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أعزائي المسافرين..
ُيسعدنا أن نرحب بكم على متن هذه الرحلة ونود أن نشكركم الختياركم السفر على خطوط أجنحة الشام للطيران.

 بالخير الكثير، تنطلق أجنحة 
ً

مع اقتراب فصل الربيع وتلون الطبيعة في بالدنا بكل لون بهيج واخضرار األرض الواعدة
الشام لبذل المزيد من الجهد لتقديم األفضل لمسافرينا ولتحقيق تطلعاتهم وآمالهم مع بداية عام وموسم نأمل 

بأن يكون مليء باألمنيات الطيبة للجميع.
لقد اختصرت انجازاتنا في العام الماضي ومع بداية هذا العام العديد من التطلعات والطموحات واستطعنا ولله 

 ضمن خارطة السفر من مطار 
ً
 وبلدا

ً
الحمد ورغم الصعوبات التوسع بشبكة محطاتنا حول العالم لتتجاوز الƠ 20 محطة

دمشق الدولي، كما عززنا خدماتنا بالتوازي وبشكل يواكب ما يشهده قطاع النقل الجوي والطيران من تطور سريع 
ومستمر وضمن اإلمكانيات المتاحة.

ومن هذا المنطلق، فقد قمنا بتطوير نظام حجز التذاكر عبر االنترنت لمواصلة تقديم أفضل خدمة لمسافرينا ولتخفيف 
 بتفعيل التواصل 

ً
األعباء والعناء عنهم ولكي يكون التفاعل مع مسافرينا أكثر سهولة وسرعة وسالسة وقمنا أيضا

عبر صفحتنا على الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل اإلجتماعي للبقاء على اتصال دائم مع مسافرينا لإلطالع 
على مقترحاتهم ومشكالتهم.

كما طورنا برنامج المكافآت الخاص بمسافرينا الدائمين برنامج الوالء «نقاطي» الذي يمنح المسافرين المتميزين 
بسفرهم الدائم فرصة السفر المجاني إلى أي وجهة من وجهاتنا وذلك عبر تجميع النقاط إضافة للكثير من الخدمات 

المتطورة على متن الطائرة.
 جديدة بدمشق في كل من منطقة المزة 

ً
 للحجز وإصدار التذاكر فقد افتتحنا مكاتبا

ً
ومع بداية هذا العام وتسهيال

 منا على تأمين نقاط حجز وبيع ميسرة 
ً
وفندق داما روز باإلضافة إلى مكتبنا الرئيسي في الفردوس وذلك حرصا

ومناسبة للجميع.
 بالنشاطات واإلنجازات بما فيها العروض الجيدة لمسافرينا كي 

ً
 وزاخرا

ً
نحن نسعى كي يكون صيف 2019 متميزا

نرتقي بطموحاتهم وآمالهم وسنبذل كل ما بوسعنا كي نساهم بتجديد خدماتنا ونحافظ على روابط الثقة وااللتزام 
مع مسافرينا، كما نؤكد التزامنا بمسؤولياتنا اتجاه قضايا ونشاطات مجتمعنا السوري الذي ننتمي إليه وإننا على 

يقين بأن النجاح ال يأتي صدفة بل يحتاج منا إلى عمل دؤوب ومستمر كي نحافظ على ما وصلنا إليه.
 ممتعة تعكس 

ً
 إلى ترسيخ ثقافة سفر متميزة لكي نجعل من رحالتكم وسفركم معنا تجربة

ً
سنسعى دوما

اهتمامنا بمجتمعنا ومسافرينا.
نرحب بكم من جديد على متن أجنحة الشام للطيران ونؤكد حرصنا الكبير على متابعة اقتراحاتكم وآرائكم وبكل ما 

 بالسالمة إلى 
ً
يساهم بتطوير خدماتنا كي نبقى خياركم األفضل للسفر، متمنين لكم رحلة سعيدة ومريحة ووصوال

.
ً
حيث تنشدون، وإلى لقاء قريب يتجدد بمحبتكم دوما
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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 12كغ باليد، كما نقدم لك أيضا

فطور، غداء، عشاء مجانية.
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أقامت لجنة الصحفيين الرياضيين 

بالتعاون مع اتحاد الصحفيين في 

سوريا وبرعاية حصرية من شركة 

أجنحة الشام للطيران يوم االثنين 

 
ً
الموافق 25 شباط 2019 حفال

 الختيار أفضل العبين رياضيين 
ً
تكريميا

لعام 2018  وذلك في الصالة 

الملكية في مدينة الجالء الرياضية 

بدمشق, وقد حضر الحفل رئيس 

اتحاد الصحفيين موسى عبد النور 

ورئيس االتحاد الرياضي العام اللواء 

موفق جمعة والدكتور ماهر خياطة 

نائب رئيس االتحاد الرياضي وأعضاء 

المكتب التنفيذي التحاد الصحفيين 

وعدد من الصحفيين الرياضيين 

واعالميون من مؤسسات إعالمية 

متعدده.

كما حضر حفل التكريم رئيس 

مجلس إدارة شركة أجنحة الشام 

للطيران الراعي الرئيسي لحفل 

التكريم السيد أنور شموط اضافة 

لعدد من المديرين العاملين في 

الشركة، حيث قام السيد شموط 

بتقديم دروع التقدير باسم الشركة 

لكل من رئيس اتحاد الصحفيين في 

سوريا موسى عبد النور واللواء 

ياسر شاهين مدير ادارة اإلعداد 

البدني والعميد محسن عباس رئيس 

نادي الجيش وللكابتن عمر خريبين 

كأفضل العب كرة قدم ولالعب مجد 

أجنحة الشام للطيران تكرم الرياضيين األوائل واإلعالميين 
الرياضيين بإستفتاء عام 2018
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الدين غزال كأفضل العب قوى والى رئيس 

 
ً
اتحاد السباحة السوري فراس معال تقديرا

النجازاته المستمرة في رياضة السباحة والى 

الهداف التاريخي للمنتخب األول السوري 

لكرة القدم الكابتن رجا رافع، والى الكابتن 

ماهر السيد، صاحب الرقم القياسي في عدد 

المباريات الدولية مع المنتخب السوري والى 

 
ً
الكابتن والمدرب الوطني أيمن الحكيم تقديرا

لنتائجه المميزة مع المنتخب األول وللمدرب 

الوطني الحالي الكابتن فجر ابراهيم. 

كما كرمت أجنحة الشام للطيران العبة 

الطاولة الموهوبة هند ظاظا والسباحة إنانا 

 للرياضة الواعده اضافة 
ً
سليمان تشجيعا

الى تكريم لجنة الصحفيين الرياضيين التي 

تضم كل من السادة اياد ناصر، غسان شمه، 

هشام اللحام، أيمن فلحوط، عماد درويش، 

عبير علي، أنور البكر والعديد من الخبرات 

االعالمية ومنهم وجيه شويكي، جوزيف 

بشور، علي شحاده، نور الدين طرابلسي 

وفايز وهبي باالضافة لعدد من اإلعالميين 

من مختلف وسائل اإلعالم الوطنية.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران كانت ومازالت 

الداعم الرئيسي للرياضة والرياضين في 

سوريا بمختلف أشكالها باالضافة لكونها 

الراعي الرسمي لفريق منتخب الجيش 

العربي السوري والمنتخب الوطني لكرة 

القدم حيث تأتي مبادرتها هذه ضمن 

سياسة واستراتيجية الشركة الهادفة الى 

تشجيع الرياضه والرياضيين السوريين والى 

دعم االعالم واالعالميين على مختلف 

المستويات وهو ما يؤكد انتماءها وحسها 

الوطني تجاه هويتها السورية بكل اعتزاز.  



8AL MUSAFIRMarch 2019

شاركت أجنحة الشام للطيران في 

ملتقى الحوار االقتصادي السوري 

الذي انعقد تحت رعاية رئيس 

مجلس الوزراء السوري المهندس 

عماد خميس وذلك في فندق داما 

روز- دمشق بتاريخ 27 شباط 2019 

تحت عنوان «االستثمار في الزراعة 

والصناعة في سبيل تحقيق األمن 

الغذائي»

تأتي رعاية أجنحة الشام للطيران 

 من الشركة 
ً
لهذا الملتقى حرصا

على تبادل األراء ووجهات النظر 

بين االقتصاديين المشاركين في 

الملتقى من جهة والحكومة 

السورية من جهة ثانية، وبغرض 

إيجاد الحلول الناجحة للنهوض بكافة 

القطاعات االقتصادية ودعمها بما 

يسهم في التنمية ودفع مسيرة 

اإلنتعاش اإلقتصادي في سورية. 

 مثل السيد رئيس مجلس الوزراء 

في الحضور «السيد المهندس أحمد 

القادري» وزير الزراعة واإلصالح الزراعي، 

كما حضر الملتقى «السيد المهندس 

محمد معن زين العابدين جذبة» وزير 

الصناعة و»الدكتور عماد الصابوني» 

رئيس هيئة التخطيط والتعاون 

 إلى رؤساء غرف 
ً

الدولي إضافة

الصناعة والتجارة وإتحاد المصدرين 

السوريين حيث دعا المشاركون 

في الملتقى الذي تنظمه مجموعة 

أجنحة الشام للطيران راعي رسمي لملتقى الحوار 
االقتصادي السوري بدمشق
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دلتا لإلقتصاد واألعمال إلى تشجيع وجذب 

المستثمرين وإعادة النظر بالبنية التشريعية 

لتوفير بيئة آمنة محفزة لإلستثمارات وتوحيد 

الرؤى بين مختلف القطاعات االقتصادية لدعم 

عملية اإلنتاج وترسيخ مبدأ التشاركية بين 

القطاعين العام والخاص.

هذا وقد ألقى مدير تطوير األعمال في شركة 

أجنحة الشام للطيران، أسامة ساطع، كلمة 

راعي الملتقى، نوه من خاللها  إلى أهمية 

دور الشركة كناقل وطني خاص يعمل بكفائة 

عالية وحرص شديد على تقديم أعلى معايير 

األمان والسالمة للمسافرين ويبذل ما بوسعه 

لدعم وتطوير خدماته األرضية والجوية على 

حد سواء، وبما يستحقه المسافر أينما كان.

كما ذكر السيد ساطع أن دور أجنحة الشام 

للطيران ال يقتصر على نقل المسافرين 

والبضائع فحسب بل يتعداه إلى أن الشركة 

ال تتوانى عن تقديم كل الدعم المادي 

والمعنوي لتنشيط الحركة االقتصادية 

من خالل المشاركة بنقل المستثمرين 

ورجال األعمال وزوار المعارض والمؤتمرات 

والملتقيات االقتصادية المختلفة وبالتعاون 

مع اتحاد المصدرين السوريين وغرف الصناعة 

والتجارة السورية،  وذلك لجذب المستثمرين 

والمساهمة بتعريفهم على فرص 

االستثمار الواعدة في سورية. 

وأشار بنهاية الكلمة إلى أن أجنحة الشام 

للطيران تفخر بإنتمائها الوطني لسورية، 

 
ً

 بقضايا المجتمع وداعمة
ً

وستبقى ملتزمة

للنشاطات اإلقتصادية والسياحية والرياضية 

والثقافية.
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أجنحة الشام للطيران تشارك وللعام الثاني 
على التوالي في معرض فيتور للسياحة والسفر 

في العاصمة اإلسبانية مدريد

مدريد - إسبانيا
افتتح في العاصمة اإلسبانية مدريد 

المعرض الدولي للسياحة والسفر 
«فيتور» وذلك وسط مشاركة ضخمة 
من قبل العديد من شركات السياحة 

والسفر والطيران والفعاليات ذات 
العالقة بهذا المجال ومن مختلف دول 

العالم.
هذا وتشارك أجنحة الشام للطيران 

بالحضور وبرعايتها لجناح وزارة السياحة 
السورية حيث يمثل حضورها إشارة 
هامة لعودة سورية بعد التعافي 

 لخارطة 
ً
الذي تشهده البالد تدريجيا
السفر والسياحة العالمية.

السيد وزير السياحة السوري محمد 

رامي رضوان مرتيني أكد في حديثه 
لوسائل اإلعالم اإلسبانية على 

هامش مشاركة سورية بمعرض 
«فيتور الدولي» على بدء تعافي قطاع 

 
ً
 مشيرا

ً
السياحة السوري تدريجيا

إلى التطورات التي يشهدها هذا 
القطاع وأهمية تنوع المنتج السياحي 

السوري، إضافة لعودة العديد من 
المنشآت السياحية المتضررة في 

سورية للخدمة من جديد.
كما توجه السيد الوزير بالشكر الجزيل 

ألجنحة الشام للطيران على دعمها 
لمشاركة وزارة السياحة السورية 

بالمعرض مالمساهمة  بترويج سورية 
كإحدى أهم الوجهات السياحية 

والتاريخية في الشرق األوسط، 
وباعتبار أن السياحة والسفر ال تكتمل 

صورتهما إال بوجود ناقل جوي مثل 
أجنحة الشام يساهم في تنشيط 
دورة حياة السياحة ودعم القطاع 

االقتصادي والسياحي في البالد.
تجدر اإلشارة بأن أجنحة الشام للطيران 

هي شركة وطنية خاصة تأسست 
في نهاية عام 2007 وحصلت على 

رخصة مشغل جوي من سلطة الطيران 
المدني السوري وتشغل رحالتها 
الجوية من مطار دمشق الدولي 

وألكثر من 18 وجهة عربية وإقليمية 
وعالمية وفق أعلى معايير السالمة 

واألمان.
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 لمكاتب السياحة 
ً
 تكريميا

ً
أقامت أجنحة الشام للطيران حفال

والسفر، وذلك بمناسبة مرور عام على تشغيل وتسيير 
رحالتها الجوية إلى العاصمة أربيل وذلك في فندق كانيون – 

أربيل حيث تم تكريم وكيل شركة أجنحة الشام للطيران في 
أربيل، شركة زوزك للسياحة والسفر باإلضافة إلى عدد آخر من 

مكاتب السياحة والسفر.
وقد ألقى المدير التجاري في شركة أجنحة الشام للطيران، 
األستاذ نزار سليمان بهذه المناسبة كلمة شكر فيها نيابة 

عن رئيس مجلس إدارة أجنحة الشام للطيران والعاملين فيها 
كافة الجهود التي بذلت من قبل الوكيل ومكاتب السياحة 

والسفر في أربيل منذ بداية تسيير الرحالت الجوية وحتى اآلن.
من جهتها أعربت نائب المدير التجاري في أجنحة الشام 

للطيران، اآلنسة نديدة الحمصي، عن شكرها و سعادتها 
للتعاون المثمر مع شركة زوزك للسياحة والسفر وأشادت 
 
ً
 بجهود مكاتب السياحة والسفر التي تضافرت جميعا

ً
أيضا

إلنجاح الجسر الجوي بين البلدين، كما تم توزيع شهادات 
التقدير والدروع التذكارية بهذه المناسبة وتكريم أصحاب 
المكاتب السياحية المتميزة والذين شكروا بدورهم ثقة 

أجنحة الشام للطيران ودعمها الدائم لهم في إنجاح هذه 
 الحتياجات 

ً
الرحالت واستمرارها وزيادتها في المستقبل تلبية

المسافرين في كلتا المحطتين . 

أجنحة الشام للطيران تحتفل بمرور عام 
على تشغيل رحالتها إلى أربيل
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تكريم أصحاب مكاتب السياحة والسفر في النجف األشرف

 كرمت من خالله أصحاب مكاتب 
ً
أقامت أجنحة الشام للطيران حفال

السياحة والسفر وأصحاب الحمالت والزيارات الدينية في مدينة 
النجف األشرف (الفرات األوسط والجنوب) وذلك بحضور المدير 

التجاري لشركة أجنحة الشام للطيران السيد نزار سليمان  والسيد 
كرار شمسه مدير وكالة الرافدين والعديد من  أصحاب ومدراء 

الشركات والحمالت  وعدد من وجهاء مدينة النجف األشرف والبصرة  
ووكيل الشركة «وكالة الرافدين» التي أعربت وباسم مكاتب 
السياحة والسفر عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة 

وإلقامة حفل التكريم في مدينة النجف األشرف، حيث تم توزيع 
شهادات تقدير ودروع  للمكتب المتميزة وكذلك تم منح  تذاكر 
 من الشركة ألداء هذه الشركات 

ً
مجانية لبعض الحضور  تقديرا

والمكاتب ووالئها وثقتها بأجنحة الشام، كما نوه السيد المدير 
التجاري في أجنحة الشام للطيران، نزار سليمان، إلى أهمية الربط 

الجوي بين دمشق والنجف األشرف ودعم الحركة السياحية الدينية 
من خالل الحمالت والزيارات للعتبات المقدسة في كلتا المحطتين. 
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أجنحة الشام للطيران شاركت في معرض
«صنع في سورية»

شاركت أجنحة الشام للطيران في فعاليات معرض «صنع 
في سورية» والذي أقيم على أرض مدينة المعارض 

بدمشق تحت رعاية وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ومن 
تنظيم اتحاد المصدرين السوري وغرف الصناعة والتجارة، 

حيث شارك في المعرض أكثر من 300 شركة وطنية 
متخصصة بإنتاج األلبسة واألقمشة السورية بأنواعها 

إضافة لمستلزمات إنتاج هذه الصناعة العريقة. 
 في دعم 

ً
يذكر أن أجنحة الشام للطيران تساهم دوما

الحركة االقتصادية في البالد من خالل نقل العديد 
من رجال األعمال والمستوردين المهتمين من بلدان 

مختلفة وتحرص بالتعاون مع اتحاد المصدريين السوري 
على دعم االفعاليات االقتصادية والمعارض السورية 

التخصصية داخل وخارج سورية.
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تحت شƠƠƠƠƠعار سورية تستحق منا 
كل الجهد والعرق والعمل ونحن لن 
نبخل عليها بشيء , كما لم يبخل 
أبطالنا بدمائهم وأرواحهم / من 
أقوال السيد الرئيس بشار االسد

عقد مكتب نقابة عمال النقل 
الجوي والبحري بدمشق مؤتمره 

السنوي برئاسة السيد قحطان 
أحمد رئيس مكتب النقابة، وقد 

 من السيدة 
ً
حضر هذا المؤتمر كال

انعام المصري عضو المكتب 
التنفيذي لالتحاد العام لنقابات 

العمال والسيد عماد الدغيم رئيس 
االتحاد المهني لعمال النقل والسيد 

حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال 
دمشق والسيد إبراهيم عنوش 

أمين شعبة الخدمات األولى للحزب 
وأعضاء المكتب التنفيذي التحاد 

عمال دمشق والسيدة شفاء 
النوري مدير عام مؤسسة الطيران 

العربية السورية والمهندس إياد 
زيدان مدير عام المؤسسة العامة 
للطيران المدني والسادة المديرين 
ل 

ّ
في كلتا المؤسستين كما مث

إدارة أجنحة الشام للطيران السيد 
نزار سليمان، المدير التجاري والسيد 
أسامة ساطع، مدير تطوير األعمال 

والعالقات العامة.. إضافة إلى 
رؤساء النقابات في اتحاد عمال 
دمشق و أمناء الفرق الحزبية.  

وقد ناقش المجتمعون الكثير من 
القضايا والشؤون التي  تتعلق 

بالطيران والنقل الجوي والعاملين 
في هذا القطاع وسبل دعمه 

وتطويره بشكل عام.
وقد تحدث السيد نزار سليمان، 

المدير التجاري عن أهمية تطوير 
قطاع النقل الجوي ودعم الشركات 

 للناقل الجوي 
ً
الخاصة التي تعدُّ رديفا

الوطني، شركة الطيران العربية 
السورية، وأشار إلى أهمية دعم 

وتذليل الصعوبات التي تصادف 
الشركة وتحول دون تحقيق 

األهداف المشتركة وتعود بالنفع 
على الوطن والمواطن، كما تحدث 
السيد أسامة ساطع، مدير تطوير 
األعمال في أجنحة الشام للطيران 
عن أهمية التعاون بين القطاعين 
العام والخاص في تحسين صورة 

النقل الجوي في أذهان المسافرين 
السوريين وتطوير الخدمات كي 
ترتقي الشركات ويرتقي معها 

قطاع النقل الجوي بشكل عام وبما 
يلبي طموحات وأمنيات المسافرين.

أجنحة الشام للطيران شاركت بمؤتمر 
النقل الجوي السنوي بدمشق
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أقيم في العاصمة العراقية بغداد معرض سوق السفر العراقي الذي 

شاركت فيه العديد من وكاالت السياحة والسفرالعالمية واالقليمية 

 
ً
 والفتا

ً
 متميزا

ً
 حضورا

ً
والمحلية حيث كان ألجنحة الشام للطيران أيضا

ضمن فعالياته. 

وقد صرح السيد بسام سكيك مدير محطة دمشق في شركة أجنحة 

الشام للطيران بأن أهمية هذه المشاركة تأتي من أهمية سوق 

السفر العراقي والسوري وألن هذا الخط التجاري الذي يربط العاصمة 

دمشق ببغداد يعتبر من أهم الخطوط الجوية لدى الشركه وترجع 

حيوية هذا الخط وأهميته لحجم التبادل الجوي بين البلدين سواء من 

ناحية المسافرين أم البضائع وقد نوه السيد سكيك الى أن هذه 

 والسيما مع ما 
ً
الحركة التجارية المتعددة األغراض تزداد تدريجيا

تشهده سوريا من تعافي في جميع مناحي الحياة.

 من زوار المعرض 
ً
هذا وقد شهد جناح أجنحة الشام للطيران إقباالً كبيرا

وأصحاب االختصاص في مجال السفر والسياحة والزياره باالضافة الى 

العديد من المهتمين بالتعرف على خدمات الشركة وعروضها.   

حضور ومشاركة متميزه ألجنحة الشام للطيران 
في معرض «سوق السفر» في بغداد
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رحبت أجنحة الشام للطيران بعودة افتتاح سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بدمشق حيث قام المدير التجاري في الشركة السيد نزار سليمان بزيارة إلى القائم 

باألعمال في سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بدمشق السيد عبد الحكيم 

النعيمي، حيث نقل  فيها تهنئة رئيس مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها بعودة 

العالقات الدبلوماسية، كما ناقش فيها الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال 

النقل الجوي وأهمية الرحالت الجوية التي تنفذها أجنحة الشام للطيران إلى دولة 

اإلمارات وتم خالل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين أجنحة الشام للطيران وسفارة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بدمشق لتقديم التسهيالت والحسومات المحددة.

أقامت أجنحة الشام للطيران دورة تدريبية لبعض مدراء 

الشركة في مجال «تدريب مدربين TOT» والتي نظمتها 

وأشرفت عليها «األكاديمية األردنية للطيران JATS» وذلك 

في مقر شركة أجنحة الشام للطيران بدمشق وقد استمرت 

الجلسات التدريبية لمدة خمسة أيام فعلية متتالية وذلك 

من 24 ولغاية 28 شباط 2019 حيث تم من خالل الدورة 

تزويد المدراء بالمهارات األساسية والضرورية لتدريب 

كوادرهم وموظفيهم على مختلف المستويات باالضافة 

إلى إكسابهم المهارات اإلدارية والعملية والحياتية التي 

تساهم في تبسيط إجراءات العمل ورفع سوية األداء من 

أجل تحقيق استراتيجية الشركة والوصول إلى األهداف 

المنشودة. هذا وقد أشار مدير إدارة الجودة في أجنحة 

الشام للطيران، جوسيب مايلوسيفيك، إلى أهمية عقد 

مثل هذه الدورات الداخلية والخارجية والعمل على تدريب 

العاملين بالشركه بإستمرار وذلك لالرتقاء في مسيرة تطوير 

العمل بالشركة، كما شدد على ضرورة أن يقوم المدراء بنقل 

خبراتهم ومهارتهم إلى موظفيهم وفرق عملهم لتجسيد 

. كما نوهت مديرة الموارد 
ً
 وعمليا

ً
صورة المنظمة الناجحة اداريا

البشرية في أجنحة الشام للطيران السيدة تغريد ونوس إلى 

ضرورة تطوير مهارات المدراء والمشرفين في الشركة وخلق 

أنموذج القادة اإلداريين الذي يتجلى في احترافيتهم بإدارة 

األفراد بطريقة القدوة الحسنة وذكرت بأن الدورة التدريبية 

التي نفذتها إدارة الشركه لبعض مدرائها إنما تهدف إلى 

زيادة المهارات الالزمه لدى المدراء والعاملين على حد سواء 

وتحسين اإلنتاجية لدى األفراد من خالل قيادة وإشراف 

وتقييم دقيق يؤدي للنتائج المطلوبة بالشكل األمثل.

أجنحة الشام للطيران ترحب بعودة التمثيل الدبلوماسي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في دمشق

أجنحة الشام للطيران تقيم دورة تدريب مدربين لمدرائها 
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قامت أجنحة الشام للطيران وبالتعاون مع 

فريق التميز لكفالة اليتم باصطحاب أطفال 

الجمعية في رحلة استكشافية إلى مطار 

دمشق الدولي بغية التعرف على إجراءات 

السفر للمسافرين وكيفية استقبالهم 

وتقديم التسهيالت والمساعدة لهم قبل 

السفر.

ثم تم اصطحاب األطفال بزيارة إلى طائرة من 

طائرات أجنحة الشام حيث اطلعوا على تجربة 

جديدة وفريدة ومشوقة تعرفوا من خاللها 

على الطائرة بأقسامها المختلفة، وصعدوا 

على متنها وغيرها من الخدمات ما ترك 

.
ً
 كبيرا

ً
 وسرورا

ً
 ايجابيا

ً
لديهم انطباعا

أجنحة الشام للطيران تحقق حلم أطفال جمعية التميز 
لكفالة اليتيم في اكتشاف أسرار عالم الطيران  
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موروث الفن 
اإلسالمي في 
 

ٌ
سورية.. إبداع

يترك في النفس 
ذكريات خالدة 

تمثل الصناعات اليدوية في 
 من الثقافة الجمالية 

ً
سورية جزءا

الشرقية في تاريخ الحضارة 
اإلنسانية.. وفي سوق المهن 

اليدوية في مبنى التكية الصغرى 
 متعة 

ً
بدمشق يجد الزائر حقا

تأمل الصناعات الزجاجية والفخارية 
والخشبية والعاجية والصدفية 

والحلي والنسيج والبروكار 
الدمشقي والموزاييك واألرابيسك 

والقاشاني التي تبهر األلباب 
لكونها تعّبر عن موروث فذ للفن 

اع 
ّ
اإلسالمي الثري ورؤية الُصن

الفنيين الذين يبدعون روائعهم 
بأدواتهم البسيطة التي تترك 

في النفس ذكريات خالدة، كونها  
صناعات قديمة مستمرة تمكن 

الزائر من الحصول على مصنوعات 
محلية وفريدة ومتميزة بنكهتها 
 
ً
التاريخية واإلبداعية الرائعة، فضال
 عملية يستفيد 

ً
عن كونها قطعا

منها باستمرار وتشيع في بيته 
نكهة البيئة السورية الخاصة، 
فكان من الطبيعي أن تزدهر 

الصناعات اليدوية.
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العجمي بين الفستق 
الحلبي وزخرفة الخشب

تم استخدام الفن العجمي من 
قبل الحرفيين الدمشقيين في 
بداية عصر اإلمبراطورية األموية 
لتزيين المساجد والقصور، وهو 

فن إضافة الزخارف الخشبية 
التزيينية لألسقف والجدران، 
تستخدم في الفن العجمي 

عادة أشكال زخرفية تصور 
 
ً
 وزخارف شرقية وأشكاال

ً
رسوما

هندسية ونباتية، باإلضافة إلى 
 كتابات وقصائد.

والتزال هذه الحرفة تشهد 
 في دمشق حيث تصّدر 

ً
ازدهارا

العديد من منتجاتها إلى جميع 
أنحاء العالم.
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الفسيفساء..  تاريخ دمشقي عصٌي على الزمن
 من أقدم الفنون التزيينية في منطقتنا، إذ 

ً
يعد فن الفسيفساء واحدا

تمتد جذوره بحسب االكتشافات الحديثة إلى األلف الثالث قبل الميالد، 
 
ً
 كبيرا

ً
وقد أثرت كل الحضارات التي تتابعت على هذه المنطقة تأثيرا

 مختلفة أكسبتها 
ً
 وأنماطا

ً
في الفسيفساء حيث أضافت إليها أشكاال

 
ً
 كبيرا

ً
 بعد أن اكتشف علماء اآلثار عددا

ً
شهرة عالمية واسعة، خصوصا

من لوحات الفسيفساء الرائعة في مدن سورية قديمة مثل ماري 

وشهبا وانطاكية والسويداء 
وتدمر وحماة وحلب، وقد نقل 

بعض منها إلى المتاحف المحلية 
بعد ترميمها لتبقى شاهدة 

على عظمة الفنون والحضارة في 
سورية.

البروكار إبداع دمشقي يصل إلى أصقاع العالم
كما اشتهرت دمشق بنسيج األقمشة الفاخرة كالبروكار 

والدامسكو واألغباني والكشمير والعبي والتربيط والشراشف 
والشاالت ومعظمها من القطن أو الحرير البلدي، وفي خزائن 

قاعة األزياء الشعبية بقصر العظم الدمشقي الشهير تعرض 
الكثير من النماذج المتنوعة من التطريز اليدوي على أثواب 

وسراويل وصدريات ومحارم وقبعات وأكياس تبغ ونقود وكل 
هذه النماذج أخذت من مناطق مختلفة من سورية، وتعود 

صناعة البروكار إلى نحو ثالثة قرون في دمشق وحلب كبرى 
المدن السورية اللتين تخصصتا بالبروكار الحريري ذو الخيوط 

 الذهبية والفضية والمقصبة وذو الرسوم والتزيينات الفريدة. 
ومن المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية اإلنكليزية ارتدت 

 من البروكار السوري اسمه «لوف 
ً
سنة 1954 فستانا عربيا

بيرد ديزايم» قامت الحكومة السورية آنذاك بإهدائه لبريطانيا 
بمناسبة تتويج الملكة.
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 «الموزاييك» بهاء دمشق الذي يحفر على 
الخشب 

عرف الدمشقيون حرفة صناعة الموزاييك مع مطلع 
القرن التاسع عشر من خالل التنوع الكبير في منتوجاتها 
الخشبية المزخرفة والمطعمة بالفضة والصدف والعظم 

لتشكل قطع األثاث المنزلية ومن ثم المكتبية.
هناك نوعان من الموزاييك ولكل منهما تاريخ خاص، فالنوع 

القديم وهو الموزاييك الحجري أو ما يسمى المشقق 
 وما زال ُيعمل 

ً
الحجري عرف منذ نحو ألف سنة تقريبا

فيه حتى اآلن ونشاهده في البحرات المزينة واألرضيات 
والصاالت الكبيرة والمساجد. 

، تتخلله مادة 
ً
أما الموزاييك الخشبي فهو األكثر شيوعا

الصدف الطبيعي، وتعود نشأة هذه الصناعة في دمشق 
إلى نحو ثالثمائة سنة وقد تطورت صناعة الموزاييك إلى 
إدخال قشر العظم والصدف أو العاج في تصنيع الخشب 

التزييني.

«الزجاج لوحات فنية دمشقية 
 تذهل من يراها»

برع الفنانون الشعبيون في صناعة الزجاج 
اليدوي ونفخه وتكييفه قبالة أفران 

الطين واآلجر ذات البلور السائل ووضعه 
على الكؤوس والصحون والمصابيح 

واألواني الملونة، كما ال ننسى الزخارف 
 في الصناعة 

ً
 مهما

ً
التي تلعب دورا

اليدوية التقليدية السورية، وهي من أبرز 
الصناعات القديمة في سورية وال تزال 
هذه الصناعة التي ابتكرها المسلمون 

قائمة حتى اآلن.
تثبت سورية في كل مرة أنها كالبستان 

 صالحة تنتشر 
ً
 يطرح ثمارا

ً
الخّير دائما

بذورها في األرجاء كلها لتكون رسائل 
حب وسالم من أم الدنيا.. من دمشق.
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جولة سريعة في أرجاء مدينة تونس 
القديمة أو العتيقة كفيلة بأن تأخذ 

المرء في رحلة عبر الزمن، للعودة 
إلى العصور الغابرة، حيث يستقبلكم 

«باب البحر» الذي يقسم الحي 
القديم عن الحديث في المدينة، 

وما أن تعبر فيه حتى تنتقل بمصباح 
سحري إلى عالم جميل من الخرافة 

واإلبهار، عشرات المحالت التي 
تعرض مختلف المصنوعات اليدوية 

والمالبس والعطور والبهارات 
وغيرها، كما تشتهر تونس 

بشواطئها الرملية الناعمة، وتعرف 
 بالمواقع األثرية القديمة، 

ً
أيضا

والمناظر الطبيعية الصحراوية 
الرائعة، والهندسة المعمارية 

اإلسالمية المشغولة بدقة، إضافة 
إلى الكثير من المدن الجميلة التي 
تعج بالمعالم السياحية واألماكن 
المثيرة لالهتمام والتي تستحق 

االكتشاف.. 
تبدأ الرحلة في األزقة الضيقة التي 

تحيطها األبنية األثرية والمساجد 
والمآذن والمدارس والمقاهي 

الخجولة، والحي القديم أشبه ببازار 
ضخم تعلوه أصوات الباعة وصخب 

االزدحام، ضمن هذه الجولة المبهرة 
البد من االستراحة في جامع الزيتونة، 
وهو أشهر معالم مدينة تونس ومن 

أقدم المساجد في العالم العربي، 

تونس.. حين يتكلم التاريخ عن مدينة السحر الخرافي
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كان منارة للحضارة وقبلة للعلم وجامعة 
يسعى إليها القاصي والداني لينهل 

من عطائها، أما اليوم فالباحة الداخلية 
 عن 

ً
هي موطن للسكينة والهدوء بعيدا

ضجيج األسواق، وتطل المئذنة الشامخة 
على مدينة تونس العتيقة كشاهد 

في جعبته الكثير من األسرار والحكايا، 
وعلى مقربة من الجامع يقع «سوق 
العطارين»، وهو من أشهر األسواق 

القديمة في تونس، حيث يعرض مختلف 
العطور واالكسسوارات وتجهيزات 

األعراس وغيرها، وقبيل أن تغادر المدينة 
العتيقة يمكن لمحبي االستجمام 

االستمتاع بحمام تونسي ينعش الروح 
والجسد، يليه تناول وجبة غداء تونسية 

في مطاعم تعبق بروح ورائحة تونس 
وأكالتها التي ال مثيل لها.
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ال يمكن أن نذكر تونس من دون 
أن نتطرق إلى «متحف باردو» 

 من أكبر متاحف 
ً
الذي ُيعد واحدا

العالم التي تعرض لوحات 
الفسيفساء الرومانية التي 

تعود إلى ما قبل الميالد، حتى 
 بالمتاحف، 

ً
لو لم تكن مغرما

ستنبهر بالتأكيد بلوحات 
الفسيفساء والمنحوتات الرائعة 
عرض في عدد 

ُ
المدهشة التي ت

من القاعات المصنفة بحسب 
التاريخ والموضوع، واحرص على 

التقاط الصور التذكارية التي 
ال تتكرر واالستراحة أيضا في 

المقهى الهادئ التابع للمتحف. 
تستمر الرحلة الساحرة في 
 إلى القسم 

ً
تونس وصوال

الحديث من المدينة وساحة 
القصباء التي تؤرخ للثورات 
والحركات السياسية التي 

شهدتها البالد، وهي مثالية 
للتنزه والمشي وتناول الشاي 
تحيط بها، كما البد لنا من ذكر مقاهي منطقة الحمامات في أحد المقاهي الجميلة التي 

الشهيرة.

الحمامات.. منتجع تونس األول 
إذا كانت وجهتكم المفضلة نحو البحر والشواطئ 

فيمكنكم أن تخططوا لرحلة يوم واحد ضمن منطقة 
الحمامات، التي تبعد 65 كم عن العاصمة التونسية.

 ومرسى لليخوت، 
ً
 ونظيفا

ً
 ممتدا

ً
 رمليا

ً
تضم المنطقة شاطئا

حيث يمكن حجز رحالت بحرية في هذا المكان، باإلضافة إلى 
عشرات األسواق والموالت والمطاعم والفنادق الحديثة 
األنيقة، وبالقرب من الشاطئ يقع متنزه «قرطاج الند» 
الذي يوصف بأنه أكبر مدينة ألعاب في إفريقيا، وقد تم 

تصميم هذه الحديقة على النمط اإلفريقي، وتنتشر فيها 
الشالالت والتماثيل والبحيرات وتضم مجموعة من األقسام 
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المتنوعة، إضافة إلى ألعاب مائية ترفيهية وألعاب المالهي 
 من 

ً
 ومتنوعا

ً
 كبيرا

ً
المناسبة للكبار والصغار، كما تضم  عددا

المطاعم العالمية والعربية، وال تفوت فرصة زيارة «فيال جورج 
سيباستيان» هذه الفيال التي كان يملكها أحد المشاهير 
الفرنسيين والتي تحولت اليوم إلى مزار سياحي وثقافي، 
حيث تتم إقامة الحفالت الغنائية والعروض المسرحية على 

المسرح الروماني فيها، باإلضافة إلى حديقة داخلية مسورة 
رائعة وبركة مياه والعديد من األشجار واألزهار لمزيد من 

االسترخاء واالنسجام.
إن أشهر المعالم التي يمكن زيارتها في الحمامات «القصبة» 

أو القلعة األثرية التي تطل على البحر والمدينة وتشتهر 
بالمقهى الذي يملك إطاللة ساحرة ويقدم أطيب شاي 

بالنعناع، وتمتاز فنادق مدينة الحمامات ومنتجعاتها السياحية 
بالفخامة والحداثة، حيث يمكن للزائر أن يجدها في «حمامات 

عد من 
ُ
الياسمين»، التي ت

المناطق السياحية الشهيرة 
 من 

ً
والتي تلقى إقباالً كبيرا

الزائرين لتونس.
 ختام هذه الرحلة سيكون 
 بالمسك .. مع جولة 

ً
مطيبا

تسوق مبهرة في سوق الجمعة 
الذي ُيقام في مدينة نابل على 
بعد 11 كم من الحمامات، حيث 

عرض مختلف أنواع المصنوعات 
ُ
ت

اليدوية والمالبس واألقمشة 
والسجاد والخزفيات والتوابل 

والشاي واألطعمة والحلويات.
بعد ذلك يمكنك وعبر البحيرات 

االنتقال إلى منطقة قرطاج، 
رقي 

ّ
مال الش

ّ
التي تقع في الش

لتونس على بعد 15 كم من 
العاصمة فوق ربوة ارتفاعها 
 57 م ويمتد شريطها 

ً
تقريبا

الساحلي على حوالي 3 كم، 
ويحدها البحر األبيض المتوسط 

 
ً
 وسيدي بو سعيد شماال

ً
شرقا

.
ً
 والكرم جنوبا

ً
والمرسى غربا
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إلى هامبورغ.. 
 من مدينٍة فائقة 

َّ
ر

َ
حيث ال َمف

الفتنة والترف
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بالتأكيد سمعتم الكثير عن 
سحر ألمانيا وطبيعتها الخالبة، 

وربما زرتم بعض مدنها وأماكنها 
السياحية الشهيرة، وال تكاد 

تخلو مدينة أو بلدة أو قرية في 
هذا البلد الخيالي من المناظر 

الخالبة والطبيعة التي قلما يجد 
المرء مناظر طبيعية ساحرة كتلك 

التي يمكن أن يصادفها أينما 
ذهب وتوجه في ألمانيا، فهذا 
البلد يعدُّ من البلدان السياحية 

الغنية بالطبيعة الرائعة والمناظر 
الطبيعية البكر التي لم تكد 

تمسسها يد، ومن خالل ما يوفره 
من عالم متفرد ومتنوع يجمع 

الحيوانات والنباتات، يتيح للضيوف 
فرصة الغوص في معايشات 

طبيعية ليس لها مثيل.
وهامبورغ بوابة ألمانيا البحرية 
وثاني مدنها مساحة، نبدأ من 

صرخات النوارس حول الميناء 
الرئيسي إلى المجاري المائية 

الجارية، حيث ال يمكنك الهروب من 
هذه الروح البحرية للمدينة ، إنها 
مدينة حضرية مع الميناء وتاريخ 

غني ومثير.
تتميز هذه المدينة بطبيعة خالبة 

وجسور كثيفة مقامة فوق 
مجاريها المائية وتحتوي على ما 

، وأكثر 
ً
يزيد على ستين مسرحا

 
ً
 دوليا

ً
 ومعرضا

ً
من ستين متحفا

للفنون، وتشتهر بسوق السمك 
 ،

ً
الضخم الذي يقام أسبوعيا

 ويزوره 
ً
يتكون من سبعين متجرا

كل يوم أحد نحو سبعين ألف 
شخص.
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أضف إلى ذلك العشرات من القنوات والجسور 
التي تجعل مدينة الميناء تذكر بالدنمارك وأجزاء 

من الدول االسكندنافية ويناهز عدد الجسور 
المقامة فوق مجاريها المائية 2500 جسر 

مخصصة لعبور المشاة والسيارات والقطارات، ما 
 في هذا المضمار متقدمة 

ً
يجعلها األولى أوروبيا

بذلك على البندقية اإليطالية وأمستردام 
الهولندية.

تعج المدينة بالحجارة المعمارية القديمة والجديدة، 
والمباني الحجرية ذات الحواف الحادة تقف بجانب 

الواجهات الزجاجية، والبرج فوق الكنائس الباروكية.
 الجديد والقديم يتقاطع عبر أفق المدينة، الزوايا 
الحادة من األبراج والمداخن والهندسة المعمارية 

التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر تتخللها 
منحنيات الجسور والكاتدرائيات الحديثة.

 ومصلى، وتعد 
ً
كما تضم المدينة 41 مسجدا

 بالدين 
ً
هامبورغ أول والية ألمانية تعترف رسميا

 
ً
اإلسالمي، ومنحت عام 2012 مسلميها حقوقا

دينية كاملة.
مدينة المساحات الخضراء الخالبة والمرافق 

الترفيهية المناسبة لكافة األعمار واألشخاص، 
فهناك متنزه المدينة «شتادت بارك» وحديقة «بالنتن 

أون بلومن» وحديقة الحيوانات «هاغن بيك»، 

رة 
ّ

وبالد العجائب المصغ
«فوندرالند مينياتور» ومتحف 

السيارات الكالسيكية 
«بروتوتيب» وغيرها الكثير، 

وإضافة لطبيعتها الخالبة التي 
تجمع بين المسطحات المائية 

والمروج الخضراء، ينتشر في 
هامبورغ عدد كبير من الحدائق 

العامة ومراكز التسوق 
التاريخية، والمباني العائدة 

ألنماط معمارية تاريخية 
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مختلفة، كالكنائس ومحطة القطارات المركزية ومباني 
البلدية والجامعة.

 لركوب القوارب 
ً
 شعبيا

ً
وتمثل بحيرة األلستر الخارجية مكانا

الشراعية وزوارق التجديف، ويقدم أسطول سفن األلستر 
 وخدمات 

ً
 وإيابا

ً
السياحي «األسطول األبيض» رحالت ذهابا

مجدولة تنقل زوارها إلى عالم رومنسي ومزيج من قصص 
الخيال السيما في ميناء هامبورغ وجهة النظر الساحرة 

في ألمانيا.
ومن أروع المناظر التي تدل على مدى تناغم الطبيعة 
عيد 

ُ
في يد اإلنسان بين شبايشرشتاد والميناء حيث ت

هامبورغ اختراع نفسها.. فهي تقتنص فرصة فريدة للنمو 
في وسط المدينة ضمن هافن سيتي، فأثناء التمتع 

بالسير فى قلب المدينة يمكنك أن ترى هافسيتي التي 
تعد من األجزاء المفضلة فى المدينة وأكبر مشاريع 

التنمية الحضرية في أوروبا، 
تميزت بالقاعة الجديدة 

للحفالت الموسيقية «إلب 
فيلهارموني» التي تعد 

من أروع األعمال الهندسية 
لهذا المشروع، فال بد لمن 

يزور هامبورغ أن يقضي 
أروع األوقات ويلتقط أجمل 

الذكريات بين أركانها.
 
ً
سنجد في هذه المدينة عددا

 من الفنادق الراقية، 
ً
كبيرا

باإلضافة إلى مجموعة متنوعة 
من المطاعم التي سنتعرف 
من خاللها إلى مختلف أنواع 
المأكوالت األلمانية اللذيذة 
والشهية  ناهيكم عن عدد 

آخر من المقاهي المناسبة 
لالسترخاء بعد يوم طويل من 
مشاهدة المعالم  األلمانية 

الجميلة، وال ننسى الحياة 
الليلية الممتعة التي تميزت 

بها المدينة.
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صناعة الطعام هي جزء من هوية وثقافة وخصوصية أي بلد، 
وللسوري حضور مميز يعكس مدى حضارته وذوقه الرفيع، هذا 

ما يحدث في حلب المدينة السورية العريقة التي عرفت بمنتجاتها 
العريقة والسيما الحلويات الحلبية، إذ تعدُّ الحلويات الحلبية من أشهر 
أنواع الحلويات في العالم لما تتميز به من مذاق لذيذ، مئات األصناف 
واألنواع التي ال تعد وال تحصى، والتي اكتسبت شهرة عالمية عبر 

الزمن، فرائحة السمن العربي األصيل مع الفستق واللوز والجوز وزهر 
البرتقال والقرفة المنبعثة من دكاكين الحلويات في مدينة حلب خير 

بوصلة تدلك على عراقة هذه المدينة وتعلق األفئدة بها.
ال يمكنك زيارة حلب من دون الولوج إلى محالت حلوياتها وتذوق هذا 

الطعم الفريد والمميز، كما أن المشهد كفيل بأن يستحوذ على 
ناظريك وتفكيرك، إذ يتفنن أصحاب محالت الحلويات في حلب الشهباء 
بطريقة تقديم وعرض بضائعهم على واجهات متاجرهم، وذلك لجذب 

حلويات حلب.. إحدى حكايات 
العراقة واإلبداع  
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انتباه الزبائن، ولطالما كانت الحلويات من أهم الهدايا التي 
يصطحبها الناس معهم لتقديمها في المناسبات، والمثل 

الشعبي يقول: «بعد العيد ما في كعك» في داللة على أهمية 
وجود الحلويات في البيت السوري، على  الرغم ارتفاع أسعارها 

ما زالت تعد من الطقوس الجميلة التي يحرص الناس على 
تقديمها في األعياد وجلسات السمر، فهي بالثقافة الشعبية 

السائدة تدل على الفرح، وتضفي نكهة خاصة ومختلفة على 
السهرات والمناسبات.

حلب جنة للذواقة ولعشاق الحلويات من البقالوة وعش 
البلبل والكرابيج الحلبية واآلسية إلى الستاتي وحالوة الجبن 
 والنابلسية والميمونية 

ّ
ل وأصابع الست

ّ
والقطايف والمشك

واللبنية بالقشدة والفواكه المجففة والمعروك، أسماء كثيرة 
ونكهات مختلفة على الرغم من تشابه مكوناتها، أتقنتها 

أيادي المهرة أو من يسمون» البغجاتية» هذه الصناعة 

المعروفة بالمواد الطبيعية الغنية 
بالنكهة المتميزة التي كما يقال 

تبقى طعمتها تحت لسانك، وبخبرة 
عالية المستوى توارثتها األجيال، 

فتركوا بصمتهم في كل بيت 
ومجتمع.

 في 
ً
 من أكثر أطباق الحلويات تميزا

المطبخ الحلبي هي البقالوة التي 
 
ً
يعّدها  السوريون في حلب عالجا

، تحتوي على مزيج من 
ً
 يوميا

ً
حلوا

الشراب الحلو والمكسرات المتغلغلة 
في طبقات العجين المقرمشة 

والمحشوة بالفستق أو القشدة أو 
الجوز، لتتعدى بذلك الثمانية أصناف 

حيث أضيف إليها الكول وشكور» كل 
 
ً
وشكر» والمختلفة عن البقالوة شكال

، فعملية تكثيف الفستق 
ً
وطعما

داخلها تتم مع السمنة وليس مع 
السكر، واآلسية التي تشبه البقالوة 

لكنها بحجم أصغر ونسبة فستق 
 األصابع من الكاجو 

ً
أعلى، وهناك أيضا
أو الصنوبر الناعم.
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تق منها 
ّ

كذلك تطورت صناعة المبرومة فاش
عش البلبل بالفستق وهو من األصناف التي 

، أضف إلى هذه 
ً
 كبيرا

ً
 ورواجا

ً
تالقي استحسانا

األنواع البرازق المكونة من بسكويت صغير ينثر 
عليه الفستق الحلبي وبذور السمسم المحمص،  

والمعمول الذي لم يعد يقتصر على التمر 
والفستق بل للكرابيج الحلبية المحشوة بالجوز 

أهمية كبيرة وخاصة في األعياد، كما يوجد 
معمول الفواكه كالنارنج والبرتقال والفراولة 
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والخوخ والتفاح وجوز الهند والراحة.
«الراحة الحلبية» تلك التي تترأس قائمة أشهر حلويات  
مدينة حلب والتي أبدع الحلبيون فيها بأشكال ونكهات 

فريدة ولها الكثير من األنواع وتحشى بالفستق 
الحلبي مع الورد أو الفستق الحلبي والشوكوال، 

يشار إلى أن الراحة الحلبية تتكون من السكر والنشا 
والمصطكى والعطر والفستق، تطبخ ثم تقطع، 

وكلما كثر مصطكاها وفستقها كانت أغلى.
ربما السر في النكهة الخاصة للحلوى السورية، إضافة 
إلى اإلتقان والمهارات والخبرات لحرفييها عبر األجيال، 
 من موقعها الجغرافي الهام الذي مكنها 

ً
ينبع أيضا

من أن تتمتع بأهم المواد الخام التي تغني الصنف، 
وتجعله خاص النكهة كالعسل، والفستق الحلبي، 
واليانسون، وماء الزهر، والليمون، والسمن، إلخ من 

مواد لها سحرها المميز، لتبقى حلب المدينة السورية 
العريقة التي تستقطب بصناعاتها المختلفة ماليين 

السياح.
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مان.. وسحر غابات النخيل
ُ

نزوى ع
 من استكشاف مجلس الجن أحد 

ً
بدءا

أكبر الكهوف الجوفية في العالم، 
 بالغوص في أعماق المحيط 

ً
مرورا

لالستمتاع برؤية الشعاب المرجانية 
 
ً
الملونة في جزر الديمانيات، ووصوال

إلى التخييم تحت النجوم في الرمال 
الشرقية، كل ذلك يؤكد على أن 

زيارتك لُعمان لن تكون تقليدية على 

 اإلطالق .. 
حيث تساهم التضاريس المتنوعة 

للبالد وطبيعة األنشطة التي 
يمارسها الُعمانيون في جعل الزيارة 

ذات معنى مختلف، حيث يمكن للزوار 
مشاهدة الجبال الصخرية الشاهقة 
التي تتدلى منها المدرجات الزراعية 

الخضراء، وتسلق الجبل األخضر بما 

يضمه من مناظر طبيعية ساحرة، 
كما يمكن لهم زيارة سوق الجمال 

في أطراف الصحراء، أو مشاهدة 
السالحف البحرية وهي تغادر بيضها 

عرف 
ُ
وتتجه نحو البحر في رحلة ال ت

نهايتها، إنها مغامرات رائعة وتجارب 
ستبقى محفورة بالذاكرة.

ليس ذلك فحسب بل هناك كثير من 
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المدن العمانية الساحرة التي قد تذهلك بمفاجآتها  
ونزوى من أجمل وأكبر هذه المدن، تجمع بين 

الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق كما أنها بمثابة 
متحف كبير تحيط بها الجبال وتزخر بالقالع  العريقة.
ولعل من أبرز مايمكن زيارته هنا «قلعة نزوى» التي 

 شكل 
ّ
تعد من أقدم القالع في السلطنة، إذ إن

بنائها متميز وفريد من نوعه، فهي دائرية ضخمة 
مطمورة في التراب، ويصل كبر قطرها الخارجي 

 للحكم 
ً
 هذه القلعة كانت مقرا

ّ
إلى43  متًرا، وبما أن

ومكان تنفيذ العقوبات فإنها تحوي السجون، وإلى 
جانبها الفتحات القتالية في السور وسبعة آبار توفر 

لها المياه.
 تبعد نزوى عن مسقط العاصمة قرابة 164 كم، 

وتشتهر حتى اليوم بكونها عاصمة فقهية 
ودينية وروحانية «وهي كانت عاصمة سياسية في 

الماضي»، تميزت بذلك حتى من عصور اإلسالم 
األولى، ولذلك سّموها «بيضة اإلسالم»،
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 القلعة التاريخية القائمة فيها ال 
ّ
حيث إن

تزال قائمة، أضف إليها الكثير من الحصون 
واألبراج والمساجد العتيقة، واألماكن 

السياحية المثيرة.
الكثير من السياح يحبون هذه المدينة 
ويزورونها للتجول في بيوتها الطينية 

 
ً
العتيقة وحاراتها األثرية الفريدة، خصوصا

في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني وآذار 
 وغير بارد 

ً
حيث سيكون الطقس لطيفا

بشكل خاص مع أمطار شتوية خفيفة.
شكل سوق نزوى 

ُ
بالنسبة للُعمانيين ت

 
ً
 هاما

ً
 اقتصاديا

ً
 بالحياة ومفرقا

ً
 عامرة

ً
سوقا

عدا عن كونها من أهم وأعرق أسواق 
ُعمان، فهي سوق واسعة وشاملة 

ويمكنك أن تجد فيها وفرة مما تعرضه 
التجارات والبضائع التقليدية، وباألخص عالقة 

 
ً

سوق نزوى المميزة بالريف تجعلها غنية
بالمنتوجات النباتية والحيوانية األصيلة وذات 

الجودة العالية، أما الزوار إذا صدف وزرتم 
المدينة في يوم الجمعة، فاتجهوا إلى 

الجهة الجنوبية من السوق لتروا واحدة من 
أكبر أسواق البقر والمواشي في المنطقة. 

لمحبي االسترخاء والتمتع بفترة نقاهة 
بعيدة عن ضجيج المدن عليكم التوجه 

إلى بركة الموز وهي نقطة البداية التي 

ستحملكم إلى الجبل األخضر، قرية جميلة  تمتاز بالنخيل 
المنتشر في أرجائها، وشجر الموز الكثيف وأبنيتها 

التقليدية المبنية من الطين األحمر، وهنا ستتمكن بأن 
تنعم بوقت رطب ومريح في ظل أشجار النخيل العمالقة.

 رحالت سفاري صحراوية ورياضات مائية 
ً
في نزوى أيضا

وبحرية، ومعها ميراث شعبي في الفنون والصناعات 
اليدوية التقليدية، ويتعزز النشاط السياحي فيها 

عبر مشاريع تطوير مستمرة مثل الفنادق والشقق 
والمرافق الخدماتية.
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ٌ
تعد ساراواك أكبر والية في ماليزيا وهي موطن

لƠ 27 مجموعة عرقية لكل منها لهجاتهم 
الخاصة وقصصهم ومعتقداتهم وتقاليدهم 

ومهرجاناتهم، ففنهم ومهرجاناتهم  ولغتهم 
 ال يتجزأ من حياتهم حتى 

ً
وثقافتهم ال تزال جزءا

وهم يندمجون مع العالم الحديث.

اكتشف الكثير من األسرار التي تخبئها ساراواك
في أعماق ماليزيا..
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أرض، ماء، سماء ... اختر ما يناسبك 
من مغامرة ضخ األدرينالين على 

األرض، فهناك كل شيء من رحالت 
الغابة وتسلق الجبال إلى كهوف 

المغامرات وتسلق الصخور، واأللعاب 
الغريبة والشيقة في المياه، ما 

يتيح لك االختيار بين األنشطة النهرية 
مثل غوص السكوبا في  Miri و 

Kuching والرياضات المائية والصيد 
في أعماق البحار والتزلج على الماء 

واليخوت.
بداية إن كنت من محبي الغيوم 

والسماء وتبحث عن مغامرة محمولة 
، ستمنحك ساراواك هذه التجربة 

ً
جوا

من خالل القفز من أعلى قمة في 
العالم، أو التمتع بالتنقل المظلي 

بين األشجار شاهقة االرتفاع في مولو.
أما للمستكشفين في المناطق الحضرية فيمكنكم 

زيارة كوتشينغ التي لديها واحدة من أكثر المباني 
 لالهتمام في ماليزيا، تأخذ زائرها في 

ً
المعمارية إثارة

رحلة ضمن العمارة الدينية والثقافية والحديثة.
وال تنسوا أخذ الفنون والحرف اليدوية التي أنشأها 

الحرفيون المحليون، كم ننصحكم بأخذ أفضل الدروس 
من الحرفيين المحليين المهرة، الذين برعت أناملهم 

بالكثير من اإلنجازات المميزة المتنوعة بين تحف الخرز 
والمنسوجات الملونة وصناعة السالل ونسج القبعات 

والتحف باستخدام الموارد الطبيعية مثل الخيزران 
والنخيل والروطان ولحاء الشجر، والذي لن تستطيعوا 

الحصول عليها إال من ساراواك الماليزية.
إضافة إلى ذلك ال يمكنك الذهاب إلى ساراواك من 
دون الولوج إلى حديقة مولو الوطنية التي تعد من 

مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي ال تقدر 
بثمن، حيث إنها مؤهلة لجميع معايير التراث العالمي 

األربعة، وفي الوقت نفسه ال تفوتوا زيارة منتزه 
باكو الوطني أول أثر لزّواره إلى عام 1957.
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 من أقدم المنتزهات 
ً
ما يجعله واحدا

الوطنية في ماليزيا، أما منتزه ناياه 
الوطني فيشتهر بنشوء ساراواك، 

مع وجود أدلة على الوجود البشري 
منذ 400 ألف سنة تم اكتشافه 

على شكل دفن العصر الحجري 
القديم والحجري الحديث.

ليس ذلك فحسب بل ساراواك 
 
َ
مدينة الغابات والطبيعة الخالبة أيضا

إذ تضم 56 منطقة محمية بالكامل، 
و 37 حديقة وطنية مزروعة، 

وخمس محميات للحياة البرية و 14 
محمية طبيعية، والغابات المطيرة 

الموجودة فيها بحجم النمسا.
تحتوي غابات ساراواك المطيرة 

على واحدة من أغنى النظم 
اإليكولوجية في العالم وأكثرها 

، فهي موطن ألكبر زهرة في 
ً
تنوعا

العالم، و Rafflesia“ «التي يمكن 
أن تنمو إلى حجم طاولة القهوة، 

والسناجب والثعابين التي تطير، 
والغزالن من حجم القطط، والنباتات 

التي تأكل الحشرات، كما تضم 
 أكبر عدد من المناطق 

ً
ساراواك أيضا

المهمة للطيور (IBAs) في ماليزيا 
، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من 
أنواع الطيور التي يبلغ عددها 650 

 في بورنيو.
ً
نوعا

الكثير من الطعام ، القليل من 
الوقت! لدى ساراواك قائمة طويلة 
من عروض الطهي الفريدة، «مانوك 
بانسو» اللذيذ وهو الدجاج المطبوخ 
في الخيزران، ساراواك الكسا، طبق 

ميند من السرخس الغاب، مرق 
 .kueh chapالحشي المعروف باسم

وللراغبين في تعلم الفن وراء األطباق، 
هناك دروس الطبخ التقليدية المتاحة، 

يمكنك إعادة طعم ساراواك إلى 
منزلكم.
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Bora Bora جوهرة البحار الجنوبية
بال شك إنها الجزيرة األكثر شهرة في جنوب 

المحيط الهادئ، جمالها ال مثيل له وشهرتها 
ال تتزعزع، إذ تعدُّ «بورا بورا» واحدة من 

األماكن القليلة على األرض التي يأمل الجميع 
مشاهدتها في حياتهم، وهي أكثر من مجرد 
جزيرة رومانسية ومثالية، «بورا بورا» هي واقع 
رومانسي حقيقي يشهد الجمال على روعته.

هي السيدة الرائدة في بولينيزيا الفرنسية 
وتحتوي العديد من الفيالت الفاخرة والعائمة 
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على أرضيات زجاجية حيث توفر نافذة لحياة البحيرة 
السفلية، وبما أن المياه هي أسلوب حياة في 

الجزيرة تشمل الرحالت الشاطئية الشهيرة 
الغوص والغطس والرحالت البحرية وصيد األسماك 

والتجديف على الماء وركوب األمواج الشراعية 
والتزلج على الماء الجليدي، وبالطبع تغذية أسماك 
القرش والتمتع بأشعة الشمس الساطعة، كما 
 أن تأخذ تجربتك إلى آفاق جديدة عن 

ً
يمكنك أيضا

طريق التزلج الهوائي أو القفز بالمظالت أو التجول 
في الجزيرة بطائرة الهليكوبتر.

أحد أفضل األنشطة التي ُيمكن ممارستها 
في «بورا بورا» هي الغوص لُمشاهدة الشعب 

المرجانّية الملّونة، والتي يوجد العديد منها تحت 
شواطئ الجزيرة، إضافة إلى إمكانية االستلقاء 

على سطح السفينة الخاص بك واستقبال 
خدمة الغرف عن طريق الزورق الخارجي، ومن ثم 

االنغماس في العالجات الطبيعية لتجديد الحيوية 
والنشاط ، مما يجعلك تقضي  وقتك في عزلة 

هادئة وفخمة لن تنسى تجربيتها.
الشيء الرائع في «بورا بورا» هو أنه يمكنك أن 
 أو غير نشط كما تريد أن تكون، 

ً
تكون نشطا

إذا قررت االبتعاد عن المنتجع يمكنك زيارة القرية 
الرئيسية في Vaitape والتسوق في البوتيكات 

المحلية أو تناول العشاء في أحد مطاعم بورا 
  Mai Kai Bora Bora بورا الشهيرة بما في ذلك

أو Bloody Mary`s األسطورية، إضافة 
إلى إمكانية زيارة القرية الرئيسية في 

Vaitape والتسوق في البوتيكات المحلية، 
 استكشاف جبل Pahia وجبل 

ً
حاول  أيضا

Otemanu في جولة للمشي لمسافات 
طويلة بصحبة مرشد أو جولة في جيب 

سفاري، وهو جبل بركاني وأكبر جبل يقع في 
 على الشواطئ الُمحيطة 

ّ
«بورا بورا»، ُيطل

به، وُيمكن ُمشاهدة الجبل من خالل جوالت 
القوارب حوله.

 منتجع فور سيزونز بورا بورا
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منتجع فور سيزونز بورا بورا
 Four Seasons Resort ينضح منتجع
ضاهى، تقع 

ُ
Bora Bora برفاهية ال ت

على الجانب الشمالي الشرقي من 
الجزيرة على طول الشعاب المرجانية 

الخارجية، وهذا الجيب الحصري هو 
واحد من خيارات المنتجع الرئيسية في 

«بورا بورا»، كما توفر البنغالت المبنية 
فوق الماء والتي يحتوي بعضها على 
مغاطس خاصة بها إطالالت استثنائية 

على البحيرة الشاطئية أو جبل أوتيمانو، 
إن أكثر مايميزها هو الهندسة 

المعمارية الرائعة والجدران المصنوعة 
من الحجارة البركانية واألماكن الزخرفية 

المصممة من اللؤلؤ.

جولة الجزيرة في ناتورا 
ديسكفري

ضع دائرة حول الجزيرة مع دليلك 
المحترف والخبير، وتعرف إلى أساطير 
الجزيرة والحيوانات المحلية الموجودة 

هناك، كما عليك أن تكتشف مدافع 
الحرب العالمية الثانية في المعبد 
القديم «marae» فخذ الكثير من 

الصور التذكارية بين أركانه.
 ستجتمع هناك في بورا بورا بعائالت 
محلية ستسعى لخدمتك وضيافتك 
في مزارعها الخاصة لتقدم لك أطيب 

وألذ األطعمة الطازجة والمشروبات 
اللذيذة، ال تفوت فرصة زيارة القرى 
حيث ستتعلم كيفية صنع ردائهم 

الخاص والمميز.
منذ اليوم الذي ستصل فيه إلى 
اللحظة التي تقطع فيها الطريق، 
ستشعر برهبة من الكيفية التي 

تبدو بها قمم الجبال المرتفعة 
والضفاف الفيروزية المبهرة فوق 

المياه وذلك سيكون أكثر من رائع. 
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ُ

 الخالدة
ُ

في استهاللة الربيع من كل عام يأتينا عيد األم، الكلمة
منذ زماٍن قديم والمعنى المستقر في الفؤاد وهي الحبل الموصول 

 بيننا وبين السماء، ولطالما كانت األم هي الحب النادر في 
ً
دائما

أجمل صوره، وهي العطاء غير المشروط والقلب النابض، وحدها ال 
تكفيها في عيد األم عبارات الوصف وكلمات الثناء وال يرادفها في 

قواميس الحب ومعاجم اللغة ما يوازي قيمتها ومكانتها.
ولكن كيف بدأت قصة االحتفال بعيد األم، وكيف تطورت؟ 

وكيف وصل االحتفال بعيد األم للعالم العربي؟
 Battle» يرجع الفضل في تخصيص عيد األم إلى مؤلفة كتاب

Hymn of the Republic»  جوليا وورد هاوي، فقد كانت أول من 
 في 

ً
اقترح االحتفال بعيد األم في أمريكا عام 1872، وكان مخصصا

 ذلك الوقت لتمكين األمهات من المشاركة في مسيرات السالم.
وبحسب موقع HISTORY فقد أطلقت آنا جارفيس حملة وطنية 

 لوالدتها المتوفاة التي كانت طالما تردد 
ً
لالحتفال باألمهات تكريما

«في وقت ما سيأتي شخص ما بفكرة االحتفال بعيد األم «  ومن 
خالل عبارة والدتها حققت أمنيتها في أن تقوم باالحتفال بعيد األم 
 في الواليات المتحدة، كانت البداية حين ابتكرت 

ً
 معتمدا

ً
وتجعله يوما

ويأتي آذار بنكهة الحب..

جارفيس عادة ارتداء من يحتفل بعيد 
األم ممن أمهاتهم على قيد الحياة 

زهرة قرنفل ملونة، بينما من فقدوا 
أمهاتهم يرتدون زهرة قرنفل بيضاء، 
ثم نشأت عطلة عيد األم الرسمية 

في 1900 نتيجة لجهودها، وبعد 
حصولها على دعم مالي من صاحب 

متجر في فيالدلفيا يدعى «جون 
واناماكر» نظمت في مايو 1908 أول 

احتفال رسمي بمناسبة عيد األم 
في كنيسة ميثودية بوالية فرجينيا 

 الغربية.
وفي عام 1912 اعتمدت العديد من 

الواليات والبلدات والكنائس عيد األم 
كعطلة سنوية، وأنشأت جارفيس 

جمعية اليوم العالمي لألم من أجل 
المساعدة في الترويج لقضيتها، وقد 

سدد ثباتها في 9 مايو عام 1914 
حيث قام الرئيس األمريكي وودرو 

بالتوقيع على نص يقر باالحتفال بعيد 
األم كعيد وطني.

لم تكتِف آنا جارفيس بهذا القدر بل 



شنت حمالت عديدة تنادي بها باالحتفال بعيد األم 
في أنحاء العالم كله وليس فقط في الواليات 

المتحدة األمريكية، وبالفعل كان لها هذا 
حيث أصبحت جميع دول العالم تحتفل 
بعيد األم، ففي النرويج يتم االحتفال 

بعيد األم بتاريخ 2 فبراير، واألرجنتين 
في 3 أكتوبر، أما في جنوب أفريقيا 

فيحتفلون في عيد األم بتاريخ 1 مايو.
أما بما يتعلق بكيفية وصول عيد األم 

للعالم العربي ذكرت مواقع بأن الصحفي 
المصري الراحل «علي أمين» مؤسس جريدة 

أخبار اليوم كان أول من فكر في عيد األم في 
العالم العربي، حيث طرح على أخيه مصطفى 

أمين في مقاله اليومي فكرة اإلحتفال بعيد األم 
: لماذا ال نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه عيد 

ً
قائال

 في بالدنا وبالد الشرق» وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير 
ً
 قوميا

ً
األم ونجعله عيدا

فكرة يقترحان تخصيص عيد لألم، وما لبثت أن انهالت عليهما الخطابات لتشجيع الفكرة، وتقرر أن يكون يوم 
 لألم، ليأتي آذار بنكهة الحب وبنكهة العطف والحنان.

ً
21 من آذار عيدا
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عامر فؤاد عامر
ي» وكأنها منسوجة 

ّ
يترافق تكوينها مع معزوفة «رقصة ست

في زمٍن تناغم مع صدى هذه المعزوفة، فرجع علينا بسلمى 
المصري، كيف ال وعمر نقشبندي جّدها، وقد منحها ميراثه 

ي دونما اتفاٍق وال مبايعة، فكانت العفوّية، واإلحساس، 
ّ
الفن

ة المشاعر، واللطافة.
ّ

ورق
بدأت تجربتها في التمثيل في العام 1972 وكان الّدور األّول 

في فيلم «مقلب من المكسيك» مع الفنان القدير دريد لحام 
الذي أشار إلى موهبتها الفنّية فقال إنه سيكون لهذه الفتاة 

مكانة ممّيزة في عالم التمثيل، وكانت كذلك فعالً، وقد 
 في السينما في أفالم: 

ً
 خاّصا

ً
صنعت لنفسها فيما بعد حضورا

«الخاطئون»، و»االتجاه المعاكس» وكالهما ُمنتج في العام 

ة األنيقة
ّ
سيدة الدراما السوري

سلمى المصري لƠ«المسافر»: 
ور الالئق هو ما يعنيني

ّ
االنتقاء وانتظار الد



57 AL MUSAFIR March 2019

1975 وفيلم «المتبقي» اإليراني الذي لعبت فيه دور البطولة، وشخصّية 
صفّية، التي كّرمتها عليه إدارة مهرجان أفالم المقاومة السينمائي 

، وكذلك فيلم «اآلباء الصغار» 2006 و»الهوّية» 2007 
ً
في إيران مؤخرا

ر» 2014 و»دمشق حلب» 2018 وهو 
ّ
اق» 2008 و»عرائس السك

ّ
و»العش

الفيلم األخير الذي تكررت فيه التجربة في التمثيل مع الكبير دريد لحام.
تعّد تجربة الفنانة القديرة سلمى المصري في السينما قليلة العدد 
على الرغم من نوعّية األدوار الممّيزة التي جّسدتها، ويحسب لها 
ة المشاركة والمحافظة على 

ّ
هذا االنتقاء، وفي تعليقها على قل

نوعّية األدوار تقول: «العروض السينمائّية كانت كثيرة وال سّيما 
، لكن لم أنسجم مع 

ً
أن دوري األّول في هذا التمثيل كان سينمائّيا

طبيعة األدوار التي عرضت علّي ال سّيما األدوار التي خّصت حالة الجرأة 
غير المبررة، لذلك آثرت أن أنتظر األدوار التي تحمل القيمة والهدف 

والمضمون األرقى، وهذا ما يريحني كممثلة ويمنحني الحافز للعمل 
واالستمتاع بهذه المهنة».  

 من التذكير باألعمال المسرحّية التي شاركت فيها 
ً
ال بّد لنا أيضا

د الطريق 
ّ

الفنانة المصري، وقد عاصرت الجيل القديم فيها وهو من مه
لألجيال من بعده، فكانت على قدر الثقة في حفظ األمانة، فنجدها في 

مسرحّيتي «كاسك يا وطن»، و«شقائق النعمان»، ومع مسرح الراحل 
محمود جبر في عملين اثنين، ومسرحّية «الملك لير»، ومع الراحل طلحت 

حمدي في مسرحّية «أل»، وآخر عمٍل مسرحيٍّ كان في العام 2017 

بعنوان «النصر ساعة صبر» مع 
مأمون الخطيب وجمعية تموز.

تتجاوز األدوار التلفزيونّية المائة 
دور ما بين تجسيد دور البطولة 

والضيفة واألدوار المساعدة، 
ومن منا ال يذكر امتثال في 
مسلسل «حمام القيشاني 

بأجزائه التي تحّدث عن أهم مراحل 
الحياة السياسّية واالجتماعّية 

في سورية، ودورها في «أشواك 
ناعمة» كمرشدة اجتماعّية 

تتعامل مع البنات المراهقات من 
خالل المدرسة كمؤسسة تربوّية 

حاضرة في حياة السوريين، 
ويبدو أن هذا الّدور هو األقرب 
لشخصّية الفنانة «المصري»، 

 أدوارها في مسلسالت 
ً
وأيضا

عديدة نذكر منها: «الطير»، 
و»الجمل» الذي استحقت عليه 
جائزة أفضل ممثلة في مهرجان 

القاهرة لإلذاعة والتلفزيون 1999. 
و«ياسمين عتيق»، و»عشتار» 

والعديد العديد منها، وال بّد من 
التعريج على مهارتها في لعب 

أدوار الكوميديا.
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Ghapama

الحراء اصبعوا
أرمينيا

سورية

العديد من المأكوالت الدمشقية ارتبطت بمناسبات خاصة، 
لها داللتها االجتماعية التي تصنع ألجلها هذه األطباق، 
فلكل مناسبة عند أهل الشام طبق مميز يقدم خاللها، 

فهم يوجدون المناسبات التي تقربهم بعضهم من بعض 
وتجمع األهل واألصدقاء.

والحراء اصبعوا أكلة شامية تعتمد على العجين المطهو 
بالعدس مع البصل والثوم والكزبرة وزيت الزيتون والتمر 

هندي، كما تقدم مع العجين المقلي والمقرمش والكزبة 
الطازجة.

أرمينيا بلد شمس 
الصيف الحارة واألنهار 

الجبلية والتربة 
الصخرية. ربما هذا 

هو مزيج سري من 
العوامل التي تجعل 
كل شيء ينمو في 

هذه األرض لذيذة 
ومليئة بالحياة.
هو طبق نباتي 

 ،
ً
شهير لذيذ جدا

تمتلئ اليقطين 
مع خليط من األرز 

والمكسرات والزبيب 
والفواكه المجففة 

وطهيها الستيعاب 
كل نكهة، مما  

يرضي العين 

والطعم، تماًما مثل العديد 
من األطباق األرمنية األخرى 
التي ال يمكننا تعدادها هنا، 

يجب طلب هذا الطبق الجميل 
في المطعم قبل زيارتك، ألنه 

 لالستعداد.
ً
يستغرق وقتا

مطبخ وسفر
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هناك الكثير من األطعمة 
التي يجب عليك تجربتها خارج 

وطنك األم للتعرف على 
كيفية إرضاء معدتك أثناء 

جوالتك السياحية، وهنا سوف 
نقدم لك لمحة عن المكونات 

األساسية التي ربما قد ترغب 
بتذوقها واالستمتاع بها في 
رحالتك ضمن الدول والمناطق 

التالية.

الكوسكوسي

اللحم بالكاري

تونس

الهند 

المطبخ الهندي يضم 
مجموعة واسعة من 
المأكوالت اإلقليمية 

والتقليدية األم 
في شبه القارة 

 لمدى 
ً
الهندية، نظرا

التنوع في نوع التربة 
والمناخ والثقافة 

والمجموعات العرقية 
والمهن ، تختلف هذه 

المأكوالت بشكل 
كبير عن بعضها البعض 

وتستخدم التوابل 
واألعشاب والخضروات 

والفاكهة المتوفرة 
 مع التأكيد 

ً
محليا

على استخدام التوابل 
الحارة.

، يتميز 
ً
تونس بلد األلف طبق وطبق، وهو األول مغربيا

بالبهارات المنوعة والغريبة والمكسرات الطازجة، ُيعرف 
ه يعتمد بشكل كبير في 

ّ
بالمطبخ الشمسي، وذلك ألن

تحضير أطباقه على التوابل، والطماطم، وزيت الزيتون، 
واللحوم، ومن أهّم األطباق التقليدّية والشعبّية التي 
تي 

ّ
خرجت من هذا المطبخ هي أكلة الكوسكوسي ال

قّدم في المناسبات 
ُ
ر بعّدة أشكال مختلفة، وت

ّ
حض

ُ
ت

صنع من دقيق القمح واللحم والحمص 
ُ
والعزائم، ت

والخضار والفلفل األحمر وزيت الزيتون والزبدة.

هنا سنتحدث عن اللحم 
بالكاري مع الزيت والثوم 

والبصل والقرفة الكزبرة 
المطحونة والبابريكا والزنجبيل 

وبهارات غارام مساال والفلفل 
األحمر والكركم .
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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 6 3  4 1  4 6 5  2 4 6
M :  + 9 6 3  9 6 3  9 0 0  2 0 5
M :  + 9 6 3  9 3 0  4 7 5  7 7 5

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

A320-231

A320-212

YK-BAA

YK-BAB

YK-BAE

YK-BAG

1 IN Fleet
business: 12

business: 12

1 IN Fleet

1 IN Fleet

Economy 144

Economy 174

Economy 144

A320-212

A320-211

طائرات أجنحة الشام

FLY BEYOND THE LIMITS

business: 12
1 IN Fleet

Economy 144
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 من الحياة وولع فيه، مما جعله يذهب به إلى الالنهاية، 
ً
لطالما أحب اإلنسان جانبا

ومن هنا انطلقت في سبيل تحقيق حلمي كمضيفة طيران على الرغم من 
حصولي على إجازة في الصيدلة، إذ لم يقف تقدمي األكاديمي في وجه 

، بت أقدم خبراتي الطبية على متن 
ً
طموحي وشغفي، بل على العكس تماما

طائرات أجنحة الشام، وهنا سوف أشارككم بعض المعلومات المتعلقة بذلك. 
تشترط سلطة الطيران المدني على الشركات العاملة في هذا المجال سواء 
بات الّسالمة سواء ما يتعلق 

ّ
 متطل

ّ
في القطاع العام أو الخاص أن تراعي كل

بقمرة القيادة أو بطاقم الضيافة أو بالركاب المسافرين.
وتفرض هذه الّسلطة على أجنحة الشام وغيرها من الشركات وجود معّدات 

طبّية على مستوى عاٍل مناسبة وجاهزة  لالستخدام عند حدوث أي حالة طبّية 
وارئ، لذا تتواجد على كل طائرة من 

ّ
إسعافّية أثناء الّرحالت أو في حاالت الط

ام علبتان لإلسعاف األولّي First Aid Kits تحتويان أدوية 
ّ

طائرات أجنحة الش
OTC نستخدمها جميعنا ِفي صيدلياتنا المنزلية، و تعتبر أدوية

(Over The Counter Drugs)  تستخدم هذه األدوية من دون الحاجة إلى 
وصفة طبية  كمسكنات األلم الخفيفة ومضاد اإلقياء ومضاد الحموضة 

بيب 
ّ
ومرهم الحروق و بعض الشاش المعقم وغيرها باإلضافة إلى حقيبة للط

ستخدم إال من قبل طبيب مختّص أو 
ُ
Doctor kit تحتوي على أدوية نوعّية، ال ت

ة في اإلعطاء 
ّ

صيدالني أو ممرض وبموافقة قائد الطائرة لكونها أدوية تحتاج  دق
 Naloxone و ال Digoxin Ơو ال Atropine :Ơوذات هامش عالجّي ضيق كال

ن هذه الحقيبة مجهزة بمقياس لسكر الّدم 
ّ
والAdrenalinِ Ơ و غيرها، كما أ

غط وسيروم ملحي وسكري و العديد من المستلزمات الجراحّية 
ّ

ومقياس للض

العقيمة.
و قد أشرفت لكوني صيدالنّية 

على تجهيز كامل علب اإلسعاف 
وعية 

ّ
 الن

ً
باألدوية المطلوبة مراعية

و الكمّية بما يضمن الّسالمة و 
.
ً
الجودة معا

كر أن طاقم 
ّ
ومن الجدير بالذ

ام مّدرب 
ّ

يافة في أجنحة الش
ّ

الض
للقيام باإلسعافات األولّية  

ة 
ّ

بية كاف
ّ
عامل مع الحاالت الط

ّ
والت

كجزء من تدريبه السنوي.
.. إن وجود هذه التجهيزات 

ً
وأخيرا

 من 
ً
 نوعا

ً
بية ليست أبدا

ّ
الط

 البعض، 
ّ
الرفاهية كما يظن

إذ واجهتنا العديد من الحاالت 
اإلسعافّية في الجو و تمكنا بفضل 

الله من التعامل معها بحرفية 
ومهنية عالية، ووصل مسافرونا 

بصحة جيدة إلى وجهاتهم.
ى 

ّ
باسمي وباسم زمالئي نتمن

لكافة المسافرين على خطوط 
يران رحالت 

ّ
ام للط

ّ
أجنحة الش

قة ومريحة ووصوالً بالّسالمة.
ّ

موف

يارا البرادعي.. مضيفة في 
أجنحة الشام طغى شغفها 

على عملها الطبي  



65 AL MUSAFIR March 2019

اسأل الكابتن

أمن الطيران
يشير إلى التدابير المتخذة للحفاظ على 

سالمة الطائرات وركابها وطاقمها. 
 في معظم 

ً
كان أمن الطيران موجودا

تاريخ الطيران. لكن األحداث المختلفة عبر 
التاريخ أدت إلى تعزيز األمن ألولئك الذين 

يسافرون على متن الطائرات، و خالل 
السبعينيات تم تقديم أمن المطارات 
الحديث ألول مرة،  أما بعد هجمات 11 
سبتمبر 2001 في الواليات المتحدة 

تم تعزيز األمن في جميع أنحاء العالم،  
وبعدها معظم البلدان فرضت حظرا» على 

حمل السوائل في عام 2006، وعلى 
مر السنين حاول الخبراء على أفضل وجه 
لتحديد أفضل الطرق لتعزيز أمن السفر 

الجوي، وما هي العناصر التي تسمح.
تصميم المطار

يحتوي كل مطار تجاري على منطقة 
معقمة حيث يجب فحص الركاب قبل 

الدخول، حيث تشمل عملية الفحص فحص المسافرين وحقائبهم 
المحمولة، وعادة ما تكون األمتعة ذات أشعة سينية أثناء مرورها 

على طول الحزام الناقل. 
عملية المسح

المسافرين إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة مع بطاقة هوية تحمل 
صورة الحكومة إلى وكيل،  بعد ذلك يقوم الوكيل بمقارنة االسم 

الموجود على الرقم الموجود في بطاقة الصعود ، والصورة 
الموجودة على البطاقة الشخصية للشخص الفعلي، و قد يطرح 

 األسئلة كطريقة لتوفير أمان إضافي، كما قد تكون 
ً
الوكيل أيضا

هذناك أسئلة بسيطة..  مثل اسم الشخص أو تاريخ ميالده أو 
المكان الذي يجري فيه.

هذه المرحلة ، يجب أن يمر جميع الركاب إما من خالل جهاز الكشف 
عن المعادن أو ماسح ضوئي بالموجات الملليمترية، ليكشف كاشف 

المعادن ببساطة عن أشياء معدنية في الجسم، ويمكن للماسح 
 للجدل 

ً
الضوئي للموجة الملليمترية عرض أي كائنات على الجسم نظرا

، وال تعرض الموديالت األحدث سوى الكائنات على مخطط عام 
للجسم، يمكن ألولئك الذين ال يرغبون في مسحها بهذه الطريقة 

اختيار إجراء فحص قد يجبر بعض الركاب على الرحيل.

Aviation Security أمن الطيران
Aviation security
refers to measures taken to keep 
aircraft and their passengers and crew 
safe. Aviation security has existed 
throughout most of the history of 
aviation. But various events throughout 
history have led to heightened security 
for those traveling on board aircraft. 
During the 1970s, modern airport 
security was first introduced. Following 
the 11 September 2001 attacks in the 
United States, security was heightened 
worldwide. Most countries introduced 
a ban on carrying liquids in 2006. Over 
the years, experts have tried best to 
determine the best ways to enhance 
the security of air travel, and what 
items to permit.
AIRPORT DESING
Each commercial airport contains a 
sterile area where passengers must 
be screened prior to entry. The screening process includes 
examination of the passengers and their carry-on luggage. 
Luggage is generally x-rayed as it passes along a conveyor 
belt.
SCREENING PROCESS
ID/boarding pass check: Passengers are required to display 
their boarding pass, together with a government-issues photo 
ID, to an agent. The agent will then compare the name on the 
ID to that on the boarding pass, and the picture on the ID 
to the actual person. The agent may also ask questions as a 
method of providing additional security. These may be simple 
questions, such as one’s name, date of birth, or where one is 
going.
Body/luggage screening: This is a two part stage of screening. 
At this point, all passengers must pass through either a metal 
detector or a millimeter wave scanner. The metal detector 
simply detects metal objects on the body. The millimeter 
wave scanner can display any objects on the body. Due to 
controversy, newer models only display objects on a generic 
outline of the body. Those who do not wish to be scanned in 
this manner can opt for a pat down. Some passengers may be 
forced involuntarily to a patdown.

الكابتن موسى بطرس 
Chief operation officer
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parts of the world, not only in the 
United States of America. Indeed, 
this is what happened. In Norway, 
Mother’s Day is celebrated on the 
2nd of February, Argentina on 
the 3rd of October and in South 
Africa they celebrate Mother›s 
Day on the 1st of May. 
How did Mother’s Day come to 
the Arab world you ask? The late Egyptian 
journalist Ali Amin, the founder 
of Cairo’s daily Al Akhbar, was 
the first to think about Mother’s 
Day in the Arab world. He said, 
“Why don’t we agree on a day of the year and call it 
Mother’s Day and make it a national holiday in our country 
and the countries of the East,“ wrote Mustafa Amin and Ali 
Amin in their famous column. It was decided that March 21st would be considered Mother’s 
Day in the Arab world.

32
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In every spring of every year, we celebrate Mother’s Day. 
Mothers everywhere have always shared their rare love 
in its most beautiful form, unconditional tenderness and 
humbleness. These words will never be enough or be close 
to being equal to their real value.  
Have you ever wondered how the holiday of Mother’s 
Day came to be? Or how it came to the Arab World?
Mother’s Day was first proposed by the author of the 
book, “The Battle Hymn of the Republic,” Julia Ward Howe. 
Mother’s Day was first proposed in America in 1872 and 
was dedicated at the time to enable mothers to participate 
in peace marches.
According to history, Anna Jarvis launched a national 
campaign to honor her late mother, who always said that, 
“Someday someone will come to the idea of celebrating 
Mother›s Day.“ Anna made her mother’s wish to celebrate 
Mother’s Day a reality and adopted it in the United States.

March comes with
A Flavor of Love

It all started when Jarvis 
invented the habit of wearing 
a colorful carnation for those 
whose mothers are alive and a 
white carnation for those who’ve 
lost their mothers.
After her financial support from 
Philadelphia shopkeeper John 
Wanamaker, the first official 
Mother›s Day celebration 
was held in May, 1907, at the 
Methodist Church in West 
Virginia.
In 1912 many states, towns and 
churches adopted Mother’s Day 
as an annual holiday, and Jarvis 
established the Mother’s Day 
Association to help promote her 
cause. It stabilized on May 9, 
1914, when President Woodrow 
signed a text recognizing the 
Mother’s Day as a national 
holiday.
Jarvis made many efforts to 
celebrate Mother’s Day in all 

30
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White Fleet cruise liner offers round trips and 
scheduled services that take visitors to a mix of a 
romantic world and fantasy stories, especially in 
the port of Hamburg. 
The charming view in Germany is one of the most 
beautiful scenes that you may see. Between the 
Speicherstadt and the port of Hamburg reinvents 
itself. Hamburg takes a special chance to grow 
in the middle of the city, in the middle of Haven 
City. You can enjoy walking in the city and while 
you’re walking you can see Haven City which 
is considered a favorite and it’s considered one 
of the biggest civil developments specialized 

in new music halls for 
concerts, Elbphilharmonie, 
which is considered one 
of the most beautiful 
architectural projects 
in Hamburg. If you visit 
Hamburg, you’ll gain 
wonderful times and the 
most beautiful memories. 
In this city you can 
find a number of fine 
hotels and a variety of 
restaurants where we will 
learn about the various 
types of delicious German 
delicacies, as well as a 
number of other cafes to 
relax in after a long day of 
sightseeing in beautiful 
Germany. Last but not 
least, you can’t forget the 
fun nightlife available in 
Germany.
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 There are 2,500 bridges built over its 
waterways especially for the crossing of 
pedestrians, cars and trains, making it the 
first European city to do this, moving way 
ahead of Venice and Amsterdam.
The city is full of old and new architectural 
stones. The stone buildings with sharp 
edges stand next to the post-modern 
glass façades and tower over the old and 
new Baroque churches intersecting the 
city’s skyline. The sharp corners of the 
towers, chimneys and architecture of the 
late 19th century interspersed with the 
curves of modern bridges and cathedrals.
Hamburg has about 41 Mosques and 
Chapels and is the first German city to 
formally recognize Islam. In 2012, Muslims 
were given full religious rights equal 
to that of Christians, Jews and other 
recognized denominations.
The city is surrounded by picturesque 
greenery and recreational facilities for all 
ages. Stadtpark, Planten un Blomen Park, 
Tierpark Hagenbeck, Miniatur Wunderland, 
the PROTOTYP Museum and many 
more. Combining water bodies and lawns, 

Hamburg has a large 
number of public parks, 
historic shopping centers 
and buildings of various 
historical architectural 
styles, such as churches, 
central train station, 
municipal buildings and 
the university.
The Alster Lake is a 
popular place for sailing 
and rowing boats. The 
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To Hamburg..
Where there is no Escape 
from the City of Luxury
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You have certainly heard a lot 
about the charm and nature 
of Germany and you may 
have even visited some of 
its famous cities and popular 
sites. There is rarely any city, 
town or village that contains 
beautiful scenery and 
nature as much as Germany. 
This country is one of the 
world’s most scenic tourist 
destinations with untouched 
natural landscapes and a 
unique and diverse world of 
animals and plants, giving 
guests the opportunity to 
dive into a natural habitat.
Hamburg is Germany’s 
maritime gateway and 
its second-largest city, 
from the cries of the gulls 
around the main harbor to 
the running waterways. 
You cannot escape the sea 
atmosphere of this city. It 
is an urban city with rich 
history of spectacular nature 
and dense bridges over 
its waterways. It includes 
around sixty theaters, more 
than sixty museums and an 
international art exhibition. 
Hamburg is also famous for 
the huge fish market which 
is held weekly and consists 
of seventy shops visited by 
70,000 people.
Dozens of canals and bridges 
make this city reminiscent of 
Denmark and different parts 
of Scandinavian countries.
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known to hold Roman theater performances. 
Beautiful gardens filled with colorful trees and 
flowers fill this villa. 
The most popular tourist attractions to visit in 
Hammamet are Kasbah and the ancient citadel 
that overlooks the sea and city. It’s well known for 
its cafés that serve delicious mint tea and offer 
mesmerizing views. Even the hotels in Hammamet 
are distinguished by their luxury and modernity. 
Jasmine Baths have also attracted a large number of 
tourists to Tunisia. 
The end of this trip, you can go on a spectacular 
shopping tour at the Nabeul Friday market, located 
11 km from Hammamet, where various types of 

handicrafts, clothing, fabrics, 
carpets, ceramics, spices, 
tea, food and sweets are 
found. 
You can cross lakes to the 
Carthage district, located in 
the north-east of Tunisia, 
15 kilometers from the 
capital, at a height of about 
57 m. Its coastline extends 
about 3 km, bordered by the 
Mediterranean Sea to the 
east. You’ll find Sidi Bou Said 
to the north and the marina 
to the west and south.
In all, Tunisia has many 
unforgettable tourist 
attractions, offers various 
types of activities and 
presents several types of 
traditional delicious dishes. 
Which makes this country a 
must-visit.
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you will still certainly be 
impressed by the amazing 
mosaic paintings and 
sculptures that are displayed 
in a number of halls arranged 
according to their history. 
The fascinating journey 
continues in Tunisia to the 
modern area of the city, 
like Al Qasba Square, which 
witnessed the revolutions 
and political movements 
in the country. This area 
is ideal for strolling around 
and drinking tea in one of 
the several beautiful cafés 
surrounding it.  

Hammamet… A Favorite 
Resort of Tunis
Sixty-five km from 
the Tunisian capital is 
Hammamet, you can plan 

an exciting day trip here and enjoy the sea and 
beaches. 
You’ll find stretched sandy beaches and yachts 
that can be booked. As well as, markets, malls, 
restaurants and luxurious hotels. Near the beach, 
you can visit Carthage Land, it is the largest 
amusement park in Africa. It’s even designed the 
African way, with waterfalls, statues and lakes. 
This amusement park includes water activities 
suitable for both adults and children, as well as 
several different international and Arab restaurants. 
You shouldn’t forget to visit the George Sebastian 
villa, a villa which was once owned by a well-known 
French celebrity. This villa is now a tourist attraction, 
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city of Tunis as a witness with 
many secrets and tales. Located in 
the district of the mosque is Souk 
El Attarine, one of Tunisia’s oldest 
markets. This market includes 
various perfumes, accessories, 
and etc. Before leaving this old 
city, you must try the traditional 
Tunisian bath. After you finish 
with the refreshing bath, you can 
taste delicious dishes at cultural 
restaurants known for their tasty 
lunches. 
You can’t forget to visit Bardo 
National Museum, one of the 
largest museums in the world that 
displays Roman mosaics.
Even if you’re not a huge fan of 
museums, 
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A quick tour of the ancient 
city of Tunis can take you on a 
journey through time, back to 
ancient times, where the “door 
of the sea“, divides the old 
neighborhood from the modern 
in the city. This city is famous 
for its sandy beaches, ancient 
archaeological sites, magnificent 
desert landscapes and 
meticulously executed Islamic 

architecture, in addition to many 
beautiful cities that are full of 
interesting tourist attractions.
The journey begins in the 
narrow alleys that are 
surrounded by ancient buildings, 
mosques, minarets, schools and 
cafes. The old district is like 
a huge bazaar, with the noisy 
sounds of traffic. Included in 
this tour is a visitation time of 

the Zaytouna Mosque, one of 
the oldest landmarks in Tunis 
and one of the oldest mosques 
in the Arab world. This mosque 
is considered a lighthouse for 
the modern world, it’s like a 
destination for knowledge. This 
area is a place of tranquility, 
away from the sounds of traffic 
and busy streets. The majestic 
minaret overlooks the ancient 

Tunisia.. Its History Speaks of Its Legendary Magic
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Mosaic Baha Damascus, carved on wood
In the early 1800s, Damascus was known as the 
mosaic craftsman, with a large variety of decorative 
wood objects, which were decorated with silver, shells 
and bone to form the furniture of houses or offices. 
There are two types of mosaics, each type has a 
special history. The older type, the stone mosaics, or 
the so-called stone slab, was used about 1000 years 
ago and is still being used to this day. You can see it 
in the floors, large halls and mosques.
The wooden Mosaic, is the more common type. It 
has natural seashell added in the decoration. The 
origin of this industry in Damascus dates to about 
three hundred years. This has evolved the mosaic 
industry to the introduction of shell peels in the 
manufacturing of decorative wood.

Glass Damascene Art Paintings 
Amazes Who See Them
Popular artists have perfected the hand-
made glass industry using mud-brick 
and clay-brick ovens and using them on 
bottles, cups, lamps and colorful pots. 
Nor do we forget the drawing 
decoration that plays an important 
role in the traditional Syrian handicraft 
industry, which is considered one of 
the oldest industries in Syria, this 
industry, developed by Muslims, is still 
in existence. 
Every time, Syria proves that it 
maintains its traditions and customs, 
for generations to come. Spreading 
them as messages of love and peace to 
all over the world.
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Mosaic... History of Damascene is Immortal
Mosaic art is one of the oldest decorative arts in our region, 
Mosaic’s roots extend according to modern discoveries of the 
third millennium BC. All the civilizations that have followed this 
region have had a great impact on the mosaic, adding various 
forms and patterns to it which have gained wide international 
fame, especially after the archaeologists discovered a large 
number of magnificent mosaics in ancient Syrian cities such 

as Mary, Shehaba, Antioch, 
Suwayda, Palmyra, Hama and 
Aleppo. Some of them were 
moved to local museums 
after restoration to maintain 
awareness of the greatness of 
the arts and civilization in Syria.

The Creativity of the Damascene Brocade 
reaches all the Corners of the World
Damascus is also famous for luxury fabrics such as 
brocars, damasko, alafghani, cashmere, bib, taffeta, 
sheets and shawls, mostly cotton or silk. At a popular 
fashion hall at the well-known Damascus Palace, 
many models of hand embroidery are displayed on 
dresses, pants, waistcoats, hats and caps. These 
were taken from different parts of Syria. The brocade 
industry dates back to about three centuries in 
Damascus and Aleppo, the two largest Syrian cities, 
which specialize in silk brocade with gold and silver 
threads, necklaces, drawings and unique decorations. 
Even Queen Elizabeth II of England wore an Arab 
dress from the Syrian brocade called, the Love Bird 
Design. The Syrian government gave this dress to 
Britain at the time of the Queen›s coronation in 1954.
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Ajami between 
pistachios and wood 
engravings
Ajami art was used to add 
decorative ornamentation to 
the ceilings and walls by the 
Damascene craftsmen at the 
beginning of the Umayyad 
Empire to decorate mosques 
and palaces. This art is usually 
used in decorative forms 
depicting oriental motifs, 
geometric and vegetal forms, 
as well as writings and poems.
This craft continues to 
flourish in Damascus, where 
many of its products are 
exported to all parts of the 
world.
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 The Heritage
 of Islamic
 Art in Syria...
 Creativity
 Leaves Eternal
 Memories in
the Soul
The handicrafts industry 
in Syria is part of the 
Eastern aesthetic 
culture in the history of 
human civilization. In the 
handicraft market called 
Tkiyyeh in Damascus 
you can find glass, 
pottery, wood, palladium, 
ornaments, fabric, 
Damascus brocade, mosaic 
and arabesque. The rich 
Islamic art and the vision 
of the artisans who create 
their masterpieces with 
their simple tools and 
leave them with immortal 
memories. These artisans 
keep these old industries 
alive and continue to 
enable any visitor to 
obtain local products that 
are unique, historical and 
creative.
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Cham Wings Airlines along with the 
collaboration of the team at the 
Tumayoz Organization for Orphans 
created a trip for the children to 
Damascus International Airport. The trip 
was for the children to discover how 
passengers travel and the procedures 
they go through during their travels. The 
children also visited the plane of Cham 
Wings Airlines and saw it up close. It 
was a great first time adventure for the 
children.

 Cham Wings Airlines Makes the Dreams of the Children
 at the Tamayoz Organization for Orphans come true
when they discover the World of Aviation
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Cham Wings Airlines welcomed the reopening of the Embassy of the 
United Arab Emirates in Damascus. The Commercial Manager of the 
company, Mr. Nizar Suleiman visited the Business Manager, Mr. Abdul 
Hakim Al Nuaimi. They both discussed ways of cooperation in the field 
of air transport and the importance of Cham Wings Airlines in operating 
flights to the UAE. During the meeting, a memorandum was signed 
between the two countries. The UAE Embassy as well as Cham Wings 
Airlines also agreed to provide discounts for the embassy members. 

Cham Wings Airlines held a training course for some of the 
managers of the company in the field of TOT, organized 
and supervised by the Jordanian Aviation Academy (JATS) 
at the headquarters of Cham Wings Airlines in Damascus. 
The training sessions lasted for five consecutive days 
from the 24th to the 28th of February 2019. The course 
provides managers with the basic skills necessary to train 
their cadres and their staff at various levels, in addition to 
providing them with managerial, practical and life skills that 
contribute to simplifying work procedures and upgrading 
performance in order to achieve the company›s strategy 
and reach the desired goals.  
The Director of Quality Assurance at Cham Wings Airlines,  
Eng. Josip Milosevic, pointed out the importance of holding 
such internal and external courses and working on training 
the employees of the company continuously to improve 
the development of the companys work. He also stressed 
that managers should transfer their expertise and skills 
to their employees and teams, especially to reflect the 
organization’s successful image administratively and 
practically. 

The Director of Human Resources at Cham Wings Airlines, 
Mrs. Taghrid Wannous, also noted the need to develop the 
skills of the managers and supervisors in the company and 
create a model of administrative leaders. This is reflected 
in their overall professionalism in the management of 
individuals as a good example. She also mentioned that the 
training course implemented by the company management 
for some of its managers aims to increase the skills 
required in Managers and employees alike, and improve 
productivity in individuals through careful leadership, 
supervision and evaluation that results in optimal results.

 Cham Wings Airlines Welcomes the Return of the Diplomatic
Representation of the United Arab Emirates in Damascus

Cham Wings Airlines Provides a Training of Trainers Course for its Managers
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The Travel Market Exhibition, held in Iraq, was attended 
by many international, regional and local tourism and 
travel agencies. Cham Wings Airlines was a big part of this 
exhibition. 
Mr. Bassam Skaik, Damascus Station Manager at Cham 
Wings Airlines said that the importance of this participation 
comes from the significance of the Iraqi and Syrian travel 
market. Especially since the operations between Damascus 
and Baghdad is one of the most important destinations 
in the company. Whether in terms of passengers or even 
cargo. Mr. Skaik noted that this multi-purpose trade 
movement is gradually increasing, especially with Syria 
experiencing recovery in all of its aspects. 
The pavilion of Cham Wings Airlines attracted a great 
number of visitors of the exhibition, a number of specialists 
in the field of travel and tourism, as well as people who are 
interested in getting familiar with the company’s offers and 
services. 

 The Special Participation of Cham Wings Airlines
at the “Travel Market” Exhibition in Baghdad
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Under the quote:
Syria deserves all our effort, 
sweat and work; we shall spare 
nothing in the same way that 
our heroes have not spared their 
blood or their lives.
From the words of President 
Bashar Al-Assad.
The annual Air and Sea 
Transport Association was held 
in Damascus, where members 
of this association had met. 
Head of this conference was 
Mr. Kahtan Ahmad, President of 
the Association. The conference 
was attended by Mr. Anam Al-
Masri, Member of the executive 
office of the General Federation 
of Trade Unions, Mr. Emad El-
Daghim, head of the Union of 
Transport Workers, Mr. Hatem 
El-Gagousi, head of Damascus 

Workers Union, Mr. Ibrahim 
Anoush, secretary of the First 
Services Division of the party, 
General of the Organization of 
Civil Aviation and the Directors of 
both institutions. The conference 
was also attended by Mr. Nizar 
Suleiman, Commercial Director of 
Cham Wings Airlines, Mr. Osama 
Sateh, Director of Business 
Development, the General 
Manager of Cham Wings, Mr. 
Issam Shammout, in addition 
to people of trade unions in the 
Federation of Damascus, workers 
and secretaries of party teams.
The participants discussed a 
wide range of issues and spoke 
about aviation and air transport 
and ways of supporting and 
developing it.
Mr. Nizar Suleiman, Commercial 

Director, spoke about the 
importance of developing 
the air transport sector and 
supporting private companies 
that are considered to be the 
counterpart of the national 
air carrier. He pointed out the 
importance of overcoming the 
difficulties encountered by 
the company that prevent the 
achievement of common goals. 
Mr. Osama Sateh, Director 
of Business Development at 
Cham Wings Airlines, expressed 
the importance of cooperation 
between the public and private 
sectors in improving the image 
of air transport in the minds of 
Syrian travelers and developing 
services to excel companies 
develop the air transport sector 
in general.

 Cham Wings Airlines Participates in the Annual
Air Transport Conference in Damascus
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Cham Wings Airlines participated in ”Made in Syria”

Cham Wings Airlines participated in the “Made in 
Syria” exhibition, which was held in the Exhibition 
City in Damascus under the sponsorship of the 
Minister of Economy and Foreign Trade and the 
organization of the Syrian Exporters Association 
and Chambers of Industry and Trade. More than 300 
national companies that specialize in the production 
of clothing participated in this exhibition. 
It’s worth mentioning that Cham Wings Airlines 
always contributes to the support of the economic 
movement in the country, especially by transporting 
many businessmen from and to different countries. 
Cham Wings is also keen to cooperate with the 
Syrian Exporters Union in order to support economic 
events and exhibitions for Syrians inside and outside 
of Syria.
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Honoring the Tourism and Travel Offices in Najaf
Cham Wings Airlines held a ceremony 
honoring the owners of travel and 
tourism offices, campaigners and 
religious visitors in the holy city of 
Najaf (Middle and South Euphrates) 
in the presence of the agent of the 
company “Al-Rafidain Agency“. The 
agency expressed its thanks and 
appreciation for the ceremony. The 
Commercial Director of Cham Wings 
Airlines, Mr. Nizar Suleiman, also 
highlighted the importance of air 
links between Damascus and Najaf 
and supporting the religious tourism 
movement through campaigns 
and visits to the holy sites in both 
stations.



AL MUSAFIRMarch 2019 9

Cham Wings Airlines has held a ceremony to honor 
travel and tourism offices on the occasion of the first 
year of operation of its flights to Erbil at the Canyon 
Hotel Erbil, where the agent of Cham Wings Airlines, 
Zozik Aviation Tourism and Travel Office and several 
other travel and tourism offices were honored.
On behalf of the Chairman of the Board of Directors 
of Cham Wings Airlines and all its employees, the 
Commercial Director of Cham Wings Airlines, Mr. 
Nizar Suleiman thanked the efforts exerted by the 
agent and travel and tourism offices in Erbil from the 
beginning of operations until now.
The Deputy Commercial Director of Cham Wings 
Airlines, Miss Nadida Al-Homsi, also expressed her 
thanks and pleasure for the cooperation with Zozik 
Aviation Company for Tourism and Travel. She also 
praised the efforts of the travel and tourism offices 
which made the travels between the two countries 
successful. The tourist offices were very appreciative 
of the trust that Cham Wings had given them and 
their constant support for the success of these 
flights and the continuation of cooperation in the 
future to meet the needs and wants of passengers 
in both countries.

Cham Wings Airlines Celebrates a One Year 
Anniversary of Operating to Erbil
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Cham Wings Airlines Participates in the 
“Fitur Travel and Tourism Fair” for the Second 
Consecutive Year in the Spanish Capital, Madrid

Madrid, Spain
The international tourism and 
travel exhibition “Fitur“, which 
continued until the 27th of 
January, was attended by many 
travel and aviation companies 
from around the world.
Cham Wings Airlines 
participated by the presence 
and sponsorship of the Syrian 
Ministry of Tourism’s pavilion. 
The Syrian Ministry of Tourism’s 
presence represented an 
important sign of Syria’s return 
after the gradual recovery of the 
country to the world travel and 
tourism. 

The Syrian Minister of Tourism, 
Mohamed Rami Radwan, stated 
in a statement to the Spanish 
media that the tourism sector in 
Syria is gradually recovering. He 
pointed out the developments in 
this sector and the importance 
of diversifying the tourism in 
Syria in addition to the return 
of many of the damaged tourist 
facilities to be opened once 
again. 
The Minister also thanked 
Cham Wings Airlines for their 
support of the Syrian Ministry 
of Tourism’s participation in the 
exhibition and their contribution 

to promoting Syria as one of 
the most important tourist and 
historical destinations in the 
Middle East. 
It is worth mentioning that 
Cham Wings Airlines is a 
private national company that 
was established at the end 
of 2007 when it obtained an 
Air Operator License from the 
Syrian Civil Aviation Authority. 
Cham Wings operates its flights 
from Damascus International 
Airport to more than 18 Arab, 
regional and international 
destinations with the highest 
safety and security standards.
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to investments and visions among the 
various economic sectors to support the 
production process and establish the 
principle of partnership between the 
public and private sectors.
The Business Development Director at 
Cham Wings Airlines, Mr. Osama Sateh, 
gave a speech at the forum, where he 
stressed the importance of the role 
of the company as a special national 
carrier working with high efficiency and 
keenness. This is to provide the highest 
standards of safety for passengers and 
that the best is always done to support, 
develop and improve the company’s 
services.
He also added that the role of the Cham 
Wings is not limited to the transport 
of passengers and goods, but also 
that the company doesn’t hesitate to 
provide moral support to the economic 
movement by transporting investors, 
businessmen and visitors to exhibitions, 

conferences and economic forums in 
cooperation with the Syrian Exporters 
Association and Syrian industry and 
trade, in order to attract investors 
and contribute to their definition of 
promising investment opportunities in 
Syria.
He pointed out at the end of his speech 
that Cham Wings Airlines is proud of 
its national belonging to Syria, and 
will remain committed to the issues 
of society and be of high support of 
economic activities, sports and cultural 
events. 



AL MUSAFIR March 20196

Cham Wings Airlines is an Official Sponsor of the 
Debate Forum of the Syrian Economy in Damascus

Cham Wings Airlines 
participated in the Syrian 
Economic Debate held under 
the patronage of Syrian Prime 
Minister, Emad Khamis, at the 
Dama Rose Hotel on the 27th of 
February, under the title:
“Investing in Agriculture and 
Industry to Achieve Food 
Security.“
The sponsorship of Cham 
Wings Airlines is part of 
the company’s keenness to 

participate in the exchange of 
views and ideas between the 
economists participating in the 
forum. This is especially for the 
purpose of finding effective 
solutions for the advancement 
of all economic sectors and 
supporting them to contribute 
to the development and the 
economic recovery process in 
Syria.
The Minister of Agriculture, 
Eng. Ahmed Al Qadri, attended 

the debate as well as Eng. 
Mohamed Maan Zain Al Abidin 
Jazba, Minister of Industry, Dr. 
Emad Al Sabouni, Chairman of 
the Planning and International 
Cooperation Authority, as well 
as the primates of industry 
and trade along with the 
union of Syrian exporters. This 
was organized by the Delta 
Economic and Business Group to 
encourage and attract investors 
to provide a safe environment 
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Syria, the Director of Physical 
Preparation, Major Yasser 
Shaheen, President of the 
Army Club, Brigadier General 
Mohsen Abbas, Captain and 
football player, Captain Omar 
Khreibin, the great football 
player, Majd Al-Din Ghazal, 
President of the Swimming 
Union, Firas Maala, Ex-Syrian 
football captain, Raja Rafea, 
Record holding football player, 
Ayman Al-Hakim and the 
current Syrian national football 
team coach, Fajer Ibrahim.  
Cham Wings Airlines also 
honored the Committee of 
Sports Journalists, which 
includes: Eyad Nasser, Ghassan 
Shamma, Hisham Al-Lahham, 
Ayman Falhout, Imad Darwish, 

Abeer Ali, Anwar Al-Bakr and many 
media professionals including Wajih 
Shweiki, Joseph Bashour, Ali Shehadeh, 
Noureddine Trabelsi and Fayez Wahbi.
Cham Wings Airlines was the main 
supporter of the athletes of Syria in 
various ways. Of course, in addition to 
being the official sponsor of the Syrian 
Army Football Team. The company’s 
goals is to promote sports, Syrian 
athletes and to support the media. 
This proves its pride to its Syrian 
identity.
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Cham Wings Airlines Honors Top Athletes 
Voted by the Sports Media 2018

The Committee of Sports 
Journalists, in cooperation with 
the Federation of Journalists 
in Syria and the exclusive 
sponsorship of Cham Wings 
Airlines, held a ceremony 
honoring the 2018 best sport 
players on Monday, the 25th of 
February at the Royal Hall in Al-
Jalaa Sports City in Damascus. 

Attending were the President of 
the General Sports Union, Major 
General Mowafaq Jumaa, Dr. 
Maher Khayata, Vice President 
of the Sports Federation, 
members of the Executive 
Office of the Journalists Union, 
a number of sports journalists 
and media people from various 
media organizations.

The ceremony was also 
attended by Mr. Anwar 
Shammout, Chairman of the 
Board of Directors of Cham 
Wings Airlines, including many 
managers from the company.  
Mr. Shammout presented the 
honorary shields of behalf of 
the company to the president of 
the Federation of Journalists in 
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Dear travelers,
We are pleased to welcome you on board this trip and would like to thank you for choosing to 
travel on Cham Wings Airlines. With spring approaching our country in every bright color, along 
with many promises, Cham Wings is going to do more to provide the best for our passengers to 
achieve their aspirations and hopes with the beginning of a year and a season that we hope will 
be full of good wishes for all. 
In spite of the difficulties, we have expanded our network of stations around the world to more 
than 20 stations and countries within the map of travel from Damascus International Airport. We 
have also enhanced our services in parallel with the transport and air transport sector.  
We have developed an online ticketing system to continue to provide the best service to our 
passengers and to ease the booking procedure for them. Staying in touch with our passengers is 
very important to us, that’s why we’re always in contact with them through our Facebook page 
and other social media channels. 
We have also developed the loyalty program, My Points, which gives travelers with a unique 
opportunity to travel to any destination of our destinations and collect points while doing so.   
With the beginning of this year and the convenience of booking and ticketing, we have opened 
a new office in Damascus in two areas,   Mezzeh and in the Dama Rose Hotel, in order to provide 
easy and suitable booking for all.  
We aim to ensure that the summer of 2019 is distinguished and exciting with many activities and 
achievements, including good offers for our passengers, so that we can improve their ambitions 
and hopes. We will do our utmost to renew our services and maintain our bonds of trust and 
commitment with our passengers and our commitment to our activities. Success does not come 
by coincidence, but requires us to work diligently and continuously to maintain what we have 
reached. 
We will always strive to establish a unique travel culture to make your travels a pleasant 
experience that reflects our interest in our community and our travelers. 
We welcome you again on Cham Wings Airlines and we are very keen to follow up with your 
suggestions and opinions in order to contribute to the developments of our services so that we 
remain your best choice for travel. We wish you a pleasant and comfortable journey.

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors


