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أعزائي المسافرين،،

 وأنتم تسافرون على أجنحة محبتنا قاصدين 
ً
مع تجدد اللقاء بكم تحلو األوقات وتزداد سعادتنا بصحبتكم دوما

وجهاتكم، حاملين معكم من عطرالذكريات الطيبة ما تحملون ولعل عبقها سيدوم ويبقى لحين لقائنا بكم مرات 

عديدة بإذن الله..

 بالمزيد 
ً
 بكل ما للكلمة من معنى، حيث حمل معه بشائر خير كثير، واعدا

ً
لقد كان لصيف هذا العام نكهة مميزة

.
ً
والسيما مع بدء تعافي سوريتنا الحبيبه وعودة األمان واالستقرارالى ربوع وطن نفخر بإنتمائنا له جميعا

 شمل العديد من الخدمات والوجهات 
ً
 من التميز أيضا

ً
 كبيرا

ً
وقد كان ألجنحة الشام للطيران، خالل هذا الصيف، نصيبا

 على خارطة محطاتها وهي موسكو، الشارقة، عمان (األردن) باالضافة الى محطاتها 
ً
التي أضافتها الشركة مؤخرا

المباشرة والمذكورة على خارطة رحالتها في هذه المجلة. 

 للسوريين المقيمين فيها، 
ً
 ما لهذه المحطات الجديدة من أهمية وخصوصا

ً
ويكاد اليخفى على أحد مطلقا

 تمثل 
ً
فباالضافة لكونها رحالت مباشرة من والى دمشق تساهم في تخفيف تكاليف السفر وأعبائه، فإنها أيضا

 وكما هو حال جميع الوجهاتنا  
ً
قنوات حيوية تساهم في دعم حركة الشحن والنقل الجوي والتجاري في ان معا

األخرى. 

 على 
ً
  خالل فترة األعياد واالجازات الصيفية حرصا

ً
هذا وقد زادت الشركة عدد رحالتها  من بعض المحطات وخصوصا

تسهيل حركة سفرعمالئها ومسافريها الذين قرروا قضاء اجازاتهم وعطالتهم في بلدهم سوريا والسيما بعد 

اتساع رقعة األمان والسالم على امتداد الوطن.

ونحن في أجنحة الشام للطيران سنظل ملتزمين برسالتنا ساعين على الدوام لتقديم كل ما يليق بمسافرلطالما 

نعتزونرتقي بخدمته، حيث كنا وما زلنا نعمل جاهدين على الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه من تواجدنا لخدمتهم ونحثهم 

 عند حسن الظن بنا. 
ً
على تزويدنا بأرائهم ومقترحاتهم و بكل ما يساهم بتطورنا وارتقائنا حتى نبقى دوما

 لتلبية طموحاتكم ومتطلباتكم 
ً
نؤكد من جديد أننا سنبقى في أجنحة الشام للطيران، ادارة وموظفين، نسعى دوما

 تتضمنه أعلى معايير السالمة واألمان العالمية 
ً
 ومريحا

ً
 امنا

ً
ونعمل كل ما بوسعنا كي نجعل من سفركم معنا سفرا

والتي نطبقها بإستمرار.

 بإذن الله....
ً
 ووصوالً أمنا

ً
 مريحا

ً
أشكركم على ثقتكم الغالية بشركتكم أجنحة الشام للطيران وأتمنى لكم سفرا

EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة
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نرحب بكم على متن طائرتنا، راحتكم 

وسعادتكم على متن خطوطنا الجّوّية 

هي جل اهتمام فريق مجلة المسافر.

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 هي الدرجة السياحية 

نك من اصطحاب 30 كغ من 
ّ
التي تمك

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، كما نقدم لك 

 وجبة فطور، غداء، عشاء مجانية.
َ
أيضا



6AL MUSAFIRSeptember 2018

سيرت أجنحة الشام للطيران أولى 

رحالتها المنتظمة من دمشق الى 

الشارقة وذلك صبيحة يوم الجمعة 

الموافق 14 تموز 2018 حيث أقلعت 

 الى مطار الشارقة 
ً

الرحلة متجهة

 من المسافرين 
ً
الدولي وهي تقل عددا

على متن طائرتها من طراز ايرباص 320 

الحديثة. 

وقد أثار قرار بدء تشغيل رحالت أجنحة 

الشام للطيران الى دولة االمارات 

العربية المتحدة ردود أفعال ايجابية 

لدى شريحة السوريين والسيما 

المقيمين في دولة االمارات وذلك 

مع بدء موسم العطالت واالجازات 

السنوية حيث ستساهم هذه الرحالت 

المنتظمة بالتأكيد من تخفيف أعباء 

 
ً

وتكاليف السفر كونها تنفذ مباشرة

بين البلدين.

هذا وستشغل أجنحة الشام للطيران 

ثالث رحالت منتظمة وذلك أيام السبت، 

االثنين واألربعاء من كل أسبوع  حيث 

تم انطالق رحلة الجمعة بشكل 

استثنائي كافتتاح للخط بين البلدين 

وستكون هذه الرحالت بالتأكيد 

 من حيث مواعيدها مع 
ً

متوافقة

احتياجات ومتطلبات المسافرين في 

كال المحطتين دمشق والشارقة، كما 

 بتسيير رحالت 
ً
ستباشر الشركة قريبا

 الى كل من دبي 
ً
جوية منتظمة أيضا

وأبوظبي وذلك للمساهمة من خالل 

هذا التوسع في شبكة محطاتها 

بتحقيق طموحات ومتطلبات مسافريها 

 .
ً
في تلك المحطات أيضا

أجنحة الشام للطيران تسير أولى رحالتها
المنتظمة من دمشق الى الشارقة
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الجدير بالذكر أن أجنحة 

الشام للطيران قد نفذت 

العديد من خططتها 

االتوسعية المتعلقة 

بالتشغيل الى محطات 

 وليس 
ً
عديدة وكان أخرا

 رحالتها المباشرة 
ً
أخيرا

الى مطار فونكوفو 

في موسكو / روسيا 

االتحادية.

يذكر أن أجنحة الشام 

للطيران هي أول شركة 

طيران سورية خاصة 

تأسست بنهاية عام 

2011م برأسمال وطني 

وتملكها «مجموعة 

شركات شموط «وتشغل 

 من مطار 
ً
رحالتها انطالقا

العاصمة السورية دمشق 

الى كل من القامشلي، 

بيروت، بغداد، النجف، 

البصرة، أربيل، الخرطوم، 

الكويت، مسقط، طهران، 

يرفان (أرمينيا) ، موسكو، 

 الى دبي، 
ً
الشارقة وقريبا

أبوظبي والعاصمة األردنية 

عمان وغيرها.

وتطبق أجنحة الشام 

للطيران أعلى معايير 

قواعد السالمة واألمان 

المعمول بهما في العالم 

باالضافة الى تقديم 

أفضل الخدمات األرضية 

 منها 
ً
والجوية وذلك حرصا

على االرتقاء بمفهوم 

النقل الجوي والتميز 

الذي يستحقه كافة 

مسافريها أينما كانوا. 



8AL MUSAFIRSeptember 2018

إحتفاًء ببدء تسيير أجنحة الشام للطيران 

لرحالتها الجوية المباشرة من مطار 

دمشق الدولي إلى مطار الملكة علياء 

الدولي في األردن، فقد أقامت الشركة 

 في 
ً
 خاصا

ً
بهذه المناسبة حفالً رسميا

المطار وذلك يوم األحد الموافق 29 

تموز 2018 حضره العديد من الشخصيات 

الرسمية واالجتماعية والدبلوماسية 

إضافة إلى مدراء وممثلين عن سلطة 

الطيران المدني األردني والسوري 

وإدارة المطار وبعض أصحاب الفعاليات 

والشركات العاملة في قطاع السياحة 

والسفر والطيران.

كما تم عرض فيديو تعريفي لضيوف 

الحفل عن أجنحة الشام للطيران 

أجنحة الشام للطيران تحتفل بإنطالق وتشغيل أولى 
رحالتها إلى مطار الملكة علياء الدولي
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وأهم محطاتها وأسطول طائراتها وخدماتها 

وبرامجها التشغيلية إضافة لتسليط الضوء على 

استراتيجيتها وخططها والسيما المتعلقة بدعم 

قضايا المجتمع بكافة مجاالته.

هذا وقد حضر الحفل رئيس مجلس اإلدارة ومدير 

التسويق في أجنحة الشام وألقى المدير 

 
ً

التنفيذي للشركة الكابتن «موسى بطرس» كلمة

شكر فيها إدارة سلطة الطيران المدني في كال 

البلدين سوريا واألردن وذلك على االهتمام والدعم 

الذي قدمته السلطات المذكورة مما ساهم في 

لحصول على الموافقات الالزمة للتشغيل كما 

رحب بجميع الضيوف وبالمدعويين وشكرهم على 

تلبيتهم دعوى حضور حفل التدشين النطالق 

الرحالت الى المملكة األردنية الهاشمية.

ُيذكر أن أجنحة الشام قد بدأت بتشغيل رحالتها 

المنتظمة إلى مطار الملكة علياء الدولي 

 وذلك أيام األحد واألربعاء 
ً
بمعدل رحلتين أسبوعيا

 
ً

وستكون هذه الرحالت بالتأكيد متوافقة

من حيث مواعيدها مع احتياجات ومتطلبات 

المسافرين في كال المحطتين دمشق واألردن.

وتعتبر أجنحة الشام للطيران أول شركة طيران 

سورية خاصة تأسست بنهاية عام 2011م برأسمال 

وطني بالكامل وهي احدى شركات»مجموعة 

 
ً
شموط  التجارية « حيث تقوم الشركة حاليا

بتسيير وتشغيل رحالتها المنتظمة وعلى متن 

طائراتها الحديثة من طراز ايرباص 320 وذلك 

 من مطار العاصمة السورية دمشق الى 
ً
انطالقا

العديد من المدن والمحطات التي يشكل تواجد 

 كبيرة وأهم هذه 
ً

الجالية السورية فيها نسبة

المحطات: القامشلي، بيروت، بغداد، النجف، البصرة، 

أربيل، الخرطوم، الكويت، مسقط، طهران، يريفان 

 الى دبي، 
ً
(أرمينيا) ، موسكو، الشارقة وقريبا

أبوظبي والعاصمة األردنية عمان وغيرها.

كما تطبق أجنحة الشام للطيران أعلى معايير 

 وتقدم 
ً
السالمة واألمان المتبعة عالميا

لمسافريها وعمالئها أفضل الخدمات األرضية 

والجوية مما أكسبها سمعة طيبة في سوق 

السفر المحلي واالقليمي والدولي.
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شاركت إدارة أجنحة_الشام للطيران راعي فريق نادي الجيش 

لكرة القدم بحفل تكريم األبطال الرياضيين األوائل من فريق 

الجيش العربي السوري والذي أقامته إدارة نادي الجيش 

وتحت إشراف االتحاد الرياضي العام بحضور اللواء موفق 

جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام واللواء ياسر مهنا 

شاهين مدير ادارة اإلعداد البدني والرياضة في نادي الجيش 

والعميد محسن عباس رئيس النادي وذلك بتاريخ األحد 5 اب 

2018 في مطعم ديونز بمدينة الشباب بدمشق .

 شكر فيها الحضور على 
ً

وقد ألقى اللواء شاهين  كلمة

أجنحة الشام للطيران تكرم األوائل من رياضيي
أبطال فريق الجيش االعربي السوري
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تلبية دعوة التكريم 

وتوجه بالشكر الجزيل 

الدارة أجنحة الشام 

للطيران ممثلة بالسيد أنور 

شموط، رئيس مجلس 

ادارة مجموعة شموط، 

وكافة أعضاء مجلس 

االدارة على رعايتهم 

ودعمهم المستمر للنادي 

حيث تم بعد ذلك تقديم 

الدرع التذكاري ألجنحة 

الشام للطيران كما 

قدمت الجوائز وشهادات 

التقدير لجميع الالعبين 

األوائل المتميزين في 

فريق الجيش العربي 

السوري.

يذكر أن أجنحة الشام 

للطيران والتي تأسست 

في نهاية عام 2007 

كأول ناقل وطني جوي 

خاص في سوريا  مستمرة 

بدعم وتقديم الرعاية 

الى نادي فريق الجيش 

العربي السوري والى 

الرياضة والرياضيين وتعتبر 

 وجزء من 
ً
هذا الدعم واجبا

رسالتها تجاه المجتمع 

السوري الذي تنتمي اليه 

، كما تتطلع أجنحة الشام 

للطيران بإستمرار لتمثيل 

سوريا في كل المحافل 

والفعاليات االقتصادية 

والثقافية والسياحية 

والرياضية وتبذل كل ما 

بوسعها لتساهم في 

تعزيز صورة وطن مشرق 

تفخر بإنتمائها له.
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بين حبات الهيل المدقوقة واألصالة التي 

ُعرف بها األردن نأخذكم في رحلة عبر 

الكلمات إلى أثمن كنوز األردن، وأجمل 

المواقع السياحية فيها، كما أنها 

إحدى عجائب الدنيا السبع، كل هذه 

األسماء واأللقاب التي اطلقت عليها 

رغم عمق معانيها فإنها ال تساوي 

حالة اإلعجاب واإلنبهار التي يشعر بها 

من تكتحل عيناه بمنظرها الساحر الذي 

يأسر القلب ويثير الدهشة واإلنبهار عند 

رؤيتها والوقوف أمام عظمة هذا اإلنجاز 

الحضاري الباهر.

إنها بتراء األردن التي نحتها العرب 

 
ً
األنباط في الصخر وجعلوا منها موقعا

ل صلة وصل ونقطة 
َّ
 شك

ً
 هاما

ً
إستراتيجيا

 وبالد 
ً
تالٍق بين شبه الجزيرة العربية جنوبا

الشام شماالً إلى قلب أوروبا وحتى 

الصين على طريق تجارة الحرير والتوابل.

إن الدخول إلى قلب هذه المدينة 

 ومثيٌر فهو ال يتم إال بالمسير 
ٌ

مدهش

عبر «السيق» وهو شق صخري هائل 

يصل ارتفاع جانبه إلى أكثر من 80 

 من الصخور الملونة والمتنوعة 
ً
مترا

األشكال، وأرضية من الحصى، يقطعه 

 على األقدام إذ ال يسمح 
ً
السائح سيرا

 كان نوعها وفي 
ً
باستخدام السيارات أيا

حاالت خاصة يمكن لكبار السن والذين 

يتعذرعليهم السير عبر هذا السيق 

المدهش إستئجار الخيل أو الجمال أو 

عربة تجرها الخيول للوصول إلى قلب 

المدينة المبهر.

البتراء.. 
أعجوبة من 
عجائب الدنيا
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وفي نهاية السيق ينكشف 

امام الناظر مشهد يثير 

الدهشة ويأخذ باأللباب لجماله 

وسحره وروعة تكوينه إنها 

الخزنة المشهورة، لوحة فنية 

مدهشة منحوتة في الصخر 

الوردي الذي حين تشرق عليه 

 
ً

 ساحرة
ً
الشمس تعكس ألوانا

منها.

ال تكتفي فقط بالمشاهدة 

المرئية بل حاول أن تتعرف إلى 

هذه الخزنة عن كثب إذ يعود 

تاريخ انجازها إلى القرن األول 

 
ً
مت لتكون قبرا للميالد حيث صمِّ

لواحد من أهم ملوك األنباط 

 على عظمة 
ً
ولتكون شاهدا

المكان، كما ستكتشف قناة 

تصريف المياه المتمركزة 

في األعلى، والسدود الجانبية 

المجاورة للخزنة.

هكذا تشكل الخزنة بكل روعتها 

ودقة نقشها بوابة المدينة 

ونقطة البداية إلستكشاف 

البتراء بكل البدائع والنفائس التي 

تخترقها هذه المدينة الرائعة، 

حيث الطبيعة تتجلى بأجمل 

صورها وما تقع عليه العين من 

إنجازاٍت هندسيٍة على درجة عالية 

من الفن والدقة كل ذلك منحوت 

في الصخر الوردي الجميل. 

ال تفّوت على نفسك فرصة 

زيارة المدافن المحفورة بالصخر 

والمزينة بالنقوش الغريبة والتي 

رغم عوادي الزمان وآثار الزالزل ما 

زال يتوافر منها أكثر من مدفن، 

هذا إلى جانب المسرح والمدرج 

الذي يتسع ألكثر من ثالثة اآلف 

متفرج وهو مبني على الطراز 

الروماني وهو أكبر مباني البتراء، 
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كما تنتشر في أنحاء 

المدينة المعابد وأماكن 

تقديم القرابين والشوارع 

المبلطة المحفوفة 

باألعمدة كل ذلك منحوت 

في الصخر الوردي الذي 

يضيف الخصوصية 

والتميز ألركان هذه 

المدينة.

باإلضافة للتنقل المثير 

والفريد إذ يمكنك أن 

تتنقل عبر ركوب الناقة 

التي ستحملك إلى 

مكان زيارتك بتجربة فريدة 

تضيف المتعة والمغامرة 

إلى رحلتك، كما 

ستتذوق القهوة العربية 

األصيلة من صاحبها عند 

صعودك على متنها.

قمة الدير
ومن المعالم البارزة في مدينة 

البتراء أيضا الدير، ذلك البناء 

المثير المنحوت في الصخر، 

الرابض فوق مرتفع عاٍل يمكنك 

الوصول إليه عبر 800 ُسلم، 

لتشهد روعة الفضاء الرحب 

والمناظر الخالبة لما تحتويه 

البتراء من كنوز ونفائس 

ومواقع أثرية تحكي حكاية 

قوم عاشوا على هذه األرض 

روها وتركوا فيها بصمات  وعمَّ

 ال يمكن محوها أو 
ً
وآثارا

تجاهلها.
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دمشق ... تأخذك هذه المدينة الجميلة في رحلة إلى عالم 

الماضي وسبل اكتشاف التاريخ ما بين المعالم ونقاط الجذب 

السياحية الرائعة، والتي تبدأ من المساجد الكبيرة وساحة 

األمويين العريقة ذات الطابع المعماري الفريد باإلضافة إلى 

العديد من األماكن المميزة التي تستحوذ على ذاكرة من 

يزورها، أضف إلى ذلك أيضا، روعة الطعام في هذه المدينة 

الجميلة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الزائرين.

جولتي معكم اليوم في حي من أحياء دمشق وهو شعلة 

، يقف على خط الوسط بين القدم 
ّ
وقودها التي ال تنطفئ أبدا

والحداثة إنه حي الشعالن الدمشقي الذي يتربع غرب جادة 

الصالحية.

كان موضع هذا الحي في العهد العثماني بمنطقة تعرف 

«طاحون الوز» وكان على الشمال منها محلة الشهداء والتي 

 بين االسمين، 
ً
تعرف باسم «جسر البط» فيبدو أن هناك رابطا

.
ً
ولعل الوز والبط كانا موجودين هنا قديما

سوق الشعالن.. شعلة دمشق التي ال تنطفئ 
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تتسارع النبضات هنا بتسارع وتدافع الناس 

فلكل شيئ طابعه الخاص، إذ يمكنك 

بدء جولتك بتناول الفطور في أحد المحال 

العريقة المعروفة بتقديم الفول مع الخضر 

وزيت الزيتون وأنواع المخلالت الشهية 

والملونة، وأقراص الفالفل تلك الوجبة 

الشهية الذي يسميها أهالي دمشق 

«أكلة الغني والفقير» باإلضافة لفتات 

الحمص المتنوعة والمزينة بالصنوبر والرمان 

والسمن العربي.

ليس ذلك فحسب بل عرفت سوق هذا 

الحي بالكثير من األطعمة الشهية 

كالشاورما واللحم بعجين والكبب وجميع 

أنواع اللحوم المشوية بطرق مختلفة.

ومن ثم يمكنك التجول في حارات الشعالن 

لة باألشجار الكثيفة، وتذوق الكثير 
َّ
المظل

من األطعمة المسلية كالبوظة بأنواعها، 

والعصائر الطازجة، والكروسان والفطائر 

والبتفورالذي طالما برع مخبز «ويمبي» 

الشهير بإعدادهم.

ليصل بك الطريق إلى حديقة السبكي 

الممتدة على طول سوق الشعالن ومن 

ثم حديقة المدفع حيث سترى الكثير من 

كبار السن الذين ساقتهم أقدامهم إليها 

ليسترجعوا ذكرياتهم الدمشقية وينعموا 

بساعة هدوء.

من زار هذا الحي العريق ال بد من أن يفتن 

بروعة منازله وأبنيته الحجرية البيضاء التي 

تتميز بطابعها األوروبي، ذي األسقف 

العالية واألبوب الخشبية الكبيرة، 

واألبجورات المطبقة التي تميز نوافذ البيت 

الدمشقي التقليدي.

 من الراحة في 
ً
البد لك من أن تأخذ قسطا

أحد المقاهي الموجودة هناك، لتبعث 

فيك عبق دمشق الممزوج بروح الفيروز 

والياسمين في فنجان من القهوة لن 

تنسى مذاقه وال رائحته، وخاصة في 

ساعات الليل المتأخر.
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إن أكثر ما يشد االنتباه في هذا الحي 

هي سوق الشعالن التي تعتبر بمثابة 

العين الساهرة على احتياجات أهالي 

مدينة دمشق، فهي مفعمة بالحياة 

والحركة تنيرها مجموعة كبيرة من 

أضواء الزينة المضافة لواجهات المحال. 

وهنا واحدة من األسواق الشهيرة 

والتي أخذت اسمها من جانب الدعابة 

فأطلق عليها اسم «سوق التنابل».

سوق التنابل 
بدخولك سوق التنابل في حي 

الشعالن الدمشقي، تستقبلك 

الخضر المجهزة للطهو، والمغلفة 

بأكياس شفافة، من الكوسا 

والباذنجان المحفور، إلى الملوخية 

 بالبقدونس المفروم، 
ً
المجففة، مرورا

والثوم المقشر، والبامية المقمعة، 

والفاصوليا بأنواعها.

و»التنبلة» كلمة متداولة بين العامة 

في سورية، وتعني الكسل، ويعود 

تاريخ سوق التنابل حسب الحاج محمد 

جابر أحد المعّمرين في الشعالن إلى 

تاجر خضار بمنطقة المزة يدعى أبو 

عدنان، يقال إنه أمر نساءه األربع بحفر 

الباذنجان والكوسا، ليبيعهما ألبناء 

الحي عام 1989

وبعد أن حققت فكرة أبي عدنان 

دها معظم 
ّ
مكاسب مادية كبيرة، قل

بائعي الخضار في المنطقة، ثم 

تجمعوا في حي الشعالن.

كل ذلك وأكثر جعل من هذه 

المنطقة في دمشق نقطة جذب 

وعالمة فارقة تستقطب الدمشقيين 

والزوار ليتمتعوا بوقتهم بألذ 

األطعمة وأجمل األوقات، فال تنسى 

أن تلتقط لنفسك الكثير من الصور 

التذكارية بين حارات وأسواق هذا 

الحي.
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تنفرد إمارة الشارقة بمزيج جذاب من 

الثقافة والتراث والفن واألنشطة 

الخارجية، وال بد لك من أن تضع الشارقة 

بين عينيك حينما تضع خطة سياحية لك 

ولعائلتك، إذ تعد الشارقة من البلدان 

المميزة للرحالت العائلية، السيما 

منطقة القصباء المطلة  على البحر 

والتي تعد فضاء لألطفال إذ تقدم 

الكثير من األنشطة المتعلقة بهم 

 زائر 
ّ

وبعائالتهم ، كما أنها مساحة لكل

 للترفيه والثقافة 
ً
يرغب بأن يقضي وقتا

من خالل فعاليات عديدة منها المسرح 

ومعارض الفنون التشكيلية وعروض 

الموسيقى والمؤتمرات المتنوعة.

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 ذات الرمال البيضاء 

الناعمة أو الغوص في أعماق المياه 

الزرقاء الرقراقة.

أما هواة التاريخ واألبحاث والوثائق 

يمكنكم تأمل التحف النادرة في متحف 

الحضارة اإلسالمية وهو واحد من أهم 

األماكن السياحية في اإلمارات العربية 

المتحدة.

 يضم هذا المتحف أكثر من 5000 

قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم 

اإلسالمي، ما يجعلها واحدة من أفضل 

األماكن للزيارة في اإلمارات العربية 

المتحدة مع األسرة.

 من بين 
ً
 ليس ذلك وحسب بل أيضا

الكثير من أمور الحضارة والعراقة في 

مدينة الشارقة ستستطيع التعرف 

واإلمعان في الخطوط العربية األصيلة 

ومعرفة سماتها وأسرارها ضمن متحف 

الشارقة للخط إذ يضم إبداعات لفنانين 

 الشارقة..
أيقونة جتمع احلداثة والتاريخ



22AL MUSAFIRSeptember 2018

إماراتيين وعالميين معروفين، ويعطي 

السائح فرصة للتعرف إلى التراث العربي 

المرئي على مّر قرون على شكل نصوص 

خطية وحروفيات رائعة، أضف إلى الخطوط 

العربية المخطوطة على القماش 

والخشب والورق والخزف، ما يمنحك روعة 

اصطحاب بعض الهدايا التذكارية المميزة 

ألصدقائك وأقربائك.

جميع مناطق هذه المدينة تزخر بالتراث 

والتاريخ ونقصد هنا أهم نقاط االهتمام 

االماراتية وهو حصن الشارقة  وهو 

بناء فريد من نوعه مصنوع من المرجان 

التقليدي، والصخور، واألدوب، والقلعة 

هي واحدة من أجمل االبنية التاريخية في 

المنطقة.

إن كنت من المهتمين بعالم القيادة 

 إلى تتبع تاريخ 
ً
والطيران وتسعى جاهدا

الطيران والطائرات، فمتحف المحطة في 

الشرقة سيتيح لك فرصة ذلك، إذ يعتبر 

متحف المحطة أول مطار في اإلمارات 

العربية المتحدة، وينقل المتحف رسالته 

من خالل معروضاته في مقر المطار 

القديم التي تسعى إلى تعريف األجيال 

الناشئة بدور المتحف في تتبع تاريخ 
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الطيران و تطور الحياة في 

مجتمع إمارة الشارقة.

مدينة بحرية كالشارقة لم 

يغفل عنها إقامة متحف بحري 

للتركيز على الحياة البحرية 

 
ً
والتي كانت تشكل جزءا

 من تراث المنطقة، 
ً
رئيسيا

ليتعرف السائح إلى مراكب 

الدهو التقليدية الخشبية 

عندما جابت البحار للصيد 

والتجارة والبحث عن اللؤلؤ، وقد 

ُصّمم كل مركب حسب طبيعة 

عمله، شاهد الآللئ العربية 

الحقيقية واكتشف كيف 

حدد أحجامها 
ُ
جمع وت

ُ
كانت ت

وأوزانها وتمتع برؤية بكر الشد 

المستخدمة لرفع وخفض 

األشرعة، واكتشف الطرق 

التقليدية لصيد األسماك.

 وقبل أن 
ً
 وليس آخرا

ً
أخيرا

تغادر مدينة التراث هذه، 

ابذل قصارى جهدك لزيارة 

متحف الشارقة العلمي الذي 

يضم اآلن أكثر من خمسين 

 يالئم جميع 
ً
 جذابا

ً
معرضا

األجيال العمرية، والتي تمكن 

السائح من إكتشاف العلوم 

من خالل تجارب وخدع وألوان 

وديناميكايات هوائية وفيزياء 

الحرارة المنخفضة وعلم 

وظائف األعضاء.

كل هذا وأكثر جعل منها 

مدينة تاريخية تذخر بالتراث 

وتستقطب ماليين السياح 

سنوية، كما أن أجنحة الشام 

 
ً
 مباشرا

ً
للطيران افتتحت خطا

نكم من زيارة 
ّ
إليها، هذا مايمك

معالمها دون أي جهد يذكر.
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ِتب الكثير، 
ُ
قيل الكثير في دبي، ك

وسيكتب أكثر، فهذه المدينة الكاسرة 

لألرقام القياسية، ال تكف عن رفع 

سقف التوقعات.. فهي المدينة األسرع 

نمًوا في العالم.

ال تحتاج مدينة دبي لمناسبة معينة كي 

يفكر المرء بزيارتها، فالسياحة في دبي 

تجربة فريدة ال يقاربها مثيل، وخاصة حين 

نتوجه إلى مهرجان دبي للتسوق أحد 

أفضل مهرجانات التسوق في العالم، 

وهو حدث سياحي وترفيهي كبير، 

يتميز بالحفالت الموسيقية والعروض 

الثقافية والفنية ومهرجانات الطعام 

 في 
ّ

وأجواء المرح والفرح، كما أنه يهل

أفضل وأجمل األوقات لزيارة مدينة دبي 

مهرجان دبي للتسوق ..
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في فصل الشتاء حيث الحرارة المعتدلة 

واألجواء المثالية للتنزه والسياحة.

يبدأ افتتاح مهرجان دبي للتسوق 

بعروض األلعاب النارية التي تزين سماء 

المدينة في كل ليلة وخاصة في مرسى 

دبي وأمام النافورة الراقصة لتنطلق 

بعدها المسيرات الكرنفالية واإلحتفالية 

على طول خور دبي، وهنا ال بد من أن 

شير إلى عروض «الربح» والسحوبات 
ُ
ن

على الجوائز التي تمّيز هذا الحدث 

السنوي.

عد القرية العالمية التي تفتح 
ُ
كما ت

 في فترة المهرجان من 
ً
أبوابها أيضا

أجمل الوجهات لتجّمع العائلة، وخاصة 

لمن يبحث عن المقاهي الراقية واألجواء 

الشاعرية مع إطاللة على برج خليفة 

ندعوه لتجّربة التنزه في «سيتي ووك» 

 
ّ
منطقة التسوق الفخم في دبي، وألن

التنزيالت على األجهزة اإللكترونية 

هي أكثر ما يسود خالل المهرجان؛ 

 مول اإلمارات 
ّ
قد ُيفيدك أن تعرف بأن

يحتضن أول متجر لشركة «أبل» في 

منطقة الشرق األوسط، إضافة إلى 

«سكي دبي» الممتعة
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هل سمعتم عن عرض أزياء على حلبة تزلج؟ كل 

شيء ممكن في دبي، وخاصة في مول دبي الذي 

يحتضن عرض Fashion on Ice  حيث يقدم الراقصون 

على الجليد آخر صيحات الموضة واألزياء «الباردة».

ال يقتصر التسّوق في دبي على الماركات العالمية 

الراقية والباهظة فحسب، وإنما تملك المدينة 

خالل مهرجان التسوق العديد من الخيارات المتاحة 

للجميع، أما إذا كنتم ترغبون بالسفر «عبر الزمن» إلى 

الهند سريعا وحاال؟ توّجهوا إلى سوق «مينا بازار» 

الذي يعرض كل ما يتعلق بالمصنوعات الهندية مثل 

األقمشة والمجوهرات والتوابل والسجاد بأسعار 

منافسة، إلى جانب شارع «الغبيبة» ومنطقة «الرقة» 

القريبتين منه.

باالنتقال إلى سوق البحار إنه أروع مكان لإلسترخاء 

من زحمة التسوق في مول دبي والتنّعم بألذ 

األطباق في مطاعمه العربية العريقة، لقد برعت دبي 

قيم 
ُ
في عالم التسوق إلى الدرجة التي جعلتها ت

األسواق بحسب النوع، حيث يجد الزائر «سوق الذهب» 

الذي يختص بالمجوهرات ذات األسعار المنافسة، 

وكذلك «سوق التوابل»الذي تجذبكم إليه «رائحته» 

القوية، و«سوق العطور» مع «روائح» من نوع آخر، 

وأخيرا محالت األقمشة المنتشرة في برج دبي.

ليس األسواق فحسب بل ستخطف موالت التسّوق 

أنظار الزائرين لمدينة دبي

 فهي بمثابة الساحة التي تشهد تنافس األسعار 

والشركات والعالمات التجارية في مهرجان دبي 

للتسوق، ال يمكن أن تمّر زيارتكم إلى دبي دون 

المرور على مول دبي الذي يحتاج إلى «لياقة بدنية 

عالية» للمشي نظرا لكونه أكبر مول للتسوق في 

العالم، وال تقتصر المتعة على التسوق بل أيضا 

المطاعم العالمية وحوض األكواريوم المذهل وحلبة 

التزلج.

شير 
ُ
عندما نتحدث عن مهرجان دبي فنحن بالتأكيد ن

إلى عروض «الربح» والسحوبات على الجوائز التي 

تمّيز هذا الحدث السنوي، وكما جرت العادة يتم 

منح جوائز قيمة وسحوبات اسبوعية تصل إلى 50 

ألف درهم، باإلضافة إلى المشاركة على السحوبات 

والفوز بإحدى سيارات المهرجان.
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لؤلؤة البحر األسود وهي مصيف 

مشهور يحظى بشهرة واسعة في 

روسيا، امتاز بمزجها المناخي المميز، 

ودرجات الحرارة الشتوية المعتدلة 

والحدائق النباتية باإلضافة إلى البحر 

األسود التي تطل عليه والذي يتميز 

بمياهه الدافئة التي يمكن السباحة 

فيه حتى شهر أكتوبر.

فإن كنت ترغب بالذهاب في رحلة بحرية 

ممتعة فعليك التوجه إلى منطقة 

ساحل البحر األسود في سوتشي 

حيث تنظم رحالت يومية للقوارب 

واليخوت.

كما يمكن للمغامرين ضمنها القيام 

ببعض النشاطات المميزة، والتي يأتي 

في مقدمتها الطواف في النهر 

واستكشاف الكهوف واالستمتاع 

برحالت نهرية قرب الشالالت، مع 

ركوب الخيل والتنزه في الجبال، إلى 

جانب التوجه إلى عديد من المقاصد 

السياحية كالمشجر الذي يقع في 

وسط المدينة ويضم أكبر مجموعة 

 
ً
أشجار بلوط في روسيا ونخال وشجرا

يعرف بشجر السرو وأنواعا نباتية شبه 

استوائية أخرى.

وقمة Achishkho الجبلية  حيث 

ستتمكن من االستمتاع بمناظر غاية 

في الروعة لجبال القوقاز، وهي القمة 

التي يصفها بعضهم بكونها «جوهرة 

المقاصد السياحية»

سوتشي 
لؤلؤة البحر 
األسود 
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أما من يبحث عن راحته الصحية فيعتبر دير الثالوث  مالذ كل 

من يبحث عن العالج، اآلمال، العقيدة والحب.

 في روسيا وخاصة مدينة سوتشي 
ً
للشاي جانب مميز جدا

 من الشاي عليك التوجه إلى 
ً
فإن أردت أن تحتسي كوبا

منزل الشاي التقليدي ليقدم لك الشاي حسب العادات 

والطقوس الروسية األصيلة والشهيرة.

عرفت هذه اللؤلؤة بشالالتها الثالثة والثالثين وهذه 

الشالالت تعد من أجمل المعالم السياحية فيها باالضافة 

إلى أنها مصدر فخر كبير للسكان األصليين للمدينة، توجد 

في منطقة محمية وهي جزء من مجرى dzhejosh المائي، 

مكونة من مجموعة كبيرة من الشالالت متفاوتة االرتفاعات.

 مزارع للسلمون وهنا 
ً
ليس ذلك فحسب بل يوجد فيها أيضا

المكان المثالي لشراء كافيار سمك السلمون المرقط الذي 
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تشتهر به روسيا والذي يعد 

 في معظم 
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

الوجبات الروسية.

كما تتميز بحدائقها الخالبة 

كحديقتي آربوريتوم وريفييرا 

فهما ضمن أشهر الوجهات 

التي ُيقبل عليها الزوار في 

المدينة، تحتويان على آالف 

النباتات الجميلة والنادرة، كما 

تحتويان على منتزهات لألسر 

والزوار.

 
ً
 قد تغيرت سوتشي تغيرا

 خالل السنوات األخيرة، 
ً
كبيرا

وظهرت هنا عشية األلعاب 

األولمبية الشتوية التي جرت 

في المدينة عام 2014 عشرات 

الفنادق على اختالف أنواعها، 

ولهذا فإن األماكن كافية 

الستقبال جميع الضيوف.

 يمكنك أن تقيم في فنادق 

سواء على ساحل البحر أو 

على سفوح الجبال، حيث 

تكون الحياة صاخبة في 

الصيف والشتاء على حد 

سواء. 

يستغرق السفر بالقطار من 

موسكو إلى سوتشي 

حوالي أربع وعشرين ساعة 

بينما تصل إلى هناك بالطائرة 

خالل ساعتين، ويوجد في 

سوتشي مختلف أنواع 

وسائل النقل باستثناء المترو.
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عروس جبال الالذقية المتوجة بخضرة رائعة وأجواء ملهمة، حباها الله 

بطبيعة امتزجت فيها زرقة المياه في البحيرات مع الجبال والغابات 

الخضراء وهي التي تطل على سبع بحيرات أسطورية تأخذ زائرها برحلة 

قوارب هي أقرب إلى الخيال.

مشقيتا منطقة جبلية مغطاة باألحراش والغابات دائمة الخضرة ال يمكن 

أن تصفها الكلمات ألن الجمال الذي تراه األعين ال تستطيع أن تنطق 

به األلسن وال أن تصفه أقالم، تقع على بعد كيلومترات قليلة من 

 آخر يجعل سلة جمال 
ً
 جماليا

ً
البحر األبيض المتوسط الذي يضيف بعدا

«مشقيتا» متكاملة، فال يوجد أجمل من تلك اللحظات وأنت تراقب فيها 

غروب الشمس وعناصر الطبيعة الجميلة كلها تحيط بك، تشاركك وداع 

الشمس وصدى صوتك يتردد داخلك وأنت تقول: نعم هذه سورية 

الجميلة... وهذه «مشقيتا» قبلة السائحين في الشرق والغرب.

لطالما عرفت مشقيتا بمناظرها الخالبة  التي تسحر األلباب، وتأسر 

«مشقيتا».. رحلة البحيرات السبع
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عيون ونفوس زائريها بكل ماتحتويه من 

تفاصيل شديدة الجمال، يقصدها السياح 

لينعموا بقسط من الراحة والهدوء 

ولتأخذهم قواربها الخشبية في رحلة ال 

تنسى.

 من وطأت 
ّ

هكذا يتحدث عنها كل

أقدامه واستمتع بسحرها، ونحن اليوم 

سنشاركهم هذا السحر ونجول في 

عالم مشقيتا البديع ونتعرف إلى روعة 

هذه البلدة الوادعة.

تطل هذه البلدة على سد تشرين من 

الجهتين الغربية والشمالية الغربية، 

هذه اإلطاللة الجميلة المميزة على 

السد ببحيراته السبع تتخللها مساحات 

واسعة من األحراج والغابات واألراضي 

الزراعية المألى بأشجار السنديان والصنوبر 

والبلوط وغيرها.

وإن أكثر ما يميز مشقيتا هي البحيرات 

السبع أو النهر الكبير الشمالي, ورحالت 

القوارب والتالل الخضراء التي وضعها 

و رسمها الخالق عز و جل بطريقة يعجز 

اللسان عن وصفها، حيث تشرف عليها 

غابات مكسوة بأشجار الصنوبر والبلوط 

والسنديان، كغابة الشيخ أيوب، وغابة 

النبي نوح، التي تتربع فيها هضبة وسط 

البحيرة ويقصدها الزوار بواسطة القوارب، 

ناهيك عن شعب البلدة الطيب و التالل 

و األراضي الخصبة إضافة إلى المياه 

الوفيرة التي تشعر من يزورها بأنه يزور 

جنة حقيقية من جنان الخالق العظيم، 

باالضافة النتشار المقاصف والمطاعم 

الشعبية على ضفاف البحيرات واألماكن 

المطلة عليها  والتي تستقبل الزائر 

بابتسامة أهل المنطقة ما يتيح لك 

فرصة االستراحة واحتساء كوب من 

الشاي أو بعض العصائر الطبيعية.
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الجدير باذكر هو سياحة الغابات والمزارع بما 

فيها من لوحات متقنة لجمال طبيعي أخاذ 

رسمها فالحون مهرة بما غرسوا من زيتون 

 
ً
 كبيرا

ً
وحمضيات، كما أن للسياحة الدينية دورا

. 
ً
أيضا

إن كل ماتم ذكره يصب في أحضان السياحة 

الشعبية التي تتركز في الغابات وضفاف 

البحيرة، إذ انهما نقطتا جذب للزائرين ومتنفس 

ألبناء المحافظة والمحافظات األخرى، حيث تتزين 

الغابات في فصل الصيف بالسائحين على شكل 

مجموعات وحلقات، وإضافة إلى هذا الجمال 

وتلك المقومات السياحية الطبيعية فهناك 

العديد من الفنادق

يالحظ الزائر في هذه القرية المرتفعة نحو 260 

م عن سطح البحر، توفر خدمات سياحية متنوعة 

من حيث وجود الفنادق والموتيالت والمطاعم 

 لوجود إقبال كبير 
ً
واالستراحات والمحال ، ونظرا

على زيارة المنطقة على مدار العام وخاصة 

في فصلي الربيع والصيف فقد انتشر كثير من 

االستراحات والتنانير الشعبية على الطرقات 

 عن 
ً
 إيجابيا

ً
في ظاهرة اجتماعية تعطي انطباعا

طيبة أهالي المنطقة ويتم فيها بيع الفطائر 

والمحًمرات والمناقيش للزوار بأسعار زهيدة 

وهي بكل األحوال تلقى ردود أفعال طيبة من 

جانب الزوار والمصطافين الذين يقبلون عليها 

خاصة منهم الذين يخرجون من المدينة إلى 

القرية لقضاء بعض الوقت فيها.

سيثيرك الفضول وأنت تدخل إلى القرية عبر 

بوابتها الواسعة وشارعها الرئيسي، فتبدو 

لزائرها مجموعة من تالل منبسطة توزعت فيها 

المساكن الحديثة لتشكل وحدة معمارية 

متناسقة الجمال، ويوجد في القرية سوق 

رئيسية تجارية متكاملة على امتداد الشارع 

العام يلبي حاجة وطموح القاطنين والزائرين، وقد 

، خاصة بعد إنشاء 
ً
شهدت القرية إقباالً سياحيا

سد السادس عشر من تشرين والذي يشكل 

لوحة متكاملة الجمال بتضاريسه المتداخلة مع 

الطبيعة.. يشتهر السد ببحيراته السبع. 
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كثير من الناس يتجهون في حياتهم إلى 

المغامرات والتشويق واإلثارة من خالل 

السياحة والسفر كنوع من أنواع الترفيه، 

وهنا تختلف أنواع السفر بحسب العمر أو 

بحسب أفراد المجموعة لتختلف االهتمامات 

 وجَد نوع جديد 
ً
، ومؤخرا

ً
والغايات أيضا

للمسافر وهو سياحة المغامرة أو سياحة 

المغامرات التي يقصدها الناس للبعد عن 

الروتين اليومي، وهذا النوع سيناسب 

الجميع لتنوع األنشطة فيها.

فما هي سياحة المغامرات؟

الفكرة األساسية من سياحة المغامرات 

أنها تعتمد على القيام بأنشطة كثيرة 

كالقفز بالمظالت وركوب األمواج والغوص 

في أعماق البحار وتسلق الجبال والمشي 

لساعات، باالضافة للتجديف وركوب المراكب 

الجليدية التي تجرها الكالب، ورحالت 

السفاري والرحالت الصحراوية وغير ذلك 

الكثير.

فإن كنت ترغب بتجربة سياحية مثيرة وفريدة 

يمكنك التوجه إلى البلدان التالية وإن أهم 

األماكن التي توفر هذا النوع من السياحة 

هي سويسرا وايسلندا وألمانيا وكندا 

ونيوزلندا، وكذلك توجد بلدان عربية كالبحرين 

التي تشتهر بالغوص ورحالت السفاري في 

أبوظبي والتجديف وسط أشجار المنغروف 

ورأس الخيمة في تسلق الجبال.

 بسياحة الƠمƠغامرات..؟
ً
هل سمعت يوما
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باالستفسار من األشخاص الذين يتجهون 

نحو هذا النوع من السياحة وجدنا أن الدافع 

األساسي ينبع عن الرغبة باالبتعاد عن 

الروتين والرجوع إلى حماسة فترة المراهقة 

التي تبعدهم عن الملل المنبثق عن زيارة 

نفس األماكن وممارسة نفس النشاطات.

مان لعشاق المغامرة والسفر 
ُ

ع
بساحلها الساحر الذي يمتد على أكثر 

 في 
ً
من 2000 كلم والجبال األكثر ارتفاعا

 للمغامرة، 
ً
منطقة الخليج، تشكل ُعمان أرضا

واالحتماالت فيها على هذا الصعيد ال 

متناهية، فمن أعلى قمة في جبل شمس 

إلى جزيرة بندر خيران، تزخر ُعمان بالمسارات 

الجبلية والطبيعة الوعرة. وهي تشكل 

الوجهة المثالية لهواة اإلرتحال، أو السير 

على األقدام في رحالت المغامرة الطويلة، 

إن كانوا من المحترفين وإن من الهواة 

ف هذه 
ّ
الذين يبحثون عن برنامج شّيق. وتصن

الرحالت بحسب درجة الصعوبة، وهي متاحة 

للمستويات كافة بفضل المسارات المتنوعة 

والخالبة التي تحتضنها جبال الحجر الغربية 

وظفار، إضافة الى الكثبان الرملية في الربع 

الخالي.

جبال التنين لمغامرة مذهلة على 
المنحدرات

ق الجبال 
ّ
لهواة سياحة المغامرات وتسل

خصوًصا، تبدو جمهورية جنوب افريقيا وجهة 

 مناسبة للسياحة، وتحديًدا «جبال التنين».

تذهل المناظر الطبيعية  زائر جبال دراكنسبرغ 

ط  ا «جبال التنين» وهي تتوسَّ
ً

عرف أيض
ُ
التي ت

ل 
ُّ

أربعة أودية، وتمنح المسافر فرصة التنق

بينها ليعيش مغامرة مثيرة في األدغال.

من المغامرات التي يتسنى للمسافر 

ق الجبال بواسطة حبل 
ُّ
القيام بها هي تسل

ق بمقابض تشبك في يدي وقدمي 
َّ
معل

السائح.
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السبب الرئيسي لزيارة 

افريقيا هو تجربة السفاري، 

حيث تحتوي جنوب أفريقيا 

على ثروة حيوانية فريدة 

من نوعها، فمن األساسي 

أن تقوم برحلة سفاري 

مشوقة، لتتعرف إلى 

الكثير من الحيوانات وتجرب 

العيش في المخيمات، كما 

أن الفرصة قد تسمح لك 

بمشاهدة بعض الحيوانات 

الغريبة عن كثب ألن هناك 

بعض المحميات التي تترك 

حيواناتها طليقة في 

األدغال، وال تفوت فرصة 

زيارة حديقة كروغر الوطنية.

مدينة كوينز تاون 
زة عاصمة 

ّ
الممي

المغامرات العالمية 
في نيوزيلندا

تتميز عاصمة المغامرات 

والترفيه كوينز تاون، 

بموقعها على شاطئ 

بحيرة واكاتيبو بين قمم 

جبال األلب الشاهقة، لتقدم 

لزوارها منظًرا مهيًبا من 

الجمال الطبيعي للجبال 

واالنهار المحيطة بها، حيث 

ر هذه المدينة الصغيرة 
ّ

توف

عدًدا ال حصر له من األنشطة 

المثيرة التي يمكن القيام 

 
ً
بها، فهي تشتهر عالميا

ا للقفز 
ً
باعتبارها موطن

بالحبال، وتشمل األنشطة 

األخرى التجديف بالقوارب 

والقفز بالمظالت والطيران 

الشراعي.
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سانتوريني االسم الرسمي ثيرا، وهي 

واحدة من أجمل الجزر في العالم ومكان 

رومانسي حقيقي لمن يقضون شهر 

العسل. . إذا كانت جغرافيته المذهلة ال 

تجتذبك، فإن شواطئه الرائعة الطبيعية، 

أو حممه البركانية سوف تذهلك، أو قد 

يكون مشهد غروب الشمس الفريد 

الرائع، أو الطريقة التي تبدو فيها 

المباني وكأنها مكدسة فوق بعضها 

 على المنحدرات. يمكنني تسمية 
ً
بعضا

الكثير من األشياء حول هذه الجزيرة 

التي تجذب كل شخص لديه اهتمامات 

مختلفة.. ولكن عليك أن تشعر به.. واحدة 

من أجمل األماكن في العالم، كل زاوية 

 اللتقاط 
ً
 خالبا

ً
 طبيعيا

ً
فيها تبدو منظرا

اجمل الصور التذكارية، كما تعد إحدى 

أروع وأجمل الجزر القابعة على البحر 

 
ً

األبيض المتوسط، وتم اعتبارها أيقونة

سانتوريني.. مدينة الشمس
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شعرية من شّدة روعتها وجمالها، 

تغنى بها الشعراء في قصائدهم 

منذ عهد أفالطون حتى يومنا هذا. 

فإذا كنت ال تزال تفكر أين ستكون 

وجهتك السياحية القادمة فبعد 

قراءة هذ المقال سوف تقوم 

بإضافة جزيرة سانتوريني اليونان 

إلى قائمة وجهاتك السياحية 

القادمة.
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تقع الجزيرة إلى الجنوب 

من بحر إيجة في جنوب 

 في 
ً
شرق اليونان، وتحديدا

أرخبيل كيكالديس، حيث 

تقف على سلسلة من 

 بحيث 
ً
الصخور العالية جدا

تحميها من أمواج البحر.. 

نشأت جزيرة سانتوريني 

نتيجة تراكم طبقات الحمم 

البركانية المتتابعة التي 

تعرضت لها المنطقة قبل 

3600 عام مما أدى إلى 

تشكيل الهضبة الرئيسية 

للجزيرة ومنحدراتها 

الساحرة، ومحاصرة بساحات 

خضراء بديعة وأراض خصبة 

تعد من أجود مناطق 

الزراعة وتعتبر الجزيرة 

األسطورية واجهة مشّرفة 

لما تقدمه من تراث المطبخ 

اليوناني العريق وفنونه.

هل حصل أنك صفقت 

للشمس فور انتهاء 

غروبها؟

هذا هو المشهد األكثر 

روعة في سانتوريني 

وهي واحدة من اللحظات 

المفضلة في اليونان، وهو 

غروب الشمس الوحيدة 

في العالم..

فال تضع فرصة التقاط 

صورة نادرة لغروب الشمس 

 
ً
فى هذه الجزيرة النها حقا

سوف تجعلك تشعر بحالة 

من الصفاء واالحساس 

بالروعة وسط ه حشود من 

الناس يتسابقون لرؤية هذا 

المشهد الساحر.
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للسياحة في العطالت متعة خاصة وفريدة ال 

 أماكن 
ً
تشمل الراشدين فقط بل أن لألطفال أيضا

وبلدان سياحية تحتوي على الكثير من الفعاليات 

والنشاطات التي تدخل السرور إلى قلبهم، ومن 

خالل حرص أجنحة الشام للطيران على مشاعر 

األطفال واهتمامها بهم نقدم لكم اليوم رحلة 

سياحية تنعمون بها مع أطفالكم في مدينة 

العجائب هونغ كونغ ، فإن األطفال من جميع أنحاء 

العالم يستمتعون بزيارة هونغ كونغ ألنها تضم 

كل من ديزني الند و حديقة أوشن، باإلضافة إلى 

ذلك فإن جميع الجوالت ستكون ممتعة ومسلية 

لألطفال، مثال على ذلك القيام بنزهة بحرية أثناء 

الليل أو النهار، أو القيام بجولة لمشاهدة الدالفين 

أو اللعب على الشاطئ، أو الذهاب للقيام ببعض 

الرياضات المائية في النتاو سوف تغمر االطفال 

 و بهجة.  
ً
فرحا

 

ليس ذلك فحسب فنحن نعلم كم يسعد األطفال 

بزيارة الحدائق وهونغ كونغ تحتوي على الحديقة 

النباتية والحيوانية اللتين تضمان الكثير من األمور 

 متحف العلوم 
ً
التي تثير اهتمام األطفال، و أيضا

 ويضيفان معلومات 
ً
والفضاء  فهما ممتعان جدا

بغاية األهمية للمخزون الثقافي عند األطفال 

المهتمين بذلك، حيث تعتبرهذه المتاحف فكرة 

جيدة للزيارة حيث إذ أنها متاحف تربوية و ممتعة 

 لمختلف األعمار.

في خضم هذه الرحلة هناك خياران جيدان الخيار االول 

هو القيام برحلة بالقارب إلى مطعم جمبو العائم 

في أبردين، و الخيار الثاني هو رحلة إلى مطعم رينبو 

للمأكوالت البحرية، حيث يستطيع المرء االنتقال مرة 

 أخرى مجانا عبر العبارة من تسيمشاتسوي أو أبردين.

أما بالنسبة لركوب الدراجات المستأجرة في تشينج 

تشاوأو في موي و في النتاو بعد رحلة العبارة هي 

أيضا جولة ممتعة جدا لألطفال األكبر سنا. 

شارك أطفالك رحلة 
سياحية إلى هونغ كونغ 
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احرص على االنتقال إلى القرى و المطاعم و المتاجر 

الساحرة القديمة  حيث يشعر األطفال بعراقة هونج 

كونج القديمة، وأصالة كل مافيها باالضافة لجولة 

بحرية على  الشاطئ الرملي وبناء القصور الرملية 

والبحث عن األصداف في وقت المغيب لالحتفاظ به 

 كذكرى من هذه المدينة الساحرة.

إذا كان األطفال من محبي تسلق الجبال فإن الممرات 

الجبلية سوف تكون تجربة ال تنسى لألطفال، لكن ال 

بد من التنويه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لحماية 

 األطفال من أي أذى ممكن أن يصيبهم. 

هناك توجد في جزيرة الما التي تقع في الجزر النائية  

بعض جوالت السير على األقدام فلذلك سوف 

يستمتع األطفال بركوب العبارة إلى هذا المكان و 

تجريب رحلة السير في الجزيرة، توجد أيضا في شمال 

كولون العديد من المسارات الطويلة و األراضي 

 الواسعة للتنزه. 

ليس ذلك لألطفال فقط بل للمراهقين حيث لهم 

العديد من الخيارات كالتزحلق على الجليد و ممارسة 

لعبة «البينت بول» و ممارسة الرماية في الهواء 

الطلق و لعب البولينج أو التنزه في كوزواي باي – 

وهو شيء شائع بين الشباب.
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هناك الكثير من األشياء التي البد 

وأن تكون على علم بها عزيزي 

المسافر، خاصة إذا كنت من محبي 

السفر والتجوال بكثرة حول العالم، 

وذلك لتصل برحلتك إلى االستمتاع 

والسعادة دون مشاكل أو معوقات 

 من بين من 
ً
قد تواجهك، ولتكون أيضا

نقول عنهم ”المسافرون األذكياء“

َ
 ذكيا

ً
 لرحلة ممتعة.. كن مسافرا
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ً
  كيفية قيادة السيارات والدراجات، فهذا األمر سيفتح لك آفاقا

جديدة عند السفر، وسيمكنك من االنتقال من مكان آلخر بشكل سريع.

  حاول االستجابة للنوم في أي مكان أثناء السفر فقد تراودك الرغبة 

في النوم وأنت على متن الطائرات أو داخل أي مركبة أخرى. 

  واحدة من الطرق المفضلة للتعرف إلى الثقافة المحلية تتمثل في 

زيارة أقرب سوق محلية، لمشاهدة ما يأكل السكان المحليون، وما هي 

أفضل األطعمة لديهم، كما تعد تلك األسواق مكانا رائعا للحصول على 

وجبات خفيفة ورخيصة.

  التعرف إلى مبادىء اإلسعافات األولية األساسية أنت ال تعرف أبدا 

ما سيحدث، ولذا عليك ببساطة إجراء البحوث الخاصة بك على االنترنت 

حول كيفية القيام بأشياء بسيطة، قد تنقذ بها حياة شخص ما.

  كيفية التقاط صورة الئقة، فعلى الرغم من أن الجميع تقريبا 

يلتقط الصور عند السفر، إال أنها ليست كلها جيدة، ولذا عليك أن تتبع 

أساسيات التقاط أجمل الصور الفوتغرافية لتحظى بذكرى رائعة.

  البد أن تعلم أين تقع سفارة بالدك في وجهتك 

الجديدة، بحيث إذا اضطررت لمغادرة البالد ألي سبب 

كان، فهذا هو أبسط شىء من المهم أن تعرفه. 

فأنت ال تعرف أبدا ما سيحدث، من فقدان جواز 

سفرك إلى ترّدي الوضع السياسي وما إلى ذلك.

  كم هو مهم الحفاظ على مخبأ سري 

 الدخار بعض 
ً
 مالئما

ً
للطوارئ، ليكون مكانا

األموال، فال يمكن أن تتنبأ بما سيحدث، ولعلك 

سمعت الكثير من قصص السرقة وضياع أموال 

 
ً
غيرك من المسافرين، فهذا األمر سيجعلك دائما

في أمان.

  تعلم فن المساومة، على الرغم من أن ممارسة 

المساومات هو مفهوم قد ال يتقنه الكثيرون، إال إنها 

مهارة حيوية البد وأن تمتلكها لتسهيل مهمتك في 

العديد من أنحاء العالم.

  تعلم كيف تقول ”ال، شكرا لك،“ أينما كنت، وأعني 

بذلك ضرورة تعلم هذه العبارة باللغة المحلية، فسوف 

تساعدك كثيرا في إعالن الرفض عند التسوق ومحاولة 

فرض شىء من قبل البائعين عليك، كما ستجنبك إضاعة 

الوقت في الكثير من األحيان.



52AL MUSAFIRSeptember 2018

قلعة حلب «ميادة حناوي» في عبق الماضي وتألق الحاضر 

شهادات كبار ملحني وشعراء األغنية العربية 
تتردد في حفلة حلبّية بامتياز

عامر فؤاد عامر

 من صوت فايزة أحمد 
ً
تكامل صوتها الطربّي ليغني كافة األدوار، فجاء مزيجا

ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة. تهافت عليها كبار ملحني وشعراء الزمن 

الجميل، فأجمعوا أنها الُحنجرة الذهبّية، فها هو الموسيقار بليغ حمدي 

يترك منزله في لندن ليأتي إلى سوريا، في نفس اليوم الذي سمع 

فيه صوتها، ومن قبله تمّسك الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوتها 

لدى اإلصغاء لها في بلودان، فمنحها عامين من التدريب المتوالي. 

صوتها يحمل البشائر، فأبدعت في القصيدة الفصحى وبرعت 

في األغنية العاطفّية على نوعيها الطويلة والقصيرة، يعّد تاريخ 

 بالمناصرة والتعبير 
ً
هذه القامة المرموقة «ميادة الحناوي، مليئا

المباشر لمحّبة الوطن، وتقديس 

ترابه، فلطالما سمعناها منذ 

البداية تصدح باألناشيد الوطنّية 

والمقاطع الشعرّية المغناة له، 

وكان أن قّدمت في سنوات األزمة 

والحرب على سوريا قصيدة «هّب 

الربيع» بالفصحى، ثّم أغنية خاّصة لحلب 

ترافقت مع تحريرها بعنوان «حلب يا دهب 

العتيق»، وها هي اليوم تقّدم مجموعة من 

أغنياتها القديمة والجديدة على مسرح القلعة 

 لعالقتها الوطيدة مع مسقط رأسها 
ً
األثرّية، تجديدا

والمكان الذي نشأت فيه على عالقة حميمة وطّيبة 

منذ البداية. وعن مدينة حلب تقول الفنانة ميادة: «هي 

 لسورية االنتماء 
ً
حياتي وطفولتي، وهي انتمائي، وطبعا

 وترعرت 
ُ

، لكن حلب هي المدينة التي ولدت
ً
أوالً وأخيرا

فيها، فلها المحّبة الخاّصة من قلبي، وقد عادت متألقة 

 الظروف الصعبة التي 
ّ

لحضن الوطن، ومتحّدية لكل

عاشتها، لتكون قوّية وصامدة ومستمرة بحّب 

السوريين». 
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تألقت السّيدة ميادة 

في حفلتها التي 

قيمت في األّول 
ُ
أ

من شهر آب الحالي، 

فقّدمت مجموعة من 

األغاني التي ارتبطت 

بذاكرة الجمهور مثل: 

أنا بعشقك أنا، وهي 

الليالي كده، والحّب 

اللي كان. لكن الحفلة 

كانت ذات طابع ممّيز 

من حيث صفته الحلبّية، 

فباإلضافة لعروس 

الحفلة والمكان، جاء 

جميع عازفي الفرقة 

من حلب، وبقيادة ابن 

هذه المدينة الفنان 

حمدي الشاطر. 

وقّدمت الفنانة ميادة 

 أغنية وطنية خاّصة 
ً
أيضا

بحلب أهدتها لجمهورها 

هناك وللسوريين 

، فكانت هديتها 
ً
جميعا

ومفاجأتها لهم، كما 

رّدد الجمهور أغنياتها 

معها، ليغدو الجو أكثر 

 من الجمهور الذي 
ً
ترحابا

احتفى بعودة ابنته 

إليها، في حفلة فنّية 

طربّية لم تقّدم مثلها 

في حلب منذ خمسة 

 مضت.
ً
وعشرين عاما

بقيت ميادة حناوي 

على عالقة خاّصة بينها 

وبين الضوء، فكانت 

صاحبة إشراق وحضور 

مختلف على الوطن 

العربي،
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وفيها قال الشيخ «سيد مكاوي»: 

«نحن موعودون بمطربة ستعّوض 

 الراحلين، وال بّد أنها 
ّ

خسارتنا بكل

ستحتل عرش األغنية العربّية»، أّما 

الموسيقار «محمد الموجي» فعّبر 

عندما سمعها للمّرة األولى: «أحسست 

 من جديد»، والفنان الكبير 
ُ

أنني ُولدت

«عاصي الرحباني» قال: «صوت ميادة 

، وهي صرح فني 
ً
حناوي جميل فعال

كبير»، والموسيقار «رياض السنباطي» 

: «اآلن تأكد لي أن أّم كلثوم 
ً
أيضا

 من 
ٌ

جديدة ُولدت». وما ذكرناه هو غيض

فيض، فالصحف العربّية والمجالت الفنّية 

 
ً
تعّج بأخبارها التي تفّردت فيها زمنا

 لتكون االسم األّول.
ً
طويال

عن اختيارها المدروس لحفالتها وعن 

جديدها القادم تتحّدث الفنانة القديرة 

ميادة حناوي: «نعم حفالتي مدروسة، 

لذلك يجدها بعضهم قليلة، لكن 

الظروف التي مّرت بها سوريا كانت 

، وعلى العموم أنا 
ً
 في ذلك أيضا

ً
سببا

مع إقامة حفلتين كبيرتين وجميلتين 

في الموسم الواحد أفضل من إقامة 

عدد كبير ال يفي بالغرض، واليوم لدي 

تحضيرات لحفلة قريبة في أستراليا، 

وحفلة أخرى في دار األوبرا الُعمانّية قبل 

نهاية العام».



55 AL MUSAFIR September 2018



56AL MUSAFIRSeptember 2018

لعشاق السفر المتواصل لربما سرقت منكم 

رحالتكم الطويلة بعض االهتمامات والواجبات 

الشخصية اتجاه أنفسكم وعلى رأس هذه 

القائمة تأتي صحة أجسادكم،  لذا ُينصح المسافر 

أن يحافظ على نمط الحياة الصحي له أثناء سفره 

سواء كان السفر بغرض ممارسة األعمال التجارية أو 

لالستجمام.

كما يجب على المسافر أن يحرص على تناول من 

خمس إلى ست وجبات خفيفة كل يوم حيث يسهم 

هذا األمر في ضمان تواصل عملية االستقالب في 

الجسم طوال اليوم ومنع االرتفاعات الكبيرة في 

مستويات سكر الدم التي قد تؤدي إلى تخزين 

كميات زائدة من الشحوم.

ضر والفواكه 
ُ
مع ضرورة تناول كميات وفيرة من الخ

الطازجة في وجباتهم, وتجنب األطعمة ذات 

صحة أفضل خالل السفر
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المستويات العالية من السعرات الحرارية 

والدهون.

 أن زيارة لبلدان مختلفة 
ً
فمن المعروف دائما

تتطلب منا تذوق الكثير من األطعمة المتنوعة، 

والتي قد تحتوي على بهارات غريبة عن أجسامنا 

ومواد دسمة ثقيلة الهضم، لذا احرص على 

اتباع النصائح السابقة مع األخذ بالعلم ضرورة 

اصطحاب بعض األدوية المضادة للتشنجات 

الهضمية والغثيان.

وقد صدرت بيانات أمريكية حديثة تؤكد أن 

أكثر من 10 ماليين مسافر في الخارج وخاصة 

الذين يقومون برحالت منتظمة عادة ما يصابون 

باألمراض وفي مقدمتها اإلسهال الذي أعزته 

تلك البيانات إلى استهالك مشروب أو طعام 

غير جيد، ولذا كان من الضروري اتباع بعض 

العادات و اتخاذ بعض الخطوات قبل تناول 

الطعام في بالد السفر للحفاظ على صحتك 

ومعدتك.

وهنا ننصحك بتجنب األطعمة النيئة إلى أقصى 

حد ممكن عند السفر إلى بلدان أو مناطق أخرى، 

والخيار األفضل هو األطعمة المعلبة والطازجة، 

وال تكثر من تناول األطعمة الحارة، فبعض الناس 

يصابون بألم المعدة في حال تناولوا الطعام 

الذي يحتوي على الفلفل الحار أو البهارات.

كل ذلك باالضافة إلى شرب من ست إلى ثماني 

 للتخلص من المواد 
ً
كؤوس من الماء يوميا

السامة في الجسم والحصول على النشاط 

واليقظة، فقد يتسبب السفر في خسارة 

الجسم للسوائل وهذا ما يؤدي بدوره إلى 

شحوب الوجه وجفاف العينين والجلد،وقد يتفاقم 

حتى يصل إلى التدخل الطبي وفقدان الوعي.

الجدير بالذكر أن ليست كل المياه المعدنية آمنة 

لذلك، عليك اختيار العالمة التجارية الجديرة بالثقة 

في بالدك وتأكد من كونها محكمة بإغالق.

كما على المسافر جوا القيام ببعض التمارين 

البسيطة لمط وشد العضالت لبضع دقائق 

 بهدف تحسين جريان الدورة 
ً
كل ساعة تقريبا

الدموية، والتغلب على التعب واإلرهاق.
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واكوري كهف العجائب

كهف رواكوري المظلم تحت األرض الذي تضيئه 

اآلالف من الديدان المتوهجة.

سيشعر الداخل إلى هذا الكهف وكأنه على 

كوكب آخر، لم يشاهد أبدا أي شيء مثل هذا من 

قبل فالوجود داخل هذا الظالم الدامس وتواجد 

هذه المخلوقات المتوهجة شعور صعب وصفه 

بالكلمات.. يذكر أن الديدان المضيئة وتسمى 

علميا Arachnocampa luminosa هي مخلوقات 

فريدة من نوعها في نيوزيلندا ينبعث منها توهج 

فسفوري من أجل القبض على فريسة وجذب 

رفقائها، تأكل القواقع والرخويات والحشرات 

وغيرها من الالفقاريات الصغيرة من داخل الكهوف.

 تالل الشوكوالته

تفاجئ بعض المعالم الطبيعية حول العالم 

السياح بفرادتها وغرابتها، وفي هذا الموضوع 

الذي نقدمه لك، نعّرفك على تالل الشوكوال في 

الفيليبين والتي تستحق الزيارة والتعرف على 

ميزاتها.. تقع تالل الشوكوال في جزيرة بوهول، 

بعيدأ عن صخب المدن في هذا البلد، تتميز هذه 

التالل بالمناظر الطبيعية الخالبة حيث تقع كل تلة 

بالقرب من األخرة بشكل فريد من نوعه في العالم.

تسمى هذه التالل التي تأتي بالشكل الهرمي 

بتالل الشوكوال بسبب الحشائش الخضراء التي 

تغطيها بالكامل والتي تتغير إلى اللون البني 

عندما تجف، وهذا اللون يشبه اللون الشوكوال، 

ويبلغ عدد هذه التالل إلى أكثر من ألف تلة 

ويترافع طول كل تلة ما بين ثالثين إلى خمسين 

 فهو مميز 
ً
. أما تشكيل هذه التالل جيولوجيا

ً
مترا

ألنها مكونة من الصخر الكلسي المرجاني البحري. 

وتم ظهورها بعد آالف السنين

 من إحدى أهم 
ً
تعتبر تالل الشوكوال عالميا

العجائب الطبيعية.
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من العالم

الطبيعة ال زالت تخفى الكثير من الخبايا التى 

ال أحد يعرف كيف تكونت ويعتبر مسبح DEVIL’S هو 

المسبح االكثر خطورة فى العالم ، يقع مسبح الشيطان 

على حافة شالالت فيكتوريا فى جزيرة ليفينغستون فى 

زامبيا .

ويعتبر مسبح طبيعى تكون بفعل الطبيعة فهو منطقة 

مياة طبيعية ساخنة ، يفد اليه العديد من السياح سنويا 

لالستمتاع بالتجربة والمغامرة الخطرة فى السباحة 

فى مياهه على الرغم من موت الكثيرين بسبب خطورة 

تضاريسه وموقعه ولكن على الرغم من ذلك فيذهب اليه 

الكثيرين لالستمتاع بمياهه الساخنة وطبيعته الساحرة 

المليئة بالخطورة والمغامرة  فهو بالفعل اخطر مسبح فى 

العالم .

المسبح األكثر خطورة
 في العالم

 هل سمعت بشالل من النار

 بل هو شالل المياه 
ً
ليس بركانا

النارية في كاليفورنيا ...حيث يأخذ 

في سقوطه شكل النار وذلك خالل 

األسبوع الثاني من شهر شباط بسبب 

الظواهر الطبيعية السائدة في هذا 

التوقيت.. يظهر الشالل بهذا الشكل،  

بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه،  

فتظهر المياه بهذا الشكل الناري 

في زاوية محددة وتبدأ المياه بالذوبان 

والسقوط من أعلى الجبل.. هو شالل 

موسمي يتدفق في فصل الشتاء  

ويأتي سقوطه من أعلى جبل كابيتان 

في اتجاهين متميزين ومن ارتفاع 

يصل إلى 1570 قدم.

يقع الشالل في الحديقة الوطنية  

التي تعد من الحدائق المشهورة 

بشالالتها وتضاريسها الوعرة 

 
ً
 جذابا

ً
في كاليفورنيا..  ويعد مكانا

للمصورين الذين باتوا يزدادون كل 

عام،  وذلك لمشاهدة هذه اإلطاللة 

الساحرة، وليتمكنوا من تسجيلها 

وتأملها.
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مطبخ وسفر

برياني لحم الكبة 
اإلمارات العربية المتحدة   سورية – حلب

برياني لحم من أشهر األطباق التي يعتمد على فكرة طهي األرز 

باللونين األصفر واألبيض مع لحم الخروف ويتميز بمذاق ورائحة 

البهارات الطيبة كالقرنفل، هيل، قرفة، زنجبيل، نعنع، والزعفران، 

مع إضافة الفلفل والطماطم إلى مزيج الطبق.. يقدم بجانبه 

شرائح الليمون مع الفلفل الحار، وزبادي اللبن الطازج، فال تجعل 

فرصة تذوق هذا الطبق تفوتك عند زيارتك دول اإلمارات العربية.

يشتهر المطبخ السوري بالكثير 

من األطباق الشهية واللذيذة 

ومنها الكبة، من زار حلب ال بد له 

من تذوق أنواع الكبة المختلفة 

فيها، كالمقلية والمشوية 

والمغطسة باللبن، إلى جانب الكبة 

بالصينية والصاجية.

كل هذه األنواع تعتمد على عجينة 

البرغل المحشوة باللحم المفروم 

والبهار، مع بعض اإلضافات حسب 

نوع الكبة، كالدبس رمان، والجوز، 

واللوز، والفستق الحلبي الشهير.
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سلطة اللحم على الطريقة اآلسيويةالملفوف باللحم المفروم
الدول اآلسيوية روسيا 

متعة السفر والتجول في 

مختلف أنحاء العالم، ال تختلف 

 عن متعة تذوق األطعمة 
ً
أبدا

والمأكوالت الخاصة لهذه 

الدول، لتتراوح األطعمة بين 

الشهيرة العالمية، والشعبية 

المقتصرة على مجتمع من 

المجتمعات والتي بدورها تعبر 

عن ثقافته وتقاليده.

خالل زيارتك هناك بعض 

األطعمة البد لك من تذوقها 

فور وصولك إلحد البلدان أو 

المناطق، فقد ذاع صيتها 

بشكل يفوق الوصف حتى 

باتت عنصر من عناصر الجذب 

السياحي، وكما اعتدتم علينا 

أسرة المسافر تزودكم ببعض 

األطباق اللذيذة التي ننصحكم 

بتذوقها.

يتكون هذا الطبق 

من أوراق الملفوف 

المحشوة باللحم واألرز 

والفلفل والكمون، 

تشوح أصابع الملفوف 

لدقائق على النار، ثم 

ضاف الكريمة الحامضة 
ُ
ت

ومعجون الطماطم 

إليها، ليطهى على 

نار هادئة حتى يطزج، 

ويقدم كأصابع مع 

المرق األحمر.

 سلطة سهلة وبسيطة مليئة بالفائدة الحتوائها على زيت 

الزيتون وهي عبارة عن ستيك من اللحم المقلي مع البطاطس 

المقرمشة، وسوس من البهارات وبصل الربيع وعصير الليمون 

والعسل، مع إضافة الخس والخيار والفجل إلى الطبق.
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مكاتب الشركة الرئيسية: شارع الفردوس

هاتƠف: 9211 11 963+
فاكس: 3354506 11 963+

Moskovian
Yerevan Armenia

 

Email: chamwings@adonis.com

Email: amm.gsa@chamwings.com

KK BAKTI TRAVEL & TOURS

McSa e travel solutions UG

AviaReps

Email: chamwing@zozi-air.net

  

Email: info@flyandmore.com

Email: info@aviareps.com
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Fleet

A320-231

A320-212

YK-BAA

YK-BAB

YK-BAE

YK-BAG

1 IN Fleet
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، مما 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 

عنها بديالً.

ولدى الشركة خطط مستقبلية لشراء وضم 

مجموعة طائراٍت أخرى تتناسب مع خطط 

التشغيل لمحطات إقليمية وعالمية مختلفة.

ق بكل ثقٍة مع أسطولنا
ّ
حل
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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
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Worldwide Network

FLY BEYOND THE LIMITS
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اسأل الكابتن

تعد صناعة الطيران بين أكثر 

 على اإلطالق 
ً
المجاالت أمانا

 لمعدل الحوادث المنخفض 
ً
نظرا

فيها. لكن ليكون هذا األمان 

 ال بد من التعامل مع 
ً
ممكنا

جميع المخاطر وتحقيق أعلى 

معدالت األمان للوصول إلى 

الربحية، لذا على شركات 

الطيران بناء نظام فعال إلدارة 

السالمة يقوم باإلشراف 

على مسار العمليات ومراقبته 

بالتعاون مع نظام إدارة الجودة 

الشاملة لتحقيق أفضل النتائج.

ربما تبدو شركات الطيران 

للمراقبين الخارجيين كوحدات وأقسام منفصلة، 

 ألجندته الخاصة، لكنها في 
ً
كل منها يعمل وفقا

الحقيقة أشبه بقفير نحل يؤدي فيه التعاون 

والتكامل إلى تحقيق النتيجة النهائية. إذ ال 

يمكن ألي قسم من األقسام العمل بمفرده 

ولن يكون باستطاعته القيام بما يوكل إليه 

من مهام وواجبات دون التعاون مع جميع 

األقسام األخرى. إنها الصناعة التي تمثل 

المعنى الحقيقي للعمل الجماعي وتحقيق 

الهدف المشترك أال وهو نقل المسافرين بأمان 

وراحة وفي الوقت المحدد مع الحفاظ على ربحية 

جيدة لشركة الطيران نفسها. إنها مهمة صعبة 

وتوزان دقيق ال بد من تحقيقه.

Flight Safety سالمة الطيران

الكابتن موسى بطرس 
Chief operation officer

Aviation is considered 
among the safest industries 
ever since it has a very low 
rate of accidents. However, 
for this to be possible and 
to mitigate any risks and 
achieve the highest levels 
of safety and profitability, 
airlines are required to 
establish an effective 
safety management system 
that oversee and monitor 
the whole operation and 
in cooperation with the 
Total quality management 
system lead the airline to 
best possible situation. 
Airlines might appear to observers as separate 
units and bodies, each of which work according 
to its own agenda, but in fact it is more like a 
bee hive, where collaboration and integration 
produce the final result. One department can’t 
survive on its own, nor can fulfill its tasks and 
duties without the cooperation of all remaining 
departments. It’s the industry that embodies 
the actual meaning of teamwork to reach a 
common goal, which is transporting passengers 
safely, comfortably and on time, while keeping 
up good profitability for the airline itself. A 
difficult mission and accurate balance that 
needs to be achieved.
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of fat. 
Without a doubt, this doesn’t exclude the importance 
of H2O! Staying hydrated during the hot summer air or 
while doing many activities is a must. 
Doctors always tell you to drink between six to eight 
cups of water a day. While traveling you lose many 
body fluids, therefore, following this habit during your 
travels is even more important in order to stay active, 
awake and hydrated. Drinking plenty of water also gets 
rid of any toxic substances in the body and hydrates 
the face, eyes and skin. Drinking the right type of 
water is even more crucial. Always be cautious of the 
water you drink, drinking known bottled water is always 
the safer option. With that said, it is also important 
to make an effort to avoid foods that contain high 
calories and consume more fresh vegetables and 
fruit. Trying different foods that you’ve never tried 
before from various countries is always exciting. 
Nevertheless, preparing your body for different spices 
is always a better idea. Especially since recent U.S. 
data has confirmed that more than ten million overseas 
travelers, who travel routinely, usually face many 
sicknesses. Preventive measures include keeping an 
assortment of different types of medications in hand 
for any digestion difficulties, nausea, etc. is a great way 
to stay on the safe side.  
For those who like to be adventurous may enjoy raw 
foods. This doesn’t mean that raw foods could be 
eaten wherever and whenever. It is highly suggested 
that these types of foods are avoided as much as 
possible when traveling to other countries or regions. 
The best and safest option for food would be canned 
and fresh foods. Travelers should also stay away from 
hot spices, which could be a cause of stomach pains. 
When the most important part of being healthy is 
what you allow into your system, the activities you 
do while on your travels also could have a big impact 
on your vacation. You always want to stay awake and 
hyperactive, therefore, a couple simple stretching 
exercises, or even visiting the gym, may improve blood 
circulation and may overcome tiredness and fatigue. 
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Better health during your travels
Have you ever gotten ill during your vacation and ever 
wondered what you could’ve done to prevent it? Getting 
sick during your trip can definitely be a nuisance, especially 
for people who love to travel continuously. There may be a 
chance that that the long, somewhat tiring, journeys, have 
taken a toll on many things, especially the health of your 
body. Maintaining a healthy lifestyle during your travels 
whether your travel is for business or leisure, is always 
advised, that’s why we have taken the time to prepare 
causes, effects, preventions and even solutions on this topic.  
Strolling around in Republic Square in Yerevan, gazing at the 
Batu Caves in Kuala Lumpur or even visiting Saint Basil’s 
Cathedral in Moscow could make you pay no need to hunger. 
However, it is highly recommended that a person consumes 
between five or six small meals a day. These meals help 
increase metabolism throughout the day and lowers blood 
sugar levels that may lead to the storage of excess amounts 
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where your country’s embassy in the country you’re 

visiting is located. Losing your passport, needing to 

leave the country at any time, are some examples of 

situations you may be forcibly put in.

  Most of the emergency situations that you may face 

usually include money theft, (or any type of theft in that 

matter) and losing money. Placing money in different 

places is recommended. A secret bunker is always a good 

idea to be kept for any emergency that may occur.

  Learning the language of the country you’re visiting 

isn’t a must, however, learning a couple of basic words 

or phrases may surprisingly help you get out of many 

situations you don’t want to be in. An example of a 

phrase you may need to use is simply, “no, thank you.” 

Tourists are targets of local sellers, therefore you 

may need a phrase of rejection if they try to impose 

something on you. 

  Getting anywhere or even around the country 

you’re visiting may always seem like a hassle and 

taking expensive taxis always seems like the best 

solution! Nevertheless, it is never the only solution. 

Transportation, the local way, either by driving a car 

yourself or even by using a bicycle, will help you transport yourself 

quickly from place to place and allow you to enjoy wider variations of 

experiences during your travels.

  Sometimes people don’t usually think about the worst that 

may happen on their trip. However it’s always a better idea to be 

prepared for just about anything. This means learning First Aid 

basics is crucial. Not everyone has a doctor in them, however these 

days you can find just about everything online. Learning First Aid 

basics online could surprisingly be very informational. 

  In conclusion, whether it’s knowing both emergency locations and 

situations, being familiar with different languages and different ways 

of transportation, all of the aspects and pointers mentioned are 

ways to ease your trip and make it more enjoyable. 

Happy Traveling!
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For an enjoyable trip… be a smart traveler
Traveling over and over, gives us experiences in 

many aspects of our lives. It may even teach 

us better ways on how to travel in the future. 

However, wouldn’t it be better if you had some 

tips and pointers before your travels, instead 

of after? Why wait to learn from your mistakes! 

Continue reading to find out how to ease your 

trip and be a smart traveler. 

  To start off, visiting a different country 

means you’re away from home. Unfortunately, 

at times, this could make you very prone 

to emergency situations. That’s why, to be 

completely on the safe side, you should know 



74AL MUSAFIRSeptember 2018



AL MUSAFIR September 201822

Giving children an experience where they could 

feel the traditional Hong Kong heritage is very 

important. Therefore, make sure to remember 

to visit old villages, restaurants and shops. This 

includes a trip to the beach and spending time 

building sand castles and looking for sea shells to 

keep as a memory of this charming city. 

An unforgettable experience that shouldn’t be 

missed is the mountain passes in Hong Kong. 

Even so, parents should take great caution and 

protect their children of any harm they may face.

On the beautiful island of Lamma, families can 

take walking tours and ferry rides. You’ll also find 

many long extensive trails in Kowloon to hike 

through. 

Need I mention that there are also many 

activities for teenagers. Some of these include 

ice-skating, bowling, outdoor shooting and/or 

hiking in Causeway Bay! 

What are you waiting for? The wonders of Hong 

Kong are waiting for you and your family!
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It isn’t always easy pleasing everyone in your family 

while visiting a country, especially if age groups 

differentiate. Tourist sites for adults and activities 

that children would enjoy are sometimes difficult 

to find all in one place. That’s why, due to the 

enthusiasm of Cham Wings for taking care of the 

interests of children, we present you a trip that could 

be enjoyed by a whole family, to an enjoyable place, 

the city of wonders, Hong Kong. 

Hong Kong is considered very enjoyable by children 

from all over the world. Part of the reason why, is 

because of the famous Disneyland and Ocean Park. 

The various tours and cruises to choose from will 

also give you a whole day filled with activities, fun 

and laughter. Other exciting activities include dolphin 

watching, water sports in Lantau, or even spending a 

day on the beach! Children will be overjoyed with all 

of the options of activities they could choose from. 

Hong Kong is known for its famous gardens, zoos 

and museums. Some of which include the Botanical 

Garden and the Hong Kong Space Museum. 

This museum provides a lot of valuable, yet fun 

information to young children and even adults, since 

museums are fun and entertaining for all ages.

During your trip to Hong Kong, there are two very 

favorable options of activities. The first is going to 

Jumbo Kingdom Floating Restaurant in Aberdeen 

by boat. The second option is to visit the Rainbow 

Seafood Restaurant. You could take a free ride back 

through Tsim Sha Tsui or Aberdeen. 

After a trip on the ferry, children old enough to ride 

bicycles will enjoy renting them and taking bicycle 

rides in Cheung Chau, Moi, or in Lantau.  

Hong Kong
is for everyone
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perfect place to buy trout 

caviar, which are extremely 

popular in Russia and are 

considered an essential 

element in most Russian 

meals. 

Russia has many 

charming gardens, such 

as, Arboretum and Riviera, 

which are among the most 

popular destinations in 

the city. They contain 

thousands of beautiful 

and rare plants, as well as 

family parks. 

Sochi has changed 

extensively in recent years. 

In 2014, when the Winter 

Olympic Games were held 

in Sochi, dozens of hotels of 

all kinds appeared, in order 

for there to be enough 

places to accommodate all 

of the guests. 

You can stay in hotels 

either on the seafront or on 

the high mountains, where 

depending on the season, 

summer or winter, any area 

will be crowded. 

The trip from Moscow to 

Sochi by train takes about 

24 hours, while going there 

by plane takes only about 

two. In Sochi, you’ll find 

that there are various kinds 

of transportation except for 

the metro.
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For those seeking health, the Trinity 

Monastery is a refuge for all who seek 

treatment, hope, faith and love.

Tea is considered very special in Russia, 

especially the city of Sochi. With that said, 

if you would ever like to get a cup of tea, 

you should go to the traditional tea house 

in order to try authentic Russian tea. 

The pearl is known for its 33 waterfalls, 

which are considered the most beautiful 

tourist attractions. These waterfalls give 

the people who originally live there a 

feeling of pride. 

Salmon farms are also available and are the 
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The Pearl of the Black Sea is one of 

the most popular summer resorts in 

Russia, characterized by its distinctive 

and subtropical climate. The moderate 

winter temperatures, along with botanical 

gardens in addition to the warm waters 

of the Black Sea, allows swimming to be 

possible until the month of October. 

So, if you would like to go on an enjoyable 

cruise, head to the Black Sea where you 

could arrange daily trips on boats and 

yachts. 

There are also many distinctive activities 

available for adventurous people, such as, 

exploring caves, enjoying river cruises near 

the waterfalls, horseback riding and hiking 

in the mountains. As well as many other 

tourist attractions such as the woodland 

in the center of the city, the biggest group 

of oak trees in Russia, along with a huge 

tree tunnel, which includes cypress trees.

The mountain summit of Achishkho, 

allows you to have the most astounding 

view of the Caucasus Mountains, which is 

described by some as, “the jewel of tourist 

destinations.”

The Caucasus Mountains are believed to 

make up the beautiful background that the 

city of Sochi is known for. It also includes 

the Krasnaya Polyana ski resort. 

 Sochi- The
 Pearl of the
Black Sea
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United Arab Emirates. The museum 

sends its message through exhibits 

at the airports’ old headquarters, 

which seeks to educate emerging 

generations on the history of aviation 

and the development of life in Sharjah. 

The Sharjah Maritime Museum was 

created because marine life is one of 

the main parts of Sharjah’s heritage. 

It was also created for tourists to 

get to know more about Dhow boats, 

which were used for many purposes 

such as, trade, fishing and pearl 

hunting. Each boat was designed 

for its own use. In the museum you 

can see real Arabian pearls and learn 

how they were found, collected 

and how their weight and size was 

determined. Learn how to hoist 

or lower the sails on the boat and 

last but not least, how to fish… the 

traditional way. 

Last but not least, before you leave 

this heritage city, make sure to 

do your best to visit the Sharjah 

Science Museum, which now 

includes more than 50 attractive 

exhibitions suitable for all age groups, 

enabling tourists to discover science 

through experiments, tricks, colors, 

aerodynamics, low-temperature 

physics and physiology. 

All of this makes Sharjah a historic 

city full of heritage and attracts 

millions of tourists annually, Cham 

Wings Airlines now has direct flights 

to Sharjah, which makes visiting this 

beautiful country even easier. 
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There are many other things that 

Sharjah still has to offer. Within 

the Sharjah Museum, you’ll find 

details of the original Arabic written 

language and all of the secrets and 

facts. You’ll find that many Emirati 

and well-known artists contributed 

to the creation of the Arabic written 

language. 

This gives the tourist an opportunity 

to get to know the Arab heritage 

over the centuries in the form of 

written texts and wonderful letters. 

You’ll also find many souvenir idea 

opportunities to take back to your 

family and friends, such as Arabic 

fonts written on canvases, wood, 

paper and porcelain. 

All areas in this country are rich 

in culture, heritage and history. 

However, one of the most important 

points of interest in the UAE, is the 

fort of Sharjah. The fort of Sharjah 

is a one of a kind building made of 

traditional coral and rock. The Citadel 

is also known to be one of the most 

beautiful historical building in the 

area. 

If you have an interest in the world of 

aviation and its history, the station 

museum in Al-Sharqa will definitely 

be much of your delight. The station 

museum was the first airport in the 
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 A historical
 trip in one of
 Sharjah’s oldest
museums
Sharjah is a bright emirate with a unique 

blend of culture, heritage, art and 

outdoor activities. Sharjah is known as 

one of the most distinctive countries for 

family trips. A very well-known area in 

Sharjah is al-Qasba. Al-Qasba is an area 

that overlooks the sea. It is a vast space 

for children, offering many activities 

that they, including their parents and 

whole families could enjoy. 

Al-Qasba also includes other enjoyable 

activities for those who have an interest 

in entertainment. You’ll find theaters, art 

exhibitions, music shows, etc. 

Sharjah and it’s major history, is always 

open to visitors, while outdoor activity 

lovers can enjoy an exciting four-wheel 

drive ride through sand dunes before 

relaxing on the soft white sand beaches 

or diving in the deep blue waters.

History and research enthusiasts 

can observe the rare artifacts at the 

Museum of Islamic Civilization, one of 

the most important tourist attractions 

in the United Arab Emirates.

This museum has more than 5000 

artifacts from around the Islamic world, 

making it one of the best places to visit 

in the UAE with family.
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earthquakes that had 

occurred, there is still 

more than one tomb 

available. 

This includes the 

theater, built using the 

Roman style, which can 

accommodate more 

than three thousand 

spectators. It is the 

largest building in 

Petra. The city also 

includes temples, place 

of offering and cobble 

stone streets all carved 

in pink rock which adds 

distinction to the city. 

Something that adds 

to the excitement of 

mobility in this country 

are camel rides. They can 

take you to the place of 

your visit with a unique 

experience that adds some 

adventure to your trip. 

Another highlight of 

the city of Petra is the 

Monastery. The dramatic 

carved structure of the 

rock shouldn’t be missed. 

You must climb 800 stairs 

to be able to reach it, once 

at the top, you’ll find a vast 

space and mesmerizing 

views. 
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Towards the end of the 

Siq pathway, you’ll find a 

beautiful view that truly 

shows the charm and beauty 

of this place. You’ll find a 

famous safe that looks like 

a beautiful painting carved 

in pink rock. When the sun 

shines on it, its charming 

colors are revealed. 

The history of the safe 

is just as beautiful as its 

looks. It dates back to the 

first century AD. The carved 

painting was designed to be 

the tomb of one of the most 

important Nabataeans. To see 

how great this place is, you’ll 

discover the drainage channel 

which is located at the top 

and side jams adjacent to the 

safe. 

This beautiful piece of 

artwork, the safe, is only the 

beginning of the exploration 

of Petra which includes 

many other treasures. These 

include Petras nature, which 

is reflected in the most 

beautiful images and the 

engineering aspect of Petra 

which show the high degrees 

of art and accuracy. 

You shouldn’t miss the 

opportunity to visit the rock-

cut tombs decorated with 

exotic inscriptions. Regardless 

of their history, age and the 
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Among the famous cardamom seeds, 

that Jordan is known for, we’ll take 

you on a journey to the treasures of 

Jordan, including its most beautiful 

tourist areas. Jordan is known for 

being one of the Seven Wonders 

of the World. These titles that 

Jordan has been given, don’t even 

completely describe the state of 

admiration which that captures the 

heart when you gaze at the great 

modern achievement of this country 

Jordan. Petra was carved by the Arab 

Nabateans. Its location is considered 

strategic since it forms a link and 

point of convergence between the 

Arabian Peninsula to the south and 

the Levant north to the heart of 

Europe and even China, on the silk 

and spice trade road. 

Entering the heart of this city 

is thrilling. The only way to the 

entrance is through the “Siq” which 

is a massive rocky pathway with a 

height of more than 80 meters made 

up of colorful rocks and a gravel floor. 

Usually you can only go through this 

pathway by foot, however, to ease 

the way of entry for elderly people, 

horses, camels or horse-drawn 

carriages could be rented. 

 Petra-The
 Wonder Of
Wonders
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President of the General 

Sports Federation, Major 

General Yasser Mhanna 

Shaheen, Director of the 

Physical Training and Sports 

Department of the Al Jeish 

Football club and Brigadier, 

Mohsen Abbas. The ceremony 

was held at Dunes Restaurant 

in Damascus, Syria. 

Major General Shaheen 

thanked the attendees for 

accepting the invitation to the 

ceremony. He also thanked the 

management of Cham Wings 

Airlines, represented by Mr. 

Anwar Shammout, Chairman 

of Shammout Group and all 

the members of the Board of 

Directors for their continuous 

support to the club. Awards 

were also presented to all of 

the top players in the Syrian 

Arab Army team. 

Cham Wings considers the 

support they provided as a 

duty and a part of its mission 

towards the Syrian community 

to which it belongs. Cham 

Wings Airlines always looks 

forward to representing Syria in 

all economic, cultural, touristic 

and sporting events and 

forums and to do everything in 

its power to contribute to the 

image of a bright country that 

the company is proud to belong 

to. 
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 Cham Wings Airlines honors top athletes
from the Syrian Arab Army team

Cham Wings Airlines, the first national private air 

carrier in Syria, is a huge supporter of the Syrian Arab 

Army team of Al Jeish Football Club. That’s why, on 

the 5th of August, Cham Wings Airlines, sponsor 

of the club, participated in a ceremony honoring 

top athletes from the Syrian Arab Army team. The 

ceremony was organized by Al Jeish Football Club, 

under the supervision of the General Sports Federation 

in the presence of Major General Mowaffak Joumaa, 
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of tourism, travel and aviation.

A video was also presented to the 

guests of the ceremony all about 

Cham Wings Airlines and its most 

important stations, aircraft fleet, 

services and operational programs 

in addition to shed light on its 

strategy and plans, especially in 

support of community issues in all 

areas.

Cham Wings has commenced 

regular flights to Queen Alia 

International Airport twice a week 

on Sundays and Wednesdays.

Cham Wings Airlines, the first 

Syrian private airline company 

was established at the end of 2011 

with a national capital, as one of 

the commercial Shammout group 

companies.

It is operating its flights to 

many high demanded regional & 

international destinations in the 

world. Flights are currently operated 

from Damascus International 

Airport to Kuwait, Khartoum, Beirut, 

Baghdad, Najaf, Muscat, Doha, 

Dubai, Kamishli, Amman, Moscow, 

Sharjah, etc., and soon to other new 

destinations.

Cham Wings applies the highest 

standards of safety and security in 

the world and offers its passengers 

and customers the best ground 

and air services, which earned them 

a good reputation in the local, 

regional and international travel 

market.
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In celebration of the start of 

operations of direct flights from 

Damascus International Airport to 

Queen Alia International Airport in 

Jordan, the company held a special 

official ceremony at the airport on 

Sunday, the 29th of July, 2018. The 

ceremony was attended by many 

official figures such as, social and 

diplomatic as well as directors and 

representatives of The Jordanian 

and Syrian Civil Aviation Authority, 

the Airport Administration and 

some of the owners of events and 

companies operating in the sector 

 Cham Wings Airlines celebrates the launch of its
first flights to Queen Alia International Airport
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passengers.  

It is worth 

mentioning that 

Cham Wings Airlines 

has implemented 

many of its planned 

operations in order 

to expand, like direct 

flights to Vnukovo 

International Airport 

in Moscow, Russia.

Cham Wings Airlines, 

established in 2011 

as the first Syrian 

private airline, owned 

by Shammout Group, 

operates flights from 

Damascus Airport 

to many cities 

such as, Kamishli, 

Beirut, Baghdad, 

Najaf, Basra, Erbil, 

Khartoum, Kuwait, 

Muscat, Tehran, 

Yerevan (Armenia), 

Moscow, Sharjah, 

Amman and soon, 

Dubai and Abu Dhabi. 

Cham Wings Airlines 

provides the highest 

standards of safety 

and security, 

including the best 

ground and air 

services in order to 

deliver to passengers 

the services they 

deserve.  
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Cham Wings Airlines started 

operating direct flights from 

Damascus to Sharjah on Friday, 

the 14th of July, 2018. The 

flight took off from Sharjah 

International Airport carrying a 

number of passengers on the 

modern Airbus A-320. 

The decision that Cham Wings 

Airlines took to launch flights 

with the start of the holiday 

season to the United Arab 

Emirates, has led to many 

positive reactions among 

Syrians, especially those 

currently residing in the UAE. 

The flights will be operated 

on Saturdays, Mondays and 

Wednesdays each week. Flights 

are also available on Fridays. 

This new destination will 

definitely fulfill the needs and 

requirements of the passengers 

in both Damascus and Sharjah. 

The company will also be soon 

starting direct flights to both 

Dubai and Abu Dhabi in order 

to contribute to the expansion 

of its network of stations and 

to meet the necessities of the 

 Cham Wings Airlines begins operating
direct flights from Damascus to Sharjah
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Dear travelers,

Once more, allow me to welcome you all on your carrier board, Cham Wings airlines and throughout 

your inflight magazine “Al Mousafer,” which always allows us to communicate together and share the 

best memories with you wherever we fly.

The past summer was very exciting and distinctive as it had included significant events which 

contributed to the process of the recovery of our beloved Syria and to the return of safety and 

stability to our homeland which we are proud to be a part of.

Cham Wings Airlines has also achieved many advances this summer including new various services 

and new destinations as well. The new destinations which have been recently added to our route map 

such as, Moscow, Sharjah, Amman (Jordan,) in addition to our other direct destinations, have served 

our Syrian community by linking them to their home land, Syria.

The importance of these new destinations, especially to the Syrians residing in them, is no secret. 

Even the new direct destinations, reduce travel costs and expenses. This channel also contributes to 

the support of air freight, air transport and trade like all of the other destinations. 

The company has also increased the number of flights from several destinations, focusing on times 

like the summer holidays for the reason being that customers and passengers have decided to spend 

their vacations and holidays in their country, Syria, especially after the increase of safety and peace 

throughout the country. 

We at Cham Wings, will always continue to be committed to our mission and to strive to provide all 

that our travelers deserve. We have been working hard to fulfill and meet all of our obligations to our 

passengers, their opinions and suggestions, including all that contributes to our development is urged 

in order to progress the company.  

We promise to always do our best to meet your ambitions and requirements. Just like we do 

everything in our power to ensure you have a safe and comfortable journey with the highest 

standards of safety and security that we persistently apply.  

Thank you for your trust in Cham Wings and I wish you comfortable and safe flight. 

EDITORIAL

Chairman 


