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عزيزي المسافر،،

نرحب بكم على متن رحلتكم هذه ونود أن نعبر لكم عن عميق شكرنا لسفركم معنا لننقلكم على أجنحة المحبة 
والرعاية لوجهتكم المنشودة.

مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر المحبة والخير والبركة، والذي صادف مع إرتداء سورية الجميلة لرداء يزهو 
 بنشر المزيد من الفرح والسالم وعودة 

ً
بألوان األلق وأزهار الربيع، وبعد موسم خير قد حبانا به المولى عز وجل، واعدا

 بدء موسم عطالت وإجازات نتمنى أن تحمل معها كل األمنيات 
ً
 أيضا

ً
األمان واالطمئنان في ربوع وطننا الحبيب ومعلنا

والذكريات الطيبة وتقّرب كل بعيد. 
ومع هذه الصورة التفاؤلية، فإن أجنحة الشام للطيران تستمر بانطالقتها بقوة الربيع والحياة وبخطا ثابتة لتجعل 

من سفركم معنا قصة رفاهية وأمان في آن واحد، ولطالما كان سعي الشركة منذ تأسيسها لتطوير كافة 
استراتيجيات العمل لديها ولتشمل كافة خدماتها حتى تحقق هذه المعادلة في صناعة السفر ورسم الذكريات 

السعيدة.
وفي خضم هذه المثابرة والجهود المبذولة استطعنا تحقيق الكثير ومنها تزويد مسافرينا بخدمات الحجز االلكتروني 

عن طريق الموقع الرسمي للشركة وتطبيق «Cham Wings Application“ إضافة إلى افتتاح نقطتي حجز واصدار 
تذاكر في العاصمة دمشق وذلك في منطقة المزة وفي فندق داما روز دمشق مع استمرار المكاتب الرئيسية في 

الفردوس بتقديم خدماتها وكل ذلك بغية تسهيل إجراءات الحجز لكافة المسافرين في مناطق مختلفة . 
 لمسافرينا ، فإننا نبشرهم بعودة الشركة لتسيير رحالتها المباشرة إلى مسقط  عاصمة سلطنة 

ً
وفي خبر سار أيضا

 من 27 من شهر أيار، كما أننا ولمزيد من التنوع في خدماتنا، فقد صممنا 
ً
 اعتبارا

ً
عمان وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا

 مجموعة من الخيارات لرحالت سياحية إلى بعض وجهاتها تتضمن التذكرة والحصول على 
ً
في أجنحة الشام مؤخرا

 مع اإلقامة بفنادق من مستويات مختلفة تتناسب مع جميع احتياجات مسافرينا، وكل ذلك ضمن عروض 
ً
الفيزا أيضا

متميزة ومثيرة منها إلى دبي ويرفان وتونس وغيرها، حيث يمكنكم اإلطالع على كافة التفاصيل لهذه الرحالت من 
 مع مكاتبنا المذكورة.

ً
خالل زيارة موقع الشركة أو صفحة الشركة على الفيس بوك أو باالتصال مباشرة

ما زال في جعبتنا الكثير والكثير من األخبار والمفاجأت الطيبة ، فنحن نطمح  لكي نلبي احتياجاتكم فحسب بل لنفوق 
التوقعات ونكسب الوالء.

 أن نلبي طموحاتكم ونعمل جاهدين كي نحقق رضاكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة وإلى لقاء قريب يتجدد 
ً
نأمل دائما
باستمرار.. 
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 رئيس مجلس اإلدارة
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جميع الحقوق محفوظة لشركة أجنحة الشام للطيران
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نرحب بكم على متن طائرتنا، راحتكم 
وسعادتكم على متن خطوطنا الجّوّية 

هي جل اهتمامنا.
بفضل طاقم موظفينا المعروف 

بحسن ضيافته على متن طائراتنا، نحن 

 على أتم االستعداد لتلبية كل 
ً
دائما

احتياجاتكم بأسرع وقت ممكن وأفضل 
الطرق.. التفاصيل الصغيرة ولمساتنا 

التي نضيفها ستجعل السفر أكثر 
ر 

ّ
 مع تطلعاتكم ألننا نوف

ً
، وتناغًما

ً
أريحية

كل اإلمكانيات التي من شأنها أن تجعل 
رحلتكم ممتعة.

وسائد إضافية لراحة أكثر، مرطبات 
منعشة، مجلة المسافر لتساعدكم 

على االستمتاع واالسترخاء في 

أجنحة الشام للطيران ترحب بكم
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Welcome To Cham Wings

أجنحة الشام تقدم لك خدماتها المتعلقة بالسالمة والضيافة واالهتمام المباشر على كال الدرجتين.
اشتري تذكرتك من مكاتب األجنحة وتمتع بأروع العروض واألسعار في دمشق – الفردوس – هاتف 9211.

رحلتكم، ونقدم إضافة إلى ذلك 
قائمة من الوجبات الشهية، المتنّوعة 

والمميزة.
أنت في عهدة أجنحة الشام للطيران...

اختر ميزات سفرك على الدرجة السياحية 

أو درجة رجال األعمال، إذ توفر أجنحة 
الشام للطيران نوعين من التذاكر، 
األولى هي الدرجة السياحية التي 

نك من اصطحاب 30 كغ من الحقائب 
ّ
تمك

واألمتعة، باإلضافة إلى 7 كغ باليد، إلى 

جانب وجبة فطور، غداء، عشاء مجانية.. 
أما مسافر درجة رجال األعمال فيمكنك 
اصطحاب 40 كغ من الحقائب باإلضافة 

 وجبة 
َ
إلى 7 كغ باليد، كما نقدم لك أيضا

فطور، غداء، عشاء مجانية.
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أجنحة الشام 
للطيران تحتفي 

بمرور عامها 
الرابع على تسيير 
رحالتها المباشرة 

إلى الكويت

أقامت شركة مالك للسياحة والسفر،الوكيل العام لشركة أجنحة الشام للطيران في دولة الكويت حفل 
تكريم لشركات السياحة والسفر وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في الكويت بحضور المدير التجاري ألجنحة 
الشام للطيران السيد نزار سليمان ونائبه األنسة نديدة الحمصي والسيد مدير العمليات األرضية خالد الشاطر 

والسيد بسام سكيك، مدير محطة دمشق إضافة على عدد من موظفي الشركتين.

 وفي كلمته خالل الحفل، قال مدير 
عام مالك للسياحة والسفر «الوكيل 
العام ألجنحة الشام للطيران» منتصر 

خليل: إن العام 2018 شهد طفرة 
نوعية في أعداد الرحالت وأعداد 

المسافرين مقارنة بالسنة السابقة له، 
حيث نفذت الشركة «413 رحلة»

في العام 2017 نقلت من خاللها

86000 مسافر، بينما نفذت «527 
رحلة» في العام 2018 نقلت من خاللها 
122000 مسافر، بزيادة قدرها 30 في 

المئة بعدد الرحالت وزيادة قدرها 42 
في المئة بعدد المسافرين وزيادة 

المست 23 في المئة في نقل الشحن 
.
ً
الجوي أيضا

مجال األمن والسالمة أو فيما يتعلق

بقوانين الهجرة والجوازات الكويتية، 
لتبقى أجنحة الشام للطيران الشركة 

الوحيدة التي تعمل في مطار الكويت 
 هذا األمر إن 

ّ
 أن

ً
بال مخالفات مضيفا

دل على شيء فإنما يدل على التزام 
الشركة التام والكامل بتنفيذ وتطبيق 

كافة القوانين الدولية ذات الصلة.
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وكشف خليل أن الشركة قامت بإضافة مقاعد درجة رجال األعمال على اثنتين من طرازات طائراتها الحديثة المريحة «ايرباص 

320» لتصبح الخدمة متاحة على ثالث طائرات من طائراتها األربع، كما أنها ستقوم بضم طائرة خامسة إلى أسطولها 
خالل األيام القليلة القادمة.

من جانبه، قال المدير التجاري في شركة أجنحة 
الشام للطيران السيد نزار سليمان: «إن الشركة 

على باب عام خامس من النجاح والتألق بعد والدة 
خط الكويت - دمشق في 26 ابريل 2015 والذي 

، حتى أصبح رجال اشتد 
ً
 وفتى يافعا

ً
رعيناه طفال غضا

». وأكد في ختام كلمته أن االلتزام 
ً
 وساعدا

ً
عودا

بالمواعيد والخدمة المتميزة هو هاجس الشركة 

ها 
ّ
األوحد وهدفها الدائم الذي تسعى إليه كما أن

ستستمر بنفس الزخم لتصل إلى ما تصبو إليه من 

خدمة المسافرين ورضاهم.

 رحالتها إلى مطار الكويت بشكل يومي كما أنها تطمح إلى زيادة عدد رحالتها 
ً
يذكر أن أجنحة الشام للطيران تسير حاليا

إلى هذه المحطة مع اقتراب موسم اإلجازات والعطالت واألعياد.

ً ً
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أجنحة الشام للطيران تشارك في فعالية 
«أم السوريين»

 لما قدمته من اهتمام ورعاية ألبناء وبنات الشهداء أقامت الهيئة 
ً
 لذكرى السيدة أنيسة مخلوف وعرفانا

ً
تخليدا

العامة لمدارس أبناء الشهداء احتفالية لتقديم جائزة «أم السوريين للتميز» ألبنائها وبناتها المتفوقين في 
الشهادة الثانوية العامة .

هذا وقد شاركت أجنحة الشام 
للطيران ممثلة بالمدير التجاري 

السيد نزار سليمان بحضور فعالية 
«أم السوريين» المخصصة باسم 
السيدة «أنيسة مخلوف» رحمها 
الله، حيث تأتي هذه المشاركة 
 من أجنحة الشام للطيران 

ً
إيمانا

بدورها الداعم لكافة الفعاليات 
االجتماعية والعلمية والثقافية 

 ألبناء وبنات الشهداء، 
ً

ومشاركة

في تكريمهم بهذه الجائزة 
السنوية. 

وقد تم خالل هذه الفعالية  
تكريم المتفوقين من طالب 

مدارس أبناء وبنات الشهداء، إضافة 
لتقديم عروض مسرحية وغنائية 

أبدع من خاللها أبناء أنبل بني البشر 
الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم 

في سبيل حياتنا نحن، وفي سبيل 
استقالل سورية الحبيبة.



9 AL MUSAFIR May 2019

سجل مشاركة ناجحة بامتياز في 
ُ
أجنحة الشام للطيران ت

معرض سوق السفر العربي بدبي 2019

وقد شاركت سورية للمرة األولى في 
معرض سوق السفر العربي من خالل 

جناحها الخاص حيث ضم مشاركين من 
وزارة السياحة السورية واتحاد غرف 

السياحة السورية وعدد من الشركات 
والفنادق السورية وبتواجد شركة 

أجنحة الشام للطيران كناقل وطني 
وداعم رئيسي.

مدير تطوير األعمال وممثل شركة 
أجنحة الشام للطيران في المعرض 
«أسامة ساطع» ذكر بأن مشاركة 

أجنحة الشام للطيران هذا العام 
 في معرض سوق السفر 

ً
مهمة جدا

العربي الدولي وال سيما أنها تأتي 
مع بدء التعافي الذي تشهده 

سورية للعديد من القطاعات 
 النقل والسياحة 

ً
االقتصادية وخصوصا

وبالتزامن مع بدء مرحلة إعادة اإلعمار 
في البالد، 

وأضاف ساطع بأن مشاركة أجنحة 
الشام ضمن الجناح السوري في 

شكل قيمة مضافة لسوق 
ُ
المعرض ت

سير 
ُ
السفر والسيما أن الشركة ت

 والتي ستصبح 
ً
رحالتها المنتظمة حاليا

 بين دمشق 
ً
 رحالت يومية تقريبا

ً
قريبا

والشارقة وبالعكس بحيث يلعب هذا
 في مواجهة 

ً
 هاما

ً
التشغيل دورا

متطلبات سوق السفر وزيادة عدد 
القادميين من السوريين المقيمين 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 
سورية والسيما مع اقتراب موسم 
اإلجازات والعطالت إضافة الى الزوار 

الراغبين بالقدوم لسورية سواء بغرض 
السياحة أو الإلطالع على الفرص 
اإلستثمارية المتاحة في سورية.
كما أشار أسامة ساطع إلى أن 

المشاركة في المعرض قد أتاحت 
ألجنحة الشام للطيران في ترويج

خدماتها اإلحترافية والتي ال تقل 
بمعاييرها عن شركات الطيران 

العالمية التي تقدمها لمسافريها 
كما ساهمت المشاركة في تقديم 

المعلومات عن وجهات الشركة والتي 
تزيد عن 20 محطة إقليمية وعربية 

وعالمية.
ُيذكر أن العديد من المهتمين من 
وكاالت السفر وشركات السياحة 
وقطاعات مختلفة ذات صلة بمجال 

السفر والطيران والسياحة من 
أسواق مختلفة مثل البحرين – ُعمان 

– مصر – السعودية – الجزائر – أوروبا 
– الهند وغيرها من البلدان قد زاروا 
جناح الشركة في المعرض وأبدوا 
استعدادهم للتعاون مع أجنحة 

الشام للطيران.

مختلف  يمثلون   
ً
عارضا  2500 من  أكثر  بمشاركة 

السفر  ووكاالت  الطيران  شركات  من  الفعاليات 
وعالمية،  وعربية  محلية  وفنادق  والسياحة 
شاركت أجنحة الشام للطيران في «معرض سوق 
قد في الفترة ما 

ُ
السفر العربي الدولي» والذي ع

بين 28 نيسان لغاية 1 آيار 2019 في مركز التجارة 
العالمي في دبي – اإلمارات العريبة المتحدة.
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أجنحة الشام

للطيران تحتفل 

بأمهات
دار الحنان 
للمسنين

شخص واحد، صوت واحد، لمسة واحدة، وقدرة واحدة .. هناك قول جميل: «األم هي التي يمكنها أن تحل 
محل كل اآلخرين ولكن ال يستطيع أي شخص آخر أن يأخذ مكانها.

تأتي هذه الزيارة من قبل شركة أجنحة الشام للطيران ضمن رسالة الشركة اإلنسانية واهتمامها بشرائح المجتمع 
 لمن أفنوا عمرهم في تربية وتعب وسهر على أجيال كبرت ولكن ظروف معينة 

ً
السوري الذي تنتمي له وتقديرا

حالت دون االهتمام بهم ورعايتهم وبذلك تشارك أجنحة الشام للطيران برد الجميل لكل أم أو أب ضحى وقدم وكان 
 على المجتمع أن ال يتجاهلهم.

ً
 وواجبا

ً
لزاما

 وإجالال للعطاء الكبير الذي تبذله األمهات في مختلف ميادين 
ً
تقديرا

الحياة، قام فريق عمل من شركة أجنحة الشام للطيران بزيارة إلى دار 
الحنان للمسنين في دمشق وذلك لمشاركة المقيمين والمقيمات 

في الدار في االحتفال بعيد األم .

ً

ساعات طويلة قضاها فريق عمل أجنحة الشام إال أنها مرت 
أشبه بدقائق مع أمهات دار الحنان حيث تميزت الزيارة بأجواء 

لطيفة مفعمة بالحب والعطاء المنبثقان عن قلوبهن الصافية 
والصابرة وقد قام بعض المسنين من خاللها بالغناء والمرح  

وممارسة الكثير من الهوايات التي غابت عنهم طويال
هذا وقد أعرب فريق أجنحة الشام للطيران عن ارتياحهم 

وسعادتهم لهذه المبادرة التي يعتبرونها «زيارة عائلية»  
حيث كان الهدف من خاللها إدخال الفرح والسرور لقلوب 

األمهات واآلباء المقيمين في دار الحنان متمنين لهم البركة 
في العمر والسعادة والهناء.

ً
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أجنحة الشام للطيران تزود مؤسسة الطيران العربية 
السورية بالحقيبة اإللكترونية..

ضمن إطار التعاون المستمر بين 
شركة أجنحة الشام للطيران والناقل 

الجوي الوطني األم مؤسسة الطيران 
العربية السورية فقد قامت أجنحة 

الشام للطيران بتزويد مؤسسة 
الطيران العربية السورية بنظام 

الحقيبة االلكترونية المالحية متضمنأ 
ألواح الكترونية « I PAD « تحتوي 
على المعلومات والخرائط المالحية 

الضرورية والالزمة لقائد الطائرة 
ومساعده الستخدامها ضمن قمرة 

القيادة في الطائرة. 

هذا وسوف توفر هذه التقنية  
الحديثة على مؤسسة الطيران العربية 

السورية و الكثير من الوقت والجهد
 
ً
وتستعيض من خالله المؤسسة أيضا

عن اآللية القديمة والتي كانت تتضمن 
نقل األدلة الورقية الكبيرة الحجم داخل 

قمرة القيادة في الطائرة. 
كما ستتمكن مؤسسة الطيران 

 بواسطة هذه 
ً
العربية السورية أيضا

التكنولوجيا المتطورة من اختزال كافة 
المعلومات واألدلة والخرائط المالحية 

في حقيبة الكترونية واحدة وهو ما

تستخدمه شركات الطيران العالمية 
حاليآ.

يشار إلى أن توقيع هذه االتفاقية يندرج 

ضمن اهتمام أجنحة الشام للطيران 

بمؤسسة الطيران العربية السورية 

والتعاون معها في شتى المجاالت، 

حيث تعتبر أجنحة الشام للطيران نفسها 

رديفآ لهذه المؤسسة الوطنية األم.
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أجنحة الشام للطيران تشارك 
في بازار أطفال دار التميز لرعاية اليتيم

بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم، 

شاركت أجنحة الشام للطيران ببازار خيري 

وحفل فني أقامته دار التميز لرعاية اليتيم، 

حيث تم على هامش االحتفالية طرح بعض 

قضايا المرأة و التحديات التي تواجهها 

في المجتمع في قالب درامي واقعي كما  

قدمت لوحات غنائية حوارية راقية تتضمنت 

رسالة إنسانية هادفة.
شارك فريق أجنحة الشام للطيران القائمين 

على الفعالية ببرنامجهم وقدمت ضمن البازار 
بعض الفقرات الفنية االستعراضية باإلضافة 
إلى بازار عرض من خالله بعض من المنتجات 

التي تنفذها سيدات كصناعة منزلية 
وتقليدية وغيرها كما تتضمن البازار تقديم 

المأكوالت واألطعمة المتميزة للمطبخ 
السوري الذي حقق شهرة وعالمة فارقة.
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أجنحة الشام للطيران في حلب الشهباء 

افتتحت شركة أجنحة الشام للطيران، أول 
ناقل وطني جوي خاص، مكاتبها للحجز 
والمبيعات في محافظة حلب الشهباء 

وذلك في فندق شيراتون حلب، حيث 
سيساهم هذا المكتب في تسهيل 

عملية الحجز وإصدار تذاكر الطيران على 
خطوط الشركة وتقديم كافة الخدمات 

المتعلقة بالسفر و الشحن على متن 
طائراتها من ثاني أكبر مدينة في سورية. 

تأتي هذه الخطوة الهامة مع بدء عودة 
األمان واالستقرار التدريجي لمدينة حلب و 
بإعتبارها محطة ال تقل أهمية عن محطتنا 

الرئيسية بدمشق، حيث يمثل افتتاح 
مكاتب أجنحة الشام للطيران في حلب 

الشهباء خطوة تمهيدية تبشر بتسيير 
رحالت جوية إلى مطارها في أقرب وقت 
ممكن، مما سيوفر على مسافرينا من 
و إلى هذه المحطة المهمة الكثير من 

الوقت و الجهد و المال .

تجدر اإلشارة على أن أجنحة الشام للطيران تسير رحالتها 
 من مطار دمشق الدولي وألكثر من عشرين 

ً
المباشرة حاليا

محطة عربية وإقليمية وعالمية على متن طائراتها من طراز 
A320 وتطلع للتشغيل من مطار حلب الدولي بالقريب العاجل 

مما سيشكل بشرى طيبة ألهلنا الكرام القاطنين في مدينة 
حلب الشهباء. 

 الى أنه بإمكان المسافرين الراغبين بالتواصل مع 
ً
يشار أيضا

مكاتبنا بمدينة حلب الحضور واإلتصال من السبت إلى الخميس 
 و 

ً
وضمن ساعات الدوام الممتدة  من الساعة التاسعة صباحا

حتى الخامسة مساًء.
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عندما يعمر الحب القلب.. سننطلق 

باتجاه التالقي والحوار والمحبة 

والتعاون واإليثار وتوقير الصغير 

للكبير وعطف ورحمة الكبير على 

الصغير ومد يد العون للمستضعفين 

والمستضعفات، وفي شهر رمضان 

تتجلى بوضوح قيم الحب و التالقي، 

فرمضان هو شهر الحب والعشق 

والصفاء والشفافية والوجدان 

والحوار والتالقي.

ولقد ارتبطت أيام وليالي رمضان 

بالشعائر الروحانية والعادات والتقاليد 

باختالف أشكالها من بلد آلخر، 

والتي طالما كان من الجميل الحفاظ 

عليها وإحياؤها، منها الكلمات التي 

يتم تبادلها فرحة بمجيء رمضان 

مثل: «رمضان كريم»، وهي العبارة 

التي كانت تقال طوال أيام الشهر 

 عن تقديم واجب 
ً
الكريم، إما اعتذارا

الضيافة لزائر طارئ، وإمالِ دعوة 

مقدمة لضيف لإلفطار باعتبار وفرة 

الخير والطعام في رمضان.

هذا الشهر الفضيل مرتبط في 

أذهاننا بالخير وتالوة القرآن والود 

والمحبة، ومع مرور العصور ارتبط 

 بطقوس ال تكاد تنفصل عنه 
ً
أيضا

مثل «الفوانيس ومدفع اإلفطار 

ن 
ّ
والمعروك والناعم الذي يتفن

صانعوه في إعداده، فمنه األسمر 

واألبيض، ويحمله الباعة المتجولون 

بأقفاص يطوفون بها األحياء واألزقة 

والحارات، وينادون عليها بعبارات 

جميلة، ليست هذه المأكوالت 

ى وابتسم ...
ّ
رمضان تجل
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والطقوس الرمضانية جديدة على رمضان، 

 ذا جذر ممدود في تاريخ 
ً
بل تكاد تصبح تراثا

مجتمعاتنا العربية منذ زمن قديم، وكان من 

 في رد 
ً
 محمودا

ً
التقاليد الموروثة أن للحلوى أثرا

قوة الصائم إليه.

 حضوره المركزي في حياة سائر 
ً
للمقهى أيضا

العام خالل شهر رمضان الفضيل على الربوع، 

ومع الطقس شبه الصيفي الذي نعيشه هذه 

األيام يزداد المقهى قوة وسطوة على رغباتنا، 

إذ تتوافد إليه الجموع عقب صالة التراويح 

 من الراحة وينعموا بكوب قهوة 
ً
ليأخذوا قسطا

وعصير التمر هندي والعرق سوس إلى جانب 

قطعة حلوى رمضانية.
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هناك موسم روحاني آخر، سواء كان الشخص 

 أم ال في رمضان ، فهناك قاسم مشترك 
ً
صائما

بين أفراد المجتمع كافة خالل األسابيع األربعة 

هذه، وهو بالطبع الطعام اللذيذ والمرتبط 

بطقوس خاصة، فعندما تغرق الشمس في األفق 

ويرفع آذان المفرب في كل مكان، ستبدأ طقوس 

الطعام المميزة والتي تستقطب األشخاص كافة 

ليعيشوا هذا الموسم الروحاني حتى وإن لم 

يكونوا من الصائمين، كتناول السلطات الشرقية 

المختلفة والفول أو التسقية اللتين تعدان من 

األطعمة األساسية على موائد الصائمين، إلى 

جانب الشوربات المختلفة ورقائق السمبوسك 

المحشوة بالجبن أو اللحم، مع أطباق كثيرة يتفنن 

الصائمون بتحضيرها.
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توفيق أحمد المنجد ..
ذاكرة رمضانية حية تؤنس أفئدة الدمشقيين

يأتي رمضان ككل عام يرخي بأجوائه الجميلة وظالله 
الرائعة على العاصمة السورية دمشق وأحيائها 

القديمة، فيفوح عبق القداسة والتسامح في كل ركٍن 
من أركانها التي تزخر بنسائم العشق والسالم، وكلما 

اقترب رمضان يعبر توفيق المنجد طريقه إلى الذاكرة، 
ب بƠ»بلبل الشام» جزء من 

ّ
ق

ُ
لما ال فالمنشد الذي ل

مشهدية الشهر الفضيل في سورية ومحيطها في 
المشرق العربي، من خالل المخزون السمعي الذي أثرى 

به تراث المدن والقرى، فنشأت األجيال على سماعه،
وبمرور األعوام راحت األلسن ترّدد كلماتها على وقع 
لحن خفيض يستوطن األذن ويغلب عليه صوت شجي 

يشدو في حّب الله ومدح النبي والتهليل لشهر المحبة 
والخير.

توفيق الكركوتلي ابن حي القيميرية في سورية، 
اكتسب لقب المنجد من المهنة التي زاولها 

بعد أن ورثها Ơ كصوته Ơ عن والده، يجمع في 
أرشيفه بشقيه الملّون واألبيض واألسود الكثير 

من النفحات الدينية والروحانية المرتبطة بأوقات 
وطقوس دمشقية ورمضانية ال تنسى.
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 90 Ơرحيل المنجد عام 1998 عن عمر يناهز ال

 صوته العذب وأداؤه المميز لم 
ْ
، لكن

ً
عاما

يرحال عن قلوب السوريين إذ أعادت المآذن 

للبيوت والشوارع واألزقة صوته بتسجيالت 

قديمة فيها ُرفع لآلذان والمدائح النبوية 

التي خفقت لها أفئدة السامعين عصر 

كل خميس من أسابيع السنة، ومع دخول 

شهر رمضان تبدأ مشاركة تسجيالته 

الصوتية ومقاطع الفيديو التي يؤدي 

فيها «تفريدات» وموشحات ومدائح، على 

السوشال ميديا، والتي تقترن مع رمضان 

بعبارات إيمانية وأخرى

تستذكر األيام الخوالي، وتشدو.. 
فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا 

عليك السالم...
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قصر العظم .. رحلة في كينونة التاريخ تربط دمشق بحماة

بالرغم من عراقة سورية فإن ما تركته لنا السنون من قصور 

دمشقية ال يتناسب مع ما ذكر في كتب التراث عنها، ولكن 

ال أثر ألغلب تلك الدور اآلن، ومن هنا تأتي أهمية قصر العظم 

بأنه أقدم الدور األثرية السورية الباقية بفرعيه ضمن العاصمة 

دمشق، ومدينة حماة.

