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أعزائي المسافرين ،،
اسمحوا لي أن أتوجه لكم بعطر التحية وأطيبها وذلك مع بدء موسم اإلجازات والعطالت وصيف نأمل أن يحمل لكم 

مع أجنحة الشام للطيران الفرح والسرور، وسعادة لقاء األهل واألحبة وقضاء أمتع األوقات في ربوع وطن يشتاق 
لرؤيتكم ويتعافى بعودتكم..

لقد أعدت أجنحة الشام للطيران لصيف هذا العام مجموعة مميزة من العروض واألسعار الجذابة لمحطاتها المباشرة 
وغير المباشرة، إضافة للبرامج السياحية المليئة بالمفاجآت والمغامرات من خالل قسم العطالت التابع للشركة وذلك 
بهدف قضاء أجمل األوقات واإلجازات في بلدان ومحطات عديدة نقوم بتسيير رحالتنا المنتظمة لها منها وإليها، مثل 

أرمينيا، بلد الطبيعة والموسيقى والجمال ودبي المدهشة بعروضها الصيفية الممتعة لهذا العام والوصول إلى 
آسيا الحقيقية ماليزيا وغيرها الكثير.

وفي معرض اهتمامنا الدائم بتلبية احتياجاتكم لهذا الصيف فقد قامت الشركة بزيادة عدد رحالتها الجوية المنتظمة 
 للبلدان والمحطات التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المقيمين السوريين مثل 

ً
والمجدولة لمحطات مختلفة  وخصوصا

الكويت، الشارقة، مسقط، الخرطوم، أربيل وغيرها.
والبد من التنويه إلى أن العديد من مسافرينا األعزاء قد شعروا ولمسوا التطور الكبير الذي تحظى به أجنحة الشام 
بشكل مستمر والسيما باآلونة األخيرة، هذا التطور الذي شمل العديد من خدماتنا األرضية والجوية على حد سواء 

 حقيقية لجهود كبيرة نبذلها بإصرار لتحقيق رغباتكم وطموحاتكم وما زلنا 
ً

 من فراغ، وإنما جاء ثمرة
ً
والذي لم يأت أبدا

نعمل بجد وإخالص البتكار كل ما يساهم في إضافة قيمة لتجربة سفركم على متن خطوطنا.
 افتتاح مكاتب مبيعات وحجوزات ألجنحة الشام في كل من محافظتي حمص وحلب 

ً
وضمن هذا اإلطار، تم مؤخرا

إضافة إلى افتتاح فروع جديدة للشركة في كل من منطقة المزة وفي فندق الداما روز إضافة للمكتب الرئيسي 
في منطقة الفردوس بدمشق، وكل ذلك بهدف تخفيف األعباء عن مسافرينا في هذه المناطق وتسهيل الوصول 

والحصول على خدماتنا فيها.
 
ً
 حرصنا الشديد على تقديم أفضل وأعلى مستويات الجودة من الخدمات، فإننا ملتزمون أيضا

ً
ونحن نؤكد دائما

بالمحافظة على تطبيق أعلى معايير األمن واآلمان في كافة رحالتنا وبما يتطابق مع أصول المعايير العالمية التي 
 عن االستفادة من مالحظاتكم وتقييمكم لعملنا 

ً
تطبقها كبرى شركات الطيران الدولية، كما أننا لن نتوانى مطلقا

 ممتعة التنسى .
ً

كي نحقق طموحاتكم ونقدم لكم كل ما يناسب احتياجاتكم لنجعل من سفركم معنا تجربة
 

ً
 قصة نجاح خالدة

ً
 بخدمتكم ونسعى كي تكون أجنحة الشام للطيران خياركم األفضل ولنكتب معا

ً
نفخر ونرقى دوما

.
ً
بخلود هذا الوطن الكبير الذي ننتمي إليه  جميعا

مع تمنياتي لكم بسفر سعيد وإلى لقاء قريب يتجدد باستمرار... 
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Make Them Smile
On Eid Al-Adha.

We wish you and your family
a happy Eid
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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
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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.

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 7 كغ باليد، كما نقدم لك أيضا

فطور، غداء، عشاء مجانية.
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أقامت أجنحة الشام للطيران حفل 

إفطار رمضاني في فندق شيراتون 

دمشق، كرمت من خالله وكالءها 

المتميزين من مكاتب السياحة 

والسفر، وذلك بحضور شخصيات 

دبلوماسية واقتصادية وإعالمية. 

السيد نزار سليمان المدير التجاري 

في أجنحة الشام للطيران قدم 

الشكر واالمتنان الكبير لوكالء 

الشركة ومكاتبها السياحية 

 الضوء على جهودهم 
ً
مسلطا

المبذولة خالل العام الماضي 

 إلى أنهم شركاء النجاح في 
ً
ومشيرا

مسيرة عمل الشركة منذ تأسيسها 

حتى اآلن، كما استعرض السيد 

سليمان أهم المحطات والنشاطات 

التجارية التي حققتها الشركة 

 بتقديم 
ً
خالل هذه الفترة واعدا

المزيد من الخدمات وتسهيل عمل 

الشركات ومكاتب السياحة التي 

 أن تنتج 
ً
تعمل مع الشركة متمنيا

هذه الشراكة االستراتيجية عمل 

متمز  يحصد من خالله الجميع النتائج 

المنشودة.

وفي كلمة مجلس إدارة أجنحة 

الشام التي ألقاها مدير تطوير 

كر 
َ

األعمال السيد أسامة ساطع ش

جهود القسم التجاري على هذا 

 حرص أجنحة الشام 
ً
الحفل مؤكدا

الدائم على تقديم الصورة المثالية 

أجنحة الشام للطيران تقيم مأدبة إفطار وتكرم وكالءها 
والمتميزين من مكاتب السياحة والسفر
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للناقل الجوي الوطني وبما يتناسب مع 

 إلى أن 
ً
تطلعات وطموحات المسافر، والفتا

النجاح الذي وصلت إليه أجنحة الشام يرتكز 

على ثالث دعائم أساسية ال يمكن المساس 

بها وهي السالمة واألمان للمسافرين وجودة 

الخدمات األرضية والجوية، إضافة إلى تقديم 

السعر األنسب واألفضل وكل ذلك ُيقدم من 

خالل كادر وظيفي مدرب ومؤهل يبذل كل ما 

بوسعه لتقديم مفهوم راق ويصنع عالمة 

فارقة في مفهوم ثقافة السفر.

الدكتور الشيخ أحمد قباني، مدير األوقاف 

كر فيها 
َ

 ش
ً

السابق في دمشق قدم كلمة

رئيس مجلس إدارة أجنحة الشام وأعضاء 

 إلى أن 
ً
المجلس على هذه الدعوة مشيرا

شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والمحبة 

 تساهم 
ً

واأللفة ومثل هذه اللقاءات فرصة

في توطيد عرى المحبة وتقوي الروابط 

والعالقات بين أبناء المجتمع الواحد.
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 من 
ً
إلى جانب ذلك تضمن الحفل عددا

 
ً
الفقرات واللوحات الرمضانية التراثية وعرضا

ألهم نشاطات الشركة وفعالياتها خالل 

العام.

وفي لفتة كريمة، قامت شركة «شموط 

أوتو» لتجميع السيارات، إحدى شركات 

 بالسيد 
ً

مجموعة شموط التجارية ممثلة

محمد منير شموط المدير العام لشركة 

شموط والسيد نبيل الملقي مدير المبيعات 

اإلقليمي للشركة، بتكريم سعادة سفير 

جمهورية الصين في دمشق وقدمت له 

 لجهوده 
ً
، وذلك تقديرا

ً
 دمشقيا

ً
سيفا

المبذولة.
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كما قام السيد نزار سليمان واآلنسة نديدة 

الحمصي، نائب المدير التجاري بتكريم األوائل 

المتميزين من الوكالء ومكاتب السياحة 

والسفر، حيث أعرب الفائز بالمرتبة األولى 

من حيث المبيعات السيد فايز طعمة «مدير 

مكتب السماء الزرقاء» عن فخره واعتزازه 

بالعمل مع أجنحة الشام وبالفوز بهذا 

المركز .

كما جرى السحب على العديد من التذاكر 

المجانية للحضور شاركت بتقديمها الفنانة 

القديرة وفاء موصلي.
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علن افتتاح مكتبها الجديد 
ُ
أجنحة الشام للطيران ت

في محافظة حمص

افتتحت أجنحة الشام للطيران مكتبها للحجز والمبيعات 

في فندق سفير حمص، وذلك في يوم السبت 18 أيار 

2019، حضر االفتتاح السيد طالل البرازي محافظ مدينة 

حمص وعدد من الشخصيات االقتصادية وأصحاب مكاتب 

السياحة والسفر في حمص والمنطقة الوسطى كما 

حضر من شركة أجنحة الشام السيد نزار سليمان «المدير 

التجاري» والسيد أسامة ساطع «مدير تطوير األعمال» 

والسيد خالد إبراهيم «مسؤول التسويق» وعدد من 

موظفي القسم التجاري والشركة.

يأتي افتتاح هذا المكتب بموجب اتفاقية شراكة عمل 

بين األجنحة وفندق سفير حمص ممثلة برئيس اتحاد غرف 

السياحة السورية ومدير فنادق سفير السيد محمد 

خضور.

كما حضر حفل االفتتاح عدد من اإلعالميين وممثلون 

لفعاليات تجارية واقتصادية واجتماعية مختلفة.

سيساهم مكتب أجنحة الشام في فندق سفير حمص 
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بتقديم خدمات الحجز إصدار التذاكر على خطوط أجنحة الشام 

للطيران وبما يلبي احتياجات مسافري محافظة حمص والمنطقة 

الوسطى ويساعد في تذليل صعوبات إجراءات الحجز والسفر 

وإصدار التذاكر، إضافة إلى خدمات الشحن ويعتبر مكتب سفير 

حمص المكتب الثالث بعد أن افتتحت أجنحة الشام مكاتبها في 

كل من محافظتي الالذقية وحلب.
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أجنحة الشام للطيران تعلن عن افتتاح مكتب 
رئيسي لها في حلب الشهباء 

ضمن حفل كبير أقامته شركة أجنحة الشام للطيران 

في مدينة حلب - فندق شيراتون حلب، تم االفتتاح 

الرسمي لمكتبها وذلك بحضور شخصيات رسمية كان 

أبرزها حضور عضو المجلس التنفيذي في محافظة 

حلب السيد عالء الدين مؤذن ممثل محافظ مدينة 

حلب، وشخصيات اقتصادية وإعالمية عديدة إضافة 

إلى أصحاب مكاتب السياحة والسفر .

تضمن الحفل تكريم المغامر السوري سامر عقاد 

لوصوله إلى أعلى قمة جبلية في العالم قمة 

إيفرست ورفعه العلم السوري.

كما تم إجراء سحب على عدد من تذاكر السفر 

المجانية للحضور، وتخلل الحفل فقرات من القدود 

الحلبية التراثية.

المدير التجاري في الشركة السيد نزار سليمان بين 

أهمية افتتاح المكتب في تأمين خدمات السفر 

والتنقل ألبناء المدينة التي عانت من اإلرهاب وانتصرت 

عليه، إلى جانب اإلسهام في تنشيط الحركة التجارية 

واالقتصادية من خالل استخدام خطوط شركة أجنحة 

الشام للطيران التي توفر للمسافر أجواء الراحة 

 إلى استمرار الشركة في تطوير أدائها 
ً
واألمان، الفتا

 من إصدار التذكرة 
ً
وعملها لتأمين كل الخدمات بدءا

حتى وصول المسافر إلى مقصده في عدد من الدول 

العربية واألجنبية عبر الرحالت المباشرة وغير المباشرة.

كما بين السيد أسامة ساطع مدير تطوير األعمال 

في الشركة أن افتتاح مكتب مبيعات بحلب بأعلى 

 ًعلى أبناء 
ً
المواصفات يليق بمكانتها وينعكس إيجابا
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ً
حلب والفعاليات كافة، فخطوط الطيران تشكل شريانا

 لخدمة أبنائها من صناعيين وتجار ومغتربين 
ً
اقتصاديا

بهدف المساهمة الفاعلة في إحياء المدينة وإعادة 

إعمارها وتقديم الخدمات ألهلها.
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أجنحة الشام للطيران تدعم أنشطة عديدة خالل 
شهر رمضان المبارك ...

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء بات من الممكن إلقاء الضوء على األنشطة االجتماعية ألجنحة 

الشام للطيران خالل ذاك الشهر الفضيل، حيث عمدت األجنحة في رمضان األخير « d1440- 2019» إلى المشاركة 

الفعلية بعدد من األنشطة االداعمة لفئات من المجتمع السوري متمنية إدخال الفرح والسرور إلى قلوب من قضت 

معهم تلك األوقات.
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مشاركة مع جمعية األنعام في 

مبادراتها الخيرية:

 يحتل شهر رمضان المبارك مكانة استثنائية في األنشطة 

االجتماعية، إذ تتضاعف األعمال الخيرية ضمن أيامه، 

وألن الغذاء من أكبر نعم الله علينا ووجب علينا حفظه 

وتكريمه، كنا برفقة جمعية األنعام الخيرية خالل تأدية 

بعض المشاريع الهادفة للخير والعطاء.

مبادرة عبيها بإيدك: 

اإليمان الدائم بالمسؤولية االجتماعية هو مبدأ أساسي 

من مبادئ األجنحة، والسيما خالل شهر المحبة الكريم، 

لذا كان فريقنا شريك أساسي لجمعية حفظ النعمة خالل 

تعبئتهم للوجبات الغذائية قبيل فترة إفطار اليوم ال14Ơ من 

شهر رمضان الفائت.
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أجنحة الشام للطيران تقيم مأدبة 

إفطار في دار الرحمة لرعاية األيتام : 

أحيا فريق أجنحة الشام للطيران ساعات اإلفطار المباركة 

الƠ 17  من رمضان الفائت، مع أطفال دار الرحمة لأليتام 

قسم الذكور، حين اجتمعوا على مأدبة إفطار واحدة، 

ترسخ القيم االجتماعية والتكافل الذي أكدت عليه 

سياسة الشركة.

 فنية للغرقة الفتية الدولية في 
ً
تضمن اإلفطار عروضا

دمشق ”JCI“ باإلضافة إلى مجموعة من النشاطات 

واأللعاب التي شارك بها فريقنا مع األطفال، كما تم 

 للصداقة 
ً
توزيع الهدايا التذكارية ألطفال الدار عربونا

والمحبة.
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أجنحة الشام للطيران تكرم الطالب السوريين 
األوائل في الكويت 

من خالل شعورها الدائم بالمسؤولية اتجاه فئات المجتمع 

السوري في الداخل والمغترب، قامت أجنحة الشام للطيران 

بتكريم الطالب الخمسة األوائل السوريين وذلك في السفارة 

السورية في دولة الكويت الصديقة.

حيث بين مصدر مسؤول في أجنحة الشام للطيران أن الطالب 

السوريين في المغترب استطاعوا أن يثبتوا قدرتهم على 

 إن هذا 
ً
، مضيفا

ً
تخطي الصعاب ورفع اسم بالدهم عاليا

التكريم ينبع من حرص األجنحة على تكريم وتقدير الطالب 

المتميزين والمتفوقين لتشجيعهم على بذل المزيد من 

النجاح والتفوق، فال شك أن التكريم يرفع من حماس الطالب 

المتفوقين ويشجع زمالءهم على أن يكون مثلهم في دائرة 

النجاح والتميز. 
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في وسط العاصمة السورية دمشق، وإلى الغرب من ساحة 

الشهداء «المرجة» تقوم أروع عمارة عثمانية إسالمية ذات 

طابع دمشقي هي التكية السليمانية التي بناها السلطان 

سليمان القانوني عام 1554م، لتمتد على مساحة أحد عشر 

ألف متر مربع في مشهدية معمارية تجمع بين السحر واأللق 

والوداعة، تظلل أطرافها أشجار الصفصاف والصنوبر، ويجري 

بردى شمالها، بينما يحدها من الجنوب نهر بانياس أحد فروع 

بردى.

تعّبر مباني التكية السليمانية عن تراث وثقافة دمشق 

المتعددة، والتي تلونت بروح حضارية ومعمارية وثقافية 

إسالمية شرقية أصيلة. ولعل أروع ما يميز التكية هي 

الزخارف التي تعلو أبوابها ونوافذها أو التي تزين جدران 

المسجدين فيها من الداخل على شكل سجاجيد، وهذه 

الزخارف مؤلفة من ألواح خزفية صنعت كلها في دمشق على 

شكل كتابات قرآنية وزخارف نباتية، اكتست باللونين األزرق 

واألخضر وبعض اللون األحمر الرماني الذي تمتاز به ألواح الخزف 

الدمشقي.

تتألف التكية من عمارتين غربية وشرقية، وقد أقيمت 

الشرقية على الطراز العثماني االستانبولي، أما العمارة 

الغربية فتضم التكية، وهي محاطة بسور له ثالثة أبواب 

رئيسية وصحن سماوي فيه بركة ونافورة جميلة، بينما بلط 

الصحن بالحجارة البيضاء والسوداء، أما األروقة فمسقوفة 

 كبيرة. أما 
ً
بقباب صغيرة، ووراءها قباب أكبر تسقف غرفا

مسجد التكية الرائع فيقع في الجهة الجنوبية منها، ويتميز 

التكية السليمانية .. قلب دمشق األثري 
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بمئذنتيه النحيلتين الرشيقتين، وهما متساويتان في 

 في المآذن لم يكن 
ً
 جديدا

ً
االرتفاع والشكل، ويمثالن طرازا

 في دمشق قبل بناء التكية، أما الجهة الشمالية 
ً
معروفا

فتتألف من غرف كبيرة مسقوفة بالقباب وترتكز على 

أعمدة حجرية داخلية، وفي التكية سوق تجاري يتألف 

 لتوفير احتياجات الحجاج وهم في طريقهم 
ً
من 22 حانوتا

، أما اليوم يوجد فيها محال بيع 
ً
إلى مكة المكرمة قديما

الفضة واالنتيكات الدمشقية وصابون الغار المصنوع من 

الزيوت الطبيعية، ويتضح من أقسام التكية اإلسالمية 

أن وظائفها تتحدد في إقامة الشعائر والعبادة وإيواء 

وإطعام المساكين والفقراء وأبناء السبيل وتعليمهم، 

وكذلك توفير اإلقامة واالستراحة للحجيج المسلم القادم 

من آسيا الوسطى وأوروبا في طريقهم للحجاز.
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عيد األضحى ...

فرصة مناسبة 

لقضاء اإلجازات

أيام قليلة تفصلنا عن عيد 
األضحى المبارك للظفر بالمزيد 

من الفرح والمرح بهذه المناسبة 
الجميلة، ولعل أجمل ما فيها هو 

العطلة الممنوحة في عدد من 
الدول العربية، والتي يغتنمها 

الكثيرون كفرصة جيدة للتمتع 
بإحدى رحالت عيد األضحى.. سواًء 

كانت عطلتك قصيرة أو طويلة، 
تابعنا في هذا الموضوع لنقترح 
عليك اشهر الوجهات السياحية 

في عيد االضحى 2019.

أجنحة الشام تقدم 
لكم وجهات غير 

تقليدية 
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دبي وجهة مفضلة للكثير  .. 
هل ستكون بينهم؟

تقدم مدينة دبي لزوارها بعض األنشطة الشيقة والمثيرة، ومنها 

جولة لمشاهدة المعالم السياحية البارزة في المدينة على متن 

طائرة مروحية،استقل المروحية وحلق بها في السماء العالية 

وشاهد برج خليفة أطول برج وناطحة سحاب في العالم، وفندق برج 

العرب الذي يقدم خدمات بتصنيف 7 نجوم، وكذلك مجموعة جزر نخلة 

الجميرة وهي عبارة عن مجموعة من الجزر على شكل نخلة، متع 

عينيك بجمال مناظر دبي من خالل استقالل قارب «العبرة» التقليدي، 

كذلك يمكنك خوض تجربة الهبوط بالمظالت المثيرة 
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يريفان.. لما ال تختارها 
هذه المرة؟ 

تشكل يريفان عاصمة أرمينيا الوجهة األمثل 

لعشاق الثقافة، ورغم كونها مدينة صغيرة إال 

أنها تزخر بالمعارض الفنية والمتاحف والمسارح 

والمباني المستوحاة من ألق العمارة السوفيتية 

القديمة، ناهيك عن األجواء العفوية المريحة 

والمقاهي الشعبية الثقافية، ما يجعل منها 

وجهة مثالية لتجربة سياحية فريدة.

وتنفرد العاصمة األرمينية خالل عطلة األعياد 

بطابع خاص يستحضر سحر البحر األبيض 

المتوسط، حيث يتمتع السكان المحليون بنمط 

 ممتعة في المقاهي 
ً
حياة هادئ يقضون أوقاتا

والحدائق ويتنزهون على طول الشوارع في 

سياراتهم، كما تحتضن المدينة العديد من 

التجارب الثقافية، من المعارض الفنية والمسارح 

وأركان المشروبات المتميزة وعروض الموسيقى 

الحّية، وتشكل المدينة بداية مثالية الستكشاف 

سائر المدن األرمينية.
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تـذكـرة سـفـر مجـانيـة
الى أي وجـهـة من وجـهـاتـنـا الـمـبـاشـرة

عـنـد حصـولـك عـلـى  نـقـطـة
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الكرملين جدران من ذهب وأرض من مرمر .. 
ما ال  تعرفونه عن أفخم قصر في روسيا 
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ُمحبو التاريخ والمهتمون باآلثار سوف 

يجدون في متحف الكرملين ضالتهم، 

حيث يمتلئ المكان عن آخره بمجموعة 

هائلة من القطع النادرة واللوحات 

الفنية ألشهر الرسامين ومخطوطات 

تاريخية قديمة خاصة باالمبراطورية 

الروسية التي تركها الملوك والرؤساء 

الذين تعاقبوا على ُحكم البالد ُمنذ 

أكثر من 500 عام مضت.

يخفي خلف جدرانه المصنوعة من 

 من المباني 
ً
الطوب األحمر عديدا

الحكومية ومجمع المتاحف العمالقة، 

حيث توجد مئات اآلالف من القطع 

األثرية التي تحكي عن تاريخ وثقافة 

روسيا، ويكشف الكثير من األسرار 

ليعد أكثر األماكن غرابة في روسيا.

تم تحويل القصور الموجودة فيه 

إلى متاحف تواكب عصرنا الحالي، 

وتقع هذه المتاحف في قلب مدينة 

موسكو بمواجهة الميدان األحمر في 

جارية 
ُ
موسكو وعدد من األسواق الت

ويبلغ ارتفاع أعلى قمة بها أكثر من 

.
ً
25 مترا

هنا سيمكنك القيام بجولة سياحية 

في عدد من القصور أو المتاحف 

القديمة األثرية في حرم الكرملين 

بصحبة أحد الُمرشدين السياحيين داخل 

القصور والذي من شأنه أن  يجعل 

جولتك أكثر ُمتعة ويزودك بُملخص 

لتاريخ المكان والقصور والتاريخ 

الروسي والعادات والتقاليد القديمة 

وأهم المالمح الثقافية.



30AL MUSAFIRJuly 2019

تقع على مقربة من جدران الكرملين 

حديقة ألكساندر من الشمال الغربي 

التي تتيح لكم فرصة الجلوس 

وقضاء وقت ممتع بين أحضان 

الطبيعة وأمام النوافير الروسية 

الشهيرة، حيث ستحبون الهواء 

المنعش وستشعرون بالراحة 

والهدوء. 

من منا ال يحب أخذ كثير من الصور 

التذكارية من األماكن الجميلة  

حين نقوم بزيارتها؟؟

التقطوا أنفاسكم واجلسوا في أحد 

المقاهي أو المطاعم داخل األبنية 

القديمة التاريخية أو المطلة على 

الساحة وتمتعوا بإطاللة رائعة على 

األماكن األثرية الجميلة والتقطوا 

فيها أجمل الصور والسيلفيات 

بالهواء الطلق التي من شأنها أن 

مكنك من االحتفاظ بذكرى رائعة 
ُ
ت

من زيارتك الشيقة إلى هذا المكان 

التاريخي العريق وال تنسوا أن تجربوا 

مذاق األطباق الروسية الشهية في 

تلك المقاهي والمطاعم.

كما ال تنسوا الذهاب إلى الساحة 

الحمراء وهي المكان األكثر شهرة 

في روسيا قاطبة وموسكو خاصة، 

حيث تقع في قلب العاصمة على 

شكل مربع يفصل الكرملين عن 

 ،
ً
المقر الرسمي لرئيس روسيا حاليا

وبها توجد النقطة التي تشكل 
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قلب موسكو، والتي يقصدها ذوو األحالم 

 لتحقيقها، وتعرف 
ً
الكبيرة من الشباب طلبا

هذه الساحة بكونها أحد الفصول التاريخية 

الهامة لروسيا حيث مر بها الكثير من 

األحداث الهامة، وهي اليوم مكانا رسمي 

لتنظيم الحفالت الموسيقّية البارزة، واألعياد 

العسكرية والوطنية، والعام الجديد، وغيرها، 

 
ً
وإذا كنت من زائري هذه الساحة يوما

ما فستكون أمام ”سانت باسيل“ وهي 

الكنيسة التاريخية التي تقف في صمود 

وكبرياء بقلب الساحة الحمراء لتعلن عن جمال 

ال يقاوم من األلوان واألشكال والتصميم 

المعماري الفريد بما في ذلك القباب، 

 
ً
واألقواس واألبراج، التي يحمل كل منها نمطا

، ولعل هذا ما جعل زائريها يفتنون بها 
ً
مميزا

منذ بنائها عام 1561 وحتى اآلن.

بقي أن نقول إن الكرملين و الساحة الحمراء 

وسط العاصمة موسكو يشكالن  أسطورة 

تاريخية روسية في حد ذاتها، كما يحتضنان 

العديد من األساطير واآلثار والقصص.



البيرال كلينك
د. محمد سليم منصور 
أخصائي الجراحة التجميلية بريطانيا

س: دكتور متى يكون العمل التجميلي ناجحا؟

ج : عندما ينال الرضا من المريض والطبيب الماهر الخبير 

والمجتمع, عندما ال يبالغ فيه ويوظف بطريقة سليمة ويحقق 

معايير الجمال والصحة.

س: دكتور ما اإلجراءات التي تنصح بها سيدة متطلبة 

وشغوفة بالجمال؟

ج: أنصحها بأن تتريث أوالً ثم ندرس االحتياجات فقط ونلغي 

ماال يلزم, ونبدأ باالحتياجات أوالً بأول ألن تنفيذ البعض قد 

يجنب الكل, وقد نحصل على نتائج رائعة من لمسات بسيطة 

فقد نكتفي بالبوتكس أو الفيلر, أو استعمال بعض األجهزة 

المساعدة.

س: دكتور بالمناسبة هل لك أن تحدثني عن بعضها مثل 

الهايفو والكرايو؟

ج: الهايفو (Hi Fu) جهاز فيه الحل السريع والغير جراحي 

ويعطي نتائج جيدة في تحفيز الكوالجين وشد وتجميل الوجه 

حاصل على FDA | (موافقة جمعية الغذاء والدواء األميركية).

أما الكرايو (Cryo) فهو جهاز متطور عن أسالفه في تجميد 

الخاليا الدهنية وتكسيرها وله نتائج مرضية عند الكثيرين 

يعتمد على إطالق ترددات صوتية تفتت الدهون بتبريدها 

 ويشد الجلد مما يمنع حدوث ترهالت بعد 
ً
بدرجة حرارة -8 تقريبا

إنقاص الوزن.

س: متى ال تنصح بالجراحة التجميلية؟

ج:* عندما يكون التوقيت خاطئ مثال على ذلك إمرأة تريد 

شد بطنها وهي ال تزال تخطط  لإلنجاب. 

العمليات المبالغ فيها ال (Over) ال أستطيع القيام بها 

متى تكون الجراحة التجميلية ناجحة

فهي مؤذية ومشوهة وتطلب من قبل مدمني 

عمليات التجميل.

اإلجراءات غير الواقعية والتي من غير الممكن القيام 

بها.

الشروط الغير مناسبة مثال على ذلك مريضة تريد شد 

وجه ووزنها غير مستقر.

باإلضافة إلى العديد من العوامل التي تكون غير 

مساعدة إلجراء الجراحة التجميلية.

 من تنصح بالعمل الجراحي التجميلي؟
ً
س: أخيرا

ج: عندما تتالقى الظروف التالية:حالة المريض الصحية 

والنفسية واالقتصادية مع النتائج المتوقعة مرضية 

مدروسة منسجمة مع المتطلبات وأن تكون المخاطر 

بالحدود الدنيا وعوامل الشفاء بالحدود العلياوقتها 

نتوكل على الله ونرجو التوفيق

 

laperlaclinic1@gmail.com

+963992323362 - +963113323368 +963 11 3323369 
دمشق - أبو رمانة

خلف المركز الثقافي العربي البيرال



هوليوود سمايل بين الحاجة والترف

س: الحظت وجود عدد كبير من األطباء هنا .

ج: العمل الجماعي يجعلنا نتدارك األخطاء ونرتقي بالنتائج 

فلكل اختصاص طبيب يقوم بواجبه.

س:هل يتطلب التجميل تصغير األسنان؟

ج: من األخطاء الشائعة تصور ذلك فهو يتراوح بين 

تبييض األسنان بالبداية , إلى اللومينير (وهو اسم 

شائع لشركة أميركية رائدة )   يشبه العدسات بدون 

 , إلى الفينير الذي يستدعي حك بسيط 0.7 
ً
حك تقريبا

ملم , إلى التيجان مثل الزيركون واإليماكس , فهنا 

لكل حالة استطبابها وكلما وظفت بالطريقة الصحيحة 

كانت النتائج أجمل والصحة أفضل.

مع تمنياتي بالصحة والجمال للجميع. 

 

laperlaclinic1@gmail.com

+963992323362 - +963113323368 +963 11 3323369 

البيرال كلينك
د.منير الحافظ

حاصل على البورد  األميركي
طب وتجميل األسنان

اختصاص باريس زراعة أسنان

س: دكتور , هوليوود سمايل كم هي ضرورة؟

ج: قد يحتاجها البعض إلرضاء أنفسهم , والبعض لتتويج 

جمالهم بابتسامة مشرقة جذابة , والبعض لحاجة ملحة إن 

كانت األسنان بوضع سيء ويتطلب عالجات تتقاطع مع 

ابتسامة هوليوود.

 أنتم ممن يؤيدون تجميل األسنان؟
ً
س: دكتور , إذا

ج: هو شغفي وعالمي, أنا أحبه وأشعر أني أرسم لوحتي 

عندما يوظف العمل كما يجب وبشكل يحاكي الطبيعي ,

فكلما تحقق ذلك كان أجمل و أقرب لآلخرين مهما بلغ لونه 

.
ً
بياضا

س:هل تقصد شدة البياض (الثلجي)؟

ج: قد يكون اللون منسجم مع وجه معين أو لون بشرة ما 

 , ولكن بتجربتي 
ً
دون آخر,  أنا أميل لأللوان الطبيعية عموما

الممتعة كانت الكثير من الحاالت ألسنان ثلجية منسجمة مع 

البشرة والوجه والمالمح بطريقة أخاذة وملفتة.

س:دكتور , ما المقصود بتجميل األسنان أو هوليوود 

سمايل؟

ج:التجميل هو الوصول للجمال وفق مقاييس االنسجام 

والتناغم ,  دعينا نتصورعيون كبيرة وجميلة على وجه صغير 

, أو أنف صغير جميل على وجه كبير !!!   يفشل الجمال هنا 

فجوهره هو االنسجام ,.و باألسنان تناغم يتحقق بين اللون 

وحجم األسنان وأبعادها وعالقتها بالوجه والشفاه ولون 

البشرة , معادالت صحية وفنية وعلمية تأخذنا للجمال.

دمشق - أبو رمانة
خلف المركز الثقافي العربي البيرال
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 مسقط ... تعرفوا على أسرار المدينة 
البيضاء 
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مدينة البحر أو أميرته التي ارتبط 

اسمها ونشأتها به منذ بداية 

ظهورها في الزمن القديم، أخذت 

اسم المدينة البيضاء لما تتميز به 

من بيوتات ومنازل مكسوة باللون 

األبيض، تقع هذه المدينة الراقية 

عند خليج عمان جنوبي ساحل الباطنة 

محتضنة بين خليج عمان وجبال الحجر 

 
ً
الشرقي، مما جعل منها منفذأ تجاريا

بين الشرق والغرب، وهي عاصمة 

سلطنة عمان وعصبها الرئيسي 

.
ً
 وإداريا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

كما تعد مدينة مسقط واحدة من 

مدن التاريخ القديم، حيث تم بناؤها 

مع تدفق الهجرات العربية التي سبقت وأعقبت انهيار 

سد مأرب، وبذلك يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور 

اإلسالم بعدة قرون، وعندما تطأ أقدامك أرضها 

التاريخية ستالحظ أصالة هذا المكان على الرغم من 

بساطته إذ تتميز هذه المدينة بمعالم وآثار سياحية 

عديدة ولعل رحلتنا اليوم ستلخص بعض هذه 

المعالم في سطور..
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بندر الخيران واحد من أجمل المناطق في مسقط حيث 

لالستجمام واالستمتاع بجمال الحياة والمعالم الطبيعية 

الُمبهرة، وهو عبارة عن محمية طبيعية من أهم المحميات 

الطبيعية على مستوى سلطنة عمان، يمكن للزائر استئجار 

أحد القوارب السياحية والذهاب في رحلة بحرية خالّبة 

 إلى 
ً

الستكشاف الخلجان الرائعة بمياهها الصافية إضافة

المعالم السياحية الرائعة من ضمنها قلعة الجاللي، قلعة 

الميراني في مسقط وكذلك قصر العلم بواجهته الذهبية 

الفريدة من نوعها فهي تتميز باألعمدة الُمغطاة بحجر 

الفسيفساء الذي يتلون باللونين األزرق والذهبي، وحديقته 

 من الزهور، وهو من أهم 
ً
 كبيرا

ً
الواسعة التي تضم عددا

المعالم األثرية ومعالم السياحة في مسقط  التي ُيحب 

غالبية الُسّياح استكشاف مدى روعتها عن قرب.

مسجد السلطان قابوس األكبر 

 في 
ً
وهو المسجد األكبر في سلطنة ُعمان يقع تحديدا

والية بوشر، افتتح في عام 2001، استخدم في بنائه الحجر 

الرملي األبيض القشدي المائل إلى الصفرة، يتسع مصاله 

الرئيس إلى أكثر من ستة آالف وخمسمائة مصٍل، يضم 

 مكتبة عامرة بالمراجع كما أنه يحتوي على 
ً
المسجد أيضا
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سجادة كبيرة فاخرة وثريات من الكريستال ومعادن مطلية 

بالذهب، كما أنه يحتوي على 12 قاعة للفنون المختلفة 

خاصة اإلسالمية والتراثية.

عند زيارتك مسقط 

إن أردت أن تتعرف على التطور الحضاري لبلد من البلدان 

فعليك بزيارة متاحفها ومسقط غنية بالمتاحف سواء تلك 

األهلية أو المملوكة للدولة، ومن أبرزها المتحف الوطني 

العماني الذي يوثق مالمح التطور الحضاري والثقافي 

والعمراني للبالد، حيث يعرض المتحف نحو ستة آالف قطعة 

من التحف والمقتنيات هي نتيجة برنامج للحفظ والصون يعد 

األكبر في منطقة الخليج، وتتوزع هذه المقتنيات على 14 

قاعة، أبرزها قاعات ما قبل التاريخ والعصور القديمة، واألرض 

واإلنسان والتاريخ البحري وعظمة اإلسالم، وُعمان والعالم، 

باإلضافة إلى أنه  يضم اثنين من أكبر صناديق العرض في 

العالم، ويسعى للحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية 

والمعنوية المكونة لتاريخ ُعمان وثقافتها، كما أن مدينة 

 يعبر عن ماض 
ً
 مفتوحا

ً
مسقط  بحد ذاتها تشكل متحفا

ممتد وحضارة حية.
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 حقيقية للتراث الثقافي 
ٌ
في إيران كنوز

والتاريخي .. احرص على التمتع بها 
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تشكل الصناعات اليدوية في إيران 

 من الميراث الذي يفتخر به 
ً
تاريخا

اإليرانيون، فيحرصون على اقتنائها 

وتواجدها في منازلهم كونها ترمز 

إلى الحضارة اإلسالمية والتراث  

القديم.

كما تقام في إيران معارض دورية 

 
ً
لهذه المنتجات، التي تالقي رواجا

 بين اإليرانيين، ويبدع الفنانون 
ً
واسعا

بصناعتها حيث يزينونها بالنقوش 

الدقيقة، على مواد مختلفة، فيتفنن 

اإليرانيون في الصناعات اليدوية، التي 

يجّملونها بالنقوشات الدقيقة على 

كل من النحاس والبرونز والفضيات 

واألخشاب والفخار والزخرفة 

بالكاشي، وصناعة المينا.

وتعد الصناعات اليدوية في إيران ذات 

، وال تزال آثارها باقية 
ً
تاريخ طويل جدا

حتى يومنا هذا، وتحظى بعشق، 

وإقبال كبيرين من السياح األجانب 

 األوروبيين منهم.
ً
خصوصا
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ويشاهد الزائر للمتاحف اإليرانية 

 حقيقية للتراث الثقافي 
ً
كنوزا

والتاريخي والطبيعي إليران، حيث 

 أمام الدقة والحرفنة 
ً
يقف منبهرا

الساحرة للنقوشات والزخارف، التي 

رسمتها األيادي اإليرانية بدون أي 

تدخل لآللة.

كما أن لصناعة السجاد شهرة كبيرة 

في إيران إذ تعد صناعة السجاد 

اليدوي اإليراني أهم الصناعات 

اليدوية اإليرانية على اإلطالق، 

وتحظى بسمعة ال مثيل لها في 

العالم، حيث يتميز السجاد اإليراني 

بمزايا خاصة لرسومه وحياكته 

الخيالية، إضافة إلى ثبات ألوانه 

والدقة الكبيرة في صناعته رغم أنها 

يدوية.

ويعمل في صناعة السجاد الكثير 

من الرجال والنساء اإليرانيين، وال 

يكاد يخلو أي منزل في إيران من 

قطعة من السجاد الفاخر، الذي 

تعتبره العائلة اإليرانية كالذهب، 

ويتوارثونه فيما بينهم.

تعدد أنواع السجاد وأصنافه فمنه 

السلك والحرير والصوف والقطن، 

وتعد ألوان السجاد المصنعة في 

إيران من أجود األنواع.
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ووصلت درجة الدقة لدى اإليرانيين في صناعتهم 

هذه إلى درجة، أن بعض قطع السجاد، وحتى 

الصغيرة منها، يظل الرجل أو المرأة في صناعتها من 

سنة إلى ثالث سنوات، وال يعمل أكثر من شخص 

في السجادة الواحدة، حتى ال تختلف مقاسات 

السجادة الواحدة والمسافات بين الخيوط.

احرص على اقتناء ذلك من طهران

الشعب اإليراني مجبول على حب الخير ونقاء السريرة 

وصفاء الباطن وشغفه بالعمل واإلبداع واإلفادة من 

 يحاولون اغتنام الفرص 
ً
الطبيعة، واإليرانيون دائما

إلظهار إبداعاتهم ومواهبهم والتفنن لخلق فرص 

جديدة للعمل فتراهم يشغاون أنفسهم شتاًء 

بحياكة السجاد والبسط والزرابي والمنسوجات .

وفي تبريز وكرمان وكاشان تبدع أنامل الفتيات 

الحسنوات والنساء في حياكة السجاد اليدوي 

الفاخر الذي ال يكاد يخلو بيت إيراني منه .
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أما أصفهان ذات الطابع اليدوي في الصناعات يكثر فيها البارعون 

في رسم النقوش الجميلة والطرق على األواني النحاسية 

والفسيفساء والمنمنمات.

بالنتقال إلى المنطقة الشمالية حيث الغابات الكثيفة، يحرص 

أهالي هذه المدن على صنع السالل والقبعات واألواني 

المختلفة من أغصان األشجار، في حين أن سكان المدن الجنوبية 

المطلة على الخليج الفارسي يصنعون العقود والآللئ مما تجود 

به بيئتهم البحرية.

تجدر اإلشارة إلى أن العديد من المدن اإليرانية تشتهر بالصناعات 

الغذائية كالقمر الدين والفواكه المجففة والمخلالت المستخرجة 

من الفواكه والخضار الموسمية والتي ال بد للسواح من اقتنائها 

وشرائها ألهلهم وأصدقائهم .



43 AL MUSAFIR July 2019



44AL MUSAFIRJuly 2019



45 AL MUSAFIR July 2019



46AL MUSAFIRJuly 2019

هل زرت الهونولولو .. أعجوبة من عجائب الطبيعة  

مجرد ذكر هاواي يكفي إلثارة الرؤى من 
التنانير العشبية والكوكتيالت الملونة مع 
مظالت صغيرة، هنا ستجد المتاحف الفنية 
ومسارات الدراجات وبعض المناظر الطبيعية 
األكثر جماال في العالم، إذ يتمتع شاطئ 

Waikiki الشهير برمال ناعمة  مما يمكنك من 
الحصول على مناظر رائعة من أوهايو.

اليوم سنكتشف شواطئ هونولولو الخالية 
من العيوب والبراكين المنقرضة واألحياء 
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من عجائب الطبيعة

خليج هاناوما هو حوض على شكل هالل تم 
تشكيله منذ آالف السنين في حفرة بركانية، 
وهي اآلن منطقة محمية للحياة البحرية حيث 
تزدهر السالحف البحرية والشعاب المرجانية 

ومدارس األسماك، بعد مشاهدة مقطع 
فيديو قصير عن جهود الحفظ وسالمة 

الشعاب، يتم تشجيع الزوار على الغوص في 
الخليج الكتشاف أسراره وخباياه العميقة.

الصناعية المزدحمة والسكان المحليين األثرياء 
.
ً
ثقافيا

هونولولو ُدَرة جزز الهاواي وعاصمتها المتأللئة، 
تلك الجزيرة العالمية الجاذبة للُسياح بمختلف 

أطيافهم، وكيف ال؟ وهي تمتلك كل أسرار سحر 
الطبيعة الخالبة، تمتد هونولولو عبر الشواطئ 

الرائعة، من بيرل هاربور إلى ماكابو بوينت، وتشمل 
شاطئ ويكيكي الشهير على طول الطريق.

تمتلك جزيرة هونولولو المعالم التاريخية، 
المواقع األثرية، والمتاحف التي تضم بين أروقتها 

مقتنيات فريدة تسرد الكثير عن ماضي الجزيرة 
الجميل، بجانب المراكز التجارية الشهيرة، األسواق 

المميزة، ومطاعم متنوعة من مختلف بلدان 
نسى في رحاب جزيرة 

ُ
العالم، ستحظى بعطلة ال ت

هونولولو الساحرة.
من نوفمبر إلى مايو ، هذه فرصتك لمشاهدة 

الحيتان الحدباء على طول الساحل الجنوبي لهاواي،  
تلك العمالقات اللطيفة تجعل الرحلة الشاقة من 
، حيث يمكن للعين 

ً
مياه أالسكا الباردة أكثر دفئا

المجردة أن تلقي نظرة خاطفة على المخلوقات 
الساحرة من الشاطئ، ولكن إذا كنت تريد رؤيتها 
عن قرب فإن أفضل رهان لك هو حجز جولة بالقارب 

المنظم.
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ماليزيا .. أرض الجزر والشواطئ الجميلة مع الريف المذهل، 
وبالتأكيد هي واحدة من أجمل البلدان على وجه األرض لمحبي 

 عن 
ً
االسترخاء واالستجمام وسط أجواء من الهدوء بعيدا

ضجيج العالم، إذ تضم هذه الوجهة الساحرة ما يقرب 
من 878 جزيرة لالختيار من بينها، فإن كنت تبحث عن أفضل 

مجموعة جزر سياحية في ماليزيا، انضم إلينا في رحلتنا اليوم 
لتتعرف إليها.

ماليزيا عالم من االسترخاء والخيال .. يفصلك عن الواقع  
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لنكاوي 
بداية من الوجهة األشهر لقضاء العطالت السياحية 

في ماليزيا وهي أرخبيل لنكاوي هناك يمكنك 
مشاهدة الطبيعة متنوعة كما لم تشهدها من قبل 

من الشواطئ والجبال والغابات المطيرة واألراضي 
الرطبة الجميلة.

يمكنك االستمتاع بتلفريك لنكاوي جسر سكاي 
بريدج الذي يوفر إطاللة بانورامية ال تصدق للجبال 

والجزر المحيطة به، وتسلق جونونج راية وهي أعلى 
قمة في النكاوي، إضافة إلى متحف حديقة األرز في 

المان بادي، وحوض السمك في أكواريوم لنكاوي، 
والقرية الشرقية حيث يمكن للزوار التمتع بالعروض 

الثقافية، وركوب الفيلة.

بوالو بانكور
إلى بوالو بانكور الجميلة القابعة وسط عالم ساحر 

 عن صخب المدن الكبرى.
ً
من الهدوء بعيدا

 إن معظم السائحين يأتون إلى هنا لالستمتاع 
باألجواء الهادئة والشواطئ الرائعة التي تشمل 
خليج نيفاه، وخليج المرجان، و معبد فو لين كونج 

الصيني، ومعبد كالي أمان وبقايا الحصن الهولندي 
الذي يأوي صخرة تاريخية تسمى روك تيجر.
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بوالو ريدانغ
إلى بوالو ريدانغ وهي عالم من االسترخاء بين 

الرمال البيضاء المميزة ونظافة المياه، مع الشعاب 
المرجانية المحيطة، ووفرة األسماك االستوائية، 

وأسماك القرش وغيرها من المخلوقات البحرية التي 
تزيد من روعة الغوص أو الغطس في الجزيرة.

بيرهنتيان
 عن الحدود التايالندية قبالة ساحل 

ً
ليس بعيدا

شمال شرق ماليزيا، بيرهنتيان أجمل مجموعة 
جزر سياحية في ماليزيا تستحق الزيارة السيما 

للمسافرين الباحثين عن توفير المال.
تتكون من جزيرتين تتمتعان بمجموعة من أجمل 

شواطئ ماليزيا، مع فرص الغطس المتنوعة 
والكثير من اإلقامة الرخيصة، كما يمكن للزوار أيضا 

هنا استكشاف الغابة االستوائية التي تغطي 
الكثير من تضاريس هذه الجزر.
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ق 
ّ
زمزم .. خير الماء  وهدية حجاج بيت الله العتي

 شيء على هذه 
ّ

بالماء يحيا كل

 نعم الله علينا التي 
ّ

الحياة ومن أجل

ال يستطيع اإلنسان اإلستغناء عنها 

 خّص 
ّ

 وجل
ّ
 الله عز

ّ
نعمة الماء، ،لكن

نعمته هذه وإعجازه بƠماء خاّص، 

 المسلمين لعلمهم بإعجاز 
ّ

يأتيه كل

الله سبحانه وتعالى في هذا الماء 

المخّصص.

إذا أردنا أن نعدد خصائص ماء زمزم 

من حيث امتيازه عن غيره من 

المياه أو من حيث مقارنة البئر التي 

ينبع منها بغيرها من اآلبار فيمكن 

إجمال الخصائص باآلتي:

 
ً
إن هذا البئر العظيم لم ينضب أبدا

منذ أن ظهر للوجود بل على العكس 

فهو يمدنا بالمزيد من الماء ومن 

ذهب لبيت الله الحرام سيدهش من 

كثرته وكفايته لجميع الحجاج، وهو 

ال يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناته 

من األمالح والمعادن منذ أن ظهر 

للوجود حتى يومنا هذا،كما يتميز 

ماء زمزم بوفرته رغم كثرة زوار بيت 

ه الحرام.
ّ
الل

إن ماء زمزم قلوي غنى بالمعادن 

المفيدة للجسم والماء القلوي 

يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة، 

ويعدل األس الهيدروجيني للجسم 

ويزيل الفضالت الحمضية من الجسم، 

كما أنه مضاد قوي لألكسدة ومزيل 

قوى للسموم «يمنح االلكترونات 
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لذرات األكسجين النشطة الحرة»، كما يساعد 

على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أفضل 

إلى داخل الجسم ويساعد الجسم في تمثيل 

المعادن بسهولة أكبر، باإلضافة إلى أنه يساعد 

على تنظيم الهضم وتحسينه بصفة عامة بإعادة 

التوازن للجسم، ويقلل من تأكسد األعضاء الحيوية 

ويدمر خاليا السرطان، وله معامل أكسدة واختزال 

 للبكتيريا.
ً
 معاديا

ً
سالب لذلك يعد وسطا

ماء شريف، ماء مبارك يتهاداه الحجاج بين بعضهم 

ويأتون به إلى أهلهم، ليكون ضيافة مباركة مع 

بعض حبات البلح والتمر، إضافة لسجادات الصالة 

والسبحات المباركة التي يأتون بها من مكة 

المكرمة.
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حراق إصبعه:

، يتم إعداده في المناسبات 
ً
طبق شامي قديم وشهير جدا

 ،
ً
 طريفا

ً
وخاصة  في اجتماع السيدات الدمشقيات، يحمل اسما

تنوعت القصص حول أصول تسميته وفكرة إعداده، فمنهم من 

يعيد تسميته إلى امرأة فقيرة تعيل أبناءها، وفي أحد األيام 

أثناء عودتها من العمل أضاعت كيس أموالها حيث لم يبق  معها 

سوى العدس والتمر الهندي الذي أخذتهما من السيدة التي 

 من التمر 
ً
 سريعا

ً
تعمل عندها، فما كان منها إال أن تصنع طبقا

الهندي والعدس، لتهدئ من جوع أطفالها، والنتيجة كانت فوق 

التوقع إذ هرع األطفال إلي الطعام من رائحته الشهية،  فاحترقت 

أصابعهم من شدة حرارة الطعام ومن هنا جاء اسم األكلة حراق 

إصبعه.

أما روايات أخرى حول الحراق إصبعه  فتعود إلى رجل لم يتمالك 

نفسه مع رائحة الكزبرة والثوم المضافة لمكونات الطبق، إذ مد 

يده إلى الِقدر ليتذوق نكهته فحرق إصبعه من شدة غليانه.

طريقة التحضير:

يحضر مقدار من التمر هندي المغلي ويضاف إليه 
العدس المسلوق مع العجين حتى نتضج المكونات، 

ثم يضاف البصل والكزبرة والثوم المقاليين بزيت 
زيتون وفير، يقدم مع تزيين وجهه بالعجين او الخبز 

المقلي، بصل مقلي، كزبرة وثوم مقليين بزيت 
زيتون، ورمان.

وصفات سارة
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طريقة التحضير:

لبن زبادي بالفواكه:

نودلز بالخضر

يقلى الثوم بزيت نباتي ثم يضاف البصل والخضر 
المتبقية حتى تنضج نصف نضج.

في هذه األثناء نكون قد سلقنا النودلز فنضيفهم 
 ،

ً
ب سريعا

ّ
إلى الخضر ثم يضاف السوس المحضر ويقل

يزين بالبصل األخضر والسمسم المحمص.

لكل من يرغب بالتعرف على تفاصيل الوصفات وطريقة 

تحضير غيرها من الوصفات تابعوا صفحتي على 

الفيسبوك واالنستاغرام:

مكوناته: 1 مغلف نودلز ، 2 ملعقة زيت نباتي  ، 2 سن 
ثوم مقطع شرائح.

خضر متنوعة (بصل , ملفوف , جزر , ذرة , فليفلة 
ملونة,.....

سوس: 2 ملعقة ك زيت سمسم، 1 ملعقة ك 
واستشاير صوص «اختياري»، ربع كوب صويا صوص، 1 

ملعقة ص كاتشب، 2 ملعقة ص عسل.

وصفة صحية وخفيفة تصلح لفطور، عشاء أو سناك، مكونات 
بسيطة وطريقة تحضير سريعة.

لبن زبادي يوناني، عسل، فانيليا، منجا، دراق» يمكن استبدالهم 
بأي نوع فواكه ترغبونه: فريز، مشمش، أناناس...»

تخلط المكونات مع بعضها وتوضع بالبراد لمدة ساعة حتى 
تتجانس النكهات.

 « طبق آسيوي»

Sarah’s Recipes

sarah.s.recipes
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«سامر العقاد»
 من إفرست أعلى قمة في العالم ..  «هنا دمشق»  

ابن مدينة حلب الشهباء أو كما سماه البعض المغامر السوري، 

 ،
ً
وصل إلى قمة إفرست أعلى قمة في العالم إذ تبلغ» 8848 مترا

 « ورفع علم بالده عليها ليؤكد أن رسالة 
ً
مايعادل 29.029 قدما

سورية كانت وستبقى رسالة الحب والفرح والسالم للعالم.

انطلقت رحلة «سامر العقاد» في الثاني من نيسان الماضي من 

 
ً
مطار دمشق الدولي إلى عاصمة نيبال )كاتمندو(، ثم انتقل جوا

إلى قرية «لوكال» ليبدأ المسير باتجاه مخيم إفرست الرئيسي 

برحلة على األقدام استغرقت 10 أيام، وبعدها بدأت القصة 60 

 من التدريب القاسي في مخيم إفرست بغية التأقلم مع 
ً
يوما

درجات الحرارة القارصة، والتغلب على الخوف والمخاطر.

هذه المغامرة كانت تتطلب الكثير من الثقة بالنفس واإلصرار 

والتدريب إلى جانب التحضير المسبق للتأقلم  مع أي حدث طارئ 

.
ً
فإن «إفرست» هي القمة األخطر عالميا

في هذا الخضم وصف سامر العقاد مغامرته لمجلة المسافر حيث 

قال:  هي مغامرة ال يمكن حصرها واختصارها ببعض الكلمات، 

فكل شخص يرى هذه المخاطر بعين ال يراها أحد سواه، هذه 

، صنعت 
ً
 فحقيقة وإنجازا

ً
 فحلما

ً
الفكرة التي تبلورت وصارت مشروعا

مني اليوم «المواطن المغامر» المنتمي ألرض الجمهورية العربية 

السورية.

 
ً
وعن إيمانه بقدراته في تحقيق ذلك قال العقاد: كنت مؤمنا

بتحقيق هذه المهمة بدافع حبي لوطني سورية، ألقول للعالم 

أجمع إن سورية قوية رغم السنين الصعاب التي مرت بها، 

وستبقى بالد المحبة والسالم.

وختم حديثه: هناك مقولة مشهورة تتعلق بإفرست وهي ”افعل 

أو مت“ وأنا فعلت ولم أمت فنحن السوريون نملك أحالم الحياة 

 ال يتوقف حتى يحققه.
ً
ومن يملك حلما

يذكر أن العقاد وصل في حزيران العام الفائت قمة جبل لوبوشي 

في نيبال أحد جبال سلسلة الهماليا ليكون أول سوري يصل إلى 

ارتفاع أكثر من 6100 متر فوق سطح البحر.
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اسأل الكابتن

ف ثقافة السالمة 
ّ
عادة ما تعر

في الطيران بانها المواقف 
والمعتقدات والسلوكيات والقيم 

الخاصة بالسالمة لدى الموظفين 
في الشركة..

تمتلك ثقافة السالمة 5 مكونات 
فريدة هي: اإلبالغ عن األخطار، 

الوعي، التواصل، اإلرادة وإدارة 
عالقات الموظفين. 

ويتم تأسيسها ونشرها عادة 
من أعلى الهرم إلى قاعدته، كما 
أنها تظهر في سلوك الموظفين 

وتنعكس في أدائهم.
وبالتالي فإن دور أداء نظم إدارة 

السالمة في سالمة الطيران 
يظهر فيما يلي: 

1. توثيق جميع مكونات نظام 
إدارة السالمة؛

2. تستخدم اإلدارة نظم إدارة السالم لالرتقاء بثقافة 
السالمة؛ 

3. ينتج عن ثقافة السالمة نتائج إيجابية/سلبية معينة 
ترتبط بالسالمة؛ 

4. بناء على هذه المعطيات ستقوم اإلدارة بتغييرات في 
 لمعطيات التغذية الراجعة.

ً
نظام إدارة السالمة، وفقا

ومن الخطوات الفعالة لتحسين ثقافة السالمة:
1. فهم ماهية ثقافة السالمة ومكوناتها

2. تحديد المجاالت الضعيفة من حيث ثقافة السالمة في 
الشركة؛

3. فهم ماهية ثقافة السالمة لمعرفة ما نسعى 
لتحقيقه؛

4. تحسين ثقافة اإلبالغ عن األخطار؛
5. رفع الوعي بالسالمة؛

6. تدقيق تواصل وتقنيات وأدوات وجودة السالمة.
وبالطبع فإن هذه الخطوات قد تستغرق سنوات لتتم 

معالجتها بالكامل، لكن إلى حد ما، فإن ثقافة السالمة 
عمل مستمر يتطور باستمرار.

SAFETY CULTURE ثقافة السالمة
Safety culture in aviation SMS 
is usually defined as being 
the safety attitudes, beliefs, 
behaviors, and values of 
employees in an organization. 
Safety culture has 5 distinct 
components: Hazard reporting; 
Safety awareness; Safety 
communication; Willingness; 
and Management-employee 
relationships. It is usually 
established and distributed in 
top-down manner; and expressed 
in safety behavior of employees; 
and reflected in safety 
performance.
The role of safety performance in 
aviation safety is as follows:
1.SMS documents all safety 
elements;
2.Safety management uses SMS to improve safety 
culture;
3.Safety culture results in certain positive/negative 
safety outcomes; and
4.Based on these outcomes, management will make 
changes to SMS (closes the feedback loop).
Here is an effective set of steps for improving safety 
culture;
1.Understand what safety culture is, including its 
components;
2.Correctly identify areas of poor safety culture in the 
company;
3.Understand what positive safety culture looks like 
to know what to work towards;
4.Improving hazard reporting culture;
5.Improve safety awareness;
6.Audit safety communication techniques, tools, and 
quality; and
Of course, these steps may take years to fully 
address. To some extent, safety culture is always a 
work in progress.

الكابتن موسى بطرس 
Chief operation officer
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مكاتب الشركة الرئيسية: شارع الفردوس

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

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

Moskovian
Yerevan Armenia

T: 0 4 1 8  5 2 8 9 6

T :  0 1 1  4 1 9 3 2 2 2

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

T :  0 1 1  4 6 5 1 1 1 5

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

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

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

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

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

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

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

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

KK BAKTI TRAVEL & TOURS

Charter Green Light Moscow

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

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

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 (495) 640 69 89
E-mail:  info@aerocgl.ru
Web:  www.aerocgl.ru

T :  + 9 6 3  2 1  2 1 1 6 8 5 5
Email: cs@chamwings.com

T :  + 9 6 3  0 3 1  2 1 6  0202

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



61 AL MUSAFIR July 2019

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

Economy 144

Economy 174

Economy 144

A320-212

A320-211

طائرات أجنحة الشام

FLY BEYOND THE LIMITS

business: 12
1 IN Fleet

Economy 144



AL MUSAFIRJuly 2019



63 AL MUSAFIR July 2019



AL MUSAFIRJuly 2019



AL MUSAFIR July 2019

PERHENTIAN ISLANDS

Not far from the Thai border off the coast 
of northeast Malaysia, Perhentian Islands is 
the most beautiful set of touristic islands in 
Malaysia that are definitely worth a visit. It 
is very cost-effective, therefore, it’s a good 
idea for any travelers that are looking to save 
money. It is made up of two islands that 
include some of Malaysia›s most beautiful 
beaches, with different diving opportunities 
and plenty of cheap accommodation.

PULAU REDANG

Pulau Redang (Redang Island), is a world 
of relaxation among white sand and clear 
water, with surrounding coral reefs, tropical 
fish, sharks and other marine creatures that 
beautify the diving experience. 

29
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LANGKAWI

Starting from the most popular destination 
for tourist holidays in Malaysia, Langkawi, 
an archipelago where you can see a big 
variety of nature, like beaches, mountains, 
rainforests and beautiful wetlands. In 
addition enjoyable activities such as the 
Langkawi cable car and walking through 
the Sky Bridge which offers incredible 
panoramic views of the mountains as well 
as surrounding islands, Gunung Raya, the 
highest peak in Langkawi, as well as the 
Laman Padi, the Langkawi Aquarium and 
the Eastern Village where visitors can enjoy 
cultural performances and elephant riding. 

PULAU BANCOR

Pulau Redang (Redang Island), is a world 
of relaxation among white sand and clear 
water, with surrounding coral reefs, tropical 
fish, sharks and other marine creatures that 
beautify the diving experience. 

28
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Malaysia is the land of islands and beautiful beaches 
with its stunning countryside. It’s definitely one of the 
most beautiful countries on the planet for relaxation in 
an atmosphere of tranquility away from the loud noise 
of the world. This charming destination includes nearly 
878 islands to choose from, if you’re looking for the 
best islands, continue on reading to get to know them. 

Malaysia… Home to Romance and Fantasy

27
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and gold-plated metals. It also contains 12 halls 
of art including Islamic and traditional halls. 
Learn about Muscat
If you want to know about the cultural 
development of a country, you should visit 
the museums, whether national or state-
owned, the most important of all is the 
National Museum of Oman, which documents 
the development of civilizational, cultural 
and urban development of the country. This 
museum exhibits about six thousand pieces 
of antiques and collectibles, this is the result 
of a conservation. It is the largest in the 
Gulf, these holdings are distributed in 14 
halls, Including the prehistoric and antiquity 
halls, the earth, man, maritime history, the 
greatness of Islam, Oman and the world. 
It also houses two of the world›s largest 
exhibition funds and seeks to preserve the 
material and moral treasures of Oman›s 
history and culture. Muscat itself is an open 
museum and expresses an extended past and 
a living civilization.

26
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Bandar Al Khairan is one of the most beautiful 
places in Muscat. It is one of the most 
alluring nature reserves in the Sultanate of 
Oman. Visitors can rent a boat and go on a 
pleasant cruise to explore the magnificent 
bays and pure water. Major attractions include 
Al Jalali Fort, Al-Mirani Fort and the Al-Alam 
Palace with its unique golden façade. It 
features columns covered with mosaics, which 
are painted with both blue and gold, and its 
large garden including beautiful flowers. This 
is one of the most important monuments 
and landmarks of the tourism of Muscat that 
tourists really love. 
Sultan Qaboos Grand Mosque
Is the largest mosque in the Sultanate of 
Oman, it’s located in the state of Bawshar 
and was opened in 2001. Its construction 
is from sandstone, colored white cream or 
yellowish, the main mosque can accommodate 
more than 6,500 worshipers, the mosque 
also includes a library full of references and 
contains a carpet and large crystal chandeliers 

25
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The city of the sea had been 

given its name (the white city) 

from when it first appeared in 

ancient times, this is because 

of the houses in the city 

that are completely covered 

in white. This prestigious 

city is located at the Gulf of 

Oman south of the coast of 

Al Batinah, lying between the 

Gulf of Oman and the eastern 

stone mountains. Creating 

access of trade between the 

East and the West, it is the 

capital of the Sultanate of 

Oman and its main political, 

economic and administrative 

hub. 

The city of Muscat is one of the cities of 

ancient history, where it was built with the 

influx of Arab migrations that preceded 

and followed the collapse of the Ma’rib 

Dam, thus dating back to the pre-Islamic 

appearance centuries ago.

When you arrive to this historical place, 

you’ll notice how original it is and despite 

its simplicity, this city includes many tourist 

attractions and monuments. Today we’ll 

summarize a few of these landmarks.  

24
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Travel with us to Oman’s City in 
White… Muscat

23
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Moscow. This square is known as one 
of Russia›s most important historical 
chapters, where it has undergone 
many important events. It is now an 
official venue for concerts and national 
holidays, such as the New Year. If you 
visit this square one day, you’ll see
”St. Basil,” which is a historic church 
that stands proudly in the heart of 
the red arena. This church proclaims 
an irresistible beauty of colors, shapes 
and unique architectural design, 
including domes, arches and towers, 
each of which has a distinctive style, 
which is what has made its visitors 
fascinated since its construction in 1561 
until now.
It is still said that the Kremlin and 
the Red Square in the center of the 
capital, Moscow, constitute a historical 
legend in itself, as well as many myths, 
monuments and stories.

Cham Wings Airlines operates regular 
flights to Russia Sheremetyevo 
International Airport

22
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Located close to the 
Kremlin›s walls, is Alexander 
Garden, which offers you the 
opportunity to sit and enjoy a 
relaxing time in the fresh air 
of nature and next to famous 
Russian fountains. 
Who among us likes taking 
a lot of pictures of beautiful 
places when we visit?
  Take a break and sit in a 
cafe or restaurant inside 

the historic old buildings or 
restaurants that overlook 
the square and enjoy the 
wonderful views of the 
beautiful archaeological 
sites. You can take the 
most beautiful pictures that 
will enable you to keep a 
wonderful memory of your visit 
to this interesting historical 
place. Don’t forget to try the 
delicious Russian dishes in 

those cafes and restaurants.
The Red Square, as you 
can tell, is one of the most 
famous tourist attractions in 
Russia. It gained its popularity 
through its location. Located 
in the heart of the capital 
separating the Kremlin from 
the official residence of the 
current President of Russia, 
this tourist attraction is 
considered the heart of 
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The Moscow Kremlin is filled 

with a huge collection of rare 

pieces and works by the most 

famous painters, as well as 

ancient manuscripts of the 

Russian Empire left by kings and 

presidents who have ruled the 

country for more than 500 years.

Behind its red brick walls are 

many government buildings 

and a huge museum complex, 

with hundreds of thousands of 

artifacts that tell the history and 

culture of Russia, revealing many 

secrets about the most unusual 

places of this country. 

These museums are located in 

the heart of Moscow, facing the 

Red Square and a number of 

commercial markets with a peak 

height of more than 25 meters.

Here you will be able to tour 

a number of ancient palaces 

or museums on the Kremlin 

campus with a tour guide inside 

the palaces, which will make 

your tour more enjoyable and 

provide you with a brief of the 

history of the place and palaces, 

Russian history and old customs 

and traditions and the most 

important cultural features.
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 Kremlin Walls of Gold and Land of Marble…
 Facts that you May not Know about the Most
Luxurious Palace in Russia
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Why Not Travel to Yerevan 
for a Change?

Yerevan is the capital of Armenia, the ideal 
destination for the lovers of culture. Despite 
being a small city, it is full of art galleries, 
museums, theaters and buildings that are 
inspired by ancient Soviet architecture, 
as well as the relaxed atmosphere and 
popular cultural cafes, making it a perfect 
destination for a unique tourist experience.  
The Armenian capital is unique in its appeal 
to the charm of the Mediterranean Sea. 
Local residents enjoy a quiet lifestyle, 
enjoying fun times in cafes and parks and 
strolling along the streets in their cars. 
The city also has many cultural areas 
including art galleries, theaters and live 
music. Yerevan is an ideal starting point for 
exploring other Armenian cities. It is also 
highly recommended that you visit the 
Geghard Monastery on the UNESCO World 
Heritage List.

16
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Dubai… a Destination Loved by 
Many… are you One of Them?

Dubai is a city that offers its visitors many interesting and 

exciting activities. These include a tour of the city of Dubai 

via a helicopter, visiting Burj Khalifa, which is the tallest 

tower in the world, visiting Burj Al Arab Hotel, which offers 

7-star services and visiting Palm Jumeirah Islands, a group 

of islands that are in the shape of a palm tree. You could 

enjoy the beauty of the Dubai scenery while going on the 

“Abra” boat. If you’re brave, you can also experience the 

spectacular parachute landing!
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Eid Al Adha… 
a Perfect 
Opportunity for 
a Holiday

 There are only a few days
 that separates us from Eid
 Al-Adha, a holiday that creates
 an atmosphere of joy and fun.
 The more beautiful aspect is
 enjoying and spending this
 holiday in Arab countries,
 whether your holiday is short or
 long, we will give you the most
 popular tourist destinations in
.Eid Al-Adha 2019

Travel with us to 
Even More Special 
Destinations!

13
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Cham Wings Airlines Honors the Top 
Syrian Students in Kuwait

Through its constant sense of responsibility towards 

the Syrian community at home and abroad, Cham Wings 

Airlines honored the top five Syrian students at the 

Syrian Embassy in Kuwait.

An official source at Cham Wings Airlines said that the 

Syrian students abroad were able to prove their ability 

to overcome the difficulties and make their country 

proud, adding that this recognition is to honor the 

outstanding students and encourage them to always 

aim for success and excellence. The company’s goal was 

to also increase the enthusiasm of the students and to 

motivate their colleagues to do as well as them. 

12
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Cham Wings Airlines Organizes 
a Dinner at Dar Al Rahma for 
the Care of Orphans

The Cham Wings Airlines team spent the Ftoor hours 

from the 17th day of Ramadan with the boys from 

Dar Al Rahma, when they met at a single table for 

Ftoor, establishing the social values and unity that 

has been always achieved by the company.  

The Ftoor included artistic performances of the Junior 

Chamber International (JCI) as well as a range of 

activities and games that our team shared with the 

children. Gifts were also distributed to the children of 

Dar Al Rahma to show friendship and love.

11
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Cham Wings Airlines Participates 
in the Humanitarian Initiative for 
the Distribution of Food Baskets:

A firm belief in social responsibility is a fundamental 

principle of Cham Wings Airlines, especially during the 

month of giving, so our team was a partner of the 

Association for the Preservation of Grace during the 

filling of meals before the period of Ftoor on the 14th day 

of Ramadan.

Cham Wings Partners with Al 
Anam Charity Association in its 
Charitable Initiatives:

The holy month of Ramadan occupies an exceptional 

place in social activities, as charity works are doubled 

within days especially because food is one of the 

greatest blessings of God and we protect and 

honor it. We were accompanied by Al Anam Charity 

Association during some of their projects that were 

focused on humanity.

10
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Cham Wings Airlines Supports Several 
Activities During the Month of Ramadan…

After the holy month of Ramadan ended, it is now attainable to shed some light on the social activities 

achieved by Cham Wings Airlines during the month of Ramadan. These activities were done by Cham Wings 

during last Ramadan,“1440 - 2019,” Cham Wings participated in a number of activities supporting the groups of 

the Syrian society, wishing the people they spent time with joy, pleasure and happiness.

9
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the issuance of the ticket to the arrival of the 
traveler to their chosen destination, whether direct 
or indirect.  
Mr. Osama Satea, Director of Business 
Development of Cham Wings, explained that the 
opening of a sales office in Aleppo is suitable for 
its status and is reflected positively on the people 
of Aleppo as well as its activities. Airlines is seen 
as a vein of economics and is also a big part of 
success for industries, traders and etc.
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Cham Wings Airlines Announces the 
Opening of its Main Office in Aleppo

7

A special ceremony was held by Cham Wings 
Airlines in the Sheraton Hotel in Aleppo for the 
official opening of the main office in Aleppo. 
There were official figures present, such as, 
members of the Executive Council in Aleppo, Mr. 
Alaeddin Mu›azin, representative of the Governor 
of Aleppo, and many economic and media figures 
as well as the owners of travel and tourism 
offices.
The ceremony included honoring the Syrian 
Adventurer, Samer Akkad for successfully climbing 
the highest mountain peak in the world and when 
succeeding in doing so, raised the Syrian flag.
Free tickets were also withdrawn to the 

attendees of the event, with small traditional 
Aleppo passages.
Commercial Director of the company, Mr. Nizar 
Suleiman, stressed the importance of the 
opening of the office in order to provide travel 
and mobility services to the people of the 
city who suffered from terrorism and passed 
through it. In addition, the office contributed 
to the revitalization of the commercial and 
economic movement through easing travels with 
Cham Wings Airlines, which provides travelers 
a comfortable and safe flight. The company 
continues to develop its performance and work to 
complete all travel processes successfully from 
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of media professionals and representatives of various 

commercial, economic and social activities.

The Cham Wings office at the Safir Homs Hotel will offer 

ticket booking services for Cham Wings Airlines in order to 

meet the needs of travelers in Homs and assist them in 

overcoming the difficulties of booking, travel, ticketing and 

shipping, in both Lattakia and Aleppo governorates.

6
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Cham Wings Airlines Announces the Opening 
of its New Office in the Governorate of Homs

The office was opened on Saturday, May 18th, 2019. The 

opening ceremony was attended by Mr. Talal Al-Barazi, 

Governor of Homs City, a number of economic figures 

and the owners of tourism and travel offices in Homs 

and the Central Region. The Commercial Director of 

Cham Wings, Mr. Nizar Suleiman, Business Development 

Director, Mr. Osama Satea, Mr. Khaled Ibrahim “Head 

of Marketing“ and a number of employees of the 

Commercial Department and the company.

The opening of this office is under the terms of a 

partnership agreement between Cham Wings and the 

Safir Hotel in Homs represented by the President of 

the Federation of Syrian Chambers of Tourism and the 

Manager of the Safir hotel, Mr. Mohammad Khaddour. 

The opening ceremony was also attended by a number 

5
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China in Damascus and presented 
him with a Damascus sword in 
recognition of his efforts.
Mr. Nizar Sulaiman and Ms. Nadida 
Al Homsi, Deputy Commercial 
Manager, honored the top agents 
from different travel and tourism 
offices. The winner of the first place 
in sales, Mr. Fayez Tohma, owner of 
Blue Sky Office, expressed his pride 
in working with Cham Wings Airlines 
and being honored. 
There was also a draw for many free 
tickets by Wafaa Moussalli.

4
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goodness, love and empathy. 
He also said that such meetings 
provide an opportunity to 
strengthen relations between 
members of the same society. 
In addition, the ceremony included 
a number of traditional Ramadan 
paintings and presentations of the 
company›s most important activities 
and events during the year.
A member of the Shammout Group, 
represented by Mr. Mohamed 
Mounir Shammout, General 
Manager, and Mr. Nabil Al Milki, 
Regional Sales Manager, honored 
the Ambassador of the Republic of 

3
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Satea, he thanked the efforts of 
the Commercial Department at this 
ceremony, stressing the keenness 
of Cham Wings Airlines to provide a 
good image in accordance with the 
ambitions of the traveler. The safety 
and security of passengers and the 
quality of ground and air services, 
in addition to providing the suitable 
price, all provided by a trained and 
qualified staff who do everything 
in their power to present a good 
concept of travel.

Dr. Sheikh Ahmad Qabbani, the 
former director of Awqaf in Damascus, 
thanked the Chairman of the Board 
of Directors of Cham Wings and 
the members of the Council for this 
invitation, pointing out that the holy 
month of Ramadan is a month of 

2
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Cham Wings Airlines Holds a Ftoor Event and honors 
Special Agents from Travel and Tourism Offices

Cham Wings Airlines held 
a Ramadan Ftoor at the 
Sheraton Damascus Hotel, 
which was honored by 
its agents from different 
tourism and travel offices, in 
the presence of diplomatic, 
economic and media figures.
Mr. Nizar Sulaiman, the 
Commercial Director of Cham 
Wings Airlines, thanked the 

company›s agents and tourist 
offices for their efforts 
during the past year, pointing 
out that they have been 
successful partners in the 
company›s business since its 
establishment. Mr. Sulaiman 
also mentioned the company›s 
most important activities. 
During this period, promising 
to provide more services 

and facilitate the work of 
companies and tourism offices 
that work with the company, 
hoping that this strategic 
partnership will produce 
remarkable work in which 
everyone will achieve their 
desired results.
In a speech delivered by 
the Director of Business 
Development, Mr. Osama 

1
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Dear travelers,
Allow me to extend my greetings and best wishes to you with the start of the holiday and 
summer season. We hope that you will have the joy and pleasure of flying with Cham Wings and 
enjoy the time you spend with your family and loved ones, while spending the most enjoyable 
times in a country that yearns to see you.
This summer, Cham Wings offers a wide range of offers and prices for its direct and indirect 
destinations, as well as tourism programs that are filled with surprises and adventures through 
the company›s holiday section, to spend a good amount of time in many countries. The country of 
nature, music, beauty, Dubai, is amazing with its delightful summer offers this year.
In addition to our constant interest in meeting your needs this summer, the company has 
increased the number of scheduled flights to different stations, especially to countries with large 
numbers of Syrian residents such as Kuwait, Sharjah, Muscat, Khartoum, Erbil and others.
It is important to note that many of our valued travelers have felt the great development that 
Cham Wings has been going through during recent times. This development, which includes many 
of our land and air services, hasn’t come easily. In order to achieve your desires and ambitions we 
are still working hard to innovate everything that adds value to the experience of your travels with 
Cham Wings.
Within this framework, Cham Wings sales and bookings offices in the governorates of Homs and 
Aleppo have recently opened, in addition to the opening of new branches in Mezzeh and Dama 
Rose Hotel, including, of course, the main office in Al-Fardous area in Damascus. These areas were 
chosen to facilitate access to our services.
We are always committed to maintaining the highest standards of safety and security on all our 
flights, in accordance with the international standards applied by the major international airlines. 
We have never and will never hesitate to take advantage of your feedback and assessment. To 
work to achieve your ambitions and provide you with everything that suits your needs and to 
make your travels with us an enjoyable unforgettable experience.
We are proud and always honored to serve you and strive to make Cham Wings Airlines as your 
first choice and live a success story together in this great country to which we all belong. 
I wish you happy travels and wish to see you all again.

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors


