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أعزائي المسافرين..

مع تجدد اللقاء معكم عبر صفحات مجلة المسافر، أحببت أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم الغالية بأجنحة 

 لكم أننا مازلنا نعمل بكل جهد كي نرتقي بطموحاتكم ونترجم آمالكم لتحقيق معادلة سفر 
ً
الشام للطيران، مؤكدا

آمن ومريح. 

 مع الكثير من النشاطات والتطورات التي ساهم في تحقيقها وتعزيزها 
ً
 مميزا

ً
ال شك بأن صيف 2019 كان صيفا

عودة األمن واألمان إلى سورية، وهو ما دفع الكثير من المغتربين السوريين  أن يعودوا إلى  الوطن الذي طالما 

اشتاقوا إليه.

ونحن كما اعتدتم علينا كنا ومازلنا  نعمل جاهدين لتنشيط الحركة السياحية واالقتصادية وربط العديد من المحطات 

 مناسبة تشجع المغتربين 
ً
 وأسعارا

ً
اإلقليمية والعالمية، خاصة في مواسم العطالت واإلجازات، لنقدم لزبائننا عروضا

وتجذب السياح من كافة أنحاء العالم. 

ويسعدنا أن نشارك  زوار مدينة دمشق هذا العام رحلتهم إلى سورية، كناقل وطني للعديد من الوفود التجارية 

 على المستوى 
ً
 عريقا

ً
واالقتصادية والفنية المشاركة في معرض دمشق الدولي، هذا المعرض الذي يحمل  تاريخا

المحلي واإلقليمي، ليشكل منذ انطالقته وحتى عامنا هذا  ذاكرة زمانية ومكانية في منطقة الشرق األوسط 

 ، حيث نقدم لكم من خالل جناحنا الخاص فيه أبرز الخدمات والعروض والتذاكر المجانية.
ً
 وأدبيا

ً
 وثقافيا

ً
 فنيا

ً
وحدثا

وألننا نؤمن بالمسؤولية االجتماعية والوطنية التي تتوج نجاحاتنا من خالل دعم نشاطات المجتمع المختلفة، تم 

تجديد عقد الرعاية الرياضية من أجنحة الشام للطيران  لنادي الجيش العربي السوري بفريقيه كرة القدم والسلة، 

متمنين لهم النجاح والتوفيق، ونرحب بالكثير من الفعاليات والمشاريع الهادفة إلى التطوير والتحديث.

 أود أن أنتهز الفرصة ألبارك السواعد التي تعمل معنا في الشركة والجهود التي تبذل كي تبقى أجنحة الشام 
ً
أخيرا

للطيران الخيار األول واألفضل لجميع مسافرينا.

 مع تمنياتي القلبية لكم برحلة سعيدة ووصول آمن ومريح وإلى لقاء قريب بإذن الله..
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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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«استمتع بأبرز 
الخدمات..

وأشهى الوجبات 
عبر خطوط 

أجنحة الشام 
للطيران وعش 

تجربة فريدة من 
نوعها...»

 في 
ً
طاقمنا دائما

خدمتكم 
ونتمنى لكم 

سفر آمن ومريح
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أجنحة الشام للطيران جسر سالم 
من دمشق إلى العالم 

ضمن أضخم فعالية اقتصادية، سياحية وفنية 
تشهدها سورية هذا العام، أجنحة الشام للطيران 

في سماء وأرض معرض دمشق الدولي بدورته 
 مميزة 

ً
الƠ 61، متجسدة بجناح خاص يقدم عروضا

للزائرين، وأجنحة تحلق في السماء لتنقل الوفود 
المشاركة في فعاليات المعرض، حيث اثبتت نحو 38 

دولة عربية وأجنبية مشاركتها في المعرض، ليعبر 
معرض دمشق الدولي الذي انطلق هذا العام تحت 

شعار « من دمشق إلى العالم « عن ألق سورية 
ونهضتها نحو إعادة اإلعمار والبناء.

قدم أجنحة الشام للطيران حسومات 
ُ
 هذا وست

بمقدار %10 لكافة تذاكر السفر على خطوطها 
للمحطات المباشرة، و%5 لكافة أسعار خدمات 

الشحن على متن طائراتها ورحالتها، إضافة إلى 
إجراء سحب تذاكر سفر مجانية طيلة فترة المعرض، 
واستقبال العديد من الشخصيات اإلعالمية والفنية 

واالقتصادية والدبلوماسية في جناح الشركة.
ُيذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني 

ساهم وكعادتها في كل 
ُ
الخاص في سورية، ت

عام بنقل الوفود االقتصادية والمشاركين من دول 
 لشحن بضائعهم ومعروضاتهم 

ً
مختلفة، إضافة

خالل المعرض، حيث قامت بنقل وفد مشاركي جناح 

سلطنة عمان وغيرهم، لتؤكد بذلك دورها الرائد في دعم 
الحركة االقتصادية والسياحية في سورية بكل ماتحمل من  

معاني العراقة والحضارة والمستقبل. 
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أجنحة الشام للطيران الناقل الرسمي لوفد 
السوريين األرمن المشارك في أولمبياد عموم 

األرمن في جمهورية أرمينيا

ضمن دورها المتميز في دعم النشاطات المختلفة في 
المجتمع، قامت أجنحة الشام للطيران بنقل وفد السوريين 

األرمن المشارك في أولمبياد عموم األرمن في العالم والذي 
 منها عن االهتمام 

ً
يقام في العاصمة األرمينية يريفان تعبيرا

 للرياضيين واألخوة 
ً
والرعاية لمثل هذه النشاطات ودعما

األرمن في سورية حيث ضم الوفد المشارك باألولمبياد 
١١٥ رياضيآ قادمين من دمشق، حلب، الالذقية، كسب 

والقامشلي.
هذا وأكد السيد «محمد حاج إبراهيم» سفير الجمهورية 

العربية السورية أن النتائج التي تحققت خالل هذا األولمبياد 
، واألهم هو المشاركة السورية ورفع علم الوطن 

ً
مهمة جدا

في هذا المحفل الهام.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن شكرهم للسفير على 

استقبالهم في مقر السفارة كما توجهوا بجزيل الشكر 
واالمتنان ألجنحة الشام للطيران على دعمهم وتشجيعهم 
لهذه المشاركة وعلى تميزها بخدماتها مؤكدين حرصهم 
على تحقيق أفضل النتائج وتصميمهم على الفوز في هذه 
المشاركة لمواكبة االنتصارات التي يحققها جيشنا السوري 

في محاربة اإلرهاب. 

 
ً
كما قدم رئيس الوفد المشارك للسيد السفير درعا

 يحمل العلمين السوري واألرمني.
ً
تذكاريا

مصدر مسؤول في أجنحة الشام للطيران بين أن العالقات 
 أن 

ً
السورية األرمنية متينة ومتجذرة منذ القدم، موضحا

أجنحة الشام للطيران تسير رحالت منتظمة على متن 
طائراتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار يريفان الدولي 

إضافة لتنظيم رحالت سياحية للراغبين بقضاء إجازاتهم 
وعطالتهم في أرمينيا ضمن خطة ترويج سياحي متفق 

عليها بين البلدين الصديقين سورية وأرمينيا.
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دمشق 21 اب 2019
للعام الخامس على التوالي وضمن 

رسالة أجنحة الشام للطيران في 

دعم الثقافة والفنون في سورية، 

شاركت أجنحة الشام هذا العام 

كراٍع أساسي ورسمي لمهرجان 

قوس قزح للتراث الفني السوري 

والذي يقام على مسرح مجمع مركز 

دمر الثقافي وذلك بالفترة من 21 

ولغاية 27 أب 2019 حيث أقيم بهذا 

التاريخ حفل الختام للمهرجان على 

مسرح دار األسد للثقافة والفنون 

«أوبرا دمشق».

 فنية تراثية 
ً
يتضمن المهرجان عروضا

رائعة لعدد من الفرق الفلوكلورية 

السورية التي تمثل طيف قوس 

قزح الغني الذي يعكس التنوع 

الفني التراثي في سورية وأهمها 

فرقة أشتي  للتراث الكردي، فرقة 

ميغري للتراث األرميني، فرقة بارميا 

السريانية، الفرقة الشركسية بقيادة 

الفنان بايبرس وفرقة أجيال للرقص 

الشعبي وغيرها. 

وقد وجه مدير ومنظم المهرجان 

السيد إدريس مراد في كلمته 

االفتتاحية الشكر الجزيل ألجنحة 

الشام للطيران على مبادرتها 

أجنحة الشام للطيران راٍع رسمي لمهرجان 
قوس قزح السوري بدورته الخامسة 
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ودعمها الدائم والمستمر إلنجاح هذه الدورة من مهرجان قوس قزح الخامس لهذا العام والذي يرمز إلى مختلف 

أطياف الفن السوري التراثي بهدف المحافظة عليه كما قام بتقديم درع التكريم لممثلي الشركة السيد نزار 

سليمان، المدير التجاري، والسيد أسامة ساطع، مدير تطوير األعمال.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران تساهم بشكل دائم في دعم معظم الفعاليات والنشاطات الثقافية والرياضية 

والسياحية والعلمية والفنية في سورية وذلك كجزء من رسالتها اتجاه المجتمع السوري الذي تنتمي إليه.
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قامت أجنحة الشام للطيران بتجديد تعاقدها مع نادي الجيش 

الرياضي  السوري  بفريقيه لكرة القدم والسلة، وذلك من 

خالل حفل أقامته في نادي الجيش، بحضور «اللواء ياسر 

شاهين» مدير إدارة اإلعداد البدني في الجيش والقوات 

المسلحة، ورئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران 

«السيد أنور شموط» والمدير التجاري في أجنحة الشام 

للطيران «السيد نزار سليمان» كما حضر الحفل شخصيات بارزة 

ومهمة في عالم الرياضة.

بدورها أعلنت إدارة نادي الجيش الرياضي عن تجديد تعاقدها 

مع هداف الدوري بكرة القدم محمد الواكد والعب كرة 

السلة عبد الوهاب الحموي ضمن سلسلة تعاقدات مع عدد 

من الالعبين في فريقي كرة السلة وكرة القدم للموسم 

القادم.

مدير إدارة اإلعداد البدني في الجيش والقوات المسلحة اللواء 

ياسر شاهين أكد على أن فريق الجيش سيكون بحلة جديدة 

هذا الموسم وتم ترفيع عدد من فئة الشباب إلى فئة الرجال 

 في الوقت ذاته 
ً
وأنه سيبقى منافس على البطوالت، مشيرا

إلى أن فريق الجيش من الفرق المهمة في سورية وهو 

ممثلها في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي وبطولة األندية 

العربية واستطاع الظفر بلقبي الدوري المحلي في لعبتي كرة 

أجنحة الشام للطيران تجدد تعاقدها مع نادي الجيش 
الرياضي السوري بفريقيه لكرة القدم والسلة.. 
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السلة وكرة القدم.

السيد أنور شموط رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة 

الشام للطيران والراعي الرسمي للحفل بين أن أجنحة 

الشام للطيران ترى في الرياضة حياة وفي كرة 

القدم سفير للشعوب حول العالم، كما قال: « 

 
ً
نحن ننتمي لوطن نفتخر بإنتمائنا له، ونسعى دوما

للمساهمة والمشاركة في دعم قصص النجاح في 

سورية، وعلى ذلك جاء تجديد رعايتنا لفريق الجيش 

الرياضي بفريقي كرة القدم وكرة السلة».

كما بين المدير التجاري لشركة أجنحة الشام نزار 

سليمان أن فريق الجيش من الفرق المجتهدة وهو 

محط أنظار كل السوريين لكونه يمثل سورية في 

بطولة كأس االتحاد اآلسيوي وبطولة األندية العربية 

 
ً
وتمنى أن يحرز األلقاب في المحافل الخارجية، مشيرا

إلى أن الشركة وسعت رعايتها للنادي لتشمل لعبة 

كرة السلة وسيكون هناك اهتمام بباقي األلعاب 

في المستقبل.
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في دمشق .. 

تجارة وسياحة 
وذكريات 

في دمشق العتيقة.. شوارع مليئة 

بالحب والناس الطيبين، وقلوب وأياد 

مليئة بالخير والمحبة، أينما تلتفت 

ستجد ابتسامات ودعوات صادقة 

 مرسومة في 
ً
.. ستجد وجوها

مالمحها األصالة والطيبة و االحتواء 

لكل من يمر أو يسكن بها..

سكانها الدمشقيون فخورون 

بإتقانهم ألعمالهم وحرفهم التي 

توارثوها وطوروها بإتقان وحب 

شديد لما يعملون..

أي قطعة يصنعونها وينحتونها نجد 

فيها من روحهم وفنهم وذوقهم 

األصيل.. ربما مياه دمشق من تفعل 

هذا السحر في نفوس الناس هنا.. 

أو لربما هو هواؤها.

ومع كل الظروف واألزمات التي 

 حافظوا 
ً
 أو  ونفسيا

ً
مرت فكريا

على أصالة الخلق والروح و سالمهم 

الداخلي الذي يعطي السالم لكل 

من يحظى بوصالهم..

لن تمل من التجول في أركان دمشق 

القديمة ولن تحزن على إنفاق كافة 

مدخراتك بين أحضان  دكاكينها 
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 ستخرج من أسواق 
َ
العتيقة، فمهما كان مبلغ نقودك صغيرا

دمشق وأنت سعيد محمل بما لذ وطاب.

 بالناس، فهذا 
ً
تعد سوق الحميدية من أكثر األسواق ازدحاما

المزيج العجيب من االختالط يؤلف فصوال حية  في سياق ذاكرة 

المكان، يمعن السوريون في حبها واالرتباط بها ضمن تاريخ 

موغل في الخيال والقدم يألفونه ويجالسونه، مكان قادر على 

صناعة مشهد يومي متجدد في قدمه متعدد في وجوهه، 

وبين غرب السوق وشرقها تقوم الدنيا من الساعة الخامسة 

 وال تقعد إال عند العاشرة  ليال، وفي الوسط تتعثر 
ً
صباحا

األشياء وتتناثر في فوضى منظمة.. بائعون يفترشون األرض 

يعرضون أشياء السوق، أناس بمختلف األعمار، شيوخ يجرون 

 في فسحة المدرسة 
ً
سنين عمرهم، طالب يتصيدون أحالما

وأصوات أكثر من لغة بشرية ولهجات من شمال سورية وجنوبها 

وغربها وشرقها.
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الظاهرية، والجامع األموي الكبير الذي البد أن تحط رحال 

زوار دمشق في فنائه الطاهر. 

تبدأ سوق الحميدية من «الدرويشية» نسبة إلى « درويش 

 ومدرسة في هذه النقطة 
ً
أفندي « الذي بنى جامعا

الهامة من دمشق، وتمتد إلى»المسكية» أحد فروع 

السوق وهي سوق للكتب والقرطاسية ، حتى نصل إلى 

أعمدة جوبيتير فنجد أنفسنا أمام البوابة الرئيسية للجامع 

األموي الكبير، وتتفرع عن سوق الحميدية وتحاذيها 

.
ً
أسواق كثيرة تتجاوز ال21Ơ سوقا

سوق مدحت باشا وهي سوق طويلة مسقوفة مثل 

عند زيارة السوق يمكننا الذهاب والتمتع باألماكن التراثية 

هناك، إذ تحيط بها قلعة دمشق الشهيرة التي يتقدمها 

تمثال البطل العربي التاريخي صالح الدين األيوبي وضريحه 

الذي يقع بين السوق وبين حي العمارة التاريخي، والمكتبة 

19



AL MUSAFIRSeptamber 2019

تها، ففيها يباع كل شيء يتعلق باألغذية والحبوب 
ّ

سوق الحميدية، وسوق البزورية حيث تنبعث رائحة التوابل والبهارات من أزق

والبذورات المجففة إضافة إلى السمنة العربية والزيوت والبهارات فيتلّمس الزائر عبير الماضي، بينما ينتقي األعشاب العطرّية 

التي تمتلئ بها السالل الكبيرة في كل منعطف، ويمكن مشاهدة أكياس المجففات والبخور، وال ننسى في هذه الجولة زيارة 
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ويسميها السكان سوق تفضلي يا ست  

وسوق الطويل وسوق المسكية وسوق 

القيشاني التي تباع فيها الكلف واألزرار 

وسواها وسوق الصوف وسوق القطن 

وسوق العبي للعباءات العربية، وكل 

هذه األسواق أخذت أسماءها بالطبع من 

المنتجات التي تباع فيها..

ولكي اليمل الزائر أو يأخذ التعب منه مأخذه، 

لم ينس بناة السوق أن يبنوا استراحات 

وهي عبارة عن محال لبيع الحلويات الشامية 

األصلية كالبوظة ذات األنواع المتعددة 

بالبندق واللوز والجوز والفستق الحلبي 

والمحالية والسحلب..كما لم ينس بناة 

السوق بناء مصليات ومساجد صغيرة الحجم 

يدخل إليها زائر السوق ليغسل يديه ورجليه 

بماء الفيجة..ويستطيع زائر هذه األسواق 

القديمة أن يختتم جولته في مقهى 

النوفرة الشهير الذي يقام لرواده، وهم 

كثير من الخانات، أبرزها خان أسعد باشا العظم.

 إلى سوق الحريقة المختصة باألقمشة وسوق الخياطين 

وسوق الصاغة وسوق المناخلية وسوق العصرونية 

وسوق القباقبية وسوق السروجية «صناع سروج الخيل» 

وسوق الحرير وسوق العرائس الخاصة بلوازم األعراس 

كثر بحيث يحتاج الراغب في تناول كأس من الشاي أو 

فنجان القهوة أو أخذ النرجيلة إلى االنتظار حتى تخلو إحدى 

الطاوالت القليلة ليجلس عليها ويستمتع بالجلسة التي 

تعد من جلسات العمر .
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سيفان .. 
ة 

ّ
بحيرة أرمني

خرافية الجمال 

في نافذة على أرمينيا نتعرف 
إلى بحيرة سيفان، وهي واحدة 

من أكبر البحيرات في العالم 
والتي تتربع على ارتفاع كبير 

فوق سطح البحر.
قطعة هابطة من السماء الزرقاء 

بين الجبال، هكذا وصف األديب 
الروسي مكسيم غوركي بحيرة 

سيفان.
«حسناء أرمينيا» ترتفع أكثر 

من 1900 متر فوق سطح 
البحر، بمياهها النقية والعذبة 
ومساحتها التي تتجاوز األلف 
كيلومتر مربع، تثير الدهشة 

 حين يمتزج 
ً
واالستغراب، خصوصا

لونها األزرق باألبيض، وعندما 
تكون السماء صافية تأخذ 

.
ً
 فيروزيا

ً
البحيرة لونا

المزيج الفريد بين مساحتها 
ومياهها وموقعها بين الجبال 

 للسياح من 
ً
جعلها مقصدا

مختلف أنحاء العالم، ويقول 
هايك هاروتيونيان، صاحب مطعم 

على ضفاف بحيرة سيفان في 
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تصريح له: إن الطقس متقلب لكن هذا ال يمنع 
السياح من زيارة البحيرة في كل المواسم، وهناك 

فنادق تقدم  كل ما يحتاج إليه السياح ليرتاحوا 
.
ً
 ممتعا

ً
ويمضوا وقتا

كما تضيف اآلثار التاريخية واألديرة العائدة إلى أكثر 
من 100 عام، جمالها على هذه البحيرة التي تعد 

من أكبر البحيرات،  ويوجد هناك على شواطئ البحيرة 
عدد من المنتجعات الصحية والترفيهية التي تقدم 
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لك خدمات المساج والطب البديل وخدمات أخرى ترفيهية 
مثل توفير أماكن خاصة مجهزة لممارسة أنواع الرياضة 
المختلفة، مع وجود عدد من المطاعم والمقاهي التي 

تقدم لك الوجبات الشهيرة والشعبية في أرمينيا.
بالنسبة ألرمينيا فإن الجبال تخلع ثوبها األجرد لتكتسي 
 نتيجة كثافة األشجار، بعضها معمر وباسق 

ً
 مختلفا

ً
لونا

، وهو ما جعلها قبلة أنظار علماء األحياء بسبب تنوعها
ً
جدا

 البيولوجي وثراء حياتها البرية، فهناك حشرات وأبرزها 
النحل الذي يهتم بتربيته المزارعون ورعاة الكنائس 

وينتجون منه كميات كبيرة تعرض للبيع لدى بسطات 
األهالي أو خدم األديرة، كما يلتفت نظر العلماء إلى أنواع 

فريدة من الزواحف والزهور في أرمينيا.
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على الرغم من شواطئها الذهبية 
الخالبة وطبيعتها الساحرة إال 

أن تشيلي تعد واحدة من أفضل 
وجهات المراقبة الفلكية في العالم، 

حيث تجذب مزارع الكروم والنباتات 
والحيوانات ومصانع البيسكو ولوحات 

النجوم المميزة، المئات من السياح 
الذين يستمتعون بالمناظر الطبيعية 

الخضراء التي تقع في الجبال.
إلى وادي إلكوي الذي يقع في قلب 

منطقة دي كوكيمبو موطن الكثير 
من الظواهر الطبيعية والسماوية، 

ويكتمل سحر الوادي بالمسارات 
الطبيعية الجميلة المحاطة بجبال 

األنديز المهيبة، ويبعد حوالي 450 
 إلى الشمال من مدينة 

ً
كيلومترا

سانتياغو دي تشيلي.
وتعتبر المدينة الرئيسية في وادي 

فيكوينا من أهم المعالم  فهي 
تتألق بآثارها وأبراجها الصامدة التي 

تعود للقرون الوسطى، وتحتوي 
المدينة الملونة على الكثير من 

المقاهي الجميلة والمطاعم الرائعة، 
 سوقان 

ً
كما يوجد في الوادي أيضا

للحرفيين، حيث يمكن الحصول على 
أجمل التذكارات.

وفي عمق الوادي توجد بلدة صغيرة 
تسمى هوركون مع سوق متواضع، 
وتشمل النشاطات في الوادي على 

ركوب الخيل واالستمتاع بأشعة 

الطريق إلى المجرات يبدأ من هنا ... « وادي إلكوي» 
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الشمس والسماء الصافية بين مزارع 
الكروم الخضراء، كما ال  يمكن تفويت 

زيارة مصانع التقطير القديمة في مدينة 
بيسكو إلكوي الجذابة.

يشهد الوادي على صفاء السماء 
وينظم حركة المجرات على مدار 365 
 في السنة، وتنتشر فيه أقوى 

ً
يوما

التلسكوبات في العالم، كما يوجد 
أكثر من عشرة مراصد على طول طريق 

النجوم الذي يبدأ في بلدة ال سيرينا 
وينتهي في قرية ألكواز األنديزية.

وبالقرب من قرية فيكونيا، توجد بلدة 
فيال سيكا التي تتألأل تحت أشعة 

الشمس التي يستخدمها السكان 
المحليون لطهي الطعام، ولذلك تكثر 
فيها المطاعم الشمسية الفريدة من 

نوعها.
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بكين أيقونة الخريف المذهلة 
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ينتهي الصيف ويبدأ الخريف 

 بدء موسم سياحي جديد 
ً
معلنا

ومختلف إلى أفضل وجهات 

السفر في سبتمبر، إنه شهر 

مناسب للمسافرين غير التقليديين 

واألذكياء خاصة، ألنهم يشاهدون 

 عن الحشود 
ً
ما يحبون بعيدا

 ،
ً
السياحية، وبأسعار معقولة جدا

حيث يمتلك شهر سبتمبر سحره 

وطابعه السياحي الخاص، مع 

االختفاء التدريجي لحرارة الشمس 

الحارقة، وظهور نسائم الدفء 

والرطوبة المنعشة.

لتبدأ آسيا وأوروبا والشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وبعض 

المناطق األخرى من حول العالم 

بالتعديل من درجات حرارتها بما 

يتناسب  مع جولة جديدة في 

العالم  ومشاهد  ألنشطة 

السياحية الفريدة والمثيرة.

إلى الصين حيث سنحتاج التعمق 

بالحديث عن هذه البقعة الساحرة 

العتيقة بشيء من التفصيل 

لما تثبته باستمرار كونها إحدى 

أهم الوجهات السياحية في 

العالم وفي قارة آسيا على وجه 

الخصوص.
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ال يوجد خالف على أن الصين وجهة مثيرة، 
 في تنوعها، من 

ً
 أساسيا

ً
فحجمها يلعب دورا

األضواء الساطعة لمدنها الكبيرة إلى سحر 
العالم القديم لقراها الريفية.

ستجد في هذا الوقت من السنة أن درجات 
الحرارة دافئة في الصين ولكن ليست 

رطبة وقد تالشت األمطار، بما يجلب أنسب 
الظروف المثالية الستقالل قارب خالب 

على نهر يانغتسي -نهر تشانغ جيانغ – 
حيث المناظر الواضحة للريف الجميل، أو 

استكشاف الشوارع الجانبية الضيقة في 
شنغهاي.

تعرف إلى سور الصين العظيم أحد عجائب الدنيا 
السبع

عند وصولك للصين البد لك من زيارته والسير فوقه فهو أحد المعالم البارزة 
فيها، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع في العالم ، إنه سور الصين العظيم  

الذي يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين الشعبية، 
ويقال إنه المعلم الوحيد الذي يمكن مشاهدته من سطح القمر.
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كوانزو وجهة العرب المفضلة في الصين
كوانزو و المعروفة من قبل باسم كانتون و ثالث أكبر مدينة 
، أصبحت الوجهة العربية 

ً
بالصين و تسمى بمدينة األزهار أيضا

المفضلة للتجارة و االستيراد من الصين،  ليس العرب 
وحسب بل من جميع بلدان العالم، حيث تعتبر ثاني أهم 

ميناء تجاري في الصين بعد هونج كونج، و المدينة الصناعية 
.
ً
األهم و أغزرها إنتاجا

أغرب األماكن السياحية وغير االعتيادية 
في الصين

الشاطئ األحمر
يقع هذا الشاطئ الغريب في مدينة بانجين، وهو من أكثر 
 في العالم ومن أجملها على اإلطالق، حيث 

ً
األراضي رطوبة

تتحول األعشاب البحرية التي تغلفه إلى اللون األحمر في 
فصل الخريف.

مدرجات األرز
تتلون مدرجات األرز هاني بألوان مدهشة تتباين بين البني 

واألخضر والبرتقالي وتمتد على مساحة مليون هكتار، وقد 
تم إدراجها كأحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي.

كهف ريد فلوت
يقع هذا الكهف في مدينة قوانغشي وتتم إنارته بأضواء 

LED التي يزيد عددها على أكثر من 4000 ضوء ملون التي 
 على المكان مما يجعله من أكثر األماكن 

ً
 خاصا

ً
تضفي رونقا

التي يقصدها السياح.
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اكتشف سيرموني القلعة الغارقة التي لم تغرق.. 

إلى بحيرة جاردا التي تعتبر أكبر 

بحيرة في إيطاليا وواحدة من 

أفضل المناطق في الشمال للراحة 

واالسترخاء، هناك تقع قلعة 

سيرموني تلك القلعة الغارقة التي 

تخدعك وتبهرك كمدينتها الساحرة، 

بجزرها وجبالها وقراها التي يصعب 

الوصول إليها.

إن القلعة تشعرك وكأنها خارجة من 

رواية خيالية، على الرغم من أنها 

كانت تستخدم في األصل كميناء، 

إال أنه تم تعديلها كقلعة للدفاع 

عن األراضي الجنوبية، لها جسر 

حقيقي قابل للرفع وخندق وقباب 

وكل ذلك محاط بالمياه ليبدو كأنه 

، عندما تريد زيارة القلعة 
ً
غارق تماما

يمكنك المشي إليها مباشرة 

والدخول عبر الخندق أو الجسرين 

القابلين للطي عند المدخل.

 
ً
سميت «قلعة الغرق» وأحيانا

القلعة الغارقة بسبب ارتفاع مياه 

بحيرة جاردا ليحيط بها مع تصميم 

أسوارها بشكل يجعلها تظهر 

وكأنها مغطاة بالماء، إال أن الواقع 

أن القلعة في قلب الماء وبعيدة 

عن اليابسة ولكنها ليست غارقة 

على اإلطالق، على الرغم من أن 

القلعة جميلة في الطابق األول 

وتحتوي مساحات منمقة وعمارة 

رائعة، إال أنها أكثر إثارة في الطوابق 

العليا حيث تصعد الُسلم ألكثر من 

150 درجة لتصل إلى البرج المركزي، 

ويمكنك رؤية مشاهد بانورامية 
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لبحيرة جاردا ومدينة سيرميوني، كما 

من الممكن أن تقام حفالت الزفاف 

كذلك على سطح القلعة، ومن البرج 

المركزي يمكنك إلقاء نظرة خاطفة 

على روعة الهندسة المعمارية 

والفناء المبدع.

ال تنسى بعد زيارة القلعة أن تأخذ 

جولة في قرية سيرموني الجميلة 

 بذاتها، 
ً
 سياحيا

ً
والتي تعتبر مزارا

تطل على منحدرات ملونة وشوارع 

مرصوفة بالحصى وسقوف مائلة، 

في الخارج ستجد شواطئ مزهرة 

وشواطئ رملية بيضاء وبعض 

المأكوالت اإليطالية األصيلة، ناهيك 

عن مشهد المياه الزرقاء الصافية 

والموانئ الصغيرة والحدائق الساحرة 

والمنازل الملونة، إنها رحلة مبدعة 

لقلعة تخدعك ومدينة تبهرك.

35



AL MUSAFIRSeptamber 2019

جميعنا يعرف مدينة صاللة في سلطنة عمان الشهيرة بمهرجاناتها 
 تحمله هذه المدينة قد ال يعلم عنه 

ً
وعراقتها، لكن ثمة سرا

.
ً
 ثمينا

ً
الكثيرون مما يجعل منها كنزا

تقع على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان وتعتبر العاصمة الثانية له، 
رياح المونسون تحول طقس المنطقة خالل فصل الصيف إلى خريفي 
منعش، تمتلك الكثير من عناصر الجذب سواء لناحية الواحات الخضراء 

الخالبة أو المعالم التاريخية. الشواطئ تتميز برمالها البيضاء والمياه 
الصافية وأشهرها شاطئ المغسيل الذي هو ضمن لوائح أجمل 10 

شواطئ في العالم. 
ي  ال تكتمل زيارة صاللة من دون المرور بشواطئها الشهيرة، لمحبِّ

ه في الهواء الطلق، 
ُّ
السباحة أو االستمتاع بغروب الشمس أو التنز

فإن «شاطئ المغسيل» هو العنوان السياحي األول، إذ يحظى  
بشعبية بين السائحين والسكان المحليين، وتحلو اإلطاللة من هذا 

مان في 
ُ

 تخبئه ع
ٌ
صاللة .. سر

أعماقها 
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الشاطئ على ساحل صاللة والجبال القريبة، وفي هذا اإلطار، 
فإن الدليل السياحي سوف يصطحبك إما من الميناء أو من 

الفندق، وفي الطريق سوف ترى أشجار اللبان ذات الرائحة 
اللطيفة وهي تستحق التقاط الصور لها، ومن شاطئ 

 إلى «شاطئ 
ً
المغسيل سوف ينقلك مرشدك السياحي أيضا

فزاية» و»شواطئ مرباط» فهناك العديد من الشواطئ في 
مرباط، وعلى طول الطريق أثناء القيادة من صاللة إليها، حيث 

يمكن رؤية الزوارق الُعمانية التقليدية التي تستخدم لصيد 
األسماك، ويمكن االستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء.

أما بالنسبة لزيارتكم مسجد السلطان قابوس الذي يقع في 
وسط مدينة صاللة، فهو أحد أشهر مساجد السلطان قابوس 

في سلطنة عمان، ومن أروع المساجد اإلسالمية، يسمح 
للسائحين من غير المسلمين زيارة مسجد السلطان قابوس في 

غير أوقات الصالة.

وإذا كانت نزوى مشهورة بقلعتها 
ة بها،   طاقة تمتلك قلعة خاصَّ

َّ
، فإن

وأثناء المشي حول القلعة، يحلو ارتياد 
متجر الِحرف، حيث العديد من اللوحات 

التاريخية وأدوات المطبخ.
كما يوجد هناك الكثير من األماكن 
للحصول على الهدايا التذكارية في 

صاللة.
 من جهة ثانية يبدو «صاللة غاردنز 
مول» أكثر من مركز تجاري ضخم، 
إذ إن هندسة البناء رائعة، وبالتالي 

هو يستحق التقاط صورة له، وكونه 
ق الوحيد في المدينة،  مركز التسوُّ

فهو يحتوي على سبل ترفيه مميزة 
وتستطيع من خالله الحصول على 

العطور والمجوهرات والتحف الُعمانية، 
وهناك العديد من المطاعم والمقاهي  
المتوافرة في مركز حدائق صاللة، كما 
 النافورة خارج المركز التجاري جميلة، 

َّ
أن

 في 
ً
ويحلو الجلوس بقربها خصوصا

الليل.
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إضافة إلى ذلك تمتاز صاللة بجمال الطبيعة فيها، 
ويمكن للسائح زيارة أبرز األماكن الطبيعية فيها 

ومنها «إيتين» التي تقع على أطراف مدينة 
صاللة، ويوجد فيها العديد من مناطق الجذب 

السياحي مثل: كهف إيتين الواقع فوق الجبل، 
، باإلضافة إلى 

ً
والممشى الذي تم بناؤه حديثا

منتزه إيتين المتمّيز بالمساحات الخضراء الخصبة، 
وتبعد إيتين دقائق فقط عن مطار صاللة.
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«إلى كل من يزر صاللة .. يمكنه  شراء اللّبان والتعّرف 
إلى تاريخه واستخداماته الفريدة، فهو من أغنى كنوز 

، وهو يستخدم 
ً
ُعمان وتشتهر به صاللة بشكل كبير جدا

في كثير من الصناعات وعالج العديد من األمراض خاصة 
المتعلقة بالجهاز التنفسي.».

 
ً
 وثمينا

ً
 عميقا

ً
كل ذلك وأكثر ما يجعل من صاللة سرا

تخبئه سلطنة عمان في أعماقها وتقدمه لزوارها 
ومحبينها.
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هي كبوتقة عمالقة ينصهر فيها السكان 
المحليون والسائحون والمغتربون الذين يحاولون 

ببساطة إيجاد طريقهم في هذه الغابة 
الخرسانية المعاصرة.

إلى قلب كينيا حيث الغابة الخالبة ذات الجمال 
الطبيعي الرائع والتراث الثقافي النابض بالحياة 

في كل زواياها، مما جعل منها الوجهة 

متعة السفاري في نيروبي «غابة التناقضات ..» 
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السياحية األفضل في 2019. 
تركز معظم المعالم السياحية في 
المدينة على الحياة البرية التي تتألق 

على ضفاف نهر نيروبي إلى جانب 
مجموعة مثيرة من المتاحف المتنوعة، 

كما أن زوار هذه المنطقة سيحظون 
برؤية األبراج األسطوانية التي تعبر 

عن المركز التجاري واالقتصادي، إلى 
جانب قراءة التاريخ من متاحفها الغنية 

كمتحف نيروبي الوطني المكرس للفن 
الكيني والذي يروي حكاية اإلنسان 
البدائي، ومتحف كارين بليكسن في 

منزل مؤلف كتاب «خارج إفريقيا» الذي 
تحولت جدرانه إلى منصات لعرض الفن 

األصيل للبالد.

للطبيعة نصيب كبير من هذه 
الرحلة ..

كاروا:
تمتاز هذه الغابة ببيئة طبيعية خالبة تجعلها 
وجهة للكثير من السياح، وهي من أكبر ثالث 

غابات فى نيروبي، تتميز الغابة بمساحات خضراء 
شاسعة مزدهرة بالنباتات واألشجار واألزهار، 

وهناك الجداول وشالالت المياه الجميلة 
والمستنقعات والكهوف الصغيرة، كما أنها 
 للكثير من الحيوانات و الطيور. 

ً
تعتبر موطنا
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محمية الزراف 
تحافظ محمية الزرافات على نوع نادر من زرافات 

روتشليد المهددة باالنقراض التي يستطيع الزوار 
االقتراب منها وإطعامها من داخل هيكل خشبي 
ضخم، ويحتوي المركز على حوالي 300 زرافة من 
هذا النوع، في حين تحتل محمية ديفيد شيلدريك 
 من حديقة نيروبي وهي موطن 

ً
للحياة البرية جزءا

الفيلة السوداء اليتيمة التي تتم تربيتها وتدريبها 
لتكون قادرة على العيش في البرية، وهي من أكثر 

األماكن شعبية في نيروبي.
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قرية مامبا نيروبي 
هي مكان هادئ و جميل تستطيع أن تستمتع 
فيه بجمال الطبيعة و الحياة البرية، حيث تمتلئ 

هذه القرية بالكثير من الحيوانات المفترسة 
واألليفة، كما يوجد هناك حديقة التماسيح التي 
تستمتع فيها برؤية التماسيح عن قرب، و فيها 

تحظى التماسيح بالرعاية واالهتمام والغذاء.

حديقة نيروبي الوطنية
هنا رحالت السفاري والمغامرات، إذ تعد هذه 

 للكثير من الحيوانات البرية 
ً
 مهما

ً
الحديقة موطنا

فى بيئتها الطبيعية، فهناك األسود والنمور 
والفهود والزراف والقرود والنعام والخنازير والظباء، 

وتمتاز بمساحات خضراء شاسعة للتجول، وتزدهر 
 
ً
الحديقة فى موسم األمطار حيث تصبح مصدرا

لتغذية الحيوانات.
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دبي ... جنة األطفال 

 للسياح، 
ً
تعد دبي من الوجهات السياحية األكثر استقطابا

وقد خصصت العديد من المراكز والمنتجعات للتسلية والترفيه 
والتثقيف، بما في ذلك األماكن السياحية المالئمة للعائالت، 

ناك حوض سمك برج خليفة، والذي سيتيح لك ولعائلتك 
ُ

فه
 أن حديقة الحيوان تحت 

ً
فرصة قضاء يوم مرح وممتع، وخصوصا

الماء، هذا الحوض ال يحمل فقط طابع اللهو، بل هو تثقيفي 
 لألطفال، والسيما أنه يتيح لهم اكتشاف أنواع 

ً
ومفيد جدا

األسماك وإطعامها واللعب معها، كما يمنكم زيارة فندق 
أتالنتس النخلة الذي يعد أحد أفضل الفنادق والمزارات السياحية 

في دبي، فهو يوفر كم هائل من األنشطة والفعاليات 
.
ً
 وصغارا

ً
المناسبة لجميع أفراد األسرة، كبارا

إضافة إلى ذلك ال تنسوا مشاركة أطفالكم فكرة التسوق، 
فدبي تشتهر بثياب األطفال ومستلزماتهم الفريدة بأحدث 

صيحات الموضة.

مدن بألوان الطيف يعشقها األطفال حول العالم ... 
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كوااللمبور .. الحدائق والمعابد الُملونة

 لتكون واحدة من أفضل الوجهات 
ً
هذه المدينة المبهرة تقدم الجديد دائما

السياحية للعائالت كل عام، ولذلك احرصوا على التعرف إلى كل ما هو 
جديد في كوااللمبور.

عند زيارة ماليزيا، وإذا لم تسافر إلى هناك من قبل يمكنك أن تصطحب 
عائلتك هذا العام حيث حديقة الحيوان وحديقة الطيور وحديقة الزهور 

وحديقة الفراشات واالستمتاع بالبحيرات والشالالت، وال تنسى التنزه في 
شارع بوكيت بينتانج إذا اشتقت إلى المقاهي والمطاعم العربية، كما 

يمكنك التمتع بتنوع الفنادق في كوااللمبور، حيث الفنادق التي تناسب كل 
االحتياجات والميزانيات.

اليابان.. فرصة ثقافية 
لألطفال ال تعوض  

تتصنف اليابان دوما بأنها واحدة 
من أكثر الدول المثالية للطفل 
في العالم، إذ توفر للزائرين من 

األسر فرصة لتجربة ثقافية فريدة 
من نوعها وتقاليد جديدة ضمن 
أجواء أسرية مذهلة، فهذا البلد 
الجميل يوفر الكثير من الفرص 

للتنزه والتجول بجميع أنحاء 
البالد، فهناك دائما أماكن ممتعة 

لمشاهدة معالم المدينة.
اليابان مليئة بأشياء مشوقة، 

بداية من المعالم الطبيعية مثل 
جبل فوجي 

وكينروكو-إن وهي «حديقة 
جميلة على الطراز الياباني»، 

 بالفرص الترفيهية 
ً
ومرورا

المتنوعة في حوض سمك 
أوساكا الممتع لجميع أفرد 
األسرة، أو حديقة يويوجي، 

وبالطبع رحلة اليابان لن تكتمل 
دون زيارة ديزني الند في طوكيو.
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برشلونة .. ميسي مر من هنا 

تتمتع برشلونة بطابع رياضي ويافع، وهي تأسر قلوب الشباب، إال أنها تتمتع بمزايا أكثر من مجرد شهرتها بناد لكرة 
القدم خاص بها، كل خطوة في برشلونة ترافقها متعة النظر إلى تحفة معمارية جديدة، وخاصة عند الذهاب في نزهة 

إلى أحياء المدينة المسماة إكزامبل، لتبقى برشلونة مدينة مثالية للعائلة، ففنادق برشلونة تتمتع بالعديد من المرافق 
المناسبة لألطفال والبالغين، كما يمكن لألطفال التسلية في مدينة األلعاب والحدائق الموجودة على قمة جبل 

تيبيدابو مع استكشاف روعة الهندسة المعمارية لمبنى البيدريرا وبارك غويل، ويمكن التنزه في رأس المبراس مع 
استراحة قصيرة في سوق برشلونة الشهير بوكويرياال. 
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المانتي: 

يشار إليها أحيانا باسم مونتا أو مانتا.. فاألصل بشكل عام غير 

قلت عبر آسيا 
ُ
مؤكد إلى حد ما، لكن هناك اتفاق على أن الوصفة ن

االوسطى على طول طريق الحرير إلى األناضول. 

لتصل مانتي ألول مرة إلى  أرمينيا نتيجة للتفاعل الثقافي بين 

األرمن والمغول أثناء تحالفهم في القرن 13

ولكن لكل بلد طابعه الخاص بالطبق المحضر، فكانت هناك اختالفات 

بين البلدين، وامتازت المانتي األرمنية أنها مخبوزة بدل أن تكون 

على البخار أو مغلية، ويقال أنه كلما صغر حجم حبة المانتي كلما 

كنت مهتم بزوارك  أكثر.

طريقة التحضير:

تحضر العجين عن طريقة مزج الطحين بزيت الزيتون والملح مع 
كمية مناسبة من الماء حتى تتجانس المكونات، ثم نقوم 

بإراحة العجين وحشوه باللحم المتبل مع البصل المطحون والملح 
والفلفل، ونقوم بشويهم في الفرن.

لتحضير الصوص نحضر صلصة الطماطم عن طريق 
تقلية بصل ناعم مع الزبدة ثم نضيف البندورة 

المهروسة والثوم ونتركهم حتى الغليان 
والتجانس.

عند استواء اللحم مع العجين نضيف طبقة من 
صلصة البندروة ثم نضيف طبقة من اللبن البارد 
الممزوج بالثوم ونزينه برشة سماق وبقدونس.
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طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

آيس كريم المنجا:

سلطة السبانخ والدراق 
بالجوز المكرمل:

نضع الجوز في المقالة مع إضافة ملعقتان من الماء 
وملعقتان من العسل ونقلبهم حتى التكرمل.

نقطع السبانخ ونضيف فوقهم الصوص ونقلبهم، ثم 
نضع على الوجه قطع الدراق والجبن والجوز المكرمل.

- نخفق الكريما البودرة مع الكريما السائلة، أو «حليب وعلبة 
قشطة» ثم نضيف الحليب المكثف مع المانجو المهروسة.

- نغلف القالب بنايلون كي ال تلتصق ويسهل إزالتها من 
القالب.

- نضيف الخليط ونضعه في الفريزر حتى يجمد.
-يزين ويقدم حسب الرغبة.

لكل من يرغب بالتعرف إلى تفاصيل الوصفات وطريقة 

تحضير غيرها من الوصفات تابعوا صفحتي على 

الفيسبوك واالنستاغرام:

المكونات:
سبانخ، دراق، جوز، عسل، جبنة فيتا أو حلوم.

تحضير الصوص: 
خردل، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، فلفل.

المكونات:
2 كوب مانجا مهروسة

1 مغلف كريما بودرة
1 كوب كريما سائلة أو علبة قشطة وكأس حليب

1 معلب حليب مكثف

Sarah’s Recipes

sarah.s.recipes
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اسأل الكابتن

اتخاذ قرار

في مجال الطيران، إن عملية صنع القرار هي العملية المعرفية 
الختيار مسار العمل من بدائل متعددة.

الشرح  .. 

 من أربعة مكونات:
ً
يتكون صنع القرار عموما

• معرفة المشكلة
• النظر في الخيارات

• اختيار وتنفيذ الخيار
• مراجعة النتيجة.

الوعي الظرفي

ببساطة ، فإن الوعي بالموقف (SA) يعني تقدير كل ما تحتاج 
لمعرفته حول ما يحدث عند أخذ النطاق الكامل لمهمتك - 

الطيران أو التحكم أو صيانة الطائرة - في االعتبار، وبشكل 
 وفي سياق البيئات التشغيلية المعقدة، تهتم 

ً
أكثر تحديدا

SA بمعرفة الشخص ألحداث الظواهر الهامة والمتعلقة 
 SA بالمهمة. على سبيل المثال ، بالنسبة للطيار المقاتل

يعني معرفة تهديدات ونوايا قوات العدو وكذلك حالة 
طائرته. وبالنسبة لوحدة التحكم في الحركة الجوية ، تعني 

) معرفة مواقع الطائرات الحالية وخطط 
ً
SA (على األقل جزئيا

الطيران والتنبؤ بالدول المستقبلية للكشف عن التعارضات 
المحتملة، لذلك من الناحية التشغيلية، كما تعني SA فهم 
الحالة الحالية وديناميات النظام والقدرة على توقع التغيير 

والتطورات المستقبلية.

ضغط عصبي

اإلجهاد هو استجابة جسدية لحافز يزعج أو يتعارض مع التوازن 
الفسيولوجي «الطبيعي» للشخص ويشير في سياق الطيران، 

إلى حالة من الضغط البدني أو العقلي أو العاطفي بسبب 
بعض التحفيز الخارجي أو الداخلي.

ثقافة السالمة

إن فهم العوامل التي تؤدي إلى اإلجهاد وكذلك كيفية 
التعامل مع المواقف العصيبة، ويمكن أن يحسن أداء الفرد 

بشكل كبير، إلى جانب الفهم أن الزمالء قد يتفاعلون بشكل 
مختلف مع نفس الضغوطات وهذا أمر مهم ويمكن أن 

يساعدك في السيطرة على الموقف الذي يمكن أن يخرج عن 
 إذا كان الفرد يعاني من رد فعل سلبي.

ً
السيطرة سريعا

إعياء

التعب هو المصطلح العام المستخدم لوصف التعب البدني أو 
العقلي الذي يتجاوز التعب الطبيعي.

ويتعلق اإلرهاق الجسدي بعدم القدرة على ممارسة القوة 
مع تلك العضالت إلى الدرجة المتوقعة، وقد يكون التعب 

الكلي للجسم كله، أو يقتصر على مجموعات لعضالت معينة، 
 عن ممارسة الرياضة 

ً
وينتج التعب الجسدي األكثر شيوعا

 ما 
ً
البدنية أو فقدان النوم،  مع العلم بأن التعب الجسدي غالبا

يؤدي إلى التعب الذهني.
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Aviation Security

SAFETY CULTURE
Decision Making

Definition
In aviation, decision making is the cognitive process of 
selecting a course of action from multiple alternatives.

Description
Decision-making generally has four components:
• Defining the problem
• Considering the options
• Selecting and implementing an option
• Reviewing the outcome.

Situational Awareness

Put simply, situational awareness (SA) means 
appreciating all you need to know about what is going 
on when the full scope of your task - flying, controlling 
or maintaining an aircraft - is taken into account. More 
specifically and in the context of complex operational 
environments, SA is concerned with the person›s 
knowledge of particular task-related events and 
phenomena. For example, for a fighter pilot SA means 
knowing about the threats and intentions of enemy 
forces as well as the status of his/her own aircraft. 
For an air traffic controller, SA means (at least partly) 
knowing about current aircraft positions and flight 
plans and predicting future states so as to detect 
possible conflicts. Therefore, in operational terms, SA 
means having an understanding of the current state 
and dynamics of a system and being able to anticipate 
future change and developments.

Stress
Stress is a bodily response to a stimulus that disturbs 
or interferes with the “normal” physiological equilibrium 
of a person and, in the context of aviation, refers to 
a state of physical, mental or emotional strain due to 

الكابتن موسى بطرس 

some external or internal stimulus.
Understanding the factors that lead to stress, as 
well as how to cope with stressful situations, can 
greatly improve a individual›s performance. Also, 
understanding that colleagues may react differently 
to the same stressor is important and can help you 
control a situation that can quickly get out of hand 
if an individual is having a negative reaction.

Fatigue
Fatigue is the general term used to describe physical 
and/or mental weariness which extends beyond 
normal tiredness.
Physical fatigue concerns the inability to exert 
force with ones muscles to the degree that would 
be expected. It may be an overall tiredness of the 
whole body, or be confined to particular muscle 
groups. Physical fatigue most commonly results 
from physical exercise or loss of sleep. Physical 
fatigue often leads to mental fatigue
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BARCELONA

Barcelona has a sporting and youthful character that captures the hearts of young people, but 
it’s more than just a reputation for its football club. Every step in Barcelona is accompanied by 
the pleasure of looking at a new architectural masterpiece, especially when walking to the city›s 
neighborhoods, ideal for families, Barcelona hotels have many facilities suitable for children and 
adults. Children can also enjoy the game city and gardens at the top of Tibidabo Mountain, 
exploring the architectural splendor of Lapiedra and Park Guell. 
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Kuala Lumpur…Colorful gardens and temples

This spectacular city offers every year is always the best 
tourist destinations for families, so be sure to get to know 
everything in Kuala Lumpur.
When visiting Malaysia, if you have not traveled there before, 
you can take your family to the zoo, the bird garden, the 
flower garden, the butterfly garden and enjoy the lakes and 
waterfalls. Don’t forget to stroll through Bukit Bintang Street 
if you miss Arab cafes and restaurants.

Japan: A Cultural 
opportunity for children 
that can’t be repeated

Japan is always considered one 
of the most ideal countries 
for children around the world, 
providing visitors with a unique 
cultural experience and new 
traditions in an amazing family 
atmosphere. This beautiful country 
offers plenty of opportunities 
for hiking and touring all over the 
country.
Japan is full of interesting things, 
from natural attractions such as 
Mt. Fuji and Kenrokuen, «beautiful 
Japanese-style garden», to various 
recreational opportunities in the 
Osaka Aquarium that is for all 
family members, Yoyogi Park, 
and of course Japan›s journey will 
not be complete without visiting 
Disneyland.
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Dubai... Children›s paradise

Dubai is one of the most popular tourist 
destinations, with many resorts that are dedicated 
to leisure, entertainment and education, as well as 
family-friendly attractions. For example, the Burj 
Khalifa Aquarium, will give you and your family the 
opportunity to enjoy a fun day. This aquarium is not 
only for fun, but also educational and very useful for 
children especially since it allows them to discover, 
feed and play with fish. You can also visit Atlantis 
the Palm, which is one of the most famous hotels 
and tourist attractions in Dubai. 
In addition, Dubai is also famous for children›s 
clothing and unique accessories in
the latest fashion.

The Cities of Colors are loved by Children around the World

34
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In a great view of Armenia, we 
recognize Lake Sevan, as one of the 
largest lakes in the world and situated 
at a great height above sea level.
“Sevan is like a piece of blue sky 
descended from the heaven to the 
Earth in the midst of the mountains,” 
so described by the Russian writer 
Maxim Gorky. 
Lake Sevan, the «Beauty of Armenia» 
rises more than 1,900 meters above 
sea level, with its pure and fresh water 
and its area of over one thousand 
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Etienne Park, which is rich in lush greenery 
and just minutes from Salalah Airport.
And to those who visit Salalah, they can buy 
the popular frankincense and learn about 
its history and unique uses. It’s one of the 
richest treasures of Oman and is used in 
many industries and for the treatment of 
many diseases, especially ones that are 
related to the respiratory system.
All this and more makes Salalah a deep and 
precious secret hidden by the Sultanate 
of Oman in its depths and progress to its 
visitors and lovers.
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it’s a beautiful area to sit at during the 
nighttime. 
In addition, Salalah has the beauty of 
nature, and tourists can visit the most 
important natural places, including Etienne, 
which is located on the outskirts of 
Salalah city, where there are many tourist 
attractions such as: the Etienne cave on 
the mountain, the newly built walkway and 
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its famous beaches, for those who love 
swimming, sunbathing or hiking in the 
open air. The «Mughsail Beach» is popular 
among tourists and locals and overlooks 
the coastline of Salalah and nearby 
mountains. The tour guide will take you 
either from the port or from the hotel, 
and on the way you will see frankincense 
trees with a pleasant smell that are worth 
taking pictures of. From the beach of 
Mughsail, your tour guide will also take 
you to Fazayah Beach and Mirbat Beach. 
There are many beaches in Mirbat and 
all the way from Salalah to where you 

can see the traditional Omani boats used for 
fishing. You could also enjoy the white sandy 
beaches.
Sultan Qaboos Mosque, located in the center of 
Salalah, is one of Sultan Qaboos› most famous 
mosques in the Sultanate of Oman and one 
of the finest Islamic mosques. Non-Muslim 
tourists are allowed to visit the Sultan Qaboos 
Mosque during non-prayer times.
Nizwa Fort is famous for its castle, where you 
could find craft shops that you can visit to find 
many historical paintings and kitchenware.
There are also plenty of places to get souvenirs 
in Salalah.
Salalah Gardens Mall is one of the largest 
shopping malls in the world. The architecture is 
very appealing and therefore, it is worth taking 
a picture of. It is the only shopping center in 
the city. There are many restaurants and cafes 
available in the center of Salalah Gardens. 
The fountain outside the mall is beautiful, 
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We all know that the city of Salalah in the Sultanate 
of Oman is famous for its festivals and its history, but 
there is a secret that many may not know, making it a 
precious treasure.
Located on the southern coast of the Sultanate of 
Oman the region›s summer weather has turned into a 
refreshing autumn. It has many attractions, both for 
its picturesque oases and historical monuments. The 
beaches are characterized by white sand and clear 
water. The most famous beach Almgasil, which is within 
the list of one of the most beautiful 10 beaches in the 
world.
Salalah’s visit won’t be complete without passing by 

Salalah... A Secret Hidden 

by Oman in its Depths
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up about 150 steps of stairs to the 

central tower. You can get a glimpse of 

Lake Garda and Sirmione from up top. 

Weddings can also be held on the roof 

of the castle. You can view the creative 

architecture from the central tower. 

After visiting the castle, don’t forget to 

take a tour of the beautiful village of 

Sirmione, which is a tourist attraction on 

its own, overlooking the colorful slopes 

and cobblestone streets. Outside you’ll 

find beaches, white sandy beaches to 

be exact and authentic Italian cuisines. 

You’ll also find small harbors and 

gardens, charming and colorful houses. 

This is a special trip to a castle that 

tricks you and a city that charms you. 
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Discover Sirmione, the Sunken Yet not Sunken Castle

Lake Garda, the largest lake 

that’s found in Italy, is located in 

one of the best locations of this 

beautiful country, near the north, 

and is considered a great place 

for relaxation. Around this lake is 

the city of Sirmione. Here, you’ll 

find the famous sunken castle 

(fortress), which deceives you, 

yet its charming city, captures 

you, with its beautiful island, 

mountains and villages that are 

hard to reach. 

The castle feels like a fairy tale, 

although it was originally used 

as a port, but was modified as a 

fortress to defend the southern 

lands. It has a lift bridge, a ditch 

and a dome, all surrounded by 

water to look like it is completely 

underwater. In order to visit the 

castle you can walk directly 

through the trench or two folding 

bridges at the entrance.  

It’s called the «sunken castle» 

and sometimes the castle is 

submerged due to the rising 

water levels of Lake Garda that 

is surrounded by walls to make 

it appear like it is covered with 

water. The reality is that the 

castle is actually in the water 

and far from the land, however, 

the castle is not at all sinking. 

The first floor of the castle is 

beautifully decorated and known 

for its alluring architecture. 

The upper floors are even more 

exciting to see, where you walk 



AL MUSAFIRSeptamber 2019

Guangzhou is the favorite Arab destination 
in China
Guangzhou, formerly known as Canton, the third 
largest city in China and also called the Flower 
City, has become the preferred Arab destination 
for trade and import from China, not only the 
Arabs but also from all countries of the world. It 
is the second most important trade port in China 
after Hong Kong. The most important and most 
productive industrial city.

The strangest and most unusual tourist 
places in China

Red beach
This exotic beach is located in the city of Panjin, 
one of the most beautiful wetlands in the world 
and the most beautiful of all, where weeds turn 
red in autumn.

Rice terraces
The rice terraces are painted with amazing colors 

ranging from brown, green and orange to 
an area of one million hectares. They have 
been listed as UNESCO World Heritage 
sites.

Red Flute Cave
Located in Guangxi City, this cave is 
illuminated by more than 4000 LED 
lights, which give a special touch to the 
place, making it one of the most visited 
destinations.
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Learn about the Great Wall of China, One of the Seven 
Wonders of the World

One of the Seven Wonders of the World is the Great Wall of 
China, which runs along China›s northern and northwestern 
borders, and is said to be the only landmark to be seen from 
the moon›s surface.

destination. Its size plays a key role 
in its diversity, from the bright lights 
of its large cities to the charm of the 
ancient world of its rural villages.
This time of the year, the temperature 
is considered warm in China, but not 
wet and the rain has begun to fade, 
bringing the most ideal conditions 
of a scenic boat ride on the Yangtze 
River - Changjiang River - where you’ll 
enjoy the clear views of the beautiful 
countryside, or explore the narrow side 
streets in Shanghai.
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Beijing is an Autumn Icon

23
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Summer ends and Autumn 
begins, announcing the 
start of a new and different 
tourist season to travel 
to the best destinations 
in September. It is a 
convenient month for non-
traditional travelers, 
especially because they 
see what they love far 
from the tourist crowds, 
at very reasonable prices. 
September has its charm 
and special tourist character, 
away from the heat of the 
sun to the warm breezes 
and fresh moisture.
The temperatures of Asia, 
Europe, the Middle East, 
North Africa, and other 
regions around the world 
are beginning to slightly 
change to suit a new round 
of unique and exciting 
attractions, sights and 
activities.
China, the country where 
you’ll need to go much 
deeper into ancient details, 
this country is constantly 
proving to be one of the 
most important tourist 
destinations in the world 
and in Asia in particular.
There is no dispute that 
China is an exciting 

Beijing is an Autumn Icon
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their brown surface and renew their coat and 
wear a different color due to the density of trees 
on those mountains. These trees have been 
present for hundreds of years and their situated 
very high on the mountains. Due to the age and 
height of these trees biologists take high interest 
in them especially since there’s a presence of 
diversity of the richness of the wildlife. You’ll find 
insects, the most important species, the bee, 
which are taken care of by farmers and sponsors 
of the churches which offer honey to sell. The 
wide range of reptiles as well as flowers come to 
the attention of the biologists as well. 
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visiting the lake in all seasons,» says Haik Harutionian, a 
restaurant owner on the banks of Lake Sevan. 
The historical monuments and monasteries of more 
than 100 years add to the beauty of this massive lake. 
There are also a number of health and leisure resorts on 
the shores of the lake, which offer massages, alternative 
medicine and other recreational services such as 
providing special places equipped for practicing sports. 
You’ll also find a number of restaurants and cafés that 
offer you traditional Armenian food. 
As for the country of Armenia, the mountains remove 

18



AL MUSAFIRSeptamber 2019 17



AL MUSAFIR September 2019

Sevan… 
A Beautiful 
Armenian Lake

In a great view of Armenia, we 
recognize Lake Sevan, as one of 
the largest lakes in the world and 
situated at a great height above sea 
level.
“Sevan is like a piece of blue sky 
descended from the heaven to 
the Earth in the midst of the 
mountains,” so described by the 
Russian writer Maxim Gorky. 
Lake Sevan, the «Beauty of 
Armenia» rises more than 1,900 
meters above sea level, with its pure 
and fresh water and its area of over 
one thousand square kilometers. It 
is astonishing when its blue color is 
mixed with white and when the sky 
is clear and its color becomes of a 
turquoise shade.  
The unique combination of its big 
space, its water and its location 
among the mountains has made it a 
popular destination for tourists from 
around the world. «The weather 
is constantly changing but this 
does not prevent tourists from 
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The Harika Market which specializes in 
fabrics, the Tailor Market, Gold Market, Al-
Manakhlieh Market, Asrouniyeh Market, 
Qabaqbiyeh Market, Sroujiyeh Market (which 
make and sell saddlers), Silk Market and the 
Bridal Market (which specializes in wedding 
supplies), people call this market “The 
Welcome Lady Market.” Some other markets 
include the Taweel Market, Miskiyyeh Market, 
Al Qishani Market (that sells buttons and 
etc.) You’ll also find the Wool Market, Cotton 
Market, Al-Aubi for Arab Abayat. All of these 
markets got their names from what they sell.
In order for the visitor to not become tired, 
the people who created the market built 
restrooms as well as shops that sell different 
types of sweets. Some of these sweets 
include Shami traditional ice cream with 
various types of nuts, almonds, walnuts and 

related to food, grains and dried seeds 
including Arabic Ghee, oils and spices. The 
visitor can pick aromatic herbs. You’ll also find 
bags of spice as well as incense, after you 
buy some spices, you shouldn’t forget to visit 
Khan Asa’ad Pasha Adem.

pistachios. Mosques are also available for 
visitors for them to wash their hands and 
feet with the water of Fajah. Guests visiting 
Al Hamidiyeh Market can conclude their tour 
at the famous Nofara café, which has coffee, 
tea and even hookah.
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Al-Hamidiya market starts from Darwishia, a neighborhood that got its named from a man named 
Darwish Affendi who built a mosque and school in this important area in Damascus. It extends to 
Meskieh, which is one of the sections of the market. It’s a market for books and stationary utensils. 
When you reach the pillars of Jupiter, you’ll arrive to the main gate of Omayyad Mosque. It’s 
separated from the Hamadiyeh Market, however, includes more than 21 markets.  
Midhat Basha Market is a long market with a ceiling and is similar to Hamadiyeh Market. There’s 
also a market called Al Bzouriyeh. This market has strong smells of spices. It sells everything 
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biggest crowds but it’s still organized. You’ll 
find sellers who place their merchandise on the 
ground, people from different age groups, elderly, 
students in the recreational area of their school 

and sounds of different languages and Arabic 
accents from all around Syria. 
While visiting the market, you can also visit 
historical areas. Around this market you’ll 
find the famous citadel of Damascus which 
is preceded by the statue of the historic 
Arab hero Salah al-Din and his tomb, which is 
located between the market and the historic 
neighborhood. You can also visit the Zaharieh 
library as well as the Omayyad Mosque. 
Guests must visit this pure area. 
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feel like you’re money is going to waste when you 
spend it at the old shops of Damascus. No matter 
how much money you spend leaving the Damascus 
markets, you’ll always be happy and satisfied with 
what you have bought. 
The Hamadieh market is one of the busiest markets 
in the world. This market is always full of life since 
it’s always so crowded with people. The Syrians 
love this market very much and are very attached 
to its history. The market renews itself daily in 
different ways, from the beginning of the market 
to the end, this market is always busy and crowded 
from 5 o’clock in the morning to 10 o’clock pm. In 
the middle of the market, is where you’ll find the 

12
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Damascus... 
Trade, Tourism 
and Memories

In old Damascus, the streets are 
filled with love, good people and 
good hearts. Wherever you look, 
you’ll find friendly smiles. Anyone 
who passes by will find loveable, 
kind, and humble faces. Faces 
with traditional Syrian features. 
The Damascene inhabitants are 
proud of the mastery of their 
work and their craftsmanship 
which they inherited and 
developed with great skill and 
love for what they do. 
Any piece they make and sculpt, 
is made from their spirit and 
original taste. Maybe the water 
is what causes this magic of pure 
hearts in Damascus, or maybe it’s 
the air. With all the circumstances 
and crises that have passed 
intellectually, morally and 
psychologically, Damascus 
inhabitants have preserved the 
originality of creation and spirit 
and their internal peace, which 
creates peace to all. 
You will not become tired of 
wandering around the old corners 
of Damascus and you won’t 
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Wings and the official sponsor of the 
ceremony, said that there is life in sports 
and in football is the ambassador of 
the people around the world. He also 
said, “we belong to a nation that we are 
proud to belong to, and always seek to 
always contribute to and participate in 
the success stories of Syria, which is 
the reasoning to why we renewed our 
sponsorship with the Syrian Army sports 
club.”
The commercial director of Cham Wings 
Airlines, Mr. Nizar Suleiman, also pointed 
out that the Army team is a diligent team 
and is the main focus of attention of 
all Syrians for being a representative of 
Syria in the AFC Cup and the Arab Clubs 
Championship. There will be interest in 
the rest of the games in the future.
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Cham Wings Airlines Reaffirms its Contract with 
the Football and Basketball teams of the Syrian 
Army Sports Club

Cham Wings Airlines reaffirmed its contract 
with the Football and Basketball teams of the 
Syrian Army sports club during a ceremony held 
at the club. Present was Major General Yasser 
Shahin, Director of the Physical Preparation 
Department of the Army and Armed forces, 
Chairman of Cham Wings Airlines Mr. Anwar 
Shammout and Commercial Director of Cham 
Wings Airlines, Mr. Nizar Suleiman.
The management of the Army Sports Club also 
announced the renewal of its contract with the 
league›s top scorer, Mohamed Al-Waked and 
basketball player Abdul Wahab Al-Hamwi with a 
number of players in the basketball and football 

teams for next season.
Director of the Physical Preparation Department 
in the Army and Armed Forces Major General, 
Yasser Shahin, stressed that the team is going 
to be in a whole new situation where an amount 
of players have upgraded from the youth 
category teams to the men category teams 
and that he will remain a competitor for the 
tournaments. Pointing out that the army team 
is one of the most important teams in Syria in 
the AFC Cup and the Arab Clubs Championship 
and was able to win the league titles in the 
domestic basketball and football games.
Mr. Anwar Shammout, Chairman of Cham 
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this year›s Rainbow Festival, which symbolizes the various spectrums of Syrian heritage art in order to 

preserve it. He also presented an award to Mr. Nizar Suleiman, (Commercial Manager) and Mr. Osama 

Sateh, (Business Development Manager.)

As part of its mission towards the Syrian society to which it belongs, Cham Wings Airlines has always 

contributed to supporting most of the cultural, sports, tourism, scientific and artistic activities in Syria.
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Cham Wings Airlines is an Official Sponsor of the 
Syrian Rainbow Festival in its Fifth Year

Damascus, 21st of August

For the fifth year in a row and 

as part of the mission of Cham 

Wings Airlines in the support of 

culture and arts in Syria, Cham 

Wings participated this year as a 

main and official sponsor of the 

Rainbow Festival of the Syrian 

art heritage, which was held at 

the theater of Dummar Cultural 

Center from the 21st to 27th of 

August 2019.

The festival included wonderful 

artistic performances from a 

number of Syrian folkloric groups 

representing the rich rainbow 

spectrum that reflects the 

artistic heritage diversity in Syria. 

The most important of which are 

Ashti Kurdish Heritage Group, 

Meghri Armenian Heritage Group, 

Parma Syriac Band, Circassian 

Band led by artist Baybars, Ajyal 

Folk Dance Group and others.

In his opening speech, the 

Director and organizer of the 

festival, Mr. Idris Murad, thanked 

Cham Wings for their initiatives 

and continued support for the 

success of the fifth edition of 
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Cham Wings Airlines is the Official Carrier of the 
Syrian Armenian Delegation Participating in the
Pan-Armenian Olympics in the Republic of Armenia.

As part of its role in supporting the various 

activities in society, Cham Wings Airlines 

transported the Syrian Armenian delegation 

participating in the Pan-Armenian Olympiad, 

which is held in the Armenian capital of Yerevan 

to express their interest and care for such 

activities and to support the Armenian athletes 

and brothers in Syria. The delegation included 115 

athletes from Damascus, Aleppo, Latakia, Kassab 

and Qamishli.

The Ambassador of the Syrian Arab Republic, 

Mohammed Haj Ibrahim, stressed that the 

results achieved during this Olympics are very 

important, and even more important than that is 

the Syrians participation and raising the national 

flag in this important forum.

The members of the delegation thanked the 

Ambassador for welcoming them at the Embassy 

and thanked Cham Wings for their support 

and encouragement for this participation and 

excellence in their services, stressing their 

keenness to achieve the best results and their 

determination to win in order to keep up with the 

victories achieved by our Syrian army in fighting 

terrorism.

The head of the delegation also presented the 

Ambassador with a memorial shield carrying the 

Syrian and Armenian flags.

An official source in Cham Wings Airlines said that 

Syrian-Armenian relations are strong since ancient 

times, explaining that Cham Wings Airlines regularly 

operates flights from Damascus International 

Airport to Yerevan International Airport in addition 

to organizing tourist trips for those wishing to 

spend an enjoyable time in Yerevan. 
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Cham Wings Airlines - the Bridge of 
Peace from Damascus to the World

As part of the largest economic, tourism and 

artistic activity in Syria this year, the Cham Wings 

participated in the Damascus International Fair in 

its 61st session, embodied in a special pavilion that 

offers special offers for visitors, where 38 Arab 

countries have proved the slogan of “From Damascus 

to the World,” this reflected its rise towards the 

reconstruction and construction of Syria.

 Cham Wings Airlines offer a discount of 10% on all 

airline tickets on its routes to direct stations, and 5% 

on all the prices of cargo services, in addition to the 

withdrawal of free tickets throughout the exhibition, 

and the reception of many media, technical, economic 

and diplomatic figures present in the Cham Wings 

booth. 

It is worth mentioning that Cham Wings Airlines, 

the national private carrier in Syria, contributes, as 

always, to transporting economic delegations and 

participants from different countries, in addition to 

shipping their goods during the exhibition. Cham 

Wings even transported a delegation of participants 

of the Sultanate of Oman and others, thus 

emphasizing its leading role in supporting 

the economic and tourism movement. In 

Syria, with all the meanings of the history, 

civilization and the future.
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تـذكـرة سـفـر مجـانيـة
الى أي وجـهـة من وجـهـاتـنـا الـمـبـاشـرة

عـنـد حصـولـك عـلـى  نـقـطـة
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Dear travelers…

In the new edition of our magazine, I would like to thank you for your ongoing trust in Cham 

Wings Airlines. We assure you that we will remain to work hard to achieve all of your ambitions 

and understand your requirements and hopes in order to give you a safe and comfortable travel 

experience. 

There is no doubt that the summer of 2019 was a special summer with many activities and 

developments that contributed to the achievement and strengthening of the return of security 

and safety to Syria, which motivated many Syrian expatriates to return to the country they have 

longed for.

We have been and are still working hard to increase the tourist and economic movement and link 

many regional and international stations, especially during the seasons of holidays, to provide 

our customers with offers and prices suitable for them and to encourage expatriates and attract 

tourists from all over the world.

We are delighted to announce Cham Wings Airlines as an official carrier and main sponsor of 

many trade, economic and artistic delegations. Cham Wings is also participating in the Damascus 

International Fair, which has a long history at the local and regional level. We’re going to provide 

you the most prominent services, offers and free tickets at our wing. 

We believe in the social and national responsibility that culminates our successes by supporting 

the various activities of the community. We’ve recently renewed the sports sponsorship contract 

with the Club of the Syrian Army with its football and basketball teams, wishing them success. 

We also always welcome many events and projects aimed at development and modernization.

Finally, I would like to take the opportunity to appreciate the blessing of which makes Cham Wings 

the first and best choice for all our passengers.

  I wish you a happy journey, a safe and comfortable arrival, and hoping to see you soon. 

                                                           

EDITORIAL

Chairman of Board of Directors