بداية من حماة حيث بني قصر العظم للمرة األولى على أجمل 

بقعة في المدينة وهي ضفاف نهر العاصي، ليجري النهر تحته 

وكأنه شارع مستقيم تشدو عليه نواعير حماه الشهيرة 

بصوتها العذب ضمن حديقة غناء.

كما تكتظ منطقة القصر بالكثير من األوابد العمرانية مثل 

القلعة وجامع النوري الذي يعد من أجمل األوابد في المدينة، 

اشتمل طرازه الهندسي على فنون الفسيفساء والحفر على 

الخشب والمرمر.

أما دمشق التي أعجبت بهذا الطراز الرفيع من العمارة أعادت 

بناء قصر آخر لها في وسط مدينة دمشق القديمة، حيث 

 بين الجامع األموي وسوق مدحت 
ً
يقف قصر العظم شامخا

 بين جدرانه سجال 
ً
باشا على مساحة 5500 متر مربع محتضنا

 يضم أرقى فنون العمارة اإلسالمية وعلى جدرانه 
ً
 أبديا

ً
تاريخيا

كتبت أجمل أبيات الشعر العربي، إذ يعكس هذا المبنى األثري 

التاريخي العريق إبداع أكثر من 800 حرفي ومعماري دمشقي 

تفرغوا خالل عامين كاملين لبنائه.

ً
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حيث يحتوي القصران على مختلف فنون العمارة اإلسالمية 

فنرى فيهما األبلق الجصي والحجري والفنون األخرى مثل 

الخشب المزخرف والمطعم إضافة إلى تزيينات دينية من 

آيات قرآنية وأشعار من أبرزها قصيدة البردة النبوية للشاعر 

المتصوف البوصيري المحفورة على امتداد غرف قصر 

العظم في دمشق.

الجدير بالذكر أن قصري دمشق وحماه متشابهان إلى حدٍّ كبير، 

حيث يعتمدان على أسلوب عمارة واحد يحمل عنصر المفاجأة 

وسمات ال توجد في غيرهما، استوحاها المهندسون من البيوت 

الدمشقية فهي من الخارج تبدو متواضعة صماء، ال زخارف فيها 

وال فتحات، أما من الداخل فهي جنة فيحاء لما يتحلى به من جمال 

من الناحيتين الطبيعية والمعمارية.

قصر العظم .. رحلة في كينونة التاريخ تربط دمشق بحماة
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كما أن هذه العمارة تقسم الدار أو القصر إلى قسمين، أحدهما عام الستقبال الناس «السلملك»، وبه 

مكان خاص بجلوس الوالي واستقبال أرباب الدولة وأصحاب الحاجات، والثاني خاص بالنساء «الحرملك» مضاف 

إليهما قسم خاص بالخدم «الخدملك».
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ما زال قصرا العظم في دمشق وحماة يستقطبان 

السياح من كل حدب وصوب بهندستهما المعمارية 

الفريدة، كما يمثالن خاصة «قصر دمشق» نموذج 

العمارة األرستقراطية الفخمة في ذاك العهد.

إضافة إلى أن للقصر قاعات متعددة، 
واحدة منها تعرض تماثيل الشمع 

التي تصور الحياة القديمة، بينما 
أخرى تستخدم لعرض تقاليد حفلة 
الزواج، باإلضافة لعرض أزياء النساء 

والرجال بشكل واضح مع التركيز على 
األقمشة الحريرية المتوافرة بشكل 
واسع في ذاك الوقت، والجزء األكثر 

 في القصر هو الحمام بأقسامه 
ً
إبهارا

الثالثة الخارجية، الوسطى، الداخلية، 
كلها مرصعة بالمرمر وفي وسطها 
 تماثيل من الجص 

ً
نوافير وتوجد أيضا

تكشف الطرق التقليدية الشائعة 
لالستحمام في المشرق، ويوجد في 

السلملك فسحة واسعة في وسطها 
نافورة مرصعة بالمرمر الملون، وفي 

الغرف صناديق جميلة وتحف متعددة 
من الزجاج والبورسالن الملون، مما 

ينقل الزائر إلى الحياة االجتماعية في 
، حيث المدارس التقليدية 

ً
سورية قديما

والمالبس والمقهى الشعبي واليوم 
االجتماعي للمرأة السورية إضافة إلى 

مراسم الحج الشامي والطقوس 
المرتبطة بها.
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القيروان.. مدينة 
تونسية تحج إليها 

األفئدة  
 بآثارها وأوابدها 

ً
ترتبط زيارة تونس دوما

ومدنها العريقة، والقيروان أحد أهم هذه 
المدن تتميز بتراث معماري غني، باإلضافة 
إلى أنها مدينة قديمة جذابة وسوق نابض 

بالحياة.
 يحظى 

ً
ولطالما كانت القيروان مكانا

بشعبية بين المسافرين، سواء ألغراض 
التجارة أو ألغراض الحج فهي رابع المدن 

المقدسة للمسلمين بعد مكة والمدينة 
المنورة والقدس، وقد ارتبط اسم القيروان 

بالفتوحات اإلسالمية وكانت منارة للعلم 
والفكر وحلقات التدريس وتحفيظ القرآن، 

وُيعد المسجد الكبير أو ما يسمى «جامع 
عقبة» أشهر معالم القيروان، وهو أقدم 

جامع في المغرب العربي وأكبر جوامع 
تونس، ويمتاز بباحته الداخلية الكبيرة 

التي يظللها السكون والهدوء، وينتشر 
حول الجامع الباعة الذين يبيعون التذكارات 

والهدايا بأسعار رخيصة، كما تحتضن المدينة 
القديمة في القيروان عشرات المحالت 
التي تعرض المصنوعات والمنسوجات 

، باإلضافة إلى 
ً
والمفروشات المصنوعة يدويا

محالت السجاد والحلويات المحلية، وهي أحد 
أكثر األماكن زيارة في البالد، حيث تتمتع 

باألزقة الضيقة والممرات الساحرة، مع فرص 
اكتشاف التاريخ وسط أجمل األجواء الرائعة 

ومجموعة متنوعة من المباني الجميلة 
واألبراج الدفاعية التي بنيت في أوائل القرن 

الثامن عشر.
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إلى متحف  الفن اإلسالمي  الكبير والذي يقع في حديقة جميلة في 
قصر رئاسي تم بناؤه في عام 1970 وتشمل المعروضات مقتنيات من 

القيروان تونس ومساكن األغالبة في رقادة والعباسية ومدن أخرى 
في المنطقة.

وهناك يمكنك أن تكتشف الحفريات، والمطبوعات القديمة  التي تحوي 
مشاهد للبلدات المحلية، وعمالت من السالالت المختلفة، والنقوش 

القرآنية القديمة، مع مجموعة متنوعة من األواني الفخارية.

يمكنك قضاء ساعات طويلة واالستمتاع 
بالعمارة الجميلة في المدينة العتيقة 

للقيروان، فالطرق الضيقة التي تصطف على 
جانبي المنازل الملونة المملوءة بالطالء غاية 

في الروعة، وهي أماكن جذب للسياح وللزوار 
كافة لتتسرب إلى الممرات في متاهة من 

االتجاهات، ولعل أفضل طريقة لالستكشاف 
هي ببساطة التخلص من الخريطة والتجول، 
وإذا كنت في زيارة قصيرة، ال تفوت قضاء 

ساعات فقط في التجول بين أركان تلك 
المدينة الساحرة.

 من يشرب من بئر «بروطة» البد أن 
ّ
وُيقال إن

يعود في يوم ما لزيارة القيروان، هذا البئر الذي 

حاك حوله الكثير 
ُ
يتجاوز عمره الƠ 1200 عام، وت

من القصص واألساطير والحكايا الغريبة، وال 

تنسوا زيارة مقام الصحابي أبو زمعة البلوي أو 

ما يعرف بƠ «سيدي الصحبي» أحد أهم المعالم 

اإلسالمية في المدينة.
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ليس ذلك فحسب بل البد لزوار تونس وزوار القيروان بشكل خاص من تذوق 
األطعمة الفاخرة التي عرفت بها تلك البالد، فالتونسيون يحبون تناول 

 إلى 
ً
الطعام، لكن ليس بقدر ما يحبون إطعام ضيوفهم، فإذا كنت مدعوا

منزل تونسي قيرواني لتناول العشاء سوف تحظى بالترحيب مع مجموعة 
متنوعة من المسرات الحميمة وإرضاء األذواق، 

وخاصة مع األطباق الخزفية 
الجميلة المطلية بأشكال 

هندسية ملونة أو باللونين 
األخضر واألصفر التقليدي 

 
ً
ما يجعل تقديم الطبق مثيرا

لإلعجاب مثل تحضيره.

عادة ما يكون المطبخ التونسي من منطقة البحر 
األبيض المتوسط ويتكون من الخضراوات والحبوب 

والبقوليات ولحم الضأن والدجاج أو اللحم البقري، فضال 
عن مجموعة كبيرة من التوابل واألعشاب العطرية 

وكميات كبيرة من زيت الزيتون. والجدير ذكره هو أن 
، ويتم تعزيز 

ً
الطعام التونسي يمكن أن يكون حارا

العديد من األطباق بمزيج السكر من الفلفل الحار 
والثوم وبذور الكراوية والملح كلها مطحونة في 

 كتوابل.
ً
عجينة سميكة، والتي يتم تقديمها دائما

كل ذلك يجعل من القيروان مدينة ساحرة تستحق 
زيارتك سواء بقصد السياحة أو كمعلم ديني تاريخي 

 من 
ً
يخفى على الكثير من الناس، ويخبئ عديدا

القصص والعراقة.

ً
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إن كنتم تقيمون في دمشق أو 
 
ً
كنتم بعيدون عنها، ننصحكم دائما

أن تقضوا أول ساعات بزوغ فجر عيد 
الفطر بين أحضانها العتيقة، ففي 

دمشق الشام ترفع تكبيرات العيد 
في األزقة واألحياء جميعها لتعلن 

بداية البهجة والفرح والسعادة، وما 
إن تقضى دقائق الصالة األولى حتى 

ينتقل الدمشقيون إلى ممارسة 
طقوس خاصة بهم كزيارة المقابر 

واألقارب وتقديم التهنئة بحلول عيد 
الفطر المبارك.

 
ً
 خاصا

ً
من األماكن التي تمتلك سحرا

في هذه األيام هو الجامع األموي 
وما يحيط به من حمام أبيض اللون 
من حارات دمشق القديمة، وقصر 

العظم وخان أسعد باشا واألسواق 
القديمة التي على الرغم من أن 

أبوابها مغلقة إال أن تلك الدكاكين 
 
ً
 مميزا

ً
المغلقة تحمل معها عبقا

يمكنك أخذ الكثير من الصور 
التذكارية هناك.

 

أين ستقضي عطلة عيد الفطر هذا العام ؟؟
بعد مرور شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثير من األسر والعوائل والشباب إجازة عيد الفطر ألخذ قسط من الراحة من 
 لجميع أفراد العائلة، حيث يبدأ الترتيب لهذه اإلجازة في وقت مسبق، وذلك 

ً
أعمالهم وأشغالهم ليكون متنفسا

للتنسيق بين زيارة األهل واألقارب وقضاء أوقات خاصة ممتعة مع أفراد العائلة.

العراقة والتاريخ بين أحضان دمشق
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كما يمكنك االستمتاع بمذاق الحلويات السورية، إذ ارتبط 
عيد الفطر بأطعمة وحلويات شامية.. كالفول النابت والبقالوة 

و المعمول بأشكال وأنواع مختلفة، و»سمبوسك العيد» 
وهي عبارة عن رقائق تحشى بالجوز وتطوى بشكل مسدس 
وتقلى بعد ذلك بالزيت وتقدم في أيام العيد، حيث يتنافس 

الدمشقيون بتقديمها لضيوفهم خالل أيام العيد.

اكتشف طهران 
في رمضان 

طهران العاصمة اإليرانية 
وإحدى أجمل مدن إيران 

السياحية التي يمكنكم 
التمتع بزيارتها خالل عطلة 

عيد الفطر المبارك، حيث 
تحتضن مجموعة من أهم 

المعالم السياحية في البالد 
وهي الوجهة األولى للسياح 

عند زيارتهم إيران، ، وتعتبر 
المناطق الشمالية من أجمل 

وجهات السياحة في إيران

حيث تتميز تلك المواقع بجمال طبيعتها التي تتنوع مابين السهول 
 
ً
واألنهار والمرتفعات كما أنها تتمتع بمناخ جميل يجعلها مالذا

لسكان المناطق الجنوبية في أيام الحر
ومن أهم المناطق السياحية في شمال إيران قرية كالردشت ذات 

الطبيعة الجميلة ومدينة جالوس التي تتمتع بطبيعة ساحرة وتضم 
مجموعة من مواقع الجذب السياحية كالشالالت والبحيرات والقصور 

 للتزلج، 
ً
كما أنها تحوي منتجعا

 عيد الفطر.
ً
وكل ذلك بالتأكيد سيجعل منها وجهة مناسبة جدا
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إلى عيد دبي .. 

حيث المتعة 
الالمتناهية

عندما يصادف عيد الفطر 

  مثل دبي في أوج افتتاح 
ً
بلدا

موسمها السياحي الصيفي 

تبدو متعة قضاء الوقت في 

دبي إغراء ال يقاوم لشتى 

األذواق واألجيال ولألفراد 

وللعائالت على حد سواء، إذ 

تعد دبي لؤلؤة دولة اإلمارات 

في الخليج العربي، وواحدة 

ة 
ّ
من أهّم الوجهات السياحي

في العالم.

قبل أن نبدأ في سرد األحداث 

المهمة في العيد نود لفت 

انتباهكم إلى أنه كل ليلة 

من ليالي العيد على تمام 

الساعة التاسعة والنصف 

ستمتلئ سماء منطقة خور 

دبي باأللعاب النارية، ومن ال 

يحب ملء السماء باأللعاب 

النارية ليلة العيد؟

وما يجعل عيدها ذكرى على مدار السنة كلها هو المهرجان الموسيقي (ليالي 
 وأنت تفكر أي الليالي تختار؟ فكل ليلة من الليالي 

ً
دبي)، الذي سيرهقك حيرة

 
ً
الثالث المعروضة تعد بأن تكون متعة طرب سيتذكرها الروح والجسد شهورا

عديدة إن لم تكن ليلة للعمر.
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عيد الفطر في 
المالديف أروع 

جزيرة حول 
العالم

مزيد من 
المتعة 

في ماليزيا 
اآلسيوية

وجهة شاطئية قريبة 
يمكنكم السفر إليها 
لقضاء أقل من أسبوع، 

وهو مكان مثالي 
للهروب من الروتين 
والمدينة واالزدحام، 

استمتعوا بأفق 
المحيط وصوت أمواج 
البحر واالسترخاء على 

الرمال البيضاء.

وللراغبين في اكتشاف 
الثقافة اآلسيوية، فإن 

كوااللمبور الماليزّية تفتح 
أبوابها الستقبال الزوار 
في عيد الفطر المبارك، 

حيث يمكنكم زيارة قصر 
السلطان الملكي، وقضاء 

أروع األوقات في حديقة 
الفراشات، أو الذهاب إلى 

المعبد الهندي المطلي 
بالذهب، ناهيك عن روعة 

البرجين التوأمين، مع 
التجول في المدينة 
المضيئة في ماليزيا.
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شوكوالته سليق .. اسم من ذهب 

لكل شيء سحره الخاص ودمشق 
مدينة الحب والخير مدينة التاريخ 

والتراث، وعندما تأتي دمشق 
البد لك من زيارة جامعها األموي 
القديم وقضاء الكثير من الوقت 

في سوقها الطويل، مع عبق النارنج 
وماء الورد والجوري، كما البد لك من 
شرب مياهها وتذوق فاكهتها التي 
برع صناع سورية بتجفيفها وتغليفها 

بصناعات كثيرة أبرزها الشوكوالته.
مجلة المسافر التقت بالسيد «طالل 

هيثم سليق» رئيس مجلس إدارة 
شوكوالته سليق، الذي وثق لنا 

تاريخ طويل وعريق ألسرة «سليق» 
في تصنيع الشوكوالته والفواكه 

المجففة والراحة والتمور، حيث عدنا 

معه إلى زمٍن جميل وذاكرة غنية 
عن التعريف ال زالت حاضرة في بيوت 

السوريين إلى يومنا هذا.
ليست حديثة الوالدة بل «سليق» 

هي عائلة دمشقية عريقة 
ضربت أصالتها في جذور صناعة 

الحلويات السورية، إذ استطاعت 
أن تضع بصمتها األولى في عالم 
الشوكوالته والحلويات عام 1892 

للميالد في سوق البزورية ضمن 
دمشق القديمة، وكما هو حال 

أغلب مهن األُسر الدمشقية حين 
يتوارثها األخوة واألبناء، أخذ «جودت 
سليق» يكمل مسيرة العائلة ليغزو 

عالم الحلويات عام 1918م، ضمن 
إمكانيات بسيطة ويدوية، فبرع 

بصناعة المربيات والراحة وكعب الغزال 
 
ً
والسمسمية، مما أخذ حينها رواجا
 في الطعم والجودة.

ً
 ومتميزا

ً
كبيرا

هذا النجاح الباهر دفع به إلى 
التوسع وإدخال الشوكوالته في 

حياته المهنية، ومن مكان صغير في 
سوق البزورية إلى سفح قاسيون 
في حي الصالحية الدمشقي حيث 

 
ً
اتخذ من أحد بيوتات الصالحية مركزا

لتصنيع كرات الشوكوالته المتنوعة، 
محشوة بالفواكه المجففة والتمور 

والمكسرات، إلى حيٍن آخر واكب 
أبناؤه» غسان، هيثم، بشار، بسام 

سليق» هذه المسيرة العظيمة 
بجودتها ونوعيتها وأصالتها بإنشاء 

مصنع حديث ومتطور على يد السيد 
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«محمد هيثم سليق» عام 1979م، فأصبحت هذه الصناعة تضاهي 
المنتوجات العالمية األمر الذي أدى بالتأكيد إلى المزيد من االنتاج، 

والتوسع، والتطور في المذاق واألشكال المتنوعة.
استمر هذا التطور الالمنتهي في مواكبة تصنيع الشوكوالته 

وإدخال التحسينات عليها، إلى أن شهد عام 2005 نهضة نوعية 
كان عرابها السيد « طالل هيثم سليق»، تشمل كل جوانب تحضير 

الشوكوالته، فكان وال يزال خير خلف لخير سلف.

حول هذه المرحلة تحدث السيد «طالل سليق»: خمسة عشر 
 مضت منذ أن أصبحت المسؤول الرسمي عن مسيرة صناعة 

ً
عاما

وتطوير شوكوالته سليق، حيث حملت تلك السنوات معها الكثير 
من اإلنجازات الممزوجة بجهد وصبر كبيران أوصالنا  إلى مانحن عليه 

اليوم، كما أكد إصراره على المزيد من التطور على الرغم من 
الصعوبات الكثيرة التي شهدتها سورية الحبيبة خالل سنوات 

الحرب القاسية، من عقوبات اقتصادية جائرة، وحصار يهدد الصناعات 
السورية كافة. 

خالل  منتجاته  جودة  وصمود  سوري  كصناعي  وجوده  أن   
ً
موضحا

السنوات العجاف السابقة هو واجب وطني ينبع عن الحب الكبير 

االقتصاد  ويدعم  العظيمة،  لسورية 
فلم  عصيبة،  كانت  مرحلة  في  السوري 
افتتاح  إلى  بل عمدنا  نحن عليه  بما  نكتفي 
دمشق  في  الجديدة  األفرع  من  الكثير 
آخر  وفرع  دمر»،  ومشروع  «المزة  شملت 
القديمة  األفرع  إلى  إضافة  الالذقية،  في 
الشوكوالته  وعشاق  الناس  عهدها  التي 
بنكهات  نحن عليه  الذي  العهد  لنبقى على 
فريدة ومميزة « النارنج، الغزلة، المارشميلو، 
الفستق الحلبي، الكاجو،الجوز، الراحة، وأنواع 
كثيرة أخرى» تصل إلى أكثر من ١٦٠ صنف، 
ناهيك عن الراحة التقليدية والمن والسلوى، 
بطرق  بالشوكوالته  المغطسة  والتمور 
شهرة  سليق  شوكوالته  منحت  جديدة، 
الحضارات  أرض  من  مميزة  وعالمة  واسعة 
سورية  من  الكبيرة،  والتضحيات  والثقافات 
التي انتصرت على األيادي الظالمة إلى كل 

أنحاء العالم .
واختتم السيد « طالل حديثه: كنا وسنبقى 
الشوكوالته،  صناعة  في  فارقة  عالمة 
المناسب،  والسعر  والجودة  النوع  حيث  من 
الجديدة  األنواع  من  بالمزيد   

ً
دائما ونعدكم 

والمميزة، والمزيد من التوسع.

السيد طالل هيثم سليق

اب سليق -
ّ
- عر
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إلى العصور الوسطى
 في كولومينسكوي موسكو ..

الطبيعة الروسية والهندسة المعمارية الخشبية 
القديمة ، األساطير، وجوالت الدراجات فهل تحتاج 

إلى المزيد من اإلغراء للذهاب إلى هناك؟ على 
بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق الميدان األحمر 
في موسكو العاصمة الروسية، ستجد االمنتزه 

الملكي السابق كولومينسكوي، إنه متحف 
ومنتزه كبير مساحته 390 هكتار حيث يمكنك 

قضاء ساعات طويلة في التجول بين أركانه 
واالستمتاع بأجواء العصور الوسطى.
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التعرف على المبنى التاريخي الوحيد الذي يعود للقيصر 
بطرس األكبر، والتمتع بمناظره الخالبة المطلة

على جزيرة سان ماركو عند مصب نهر دفينا الشمالي 
 إلى 

ً
بالقرب من مدينة أرخانجيلسك التي تبعد «991 كيلومترا

الشمال من موسكو».

أما الجهة اليمنى منها ستمكنكم من الصعود إلى برج 
وكافايا من سوما ستوكيد على ساحل البحر األبيض في 

شمال روسيا والتقاط أجمل الصور التذكارية من هناك.

وإذا كنت تعرف اللغة الروسية، فمكنك اختبار نفسك من 
خالل محاولة البحث عن أسرار األبراج القديمة، فهل أنت 

ممن يصدق األساطير؟

إلى متحف في الهواء الطلق للهندسة المعمارية الخشبية، 
حيث تم إحضار آثار العمارة الخشبية في القرنين السابع 

عشر والثامن عشر من جميع أنحاء روسيا وتم جمعها في 
كولومينسكوي. يضم المتحف أكثر من ألفي لوحة روسية 
من القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وشظايا من نحت 

الخشب والحجر وأمثلة على زخارف المباني الضائعة في 
موسكو واألشياء التاريخية.

يقع منتزه كولومينسكوي على الطريق 
الذي كان يربط موسكو بمدينة كولومنا، وهي 

ملكية خاصة ألمراء موسكو العظماء ثم 
انتقلت للقياصرة الروس من بعدهم.

نبدأ هذه الجولة من حديقة المتنزه التي ذاع 
 في موسكو إذ 

ً
صيتها وشعبيتها كثيرا

تضم عديد من المباني ذات المالمح المعمارية 
 من الكنائس الحجرية 

ً
االنتقائية والتاريخية بدءا

وصوال إلى الحصون الخشبية وأجنحة القصور 
المبنية على الطراز النيو كالسيكي، مما جعل 

منها مرجع تاريخي وثقافي كبير.
إلى الجهة اليسرى من الحديقة حيث يمكنكم 

ً



38AL MUSAFIRMay 2019

كما ننصحك خالل هذه الزيارة أن تكتشف 
الجمال المذهل للكنيسة األرثوذكسية الخشبية 

التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي تم 
إحضارها وإعادة تجميعها على الفور من منطقة 

أرخانجيلسك. إنها تتميز بالديكور الداخلي والخارجي. 
انظر داخل الكنيسة للعثور على اللوحات الجدارية 

القديمة ، التي ال تزال قيد الترميم.

من بين عوامل الجذب الطبيعية في كولومينسكو 
بساتين التفاح التي تعتبر جزء كبير من المنتزه 
حيث البساتين التي تعيد بناء حدائق القيصر من 

 منه، وهي 
ً
 كبيرا

ً
القرن السابع عشر وتغطي جزءا

المكان المفضل للزوار الذين يستمتعون بقطف 
التفاح، واإلسترخاء في ظل أشجار الفاكهة التي 

تتمايل مع النسيم المعطر برائحة عصير التفاح 
المنعشة.

ومن جهة أخرى، يقع فندق كولومينسكوي 
بارك على نهر موسكو، والذي يتمتع بإطالالت 

بانورامية مذهلة على الغابات والمباني التي تحيط 
بالمدينة.
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يوفر المنتزه الجميل الكثير من 
األنشطة الممتعة لألطفال والكبار 

على حد سواء، وركوب الدراجات 
للتنقل بين أرجائه بكل سالسة 
وبساطة كما يحيط به الكثير 

من المطاعم الراقية، في حين أن 
المساحات الخضراء الواسعة تعتبر 
بعيدة عن مركز المدينة المزدحم، 

مما يساعد في الحصول على 
لحظات من الصفاء والهدوء في 

أحضان الطبيعة الخالبة. 

ويظهر في هذه المساحات القصر 
الرائع للقيصر ألكسيس األول «1629 

1676-» الذي يبدو كأنه سقط من 
إحدى القصص الخرافية. يقع في 

الطرف األخير من الحديقة وهو أهم 
معالمها وهو مثال جميل على 

العمارة الروسية ، باإلضافة إلى ذلك 
، يمكن للزوار التقاط صور لألزياء في 

التصميمات الداخلية الفريدة لقصر 
القيصر أليكسيس ميخائيلوفيتش، 

ما عليك سوى اختيار واحد من األزياء 
الثمانية الخاصة باألرستقراطية 

 
ً
الروسية التي تم إنشاؤها استنادا

إلى اللوحات والرسومات الخاصة 
بالقرن السابع عشر.
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العراق .. ترسم لوحة جذابة على
ضفاف دجلة والفرات  

العراق .. ترسم لوحة جذابة على ضفاف 
دجلة والفرات

 أنها مهد الحضارات منطلقين من مدنها  القديمة في بالد 
ً
عندما نفكر بزيارة العراق فنحن نتذكر جيدا

ما بين النهرين حيث تشتهر بإبداعاتها في العلوم والكتابة واألدب والطب والقانون، كما أن العراق 
وطن الجمال الطبيعي، مثل الممرات المائية المتعرجة لنهري دجلة والفرات، وهي مسقط رأس 

 غنية لإلسكندر األكبر.
ً
عتبر أرضا

ُ
العراقة والتراث بما في ذلك منزل بابل القديم الذي كان ي
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في العراق تمتزج مدن غامضة مثل أور مع اآلثار 
العثمانية والمساجد الشهيرة على طول الحدود، 

 مذهلة في السهول الخصبة 
ً
 أخاديدا

ً
وسوف نجد أيضا

في كردستان العراق.

بداية من العاصمة بغداد مدينة األصالة والقصور 
والمتاحف مدينة المساجد اإلسالمية القديمة 

كمسجد اإلمامين الكاظم والجواد، ومسجد الشهيد 
على الطراز األندلسي، وهو من أحدث مساجد بغداد، 

ومسجد الشيخ معروف الكرخي، ومسجد الخلفاء 
 بجامع القصر أو جامع 

ً
العباسيين المعروف قديما

الخليفة، وجامع الحيدر خانه وهو من أتقن جوامع بغداد 
من حيث التصميم  ورعة البناء.

فيما يخترق نهرا دجلة والفرات عدد كبير من مدن العراق مكونين على 

 من المرافق السياحية بميزات وانطباعات مختلفة عند 
ً
ضفافهما عددا

كل مدينة، نصل إلى واحات النخيل في البصرة ثاني أكبر المدن العراقية 

بعد العاصمة بغداد، وتشتهر ببساتين النخيل والتمور، كما أنها تجمع 

 
ً
 شرقيا

ً
بين الطبيعة الخالبة واآلثار لتحكي قصص كثيرة وتخلق جوا

 أشبه بحكايات األساطير.
ً
ساحرا

يلتقي دجلة والفرات في جنوب العراق بشط العرب 

المتصل بالخليج العربي مكونين مسطحات مائية 

تعرف باألهوار وهي أحد أجمل المناطق الطبيعية 

التي يمكن مشاهدتها في حياتك، وهنا يمكنك أن 

 من الراحة ضمن المنازل أو البيوتات
ً
تأخذ قسطا

المصنوعة من النخيل والتقاط صور عديدة في هذه 

التحف الفنية الرائدة.
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إلى الجنوب الغربي ورحل السفاري 
والتخييم والصيد ... هنا صحراء العراق 

التي تتيح لك فرصة قضاء بعض الليالي 
على الرمال الذهبية وتحت ضوء النجوم، 

إضافة إلى تذوق ألذ وأفخر الطعام الطازج 
والمشوي بطرق مختلفة، سواء على 

الفحم أو المكمور بالرمل أو الملح.
ليس ذلك فحسب بل من أهم األسباب 

التي سوف تدفعك لزيارة العراق هو التمتع 
بالسياحة العالجية هناك حيث يمتلك العراق 

أحد أبرز عيون الكبريت التي تصلح للعالج 
الطبيعي في مدينة الموصل شمال غرب 
البالد وكذلك في منطقة جنوب المدينة 
تسمى «حمام العليل» يقصدها الناس 

للعالج بالطين والمياه الكبريتية، ويتركز 
ذلك بشكل عيون حارة تستخدم للسياحة 

العالجية.
وفي شهر رمضان المبارك ستكون العراق 
أحد الوجهات التي تحظى برغبة الزيارة لما 

 ومعالم 
ً
تتمتع به من المدن المقدسة دينيا
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ومزارات متعددة يقصدها الزائرون من كل مكان، 
لعل أبرزها ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب 

في كربالء وضريح علي بن أبي طالب في النجف، 
وكذلك ضريحي موسى الكاظم وأبو حنيفة 

النعمان في العاصمة بغداد، وضريح الصحابي زبير 
بن العوام والصحابي طلحة في مدينة البصرة.
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سريالنكا ...
الوجهة اآلسيوية األكثر فتنة وإثارة

 أن تزور التاريخ والثقافة الملونتين في بلد التلة األخاذة، هذه الجولة هي 
ً
هل فكرت يوما

ما تبحث عنه منذ فترات طويلة، لذا احزم حقائبك واستعد لتجربة مثيرة في سريالنكا برفقة 
فريق تحرير مجلة المسافر..

على الرغم من صغر حجمها فإن 
سريالنكا تفتخر بواحد من أعلى 
معدالت االستيطان البيولوجي 

في العالم سواء في النباتات أو 
الحيوانات، وهي مدرجة ضمن أفضل 

خمس مناطق للتنوع البيولوجي 
 
ً
في العالم، هذا مايجعل منها مناخا

 لرحالت السفاري
ً
 جدا

ً
مالئما

والتعرف إلى األدغال والحيوانات 
المتنوعة، ومن بين واحد وتسعين 

 من الثديات الموجودة في 
ً
نوعا

األفيال السريالنكية اآلسيوية 
يأتي دب الكسالن والفهود 
والسامبار والجواميس البرية 

لتشغل أغلبية انتباه عشاق الحياة 
البرية، إضافة للتعرف إلى أندر 

الثديات في سريالنكا وهي النحيلة 
الحمراء لوريس، وتوك ماكاك، 
والنغور التي تواجه األرجواني، 

والتي تتعرض لخطر فقدان الموائل 
ا لتوضيحات االتحاد الدولي 

ً
، وفق

لصون الطبيعة.
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الطيور هي مجد الحياة البرية في سريالنكا، وفي الوقت 

نفسه يأتي المحيط كموطن لعائالت كبيرة من الحيتان بما 

في ذلك الحيتان الزرقاء العظيمة وحيتان العنبر والدالفين 

الحية، كل ذلك سيجعل هذه الرحلة شيقة ومثيرة وغنية 

بالكثير من النشاطات.

مع مناخات متفاوتة وجغرافية محصورة ضمن جزيرة صغيرة 

تقدم سريالنكا مجموعة من المغامرات من أعلى الجبال 

إلى أعماق المحيطات، إذ تعد رياضة الغطس وركوب 

األمواج من أشهر الرياضات الشاطئية في البالد، كما 

تعد المحيطات المملوءة بالحدائق المرجانية والعديد من 

األسماك الغريبة والحطام القديم واحدة من أفضل تجارب 

الغوص في العالم، وعلى الرغم من أن ركوب األمواج 

 على البالد، فقد ترك بصماته على السواحل 
ً
جديد نسبيا

 
ً
الجنوبية والشرقية للجزيرة خالل الخمس وعشرين عاما

الماضية.
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هل جربت اإلثارة؟
جرب اإلثارة من الصخور المنهارة 

أسفل القدمين، ومرتفعات 
الغزل الرأسية واألرض الممتدة 

تحتها عند غزوك للعديد من 
جبال سريالنكا أو تسلق الشالل 

المثير مثل الوجه الصخري لشالل 
بامباركاندا وهو األطول في البالد، 
إضافة إلى عبورك الجبال الممتدة 
والغابات الخضراء المورقة وحقول 

األرز والحدائق النائمة، إذ تعد 
تجربة السير على المسارات التي 

 تجربة 
ً
تجرها الخيول أو الفيلة أيضا
.
ً
جديدة تم تقديمها مؤخرا

العالم منذ ثالثة آالف سنة منذ أن تم تصدير
إبداعاتهم إلى كثير من أركان العالم، قم

بالتسوق وخذ معك الكثير من التذكارات وخاصة عند 
زيارة كولومبو عاصمة سريالنكا التي تضم العديد 

من األماكن التي بدورها تستحق الزيارة.. كالمتنزهات 
والشواطئ وأماكن التسوق العصرية، وأبرزها حديقة 
بديغانا والينتد ومعبد بيالنويال رجاماها فيهاريا وقلعة 
جالي وجبل الفينيا ومتحف كولومبو الوطني وحديقة 

الحيوان الوطنية.

لتواصل سيرالنكا سحرها حول زوارها، وتستحوذ 
على خيالهم بالمناظر واألصوات والنكهات المرتبطة 

بالمأكوالت السريالنكية وهي بمنزلة عالج خفي 
للكثيرمن الناس، بينما ال تزال األيورفيدا والتأمل 

يشفيان األجساد والعقول الباهتة باهتمامات الحياة، 
و»األيورفيدا» نظام شفاء يعتمد على األعشاب 
 في 

ً
 كبيرا

ً
والنظام الغذائي كما يلعب التأمل دورا

الحفاظ على الصحة العقلية المثالية فيه.

 فرصة 
َ
كل ذلك وأكثر فإن سريالنكا توفر أيضا

ممتازة لالنغماس في التسوق من خالل االختيار بين 
المجوهرات الرائعة والمجوهرات والخشب المنحوت بدقة، 

الفخار والمعادن والخزف والباتيك والتوابل والشاي، 
ولقد أدهشت سفينة الحرفيين من صائغي المجوهرات 

والنساجين والمصنوعات الخشبية ونحاتي العاج في 
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مسجد شيآن الكبير .. 
أقدم وأكبر مسجد يشهد على إمبراطوريات الصين 

الحجر الموجود داخل المسجد، فقد تم بناؤه في
عام 742 ميالدي خالل فترة حكم امبراطورية 

تانغ حيث كان التجار المسلمين يذهبون إلى 
الصين بقصد التجارة، ولقد شارك بعض المسلمين 

في توحيد الصين في فترة حكم أسرة تانغ 
ومينغ.

حين تمتزج الهندسة المعمارية ذات الطراز الصيني 
التقليدي مع التراث اإلسالمي العريق، وتندمج 

روعة األحرف العربية بطرق الكتابة الصينية 
الجميلة في واحد من أجمل مساجد العالم، وما 

يضيف إلى كماله كماال هو تألق الكتابة في 
بروزها الرفيع، وبحسب التاريخ المنقوش على

ً
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المسجد األكبر في مدينة شيآن الصينية، 
تأسس في القرن السابع في عهد إمبراطورية 

تانغ، تم بناؤه حسب التصميم الصيني 
التقليدي، ورمم ألكثر من مرة.

يحكى أنه بني في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه، وكان هدية من اإلمبراطور 
الصيني للتجار المسلمين، واستخدام في بناء 

جدرانه  الخشب العطري الثمين ، لذلك تفوح 
من المسجد رائحة رائعة، كما كتبت جميع آيات 

القرأن الكريم على جدرانه.
يبدو المسجد الكبير فى شيآن شبيها بالدار 

الرباعية الصينية القديمة، حيث توضع جواسيق 
وبروج وعمارات وقاعات على ترتيب منظم، وفي 

داخل المسجد تجد عوارض منقوشة وعمود 
مرسومة، المنظر يوحى بالهدوء والروعة، فإنه 

أحد األماكن التاريخية المحمية المهمة على 
مستوى الدولة، ومن أهم المواقع التاريخية 

والسياحية العشرة لمدينة شيآن.
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و تتجلى روعة هذا المسجد فى الترتيب 
المتناسق والمنسجم لمبانيه وكثرة 

أنصابه الحجرية والهدوء الذي يرين عليه، 
كما تتجلى فى دقة النقوش الزخرفية 

على أبواب مبانيه الخشبية وجمال 
مختلف أشكال الثريات المتدلية من 

سقف قاعة الصالة.
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مدن أمريكية تحمل أسماء دول ومدن عربية

 في عالمنا العربي، حيث افتتحت محالت الوجبات 
ً
 كبيرا

ً
لقد أخذت شتى أنواع المنتجات األمريكية رواجا

السريعة سالسل لها في مختلف البلدان العربية، وكذلك محالت األزياء وشركات السيارات، وحتى 
البنوك والجامعات، لكن في المقابل ما هو األثر الذي تركه العرب في بلٍد يحوي مختلف أنواع الثقافات 

العالمية؟

هناك العديد من البصمات العربية في الواليات المتحدة األمريكية، ولكننا سنركز في هذا المقال على 
مجموعة من البلدات األمريكية التي تحمل أسماء مدن عربية معروفة.

دمشق - والية ماريالند

دمشق العاصمة السورية ومدينة التاريخ والسحر والعراقة، وهي مهد 
الحضارات، عرفت بآثارها وعمارتها وبنيانها، كما عرفت بأصالة أهلها ونقاء 

 
ً
مياهها، وأوابدها التاريخية الشاهدة على عظمتها، هذا ماجعلها مقصدا

للسياح والزوار من أنحاء العالم كافة، ومن دمشق العرب إلى ضاحية 
دمشق األمريكية..

تقع ضاحية دمشق في مدينة «مونتغمري»، وهي إحدى ضواحي 
 ألن حوالي ثلث 

ً
 للمسنين نظرا

ً
ا مثاليا

ً
العاصمة واشنطن، وتعدُّ مكان

سكان المدينة ممن تجاوزوا الƠ 50 من عمرهم.

مكة - كاليفورنيا

تعد مدينة مكة في المملكة العربية السعودية من أشهر األماكن 
 
ً
المقدسة لدى المسلمين، فهي مكان ميالد النبي محمد، وهي أيضا

المكان الذي يحج إليه المسلمون كل سنة.

أما في أمريكا، فمكة هي بلدة صغيرة تقع على سواحل كاليفورنيا 
الجنوبية، لذا تتميز بشواطئها الدافئة ومناخها الصحراوي القاحل، كما 

يقارب عدد سكانها ال10Ơ آالف نسمة. وبالمناسبة، فقد تم تصوير فيلم 
The Wild Angels عام 1966 في هذه البلدة الصغيرة، التي تحتوي 

كذلك على مركز خدمات العمال المزارعين.
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اإلسكندرية – فرجينيا

تعد مدينة اإلسكندرية في مصر ثاني المدن من حيث المساحة، 
، ولشمال أفريقيا 

ً
 بالنسبة لمصر خصوصا

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
ومركزا

. تم إنشاؤها عام 331 قبل الميالد من قبل القائد 
ً
عموما

 للحضارات 
ً
 مهما

ً
المقدوني «اإلسكندر الكبير» وأصبحت مركزا

المتعاقبة كالهيلينستية والرومانية.
Alexandria أو اإلسكندرية إحدى ضواحي العاصمة واشنطن، 

ينتمي لهذه المدينة الرئيسان األمريكيان «ريتشارد نيكسون و 
جيرالد فورد».

األردن - نيويورك

تضم مدينة األردن األمريكية العديد من المعالم التاريخية التي تعود 
للقرن التاسع عشر والعشرين. وُيقام في المدينة العديد من النشاطات 

درج على موقع البلدة الرسمي.
ُ
الترفيهية التي ت

لبنان - نيو هامشاير

لبنان باريس العرب وعاصمة الفن والحب والفرح، تنقل معنا إلى مقاطعة 
غرافتون على الجانب الغربي من والية نيو هامشاير، حيث تقع مدينة «لبنان» 
التي يصل تعداد سكانها إلى 15 ألف نسمة، حيث تضم المدينة العديد من 
المعالم السياحية منها «دار األوبرا اللبنانية»، معرض AVA، وغير ذلك الكثير.

بغداد - فلوريدا

بلدة صغيرة تقع شمال والية فلوريدا األمريكية، تم إنشاء البلدة في عام 
 بمدينة بغداد العربية، تضم البلدة 1500 نسمة وهي 

ً
1840 وُسمّيت تيمنا

ً
ذات مساحة صغيرة نسبييا



58AL MUSAFIRMay 2019

ة في شهر
ّ
راما العربي

ّ
مسلسالت الد

رمضان الفضيل 2019
ة لتقديم األفضل

ّ
منافسة عربي

عامر فؤاد عامر

أصبح الطقس الدرامي في الموسم 

 يجمع أفراد األسرة 
ً
الرمضاني، طقسا

الواحدة أمام الشاشة الصغيرة، 

ما 
ّ
 يتكرر، ال سي

ً
ا

ّ
 رسمي

ً
ليكون موعدا

ات 
ّ
بعد اإلفطار، لذلك تتنافس المحط

ه 
ّ
 أجمل ما يمكن بث

ّ
ة على بث

ّ
الفضائي

 في استقطاب 
ً

في هذه الفترة غاية

العدد األكبر من المتابعين في شهر 

رمضان المبارك.

تتألق الدراما السورّية في عدد كبير من 

مسلسالتها في هذا الموسم، وعلى 

عكس ما كان يشاع بأن مشاكل إنتاجّية 

وتسويقّية ستسيطر على هذه الصناعة 

هذا الموسم، فقد الحظنا بأن عجلة اإلنتاج 

كانت أفضل من المواسم السابقة، وعدد 

ّدمته هذه الّدراما، ومن 
ُ

كبير من األعمال ق

بينها نذكر مسلسل «مسافة أمان» الُمنتج 

من قبل شركة إيمار الشام، وهو عمل 

اجتماعي يحاكي فترة ما بعد الحرب، وحياة 

الناس في سوريا وهمومهم الشخصّية 

في ظل فترة أخطر من فترة الحرب نفسها، 

والبحث عن الخالص الفردي، والنجاة من 

ضغوط مرحلة قاسية غير مستقرة.

والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو ومن بطولة: سالفة معمار، 

كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، عبد المنعم عمايري، نادين تحسين بك، حال 

رجب، جرجس جبارة، أنس رجب، إيهاب شعبان، وآخرون.
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لألعمال الكوميدّية حضورها الالفت في هذا الموسم 
فلدينا عدد مميز منها خاّصة في الدراما السورّية، ومنها 

كونتاك» المسلسل ذو الطابع الشبابي الذي يحمل 
تجربة أولى لمخرجه حسام الرنتيسي، ومجموعة من 
اب الشباب، ويركز على الوجوه الشابة الجديدة 

ّ
الكت

في العمل، ويروي حلقات منفصلة متصلة لمغامرات 
شباب في حياتنا، في قالب كوميدي مدروس، وتضيف 
 ،

ً
 لسلسلتها هذا الموسم أيضا

ً
 جديدا

ً
بقعة ضوء جزءا

لكن ببصمة المخرج سيف الشيخ نجيب، وتأليف عدد من 
 
ً
اب، وبطولة نخبة من نجوم الّدراما السورّية، أيضا

ّ
الكت

مسلسل ببساطة يطرح نفسه بجزء ثاٍن جديد، بعد الجزء 
ز 

ّ
األّول الذي انتشر منذ فترة، وهو عمل كوميدي يك

على ظروف الحال في الفترة القريبة للواقع الُمعاش، 
ويسخر بلوحاته من المعاناة التي يواجهها اإلنسان في 
سوريا، وهو من إخراج سيف سبيعي وتأليف مجموعة 

اب، وبطولة مجموعة من النجوم في سوريا.
ّ
من الكت

أّما الّدراما المصرّية فتتحفنا بالعديد من األعمال 
الممّيزة، نذكر منها «أبو جبل» الذي يتحدث عن 

العائلة وصراع أبو جبا مع أعمامه وأوالدهم، في 
الصعيد المصري، وهو من بطولة: مصطفى 

شعبان، نجالء بدر مريم حسن، عايدة رياض 
وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، 

 من المسلسالت 
ً
ومن إخراج أحمد صالح. أيضا

المميزة في مصر هذا الموسم «قمر هادي» 
من تأليف إسالم حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، 

وبطولة هاني سالمة ونورهان، ويروي العمل 
تفاصيل عن حياة شخص يفقد ذاكرته إثر تعرضه 
 
ً
 فشيئا

ً
لحادث سير، ويتذكر بعض التفاصيل شيئا

إال أن حالته تتغير مع ظهور القمر مساًء، ويأخذنا 
في قالب درامي مشّوق أثناء مغامراته.
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يتصّدر مسلسل «حدود الشر» الّدراما الخليجّية هذا الموسم ويروي حكاية عائالت بين الكويت والعراق، لها مصالح وعالقات 

اقتصادية بين البلدين، وهو عمل اجتماعي يرصد تاريخ للعائالت القاطنة في هذه المنطقة، وهو من تألف محمد النشمي 

وإخراج أحمد دعيبس وبطولة حياة الفهد، وأحمد الجسمي، وانتصار الشراح وغيرهم. 

ومن كوميديا دراما الخليج نجد مسلسل «موضي قطعة من ذهب» والفنان الكوميدي داوود حسين الذي سيلقي الضوء 

، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، وبطولة أسمهان 
ً
على تفاصيل ناقدة وساخرة للشارع الخليجي عموما

توفيق ونور الكويتية، ولمياء طارق، ويعقوب عبد الله.
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ا لم تزّين التبولة أو الفتوش اللبناني أو حتى سلطة الشمندر المصرية مائدته، ولم يستمتع بطعمها اللذيذ 
ّ
من من

والمقّبل؟ ذلك ناهيك عن األطباق الجانبية من فطائر وسمبوسة ومعجنات على أنواعها،المتناسبة مع األطباق الرئيسية لكل 
بلد من البلدان، تعالوا معنا اليوم نذكر لكم بعض األطباق الرمضانية الشهية والشهيرة في عدد من بلدان العالم.

سلطة الفتوشداود باشا
المطبخ اللبنانيالمطبخ السوري

ال يختلف اثنان على روعة مذاق األكالت السورية وشهرة المطبخ 
السوري في جميع أنحاء العالم ويأتي طبق « داود باشا، من أشهر 

هذه األكالت السورية العريقة، إذ تعتمد على كرات اللحم المفروم 
مع البصل والثوم المغطسة بطبقة من الدقيق والبكسماط 

والبهارات، والمطهوة بصلصة من الطماطم والصنوبر، ويقدم إلى 
جانبها األرز األبيض، أو تؤكل بالخبز األبيض الرقيق، كما يقدم معها 

الفليفلة الخضراء الطازجة وجميع أنواع المخلالت الشامية.

الفتوش عبارة عن 
سلطة منعشة 
ولذيذة تشتهر 
في األصل في 

بالد الشام ولبنان 
، إذ ذاع صيت 

ً
خاصة

المقبالت الشرقية 
فيها بشكل كبير 
وخاصة الفتوش، 

يمكن تحضيره 
بسهولة باالعتماد 

على الخضروات 
الالزمة كلها إلى 

جانب المكّونات 
األساسية لتحضير 

الصلصة وهي عبارة عن مزيج 
من الزيت، عصير الليمون 

الحامض والملح وسّر نكهتها 
الممّيزة هو السماق، في 
حين يتفرد البعض بإضافة 

القليل من دبس الرمان إلى 
الصلصة لنكهة أكثر حدة.

مطبخ وسفر
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ع بطعم المقبالت 
ّ
من منا لم يتمت

اللذيذة، هذه المقبالت المتواجدة 
على جميع الموائد في العزومات 

والمناسبات وفي الطاوالت الرمضانية 
مثل البابا غنوج العراقي والشنكليش 

والفالفل الشامية،  الكبة المقلية 
في اإلمارات العربية المتحدة وغيرها 

الكثير..

مقلوبة السمك

لحم العجل مع برش البرتقال

المطبخ اإلماراتي 

المطبخ اآلسيوي 

الحديث عن المطبخ 
 ،

ً
اآلسيوي غني جدا
وذلك يعود لكثرة 

المقادير والمحتويات 
التي يعتمد عليها 

سكان تلك المناطق، 
والمميز هو دمج 

النكهات بين الحلو 
والمالح وإدخال 

الفواكه ضمن األطباق 
الرئيسية ولحم العجل 

مع برش البرتقال 
من هذه األطباق 
التي تعتمد على 

قطع اللحم المغلف 
بدقيق الذررة مه 

اضافة عصير البرتقال 
وبرش البرتقال ورقائق 

المطبخ اإلماراتي من المطابخ التي جمعت الشرق 
بالغرب، وذلك لكثرة التوابل المستخدمة باألطعمة، 
وخاصة تلك التي تعتمد على األرز، اليوم نتجه إلى 

مقلوبة السمك المكونة من األزر المطهو بمرق 
الباذنجان المقلي مع البصل والثوم والبهار والمضاف 

إليها قطع السمك المشوي أو المقلي، تطبق 
 على 

ً
المكونات فوق بعضها وُيقلب محتوى القدر رأسا

عقب في طبق كبير، وُيزين الطبق بشرائح البصل المقلّية 
.
ً
وبذور الصنوبر وُيقدم ساخنا

الفلفل الحار ومارميالد الخوخ 
وصلصة المحار وصلصة الصويا 

والزنجبيل، ُيقّدم الطبق مع 
 األبيض وُيزين بالسمسم 

ّ
األرز

المحمص.
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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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نظام إدارة الجودة والسالمة

SMS نظام إدارة السالمة
QMS نظام إدارة الجودة

يبدو أن هناك سوء فهم أساسي بين نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السالمة، إذ يمكنك الحصول على منتج أو خدمة 
عالية الجودة، على النحو المحدد في معايير ISO ، ومع ذلك ال يزال لديك منتج أو خدمة غير آمنة.»

«ينتج جزء من االرتباك من اعتماد بعض األدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة الجودة، إلدارة نظام السالمة. يقول 
رؤساء االتحادات التجارية والجهات التنظيمية أن نظام إدارة السالمة هي نهج عمل إلدارة السالمة من مفهوم الشركات 
 أن هذا يعني أن العمليات المصممة إلنتاج 

ً
واألعمال، وهذا بالطبع صحيح، ومع ذلك فإن الكثير من الناس يفترضون خطأ

منتج عالي الجودة، (تقوم بالعمل نفسه بشكل متكرر، دون تغيير) وهذا يعني الشيء نفسه عند إنتاج منتج آمن بشكل 
متكرر.

(هذه هي الطريقة التي يتم بها استخدام األدوات والتقنيات، إلى جانب التركيز على التحقيق في األحداث، مما يجعل 
بل يعمل  المخاطر،  لتقييم  الحوادث  بالتحقيق في  الجودة  أنظمة  إذ ال تقوم  الجودة والسالمة مختلفة.  إدارة  أنظمة 
تدقيق الجودة على البحث عن نقاط عدم االمتثال للقوانين النافذة في حين تعمل نظم إدارة السالمة على التحقيق 
في الوقوعات التي ُيحتمل أن تقلل من مستوى السالمة وتعرض الرحلة للخطر. تالحظ نظم إدارة السالمة األخطار في 
العمليات اليومية وتعمل على تقييم المخاطرة اإلجمالية. من بين أغراض نظم إدارة السالمة نجد تحسين أداء السالمة، 
وبالتالي تقليل التعرض لخطر وقوع حادث. وال تركز هذه النظم على سجل السالمة في حد ذاته، حيث أن أنظمة الجودة 
 آخر للخلط بين مفهومي 

ً
، ولكن من خالل تحسين نسبة سجل اإلنتاج، مما يشكل مصدرا

ً
تركز على التحسين المستمر أيضا

نظامي اإلدارة هذين؛ فتحسين سجل السالمة ال يعادل تحسين أداء السالمة، فهناك العديد من شركات الطيران التي 
لديها سجالت سالمة جيدة للغاية، ولكنها تعمل بسلوك محفوف بالمخاطر أو ليس لديها هيكلية تنظيمية كافية، ولم 

، ال يضمن السالمة. 
ً
تشهد أي حادث بعد. سجل السالمة الجيد مثل سجل الجودة الجيد تماما

العالقة بين الجودة والسالمة في أجنحة الشام
نظام إدارة الجودة (QMS) هو وسيلة لضمان تلبية المنظمة للمتطلبات وتحسين عملياتها باستمرار، ونحن في أجنحة 

الشام نركز في نظام إدارة الجودة على السالمة.
لقد وضعنا سياسة الجودة واألهداف ووثائق عملية إدارة الجودة والتدابير التي تركز على السالمة. نحن نحقق متطلبات 
السالمة الخاصة بنا من خالل التأكد من تلبيتنا للمتطلبات ووثائق نظام إدارة الجودة وغيرها من السياسات التي نتبعها.

نظام إدارة الجودة في أجنحة الشام هو أساس نظام إدارة السالمة في الشركة. لقد أنشأ نظام إدارة الجودة بالفعل 
العديد من العمليات التي تتطلبها إدارة السالمة، مثل المراجعة اإلدارية وتحليل البيانات واإلجراءات التصحيحية والتدقيق 
الداخلي، وهناك حاجة إلى بعض التحسينات على عمليات إدارة الجودة لتلبية متطلبات إدارة السالمة بشكل كامل، ومن 
األمثلة على ذلك إنشاء عمليات لتحديد المخاطر الجديدة بشكل أفضل وإنشاء عمليات لقياس فعالية عناصر التحكم 

في مخاطر السالمة، سيتم تطوير هذه التحسينات خالل تطبيق نظام إدارة السالمة خالل السنوات القليلة القادمة.
إن نظامي إدارة السالمة وإدارة الجودة متكامالن للغاية ويعمالن بشكل وثيق لتحقيق أهداف السالمة الشاملة في 

أجنحة الشام.

اسأل الكابتن

أمن الطيران
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SMS -safety management system 
QMS quality management system

Quality and Safety management 
«There seems to be an underlying misundersstanding between a quality management system and 
a safety management system. You can have a quality product or service, as defined by the ISO 
standards, and still not have a safe product or service.
«Part of the confusion originates from the adoption of some of the same types of tools and 
techniques used in quality management, to manage the safety system. Trade association presidents, 
and regulators state that Safety Management System (SMS) is a businesslike approach to managing 
safety; and this is correct. However, many people falsely assume this to mean that processes 
designed to produce a quality product, (repeatedly doing the same thing, without variation) equates to 
the same thing as repeatedly producing a safe product.
«It is how the tools and techniques are used, along with a focus on investigation of events, which 
makes the quality and safety management systems different. The quality systems do not investigate 
incidents or accidents for risk assessment. While Quality audit search for the nonconformities with 
regulations in force, the SMS investigates events which have potential to decrease the level of 
safety, and therefore endangering the flight. The SMS recognizes hazards in everyday operations and 
evaluate the total risk. 
«One of the purposes of an SMS is to improve the safety performance, and therefore reduce the 
exposure to risk of having an accident. It is not focused on the safety record per se. Quality systems 
are focused on continuous improvement also, but through improving the production record rate. This 
is another source of confusion between the two management system concepts; improving a safety 
record, is not the same as improving safety performance. There are many aviation companies that 
have extremely good safety records, but are operating with risky behavior or inadequate organizational 
structures, and have just not had an accident yet. A good safety record, just like a good quality record, 
does not guarantee safety.»
The Relationship between Quality and Safety in Cham Wings
A Quality Management System (QMS) is a means of ensuring that an organization is meeting 
requirements and continuously improving its processes. In Cham Wings, our QMS is focused on 
safety. We have established a quality policy, objectives, QMS process documents and measures that 
focus on safety. We meet our safety requirements by making sure we meet the requirements of our 
orders, QMS documents and other policy documents.
The QMS in Cham Wings is the foundation for the Cham Wings SMS. The QMS has already 
established many of the processes that the SMS requires, such as management review, analysis of 
data, corrective action, and internal audit. Some improvements to QMS processes are needed to fully 
meet SMS requirements. Examples include establishing processes to better identify new hazards and 
establishing processes to measure the effectiveness of safety risk controls. These improvements will 
be developed during the SMS implementation effort over the next several years.
Safety management and quality management are highly complementary and work closely together to 
achieve the overall safety goals of Cham Wings.

الكابتن موسى بطرس 
Chief operation officer

Aviation Security
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Eid al-Fitr in the 

Maldives,
the Most 
Beautiful Island 
in the World

Discovering the 
Asian Culture in 
Malaysia

A nearby beach 
destination you can 
travel to for less 
than a week, an ideal 
place to escape from 
routine, the city 
traffic, you could 
enjoy the ocean 
horizon and the sound 
of the sea waves and 
relax on white sands 
in this dazzling island. 

Kuala Lumpur, Malaysia, 
is open to visitors for 
Eid al-Fitr, where you 
can visit the Sultan›s 
Royal Palace, spend the 
most wonderful time in 
the butter garden and 
go to the gold-plated 
Indian temple.
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To Enjoy the Eid 
in Dubai…
is Endless 

Pleasure

The Dubai Nights Music Festival is an event you will remember 
for the rest of the year, every night of the four nights is 
considered a joy.  

Since Eid Al-Fitr is 

during the summer 

tourism season, it’s an 

irresistible temptation 

to spend it in Dubai. 

Dubai is the pearl 

of the UAE and one 

of the most tourist 

destinations of the 

world. 

Before we talk about the 

events of Eid, we would 

like to mention that every 

night of Eid the sky over 

the Dubai Creek is filled 

with fireworks.
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You can also enjoy the taste of Syrian sweets as 
Eid al-Fitr is associated with many types of Syrian 
traditional sweets. Such as, baklava and maamoul in 
various types. The  “Sambosak Eid“ is like flakes that 
are stuffed with walnuts and shaped like a hexagon 
then deep fried in oil. 

Discover Tehran 
in Ramadan 

Tehran is the capital 
of Iran and one of the 
most beautiful Iranian 
cities of Iran, which 
you can enjoy visiting 
during the holiday of 
Eid al-Fitr. You’ll find 
the most important 
tourist attractions in 
the country in Iran, 
Tehran, is the first 
destination for tourists 
when they visit. The 
northern region consists 
of plains, rivers and 
highlands. 

One of the most important tourist areas 
in northern Iran is the beautiful village of 
Kelardasht and the city of Chalus, which 
both have charming nature and include 
a variety of tourist attractions such as 
waterfalls, lakes, palaces and a ski resort, all 
of which will certainly make it a very suitable 
destination for Eid al Fitr.
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History in the Embrace of Damascus

Where will you Spend Eid Al-Fitr this Year?
After Ramadan passes, many families and young people wait for Eid Al-Fitr to take a break from 

their work and go on an outing with their families and friends.

If you live in Damascus, or 

even if you don’t, we advise 

you to always spend the first 

hours of the dawn of Eid Al-

Fitr Damascus’s arms. You 

can feel the festivities of the 

Eid throughout Damascus, 

especially when the graves of 

relatives are visited, a ritual and 

tradition known to be done

during Eid Al-Fitr.

Places that have a special charm 

these days include the Umayyad 

Mosque, Al Azm Palace, Khan 

Asaad Pasha including the old 

markets, even though most 

of the doors in the market are 

closed, you can still feel the 

distinction in this market and 

take several memorable photos.
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The Tunisian cuisine usually consists 
of vegetables, cereals, legumes, 
mutton, chicken or beef, as well as 
a wide range of spices, aromatic 
herbs and large amounts of olive 
oil. Tunisian food usually consists 
of spicy dishes. You’ll find dishes 
with a mixture of hot chili, garlic, 
coriander seeds and salt are all 
ground in a thick paste.
All this makes Kairouan a charming 
city worthy of your visit whether 
it is for tourism or as a religious 
landmark hidden by many people, 
which contains many stories and 
legends.

It is known that once you 
visit Tunisia, you have to 
try their traditional food. 
Tunisians like to eat, but 
they don’t like to eat as 
much as they like to feed 
their guests.

If you’re invited to a Tunisian home for a dinner, you’ll be welcomed 
with a variety of delicious meals served in ceramic dishes painted in 
geometric shapes or traditional green and yellow colors. Making the 
dish look as impressive as it tastes.

23
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You can spend long hours enjoying 
beautiful architecture of the ancient city 
of Kairouan. The narrow streets lined 
with colored houses attract tourists and 
visitors to the lanes in a labyrinth of 
directions. The best way to explore is to 
simply get rid of the map you’re following 
and walk around. You are on a short visit, 
this ancient city should be experienced 
with every one of its small details.
It is said that a person who drinks from 
the water of “Baruta,” will without a 
doubt return one day to visit Kairouan. 
The Baruta is a well that is more than 
1,200 years old and is known to have 
many stories and legends. Do not forget 
to visit Abu Zam›a al-Balaw, one of the 
most important Islamic monuments in 
the city.

The Grand Museum of Islamic Art, is located in a beautiful 
garden in a presidential palace built in 1970. The exhibit 
includes collectables from Kairouan Tunis, Aghlabid residences 
in Raqqada, Abbasid and other cities in the region.

There you can discover fossils, ancient prints with scenes 
of local towns, ancient Koranic inscriptions, with a variety of 
pottery.

22
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Kairouan
 a Tunisian City ,
Visited by Many

Visits to Tunisia are always associated 
with its ancient monuments and cities. 
Kairouan is one of the most important 
cities with a rich architectural heritage, 
an attractive old city and a vibrant 
market.
Kairouan has always been a popular 
place among travelers, whether for 
trade or for tourism purposes, it is 
the fourth holy city of Muslims after 
Mecca, Medina and Jerusalem. The 
name of Kairouan was associated with 
Islamic conquests. You could also pay 
a visit to one of the biggest mosques 
and most popular tourist attractions 
in Tunisia, the Oqba Mosque. This 
mosque is also known to be the oldest 
Mosque in the west Arab area. It is 
characterized by its large internal 
courtyard, which is quiet and peaceful. 
You can find people selling souvenirs 
and gifts around the Mosque, in cheap 
prices. The old city of Kairouan also has 
many shops which offer handicrafts, 
textiles and handcrafted furnishings, 
as well as carpets. This area is one of 
the most visited places in the country, 
with its narrow and charming alleys, it’s 
definitely considered an opportunity 
to discover history amidst the most 
beautiful surroundings and a variety of 
beautiful buildings and towers built in 
early 18th century.
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Al-Azm Palace in Damascus and Hama is always 
one of the rarest tourist attractions due to its 
special architecture.

The palace has multiple halls, 

one of which displays the 

wax statues depicting the old 

life, while the other is used 

to display the traditions of 

wedding ceremonies. You’ll also 

find displays of the fashion of 

women and men with a clear 

focus on silk fabrics, which were 

widely available at the time. 

The most dazzling part of the 

palace is the bathroom, it has 

three outer, middle and interior 

sections, all inlaid with marble 

and fountains in its center. There 

are also statues that reveal the 

traditional methods of bathing 

in the east. This gives an idea of 

the life of ancient Syria to the 

visitor. Along with vibes from 

the traditional schools, clothes, 

café’s, rituals and etc.



AL MUSAFIR May 201918

The architecture divides the house or the palace into two parts, one of which for the reception of people,  
“Salamlek“. It has a special place to sit, where the Governor would sit and welcome the heads of state 
along with the people with needs. The second section is especially for women, called, “AlHaramlek.” In 
addition to these two sections, there’s a third section for servants called, “AlKhadamlek.”
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The palaces in both Damascus and Hama are very 

similar. They rely on a single style of architecture 

that bears the element of surprise and features 

that are not found in others, the engineers were 

inspired by the old Damascus houses. They 

contain no decorations, because of the natural 

architectural beauty they hold.

The two palaces contain various Islamic architecture, 

you’ll find stone and other arts such as decorative 

wood in addition to religious writings from verses 

from the Quran, such as the poem of the Prophet›s 

Prophecy of the mystical poet Al-Busiri engraved 

along the rooms of Al-Azem Palace in Damascus.



AL MUSAFIR May 201916

 Qaser Al-Azm… A Journey of History that Links
Damascus and Hama

The importance of Al-Azm Palace is that it’s one of 
the oldest archaeological palaces of Syria, which 
is located in the Syrian capital, Damascus and in 
Hama.
From the beginning of the city of Hama, Al-Azm 
Palace was built for the first time in the most 
beautiful area in the city, which is the banks of the 
river Al-Assi.

The palace area is packed with many 
architectural features such as the Nuri Mosque, 
one of the most beautiful buildings in the city. 
Its architectural style includes mosaics, wood 
and marble.

Damascus, was impressed by this high style of 
architecture and rebuilt the same palace in the 
center of the old city of Damascus. Al Azem 
Palace now stands between the Umayyad 
Mosque and the Medhat Pasha Market on an 
area of 5,500 square meters, with an eternal 
history of the finest Islamic architecture on 
its walls. The most beautiful Arabic poetry, 
reflecting this ancient historical building, the 
creativity of more than 800 craftsmen and 
architects who spent two years to build this 
beautiful palace.
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Tawfiq Ahmed Al-Munajjid

A vivid Ramadan memory that nourishes the hearts of all Syrians

Every year Ramadan comes 
complete with its beautiful 
atmosphere and its magnificent 
shadow over the capital of Syria, 
Damascus along with its old 
neighborhoods. The presence 
of holiness in every corner 
of the city is full of love and 
peace. Every year as Ramadan 
approaches, Tawfiq al-Munajjid, 
nicknamed “Bullbul of Syria,” 
enriches the city and villages 

with this voice. Generations 
grew to hear him, he is a big 
part of this holy month in 
Syria and the surrounding Arab 
countries.   
Al-Munajjid’s passed away in 
1998, but his beautiful voice was 
not forgotten in the heart of 
all Syrians, especially when it’s 
heard by old recordings of his 
prayers that he used to do on 
every Thursday of the 

holy month of Ramadan.
His recitations are shared even 
until now, even on social media. 
As Al-Munajjid used to preach… 
let peace be among this holy 
month. 
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Ramadan is a spiritual season, whether 

you’re fasting or not, there’s always a 

common denominator among all people 

during these holy four weeks. This 

includes tasty food and traditional rituals, 

especially when the sun sets and the 

prayers are heard throughout the city, 

this attracts people to live this spiritual 

month even if they’re not fasting. During 

Ramadan, there are various oriental 

dishes, which include Foul and Tiseyyeh, 

different types of soups and sambusak, 

which is usually stuffed with either 

cheese or meat.
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People sell this delicacy on carts 

in many neighborhoods and alleys. 

This has been a heritage for a long 

time, ever since ancient times. It was 

an inherited belief that sweets is 

very important during the month of 

Ramadan.

The coffee shop also has an important 

presence during the whole year and 

especially during the holy month of 

Ramadan. Especially with the end of 

springtime and the beginning of the 

summer season, coffee shops are being 

more and more crowded than ever.

The crowds of people usually visit the 

coffee shops after the Taraweeh. The 

crowds come to the coffee shops mostly 

after Taraweeh prayers to enjoy a cup of 

coffee and Tamerhindi juice with some 

traditional Ramadan candy.
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Ramadan Mubarak...

When love builds up the 
heart, we will move towards 
convergence, understanding, 
love, cooperation and reverence 
for the young. A helping hand 
will be extended out to the 
vulnerable and ones in need. In 
Ramadan, the values of love are 
clearly manifested. Ramadan 
is the month of love, serenity, 
transparency and conscience. 
The days and nights of 

Ramadan have been associated 
with spiritual rituals, customs 
and traditions in different forms 
from one country to another, 
which have always been nice 
to preserve and revive. These 
include the words that are 
exchanged for the joy of the 
coming of Ramadan, such 
as, “Ramadan Kareem,” said 
repeatedly during the entire 
month of Ramadan, 

also used as an invitation for a 
guest for Iftar during this holy 
month.
This holy month is linked to 
the recitation of the Quran and 
with the passage of time, which 
was also associated with rituals 
such as “lanterns and Madfaa 
Iftar,” along with the popular 
Naam. This is a brown and white 
bread with a topping of melted 
molasses. 
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Cham Wings Airlines, the first 
private national air carrier in 
Syria, has opened its offices for 
reservations and sales in Aleppo, 
located in the Sheraton Hotel. 
The office will facilitate booking 
procedures and the issuance of 
airline tickets, as well as provide 
all services related to travel and 
shipping on board. 
This important step comes with the 
start of the return of safety and 
the gradual stability of the city of 
Aleppo and as a station it is no less 
important than our main station 
in Damascus. The opening of this 
Cham Wings office in Aleppo, is a 
preliminary step to flying to the 
airport in Aleppo, this is important 
in order to save time and money. 

It is worth mentioning that Cham Wings 
Airlines currently flies directly from Damascus 
International Airport to more than twenty Arab, 
regional and international stations on its A320 
aircraft and is looking forward to operating from 
Aleppo International Airport in the near future, 
which will be a good news for our beloved people 
residing in Aleppo.
Passengers wishing to visit our office in Aleppo 
are more than welcome to from 9 am to 5 pm. 

Cham Wings Airlines in Aleppo
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 Cham Wings Airlines participates in
the Children’s Bazaar House for Orphan Care

On the occasion of International 
Women’s Day and Mother’s Day, 
Cham Wings Airlines participated in
a charity bazaar and a concert held by 
the House for Orphan Care.
On the sidelines of the celebration,

some women spoke about the issues 

and challenges that they realistically 

face.

Cham Wings Airlines participated 
in the program and presented its 
program for the show. The bazaar 
also included products implemented 
by women as a domestic type of 
industry. The bazaar also included 
various types of food, including the 
distinctive cuisine of Syria.

10
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 Cham Wings Airlines Provides Syrian Air the
 Electronic Flight Bag

Due to the framework of the 
continuous cooperation between 
Cham Wings Airlines and the 
National Air Carrier, Syrian Air, 
Cham Wings Airlines has provided 
Syrian Air with the electronic 
flight bag system, (EFB) including 
an IPAD that contains necessary 
navigational information and maps 
for the pilot in the aircraft.
The new technology will provide 
Syrian Air with a lot of time and 
effort.

It will also replace the old 
mechanism, which was 
transferring data through hard 
copies, (papers.)
With this advanced technology, 
Syrian Air will also be able to 
include all information, guides 
and navigational maps in this one 
EFB, which is currently used by 
international airlines.

It is worth mentioning that the 
signing of this agreement is

part of the interest Cham Wings 
Airlines and their cooperation with 
Syrian Air.
We must note that there is vast 
cooperation between Cham 
Wings Airlines and Syrian Air, 
especially regarding the pilots, 
which, to provide a fixed career for 
them, work between both airline 
companies. 
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 Cham Wings
 Airlines
 Celebrates all
 Mothers at Dar
Al Hanan

One person, one voice, one touch, one ability. There is a beautiful saying:  “The mother is the 

one that is able to replace anyone, but no one can take her place.”

In recognition of the great efforts made by mothers in 
various fields of life, Cham Wings Airlines visited Dar Al-
Hanan for the elderly in Damascus in order to celebrate 
Mother’s Day with them. 

This visit was considered a humanitarian act by Cham Wings and its interest in the Syrian society to 
which it belongs, including their appreciation for the elderly. Cham Wings with ecstatic to provide needed 
attention and to repay these mothers or father so have sacrificed a lot.

Cham Wings visited Dar Al Hanan for many hours, 
however, time passed extremely quickly. The 
atmosphere was very pleasant, full of love. They 
spent time singing, enjoying many activities and 
hobbies and having fun. 
The Cham Wings team expressed the happiness they 
felt during their visit, which they considered a “family 
visit.” They were satisfied that they were able to give 
joy and happiness. 
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Cham Wings Airlines 
Records a Very Successful Participation at the 2019 
Arabian Travel Market (ATM) in Dubai, UAE

Sharjah, UAE, these flights will 
also become daily in the coming 
season. This route definitely 
plays a very important role in 
increasing the number of visitors, 
tourists and business traffic 
between both countries, UAE 
and Syria, in addition to facilitate 
linking of the Syrian expatriates 
in UAE with their homeland, 
Syria. Also, he indicated that this 
exhibition is an opportunity for 
Cham Wings Airlines to promote 
its major destinations and the 
high quality ground and on 
board services and to present 
itself as the premier private 
airline company operating from 
Damascus to more than 20 
destinations in the region and 
the world. 

Business Development Director 
and Representative of Cham 
Wings Airlines at the Exhibition, 
Osama Satea said that Cham 
Wings Airlines participation 
is very important in the ATM 
this year as it indicates the 
start of the recovery of many 
sectors in Syria, particularly 
tourism and transportation in 
conjunction with the beginning 
of the reconstruction process in 
different fields, pointing out that 
the Syrian presence was kind 
of a surprise for all exhibitors 
and visitors to the exhibition. 
Mr. Satea added that Cham 
Wings’ participation in ATM 
this year will be an added value 
to the market as the company 
is currently operating regular 
flights between Damascus and

With the participation of 
over 2,500 foreign exhibitors 
representing different local and 
global Airlines, travel agencies, 
tourism companies and hoteliers, 
Cham Wings Airlines has 
participated in the Arabian Travel 
Market (ATM) which was held in 
the period between the 28th of 
April until the 1st of May, 2019 at 
the World Trade Centre in Dubai, 
UAE. The participation of Syria in 
the Arabian Travel Market is for 
the first time through a pavilion 
that extends over an area of 
40 meters and it embraces 
participants from the Ministry 
of Tourism and a number of 
bodies from the tourism sector, 
in addition to the leading private 
Airline Company, Cham Wings 
Airlines. 

With the participation of over 2,500 foreign 
exhibitors representing different local and 
global Airlines, travel agencies, tourism 
companies and hoteliers, Cham Wings 
Airlines has participated in the Arabian 
Travel Market (ATM) which was held in the 
period between the 28th of April until the 
1st of May, 2019 at the World Trade Centre 
in Dubai, UAE.
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In commemoration of Mrs. Anisa Makhlouf and her gratitude for her care and attention to the 
sons and daughters of the martyrs, the General Authority of the Schools of the Martyrs’ Sons & 
daughters, held a ceremony to present the “Mother of Excellence“ award to its outstanding sons 
and daughters.

Cham Wings Airlines participates in the ”Mother of 
the Syrians” Event in Damascus

Cham Wings Airlines, 
represented by the 
commercial director Mr. Nizar 
Sulaiman participated in 
the event, “Mother of the 
Syrians“ dedicated to Ms. 
Anisa Makhlouf, may God 
have mercy on her. 
This participation comes from 

Cham Wings belief in its role in 

supporting all social, scientific 

and cultural activities and in

honoring the the outstanding 

students annually in this 

award.
During this event, the General 
Authority of the Schools 
of the Martyrs Sons & 
daughters has been honoring 
the outstanding students 
from the schools of sons and 
daughters of the martyrs, 
in addition to theatrical 
performances and songs.

6
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The airline remains the only company operating at Kuwait Airport, this is evidence of the company’s full 
and complete commitment to the implementation and application of all relevant international laws.
Mr. Khalil revealed that the company has added business class seats to two of its modern Airbus A320s, 

making it available on three of its four aircraft and will be adding a fifth aircraft to its fleet soon.

The company is on its way to success 
and brilliance after the flight of Kuwait to 
Damascus which began on April 26th, 2015.
He stressed that the commitment to 
schedules is the sole concern of the 
company and its permanent goal, and it 
will continue with the same momentum to 
reach the desired service of passengers and 
satisfaction.

Cham Wings Airlines currently flies to Kuwait Airport on a daily basis and is also looking forward to 
increasing its flights as the holidays approach.
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Malik Travel and Tourism Company, the General Agent of Cham Wings Airlines in Kuwait, held 
a ceremony honoring the travel and tourism companies at the JW Marriott Hotel in Kuwait in 
the presence of the Commercial Director of Cham Wings, Mr. Nizar Sulaiman, his deputy Nadida 
Homsi, the Director of Ground Operations, Mr. Khaled A Chater and Mr. Bassam Skaik, Director 
of Damascus station. In addition to a number of employees of the two companies.

Mr. Khalil emphasized the 
company’s continued flights to 
Kuwait International Airport for 
the fourth year in a row, with no 
record of any serious violations in 
terms of security and safety or 
in relation to Kuwaiti immigration 
and passport laws.

company carried out (413 trips) in 
2017, (527 flights) in 2018, which 
transported 122,000 passengers, 
an increase of 30 percent in the 
number of flights, an increase of 
42 percent in the number 
of passengers and an increase of 
23 percent in air transport.”

In his speech at the ceremony, 
General Manager of Malik 
Travel and Tourism (the General 
Agent of Cham Wings Airlines,) 
Montaser Khalil said: ”The year 
2018 witnessed a qualitative 
boom in the number of flights and 
passenger numbers compared to 
the previous year, where the
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Dearest Traveler,

We would like to welcome you on this journey with Cham Wings Airlines and would like to express 

our deep thanks for choosing to travel with us to your desired destination.

The holy month of Ramadan, the month of love, goodness and blessings, begins during the first 

month of spring, the month of lovely colors and flowers. The spring season brings the return of 

safety, joy and peace.   

With this picture in mind, Cham Wings Airlines continues to launch with great optimism with 

the beginning of the beautiful season of spring. The company has always sought to develop and 

implement its business strategies in order to make happy memories for its travelers. 

Through many efforts, Cham Wings was able to achieve a lot. Providing passengers with electronic 

booking services through the official website of the company as well as the Cham Wings mobile 

application, a loyalty program, as well as two different office locations for reservations, one in 

Mezzeh and one in the Fardouss Hotel, both in Damascus. 

We are also proud to announce the return of our direct flights to Muscat, the capital of the 

Sultanate of Oman, on two weekly flights starting from 27th of May. Cham Wings also has 

different options for holiday packages, including our destinations, such as Dubai, Yerevan and 

Tunisia, which include a round-trip ticket, visa and hotel accommodation. For more information, you 

could visit the company’s website, visit the company’s page on Facebook, or even pass by any of 

the Cham Wings offices mentioned above. 

There are still many updates and surprises coming your way. We always aspire to not only meet 

your needs, but also gain high expectations to gain our passengers’ loyalty.

We always hope to meet your ambitions and work hard to achieve satisfaction. We wish you a 

happy journey. 

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors


