of many icons 

along the corridor leading to the 
altar, including an icon of the 
Virgin Mary and another of the 
saints, Sergius and Bacchus. The 
remains of some ancient rock 
tombs are also found on the rear 
podium of the Church.  
Near the Monastery of St. Sarkis 

you’ll see a funerary cave that 
dates back to the Roman era. It is 
distinguished by its craftsmanship 
and decorated with works of 
art carved on its roof and walls. 
Towards the lowest part of the 
town, you’ll see a Roman temple. 
Successive generations passed 
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such a charming village. 
At first glance, the high 
elevation will surprise you. 
It will seem as if the houses 
will topple over each other 
and collapse, however, 
this form remains and will 
continue to exist for many 
years as it always has from 
the past. 
If caves and the history of 
civilizations interest you, 
then visiting Maaloula is 
a must. You’ll find secrets, 
myths and stories that lie 
between the rocky walls 
that surround it from three 

sides. 
You’ll find natural and 
artificial caves, some of which 
go back to the Stone Age, 
when they were used for 
housing, worship and burying 
the dead. It contains many 
rock tombs built in the form 
of rows. Each row contains 
approximately dozens of 
graves.
The gap of Maaloula is a 
reminder of the legend, Saint 
Takla, who believed in Christ 
and fled the persecution of 
her pagan parents. The caves 
parted apart from each other 
forming a gap for her to run 
away. This gap became an 
important part of Maaloula 
that visitors love to see. 
The church bells that 
continue to ring in Maaloula,
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Maaloula.. the Heart of the Christian Cities
Fifty-six kilometers north-east 
of the ancient Syrian capital, 
Damascus, we embark on a 
journey of history and heritage. 
For those who like adventure and 
have an interest in rocks, carved 
in an enchanted way, about 1500 
meters above sea level on the 
high mountains of Kalamoon, is 

Maaloula. 
Due to its loftiness, Maaloula 
watches over civilizations that are 
ancient enough to be as old as 
history. 
This city has not only gained 
its importance from its religious 
and attractive nature, but also 
from its houses, which retain the 

spirit of history and ancient vibes. 
The stones of the mountains 
appear on a section of the 
walls left unchanged by modern 
renovations.
Close together and placed 
gradually in parallel lines, the small 
houses seem one with the rocks, 
which is what makes Maaloula 
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The Dubai Safari Park
Go on a getaway far from the traffic and 
city vibes of Dubai, to the midst of nature, 
on an exciting safari journey through the 
picturesque Arabian Desert. You’ll find 
Arabian wildlife and deer in the Dubai 
Desert Conservation Reserve. Activities 
include camelback riding and sand boarding 
on sand dunes. You could also visit the 
desert during nighttime, this could give 
you different options for more activities. 
Enjoy your night-time nature drive 
through the Dubai Desert Conservation 
Reserve, sighting animals in the dark and 
tracking scorpions with a black light! See 
the captivating views of the glow of the 
exoskeleton right before your eyes. 
In contrast to the oasis of the Dubai Desert 
and enchanting horizon, you could go on 
a quite different adventure. Known for its 
vast green spaces and beautiful lakes and 
meadows, you’ll find a series of industrial 
lakes stretching along the deserts of Dubai. 
You can watch wildlife in their natural 
habitats, from desert foxes to more than 
170 species of birds that surround the lakes. 
The Miracle of the Desert
Flowers in shapes you’ve never seen before, 
such as, pyramids, stars and hearts are all 
included in the ”Miracle Garden“ in Dubai. 
The Miracle Garden is the largest natural 
flower garden in the world, which allows 
it to break several records, the Miracle 
Garden, true to its name, is nothing short 
of a miracle. 
In conclusion, whether it’s the largest mall 
in the world, the tallest building in the 
world, the fastest and longest zip line in 
the world, or the largest natural flower 
garden in the world, these details only make 
up a small part of why Dubai is so special. 
So, what are you waiting for?!
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The combination of water 
dances, dazzling colorful lights 
and music is what makes the 
Dubai Fountain one of the most 
exciting and known shows in 
Dubai. 
Live the X Line Experience,
travel 80 miles per hour with an 
incline of 16 degrees on one of 

the steepest, fastest and world’s 
longest urban zip line set in 
Dubai Marina. The mesmerizing 
views you’ll see on the way will 
be unforgettable.  
Dine on the most adventurous 
beaches in Dubai.
Gold sands and a bright sun 
aren’t the only things that make 

the waters of the Arabian Gulf so 
special. It’s a great resort for kite 
surfing and other water activities. 
You could find a variety of lunch 
options such as an assortment 
of sandwiches, fried potatoes, ice 
cream and etc., you can find all of 
these at the Salt Restaurant at 
Kite Beach. 
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Dubai... 
A Miracle 
Desert
Dubai is a city of dreams, a 
world of absolute relaxation 
and entertainment. Perfect 
for a family vacation, it 
includes adventure, fun 
and tasteful shopping! All 
of these aspects are what 
makes Dubai a haven for 
tourists from all over the 
world. 
You can’t discover all of Dubai 
in 24 hours, however, you can 
do a lot in a short period of 
time and live a life changing 
experience. Gaze at the 
tallest building in the world, 
shop at the largest mall, try 
the traditional Arabic cuisine 
and last but not least, to end 
your memorable experience, 
you can find yourself going 
on an amusing shark tour, or 
watching the famous water 
show at the Dubai Fountain. 
The Dubai Fountain is found 
at the base of Burj Khalifa, 
it’s known to be one of the 
most popular sites in Dubai. 
Just when you thought 
you’ve seen it all, you really 
haven’t seen anything until 
you’ve seen up to 22,000 
gallons of water rushing 
towards the sky up to a 
height of 150 meters.
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since you were just a child.
Visitors have the opportunity to 
visit Santa Clause, or to simply 
enjoy the beautiful facilities and 
sculptures scattered around the 
park. The park has cafes and 
slides to entertain both adults 
and children. Winter Park is a 
place full of fairy tales filled with 
magic and fun legends. 
Jermuk is a mountain spa town, 
it’s a popular resort for tourists 
and includes hot springs and 
high-quality hotels, making it a 
prime place to visit during the 
winter season. 
Food and snacks play a major 
role in the places you visit. 
There are many reasons why the 
Armenian cuisine is ideal for the 
cold winter months, one is that 
Armenia’s famous hot dishes 
make it an ideal country to visit 
during the cold months of the 
year. You’ll also find a wide range 
of vegetarian options in all cafes 
and restaurants, with completely 
different flavors. The tables are 
filled with different types of 
food like meat and rice wrapped 
in cabbage leaves as well as 
deserts, such as pastries filled 
with honey and nuts.
If you enjoy exciting winter 
activities or prefer the warmth 
and coziness in beautiful hotels, 
Armenia has both. Drink a 
delicious cup of hot chocolate, 
enjoy a stroll in the fresh air in 
the city center of Armenia or 
simply sit in a café and enjoy the 
views while having a nice meal.
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If you enjoy snow, the many 
winter activities in Yerevan will 
excite you. Whether you’re a 
professional, or a first time skier, 
Armenia will give you the best 
experience of snow sports. If 
you’d like to try ice skating, you 

can also visit the small Swan 
Lake near the opera house, 
which during the winter turns 
into a skating rink at a large 
ceremony featuring celebrities, 
musical performances and 
various shows.

The Winter Park in the Kanaker-
Zeytun district of Yerevan, will 
give you an unforgettable North 
Pole experience, especially with 
the present of Santa Claus and 
his elves, in this park, you could 
fulfill your dream you’ve had 
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Armenian 
Winter - Every 
moment 
is a story
Are you considering 
planning a special and 
exciting trip this winter?
With plenty of activities 
to do, Armenia will be your 
ideal winter destination this 
year. As the winter season 
reveals different aspects of 
Armenia that you can’t try 
during the summer.
Yerevan is different during 
the winter, you can discover 
that just by walking around 
in this charming city, 
among the luminous trees, 
carvings and brilliant lights 
that transform the city into 
a charming winter paradise. 
The first thing you should 
do is prepare your warm 
clothes and visit the slopes 
of Tsaghkadzor, a winter 
resort that is located 60 
km from Yerevan. It has a 
multi-level ski cable that 
extends to 2,819 meters 
above sea level, where 
you can see the entire 
Armenian landscape 
covered in snow, which is a 
very exquisite and magical 
sight.  
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is the only one that 
doesn’t dry me out. I 
know that wherever 
I am, I remain in my 
Damascene house, 
under the shadows of 
the eyes of my only 
love, Damascus. 
It is not just quail who 
expressed the beauty 
of this city, but many 
poets and writers were 
amazed at the city of 
jasmine. Those who visit 

Damascus must carry 
with it a lot of fragrant, 
and must take the most 
beautiful spontaneous 
and beautiful shots 
between passers-by and 
sellers and Eastern and 
Damascene possessions. 
Old Damascus still 
retains its memories 
within its narrow 
alleyways with its old 
houses and stone-paved 
streets in a number of 
its sections where you 
will feel as if you were 
going into time, where 
history has a voice and 
the dust of the arches 
of civilizations, and you 
will have the memories of 
diligence.



AL MUSAFIR January 201912

As expressed by the 
poet and literary, Ghada 
Al Samman, in her point 
of view about Damascus, 
saying: No matter how 
many planes I ride, 
how many oceans and 
continents I still linger in 
the Shami Alley, where I 
was born and where I will 
die. No matter how much 
I cleanse in the waters 
of the Thames, Danube, 
Sine, Mississippi and 
Rhine, the Barada River 
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Love Starts 
from 
Damascus
Damascus is the jasmine, 
love and honesty of the 
east. It is in Damascus 
that people become 
more passionate about 
art, literature, heritage 
and history. This is the 
city of neighborliness, 
co-existence and 
intermingling. It is the 
city of Mosques and 
neighboring churches from 
Bab Sharqi to Bab Touma 
and the old district. To 
the mosque of Sheikh 
Muhyi al-Din Ibn Arabi, 
the Mosque of Sayyida 
Zeinab and to the tomb 
of Mrs. Ruqaya to the St. 
John Baptist Church, the 
Chapel of St. Ananias, the 
Cathedral of St. Anthony 
and St. Paul, Our Lady 
of Damascus Church, 
the Russian Orthodox 
Church, the Italian Church, 
the Monastery of the 
Nuns and many others. 
Damascus is the cradle of 
civilizations, known for all 
its creativity and diversity 
before the world knew it. 
Damascus is the jasmine, 
clover, basil and lavender, 
it’s full of beauty. 
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Cham Wings Airlines Celebrates the 
Achievements of People with Disabilities

Social responsibility has always been of high 
importance to Cham Wings Airlines. Therefore, as 
part of its strategy to achieve this ongoing social 
responsibility, Cham Wings held a recreational day for 
the children and adults of special needs along with their 
families at Gemini Club in Yaafour. 
There were many different activities and games for the 
children to participate in. The staff of this organization 
also participated, which made the day more joyous and 
fun. There were many gifts and souvenirs also given to 
the children along with their families. This showed the 
significance of this day and how it’s a good opportunity 
for governments and different countries to discuss 
what they could do to give these children a life of their 
own. 
The ceremony ended with the blowing out of candles, 

the candles of the year that passed that was filled with 
achievements and accomplishments that deserved to 
be recognized and wishing a new year filled with love, 
happiness, giving and success.
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Cham Wings participated in the ceremony 
organized by the Syrian Automobile Club 
and the Ministry of Tourism in honor of 
the Syrian champions in the speed and 
drift races of the past two seasons at 
the Sheraton Hotel in Ma’aret Sednaya, 
Damascus. 
The first three winners of the special 
production category of 2017 were, Ahmad 
Hamsho, Ahmad Krizan and Anas Qawadri. 
While in the commercial production category 
the winners were, Rabea Zabadani, Iyad 
Afghani and Muhannad Al-Ghussain. 
In the 2018 season, Ahmad Mahayni, Aser 
Abu Hamdan, Mohammed Shafiq Al-Najjar, 
Iyad Afghani, Mujahideen Qabbani and 
Zaher Dekhul were honored in the special 
production category. In the Dirt Race 
Championship, Ahmad Krizan, Mohammed 
Krizan, Mohammed Al-Fawal, Ahmad Saber 
Hamsho, Basil Al-Sabaa and Rami Zubdiyeh 
were honored. 
President of the Syrian Automobile Club 
Eng. Walid Shaaban stressed that honoring 
the contestants makes more efforts and 
doubles the training and preparations 
for the development of their level, which 
reflected positively through the promotion 
of sports in Syria, pointing to the strength 
of competition in the last two seasons in 
addition to the outstanding organization and 
the large public presence that accompanied 
all of the races. At the end of the ceremony, 
the club presented a commemorative plaque 
for Cham Wings Airlines as the official 
sponsor and a contributor to the success of 
the club’s activities.

Cham Wings Airlines Participates in Honoring the 
Syrian Speed and Drifting Champions
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ranking of Syrian 
national football 
team from 153 to 74, 
the Asian ranking 29 
to 6 and 19 Arabian. 
He also added 
that the hopes of 
all Syrians under 
the slogan One 
team, one nation, 
one Syria. Finally, 
Maj. Gen. Mowafaq 
Juma conveyed 
the greetings 
to the Qasyoon 
Eages and wished 
them success and 
honorable results. He 
also expressed the 
great confidence he 
has in their abilities 
and achievements.
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Cham Wings Airlines is the Official Carrier of the 
Syrian team to the 2019 Asian Cup in the UAE

Throughout its continuous 
efforts to show pride for its 
nationality and to support many 
national events, Cham Wings 
Airlines acted as the official 
carrier of Syria’s football team in 
the 2019 Asian Cup in the United 
Arab Emirates.
A farewell ceremony for the 
team was held by Cham Wings 
Airlines at the Damascus 
International Airport under 

the supervision of a number 
of directors of Cham Wings 
along with the presence of 
Major General Mufaq Jumaa, 
President of the General Sports 
Union, Vice President of the 
Syrian Football Federation and 
the Committee Director, Fadi 
Dabbas. 
Major General, Mufaq Jumaa, 
said that the prestigious trip 
to the World Cup is a great 

honor for Syria and that this 
achievement is a true victory 
despite all of the stamina of 
Syria of the war, the team was 
able to achieve a consensus for 
all Syrians, inside and outside 
Syria.
The great pain that hit Syria 
seven years ago is now 
accompanied by great hope 
for the achievements of the 
Qasyoon Eagles in changing the 
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Mosque, Tunisian carpet factories and 
other ancient archaeological and historical 
sites.
On the third day, everyone went to 
the Hammamet tourist area and the 
historical city of Nabeul. They enjoyed 
the atmosphere, especially the warm 
and sunny weather which came to their 
advantage with enjoyable activities such as 
horseback riding, mountain bikes, electric 
games, children›s clubs and many more.
The tour of Tunis, Tunisia, the famous 
Carthage and the picturesque tourist area 
of Sidi Bou Said, was considered one of the 
most important activities in the tourist 
program. 
The trip included a lot of surprises for all 
travelers. The accommodation chosen, 
Kantaoui Bay, was a phenomenal choice, 
due to its great comfort, recreational 
facilities, swimming pools and spas. 
The airline plans to start operating regular 
flights from Damascus directly to Tunis 
in order to facilitate travel, trade, tourism 
and cultural exchange between the 
two countries. This will be added to the 
company›s direct flight map and to its new 
network of stations - Tunis Station - which 
will contribute to strengthening mutual 
relations between the two countries. 
During the journey on the way back 
from Tunisia to Damascus, many Syrian 
travelers expressed their happiness and 
admiration for the preparations, visits and 
tours that were carried out. They valued 
the efforts of Cham Wings Airlines and 
their employees to make such direct flights 
a success. They also praised the efforts of 
the people in Tunisia who facilitated their 
arrival and welcomed them on their first 
flight to Tunisia in preparation for the start 
of regular operations between Damascus 
and Tunisia.
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The scent of Jasmine covers all of Tunisia

With the end of 2018 and the welcome 
of the New Year, Cham Wings Airlines 
carried out its first flights from 
Damascus to Tunis with about 150 
passengers. They met as one family 
to take part in a tour organized by the 
Business Development Department at 
Cham Wings Airlines to announce the 
gradual return of the bridge between 
the two countries.
Thus, after a long break of flights 
between the two countries due to 
the war on Syria, the flights have 
now resumed. Cham Wings Airlines 
took a positive initiative to do this, 
of course in collaboration with its 

agent in Tunisia, »Dar Morocco for 
tourism services.« The flight from 
Damascus International Airport was 
on 272018/12/, a large ceremony was 
held in the lounge of the restaurant 
Al-Eiwan at the airport and various 
Syrian and international media, 
including visual, audio, read and 
electronic all covered the ceremony.
The passengers were greeted on the 
plane of Cham Wings at Monastir 
Habib Bourguiba International Airport 
in Tunis. A welcoming reception was 
held and attending that reception 
was a prominent Tunisian journalist. 
The reception reflected the bond 

between the two cultures and the 
two countries.
The Tunisian and Moroccan media 
accompanied all the activities of 
the trip, which created a positive 
impression among all of the Syrian 
travelers of the trip. 
The travelers participated in many 
activities included in the program, 
that were prepared beforehand, 
to make sure all of the smallest 
details were covered. Some of 
these activities included visiting the 
historical city of Sousse Monastir and 
Kairouan. They toured the old city 
and then visited the Oqba Bin Nafie 
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Dear travelers,

Allow me, my dear passengers, to wish you a very happy new year. May God bless you and 

bless our beautiful country, Syria. 

Yes, a year has passed and a new year awaits us, and we look forward to this year with 

sincere hearts and wish for a great year, filled with love and peace for all of us and for our 

beloved and everlasting Syria.

Over the past years, Cham Wings Airlines has spared no effort to make your journey 

with us an enjoyable and unique experience. In the past year, the company has expanded 

its network of stations and destinations around the world to meet the needs and the 

aspirations of its passengers wherever they are, especially Syrians living abroad. Allowing 

them to travel to and from their home country, Syria, directly.

With that said, the company reached great achievements in the field of new stations during 

the last year with regular flights to Moscow, Sharjah and Amman / Jordan, as well as other 

stations written on the page of our magazine »Traveler«.

Our beliefs always have been and will always continue to be to work hard and to continue 

on providing the image of a national carrier with distinguished services and most 

importantly, safety, which is one of the three pillars of our company. The second two are 

quality and appropriate pricing, to fit our passengers’ needs. 

This year, we continue to have many aspirations and inspirations, which we have set within 

our plans and annual agenda that will give our passengers more approval, satisfaction and 

pleasure.

I would like to show my thanks and appreciation to you for choosing to travel with Cham 

Wings and wish you along with all passengers a comfortable flight.

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors
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