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أعزائي المسافرين..

 آمال كثيرة بأن نكون أمام كل جديد كشركة طيران وطنية 
ً
بين اإلصدار واآلخر لمجلة »المسافر« تنعقد لدينا دوما

خاصة تطمح للريادة وتعمل للوصول لها باستمرار، ويزداد إيماننا بأن الريادة في عالم األعمال ال تكتمل إال باإلرتقاء 
بكافة مستويات الخدمة، وبأن التطور كان ومازال شعارنا الذي نعمل به في أجنحة الشام للطيران باستمرار لنواكب 
كبرى شركات الطيران العالمية ونحذو حذوها فيما تقدمه لزبائنها ومسافريها من قيمة مضافة تضعها في أعلى 

سلم أولوياتهم واختياراتهم للسفر.
لقد وضعت شركة أجنحة الشام للطيران منذ تأسيسها نصب أعينها رضى المسافرين، مهتمة  بمعايير و جودة 
 من الرضى عن 

َ
عالمية تليق بطموحات القائمين عليها و ترضي المسافرين الذين لمسنا لديهم مستوى مرتفعا

الخدمات المقدمة لهم سواء ما يتعلق بالخدمات األرضية أم في األجواء وعلى متن رحالتها، وقد لفت التعامل 
الالئق، و المستوى المتقدم لهذه الخدمات انتباه مسافرينا وهو ما أفصحت عنه االستبيانات المقدمة لهم 
والمتعلقة بتقييم جودة خدماتنا بشكل عام، حيث تموضعت على رأس اهتمامات الشركة اهتمامها بعوامل 
السالمة واألمان ، و جعلها أولوية توازي و تضاهي أعلى المعايير العالمية، لتفخر أجنحة الشام بأنها المست 

الطموح في توفير رحالت جوية آمنة  تغطي احتياجات شريحة كبيرة من أبناء سورية الحبيبة.
هدف آخر سعت إليه أجنحة الشام ضمن أولوياتها، و هو توفير خيارات واسعة و مرنة في جدول أوقات رحالتها 

الجوية إلى كافة الوجهات التي تحلق إليها والتي تتوافق مع التزامات المسافرين و تنقالتهم الداخلية للوصول من 
و إلى الوجهات المنشودة بالتوقيت المناسب، ناهيك عن أهدافها الغير ربحية التي ساهمت في دعمها ورعايتها 

منذ نشأتها ويتجلى ذلك باعتبارها الناقل والداعم لمنتخب سورية الوطني لكرة القدم، كما لها وقفات كبيرة في 
 رعاية كتب متخصصة بالتوثيق الرياضي كان 

ً
دعم كافة مفاصل الرياضة السورية، حيث كان من ضمن اهتماماتها أيضا

من ضمنها كتاب توثيق تاريخ كرة القدم السورية وكرة السلة لنادي الجيش السوري، اضافة لدعم قضايا المجتمع 
المختلفة والتي تحكي عنها صفحات هذه المجلة بين الفينة واألخرى، ولن يكون لدعم الشركة حدود في قادمات 

األيام لكونها شركة وطينة رائدة.
قت فوق كافة الصعاب والعقبات، لتحقيق هدف أساسي 

ّ
نحن نفخر بأننا شركة وطنية، ولدت في أصعب الظروف، و حل

و هو  سالمة المسافرين و رضاهم، و ألن الريادة تتطلب العمل الصادق و الدؤوب، فلن نقف اليوم عند حدود النجاح 
المتحقق، بل سيكون محطة أولى نحو نجاحات قادمة كبيرة تليق باالسم الغالي الذي تحمله شركتنا. 

مع تمنياتي لكم برحلة سعيدة ومريحة وإلى لقاء قريب 
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»أجنحة الشام 
للطيران« تبدأ 

بتسيير رحالتها الغير 
 »
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مباشرة »أسبوعيا
من مطار دمشق 

الدولي دمشق إلى 
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عبر مطار طهران 

الدولي

تبدأ أجنحة الشام للطيران 

بتسيير أولى رحالتها الغير 

مباشرة من دمشق وعبر 

مطار طهران الدولي إلى 
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أجنحة الشام للطيران 
في حلب تكرم 

الرياضيين والفنانين

تحت عنوان “دائما هناك ما 

يستحق الحياة في حلب” 

قامت أجنحة الشام للطيران 

بتكريم نخبة من نجوم 

الرياضة والفن واإلعالم 

ضمن مهرجان فني في حلب 

تضمن فقرات غنائية منوعة 

وذلك في منشأة نادي 
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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.

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

5 4
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»استمتع بأبرز 
الخدمات..

وأشهى الوجبات 
عبر خطوط 

أجنحة الشام 
للطيران وعش 

تجربة فريدة من 
نوعها...«

 في 
ً
طاقمنا دائما

خدمتكم 
ًونتمنى لكم 

 ومريحا
ُ
سفر آمنا

6

ضمن خطة التوسع الطموحة.. »أجنحة الشام للطيران« تبدأ 
« من مطار دمشق الدولي 

ً
بتسيير رحالتها غير المباشرة »أسبوعيا

إلى مدينة شنجن الصينية عبر مطار طهران الدولي

تبدأ أجنحة الشام للطيران بتسيير أولى رحالتها غير 

المباشرة من دمشق وعبر مطار طهران الدولي إلى مدينة 

 من أوائل شهر تشرين 
ً
»شنجن« في الصين وذلك إعتبارا

.
ً
الثاني القادم وبمعدل رحلتين أسبوعيا

تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار عمليات التوسع 

التي تنفذها أجنحة الشام للطيران على شبكة محطاتها 

 الحتياجات ورغبات مسافريها ووصلهم مع المحطات 
ً

تلبية

المنشودة والتي لها أهمية خاصة والسيما في المجاالت 

التجارية واالقتصادية والسياحية والثقافية.

هذا وستتيح هذه المحطة الجديدة، والسيما لرجال 

األعمال والتجار السوريين والصينين على حد سواء، في 

تعزيز حركة السفر في االتجاهين ودعم حركة المبادالت 

التجارية والسياحية بين البلدين.

وبهذه المناسبة أعلن القسم التجاري في أجنحة الشام 

للطيران عن طرح عروض أسعار مميزة ومنافسة على تذاكر 

 للمسافرين 
ً
الطيران المباعة على هذا الخط الجوي تشجيعا

الراغبين بالسفر الى هذه المحطة الجديدة. 

ومع إضافة مدينة »شنجن الصينية« على خارطة رحالت 

أجنحة الشام للطيران يرتفع عدد المحطات المباشرة وغير 

المباشرة التي تصلها الشركة إلى أكثر من 17 محطة 

عربية وإقليمية وعالمية. 

7
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تحت عنوان “دائما هناك ما يستحق 

الحياة في حلب” قامت أجنحة الشام 

للطيران بتكريم نخبة من نجوم الرياضة 

والفن واإلعالم ضمن مهرجان فني في 

حلب تضمن فقرات غنائية منوعة وذلك 

في منشأة نادي الحرية .

وتم خالل المهرجان تكريم عدد من 

الشخصيات في مجال الرياضة ومجال 

الفن من بينهم العب كرة القدم عبد 

الغني طاطيش والكابتن هيثم بيره 

جكلي والممثل الحلبي فاضل وفائي 

والممثلة هناء نصور التي أعربت عن 

سعادتها بالتواجد بين أهالي مدينة حلب 

الصامدين.

السيد خالد الشيخ ابراهيم مسؤول 

التسويق في شركة أجنحة الشام 

للطيران قال: هناك أهمية كبيرة لتواجد 

أجنحة الشام للطيران في مدينة حلب 

الصامدة ودعمها  لنجوم الرياضة 

واإلعالم والفن وتقدير جهودهم 

ودورهم الكبير خالل سنوات الحرب 

 أن تكريمهم يعطي صورة 
ً
مضيفا

حضارية ويؤكد أن نبض الحياة عاد لمدينة 

حلب من جديد.

كما أكد اللواء موفق جمعة رئيس 

االتحاد الرياضي خالل االحتفال  الذي 

أقيم برعاية شركة أجنحة الشام 

للطيران أهمية احتضان مدينة حلب 

 أن 
ً
التي تعافت من اإلرهاب مضيفا

 للرياضة والرياضيين 
ً
هذا المهرجان دعما

والمبدعين والمميزين في مجال اإلعالم 

 لعودة مدينة حلب 
ً
ومجال الفن وتأكيدا

إلى ألقها في جميع المجاالت.

أجنحة الشام للطيران في حلب تكرم الرياضيين والفنانين

المعلق الرياضي كامل نجمي قال: إن الوفاء 

ال يقابل إال بالوفاء ومن هنا تأتي أهمية 

تكريم كل من ساهم في خدمة الوطن 

وقدم الوفاء والعطاء بكل محبة وصدق. 

المراسل الحربي أحمد صادق بين أهمية 

 لدورهم الكبير 
ً
تكريم اإلعالميين تقديرا

في مواجهة الحرب اإلعالمية التي شنت 

ضد سورية وفضح التضليل اإلعالمي الذي 

مارسته كبرى الدول خالل الحرب اإلرهابية.

وأعرب العب كرة القدم السابق في المنتخب 

السوري محمود السيد عن سعادته بهذا 

التكريم الذي يقدر جميع الجهود المبذولة 

في المجال الرياضي.

89
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اكتوبر الوردي..
حياتك غالية ... الكشف المبكر هو األمان..

في كل عام من شهر اكتوبر يقف العالم أجمع 
في تحٍد مصيري ضد مكافحة المرض والخوف، 

حيث يهدف هذا الشهر للتوعية والتعريف بسرطان 
 جهود الحكومات والمؤسسات التخاذ 

ً
الثدي، موحدا

حلول مناسبة للتصدي للمرض.
 
ً
عرف بالشهر الوردي حيث وضعت أيامه المزدهرة حدا
النتشار سرطان الثدي عبر الكشف المبكر عنه، في 
السابق كانت المرأة تخشى من ذكر اسمه و تحاول 
إيجاد مصطلحات رديفة لكلمة »سرطان«، أما اليوم 

في مرحلة المواجهة فبات الجميع يعبر ويواجه 

109

وأصبحت المرأة تتحداه بكل جرأة  وتشارك بالكشف المبكر عن 
سرطان الثدي.

 من ذلك ومن ضمن المسؤولية االجتماعية لشركة أجنحة 
ً
انطالقا

الشام للطيران اتجاه المجتمع بكافة فئاته، وخاصة مايتعلق 
بنشر الوعي والثقافة كعنصر أساسي في مواجهة العثرات 
والصعاب، أطلقت أجنحة الشام للطيران حملة » حياتك غالية.. 

الكشف المبكر هو األمان«،  حيث ترى أجنحة الشام أن االهتمام 
بالصحة وخاصة مايتعلق بتوعية المرأة له أهمية كبيرة، تكمن 
بكونها العنصر الرئيسي لبناء مجتمع صحي وراقي، مما يوجب 

استثمار أيام الشهر الوردي إلبراز منهج الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي، الذي يمنح المرأة فرصة كبير للحفاظ على حياتها 
ومواجهة المرض عبر الوعي والوقاية واإلرادة، فالكشف المبكر 
عبارة عن اختبار بسيط يساعدك في الكشف عن األورام الخبيثة 

المحتملة في أبكر مرحلة ممكنة،  ويحدث فارق كبير وعامل 
حاسم في النتائج المستقبلية حيث أنه يعزز فرص الشفاء بنسبة 

. 95%

هي المرأة عنصر األمان األقوى في حياة 
األسرة والمجتمع، وهي الحب والتضحية 
والحنان، تستحق منا كافة أنواع التوعية 

 إلى جنب ضد 
ً
والتثقيف والوقوف معها جنبا

أي خطر يعترض طريق حياتها وعطاءها. 
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ها« بدورته 
ّ
أجنحة الشام للطيران... راٍع ذهبي لمعرض »عمر

الخامسة لهذا العام

1213

الزائرين والوفود االقتصادية والمشاركة بهذه 

الفعاليات والملتقيات فحسب وإنما بحجم ما تبذله 

 الشركة من جهود في سورية وعبر محطاتها 
ً
أيضا

الخارجية للترويج لسورية وللفرص المتاحة فيها 

وللمساهمة في دعم مسيرة النهوض االقتصادي 

بالبالد. 

هذا وقدمت الشركة خالل أيام المعرض العديد من 

العروض إضافة  لخدمات الحجز وإصدار التذاكر وتعديل 

الحجوزات واالجابة على االستفسارات وغيرها  

للعارضين المشاركين بالمعرض ولزواره على حد 

سواء. 

يذكر أن أجنحة الشام للطيران تسير رحالتها 

المنتظمة المباشرة من مطار دمشق الدولي للعديد 

من المحطات العربية واإلقليمية والعالمية وتعمل 

بكل طاقتها لتحقيق طموحات وتلبية إحتياجات 

مسافريها أينما كانوا وضمن أعلى معايير السالمة 

واألمان.

شاركت أجنحة الشام للطيران برعاية ذهبية 

لمعرض »عمّرها«  إلعادة اإلعمار في سورية 

والذي قام خالل أيلول 2019 على أرض مدينة 

المعارض الجديدة. 

وبهذه المشاركة تترجم أجنحة الشام للطيران 

عملها كناقل جوي وطني يساهم في دعم 

عملية التعافي من أثار اإلرهاب الذي طال 

سورية خالل السنوات السابقة من خالل الدور 

الفعال الذي تلعبه الشركة، ليس في نقل 
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أجنحة الشام للطيران ناقل رسمي لضيوف 
مهرجان اإلعالم السوري الثالث

أجنحة الشام والتوثيق الرياضي

ليست هي المرة األولى التي 
تشارك فيها شركة أجنحة الشام 

للطيران في دعم الفعاليات 
والنشاطات المختلفة لقطاع 

اإلعالم والصحافة في سورية، 
حيث قامت الشركة بنقل عدد من 
ضيوف دمشق الذين شاركوا في 

حضور مهرجان اإلعالم السوري 
الثالث والذي أقامه االتحاد العام 

للصحفيين في سورية يوم السبت 
بتاريخ 12 تشرين األول 2019 في 
دار األسد للثقافة والفنون »أوبرا 

دمشق« وذلك برعاية القيادة 
المركزية لحزب البعث العربي 

االشتراكي المتمثل بحضور الرفيق 
الدكتور مهدي دخل الله، عضو 

القيادة المركزية لحزب البعث 
العربي االشتراكي – رئيس مكتب 

اإلعداد والثقافة واإلعالم المركزي 
واألستاذ عماد سارة وزير االعالم 
واألستاذ موسى عبد النور رئيس 

إتحاد الصحفيين في سورية واللواء 
حسن حسن مدير اإلدارة السياسية 
في الجيش العربي السوري إضافة 

لمدراء الهيئات والمؤسسات 
اإلعالمية المختلفة وعدد من أعضاء 

مجلس الشعب السوري وإعالميون ومثقفون وفنانون سوريون وعرب. 
ومن بين ضيوف المهرجان الذين تمت استضافتهم ونقلهم للمشاركة والحضور كان 

السيد مؤيد عزيز الالمي، رئيس االتحاد العام للصحفيين العرب، نقيب الصحفيين 
العراقيين والسيد الصادق إبراهيم أحمد إبراهيم، رئيس االتحاد العام األفريقي ونقيب 
اتحاد الصحفيين في السودان إضافة إلى عدد من الضيوف المشاركين في المهرجان 

حيث تأتي هذه الخطوة اإليجابية إليمان الشركة بدورها الرائد والفّعال في دعم 
الصحافة واإلعالم السوري باستمرار.

 أحيته فرقة أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندريه 
ً
تخلل المهرجان حفال فنيا

معلولي، مدير عام دار األسد للثقافة والفنون،  كما تم عرض فيلم قصير  عن 
الجوالن بعنوان »الهوية« وفي ختام المهرجان تم توزيع جوائز وتكريم الفائزين من 

اإلعالميين السوريين »صحافة وإذاعة وتلفزيون« ، كما تم تكريم الشركات الراعية 
 
ً
للمهرجان وتقديم درع تكريمي للناقل الرسمي شركة أجنحة الشام للطيران تقديرا

لجهودها المتواصلة في دعم الصحافة واإلعالم السوري بشكل عام.

تعد شركة أجنحة الشام للطيران من الشركات الوطنية 
الرائدة ذات األيادي البيضاء في دعمها الالمحدود لرياضة 

نادي الجيش، ولم تكن أهدافها ربحية، بل جاء دعمها 
 منها بالشراكة الوطيدة مع الرياضة السورية، ولم 

ً
إيمانا

تكن  شراكتها عادية، بل كانت استثنائية ومفعمة بكثير 
من الرعاية واالهتمام، ولم يتوقف دعمها عند حدود رعاية 
هذا الفريق أو ذاك، بل تجاوز طموح القائمين عليها إلى أبعد 
الحدود حتى وصلوا إلى رعاية التوثيق الرياضي لرياضة نادي 
الجيش السوري، لكون شركة أجنحة الشام تعد  من أهم 

داعمي هذا النادي الكبير منذ سنوات.
بداية التوثيق كانت عبر كتاب الزعيم عن تاريخ فريق الجيش 

بكرة القدم، حيث تمكن اإلعالمي محمود قرقورا، رئيس 

14

القسم الرياضي بجريدة الوطن، من توثيق الكتاب بطريقة 
جميلة وسلسة، ولم تقف تطلعات الشركة عند هذا 

الكتاب، بل كانت الداعمة الكبرى في إنجاز كتاب جديد عن 
تاريخ سلة نادي الجيش العربي السوري الذي قام بإعداده 

اإلعالمي مهند الحسني، وهو كتاب يلخص بدايات سلة 
الجيش وسجلها الحافل باالنتصارات المشرقة، وخاصة في 

السنوات الخمس األخيرة، حيث تمكن من تحقيق أربعة 
ألقاب متتالية كانت كافية لوضعه على ناصية السلة 
السورية، ويبدو أن هاجس القائمين على شركة أجنحة 

الشام للطيران هو متابعة الدعم والرعاية لجميع مفاصل 
الرياضة السورية، لتؤكد بأنها شريك أساسي في عملية 

البناء الرياضي الحضاري في سورية. 
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أصفهان .. وجهة مباشرة على خطوط 
أجنحة الشام للطيران 

أصفهان لسان الزمان وبهجة المكان وهي أجمل مدن إيران 
وأكثرها جاذبية، كما أنها ثالث أكبر مدينة فيها من حيث 

عدد السكان وثالث مدنها السياحية أهمية، والسبب 
يعود إلى أنها مدينة قادرة على إرضاء جميع األذواق 

الستقطاب الزوار وهواة السفر، فهي الوعاء التاريخي 
األقرب إلى الوجدان، كما أنها تشتهر بجمالها وتمتعها 

بالفن والحيوية في نصف العالم، ناهيك عن تمتعها بمناخ 
معتدل وجيد يمكنها من أن تكون وجهة سياحية في أي 

موسم من أيام السنة. 
معالم أصفهان كثيرة ومدهشة، بداية من المواقع 

التاريخية القديمة والعمارة اإلسالمية الرائعة، والجسور 
والقباب الجميلة والمآذن والبالط الساحر، إلى الثقافة 

المحلية الودية، واألطباق اللذيذة، إلى جانب األسواق 
التقليدية الجذابة، والعديد من األماكن الطبيعية التي 
تجعل من أصفهان أفضل مدينة لقضاء اإلجازات، كونها 

مدينة ساحرة وتستحق االكتشاف.
 
ً
 تأريخيا

ً
في كل زاوية من هذه المدينة يجد الناظر أثرا

يضرب بجذوره في العهود السالفة لذا ال يمكن حصر 
آثارها في قائمة أو في عصر محدد، وال نبالغ لو قلنا إن 

ميدان اإلمام الخميني في مدينة أصفهان أحد أجمل 
الساحات المركزية في العالم بأسره، وهو محاط بالمباني 

األثرية المنقطعة النظير وبما فيها مسجد الشيخ لطف 
الله ومسجد اإلمام الخميني، وباب القيصرية وقصر عالي 

قابو وميدان نقش جهان.

1819

أما باالنتقال إلى سوق أو بازار أصفهان، وهو السوق 
ابة ذات 

ّ
القديم للمدينة، فيشمل عدة أقسام أثرية جذ

قيمة تاريخية و سياحية منها الخانات التي شيدت 
بأسلوب رائع أبرزها النقش و النحت على الحجر والسيراميك 

 لبيع و شراء 
ً
والخشب الصلب، بحيث أصبح السوق مرکزا

البضائع و الصناعات اليدوية األصفهانية التي تمثل أشهر 
، والقيمة الفنية لهذا  تبرز 

ً
منتجات الحرف اليدوية عالميا

في مهارة التطعيم والرسم، وصناعة األواني والتحف 
 
ً
الذهبية و الفضية و النحاسية والصناعات الجلدية، مضافا
إلى كل هذا حياکة أجود انواع السجاد اليدوي المعروف 

 عدة اسواق حديثة 
ً
على المستوي العالمي، و هناك ايضا

وراقية تعرض الصناعات والبضائع، منها مجمع سباهان، 



AL MUSAFIR AL MUSAFIRNovember 2019November 2019

وسوق افتخاري، ومحالت تقع في شارع األربعة.
تشهل ستون : ال يختلف اثنان في أن مبنى 

»تشهل ستون« يعتبر جوهرة أصفهان لكونه بناًء 
 وتحيط به حديقة غناء تحمل نفس 

ً
 وعظيما

ً
فاخرا

اسمه، زينت جدران المبنى بنقوش جميلة، تسمى 
 وهنا يكمن سرها فالحقيقة أنها 

ً
األربعين عامودا

 فقط لكن انعكاس 
ً
تحتوي على عشرين عامودا

األعمدة على الماء يظهرها مضاعفة، يمكن 
للزائرين التقاط الكثير من الصور التذكارية بين هذه 

األعمدة الخيالية.
جسر سي وسه بل:  كل من يذكر اسم أصفهان 
يتبادر في ذهنه اسم أهم جسر تراثي فيها أال 

2021

وهو جسر »سي وسه بل« المشيد بفن عمارة فريد 
من نوعه وال يمكن لسائح أن يزور هذه المدينة دون أن 

يقصده ويمتع ناظريه برؤيته فهو رمز لروعة فن العمارة 
اإليراني اإلسالمي ومياه زايندة رود العذبة تنهال من 

تحته بأروع صورة طبيعية، يليه باألهمية مباشرة جسر »بل 
خواجو« حيث يمكنك التمتع بمنظر مياه نهر زايندة رود 

الجارية.
 فإن من يزر مدينة أصفهان البد له من 

ً
 وليس آخرا

ً
أخيرا

التعرف إلى بقعة »منار جنبان« معجزة الفن األصفهاني، 
وهي بناء مشيد على مرقد الزاهد الشهير عمو عبد الله 

على هيئة منارتين والطريف أن اإلنسان لو حرك إحدى 
المنارتين بيديه فالمبنى برمته يتحرك وهذه الحالة تعتبر 

ظاهرة فريدة من نوعها في فن العمارة.
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في ليلة رأس 
السنة .. كيف 

تستقبل 
شوارع العالم 
عامها الجديد  
مع اقتراب نهاية العام يحلو السفر، 

ويرغب العديد من األشخاص بزيارة 

الدول ذات االحتفاالت الصاخبة 

واأللعاب النارية والتي تضيء لياليها 

في رأس السنة باألضواء والديكورات 

الخاصة بعيد الميالد.

هل ستحتفل بليلة رأس السنة في 

دبي؟ إليك كيف تختار الحفلة التي 

تناسبك

2223
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لطالما تميزت دبي بإقامة أكثر احتفاالت رأس 
السنة إثارة مع عروض األلعاب النارية الُمذهلة.

هنا يمكنكم أن تستقبلوا السنة الجديدة بطريقة رائعة في 

مطعم »رويال جاال« في فندق أتالنتس، النخلة، فهي فرصتكم 

ة وقضاء أوقات ال 
ّ
الرتداء أروع المالبس والظهور بأبهى حل

 في دبي، تناولوا 
ً
نسى في واحدة من أكثر الوجهات تمّيزا

ُ
ت

أشهى أصناف المأكوالت واستمتعوا باأللحان العذبة، كما 

 مشاهدة عروض األلعاب النارية الرائعة، وإذا كان 
ً
يمكنكم أيضا

لديكم أطفال فال تقلقوا، حيث يمكنهم اللعب وقضاء أروع 

األوقات في منطقة مخّصصة لهم.

عشاق الثلج .. موسكو وجهتكم الجليدية 
الستقبال العام الجديد 

إذا كنت تبحث عن عطلة في منطقة جليدية فإن موسكو 

هي وجهتكم األروع لالحتفال بليلة رأس السنة، وخاصة عند 

زيارتكم لمنطقة الميدان األحمر التي تحتفل بالعام الجديد 

، وال يوجد أروع من أضواء 
ً
على طريقتها الروسية الخاصة جدا

شجرة الميالد المغطى بالثلوج، كما ننصحكم بزيارة مصنع 

 Krasny الشوكوالتة الشهير في المدينة المعروف باسم

Oktyabr والقريب من مبنى الكرملين، لتحظى بقطع 

الشوكوالته الخيالية.

24
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أجراس العام الجديد ستطرق سيدني أوالً 
تعتبر سيدنى أول المدن التي تسبق العالم بأستقبال العام 

 إلى أنها تقع في أقصي 
ً
الجديد بسبب فارق التوقيت نظرا

شرق الكرة االرضية، وإلى من يرغب باالحتفال برأس السنة في 

شتاء سيدني سيحظى بفرصة رؤية أروع عروض األلعاب النارية 

التي تنطلق من جسر هاربر بريدج ودار األوبرا .

20

احتفاالت رأس السنة في بيروت.. مزيج بين 
الشرق والغرب 

تعتبر العاصمة اللبنانية بيروت أحد الوجهات السياحية الرائعة 

 
ً
والتي تتميز بتنوع في انشطة واحتفاالت رأس السنة نظرا

لشهرتها بأنها بلد الفن والموسيقى والحفالت الغنائية التي 

تنظمها المدينة لالحتفال بقدوم العام الجديد بطابع خاص 

حيث تمتلئ الساحات العامة وتقام االحتفاالت في كل شبر 

 بالعام الجديد.
ً
في المدينة ترحيبا
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يعانق دير الشيروبيم التابع لبلدة 
صيدنايا السحاب في أعلى قمم 

القلمون الشرقية في الريف 
الدمشقي باسمه المستقى من 

المالئكة وما يحمله من معان روحية 
 
ً
 مهما

ً
 تاريخيا

ً
 أثريا

ً
ليشكل صرحا

 لراغبي السياحة الدينية.
ً
ومقصدا

ومن قمة الدير تنبسط أمام الزائر 
إطاللة دمشق والنبك وسهل البقاع 
وجبال صنين في مشهد ساحر يدفع 

من يزوره مرة لتكرار الزيارة كلما 
سنحت له الفرصة.

يقع الدير على أعلى قمم القلمون 

الشرقية على ارتفاع »2000« م 
فوق سطح البحر يبعد عن صيدنايا 
»7« كم. وعن دمشق حوالي 35 

 تحول إلى 
ً
 وثنيا

ً
كم وقد كان معبدا

كنيسة مع بداية القرن الخامس حيث 
غدا للرهبان.

للكنيسة مظهر جليل ومؤثر عن 
بعد، فهي تشبه كنائس جبل لبنان 

المبنّية في العصر الوسيط. يتكّون 
المدخل المسقوف من ثالثة أعمدة 

يستند إليها سطح من اإلسمنت، 
وسقف تبرز عليه عناصر زخرفّية 

ف من 
ّ
قديمة. أّما باقي البناء فيتأل

الحجارة القديمة األصلّية التي ُرصفت 
 اإلسمنت الذي 

ّ
بانتظام الفت. غير أن

يجمع بينها، والظاهر بوضوح للعيان، 
ل من جمالّية المنظر، كما هو حال 

ّ
يقل

ث الحجرّي الحديث في الواجهة.
ّ
المثل

هو من األديرة العريقة في سورية 
ويعود تاريخ بنائه إلى فترة بناء دير 

سيدة صيدنايا، وتشير المصادر 
التاريخية إلى أن الدير مؤلف من 

قسمين مختلفي الشكل والنوعية: 
القسم األول ويضم سلسلة من 
المغاور المحفورة والقسم الثاني 

يضم أبنية ضخمة أما المغاور فيالحظ 

دير الشيروبيم في صيدنايا .. أرض مباركة بالمحبة 
والعطاء

أنها قسمين قسم يشكل مغاور لحياة مشتركة رهبانية 
 وإفرادية، حيث يتواجد بجانبها 

ً
وقسم آخر لحياة أكثر توحدا

مّدرج خاص الجتماع الرهبان مع الشيخ الروحي ألخذ التعاليم 
وهي محفورة من حوالي القرن الثالث.

ا قّبة جرس على شكل برج مرتفع خلف الكنيسة 
ً
شّيدت حديث

ف من كتل عّدة مكّعبة 
ّ
وعلى مقربة من منحدر شاهق، تتأل

ا نحو  ما صِعَدت لتكّون هرًما ممتدًّ
ّ
ص حجًما كل

ّ
الشكل، تتقل

الُعلى. األجزاء السفلى الضخمة تفتقر إلى النوافذ، أّما الجزء 

2829

 به القناطر من جميع الجهات. يقع هذا البرج في 
ّ

األعلى فتحف
أعلى نقطة من األراضي التابعة للدير ويمكن رؤيته من بعيد. 

وينتصب على مقربة منه صليبان حجرّيان بحجمين مختلفين. 
حتت في الصخر تؤّدي إلى هذه المعالم، عبرها 

ُ
وثّمة ساللم ن

ع ناظريه بمشهد رائع 
ّ
 الزائر من أن يمت

ّ
يتمكن

من التالل والسهول ينكشف أمامه.
أما من أراد أخذ قسط من الراحة في أحضان 

الطبيعية سيتجه إلى البستان المحيط بالدير، 
 من الدير يقبع بستان 

ً
على مساحة 60 دونما

عرف بأرضه المباركة، تجري فيه أعمال الزراعة  
 ويضم أشجار التفاح والكرز والمشمش 

ً
صيفا

واللوز والكرمة هذا ما يؤمن مونة الدير 
ويقدم خيراته لأليتام، وفيه بئر يعود لعام 

.1986
ى الحرارة في جبال 

ّ
و في فصل الشتاء تتدن

ى قممه 
ّ
القلمون إلى حدود الصفر فتتغط

 على المنطقة 
ّ
 الهواء النقّي يمن

ّ
بالثلج، ولكن

بمناخ غاية في اللطف عن باقي فصول السنة. 
ليغدوا هذا الدير في السنوات األخيرة محّجة 

ً
 هاما

ً
 سياحيا

ً
معروفة ومقصدا

ينقل صرح الدير الكبير وأجراس كنيسته رسالة 
البقاء عبر الزمن للحفاظ على أرض مباركة 

بالمحبة والعطاء بقيت معطاءة بصمود أهلها.
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للسياحة في البلدان العربية نكهة من 

نوع آخر، حيث تطبع معالمها السياحية 

بهوية تدل على جمال وحضارة هذه 

ل 
ّ
المساحات من الكرة األرضية، وتشك

الشارقة أحد أبرز عناوين السياحة في 

 لتنّوع 
ً
اإلمارات العربية المتحدة، تبعا

المعالم واألماكن السياحية فيها 

والتي تعتبر مثالية للرحالت الفردية 

والعائلية على حّد سواء، نحن اليوم 

في القصباء الوجهة المائية الفريدة 

 
ً
 هاما

ً
من نوعها والتي تحتل مركزا

ضمن أفضل أماكن السياحة في 

الشارقة، إذ توفر القصباء العديد من 

األنشطة الترفيهية المناسبة لكافة 

األعمار والعائالت،  وهي وجهة تجمع 

فت من 
ّ
بين الثقافة والترفيه، وصن

أفضل األماكن السياحية في إمارة 

الشارقة .

 رحلة سياحية
 إلى القصباء..

 نجمة الشارقة
 البراقة
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يمكنكم البدء بتجربة عجلة عين اإلمارات 
 ، وتعد من 

ً
والتي ترتفع إلى طول 60 مترا

أبرز المعالم السياحية في القصباء، إذ أن 
مقصوراتها مكيفة وعند وصولك لألعلى 

ستحصل على منظر خالب مطل على إمارة 
الشارقة وحتى ساحل الخليج الممتد لمدينة 

دبي.
تشغل قناة القصباء الواقعة في إمارة 
الشارقة، مكانة متقدمة، متفردة على 

خريطة الجذب السياحي في الدولة بشكل 
عام، وفي اإلمارة نفسها بوجه خاص، 

وأمست نجمة متأللئة في سماء اإلبداع 
والجمال، شكلتها أضالع السياحة، والفن، 

والترفيه، والثقافة، واألعمال، التي قلما تجتمع في مكان واحد، 
لتقدم للزائر وجهات سياحية غنية بكل مقومات الجذب التي تشبع 

نهمه، وتلبي احتياجاته المختلفة،في مكان واحد وضمن أجواء عائلية، 
تجمع بين األصالة والجمال والحداثة.

في القصباء مسجد كبير بني على الطراز اإلسالمي، ليكمل تفاصيل 
الروعة المعمارية هناك، ومرافق خدمية مميزة، مثل المسرح الذي 

يتسع لنحو ثالثمئة شخص، تقام على خشبته فعاليات وعروض 

مسرحية وموسيقية وغنائية وشعرية متواصلة، 
وفيها ايضا مركز »مرايا الفنون« الخاص 

باألنشطة الثقافية والتعليمية، و«بارجيل« الفنية 
للعروض التشكيلية، ومركز األعمال الذي يوفر 

خدمات الدعم واالستشارات القانونية لرواد 
المال واألعمال، و«ملتقى القصباء«، والنافورة 

الموسيقية الراقصة، كل ذلك جعل من القصباء 
منطقة شهية للسياحة، وقبلة للباحثين عن الراحة 

وسحر الشرق.
تتميز القصباء باألشجار الخالبة و المنتشرة حيث 
تضفي جو جذاب و مميز لها باإلضافة إلى وجود 

نافورة مياه و التي تنطلق من القناة المائية 
الصناعية و التي توجد في قلب القصباء، يصل 

، كما أنه 
ً
طولها إلى حوالي كيلو متر مربع تقريبا

يوجد بها العديد من القوارب الصغيرة المصنوعة من الخشب 
والتي يمكن ركوبها و التجول لتوتصلك إلى بحيرة خالد و 

بحيرة الخان.
الجدير بالذكر أيضا أن المطاعم التي توجد في القصباء 

تقدم مختلف أنواع المأكوالت و التي من أهمها المأكوالت 
الهندية و اإليطالية و اللبنانية و الفرنسية و اليونانية و 

الصينية و السورية أيضا و التي تكون على أعلى مستوى 
من الخدمة و الطهي.
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جارينجر منطقة خرافية تختزل المضائق البحرية.. 

تمتلك قرية جارينجر الصغيرة إطالالت 

بانورامية لواحد من أجمل المضايق 

البحرية في العالم المدرجة على 

قائمة اليونسكو المرموقة للتراث 

العالمي 2005، تبدأ القصة الخرافية 

ألجمل الوجهات السياحية في 

النرويج من الشالالت البرية العظيمة 

التي تتدفق من أعالي الجبال 

المهيبة ذات القمم البيضاء والمزارع 

المهجورة الملونة بالنباتات الخضراء 

المورقة.

يحيط مضيق جارينجر بجبال درامية 

شديدة اإلنحدار على جانبي المضيق 

 بينما 
ً
البحري، ويبلغ عمقه 260 مترا

يتراوح ارتفاع الجبال المحيطة بين 

، وتتناثر المزارع 
ً
1600 – 1700 مترا

الخضراء على طول جانبي المضيق 

وفي أعلى المنحدرات الشاهقة حيث 

تخترقها مسارات المشي الطويل 

المثالية لعشاق الطبيعة

ويتزين المضيق بمجموعة من 

الشالالت الرائعة وأكثرها شهرة 

شالل األخوات السبع، والخاطب 

اللذان يواجهان بعضهما البعض على 

طرفي المضيق ويرويان قصة شاب 

حاول أن يجذب الشقيقات السبعة 

الساحرات.

ويسعى سكان المضيق للحفاظ 

على الطبيعة والثقافة والبيئة 

المحلية، وتعزيز القيم االجتماعية، 

كما أنهم يعملون لجعل المنطقة 

.
ً
قابلة للحياة اقتصاديا

وتعتبر مزرعة »Westerås« من 

أشهر المزارع وأقدمها في المضيق، 

وتمتلك العديد من األثار التي 

تعكس كل الفترات التاريخية حتى 

العصر الحجري، وتقع على ارتفاع 

 حيث يمكن االستمتاع 
ً
320 مترا

بالمأكوالت المحلية التي يتم 

تقديمها في المطعم الموجود 

في الهواء الطلق بإطالالت تخطف 

األنفاس للمضيق، كان هناك نشاط 

في المزرعة حتى صيف 1970 عندما 

بدأت السياحة الصيفية.

وتعتبر الرحالت البحرية الطريقة 

األفضل لزيارة المضيق ورؤية المزارع المهجورة وسماع 

التاريخ الرائع للمزارعين الذين عاشوا هناك من قبل وكيف 

تمكنوا من التمسك بالتالل الشديدة اإلنحدار. وال يمكن 

تفويت زيارة الكنيسة القديمة الساحرة والقرية الصغيرة 

التي يخترقها شالل مذهل من أعلى المضيق حتى 

القاع، وتجربة المشي في مسار المياه الذي تم بناؤه 

على طول الشالل.

يمكن اإلقامة بإحدى الفنادق الفاخرة المحيطة بالمضيق 

ومن أشهرها »Utsikten« الذي تم بناؤه في عام 1893 

 »Classic Norway« وهو اليوم جزء من سلسلة فنادق

 اختيار 
ً
ويستقبل الزوار من مايو إلى سبتمبر. ويمكن أيضا

البقاء في أحد المباني أو المزارع التاريخية التي أصبحت 

في الوقت الحالي من أفضل أماكن اإلقامة.

وتشمل األنشطة الشعبية األخرى في المنطقة صيد 

األسماك وركوب الدراجات في الجبال وسباقات الكاياك 

والتزلج في فصل الشتاء.
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مع بداية هبوط أسعار التذاكر في  نهاية السنة، يعد هذا هو الوقت 
المثالي للهروب إلى أرض العجائب الشتوية، إنها باريس مدينة الحب 

والتي تستحق التجول في فصل الشتاء. يستطيع المرء أن يرى 
هذه المدينة الجميلة والمغرمة في أي وقت من العام، لكن مدينة 

النور ينمو السحر فيها إلى مستوى آخر بالكامل خالل العطالت.

باريس .. عنوانك لرحلة شتوية استثنائية

 Champs Élysées الشانزليزيه 
 la plus belle« إن الشارع الذي أطلق عليه الفرنسيون اسم

avenue du mode« ، أجمل مكان في العالم ، يرقى إلى 
 Arc De Triomphe اسمه في فصل الشتاء، إن السير نحو

الذي تصطف عليه متاجر األزياء الراقية وصاالت العرض المميزة
Maserati ومتجر Louis Vuitton الرائد ، لكونه يمثل المنظر 

من أعلى Arc De Triomphe مما جعله يستحق العناء.
 Place de la Concorde ومع السير في االتجاه اآلخر نحو
، حيث أسواق Ferris wheel ، Christmas العمالقة ومن 

المؤكد أنك ستجد  حلويات الكريسماس اللذيذة،  والكستناء 
المحمصة ، والشوكوالتة الساخنة، حتى وصولك إلى حلبة 

التزلج.

Eiffel Tower برج ايفل
 ال يوجد مشهد بنورامي في العالم يستطيع 

أن يقف بمحاذاة ماسنصل إليه هنا وهو » برج 
ايفل« حيث يمكنكم رؤية هذا الهيكل األيقوني 

أثناء غروب الشمس وفي الليل باألضواء 
المتأللئة والرومانسية التي لن ينساها المرء 

طيلة حياته، إبدأ من تروكاديرو وامش إلى البرج 
والمتاحف.
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» متحف اللوفر، رودين، متحف دورسي«
 Musee سواء كنت تتجول في متحف اللوفر أو متحف
Rodin الساحر ، فمن المؤكد أن تكون في مهب الفن 

والتماثيل والهندسة المعمارية على خلفية شتوية.

 موالن روج
جزء من المتعة هو الوصول إلى موالن روج ، على 

طول شوارع مونمارتر حيث تصطف متاجر ومحالت بيع 
 Le Grenier a Pain التذكارات الرائعة،  تعرف على

boulangerie ، أحد أفضل مخابز باريس ، والجدير بالذكر 
أن المنظر هناك في الليل سيكون مثير للغاية

4041

Chateau De Versailles شاتو دي 
فرساي

كم من الثروة التي جمعها الملك لويس السابع عشر 
وماري أنطوانيت ووضعوها في بناء هذا العقار،إذ يمكنك 
استئجار عربة غولف وقيادة السيارات في الحدائق ، كما 

عليكم زيارة قاعة المرايا الرائعة للغاية.

Sacre Coeur، القلب المقدس 
 يحمل هذا المكان حكاية خرافية ستشعر بها مع األزقة 

 Sacre Coeur الضيقة المرصوفة بالحصى، حيث يقدم
 من أفضل مناظر المدينة.

ً
بعضا

شارع Mouffetard في الحي الالتيني.
هذه الجادة هي جنة عشاق الطعام األخرى ، خاصة 

في العطالت. توجد مخابز ، كرواسون طازج وشيكوالتة 
ساخنة ومحالت شوكوالتة.

بغض النظر عن ما تختار القيام به ، ستؤجج باريس بدون 
أدنى شك موجات السفر الشتوية الخاصة بك!
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مهما كانت الوجهات التي تنقلتم بينها 
حول العالم، فإن لم تكن ماليزيا واحدة منها 
ستكونون قد فوتم على أنفسكم الكثير، 

فهي مدينة الرومانسية والجمال، منطقة تحمل 
معها الكثير من الحضارة والرقي، تزخر بالمناظر 

الطبيعية الخالبة والجزر والشواطئ التي تقدم 
لكم أجمل األوقات المسائية على أضواء النجوم 

مساء ماليزيا.. جمال و رومانسية وحضارة 

والشموع، ومع الكثير من النشاطات 
المتنوعة، الرملية والمائية والصخرية، 
فهنا يمكنكم أن تنعموا بجو هادئ 

على متن أحد اليخوت الفخمة، أو على 
قمة مرتفعات الكاميرون بين نباتات 
الشاي الشهيرة، أو اللجوء إلى أحد 

الفنادق ذات الطراز الرفيع.. 
هذا ما جعل من ماليزيا إحدى أبرز 

المواقع السياحية المثالية للسهر 
واالستمتاع بالنشاطات الترفيهية، 

ويعتبر قطاع السهر والخدمات 
الترفيهية من أبرز القطاعات السياحية 

فيها.

جزيرة تيومان
ما بين قمم الجبال الخصبة الكثيفة والغابات 

المذهلة وما يزينها من خلجان منعزلة 
وشواطئ ذهبية رملية مليئة بالنخيل مع 

حدائق المرجان الغنية التي تعج بالحياة البحرية 
سيكون بإمكانك االستمتاع في جزيرة تيومان 

الجميلة وخاصة عند ساعات المساء والليل 
ضمن منتجعاتها وفنادقها المثيرة، كما 

أنها تمنحك الفرصة للسير على األقدام بين 
مجموعة من المشاهد الطبيعية البكر مع رؤية 

نجوم السماء العشوائية واألضواء التي تزين 
النباتات وحدائق الحيوانات النادرة بين المناظر 

الطبيعية الخالبة والجداول الرائعة.
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جزيرة لنكاوي
تسّمى بجزيرة األساطير 

أو جزيرة األحالم وهي 
تقع شمال غرب ماليزيا 
قبالة تايالند، وقد باتت 

هذه الجزيرة األكثر 
جاذبية للمسافرين 

الباحثين عن مكان هادئ 
لالستجمام  واالسترخاء 
في وسط منتجعات تطل 
على البحر وهي الوجهة 

السياحية المفضلة 
للمتزوجين الجدد في 
ماليزيا، وذلك بسبب 

جمالها، هدوئها وغرابة 
طبيعتها إضافة إلى 

أنهم قادرون الوصول 
إليها بسهولة.

شاطئ باتو فيرينجي 
عند الذهاب إلى ماليزيا يمكنك التوجه إلى شاطئ 

باتو فيرينجي واالستمتاع بمنتجعاته السياحية 
 للسياح، 

ً
الفاخرة وبأسواقه الليلية التي تشكل جذبا

وننصحكم بأخذ الكثير من الصور والتذكارات 
فأسواقه غنية بالمقتنيات الجميلة.

4445

جزيرة بانكور
  

ً
اذهبوا إليها عن طريق البر أو الجو، واقضوا فيها وقتا

قام 
ُ
 بالقرب من الشاطئ وبأسعار مقبولة، حيث ت

ً
مسائيا

العديد من األنشطة الترفيهية على متن جزيرة بانكور 
والتي من أهمها ركوب الزوارق والغطس والغوص 

في مياه شواطئها الستكشاف المخلوقات البحرية 
المتنوعة والشعاب المرجانية.

مالكا
ال تنسوا زيارة مالكا هذه المدينة المميزة في ماليزيا، ودعونا نخبركم  أن مالكا ماليزيا تحتوي على الكثير من 

عد مالكا مدينة تاريخية أكثر من مدنية ترفيهية وتعتبر مالكا المالذ اآلمن 
ُ
األماكن السياحية القديمة الُمميزة حيث ت

لالستجمام واالسترخاء في أجمل األماكن الطبيعية التي ال مثيل لها.
قوموا بتجربة كل النشاطات الموجودة فيها كالسفاري وركوب الفيلة وغيرها.

مرتفعات كاميرون
مع انتهاء آخر ساعات الليل وشروق الشمس البد لكم 

من التوجه إلى مرتفعات الكاميرون ، استمتعوا بوقتكم 
بين حقول الشاي، الفرولة وبين الفراشات والشالالت 

في أكثر التالل جماالً والتي تدعى مرتفعات كاميرون، 
حيث توجد في المرتفعات العديد من المطاعم المحلية 
الصغيرة التي تقدم أشهر المأكوالت الماليزية وكذلك 
 
ً
يوجد بها مطعم كنتاكي، والمشروبات الساخنة، وأيضا
يوجد فيها السوق الماليزي الذي يمكنكم عند زيارته 
 زيارة سوق الخضار وشراء 

ً
شراء أفضل المالبس وأيضا

بعض األطعمة منه وكذلك يوجد  فيها بعض الفنادق 
المميزة ذات النجوم الخمس في مرتفعات الكاميرون أو 

كما يسمونها كاميرون هايالند.
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بداية إلى كل من يتساءل متى سيصادف » البالك فرايدي 
» هذا العام سنجيب بأن تاريخ 29 نوفمبر سيكون 

اليوم األول لبداية أسبوع التخفيضات العالمي، لكل عشاق 
التسوق هذا هو األسبوع األكثر إثارة لكم، حيث أصبح 

 
ً
، نظرا

ً
يوم الجمعة األسود أحد أكبر أحداث التسوق  عالميا

إلى أن هذا الحدث ال يتم إال مرة واحدة في السنة، حيث 
ُيعد  »بالك فرايدي« الفرصة المثالية للراغبين في التسوق، 
لوجود للتخفيضات الخيالية التي تقوم بها المتاجر الكبرى، 

ولالستفادة من ذلك اليوم بالطريقة المثالية واقتناص 
فرص الشراء التي ال تعوض يجب أن نكون مستعدين قدر 

اإلمكان  من الناحية المثالية، ومعرفة ما نريد شراءه بالضبط، 
لمساعدتكم في التحضير لفورة التسوق الخالية من الشعور 

بالذنب، فقد أنشأنا دليالً لكل ما تحتاجون إلى معرفته عن 
يوم الجمعة األسود، بما في ذلك تاريخ البدء لهذا العام، 

وكيفية العثور على أفضل الصفقات، وكيف تكونون آمنين عند 
التسوق عبر اإلنترنت.

ماذا عن Black Friday          ؟؟ 

ما هو يوم الجمعة األسود؟
الجمعة السوداء هي تقليد ينبع من أمريكا، حيث قام التجار بخفض األسعار 
على مجموعة كبيرة من العناصر المكدسة في اليوم التالي لعيد الشكر، 
فما كان من التجار إال تقديم عروض هائلة لتصريف منتجاتهم، لذلك وجدت 
التخفيضات والخصومات إقباالً لدى المشترين، وبسبب ذلك خفت حدة حالة 

الركود التي ضربت االقتصاد .
كما ذكرنا أن اليوم الرسمي ليوم الجمعة السوداء 2019 هو 29 نوفمبر، 

 من منتصف 
ً
ومع ذلك فإن العديد من التجار يخفضون أسعارهم فعليا

نوفمبر في محاولة لإلبقاء على المنافسين  لذلك ترقبوا التخفيضات على 
مدار الشهر.

 
ً

على التسوق عبر اإلنترنت، حيث تعمل المبيعات عادة
ً
لفترة طويلة من أجل المساعدة ينطبق هذا أيضا

في تحسين عملية المبيعات 
والتسليم عبر اإلنترنت.

- على الرغم من أن الوقت ال يزال 
 لمعرفة الصفقات المحددة 

ً
مبكرا

Black Friday 2019 ، إال أن هناك 
ا يمكنك من خاللها التأكد 

ً
طرق

من أنك أول من يعرف متى تعلن 
المتاجر عن خصوماتها.

- ستقوم Telegraph بتحديث 
قناة Black Friday بالعروض 

بمجرد إتاحتها ، لذلك يجدر اإلشارة 
إليها قبل اليوم الكبير.

- اإلشتراك في تحديثات البريد 
اإللكتروني من تجار، وتنزيل 

تطبيقاتهم ومتابعتها على 
 Instagram و Facebook

و Twitter بهذه الطريقة ، 
ستحصل على إشعارات تبقيك 

في الحلقة.
- إنها لفكرة جيدة أن تقوم 
ا وتضع إشارة 

ً
ببحثك مسبق

مرجعية على المنتجات التي 
ترغب في شرائهاعلى هذا النحو،  

كما يمكنك إنشاء اختصار لرؤية 
الخصومات بمجرد إصدار الصفقات.

46
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- قم بالتسجيل في Amazon Prime ، ألن عمالق 
البيع عبر اإلنترنت يمنح أعضاء Prime خصومات حصرية 
باإلضافة إلى إمكانية الوصول المبكر إلى »العروض 

المذهلة« »تلك التي عادة ما تباع في غضون دقائق« 
قبل 30 دقيقة من بقية اإلنترنت، كما يمكن أن يكون 

 يوم الجمعة األسود.
ً
ذلك الوقت اإلضافي حاسما

48

نصائح للتسوق في اليوم الكبير:
 ،

ً
 ممتعا

ً
- عادة ما يكون التسوق عبر اإلنترنت نشاطا

ولكنك في سباق إلحضار العناصر إلى سلة التسوق 
الخاصة بك وسحبها قبل أن تصبح العروض غير متوفرة، ال 
تقلق - لدينا بعض النصائح لمساعدتك في الحصول على 

أفضل العروض المتاحة في اليوم.

- قم بإنشاء حساب على االنترنت 
، وقم بإنشاء حساب على 

ً
مقدما

المواقع التي ستتسوق فيها يوم 
الجمعة األسود، وذلك لتسريع عملية 

الخروج في اليوم ، تأكد من تخزين 
تفاصيل حسابك حتى تتمكن من 

التسوق دون إضاعة الوقت الثمين.

- ال تشارك المعلومات غير الضرورية، 
تنتشر عمليات احتيال الخداع في عطلة 
نهاية األسبوع األسود الجمعة، لذا كن 
 من أي رسائل بريد إلكتروني يزعم 

ً
حذرا

أنها من أحد متاجر العروض الكبرى 
التي تطلب معلومات إضافية،  تذكر: 

التفاصيل المصرفية والمعلومات 
الشخصية ال تحتاج إلى تأكيد، لذلك 
 على 

ً
 وال تنقر مطلقا

ً
ال تستجيب أبدا

االرتباطات التشعبية. إذا كنت في شك ، 
فاتصل ببائع السلع المعروضة مباشرة.

- االبتعاد عن التسوق المحمول. رغم أنه 
يسهل عليك الكثير، لكن التسوق على 
هاتفك المحمول يمثل مخاطر أمنية في 

يوم الجمعة األسود. تشتمل عمليات 
االحتيال على عناوين URL مختصرة على 

وسائل التواصل االجتماعي. 
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تذكارات السفر قيمة فريدة .. هكذا يمكنكم  
الحفاظ عليها 

من بين األشياء الكثيرة التي تستهوي محبي السفر 
والتنقالت بين البلدان هو شراء التذكارات التي تدل 
على ثقافة البلد أو عاداته وما إلى ذلك ..، فهذه 

 إلى ديكورات 
ً
 رائعا

ً
التذكارات تسيتطيع أن تضيف جوا

منازل ومكاتب أصحابها، كما أنها قد تكون في 
كثير من األحيان هدايا نقدمها لمن نحب عند عودتنا 
من السفر، لكن هناك طرق وأساليب النتقاء هذه 

التذكارات فالألسف الشديد قد تكسر أو تتلف في 
طريق العودة، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من 

النصائح التي ستسهل عليكم شراء أجمل التذكارات 
من البلد الذي تزورونه، ومن ثم الحفاظ عليها.

- احرصوا على اختيار تذكار يعكس بطريقة مميزة 
ثقافة البلد الذي قمتم بزيراته وتاريخه، على غرار 

المجسمات الصغيرة الزي التقليدي للبلد وغيرها من 
القطع المتنوعة، وتفادوا قدر اإلمكان شراء أغراض 

على غرار األلبسة واألحذية العادية التي ال يمكن 
اعتبارها كتذكارات سياحية.

- تأكدوا من متانة التذكارات التي تبتاعونها خالل 
سفركم وجودة نوعيتها، وابتعدوا عن الهدايا الزجاجية 
والفخارية، كما عليكم وضع ما تشترونه بين المالبس 

حتى تكون محمية أثناء انتقال الحقيبة ، فلهذه 
النقطة أهمية ملحوظة في الحفاظ على التذكارات 

بحالة جيدة أثناء رحلة العودة إلى بلدكم.
- إبحثوا عن التذكارات التي تتناسب مع 
 إذا كنتم 

ً
إمكانياتكم المادية خصوصا

تريدون شراء مجموعة كبيرة منها، 
 لنوعية 

ً
إذ تختلف األسعار إجماالً تبعا

التذكارات وحجمها، وننصحكم هنا 
بتخصيص مبلغ معين لها وشرائها خالل 

األيام األولى من رحلتكم كي ال تضطروا 
بعدها إلى إستخدام هذا المبلغ ألمور 

وغايات أخرى.
- تجنبوا شراء التذكارات من المحالت 

السياحية إذ تشتهر بأسعارها المرتفعة 
نسبة إلى غيرها من المتاجر، ويمكنكم 
هنا التوجه إلى الباعة المتجولين أو زيارة 

األسواق الشعبية حيث تتنّوع الخيارات 
المتاحة لكم بنوعية ممتازة وأسعار 

معقولة ومناسبة.
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- تفادوا اختيار التذكارات ذات األحجام 
 ما، إذ لن يسهل عليكم 

ً
الكبيرة نوعا

 إذا كنتم تنوون 
ً
توضيبها خصوصا

شراء مجموعة منها، وتأكدوا في 
الوقت عينه من وزنها كي ال تتخطوا 

الوزن المسموح لكم في حقيبة 
السفر وتضطرون إلى دفع مبالغ 

شحن إضافية.

- تأكدوا من قابلية مرور بعض الهدايا في 
بعض البلدان وقانونيتها في المطارات، مثل 

بعض ألعاب األوالد، األلعاب النارية وفراء 
ل الحرص على معرفة 

ّ
الحيوانات، لذلك يفض

تلك المعلومات قبل اإلقدام على شراء 
الهدايا.

- تعتبر البطاقات والصور التذكارية الخاصة 
بمعالم البلد من أفضل الهدايا، وتكون 

 
ّ
ذكرى دائمة لجميع أحبائكم،  فإن

المسافرين كانوا يرسلون في الماضي 
 من البلدان التي يزورونها.

ً
كروتا

مأكوالت عربية فاخرة في آجواء آخاذة .. بيت الشرق
 أحد أرقى المناطق في دمشق يستقبلك

ً
  متوسطا

مطعم بيت الشرق بكل حفاوة بحديقته المميزة 

  يقدم مطعمنا وجباته الفريدة المعدة بشكل خاص لسلسلة العكيد وهي أقرب الى المطبخ

  مع التصميمات الداخلية الفاخرة ، لتحظى بتجربة
يفوح بها عبير النكهات والتوابلطعام في آجواء

...لك أكلة شرقية تقليدية رائعة نعد

 استمتع بأفضل تجربة لتناول الطعام من الغداء
مع اإلطاللة على البحرة الدمشقية المذهلة إلى

 
ًً

...العشاء الراقي على األضواء المتأللئة ليال

 نذهب بإبداعات الطهي المتميز خارج حدودها المألوفة

 فنحن ال نقدم اي من الوجبات الغربية المعروفة
ً
 وإنما أطباقالغربي مع اختالف الوصفات كليا

والسلطات مع تشكيلة من المقبالتخاصة تشمل وجبات الدجاج المميزة و لحم الضأن أو العجل
ً
 والغير متوفرة إال في مطعمنا

ً
... الخاصة أيضا

داماسكينو مول ط3
0993199948 - 2133381

القصاع - جانب مخبز القصاع
447500 - 0993199966

كفرسوسة - مقابل الحديقة 
2128885 - 0996722227

...

بينما 
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الغراتان:

الغراتان طبق رئيسي فرنسي األصل اشتهر في المطبخين 

ر في صواني بالفرن 
ّ

العالمي والعربي وهو عبارة عن مكونات تحض

ف الوجه من طبقة من الجبن، والبشاميل ليكون ذهبّي 
ّ
على أن يتأل

اللون بعد الخروج من الفرن، تختلف وصفات الغراتان من بلٍد إلى 

 
ً
ى من بيٍت إلى آخر فكانت الوصفة األقدم واألكثر تعارفا

ّ
آخر وحت

هي غراتان البطاطس قبل أن تبدأ بتقّبل اإلضافات من خضروات مثل 

 
ً

عة عادة
ّ
الباذنجان، الهليون، القرنبيط، السبانخ، الفطر، تكون مقط

إلى دوائر أو شرائح طويلة، ذلك إلى جانب وصفات متنّوعة من 

رة بالدجاج، الكوسا، المعكرونة، اللحم وحتى ثمار 
ّ

الغراتان محض

البحر والسمك وغيرها، واليوم سأقدم منها طبق كوسا غراتان.

طريقة التحضير:

سلطة ناتشوز بسوس تارت الشوكوال والكراميل بالبندق:
الرانش:

نقوم بتقسيم الكوسا إلى النصف ونقوم 
بسلقها بالماء حتى االستواء. بعد أن تبرد نقوم 

بتفريغ اللب الموجود في الكوسا
ثم نقوم بملئها باللحم المفروم المقلي 

بالسمن مع الملح والفلفل
ثم نقوم بتحضير البشاميل : نذوب ملعقة زبدة 

لكل ملعقة طحين ونحمصه حتى يتغير لونه ثم 
 من الحليب مع التحريك المتسمر 

ً
نضيف كوبا

حتى الغليان، ثم نضيف طبقة منه فوق طبقة 
اللحم. نرش جبن الموزاريال على الوجه ونضعها 

في الفرن حتى يتحمر الوجه.

»يستخدم كطبق مقبالت أو كطبق رئيسي في 
حال تواجد الرز بجانبه مع كمية بشاميل أكبر«.

لكل من يرغب بالتعرف إلى تفاصيل الوصفات وطريقة 

تحضير غيرها من الوصفات تابعوا صفحتي على 

الفيسبوك واالنستاغرام:

المكونات:
شيبس ناتشوز - خس مفروم - جزر مبشور – ذرة –افوكادو 

- بندورة مقطعة مكعبات - فاصولية حمراء 

للسوس الرانش:
3 معالق ماينويز مع 3 معالق لبن 1 ملعقة زيت زيتون ,  

بودرة بصل وبوردة ثوم , اوريغانو, ملح , عصرة ليمون

هذا الطبق مكون من 3 طبقات وهو من أطباق الحلوى الشهية، 
والتي يمكنكم تجربتها ضمن المنزل وفي أي مكان أنتم 

متواجدون فيه.

الطبقة األولى:
- 2  كوب بسكويت مطحون

- 50 غ زبدة ,
 - 2 ملعقة كبيرة نوتيال »شوكوال سائلة«

- 1  ملعقة كبيرة كاكاو
نقوم بخلط المكونات مع بعض ونرصها في قالب التارت حتى 

تتماسك ونضعها بالبراد 

الطبقة الثانية من »الكراميل« : 
نصف كوب سكر ، علبة قشطة ، رشة ملح، بندق محمص و 

مكسر قطع خشنة.
نقوم بكرملة السكر في المقالة وعندما يبدأ بالتحول لكراميل 

نضيف علبة القشطة ونحرك بسرعة ونضيف رشة ملح، ثم 
نضعهم فوق الطبقة األولى ثم نرش البندق على الوجه.

الطبقة الثالثة:
 ألواح شوكوال »مرة أو حلوة حسب الرغبة«، علبة قشطة، نذوب 

الشوكوال بحمام مائي و نضيف علبة القشطة عليها ثم نضعها 
فوق الطبقة الثانية، يوضع بالبراد ويزين بالبندق المحمص.

Sarah’s Recipes

sarah.s.recipes
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Aviation Security اسأل الكابتن

 هي نوع من الرخصة التجريبية التي تسمح لحاملها بالعمل 

كطيار للطائرة وتدفع له مقابل عملها.

يتم االتفاق على الشروط األساسية للحصول على 

 من قبل منظمة 
ً
الترخيص واالمتيازات التي تمنحها دوليا

الطيران المدني الدولي )ICAO( لكن التنفيذ الفعلي يختلف 

 لمنظمة الطيران المدني 
ً
 من بلد إلى آخر، وفقا

ً
 كبيرا

ً
اختالفا

الدولي »ICAO« ليكون مؤهالً للحصول على رخصة طيار 

تجاري ، يجب على مقدم الطلب مايلي: 

 على القراءة والتحدث والكتابة وفهم اللغة 
ً
• أن تكون قادرا

اإلنجليزية

• يحمل بالفعل رخصة طيار خاص

• تلقى التدريب في مجاالت الطيار التجاري

• أكمل االمتحانات الكتابية ذات الصلة بنجاح.

لدى منظمة الطيران المشتركة JAA العديد من الدورات 

التدريبية المعتمدة والتي تؤدي إلى إصدار ترخيص الطيار 

التجاري JAA مع تصنيف األداة دون الحصول على ترخيص 

طيار خاص أوالً.

وعند االنتهاء من هذه الشروط األساسية، سيتلقى 

 من هيئة الطيران الحاكمة 
ً
مقدم الطلب بعد ذلك امتحانا

يتكون من اختبار رحلة شفهي وعملي من أحد الفاحصين. 

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على CPL »الطائرات« قد 

 رحلة فردية عبر البالد ال تقل عن 300 نانومتر مع 
ً
أكملوا أيضا

هبوط كامل في اثنين من المطارات بخالف المطار األصلي 

للطيار.

يتم إصدار أنواع مختلفة من الشهادات أو التراخيص 

التجريبية للفئات الرئيسية من الطائرات: الطائرات ، المنطاد ، 

طائرات شراعية بالونات ، وطائرة هليكوبتر، كما هو مذكور 

أدناه ، بناًء على اختصاص اإلصدار ، قد تكون جميعها على 

A commercial pilot license (CPL)       (CPL) رخصة الطيار التجاري
 is a type of pilot license  that permits the 
holder to act as a pilot of an aircraft and be paid 
for his/her work.
The basic requirements to obtain the license 
and the privileges it confers are agreed 
internationally by international civil aviation 
organization  )ICAO(. However the actual 
implementation varies quite widely from 
country to country. According to ICAO, to 
be eligible for a commercial pilot license, the 
applicant must;
• be able to read, speak, write, and understand 
English  
• already hold a private pilot license  
• have received training in the areas of a 
commercial pilot
• successfully complete the relevant written 
exams.
The JAA has several approved courses leading 
to the issue of a JAA commercial pilot›s 
license with an instrument rating without 
first obtaining a private pilot  s license. 
Upon completing those prerequisites the 
applicant will then receive an exam from the 
governing aviation body that consists of an 
oral and practical flight test from an examiner. 
Applicants for a CPL )airplanes( must also have 
completed a solo cross-country flight of at least 
300 nm with full-stop landings at two airfields 
other than the pilot›s airfield of origin.Different 

الكابتن موسى بطرس 

types of commercial pilot certificates or 
licenses are issued for the major categories 
of aircraft: airplanes, airship, balloons  gliders 
,and helicopter . As noted below, depending 
on the issuing jurisdiction these may all be 
on the same document.
A certificate/license will contain a number of 
sub-qualifications or ratings. These specify 
in more detail the actual privileges of the 
license, including the types of aircraft that 
can be flown )single-engine or multiengine(, 
whether flight under instrument flight rules 
is allowed )instrument rating(, and whether 
instructing and examining of trainee pilots 
can be done )instructor or examiner rating(. 
It may be possible to show these ratings at 
different levels.
Some JAA states )but not the United States( 
restrict the use of the title »Captain« to CPL 
holders and above

نفس المستند.

سوف تحتوي الشهادة / الترخيص على عدد من 

المؤهالت الفرعية أو التصنيفات. وهي تحدد بمزيد من 

التفصيل االمتيازات الفعلية للترخيص ، بما في ذلك 

أنواع الطائرات التي يمكن نقلها »ذات المحرك الواحد أو 

متعدد المحركات« ، وما إذا كان الطيران بموجب قواعد 

 به »تصنيف األداة« ، وما إذا كان 
ً
رحلة الصك مسموحا

التدريب على الطيارين المتدربين أم ال، كما يمكنه 

القيام  »تقييم مدرب أو فاحص«.

و قد يكون من الممكن إظهار هذه التصنيفات على 

مستويات مختلفة.

تقتصر بعض دول JAA »وليس الواليات المتحدة« 

استخدام عنوان »Captain« على حاملي CPL وما 

فوق.



Fleet

A320-231

Business 12

1 IN Fleet

1 IN Fleet

Economy 174

Economy 144

A320-211

طائرات أجنحة الشام

FLY BEYOND THE LIMITS

مكاتب الشركة الرئيسية: شارع الفردوس

هاتـف: 9211 11 963+
فاكس: 3354506 11 963+

الكويت / الكويت
مالك للسياحة والسفر

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

مكتب أسفار للسفر

Moskovian 28/127
Yerevan Armenia

T: 0 4 1 8  5 2 8 9 6

مكتب لمار للسفر
T :  0 1 1  4 1 9 3 2 2 2

أجنحة الشام للسياحة والسفر
T :  0 1 1  2 2 2 7 8 5 5

الشاهين للسياحة والسفر
T :  0 1 1  4 6 5 1 1 1 5

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

أجنحة الشام
T :  + 9 6 3  5 2  4 2  6 7 8 2
F :  + 9 6 3  5 2  4 4  7 6 5 4 4
F :  + 9 6 3  9 3 8  4 5 5  9 4 8

أجنحة الشام - بغداد

T :  + 9 6 4  7 7 0  7 9 6  2 6 5 1
F :  + 9 6 4  7 9 0  5 1 4  3 4 3 4

جدة / السعودية

ُعمان / مسقط

العراق / النجف

سورية / الالذقية

بلوسكاي للسياحة والسفر

الرافدين للسياحة والسفر - النجف 

أجنحة الشام

مكتب لمار للسفر
T :  0 1 2  6 9 8 8 8 7 7

أجنحة الشام للسياحة والسفر
T :  0 1 2  2 8 9 5 2 7 5

أجنحة الشام للسياحة والسفر
T :  0 1 2  2 8 9 5 2 7 5

T :  + 9 6 8  2 2  0 4  0 9 9 9
F :  + 9 6 8  9 9  3 3  0 7 1 1

T :  + 9 6 4  7 8  1 0  6 1  5 8  1 9

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

الرياض / السعودية

يريفان

سورية / القامشلي

العراق / بغداد 

العراق / أربيل

كواال لمبور / ماليزيا

السودان / الخرطوم

روسيا/موسكو

سورية / حلب

سورية / حمص

إيران / طهران

زوزوك للطيران

KK BAKTI TRAVEL & TOURS

Gulf  United 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   

                   

T :  + 2 4  9 1 8  3 7 9 9  8 6 1
F :  + 2 4  9 1 8  3 7 9  9 3 2 3

صبرا للسياحة والسفر

اإلمارات العربية المتحدة 

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

فالي آند مور

المانيا/ المانيا
McSa e travel solutions UG

M :  + 4 9  3 0  3 3 3  0 8 3  0 3
H o t l i n e :  + 9 4  1 7 6  7 0 6  8 3 8  8 5 5

T:   +7 (495) 640 69 89
E-mail:  info@aerocgl.ru
Web:  www.aerocgl.ru

فندق الشيراتون 

فندق السفير 

مهد البراق

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

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

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

الوكالء المعتمدون:

A320-212

Business 12
2 IN Fleet

Economy 144

      M :  ( + 6 0 )  1 1 6 0 7 3 7 5 6 9

 
3 2 7 1 3 8 7 3 5
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shortcut to the products you’ve chosen once 
the discounts have started.
-Sign up for Amazon Prime, because the online 
sales giant gives Prime members exclusive 
discounts as well as early access to »amazing 
offers« )those usually sold within minutes( 30 
minutes before the rest of the Internet. Time 
is considered crucial on Black Friday.  

Big Day Shopping Tips:
-Online shopping is usually a fun activity, 
but you are in a race to bring items to your 
shopping cart and purchase them before 
offers become unavailable, don›t worry - we 
have some tips to help you get the best deals 
available today.

 -Create an online accounts where 
you’re going to shop at during 
Black Friday, in order to speed 
up the checkout process on that 
particular day. Also, make sure to 
take note of your account details.
- Do not share unnecessary 
information on different websites 
since there are many phishing 

scams and they spread widely 
specifically on Black Friday 
weekend. So, be wary of any 
emails purportedly from a 
major showroom that requests 
additional information, remember: 
don’t give out your bank details 
and personal information and 
never respond or click on any 
hyperlinks. If in doubt, directly 
contact the seller who is selling 
the items.
- -Keep away from mobile 
shopping. This may be convenient, 
but shopping on your mobile 
phone poses security risks on 
Black Friday. Frauds include short 
URLs on social media.
  

31
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November 29th is the day of Black Friday, to 
everyone who’s curious to know. The 29th would be 
the first day of the whole sale week, which is the 
most exciting week for shoppers! Black Friday has 
become one of the biggest events in the world. This 
event takes place only once a year. Black Friday 
is the perfect opportunity for those who wish to 
spend their whole day shopping, because there 
are fantastic discounts on pretty much everything. 
That’s why people should really take advantage of 
that day and size irreplaceable buying opportunities. 
To help you prepare for the guilt-free shopping spree, 
we›ve created a guide to everything you need to 
know about Black Friday, including this year›s start 
date, how to find the best deals, and how to be safe 
when shopping online.

What About Black Friday?

What is Black Friday?
Black Friday is a tradition emanating from America, where traders 
cut prices on a wide range of items stacked on the day after 
Thanksgiving. 
We also mentioned that the official day of Black Friday 2019 is 
November 29th, however, many traders actually start lowering 
their prices starting from mid-November in an attempt to be 
more competitive in the market, so stay tuned for the discounts 
throughout the month.
This also applies to online shopping, where sales typically work for 
a long time to help improve the online sales & the delivery process. Although it is still early to 

know the specific deals of 
Black Friday 2019, there are 
ways you can be sure that 
you are the first to know 
when stores announce 
discounts.
-The ”Telegraph“ always 
update their blog with 
offers as soon as they’re 
available, so they should be 
noted before the big day. 
-You can subscribe to 
newsletters by email from 
different brands/stores, 
download their apps, follow 
their social media accounts 
like, Facebook, Instagram 
and Twitter. By doing so, 
you’ll get more notifications 
to keep you in the loop.
-It›s a good idea to do your 
research in advance and 
bookmark the products you 
want to purchase, by doing 
so, you can create a faster 

29
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Its booths are air conditioned and 
when you reach the top you’ll get a 
breathtaking view overlooking the 
Emirate of Sharjah and up to the 
Gulf coast extending to Dubai.
Sharjah›s Al Qasba Canal occupies 
an important place on the map of 
tourist attractions in the UAE in 
general, and in the Emirate itself 
in particular. This tourist attraction 
includes creativity, beauty, art, 
entertainment, culture and business. 
This family atmosphere that 

combines originality, beauty and modernity offers full 
satisfaction to the visitor all in one place.
Al Qasba has a large mosque built in an Islamic style to 
complement the details of the architectural splendor, and 
distinctive service facilities, such as the theater, which can 
accommodate about 300 people. This theater always has 
musical performances, singing and poetry. The Barjeel Art 

Gallery, a business center that provides support 
and legal advice to entrepreneurs, the Al Qasba 
Forum and the dancing musical fountain have 
made Al Qasba a delightful area for tourism, 
and a destination for those seeking comfort and 
oriental charm.
Al Qasba is characterized by picturesque 

and scattered trees, which give it an 
attractive atmosphere in addition to 
the presence of a water fountain, which 
starts from the industrial canal, located 
in the heart of Al Qasba, up to about a 
square kilometer. You’ll find many small 
boats made of wood that you can ride to 
go to Khalid Lake and Al Khan Lake.
It is worth mentioning that the 
restaurants located in Al Qasba offer 
various types of cuisines, the most 
important of which are Indian, Italian, 
Lebanese, French, Greek, Chinese and 
Syrian.
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Tourism in Arab countries 

have very unique flavor, where 

tourist attractions are engraved 

with beautify and civilization. 

Sharjah is one of the most 

prominent tourism locations in 

the UAE.

Al Qasba is a unique waterfront 

community that is considered 

one of the best tourism 

locations in Sharjah. It offers 

many leisure activities that are 

suitable for all ages. 

The Emirates Eye wheel, 

one of Al Qasba’s great 

experiences, rises to a length 

of 60 meters, and is one of the 

main attractions in Al Qasba. 

 A Tourist Trip
 to Al Qasba…
 Sharjah’s
 Beautiful
Landmark

24 25
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New Year›s bells will Ring in Sydney First
Sydney is one of the first cities in the world to 

welcome the New Year because of the time difference 

as it is located in the far east of the globe, and those 

who wish to celebrate the New Year in the winter of 

Sydney will have the opportunity to see the most 

spectacular fireworks that kick off Harbor Bridge and 

the Opera House.

New Year Celebrations in Beirut... A 
mix Between East and West
The Lebanese capital Beirut is considered one of the 

greatest tourist destinations that is characterized 

by diversity in activities and New Year celebrations 

because of its fame as a country of art, music and 

concerts that are organized by the city to celebrate 

the new year.
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Will you celebrate New Years Eve in 
Dubai? Here›s how to choose which 
place suits you best
Dubai has always been the most exciting country 
to celebrate the New Year with its stunning 
fireworks.
Welcome to the Royal Gala Restaurant at The 
Atlantis, The Palm. A spectacular restaurant 
where you can enjoy firework shows while 
sending your children to a safe and fun play area 
located in the restaurant.

Snow lovers... Moscow is Your Icy 
Destination for the New Year 
If you’re looking for a holiday in a colder area, 
Moscow is your perfect destination to celebrate 
New Year›s Eve, especially when you visit the 
Red Square, which celebrates the New Year in 
its very own Russian way. We also recommend 
visiting the famous chocolate factory, Krasny 
Oktyabr, and try its delicious fancy chocolate 
pieces. 

18



AL MUSAFIR AL MUSAFIRNovember 2019November 2019 1918

On New 
Year›s Eve... 
How will 
the World 
Celebrate?

As the end of the 
year draws to a close, 
many people want to 
visit countries with big 
celebrations and fireworks 
that illuminate their New 
Year›s Eve with Christmas 
lights and decorations.
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Khawaja“ bridge, where you can enjoy the 

view of the waters of the river Zaindeh 

Road.

”Manar Janban“ is a miracle of Isfahan art, a 

building built on the famous ascetic shrine 

Amo Abdullah in the form of two beacons. 

If you move one of the beacons in his 

hands, the whole building moves, this case 

is a unique phenomenon in architecture.

Isfahan is also characterized by its stunning 

ancient markets such as the market or 

bazaar of Isfahan, the old market of the 

city, which includes several attractive archaeological 

sections of historical and tourist value, including Khans. 

They were constructed in a wonderful manner, most 

notably engraving and carving on stone, ceramics 

and hardwood, so that the market has become a 

center for the sale and purchase of goods like Isfahani 

handicrafts, which represent the most famous 

handicrafts products in the world. The artistic value of 

this is reflected in the skill of inlaying and painting, and 

the manufacture of pots and artifacts of gold, silver 

and copper, in addition to all this weaving the finest 

handmade carpets known globally.

16 17



AL MUSAFIR AL MUSAFIRNovember 2019November 2019

Isfahan... a New Direct Destination of 
Cham Wings Airlines

Isfahan is one of the most beautiful and most 

attractive cities in Iran. It is also the third largest 

city in terms of population and the third most 

important of tourist cities. The reason is that it 

is a city capable of satisfying all tastes to attract 

visitors and travel enthusiasts. It is a historical 

vessel, famous for its beauty. Not to mention the 

moderate climate that it has, which allows it to be 

a great tourist destination in any season of the 

year.

Isfahan has many amazing landmarks, from 

ancient historical sites and magnificent Islamic 

architecture, bridges, beautiful domes, minarets 

and charming tiles, to a friendly local culture, 

delicious dishes, along with attractive traditional 

markets, and many natural places that make 

Isfahan the best city for holidays, being a 

charming city that’s worth discovering.

In every corner of this city, you can find historical 

impact that is rooted in the earlier eras, so its 

effects cannot be limited to a list or to a specific 

era. It’s no exaggeration to say that the square 

of Imam Khomeini in the city of Isfahan is one of 

the most beautiful central squares in the whole 

world, it’s surrounded by archaeological buildings. 

Not forgetting to mention the Mosque of Sheikh 

1514

Lotfollah, Bab al-Qaysariya, Qasr Aali Qabu and 

Naqsh-e Jahan Square.

It is surrounded by a lush garden that bears its 

name. The walls of the building are decorated with 

beautiful inscriptions, called the 40 pillars. There 

is a secret. The fact is that they contain only 

twenty columns, but the reflection of the columns 

on the water shows double.

Anyone who cites the name of Esfahan must 

think of the name of its most important heritage 

bridge, the Se and Se Bel, which is built with a 

unique architecture, followed directly by the ”Bel 
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Cham Wings Airlines is the Official Carrier 
for Guests of the 3rd Syrian Media Festival

Cham Wings and Athletics

It is not the first time that 
Cham Wings Airlines has 
participated in supporting 
the various activities of the 
media and press in Syria. The 
company transferred a number 
of guests of Damascus who 
participated in the third Syrian 
Media Festival held by the 
General Union of Journalists 
in Syria on Saturday, the 12th 
of October, 2019 Assad Opera 
House for Culture and Arts 
»Damascus Opera« and under 
the authority of the Central 
Command of the Arab Socialist 
Baath Party  represented by 
Comrade Dr. Mehdi Dakhlallah, 
Member of the Central 
Command of the Arab Socialist 
Baath Party - Head of the 
Office of Preparation, Culture 
and Central Media Mr. Emad 
Sara, Minister of Media, Mr. 
Mousa Abdel Nour, President 
of the Union of Journalists in 
Syria, Major General Hassan 
Hassan, Director of the 

Political Department of the Syrian Arab Army, as well as the directors of 
various media bodies and institutions, as well as members of the Syrian 
People›s Assembly, journalists, intellectuals and artists, both Syrian and 
Arab. Among the guests of the festival were Mr. Moayad Aziz Al-Lami, 
President of the General Union of Arab Journalists, the President of 
the Iraqi Journalists Syndicate, Mr. Al-Sadiq Ibrahim Ahmed Ibrahim, 
President of the General Union of African Journalists and the President 
of the Union of Journalists in Sudan. This is a positive step for the 
company to believe in its pioneering and effective role in supporting the 
Syrian press and media continuously. During the festival, a performance 
was led by Maestro André Maalouli, Director General of Dar Al-Assad 
for Culture and Arts.  Prizes were passed out and the winners of the 
Syrian media »Press, Radio and Television« were honored. The sponsors 
of the festival were also honored and an honorary shield was given to 
the official carrier, Cham Wings Airlines, in recognition of its continued 
efforts in supporting the Syrian press and media.

Cham Wings Airlines is considered one of the 
leading national companies that provides unlimited 
support for the sports of the Army Club. The goals 
were never profitable, but its support came in 
the belief of the strong partnership with Syrian 
sports, it was actually full of care and attention, 
where the support didn’t stop at only sponsoring 
the team. The Directors at Cham Wings Airlines 
had bigger ambitions than this, they even reached 
the sponsorship of the documentation of the club. 
Cham Wings Airlines is one of the most important 
sponsors of this great club and has been for years. 
The beginning of this sponsorship was a book 
called, ”Zaeem.“ This book speaks about the history 
of the Football team. The journalist Mahmoud 
Qarqura, head of the sports section of Al-Watan 

newspaper, was able to document the book in 
a beautiful and smooth manner. The company›s 
aspirations did not stop at this book, but was 
also a great supporter in the completion of a new 
book on the history of the Army Basketball Club, 
which was prepared by the journalist Muhannad 
Al-Hasani, this book summarizes not only the 
beginnings of the Army Basketball Club, but 
also all of their accomplishments, especially 
the last five years. The basketball team of this 
club, managed to obtain four successive titles, 
the Directors of Cham Wings were extremely 
consumed by the idea of supporting all the types 
of sports in Syria. This confirms it as a main 
participant in the process of building the sporting 
civilization in Syria. 

13
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Cham Wings Airlines… the Official Golden Sponsor 
of, “Re-build Syria” for the Fifth Annual Exhibition

1110

to transfer visitors and economic delegations 
to these events and forums, but also to 
promote Syria and the opportunities available, 
while contributing to the process of economic 
recovery.
During the exhibition days, the company 
presented many offers in addition to booking 
services, issuing tickets, adjusting bookings, 
answering inquiries and others for exhibitors 
participating in the exhibition as well as its 
visitors. It is worth mentioning that Cham Wings 
Airlines operates regular direct flights from 
Damascus International Airport to many Arab, 
regional and international stations and works 
with all its capacity to achieve the ambitions 
and meet the needs of its passengers wherever 
they are and within the highest standards of 
safety and security.

Cham Wings Airlines participated in the Golden 
Sponsorship of the ”Re-build Syria.“ This 
Exhibition was for the reconstruction of Syria, 
which took place in September 2019 at the new 
Exhibition City. 
With this participation, Cham Wings Airlines 
sees its that its responsibility is to contribute 
to the support of the recovery from the 
effects of terrorism that have affected Syria 
in previous years. Its responsibility is not only 
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Pink October…
»Your Life is Precious... Early Detection Means Safety«

Every year in October, the whole world stands in a 
fateful challenge against the fight against disease 
and fear. This month aims to raise awareness of 
breast cancer, uniting the efforts of governments 
and institutions to take appropriate solutions to 
address the disease.
During the month, known as the ”pink month,“ 
a limit to the spread of breast cancer began. 
Prevention has become more and more popular 
due to early detection. In the past, women were 
afraid of mentioning the name of the disease 

and tried to find the terms coinciding with the word, ”cancer.“ 
Today, women are more powerful than ever and they have 
faced this disease. This made women highly involved in the 
early detection of Breast Cancer.  Due to the goals of the 
social responsibility of Cham Wings Airlines, such as spreading 
awareness in all types of categories and difficulties, Cham 
Wings launched a campaign, »Your life is expensive… early 
detection is safety«. Cham Wings believes that the attention 
given to health, especially the awareness of women, is of 
great importance, being the key element to build a healthy 
and sophisticated society, which requires investing the days 
of the Pink Month to highlight the approach of early detection 
of breast cancer. This gives women a great opportunity to 
preserve their lives and face the disease through awareness, 
prevention and will. Early detection is a simple test that helps 
you detect potential malignancies at the earliest possible 
stage and makes a significant difference and decisive factor in 

future outcomes as it boosts the chances 
of recovery by 95%. Since women are the 
most powerful element of safety in the life 
of the family and society, we want them to 
stay powerful. They are love, sacrifice and 
tenderness.

8
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Cham Wings Aviation Honors Athletes and 
Artists in Aleppo

contributed to the service of the country 
and gave loyalty with all love and sincerity.
War correspondent, Ahmed Sadek, was 
honored as one of the most important 
media professionals in recognition of their 
great role in the face of the media war 
launched against Syria as well as their 
role in exposing the media misinformation 
practiced by major countries during the 
terrorist war.
Former Syrian footballer Mahmoud Al-
Sayyed expressed his happiness with this 
honor, where he also appreciates all of the 
efforts done in the sports field.

Under the title ”There is always 
something worth living for in 
Aleppo“, Cham Wings Aviation 
honored a number of sports, art 
and media stars in an art festival 
in Aleppo that included a variety 
of musical vocals at the Al-Horria 
club.
During the festival, a number of 
dignitaries in the field of sports 
and art were honored, including 
football player Abdul Ghani 
Tateesh, Captain Haitham Bireh 
Jekli, Aleppo actor Fadel Wafi 
and actress Hana Nassour, who 
expressed her happiness with 

the presence of the steadfast 
residents of Aleppo.
Mr. Khaled Sheikh Ibrahim, Head 
of Marketing at Cham Wings 
Airlines, said: ”There is great 
importance for Cham Wings to 
be present in Aleppo and provide 
support for the stars of sports, 
media and art. Their efforts and 
great roles during the war years 
are highly appreciated.“ Adding 
that honoring them gives a 
civilized image and confirms that 
the pulse of life has returned to 
the city of Aleppo again.
Major General Mowaffaq 

Jumaa, President of the Sports 
Federation, stressed during 
the ceremony the importance 
of embracing the city of 
Aleppo, which has recovered 
from terrorism, adding that 
this festival is in support of 
sports, athletes, creators and 
distinguished in the field of 
media and art and a confirmation 
of the return of the city of 
Aleppo in all fields.
Sports commentator Kamel Najmi 
said: The fulfillment is not only 
to fulfill and hence comes the 
importance of honoring all who 
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Cham Wings Airlines Begins Operating Director 

Weekly Flights from Damascus International Airport to the 

Chinese city of Shenzhen via Tehran International Airport

Cham Wings Airlines will start its first direct 
flights from Damascus and through Tehran 
International Airport to Shenzhen city in China 
starting from the beginning of November, twice 
a week. This ambitious step comes within the 
framework of the expansion operations carried 
out by Cham Wings Airlines on its network 
of stations to meet the needs and desires 
of its passengers and connect them with 
their required stations, which are of particular 
importance, especially in regards to commercial, 
economic, tourism and cultural. 
The new route, will benefit Syrian and Chinese 
businessmen, since it will enable travels between 
both destinations and this will support trade and 
tourism exchanges between the two countries. 
On this occasion, the Commercial Department of 

Cham Wings Airlines announced the launch of special 
offers and suitable prices on the airline tickets for 
this new route, encouraging people to travel to this 
new destination. 
With the addition of the city »Shenzhen« on the map 
of Cham Wings Airlines, the number of direct and 
indirect stations now totals up to more than 17 Arab, 
regional and international. Cham Wings Airlines is a 
national private carrier, which was established at the 
end of 2007 in Syria. It operates flights on its Airbus 
aircrafts of different capacities, from Damascus 
International Airport to: Kuwait, Sharjah, Muscat, 
Baghdad, Najaf, Basra , Erbil, Tehran, Esfahan, 
Moscow, Yerevan, the capital of Armenia, Khartoum, 
Beirut, and Qamishli in addition to the direct flights 
to Jeddah, Riyadh, Kuala Lumpur, Shanghai and 
currently to the Chinese city of Shenzhen. 

تـذكـرة سـفـر مجـانيـة
الى أي وجـهـة من وجـهـاتـنـا الـمـبـاشـرة

عـنـد حصـولـك عـلـى 1000 نـقـطـة
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Dear travelers…

From the last issue of the ”Al Musafer“ magazine until now, we always hope to be portrayed 
as a national private airline that aspires to always be a leader, and gives efforts to reach that 
aspiration constantly. Our belief that successful entrepreneurship in the world of business can 
only be completed by upgrading all levels of service, as well as updating them, to keep pace with 
the world’s leading airlines, in order to provide our customers that same added value while putting 
them at the top of our priorities. 
Since its establishment, Cham Wings Airlines has set its sights on providing full satisfaction 
to passengers, with a great interest in international standards as well as quality, to fit the 
aspirations of our passengers as well as provide them a full level of satisfaction whether from 
ground services or on-board services during flights. 
The high-level of services as well as our advanced customer service caught the full attention of 
our passengers. This was revealed from the questionnaires that are provided to the passengers 
in order for them to evaluate the quality of the services in general, where they stated in the 
questionnaire that Cham Wings Airlines always makes safety and security a top priority and make 
sure that it always corresponds to the highest international standards. We are always proud to 
provide safe flights, while covering the needs of many people in our beloved Syria. 
Another objective of Cham Wings’ goal is to provide a wide range of flexible flight schedules to all 
destinations that comply with our passengers› personal commitments and movements to reach 
their destinations in a timely manner. Cham Wings has given its full support and sponsorship to 
the basketball team for the Syrian Army Club, in addition to its support to the various issues of 
society, as mentioned in the pages of this magazine. 
We are proud that we are a national company, which was born and operated in the most difficult 
circumstances, flying over all odds and obstacles, to achieve the fundamental goal of safety and 
satisfaction of travelers. Also, because leadership requires sincere and diligent work, we will not 
stand today at the limits of success achieved, but will be a first step towards great upcoming 
successes befitting the precious name of the company.
We wish you the best of wishes, a happy and comfortable trip and to meeting once again.
Chairman of the Board of Directors
                                                           

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors


