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تموز - آب العدد التاسع عشرتموز - آب العدد التاسع عشر

 رحلة مشوقة...
 حول مدن الخاتم الذهبي في روسيا

الحج عرفة... 
ƠƠة الوجƠƠه الصبƠƠوحي 

ّ
حلƠƠب...  رب
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EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي المسافرين..

 
ً

 بكــم علــى متــن رحالتنــا، حيــث نبــذل كل مــا بوســعنا لجعــل رحلتكــم إلــى وجهتكــم المنشــودة رحلــة
ً
مرحبــا

 وســعيدة..
ً

، مريحــة
ً

آمنــة

 علــى تقديــم المبــادرات اإليجابيــة ومواجهــة 
ً
لطالمــا اجتهــدت أجنحــة الشــام للطيــران وتجتهــد دومــا

المشــكالت العارضــة وإيجــاد الســيناريوهات البديلــة عنــد مواجهــة أي ظــرف طــارئ وهــو بالحقيقــة ما تتســم 

بــه إســتراتيجية وسياســة الشــركة بشــكل عــام منــذ تأسيســها، حيــث لــم تتوقــف الشــركة عــن تســيير 

ــل ســارعت الشــركة ريثمــا  ، ب
ً
ــر العــدوان الــذي تعــرض لــه مطــار دمشــق الدولــي مؤخــرا ــة إث رحالتهــا  الجوي

يتــم إعــادة تشــغيل مطــار دمشــق إلــى تأميــن نقــل مســافريها عبــر مطــار حلــب الدولــي مــع تأميــن خدمــة 

 علــى اســتمرار حركــة النقــل 
ً
النقــل المجانــي لمســافريها مــن دمشــق إلــى مطــار حلــب وبالعكــس وذلــك حرصــا

 لــدى المســافرين حتــى عــودة مطــار دمشــق الدولــي 
ً
 كبيــرا

ً
الجــوي مــع ســورية ، وهــو مــا شــكل ارتياحــا

  وكمــا كان.
ً
لنشــاطه المعهــود ســابقا

 مــع إطاللــة صيــف عــام 2022 واقتــراب حلــول عيــد األضحــى المبــارك و موســم 
ً
و قــد بــدأت الشــركة أيضــا

ــة  ــق بكاف ــا يتعل ــددة لمســافريها ســواء فيم ــزات متع  وممي
ً

 خاصــة
ً
ــا ــم عروض ــازات والعطــالت، بتقدي اإلج

 
ً

ــة إضافــة ــل الرحل ــد المســافر لمقعــد الســفر قب خدماتهــا  األرضيــة أو الجويــة مثــل إمكانيــة إختيــار  وتحدي

 ومسلســالت 
ً
ــرة يتضمــن مشــاهدة أفالمــا ــن الطائ ــى مت ــر تطبيــق  )Sky Show( عل ــة عب لخدمــات ترفيهي

وألعــاب  متنوعــة وغيرهــا .

كمــا طرحــت الشــركة العديــد مــن خيــارات البرامــج الســياحية لزيــارة عديــد مــن محطاتهــا مثــل أرمينيــا ، روســيا، 

 لعــدد مــن البرامــج الســياحية الداخليــة بغيــة تشــجيع وجــذب الســياحة الوافــدة 
ً

دبــي، ماليزيــا وغيرهــا إضافــة

لزيــارة بلــد الحضــارات ســورية.

هــذا وقــد ســاهمت مشــاركتنا ورعايتنــا للعديد من النشــاطات والفعاليــات  االقتصادية والســياحية والرياضية 

والفنيــة وللمعــارض المتنوعــة خــالل الفتــرة الســابقة مثــل معــرض ســوق الســفر العربــي الــذي أقيــم بدايــة 

 لمعــرض النقــل والشــحن الدولــي و معــرض بيلدكــس ومعــرض حلــب الدولــي ، 
ً

أيــار الماضــي فــي دبــي إضافــة

كل ذلــك ســاهم فــي الترويــج ليــس فقــط لخدمــات أجنحــة الشــام للطيــران، بــل لســورية حيــث عكــس مــدى 

 للشــركات الوطنيــة الرائــدة.
ً
إنتمــاء الشــركة وحرصهــا علــى ترجمــة مســؤوليتها المجتمعيــة لتكــون أنموذجــا

ويســعدنا أن نؤكــد لكــم ، مســافرينا األعــزاء، حرصنــا وســعينا الدائــم علــى توطيــد عالقــة الثقــة معكــم ، 

 وإلــى لقــاء قريــب يتجــدد معكــم بــإذن اللــه...
ً
 ووصــوالً أمنــا

ً
متمنيــن لكــم رحلــة ممتعــة
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في هذا العددفي هذا العدد
اقرأاقرأ

رحلة مشوقة 
حول مدن 

الخاتم الذهبي 
في روسيا

إنها الرحلة األكثر 
جاذبية حول 

العالم، وذلك 
 لما تخفيه 

ً
نظرا

من روعة وجمال 
وأسرار تستحق 
االكتشاف، هنا 

سنتجه نحو مسار 
سياحي روسي 

شهير.

الحج عرفة  ... 
في األيام األولى 

من شهر ذي 
الحجة من كل 

عام تهفو قلوب     
المسلمين وتتجه 

أنظارهم نحو 
البيت الحرام، 

ملبين ومنقطعين، 
تاركين وراءهم 

سنواتهم الغابرة.

حلب ... 
ة الوجه 

ّ
رب

الصبوحي 
إلى عشاق المدن 
التاريخية العريقة، 

هل سبق لكم 
وشهدتم وجه 
حلب الشهباء، 

تلك المدينة 
العريقة التي 

خلقت من الغار 
والزيتون، والتي 

ستأخذكم برحلة 
بين الماضي 

والحاضر.

أجواء 
استثنائية 

تقدمها 
اإلمارات خالل 
عيد األضحى 

المبارك
تقدم اإلمارات 

العربية المتحدة 
مجموعة  من 

الفعاليات 
واألنشطة التي 

تتخللها أجواء 
احتفالية.

البروكار 
الدمشقي ... 
ذهب الشام 

العتيق
إنها دمشق 
مدينة التاريخ 

والذكريات، 
مدينة تحمل 
معها الكثير 
من الحكايات 

والقصص، وتخبئ 
أسرار مهن وحرف 

يدوية شهيرة 
حول العالم. 

مساجد ماليزيا
إنها بيوت الله 

على األرض، من 
هنا تخرج الكلمات 
المباركات وتصدح 

اآلذانات نحو 
العالم، تنادي 

لتلبية الطاعات 
والعبادات، فأين 
ماذهبتم حول 

العالم ستجدون 
المساجد 

اإلسالمية 
الشامخة.

الكويت ...
كرم الضيافة 

وعراقة التاريخ 
من زار الكويت 

يعلم تمام 
المعرفة أنها أرض 

الضيافة العربية 
األصيلة كما أنها 

مدينة متربعة 
على عرش 

الفخامة والرقي، 
ومتشبثة بعراقة 

الماضي.

هذا ماتخفيه 
أرمينيا 

لعشاق اإلثارة 
والمغامرات 

هل أنت مغامر 
تبحث عن 

أنشطة مختلفة 
لزيادة األدرينالين 

لديك؟ ما 
رأيك أن تفكر 
بالقدوم إلى 

أرمينيا؟ فهناك 
الكثير من 
االحتماالت 

المتاحة لقضاء 
عطلة ال تنسى.

المالديف سحر 
خرافي وجاذبية 

مطلقة 
 
ً
هل حلمت يوما

أن تزور شواطئ 
ال مثيل لها 

وتحظى 
بالرفاهية 

المطلقة والتي 
ال مثيل لها 

؟
ً
أيضا

 هنا في جزر 
المالديف.

تصدر في دبي _ اإلمارات العربية المتحدة
+963 11 9812-124 لالستفسار عن اإلعالن في المجلة االتصال على الرقم:   

جميع الحقوق محفوظة لشركة أجنحة الشام للطيران
www.chamwings.com مدير التسويق

زينة مطر
رئيس التحرير

هال عساف
إشراف عام

أسامة ساطع
المدير الفني

فادي عطية
تدقيق 

إبراهيم النمر

162432425056647076
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أجنحة الشام للطيران ترحب بكم
ــا، راحتكــم وســعادتكم  ــن طائرتن ــى مت ــب بكــم عل نرح

ــا. ــل اهتمامن ــة هــي ج ــا الجّوّي ــن خطوطن ــى مت عل

ضيافتــه  بحســن  المعــروف  موظفينــا  طاقــم  بفضــل 

ــم االســتعداد  ــى أت  عل
ً
ــا ــن دائم ــا، نح ــن طائراتن ــى مت عل

لتلبيــة كل احتياجاتكــم بأســرع وقــت ممكــن وأفضــل 

ــي نضيفهــا  ــرة ولمســاتنا الت ــل الصغي الطــرق.. التفاصي

رحلتكــم، ونقــدم إضافــة إلــى ذلــك قائمــة مــن 

والمميــزة. المتنّوعــة  الشــهية،  الوجبــات 

أنت في عهدة أجنحة الشام للطيران...

الســياحية  الدرجــة  علــى  ســفرك  ميــزات  اختــر 

أو درجــة رجــال األعمــال، إذ توفــر أجنحــة الشــام 

للطيــران نوعيــن مــن التذاكــر، األولــى هــي الدرجــة 

 مــع تطلعاتكــم 
ً
ــا ، وتناغًم

ً
ــة ــر أريحي ســتجعل الســفر أكث

ــر كل اإلمكانيــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل 
ّ

ألننــا نوف

رحلتكــم ممتعــة.

وســائد إضافيــة لراحــة أكثــر، مرطبــات منعشــة، مجلــة 

المســافر لتســاعدكم علــى االســتمتاع واالســترخاء فــي

ــاب 30 كــغ مــن  ــك مــن اصطح ن
ّ
ــي تمك الســياحية الت

الحقائــب واألمتعــة، باإلضافــة إلــى 7 كــغ باليــد، إلــى 

جانــب وجبــة فطــور، غــداء، عشــاء مجانيــة.. أمــا مســافر 

درجــة رجــال األعمــال فيمكنــك اصطحــاب 40 كــغ مــن 

الحقائــب باإلضافــة إلــى 7 كــغ باليــد، كمــا نقــدم لــك 

ــة. ــداء، عشــاء مجاني ــة فطــور، غ  وجب
َ
ــا أيض

Welcome To Cham Wings
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أجنحة الشام للطيران تبدأ بتشغيل رحلتين 
 بين حلب و الكويت

ً
أسبوعيا

أجنحة الشام للطيران ناقل رسمي لفريق حفل أعمال 
المؤلف األرجنتيني العالمي آستور بياتزوال 

 مــن 
ً
بــدأت شــركة أجنحــة الشــام للطيــران اعتبــارا

رحالتهــا  بتســيير   2022 حزيــران   3 الجمعــة  يــوم 

ــت وبالعكــس،  ــب والكوي المباشــرة بيــن مطــاري حل

ــاء (  ــة والثالث ــي الجمع ــن )يوم ــدل رحلتي ــك بمع وذل

. 
ً
أســبوعيا

ســاهم  هــذه الرحــالت المباشــرة بالتأكيد 
ُ
وســوف ت

ــاء الســفر علــى مســافري  ــاء وعن فــي تخفيــف أعب

مدينــة حلــب والمقيميــن فيهــا، إضافــة لمــا لهــا مــن 

أهميــة كبــرى فــي توفيــر الكثيــر مــن الوقــت والمال 

تنشــيط  فــي  التشــغيل  هــذا  سيســاهم  كمــا 

ــة التبادليــة بيــن المدينتيــن وبشــكل  الحركــة التجاري

مباشــر, مــع إمكانيــة الربــط عــن طريــق الكويــت إلــى 

كل مــن الريــاض وجــدة والدوحــة والبحريــن.

 
ً

أجنحــة الشــام للطيــران مســتمرة تــزال  هــذا وال 

ــت  بتســيير رحالتهــا المباشــرة بيــن دمشــق والكوي

 وتســعى الشــركة بشــكل مســتمر لتوســيع 
ً
أيضــا

خارطــة شــبكة محطاتهــا وربــط محطاتهــا الرئيســية 

مــع  مدينــة حلــب وغيرهــا وبمــا يتناســب و احتياجــات 

ــد  ــق المزي  بتحقي
ً

ــدة مســافريها وتطلعاتهــم ، واع

فــي المســتقبل القريــب.

والمحبــة  الســالم  لغــة  هــي  الموســيقى  ألن 

اختــالف  العالــم علــى  بيــن شــعوب  المشــتركة 

اإلبــداع  رعايــة  وألن  وألســنتهم،  ثقافاتهــم 

ــزأ مــن  ــزء ال يتج ــة هــو ج ــون الراقي والثقافــة والفن

ــا،  ــاه مجتمعه ج
ُ
ــران ت ــة الشــام للطي رســالة أجنح

ــادرت الشــركة بترجمــة رســالتها هــذه مــن  فقــد ب

 بنقــل الموســيقيين العالميين 
ً
خــالل قيامهــا مؤخرا

ــت«  ــل دو بوتي ــوس« و«ماريي ــر ري ــن »ولت األرجنتينيي

وأعضــاء فرقتهــم إضافــة ألعضــاء فرقــة كادانــس 

الموســيقية األرمينيــة وذلــك علــى متــن رحلتهــا 

القادمــة مــن يرفــان / أرمينيــا إلــى دمشــق مســاء 

اإلثنيــن الماضــي.

ــرة  ــة وزي ــة برعاي ــة أمســية فني ــت الفرق ــد قدم وق

الثقافــة الدكتــورة لبانــة مشــوح وبالتعــاون مــع 

المؤلــف  ألعمــال  بدمشــق  األرجنتيــن  ســفارة 

الموســيقي األرجنتينــي العالمــي »آســتوربياتزوال« 

المذكــورة  الموســيقية  الفــرق  أعضــاء  قدمهــا 

وذلــك علــى مســرح دار األســد للثقافــة والفنــون 

)أوبــرا دمشــق( مســاء يــوم الخميــس 2 حزيــران 

.2022

 
ً
 صحفيا

ً
أقامــت دار األســد للثقافــة والفنــون مؤتمــرا

بهــذه المناســبة بحضــور الضيــوف أعضــاء الفــرق 

إعالميــة عديــدة  األرجنتينــة واألرمينيــة ووســائل 

 كل مــن الســيد سيباســتيان 
ً
ــه أيضــا ــث شــارك في حي

ــة األرجنتيــن بدمشــق والســيد  زافــاال، ســفير جمهوري

للثقافــة  داراألســد  عــام  مديــر  معلولــي،  أندريــه 

والفنون،والســيد أســامة ســاطع، مدير تطوير األعمال 

والعالقــات، إضافــة الــى ممثــل الفــرق الموســيقية 

الســيد بابيــان، حيــث تمــت اإلجابة عــن أســئلة الصحفيين 

المتعلقــة بأهميــة هــذا الحــدث الفنــي البــارز ورغبــة 

ــه  ــم توجي ــورية وت ــى س ــور إل ــة بالحض ــرق العالمي الف

علــى  للطيــران  الشــام  أجنحــة  إلدارة  شــكر  رســالة 

ــي. ــي العالم ــدث الفن ــذا الح ــا له ــا ودعمه رعايته
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انطالق مشروع موسوعة المصدر السوري 
برعاية أجنحة الشام للطيران

الشــام  »أجنحــة  الخــاص  الجــوي  الناقــل  برعايــة 

للطيــران« تــم يــوم الثالثــاء 17 أيــار 2022 إطــالق 

مشــروع منصــة الموقــع االلكترونــي لموســوعة 

المصــدر الســوري وذلــك فــي قاعــة أميــة بفنــدق 

شــيراتون دمشــق وذلــك برعايــة الدكتــور »ســامر 

خليــل« وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة وحضــور 

الســادة وزارة الصناعــة والزراعــة ورؤســاء االتحــادات 

ألقــى  وقــد  والزراعــة،  والصناعــة  التجــارة  لغــرف 

الســيد »أســامة ســاطع« مديــر التطويــر والعالقــات 

فــي شــركة أجنحــة الشــام للطيــران كلمــة نــوه 

فيهــا ألهميــة رعايــة مشــروع إطــالق منصــة المصــدر 

ــن  ــي األول م ــر الســوري االلكترون الســوري والمتج

نوعــه فــي ســورية لكونهــا نافــذة للمنتــج الســوري 

ــة  ــة رعاي ــة وأهمي ــة والعالمي ــى األســواق العربي عل

أجنحــة الشــام للطيــران لهــذا الحــدث كونهــا الجســر 

الجــوي والشــريان الحيــوي لنقــل المنتجــات وانســياب 

الســلع الســورية إلــى دول العالــم حيــث إن الشــركة 

ال تســاهم بتأميــن النقــل الجــوي للمســافرين وإنمــا 

والبضائــع  المنتجــات  شــحن  تأميــن  علــى  تعمــل 

المعاييــر  بأعلــى  لنقلهــا  الســورية  والســلع 

إلــى  لتصــل  بهــا  المعمــول  الدوليــة  والمقاييــس 

األســواق العربيــة والعالميــة.
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مشاركة متميزة 
ألجنحة الشام 

للطيران في معرض 
سوق السفر العربي 

 Arabian Travel
Market في دبي

افتتــح فــي مركــز التجــارة العالمــي بدبــي معــرض 

ــق  ــذي انطل ــي وال ســوق الســفر والســياحة العرب

وبمشــاركة   2022 أيــار   12 و   9 مابيــن  بالفتــرة 

ــياحة  ــران ووكاالت الس ــركات الطي ــن ش ــد م العدي

والســفر العربيــة والعالميــة، حضــره آالف الــزوار من 

المهتميــن بهــذا المجــال مــن شــتى أنحــاء العالــم.

و تمثــل مشــاركة أجنحــة الشــام للطيــران خطــوة 

مهمــة فــي هــذا الملتقــى الدولــي، حيــث تســاهم 

فــي جــذب الســياحة العربيــة واألجنبيــة إلى ســورية 

الحضــاري  واإلرث  الســياحي  بالمنتــج  والتعريــف 

التاريخــي األثــري المتنــوع الــذي تحتويــه ســورية 

علــى أرضهــا.

هــذا وقدمــت أجنحــة الشــام للطيــران طــوال أيــام 

علــى  خاصــة   
ً
عروضــا وزوارهــا  لزبائنهــا  المعــرض 

تذاكــر الســفر وخدمــات وعــروض عديــدة، 

إضافــة لبرامــج ســياحية متنوعــة مــن خــالل قســم 

العطــالت بالشــركة.

كمــا تســاهم الشــركة فــي التعريــف عــن المنتــج 

الســياحي الســوري وتنشــيط حركــة الســفر ليــس 

بيــن ســورية والمحطــات التــي تســير لهــا رحالتهــا 

فحســب، ولكــن لمحطــات ودول تســعى للوصــول 

 لمتطلبــات عمالئهــا أينمــا كانــوا.
ً

إليهــا تلبيــة

ــي  ــران بالمعــرض الدول شــاركت أجنحــة الشــام للطي

للشــحن والتخليــص الجمركــي تحــت رعايــة وزارة النقــل 

تنظيــم  ومــن  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 

شــركة نظــام للمعــارض والمؤتمــرات والــذي أقيــم 

بدمشــق  الجديــدة  المعــارض  مدينــة  أرض  علــى 

بالفتــرة مــا بيــن 2 حزيــران ولغايــة 5 حزيــران 2022، 

وشــهد المعــرض مشــاركة واســعة مــن شــركات 

ــال النقــل والشــحن  ــة فــي مج ــة عامل ــة ودولي محلي

فرصــة  المعــرض  كان  حيــث  الجمركــي  والتخليــص 

للقــاء المصدريــن والمســتوردين مــع شــركات الشــحن 

تقدمهــا  التــي  الخدمــات  علــى  واالطــالع  والنقــل 

هــذه الشــركات بمــا يســاعد علــى تنشــيط الحركــة 

االقتصاديــة فــي ســورية.

 مــن قبــل الزائريــن وتــم 
ً
القــى المعــرض إقبــاالً شــديدا

اســتقبال الــزوار فــي الجنــاح الخــاص بشــركتنا وتلقــي 

كافة استفســاراتهم باإلضافة إلى تقديم ســحوبات 

علــى التذاكــر وحســومات عديــدة علــى أجــور الشــحن 

لــكل مــن قــام بزيــارة جناحنــا.

شــاركت أجنحــة الشــام للطيــران بالمعــرض ومؤتمــر 

الرعايــة الطبيــة بدورتــه 17 والــذي أقيــم فــي مدينــة 

المعــارض الجديــدة بدمشــق بالفتــرة مــا بيــن 1 - 5 

شــركة   60 بالمعــرض  شــارك  وقــد   ،2022 حزيــران 

رائــدة فــي مجــاالت التجهيــزات الطبيــة والمخبريــة 

مــن  أكثــر  وتمثــل  الوطنيــة  الدوائيــة  والصناعــات 

حيــث  مــن 18دولــة،  خارجيــة  لشــركات  وكالــة   100

 
ً
القــى جنــاح أجنحــة الشــام للطيــران إقبــاالً شــديدا

مــن قبــل الزائريــن وتــم اســتقبال الــزوار وتلقــي كافــة 

بســحوبات   القيــام  إلــى  باإلضافــة  استفســاراتهم 

الجنــاح  لــزوار  دمــت 
ُ

ق مجانيــة  ســفر  بطاقــات  علــى 

ومنحــت 10 تذاكــر مجانيــة علــى الوجهــات المباشــرة 

للشــركة.

أجنحة الشام للطيران ناقل رسمي لمعرض MediCare ومؤتمر 
الرعاية الطبية بدورته 17 في مدينة المعارض الجديدة بدمشق

مشاركة أجنحة الشام للطيران بالمعرض الدولي 
للشحن والتخليص الجمركي
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أجنحة الشام للطيران الداعم والناقل الرسمي 
للمشاركين بمعرض »صنع في سورية« في ليبيا

أجنحة الشام للطيران ناقل رسمي ومشارك بمعرض 
حلب الدولي بدورته الرابعة

وصلــت إلــى مطــار بنغــازي  يــوم االثنيــن 18 نيســان 

مــن  قادمــة  للطيــران  الشــام  أجنحــة  رحلــة   2022

دمشــق وعلــى متنهــا وفــد مــن الصناعييــن والتجــار 

فــي  »صنــع  معــرض  فــي  المشــاركين  الســوريين 

ســورية« للبيــع المباشــر والــذي افتتــح يــوم الثالثــاء 

19 نيســان 2022 بمشــاركة أكثــر مــن )80 شــركة 

ــا. ــي ليبي ــازي ف ــة بنغ ــي مدين ــورية( ف س

وأقيــم المعــرض المخصــص للبيــع المباشــر برعايــة 

وزارة االقتصــاد والتجــارة الســورية ونظمــه المكتــب 

ــرب،  ــن والمســتوردين الع ــاد المصدري اإلقليمــي التح

وقــد ضــم شــركات ســورية مــن مختلــف االختصاصات 

النســيجية والغذائيــة والكيميائيــة.

 وضمــن 
ً
بــادر دومــا

ُ
ُيذكــر أن أجنحــة الشــام للطيــران ت

مســؤوليتها المجتمعيــة ورؤيتهــا إلــى دعــم مثــل 

هــذه النشــاطات والتظاهــرات االقتصاديــة والتــي 

االقتصــاد  علــى   
ً
إيجابيــا تنعكــس  بأنهــا  الشــك 

الســوري وتســاهم بالتعريــف علــى المنتــج الســوري 

وحضــوره فــي األســواق العربيــة والعالميــة.

حلــب  بمعــرض  للطيــران  الشــام  أجنحــة  شــاركت 

حزيــران 2022   7 - 1 بيــن  الواقعــة  بالفتــرة  الدولــي 

ــة ، حيــث ضــم  ــة الرياضي ــب - المدين ــك فــي حل وذل

بيــن  تتــوزع  وطنيــة  شــركة  نحــو 200  المعــرض 

الصناعــات الهندســية والكيميائيــة والغذائيــة إلــى 

ــد  ــران والهن ــة دبلوماســية لســفارات إي ــب أجنح جان

وقــد  إفريقيــا.  وجنــوب  وإندونيســيا  والفلبيــن 

شــاركت أجنحــة الشــام بجناحهــا الخارجــي الــذي 

 مــن قبــل الــزوار حيــث قدمــت 
ً
شــهد إقبــاالً جيــدا

والعــروض  المســابقات  مــن  مجموعــة  شــركتنا 

الســياحية  ورحالتهــا  خدماتهــا  علــى  للزائريــن 

باإلضافــة إلــى تعريفهــم علــى خطوطنــا ووجهاتنــا 

المباشــرة والغيــر مباشــرة وعلــى  خدمــات الشــحن 

الجــوي لــدى الشــركة، كمــا ســاهمت الشــركة فــي 

نقــل العديــد مــن زوار المعــرض والمشــاركين مــن 

شــغل الشــركة رحالتهــا الجويــة 
ُ
المطــارات التــي ت

إليهــا.
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رحلة مشوقة حول مدن الخاتم 
الذهبي في روسيا 

 لما تخفيه من روعة وجمال وأســرار تســتحق االكتشــاف، 
ً
إنهــا الرحلــة األكثــر جاذبيــة حــول العالــم، وذلــك نظــرا

هنــا ســنتجه نحــو مســار ســياحي روســي شــهير، يشــمل أقــدم مــدن الجــزء األوســط مــن روســيا األوروبيــة، 

ــى الخريطــة لمــاذا يســمونها بهــذه  ــراث التاريخــي والثقافــي ســتخبرك نظــرة ســريعة عل وهــو مواقــع الت

الطريقــة، فــإن كل هــذه المــدن تقــع حــول موســكو والطريــق الــذي يربــط بينهــا يبــدو وكأنــه دائــرة كبيــرة، 

سنكتشــف داخــل مســاحة الحلقــة الذهبيــة أو الخاتــم الذهبــي 8 مــدن ، مثــل ســيرجيف بوســاد، بيرســالفلى 

زالســكي، روســتوف فيليكــي، ياروســالفل، كوســتروما، إيفانوفــو، ســوزدال، وفالديميــر.

األشــخاص المقيمــون فــي مــدن الخاتــم الذهبــي لديهم شــغف باالحتفاالت العامــة، وأحد أكثر األشــياء التي 

يجــب مشــاهدتها هــو مهرجــان رومانــوف شــيب 

الشــهير الــذي يقــام فــي مدينــة توتايــف، خــروف 

رومانــوف هــو ســاللة تــم تطويرهــا فــي منطقــة 

الخاتــم  جواهــر  مــن  واحــدة  وتعــّد  ياروســالفل 

فــي المنطقــة، فيصبــح مــن الصعــب التعــرف إلــى 

المدينــة خــالل هــذا المهرجــان، تزّينهــا ألــوان زاهيــة 

ــل  ــاع كعــكات التواب ب
ُ
ــة، وفــي كل مــكان ت وصاخب

علــى شــكل لحــم الضــأن والمقبــالت، أما الســكان 

المحليــون فهــم يرتــدون مالبــس األغنــام ويلعبــون 

الروســية  الضيافــة  لتقاليــد   
ُ
ووفقــا  ، األكورديــون 

ــح. ــز والمل ــون بالضيــوف بالخب القديمــة، يرحب

 بمجموعــة متنوعة 
ً
تشــتهر مــدن الخاتــم الذهبــي أيضــا

ــاك متاحــف مــن مــكاوي  مــن المتاحــف، إذ ســتجد هن

التنعيــم، والالفتــات اإلعالنيــة، والمزهريــات، واألباريــق، 

وأوانــي الشــاي، والمالعــق، والعمــالت المعدنيــة.
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الحرف الروسية التقليدية  

جمال ال بد أن يسرق 

األضواء 
ــرى وتجــرب كل شــيء دفعــة  ــد أن ت ــت تري إذا كن

واحــدة، فمــن األفضــل أن تذهــب إلــى المهرجانــات 

المنطقــة،  فــي  الكبيــرة  والثقافيــة  الشــعبية 

ــون  ــل ، وفن ــزف والدانتي ــات الخ ــاك ســتجد لوح هن

النحــت علــى  الخشــب والرســم علــى الســيراميك 

عمليــة  مشــاهدة  يمكنــك  حيــث  والموزاييــك، 

ــود  ــدي والمنســوجات والجل ــار التقلي صناعــة الفخ

والمعــادن والخشــب ومنتجــات العظــام، كذلــك  

الموســيقية  اآلالت  اكتشــاف  يمكنكــم  األمــر 

الوطنيــة واألزيــاء لشــعوب ســيبيريا، باإلضافــة 

بيديــك،  صنعهــا  ومحاولــة  شــرائها  إلمكانيــة 

الشــعبية  الروســية  األشــغال  مــن  والكثيــر 

الملفتــة لألنظــار.

Shchurovo Gorodishche
يقـــع هـــذا المتحـــف في مدينـــة ســـوزدال التي 

تغـــوص فـــي الحيـــاة اليوميـــة وتقاليد روســـيا 

القديمة، كمـــا يوجد متجر حـــداد حقيقي ومتجر 

لبيع األســـلحة وماعز حـــي وحديقـــة نباتية.

 Lukova Sloboda
يقــع فــي روســتوف فيليكــي هــو مبنــى خشــبي 

تقليــدي، يتيــح لــك فرصــة تــذوق أطبــاق البصــل 

ــخ زراعــة البصــل فــي المنطقــة. ــى تاري والتعــرف إل

ياروسالفل ستريلكا مكان رائع للتنزه
إنهــا المدينــة ذات التاريــخ الممتــد لعصــور، تأسســت عنــد  التقــاء نهــر كوتوروســل مــع نهــر الفولغــا، لتشــكل 

انقســام رأســي مذهــل يعبــر عــن المدينــة.

 للنزهــة، يوفــر مناظــر خالبــة مــن ضفــة النهــر العاليــة، أمــا 
ً
 رائعــا

ً
يعــد ســتريلكا مــكان التقــاء النهريــن  مكانــا

بــرج فولجســكايا  »أرســنالنايا«  فهــو مــكان آخــر يســتحق المشــاهدة، كذلــك األمــر ســتجدون هنــاك الجــزء 

ــب   ــت تســتخدم للحراســة والتصــدي ألي عــدوان خارجــي، إلــى جان المتبقــي مــن القلعــة القديمــة التــي كان

مجموعــة مــن الكنائــس الموجــودة علــى طــول ضفــاف نهــر الفولغــا.

ــيدت هــذه الغــرف فــي القــرن 17 فــي ياروســالفل، وتســتضيف 
ُ

متروبوليتــان تشــامبرز ترحــب بزوارهــا، حيــث  ش

 باأليقونــات، و بعــد زيــارة ســتريلكا يمكنكــم االنتقــال وزيــارة القاعــة 
ً
 غنيــا

ً
هــذه الغــرف اليــوم معرضــا

المســتديرة المكونــة مــن ســتة أعمــدة فــي Volzhskaya Embankment ، وهــو رمز آخر لمدينة ياروســالفل، 

حيــث يمكنهــم االســتمتاع بمناظــر المدينــة الجميلــة.
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كنيسة الشفاعة بجعة بيضاء على ضفاف النيرل 
ــك  ، بنيــت تل

ً
ــة أيضــا ــر والمحاطــة بحلقــة النهــر الذهبي ــرل فــي فالديمي ــى نهــر ني ــى كنيســة الشــفاعة عل إل

ــك تفكــر فــي بجعــة أو شــراع  ــل يجعل ــن االصطناعــي، شــكلها الجمي ــل مــن الحجــر والطي ــى ت الكنيســة عل

 
ً
ــا ــى بصري ــا أعل ــا يجعله ــالً م ــل قلي ــى الداخ ــا إل ــل جدرانه ــا تمي ــاه، بينم ــر المي ــا عب ــق طريقه ــفينة تش لس

ــا. ــن إليه فتذهــل الناظري

فالديمير ... مدينة األسرار 
الروسية 

العصــور  فــي  المعماريــة  الهندســة  اكتشــفوا 

مــدن  إحــدى  الغنــي  التاريخــي  والتــراث  الوســطى 

الطــوق الذهبــي البــارزة »فالديميــر«، والتــي تشــتهر 

ومبانيهــا  وأديرتهــا  ومعابدهــا  المعماريــة  بآثارهــا 

الخضــراء  المبهــرة، فضــالً عــن طبيعــة مســاحاتها 

الواســعة والحدائــق الجميلــة والبحيــرات المنتشــرة 

فــي أرجائهــا، باإلضافــة إلــى الفنــادق والمنتجعــات 

والعالميــة،  المحليــة  والمطاعــم  الســياحية، 

ــة والمراكــز الترفيهيــة الحديثــة. والمجّمعــات التجاري

ســافروا بالقطــار الســريع واندمجــوا فــي األجــواء 

الريفيــة للكنائــس الخياليــة والقــالع والكاتدرائيــات 

فــي المدينــة، والتــي يعــود تاريــخ بعضهــا إلــى القــرن 

العاشــر.

وجبة إفطار مميزة على 

الطريقة الروسية 
ــر  ــخ الروســي هــو الفطائ يعتقــد الكثيــرون أن المطب

والكافيــار والفطائــر والزالبيــة والبــرش. كل شــيء 

ممتلــئ للغايــة ، عالــي الســعرات الحراريــة ، واألهــم 

مــن ذلــك مبتــذل. هــذا الــرأي لــه ســبب ، لكننــا مــا زلنــا 

نحــاول كســر الصــور النمطيــة وإظهــار مطبــخ روســي 

 وصحــي.
ٍّ
آخــر غيــر عــادي ، وفــي نفــس الوقــت مغــذ

لربمــا أدهشــناكم بفكــرة الفطــور الروســي وأن أكثــر 

 فــي روســيا هــي دقيــق 
ً
أنــواع العصيــدة شــيوعا

الشــوفان، ولجعــل اإلفطــار أكثــر جاذبيــة ، يمكنــك 

إضافــة المكســرات والفواكــه المجففة إلــى الحبوب.

كذلــك األمــر بالنســبة لأللبــان واألجبــان إذ تعــّد منتجات 

األلبــان المخمــرة إضافــة ممتــازة إلــى وجبــة اإلفطــار 

ــوز أو  ــن المخب ــب أو اللب ــن الرائ ــاول اللب الروســي،  فتن

القشــدة الحامضــة أو جبــن المــزارع  يعــزز المناعــة 

ــوي ويســهل  ــد والجهــاز التنفســي العل ــد الجل ويفي

ــى الكالســيوم.  الهضــم ويحتــوي عل
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الحج عرفة  ... 
ــى مــن شــهر ذي الحجــة مــن كل  ــام األول فــي األي

عــام تهفــو قلــوب المســلمين وتتجــه أنظارهــم 

تاركيــن  ومنقطعيــن،  ملبيــن  الحــرام،  البيــت  نحــو 

ــل  ــا وني ــِه الدني ــرة فــي تي وراءهــم ســنواتهم الغاب

مطالبهــا، هنــا يجتمــع مختلــف األجنــاس والثقافــات 

علــى صعيــد واحــد بدافــع اإليمــان وأداء مناســك 

الحــج أن صيــام وصــالة وقيــام وذبــح لوجــه رب العبــاد 

اإلســالم  لجــذور  فطــري  بحــب  يأتــون  العظيــم، 

األولــى.

مكــة المكرمــة أو أم القــرى، مدينــة نبــي الرحمــة 

والمــودة محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، وفــي 

أحــد جبالهــا نــزل عليــه الوحــي، وفــي قلبهــا المســجد 

ــرام، أعظــم مســجد فــي اإلســالم، تتوســطه  الح

الكعبــة المشــرفة  قبلــة المســلمين األولــى، أول 

ــاس. بيــت وضــع للن

المعالــم  مــن  مجموعــة  الحــرام  المســجد  يضــم 

األثريــة والدينيــة المقدســة أهمهــا الكعبــة، والتــي 

ــى شــكل   عل
ً
ــا ــرام تقريب تقــع وســط المســجد الح

الشــكل،  ومربعــة  البنــاء  مرتفعــة  كبيــرة  ُحجــرة 

 بآيــات قرآنية 
ً
 مــن الحريــر األســود مزينــا

ً
تكتســي ثوبــا

مكتوبــة بخيــوط الذهــب، وعلــى بعــد عشــرين 

ــر زمــزم. ــد بئ ــة توج  مــن الكعب
ً
ــرا مت

أمــا فــي الناحيــة الشــرقية مــن مكــة المكرمــة 

أهــم  عنــده  تقــام  حيــث  عرفــات،  جبــل  يقــع 

مناســك الحــج ، كل ذلــك جعل من مكــة المكرمة 

إليهــا  يحجــون  للمســلمين   
ً
  أساســيا

ً
مقصــدا

ويرمــون ثقــل الحيــاة وراء ظهورهــم.

فمــا رأيكــم أن نحــّج إليهــا فــي ســطور ونطــوف 

ــى  ــا إل  الســطور توصلن
ّ

ــل ــا، ع ــي خيالن حولهــا ف

روحانيــة الوجــود بيــن معالم تلــك األرض الطهور؟
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المسجد الحرام 
ــة الشــريفة،  ــا إليــه ســنجد مباشــرة الكعب ــد دخولن يقــع المســجد الحــرام فــي وســط مكــة المكرمــة، وعن

ــة الشــريفة أربعــة أركان ــة، تضــم الكعب ــة المذهب ــات القرآني ــر األســود المنقــوش باآلي مكتســية بالحري

» األســود والشــامي واليمانــي والعراقــي«، وفــي أعلــى جــدار الكعبــة  الشــمالي ميــزاب مــن الذهــب الخالــص 

يطــل علــى حجــر إســماعيل.

الركــن اليمانــي هــو أشــهر أركان الكعبــة وُيســتحب للطائــف بالبيــت أن يلمســه فــي كل شــوط إن اســتطاع، 

ــة فــي أســفل جدارهــا ممــا يلــي أرض المطــاف مــن  ــط الكعب ــاء لطيــف ملصــق بحائ أمــا الشــاذروان فهــو بن

جهاتهــا الثــالث عــدا جهــة ِحْجــر إســماعيل، وهــو مــن أصــل جــدار الكعبــة ومــن قواعــد إبراهيــم عليــه الســالم 

التــي وضعهــا، وترتبــط بــه حلقــات حديديــة لتثبيــت كســوة الكعبــة.

لننتقــل إلــى الحجــر األســود الــذي  يقــع داخــل ركــن 

حجــر صقيــل  الشــرقي، وهــو  الجنوبــي  الكعبــة 

بيضــي الشــكل ولونــه أقــرب إلــى الحمــرة، ويحيــط 

بــه إطــار مــن الفضــة.

ــر  ــارة بئ ــا مــن زي ــد لن ــا فــال ب ــة هن ــن تنتهــي الرحل ل

زمــزم ومقــام إبراهيــم الــذي كان يقــف عليــه 

ــة  ــاء الكعب إبراهيــم عليــه الســالم حيــن ارتفــع بن

عــن مســتوى قامتــه، كذلــك الســعي والمطــاف 

كبيرتــان  صخرتــان  وهمــا  والمــروة،  الصفــا  بيــن 

 مــن أحــد الجبــال القريبــة مــن 
ً
تشــكل كل منهمــا جــزءا

المســجد الحــرام، الصفــا جــزء مــن جبــل أبــي قبيــس 

ــروة  ــن المســجد، والم ــة م ــي الجهــة الجنوبي ــع ف وتق

جــزء مــن جبــل قعيقعــان وتقــع فــي الجهــة الشــمالية 

ــن المســجد. م

في رحاب الكعبة الغراء 
مــن منــا يســتطيع وصف هــذا المشــهد المهيب الذي 

يحلــم بلقائــه كل مســلم، هنــا أعظــم مــكان علــى 

ــي  ــا التجل ــة، هن ــا الســكينة والطمأنين ــه األرض، هن وج

والخشــوع، بيــن أركان الكعبــة الشــريفة، ومــا إن ندخــل 

حتــى نشــاهد ثالثــة أعمــدة خشــبية منقوشــة بمهــارة 

ومحــالة بخيــوط الذهــب، لتحمــل ســقفها الشــريف، 

ــون الغامــق  ــة ذات الل كمــا ســيلفتك البالطــة الرخامي

والتــي تحــدد موضــع ســجود الرســول الكريــم محمــد.
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اللــون  مــن  رخــام  الكعبــة  أرضيــة  يغطــي 

األبيــض وذلــك فــي منطقــة الوســط، أمــا 

األطــراف التــي يحددهــا شــريط مــن الرخــام 

األســود فهــي مــن الرخــام الــوردي الــذي 

يرتفــع إلــى جــدران الكعبــة دون أن يالصــق 

جدارهــا األصلــي، أمــا المســافة المتبقيــة 

ــن  ــر المزي ــة األخض ــاش الكعب ــا قم فيغطيه

ــى  ــد حت ــت بالفضــة، وتمت ــة كتب ــات قرآني بآي

تغطــي ســقف الكعبــة.

القناديــل  مــن  عــدد  داخلهــا  يوجــد  كمــا 

ــاس والفضــة  ــن النح ــة م ــة المصنوع المعلق

تعــود  قرآنيــة  بآيــات  المنقــوش  والزجــاج 

للعهــد العثمانــي، ومجموعــة مــن بالطــات 

ــم تجميعهــا مــن كل عهــد  ــي ت ــام الت الرخ

الحــرم  بتوســعة  قامــوا  مــن  عهــود  مــن 

م 
ّ
ُســل إلــى  إضافــة  الشــريف،  المكــي 

ــوع مــن األلمنيــوم والكريســتال يصــل  مصن

الكعبــة. ســقف  حتــى 
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زمزم ... خير الماء وهدية حجاج 

البيت العتيق
ــل  ــم، داخ ــام إبراهي ــوب مق ــع جن ــي تق ــر الت هــي البئ

ــر العظيمــة لــم تنضــب  المســجد الحــرام، وهــذه البئ

ــى العكــس فهــو  ــل عل ــود ب ــذ أن ظهــر للوج  من
ً
ــدا أب

يمدنــا بالمزيــد مــن المــاء وحيــن نــزور البيــت الحــرام 

ندهــش مــن كثرتــه وكفايتــه لجميــع الحجــاج، وهــو 

ال يــزال يحتفــظ بنســب مكوناتــه نفســها مــن األمــالح 

والمعــادن منــذ أن ظهــر للوجــود حتــى يومنــا هــذا 

علــى الرغــم مــن كثــرة زوار مكــة المكرمــة، يتهــاداه 

الحجــاج بيــن بعضهــم ويأتــون بــه إلــى أهلهــم، ليكــون 

ــات البلــح والتمــر. ضيافــة مباركــة مــع بعــض حب

إلى عرفات الله
جبــل  يشــمخ  والطائــف،  مكــة  بيــن  الطريــق  علــى 

ــال   الســتقبال الحجــاج وهــو مــن الجب
ً
ــا عرفــات، متأهب

الفخمــة التــي لهــا تاريــخ تليــد، ولهــا وقــع روحانــي ال 

يوصــف، فعليــه تقــام  أكثــر مناســك الحــج، يســميه 

ــاء. ــل الدع ــة وجب ــل الرحم ــاج جب الحج
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برج الساعة
ــي تعــد  ــة الت ــة والســياحية الحديث ــم المعماري ــت، مــن المعال ــدق فيرمون ــا يســمى فن ــرج الســاعة أو كم ب

أفضــل أماكــن ســياحية فــي مكــة المكرمــة والتــي تبهــر األنظــار، ويعــد الفنــدق مــن األماكــن األعلــى فــي 

العالــم، حيــث يرتفــع عــن ســطح المســجد الحــرام أكثــر مــن ســتمائة متــر، كمــا يمتلــك ســاعة هــي األفخــم 

.
ً
واألعلــى فــي العالــم حيــث يصــل طولهــا أربعيــن متــرا

مقبرة المعالة... هنا يرقد آل بيت النبي وأحبابه 
مــزار دينــي لــه قيمتــه التاريخيــة فــي مكــة المكرمــة، تقــع فــي طريــق الحجــون قريبــة مــن المســجد النبــوي 

مــن ناحيــة حــي المعابــدة، وهــي مــن المقابــر الهامــة والتــي تضــم رفــاة أعظــم المســلمين، وعلــى رأســهم 

ــد أم المؤمنيــن وزوجــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم األولــى،  ســيدة اإلســالم األولــى خديجــة بنــت خويل

ــى قربهــا مــن المســجد الحــرام، فــكل مــن دفــن فيهــا مــن  كمــا ترجــع قيمتهــا وأفضليتهــا الســياحية إل

المســلمين منــذ بدايــة اإلســالم وحتــى اليــوم صلــى عليــه صــالة الجنــازة فــي المســجد الحــرام.
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حلــب ... 
رّبــة الوجــه الصبــوحي 

إلــى عشــاق المــدن التاريخيــة العريقــة، هــل ســبق لكــم وشــهدتم وجــه حلب الشــهباء، تلــك المدينــة العريقة 

ــة  ــن الماضــي والحاضــر، فهــي متنوعــة وغني ــة بي ــون، والتــي ســتأخذكم برحل ــي خلقــت مــن الغــار والزيت الت

ترضــي كافــة األهــواء واألذواق، ســواء كنتــم مــن عشــاق المــدن العتيقــة، أو ممــن يــودون اكتشــاف القــالع 

والحصــون األثريــة، فــإن حلــب ســتلبي لكــم رغباتكــم، كذلــك األمــر إذا أردتــم االســتمتاع بالســهول الخضــراء 

والطبيعــة األم أو االنغمــاس فــي الطــرب والغنــاء وتــذوق أشــهى األطبــاق فعليكــم بزيــارة حلــب.

فــي البدايــة ال بــد مــن زيــارة المدينــة القديمــة لنتلمــس ســحر الماضــي المتجســد بالطــراز المعمــاري الفريــد 

ارين، وســوق الياســمين، وســوق الصياغ، 
ّ
ألبنيتهــا وحماماتهــا وأســواقها مثــل ســوق المدينــة، وســوق العط

وســوق العتمــة.

 العديــد مــن األحيــاء المتفــردة وكل حــي 
ً
وهنــاك أيضــا

منهــا يحتــوي علــى أصــول تاريخيــة وأهميــة دينيــة خاصــة 

بــه، كحــي أبــراج الحمــام، وحــي االســماعيلية، واألشــرفية 

واألكــراد، وابــن نصيــر، وحــي األلمــه جــي وتعنــي التســمية 

وبانقوســا،  برغــل،  وبالــي  والياروقيــة،  فــاح، 
ّ
الت بائــع 

تعــود  التــي  والمشــاطية   والمــاوردي،  والمقامــات، 

تســميتها ألول مــن صنــع أمشــاط النــول العربــي للحياكــة 

وهــو الشــيخ إبراهيــم المشــاطي.

وحــال مدينــة حلــب كحــال دمشــق فهــي غنيــة وثريــة 

ــان  ــل خ ــات والمــدارس ذات المســتويات الرفيعــة مث بالخان

الوزيــر،  وخــان  القاضــي،  وخــان  الصابــون،  وخــان  البرغــل، 

وخــان النحاســين، وخــان خيــري بيــك، وخــان البنادقــة، وخــان 

الشــونة، وخــان الجمــرك.

إلى الجامع األموي الكبير في 
حلب 

إذا أردتــم زيــارة الجامــع األمــوي أو جامــع حلــب الكبيــر 

المدينــة  وســط  الجلــوم  حــي  إلــى  التوجــه  فعليكــم 

 مــن أجمــل مســاجد 
ً
القديمــة، وهنــاك ستشــهدون واحــدا

تطورهــا  مراحــل  علــى  خيــر شــاهد  وهــو  حلــب  مدينــة 

وحضارتهــا، يطلــق عليــه البعــض اســم جامــع زكريــا بســبب 

ــا  ــا فــي الجامــع، كم ــي زكري ــة مــن جســد النب ــن قطع دف

ــى أشــياء  ــا، ويحتــوي عل ــي زكري ــر النب ــه يضــم قب يقــال إن

ثمينــة كالمصاحــف الشــريفة التــي كتبهــا كبــار الخطاطيــن 

المذهبــة  القديمــة  والقناديــل  واألتراكــو،  الســوريين 

والمفضضــة.
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اكتســب شــهرة علــى مســتوى العالــم اإلســالمي، 

 لمــا يحتويــه مــن زخرفة فــي فن العمارة اإلســالمية 
ً
نظــرا

 
ً
وطــراز عمرانــي قديــم، إضافــة إلــى كونــه عمــالً معماريــا

اغتنــى بإضافــات كثيــرة علــى مــر العصــور التاريخيــة 

التاريخيــة  العصــور  مــن  عصــر  يــكاد  فــال  المتعاقبــة، 

ــه. ــن أركان ــه شــاهد بي اإلســالمية إال ول

وقــد بنــي هــذا المســجد مــن الحجــر المشــقف ونقــش 

ــة  ــه الثالث بزخــارف هندســية رائعــة، كمــا  كســيت جدران

بألــواح الخــزف القاشــاني، أما إذا أردتم أن تشــاهدوا أروع 

مــا يحتويــه المســجد، فــإن  المئذنــة المربعــة المرتفعــة 

 تســتقطب 
ً
ــة مهمــة جــدا ، تعــد أعجوب

ُ
ــرا ــي 50 مت حوال

الــزوار والباحثيــن التاريخييــن.

قلــعة حــلب ...
أيقونة التاريخ والتراث الحلبي

كثيــرة هــي القــالع حــول العالــم، وكل قلعــة منهــا تحمــل معهــا خفايــا تاريــخ وعظمــة ال مثيــل لهــا، وهنــا 

فــي حلــب تعــد القلعــة واحــدة مــن أكثــر األمثلــة المدهشــة علــى العمــارة اإلســالمّية فــي المدينــة، تعــود 

أصولهــا إلــى العهــد األيوبــي، وتحتــوي القلعــة علــى بقايــا المســاجد والقصــور ومبانــي للحمامــات، ويشــار 

 المدينــة المســورة التــي نشــأت حــول القلعــة، تحمــل دليــالً علــى تخطيــط الشــارع اليونانــي الرومانــي 
ّ
إلــى أن

فــي وقــت مبكــر، كمــا تحتــوي علــى بقايــا مــن المبانــي المســيحية فــي القــرن الســادس، باإلضافة إلــى جدران 

العصــور الوســطى والبوابــات، والمســاجد، والمــدارس المتعلقــة بالعصــر األيوبــّي، والمملوكــّي، والمســاجد، 

 فــي الفتــرة العثمانيــة.
ً
والقصــور التــي بنيــت الحقــا

أمــا الناحيــة الغربيــة فهــي تضــم أكبــر وأفضــل البــازارات المســقوفة الممتــّدة ألميــال عبــر الشــوارع الضيقــة، 

حيــث يتجّمــع الباعــة للتجــارة داخــل البــازار ، ويبيعــون المالبــس، والمنســوجات، والجلــود، والصابــون، والتوابــل.
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اكتشف أسرار بيمارستان أرغون الكاملي 
كغيــره مــن البيمارســتانات التــي تعمــل علــى تقديــم أفضــل طــرق العــالج والعنايــة ســواًء كانــت باألدويــة 

أو بالعــالج النفســي عــن طريــق تأميــن الراحــة ومشــاهدة األزهــار والميــاه للمرضــى حتــى يشــعروا بالراحــة 

والســكينة.

وهــو مــن أفضــل األبنيــة فــي ســورية ومصــر حيــث يتميــز بإتقــان عمارتــه وبنائــه وزخرفتــه، وحتــى هــذا اليــوم 

مــا زالــت مرافقــه بحالــٍة جيــدة، بعــد أن حــول اليــوم إلــى متحــف للعلــوم الطبيــة.

ــة  تســمح  ــدى عشــرة غرف ــى الســاحة وهــي إح ــة عل ــرف المفتوح ــن الغ ــة م  يضــم البيمارســتان مجموع

ــه وعــدم تســرب أصواتهــم  ــج الخارجــي عــن نزالئ بدخــول أشــعة الشــمس والهــواء إليهــا مــع عــزل الضجي

ــة والســالم. ليعطــي أفضــل شــعوٍر بالراح

تذوق في حلب 
علــى  والطعــام  الطــرب  عشــاق  تجمــع  مدينــة 

مائــدة واحــدة فهــي واحــدة مــن المــدن القليلــة 

ــع طابعهــا  ــم التــي اســتطاعت أن تصن حــول العال

والطعــام،  والطــرب  الموســيقا  فــي  الخــاص 

 
ً
 أو ســوريا

ً
 عربيــا

ً
والمطبــخ الحلبــي ليــس مطبخــا

 فحســب، بــل مطبــخ عالمــي مــن الدرجــة 
ُ
محليــا

األولــى ال يضاهيــه أي مطبــخ عربــي آخــر، وقــد 

الجغرافــي  الموقــع  بســبب  شــهرته  اكتســب 

لمدينــة حلــب ومــا تعاقــب عليهــا مــن حضــارات 

وشــعوب أثــرت وأخــذت معهــا مــن جعبتهــا الكثيــر، 

المــادة األساســية  بنكهــة  والحلبيــون يهتمــون 

فــي طعامهــم ويســتعملون التوابــل إلذكائهــا، 

ويتعمــدون إظهــار نكهــة األعشــاب العطريــة، مثل 

الكزبــرة الخضــراء والكرفــس والطرخــون والبهــارات، 

التوابــل،  مــن  الخاصــة  لديهــم  مجموعتهــم  إذ 

يتنافســون فــي صنعهــا وتحضيــر أفضلهــا.

فمــا رأيكــم بقضــاء ســهرة طربيــة علــى القــدود الحلبية 

كالمحاشــي  شــهية  حلبيــة  وأكالت  وجبــات  وتنــاول 

 مــن 
ً
والكبــب اللتيــن تشــتهر بهمــا حلــب وتأخــذان حيــزا

ــك الملوخيــة، اللحــم بالعجيــن،  مطبخهــا الشــهير، كذل

عــش البلبــل، شــيخ المحشــي، فتــة اللســانات، فتــة 

الكوســا،  مكمــور  الياالنجــي،  القبــاوات،  المقــادم، 

الخــروف  األرمــان،  بالكمايــة،  األرز  الباذنجــان،  مكمــور 

المحشــي، ســندوانات، أقــراص النعنــاع، الشيشــبرك، 

الفاكهــة  إدخــال  تــم  أخــرى  أنــواع  أو  السمبوســة 

ــاك  ــة الســفرجلية، وهن ــاب بالكــرز، أو الكب عليهــا كالكب

واإليطاليــة  النباتيــة  واألطبــاق  والحســاء  المقبــالت 

وواســع   
ً
جــدا كبيــر  وجانــب  واألرمنيــة،  والرومانيــة 

الشــرقية. للحلويــات 



     

39  38  

ل ... 
ّ
صبري مدل

وتعّطلت لغة الكالم 
حلــب،  مدينــة  فــي  ــرب 

ّ
والط اإلنشــاد  أعمــدة  أحــد 

ــل صاحــب الّصــوت المتغلغــل فــي 
ّ
الشــيخ صبــري مدل

ذين 
ّ
انيــن والّســّميعة ال

ّ
حجــارة بيــوت حلــب، ومرجــع الفن

الموســيقى  أجيــال  أســطورة  لكونــه  عايشــوه، 

ــن. ــك الحي ــي ذل ــن ف الصاعدي

ولــد صبــري مدلــل عــام 1918 فــي حــي الجلــوم بمدينة 

، يأخذه معه إلى المســاجد 
ً
حلــب وكان والــده متدينــا

وُيحضره حفالت األوراد واألذكار واألناشــيد الدينية.

واشــيح واألذكار بــكل عراقــة 
ّ
لقــد أدى وفرقتــه الت

ــداع، إضافــة إلــى العديــد مــن أعمــال القصبجــي،  وإب

ــار  ــا أحمــد، وغيرهــم مــن كب وســّيد درويــش، وزكرّي

الملّحنيــن، وقــد كان يــؤّدي ذلــك بأســلوبه الحلبــّي 

ــّو  ــا أّداه »ه ــرز م ــن أب  م
ّ

ــل ، ولع
ً
ــز أداًء ولفظــا الممّي

ــالب «. ــوى غ ــح اله صحي

ــخ الصحــراء  ــه الصحافــة الفرنســية  بلقــب تاري وصفت

قــوي  مــن صــوت  بــه  يتمتــع  لمــا   
ً
نظــرا العربيــة، 

المقامــات  بيــن  بالتنقــل  وجميــل، ومهــاراة عاليــة 

ــوارح  ــى ج ســيطر عل
ُ
ــة وسالســة، ت الشــرقية بليون

مــن يســتمع إليــه مــن أي لغــة كان، فاألصالــة هــي 

انعــكاس لصــوت صبــري مدلــل، كمــا تميــز مدلــل 

فــس، فحنجرتــه 
ّ
حلــب الغنــي عــن التعريــف بطــول الن

ــراث الّصوفــّي.
ّ
متشــّربة لألبجدّيــة العربّيــة والت
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تقــدم اإلمــارات العربيــة المتحــدة مجموعة  من الفعاليات واألنشــطة 

التــي تتخللهــا أجــواء احتفاليــة وذلــك فــي مراكــز التســوق والمــوالت 

التجاريــة والوجهات الســياحية المختلفة. 

فاإلمــارات مملــوءة باألماكــن والمعالــم الســياحية الجذابــة التــي 

ــن  ــة م ــم، بداي ــي العال ــر ف ــكان آخ ــي أي م ــالً لهــا ف ــد مثي ــا تج قلم

المعالــم المعماريــة الحديثــة والشــاهقة االرتفــاع، وحتــى المعالــم 

التاريخيــة الثقافيــة والتراثيــة العريقــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن اإلمارات 

تفتخــر بأنهــا موطــن للعديــد مــن األماكــن الســياحية المثاليــة لألســر 

الشــواطئ  بيــن  مــا  تتنــوع  والتــي  الصغــار  واألطفــال  والعائــالت 

الســاحرة والحدائــق العامــة ومــدن المالهــي والمنتزهــات المائيــة، 

وجميعهــا تعــد أماكــن مثاليــة لقضــاء عطلــة عيــد األضحــى فــي هــذا 

العــام.

أجواء استثنائية تقدمها اإلمارات 
خالل عيد األضحى المبارك
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تجربة عائلية مميزة في دبي 
 لتقديــم األفضــل لكافــة زوارهــا، وتلبــي رغباتهــم فــي الســياحة 

ً
مدينــة األحــالم العربيــة، التــي تســعى دائمــا

والتجــول )التــذوق والســهرات(، ومــن أكثــر األماكــن شــهرة فــي عطــالت كهــذه »مركــز دبــي التجــاري 

 قضــاء وقــت ممتــع 
ً
العالمــي، ســيتي ووك، حديقــة الصفــا، ســيتي ســنتر ديــرة، بــرواز دبــي«، ويمكنكــم أيضــا

مــع العائلــة داخــل أكوافنتشــر وهــي أكبــر حديقــة مائيــة فــي دبــي، كمــا تعــد زيــارة منصــة »ذا فيــو« فــي 

 
ً
نخلــة جميــرا مــن المعالــم البــارزة فــي دبــي خــالل عطلــة عيــد األضحــى ، حيــث يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي 240 متــرا

وتتمتــع بإطــالالت رائعــة علــى نخلــة جميــرا وميــاه الخليــج العربــي، كذلــك األمــر يرغــب الكثيــر مــن األشــخاص 

بزيــارة عيــن دبــي فــي جزيــرة بلوواتــرز، حيــث توفــر مناظــر بانوراميــة خالبــة ألفــق المدينــة.

أمــا بالنســبة للتســوق، فعليكــم الذهــاب إلــى  ســوق مدينــة جميــرا، إذ يوفــر مجموعــة رائعــة مــن المتاجــر 

 
ً
التقليديــة ومحــالت بيــع الهدايــا التذكاريــة وأكشــاك بيــع المصنوعــات اليدويــة المحليــة، كمــا يتميــز أيضــا

ــوءة بالمطاعــم والمقاهــي  ــرج العــرب، كمــا أنهــا ممل ــى ب ــة عل ــة مذهل ــذي يوفــر إطالل ــز ال بموقعــه الممي

الرائعــة.

البهجة والفرح في أبو ظبي
 الســتقبال ضيوفهــا 

ً
إنهــا مــدن يــاس الترفيهيــة المشــتاقة دائمــا

خــالل عطلــة عيــد األضحــى المبــارك، بأجــواء مفعمــة بــروح البهجــة 

والفــرح، والعديــد مــن الفعاليــات والعــروض الترفيهيــة مثــل رقصــة 

التــي  االحتفاليــة،  الفعاليــات  مــن  وغيرهــا  التراثيــة  »العيالــة« 

 عائليــة مميــزة فــي كل مــن عالــم فيــراري 
ً
تمنــح الضيــوف أوقاتــا

أبوظبــي، ويــاس ووتروورلــد أبوظبــي، وعالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي.

ويمكــن للضيــوف االســتمتاع بأجــواء العيــد االحتفاليــة فــي جميــع 

أرجــاء مدينــة األلعــاب المائيــة، ومشــاهدة العــروض الموســيقية، 

والتقــاط أجمــل الصــور التذكاريــة مــع الصقاريــن والصقــور، باإلضافة 

بحيــرة أمــواج،  الـــ »دي جــي« عنــد  إلــى االســتمتاع بموســيقا 

واالســتمتاع بحفــل شــواء مميــز وتنــاول أشــهى المأكــوالت.
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الشارقة وجهة التاريخ واألصالة 
عنــد زيــارة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن الســهل للغايــة أن تقــع فــي حــب الوجهــات الســياحية 

، و تنســى أن البيئــة الصحراويــة اإلماراتيــة ال تقــل روعــة أو جاذبيــة عــن مدنهــا الحديثــة، 
ً
األكثــر حداثــة وتطــورا

وســتتذكر بالتأكيــد هــذه الحقيقــة إذا مــا قمــت بزيــارة متحــف الشــارقة للتاريــخ الطبيعــي حيــث يمكــن للــزوار 

التعــرف إلــى األنــواع المختلفــة مــن الحيوانــات والنباتــات فــي الصحــراء العربيــة خــالل أضحــى هــذا العــام.

ــة  ــَم ال تذهــب برحل ــن، فل ــأم العي ــة ب ــراء الرملي ــون بمشــاهدة الصح ــن يرغب ــت مــن األشــخاص الذي أمــا إذا كن

تخييــم جميلــة ومشــوقة فــي صحــراء الشــارقة الذهبيــة وتنعــم بعشــاء شــواء والقليــل مــن القهــوة 

ــة. ــة األصيل العربي

 منه 
ّ
 ال مفر

ٌ
شواطئ الفجيرة جمال

إنهــا اإلمــارة الوحيــدة علــى الســاحل الشــرقي لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، فــإن شــواطئها الجميلــة هــي وجهــة ال بــد مــن زيارتهــا خــالل 

ــة  ــة والثري ــد، إذ عرفــت هــذه الشــواطئ بمياههــا الصافي ــة العي عطل

 بأنهــا وجهــة مفضلــة لقضــاء اليــوم 
ً
بالحيــاة البحريــة، كمــا تشــتهر أيضــا

فــي االســترخاء علــى الشــاطئ واالســتمتاع بممارســة رياضة الســباحة 

أنــواع األســماك واألحيــاء  أو الغطــس حيــث يمكنــك رؤيــة مختلــف 

المائيــة إلــى جانــب الســالحف البريــة.
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إنهــا دمشــق مدينــة التاريــخ والذكريــات، مدينــة تحمــل معهــا الكثيــر مــن الحكايــات والقصــص، وتخبــئ أســرار 

مهــن وحــرف يدويــة شــهيرة حــول العالــم، فمنــذ زمــن قديــم اســتطاعت دمشــق أن تكتــب اســمها بيــن أكبــر 

البلــدان العالميــة فــي الصناعــات النســيجية والحــرف التقليديــة.

البروكار الدمشقي ... 
ذهـب الشـام العـتيق

51  

ــاع 
ّ
ــى ذهبهــا العتيــق، ونشــاهد كيــف نســج صن ــع عل ــزور دمشــق القديمــة لنطل ــا اليــوم ن دعون

البــروكار شــهرته بإبداعهــم الالمتناهــي وإتقانهــم للحرفــة علــى آلــة النســيج الخاصــة بــه.

هنــاك داخــل األســواق القديمــة يخفــي عــدد كبيــر مــن متاجــر الشــام العتيقــة ومتاجــر التجــارة 

القديمــة وصانعــوا األلــواح النحاســية أكبــر جوهــرة علــى اإلطــالق،  سيســرقكم مشــهد حياكــة 

القمــاش وتفاصيــل صنعــه، وتدهشــكم خبــرة وإتقــان األيــدي الماهــرة بعــد تشــابك الخيــوط فيهــا 

ــة  ــق األصال  معهــا عب
ً
ــم، مستنشــقا ــروح المــكان القدي ــة ب ــوان الفضــة أو الذهــب ممزوج ــن أل بي

والتــراث كمــا تستنشــق رائحــة مــن قــارورة عطــر لزهــر الياســمين، وهــو مــا تشــتهر بــه الــدار 

العربيــة وببيــوت الشــام العتيقــة، حتــى أن بعــض بيوتاتهــا العربيــة كانــت بمثابــة أمكنــة خاصــة 

لصناعــة البــروكار.
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كيف يتجانس الحرير والذهب 
ــذ القــرن الحــادي عشــر باســتخدام خيــوط القطــن فــي البدايــة، ثــم  ــروكار من ــدأت دمشــق فــي تصنيــع الب ب

 إلــى خيــوط مــن الحريــر الطبيعــي لتحــل محــل القطــن، وذلــك بحســب الدكتــورة ريــم منصــور 
ً
تطــورت تدريجيــا

األطــرش فــي كتابهــا الحريــر فــي ســورية.

 كبيرة قد تمتد إلى شهور إلكمال متر واحد فقط.
ً
تتطلب صناعته عملية دقيقة ومرهقة، وجهودا

 بدمشــق، ويشــكل الحرير الطبيعــي المادة 
ً
لــدى الدمشــقيون متخصصــون بذلــك، حتــى أصبــح البــروكار مرتبطــا

 ممــا يعطيهــا طابعهــا الفخــم المســتوحى 
ً
األساســية فيهــا، ويمكــن إدخــال خيــوط الذهــب والفضــة أيضــا

مــن مدينتهــا األم، وكل ذلــك يكــون باســتخدام النــول، وهنــاك بــروكار طبيعــي وبــروكار نباتــي، وهــذا األخيــر 

يصنــع مــن الحريــر الصناعــي.

رسومات فنية تجسد مالمح 
دمشق

العديــد  فهنــاك  المســتخدمة  والنقــوش  للرســومات  بالنســبة  أمــا 

ــروكار، فــي غالبيتهــا  ــى الب مــن الرســومات الشــهيرة المشــغولة عل

منبثقــة مــن الحيــاة اليوميــة الدمشــقية، كذلــك األمــر ســنجد الزخــارف 

ــي، مثــل األشــكال  ــي واإلســالمي واألوروب ــخ العرب اإلســالمية، والتاري

الهندســية الموجــودة فــي الجامــع األمــوي، ومعركــة صــالح الديــن 

األيوبــي، وســفينة نــوح، ورســم طيــري العاشــق والمعشــوق ورســوم 

 بمــا 
ً
 واســعا

ً
لعمــر الخيــام، ورحلــة الســندباد البحــري التــي القــت رواجــا

فــي ذلــك لوحــة أرض معركــة حطيــن، ومــن الرســمات النباتيــة ســتجدون 

ــب. الياســمين الدمشــقي وورق العن
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شهرة عالمية واسعة 

حــول  األقمشــة  أنــواع  أفخــم  مــن  البــروكار  يعــد 

العالــم، شــق طريقــه باحترافيــة إلــى أكبــر ملــكات 

ــن  ــن الزم ــرون م ــروكار لق ــي الب ــم، وبق ــرات العال وأمي

ســحرت  التــي  الدمشــقية  المنتجــات  أغلــى  مــن 

الشــرق والغــرب، حتــى غــزا أوروبــا وكان يعــرف باســم 

»دامســكو« نســبة إلــى دمشــق، الســيما أنــه ارتبــط 

إيطاليــا  فــي  عــرف  ثــم  دمشــق،  باســم   
ً
عالميــا

 مــن 
ً
باســم )بروكاتلــو(، وكان نســيج البــروكار مطلوبــا

قبــل الملــوك والملــكات والحــكام والمشــاهير، وقــد  

صنعــت الملكــة البريطانيــة إليزابيــث فســتان زفافهــا 

مــن قمــاش البــروكار الدمشــقي،عام 1947 ، حيــث تم 

صنعــه فــي ذاك الحيــن  فــي معمــل النعســان فــي 

بــاب شــرقي بدمشــق، وإن مــن قــام بصنعــه الســوري 

درويــش رمضــان، وإذا قمتــم بزيــارة متحــف »مــدام 

 عليه 
ً
توســو« بلنــدن، ستشــاهدون الثــوب مكتوبــا

عبــارة »البــروكار الدمشــقي«.

الملــك  زوجــة  أنطوانيــت  مــاري  ارتــدت  كمــا 

الفرنســي لويــس الســادس عشــر ، آخــر ملــوك 

.
ً
أيضــا البــروكار  فرنســا 

ليــس الملــوك فقــط مــن أعجبــوا بالبــروكار، بــل 

العديــد مــن المشــاهير والحــكام اقتنــوا البــروكار، 

منهــم بابــاوات فــي الفاتيــكان، كيوحنــا بولــس 

ــرة مســاحتها  ــة كبي ــا علقــت جداري وبنديكــت، كم

 مــن البــروكار، علــى جــدران قصــر 
ً
 مربعــا

ً
112 متــرا

الملــك الراحــل فهــد بــن عبــد العزيــز فــي مدينــة 

الســعودية. الريــاض 
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مساجد ماليزيا ...
أحد عجائب العمارة اإلسالمية حول العالم 

هنــا  مــن  األرض،  علــى  اللــه  بيــوت  إنهــا 

وتصــدح  المبــاركات  الكلمــات  تخــرج 

لتلبيــة  تنــادي  العالــم،  نحــو  اآلذانــات 

ــادات، فأينمــا ذهبتــم حــول  الطاعــات والعب

العالــم ســتجدون المســاجد اإلســالمية 

المعماريــة  بهندســاتها  الشــامخة 

مزينــة  القرآنيــة  ونقوشــها  وزخرفاتهــا 

ماليزيــا  فــي  وهنــا  والبلــدات،  للمــدن 

لطالمــا اعتدنــا الجماليــة واإلتقــان، واللتيــن 

مســاجدها  فــي  كبيــر  بشــكل  تتجليــان 

اإلســالمية، التــي يقصدهــا المســلمون 

مــن كل أصقــاع العالــم، كمــا يقصدهــا 

الــزوار مــن غيــر المســلمين ليحظــوا برؤيــة 

ويتعرفــوا  صنعهــا،  وروعــة  جمالياتهــا 

إلــى تاريخهــا مــع التقــاط بعــض الصــور 

التذكاريــة بجانبهــا، واليــوم ســنتحدث عــن 

ماليزيــا. فــي  الدينيــة  المــزارات  أهــم 

المسجد  األزرق
ــز  بمزيــج  مــن  العمــارة اإلســالمية والفــن الماليــزي المعاصــر، تجــد مســجد الســلطان صــالح الديــن عبدالعزي

أو »المســجد األزرق«، أحــد أكبــر مســاجد ماليزيــا، وثانــي أكبــر مســجد فــي جنــوب شــرق آســيا بعــد مســجد 

ــه،  ــط ب ــي تحي ــون اإلســالمية الت ــة الفن ــى حديق ــر  عل االســتقالل بإندونيســيا، ويطــل هــذا المســجد الفاخ

والبحيــرة الرائعــة شــاه علــم، وهــي حديقــة ذات مناظــر طبيعيــة مســتوحاة مــن حديقــة الفــردوس المذكــورة 

فــي القــرآن.

 بداخــل 
ً
ســتلفتك روعــة وجمــال التصميــم فــي األشــكال الهندســية اإلســالمية المكونــة للزخــارف، وخصوصــا

ــه  ــذي اســتخدمت في ــم، وال ــات مــن الذكــر الحكي ــات الســقف ذات االرتفــاع الشــاهق، والمطعمــة بآي مثلث

الكثيــر مــن وســائل التقنيــة العالميــة الحديثــة، وعندمــا ينفــذ ضــوء الشــمس مــن خــالل الزجــاج األزرق فإنــه 

ــة الصــالة  ــد صممــت قاع ــى الهــدوء والســكنية، وق ــث عل ــة تبع ــة هادئ ــات المســجد زرق ــى جنب يضفــي عل

الرئيســية علــى مســتويين، وفرشــت بالســجاد، وهنــاك جــزء مــن قاعــة الصــالة محجــوز الســتخدامه كمــكان 

ــة،  ــب إداري ــى مكات ــي عل ــق األرض ــوي الطاب ــا يحت ، بينم
ً
ــا ــي معرض ــق الثان ــم الطاب ــا يض ــاء، كم ــالة النس لص

ــة، واســتقبال، وقاعــات المحاضــرات. وقاعــات للمؤتمــرات، ومكتب
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مسجد جامك
 بالهــدوء والســكينة 

ً
يوفــر هــذا المســجد إحساســا

فــي كوااللمبــور، يقــع بالقــرب مــن نهــر كالنــج ونهــر 

ــج مذهــل  ــز هندســة المســجد بمزي ــاك، تتمي جومب

مــن الزخــارف واألشــكال الهندســية بمــا فــي ذلــك 

بخطــوط  المرتفعتــان  والمئذنتــان  الثــالث  القبــاب 

حمــراء وبيضــاء.

مسجد اإلقليم الفدرالي
ــور  ــي فــي كوااللمب ــم الفدرال يقــع مســجد اإلقلي

المفضــل  المســجد  يعــد  عاصمــة ماليزيــا، وهــو 

لــدى أغلبيــة الــزوار بســبب هندســته المعماريــة 

الرائعــة، والفريــدة، واالندمــاج المعمــاري للثقافــات 

المختلفــة.

يتأثــر تصميــم المســجد بشــكل كبيــر بالمســجد 

التفاصيــل  مــن  مزيــج  مــع  تركيــا،  فــي  األزرق 

يحتــوي  إذ  والمالويــة،  العثمانيــة  المعماريــة 

المســجد علــى 22 قبــة جميلــة متنوعــة ومذهلــة.

ــذي يجعــل  أمــا حديقــة المســجد فهــي العامــل ال

هــذا المــكان المقــدس أكثــر روعــة ، ليبــدوا وكأنــه 

محــاط ببحيــرة أو خنــدق مــاء كبيــر.

مسجد الكريستال 
يقــع مســجد الكريســتال فــي حديقــة التــراث اإلســالمي علــى جزيــرة مــن صنــع اإلنســان ، تدعــى جزيــرة وان 

مــان، ويمتلــك هــذا المســجد هندســة معماريــة متفــردة فــي ماليزيــا بســبب مظهــره الخارجــي المذهــل.

ــث يتســم المســجد  ــو، حي ــى ضفــاف نهــر كــواال تيرينجان ــة الرائعــة واألنيقــة عل تظهــر الهندســة المعماري

باألنــوار ذات األلــوان العديــدة وتنعكــس هــذه األنــوار علــى الميــاه مســاء مــا يشــكل لوحــة فنيــة وبصريــة 

تســحر عيــون الناظــر، أمــا القبــاب الزجاجيــة داخــل المســجد فتبهــر زوارهــا، إذ تتألــق الثريــا الكريســتالية الكبيرة 

ــون  ــى الل ــاب والمــآذن إل ــوان القب ــة أل ــر األضــواء الفاتن بشــكل مشــرق فــي قاعــة الصــالة الرئيســية، و تغي

الــوردي واألخضــر واألصفــر واألزرق ليــالً.
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المسجد العائم 
يقــع هــذا المســجد بجزيــرة بينانــج بالقــرب مــن شــاطئ 

باتــو فرنجــي الشــهير بالجزيــرة، ويبــدو  هــذا المســجد 

وكأنــه يطفــو علــى المــاء.

تــم تأسيســه علــى أعمــدة تمتــد علــى الشــاطئ 

وتصــل إليــه الميــاه فــي حــاالت المــد، حيــث يســبح 

المســجد علــى ســطح المــاء فــي مشــهد رائــع للغايــة، 

ويوفــر المســجد العائــم إطاللــة مميــزة علــى البحــر من 

النوافــذ الداخليــة للمســجد.

مسجد مضيق ملقا
، تــم بنــاؤه علــى ركائــز 

ً
هــو مســجد عائــم أيضــا

هيليــر،  بنــدر  فــي  ملقــا  شــواطئ  علــى  متينــة 

 كدليل 
ً
تعمــل مئذنتــه التــي يبلــغ ارتفاعهــا 30 متــرا

الجويــة  والســفن  والقــوارب  المائيــة  للقــوارب 

للتقــدم بأمــان عبــر البحــر.

للمســجد قبــة شــرق أوســطية بأربــع زوايــا مــن 

ويمثــل  ماليزيــة،  بخطــوط ســقف  مزينــة  األبــراج 

القــوس النابــض بالحيــاة ذو الزخــارف الزرقــاء أهميته 

لثقافــة اإلســالم، تــم نحــت النوافــذ ذات الزجــاج 

ــارف إســالمية،  ــون فــي واجهــة المســجد بزخ المل

 عندمــا يســطع المســجد فــي المســاء.
ً
تــزداد تألقــا
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الكويــت ...
كرم الضيافة وعراقة التاريخ 

مــن زار الكويــت يعلــم تمــام المعرفــة أنهــا أرض الضيافــة العربيــة األصيلــة كمــا أنهــا مدينــة متربعــة علــى 

عــرش الفخامــة والرقــي، ومتشــبثة بعراقــة الماضــي، إذ مــازال شــعبها مرتبــط بأصــول أجــداده ومتجــذر 

ــى الرمــال الســاخنة. ــن عل ــن المحضري بنكهــة الهــال والب

فما رأيكم أن نتجول في أرجاء الكويت وننعم ببعض من عادات كرمهم وتاريخهم العريق؟

الكبيــر،  الكويــت  زيــارة مســجد  بــد مــن  بدايــة ال 

خاصــة إذا كنتــم مــن هــواة التــراث الدينــي وتحبــون 

مشــاهدة معالــم التــراث اإلســالمي، وتتمعنــوا 

بتلــك الجــدران المنقوشــة باآليــات القرآنيــة واألحاديث 

النبويــة الشــريفة، يقــع هــذا المســجد علــى مقربــة 

 
ً
مــن شــاطئ الخليــج العربــي، مــا يجعلــه مقصــدا

ــة الســياح.  لغالبي
ُ
ــا مهم

أمــا إذا كنتــم تريــدون التعــرف إلــى التــراث الشــعبي 

لــدى الكويــت فننصحكــم بزيــارة متحــف الكويــت 

ــت  ــخ الكوي ــر عــن تاري ــذي يحكــي الكثي ــي، ال الوطن

ــالد. ويعــرض مقتنيــات أثريــة خاصــة بالب

 إلــى ســوق المباركيــة التراثــي وهــي قبلــة هــواة 

األســواق الشــعبية، يقصدهــا الــزوار للجلــوس  وتنــاول 

المأكــوالت الشــعبية مثــل الكباب والكشــري والفطير 

المشــلتت والمشــروبات البــاردة والســاخنة.

ــم وهــو  ــازال هــذا الســوق يحتفــظ بطابعــه القدي وم

ــل والحلــي والعطــور والبخــور، كذلــك األمــر  زاخــر بالتواب

ــة،  ــر التقليدي ــات الشــعبية والعصائ هــو ســوق الحلوي

كمــا أنــه يســتقطب عشــاق الســجاد الفارســي األصيل 

واللؤلــؤ الطبيعــي المســتخرج مــن الخليــج.

أمــا ســوق الجمعــة فهــو ســوق التمــور الفاخــرة التــي 

تمتــاز بهــا الكويــت، وذلــك بســبب الطبيعــة الصحراويــة 

للبــالد وانتشــار أشــجار النخيــل فيهــا، ليــس التمــور 

فقــط بــل يمكنكــم اقتنــاء األحجــار الكريمــة والعمــالت 

المعدنيــة القيمــة مــن هــذه الســوق.
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متحف طارق رجب الشهير 
لعشــاق المتاحــف اإلســالمية، إليكــم هــذا المتحــف الــذي يضــم مختلــف أنــواع الحضــارات اإلســالمية، 

تســتطيعون التجــول داخــل جدرانــه والتعــرف إلــى أنــدر المصاحــف والمخطوطــات القديمــة والناتجــة عــن توالــي 

العصــور الســابقة، نذكــر منهــا  نســخة مــن القــرآن الكريــم المكتــوب بالخــط الكوفــي ويعــود هــذا إلــى القــرن 

الرابــع الهجــري، وســوار مــن الذهــب منــذ عصــر الدولــة الفاطميــة، إلــى جانــب مجموعــة مــن البخــور المصــري 

والبخــور الســوري الــذي يعــود إلــى عصــر الدولــة الســلجوقية ،ومجموعــة مــن الســيوف والخناجــر التــي حددها 

ــل القــرن العشــرين الميــالد، و  كرســي  ــاسع عشــر وأوائ ــثامن عشــر والتـ ــذ القــرن الـ ــى أنهــا من ــخ عل التاري

مزخــرف يعــود إلــى القــرن التاســع عشــر الميــالدي، 

ليــس ذلــك فحســب بــل يســتقطب المتحــف عشــاق  

واألشــغال  القديــم،  العــزف  وهــواة  الموســيقا 

اليدويــة، فاحرصــوا علــى أخــذ بعــض الصــور التذكاريــة 

لــكل محتويــات هــذا المتحــف.

كرم الضيافة الكويتية 
ضيوفهــم  اســتقبال  علــى  الكويــت  أهــل  يحــرص 

والزعفــران  الصنــدل  مــع  المخلطــة  العطــور  بــرش 

والياســمين ومــاء الــورد، ومــن بعدهــا تبــدأ مراســم 

وإكــرام  التمــر  مــع  القهــوة  بتقديــم  الضيافــة 

الضيــوف بشــتى أنــواع األطعمــة والمشــروبات، مــن 

خــالل إقامــة حلقــات الجلــوس المعمــرة بمناســف 

األرز  واللحــم والســمك وهريــس القمــح والتشــريب 

واللحــم والمجبــوس، وغيرهــا مــن األكالت الكويتيــة.
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ما رأيكم برحلة ”سفاري” 
مشوقة في صحراء  الكويت

والطعــم  اإلبــل  بقطعــان  الكويــت  صحــراء  تتميــز 

المحبــب لحليــب اإلبــل وفوائــده التــي تجعــل الصحــراء 

جمــال  اكتشــفوا  للســائحين،  األولــى  الوجهــة 

وعــادات الصحــراء فــي رحلــة الســفاري الصحراويــة 

فــي الكويــت، فــي ســيارة دفــع رباعــي مريحــة مــع 

مــن  مثيــر  بمزيــج  واســتمتعوا  ســياحي،  مرشــد 

والحديثــة، كمــا  التقليديــة  الصحراويــة  المغامــرات 

ــي  ــتريحوا ف ــال وتس ــد الجم ــوا أح ــم أن تركب يمكنك

الشــمس  منظرغــروب  وتراقبــوا  صحــراوي  مخيــم 

خلــف الرمــال الذهبيــة، ليــس ذلــك فحســب ال تنســوا  

أن تحصلــوا علــى  وشــم الحنــاء ، وتشــاهدوا رقصــة 

التنــورة الشــعبية ، وتنهــوا رحلتكــم بعشــاء شــواء 

ــة. ــذ مــع أهــل البادي لذي

ال بد من زيارة نافورة 
الكويت  

أكبر نافورة موسيقية حول العالم 
ــة  ــى أن األماكــن الســياحية الغني ــا نتفــق عل جميعن

بالمــاء أو العــروض المائيــة تســتحوذ علــى رغبــات 

الســياح، وهنــا فــي الكويــت ســتجدون ذلــك بشــكل 

يتفــوق علــى نظيراتــه مــن النوافيــر المائيــة الراقصــة 

علــى أنغــام الموســيقا، وهــي مــن أكثــر أماكــن 

 
ً

بهجــة المــكان  يشــع  حيــث  للــزوار،   
ً
جذبــا الترفيــه 

، والموســيقا الرائعــة تنســاب فــي كل األرجــاء، 
ً
ومرحــا

مــع منظــر الميــاه الراقصــة المندفعــة مــن النافــورة 

علــى األنغــام العذبــة، كمــا يمكنكــم الجلــوس حــول 

النافــورة وتــذوق بعــض األطعمــة أو احتســاء كــوب 

ــة. مــن القهــوة ضمــن أجــواء أكثــر مــن مذهل
wzz.beeorder.com or

واستفيد من ميزة التوصيل المجاني
لـ 10 طلبات من إختيارك عبر التطبيق

التطبيق فعال في محافظة:

دمشق - حلب - طرطوس - حمص - الالذقية

حمل التطبيق:

استكشف المطاعم
والمتاجر من حولك

BEEORDERعبر تطبيق
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هــذا ماتخفيــه أرمينيــا لعشــاق اإلثارة 
والمغامرات 

ــى  ــدوم إل ــر بالق ــك أن تفك ــا رأي ــك؟ م ــن لدي ــادة األدرينالي ــة لزي ــطة مختلف ــن أنش ــث ع ــر تبح ــت مغام ــل أن ه

أرمينيــا؟ فهنــاك الكثيــر مــن االحتمــاالت المتاحــة لقضــاء عطلــة ال تنســى، وهــذا البلــد الصغيــر ســوف يجذبــك 

إلــى المناظــر الطبيعيــة واآلثــار القديمــة وكــرم الضيافــة الــذي ال مثيــل لــه.

مــن االســتمتاع بأطــول رحلــة للتلفريــك فــي العالــم، إلــى المناظــر الطبيعية الخالبة لــوادي فوروتــان، واإلعجاب 

ببعــض أقــدم األديــرة المســجلة، باإلضافــة إلــى اكتشــاف المــروج الخضــراء مــن أحــد المناطيــد المحلقــة فــي 

ــارة  ــن اإلث ــد م ــا، فاكتشــف المزي ــى أرميني ــك تســافر إل ــي تجعل ــط بعــض األســباب الت الســماء، هــذه فق

المنبثقــة عــن هــذه البــالد.

ــارك فــي قريــة ينوكافــان علــى  يقــع منتــزه يــل اكســتريم ب

 مــن يريفــان ، وهــو مــكان رائــع لالســتمتاع 
ً
بعــد 150 كيلومتــرا

بالحبــال، الحديقــة هنــاك مفتوحــة علــى مــدار العــام، وتحتــوي 

زيــادة  يمكنكــم  لــذا   ، مختلفــة  خطــوط  خمســة  علــى 

ــد، يبلــغ متوســط  األدريناليــن فــي أي وقــت تــزورون فيــه البل

مــدة الزيــارة 90 دقيقــة، بمــا فــي ذلــك 15 دقيقــة مــن تدريــب 

الســالمة الخــاص ، باإلضافــة إلــى وقــت المشــي بعــد كل 

رحلــة لالنتقــال مــن خــط إلــى آخــر.

ليــس ذلــك فحســب بــل تضــم الحديقــة العديــد مــن األنشــطة 

والطيــران  الحبــال  حديقــة  مثــل  المغامــرة،  عــن  للباحثيــن 

المظلــي وركــوب الكــرة األرضيــة وكــرة الطــالء وركــوب الخيــل 

وتســلق الصخــور والجــوالت علــى الطــرق الوعــرة وركــوب 

ــة. ــات الجبلي الدراج

Yell Extreme
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رحلة البالون الساخن المشوقة 
إذا كنتــم ترغبــون فــي رؤيــة أرمينيــا مــن منظــور طائــر، فجربــوا منطــاد الهــواء الســاخن، حيــث يوفــر 

لكــم ذلــك االســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة فــي البــالد ورؤيــة األماكــن  المذهلــة.

تخيلــوا أنكــم تحلقــون كطائــر حــّر  فــوق أروع المناظــر الطبيعيــة لحوالــي 40 دقيقــة إلــى ســاعة 

 علــى االتجــاه الــذي تطيــرون فيــه 
ً
علــى ارتفــاع 1000 متــر فــوق ســطح األرض،  وهــذا يعتمــد أيضــا

 اختيــار مشــاهدة غــروب الشــمس أو شــروقها.
ً
وســرعة الريــاح، يمكنكــم أيضــا

تجربة طعام تقليدية تستحق 
االكتشاف 

ليســت المرتفعــات فقــط ســتدفعكم للمغامــرة، بــل 

 تجربــة نــوع جديــد مــن الطعــام تعد مغامــرة بحد 
ً
أيضــا

ذاتهــا، لكــن فــي أرمينيــا هنــاك أطعمــة تســتحق أن 

، ألن المطبــخ األرمنــي هــو أحــد 
ً
 كبيــرا

ً
نفــرد لهــا وقتــا

ــا وأقدمهــا فــي جنــوب  أقــدم المأكــوالت فــي أوروب

بفضــل  ولذيــذة  متنوعــة  هنــا  واألطبــاق  القوقــاز، 

ــل واألعشــاب والزهــور  ــر مــن التواب اســتخدام الكثي

البريــة، يوجــد فــي أرمينيــا وخاصــة فــي يريفــان العديــد 

مــن المطاعــم التقليديــة التــي تقــدم خيــارات رائعــة 
مــن األطبــاق المحليــة، يمكنكــم طلــب حســاء كريمي 

اللبــن  مــن  ومحضــر  الحراريــة  الســعرات  ومنخفــض 

األرمنــي ، أو جربــوا الكيفتــا األرمنيــة وهــي كــرات 

ــب المحشــو  ــذة، أو التولمــا أي ورق العن اللحــم اللذي

تجربــة   تخوضــوا  أن  تنســوا  وال  المفــروم،  باللحــم 

الشــواء المســائية، وهــي كمــا يصفهــا الســكان 

المحليــون أنهــا أحــد أهــم الطقــوس األرمنيــة التــي 

يعمــل علــى إعدادهــا الرجــال .

األبيــض،  األرمنــي  للجبــن  بالنســبة  األمــر  كذلــك 

والباســترما المميــزة ، مــع خبــز الفــاش األرمينــي 

للتــراث  اليونســكو  قائمــة  فــي  المــدرج  الوطنــي 

المــادي. غيــر  الثقافــي 

أمــا  بالنســبة للحلــوى فــإن الخيــار األفضــل هــو الجاتــا 

ــي الفــم  ــذوب ف ــة ت ــة منفوخ ــة، وهــي عجين األرمني

وترقــك للحظــات.



     

75  74  

لعشاق المسارات الجبيلة الطويلة 
سيســتمتع هنــا المتنزهــون بتتبــع المســارات عبــر المناظــر الطبيعيــة الجميلــة 

واستكشــاف الحيــاة البريــة علــى المرتفعــات الجبليــة، فــإذا كنتــم تحبــون 

استكشــاف المســارات االجبليــة، فــإن أرمينيــا هــي المــكان المناســب لكــم،  

وتشــمل هــذه الرحلــة اكتشــاف خفايــا  جبــل أراغاتــس، وهــو أعلــى جبــل 

فــي أرمينيــا مــع العديــد مــن المســارات المختلفــة إلــى قممــه األربــع البــارزة، 

ــرة فــي األراضــي المنخفضــة،  ــد مــن األدي ــرة كاري والعدي ــرد وبحي وحصــن أمب

ــة ســهلة بعــض الشــيء  ــة الجنوبي ــى القم ــة إل ــى أن الرحل ــدر اإلشــارة إل تج

مقارنــة بالقمــة الشــمالية، لذلــك إذا لــم تكونــوا مــن عشــاق رياضــة المشــي 

 ،
ً
لمســافات طويلــة فــي الجبــال، وترغبــون في االســتمتاع بنزهة ســهلة نســبيا

ننصحكــم بالتوجــه إلــى حديقــة ديليجــان الوطنيــة وقومــوا بنزهــة قصيــرة إلــى 

ــر هاغارتســين. ــارز أو حتــى دي ــر Jukhtakvank أو بحيــرة ب دي

تجربة طيران مظلي فوق الجبال والبحيرات 
تقــع جبــال هاتيــس وجوتــان بالقــرب مــن يريفــان وهمــا مــن أكثــر الوجهــات شــعبية لمــن يرغبــون فــي تجربــة 

 
ً
 رائعــا

ً
ــا ــج  تســاكادزور مكان ــل تيجينيــس  المعــروف بمنتجــع التزل ــي، و يعــد جب الطيــران الشــراعي أو المظل

لتجربــة التزلــج ، كذلــك األمــر يمكنكــم التحليــق فــوق بحيــرة ســيفان الفيروزيــة.
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المالديف سحر خرافي وجاذبية مطلقة
 أن تــزور شــواطئ ال مثيــل لهــا 

ً
هــل حلمــت يومــا

ــل لهــا  ــي ال مثي ــة والت ــة المطلق وتحظــى بالرفاهي

؟
ً
أيضــا

ــاذ 
ّ
 هنــا فــي جــزر المالديــف ســتحظى برؤيــة جمــال  أخ

ال يصــدق وروعــة نــوادر الطبيعــة الخرافيــة، عبــر 1200 

جزيــرة مائيــة  و26 جزيــرة مرجانيــة ، حيــث يتمتــع 

هــذا المــكان مــن العالــم بجاذبيــة كبيــرة للســياح 

يقصدونــه مــن مختلــف أنحــاء البــالد، لينعمــوا بالبحــار 

الالمعــة  الرمليــة  والشــواطئ  اآلســرة  الزرقــاء 

والشــعاب المرجانيــة الوفيــرة ، ومجموعــة متنوعــة 

ــرة وبســاتين  ــة الفاخ ــالت المائي ــن الرياضــات والفي م

النخيــل التــي ال نهايــة لهــا والتــي تتأرجــح بشــكل 

واألبيــض  لــألزرق  المثالــي  المزيــج  هــذا  إيقاعــي، 

واألخضــر هــو جنــة حقيقيــة علــى األرض.

أمــا بالنســبة للطعــام، فــإن المالديــف هــي الخيــار 

حيــث  البحريــة،  األطعمــة  لعشــاق  واألمثــل  األول 

يعتمــد الطعــام المالديفــي إلــى حــد كبيــر علــى 

ــاك  ــة، ويســتمد المطبــخ هن األســماك، وخاصــة التون

ــد،  ــوب الهن ــد مــن ســريالنكا وجن ــر مــن التقالي الكثي

 مــا تكــون 
ً
وخاصــة واليــة كيــراال، واألطبــاق غالبــا

ــد، واســتخدام  ــوز الهن ــع نكهــة ج ــارة م ســاخنة وح

الخضــروات.  
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تقــع ماليــه أتــول الشــمالية علــى الحافــة الجنوبيــة مــن كافــو أتولــو، وهــي أكبــر مدينــة والوجهــة األكثــر 

شــعبية فــي جــزر المالديــف، لكونهــا موطــن الســالالت الملكيــة وهــي اآلن مشــهورة بجزيــرة الملــوك.

عنــد زيارتكــم لماليــه ننصحكــم بالذهــاب إلــى مســجد الجمعــة الكبيــر لقضــاء وقــت روحانــي يضيــف الســكينة 

ــزور  ــة تحــت  الميــاه الزرقــاء، ون إلــى قلوبكــم، ومــن ثــم لنتجــه ونمــارس الغطــس وركــوب الدراجــات البخاري

ــواع الســمك والمأكــوالت البحريــة، لنتجــه بعدهــا إلــى متحــف  ســوق الســمك الشــهير ونتــذوق أشــهى أن

مالــي الوطنــي، ونصــب تســونامي التــذكاري.  

Malé AtollSun Island

Banana Reef

ببعــض  مزيــن  أنــه  كــون  المــكان  هــذا  يتميــز 

الشــواطئ الخالبــة والزهــور االســتوائية الجميلــة 

 
ً
والمســاحات الخضــراء الفخمــة التــي تجــذب عــددا

 مــن الســياح الراغبيــن فــي االســتمتاع فــي 
ً
كبيــرا

حضــن الطبيعــة، بمياههــا الزرقــاء الســاحرة للغايــة 

ــة والمنتجعــات الرائعــة، تضمــن  والشــواطئ المتأللئ

لصفائهــا   
ً
نظــرا لضيوفهــا،  هائلــة  متعــة  الجزيــرة 

وجمالهــا، فهــي مــن بيــن أفضــل األماكــن خصوصيــة 

فــي جــزر المالديــف وخاصــة بالنســبة لــألزواج خــالل 

أيــام شــهر العســل.

ــد أفضــل   بكونهــا أح
ً
ــا ــرة عالمي تشــتهر هــذه الجزي

مواقــع الغــوص فــي العالــم ممــا يضيفهــا إلــى 

ــف،  ــزر المالدي قائمــة أفضــل نقــاط االهتمــام فــي ج

جــزر  فــي  غــوص  بقعــة  أول  الواقــع   فــي  وهــي 

ــب  ــوص والتدري ــراف بالغ ــى اعت ــل عل ــف تحص المالدي

المرخصيــن علــى شــكل مــوزة، باإلضافــة إلــى أنكــم 

الوفيــرة  البحريــة  بالحيــاة  التمتــع   تســتطيعون 

والشــعاب المرجانيــة الرائعــة والمنحــدرات المذهلــة 

التــي ال  المغامــرات  أنشــطة  وبفضــل  والكهــوف، 

ــاك، فهــي واحــدة مــن األماكــن  تعــد وال تحصــى هن

المفضلــة التــي يجــب زيارتهــا فــي جــزر المالديــف مــن 

أجــل مدمنــي المغامــرات.
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لجــزر  الشــرقية  الحافــة  علــى  أليماثــا  جزيــرة  تقــع 

أتــول. فافــو  فــي  المالديــف، 

هــذه الجزيــرة بمياههــا الالزورديــة الصافيــة مناســبة 

 
ً
 مثاليــا

ً
للغــوص وركــوب القــوارب، وتعــد كذلــك مكانــا

.
ً
لقضــاء عطلــة عائليــة ولشــهر العســل أيضــا

 وتعــد مباريــات الكــرة الطائــرة علــى الشــواطئ التــي 

تغمرهــا أشــعة الشــمس والرمــال مبهــرة وممتعــة 

للغايــة، إلــى جانــب مركز التدليــك االيورفيــدا والمنتجع 

 
ً
خيــارا يجعلهــا  مــا  والمطاعــم،  والبــارات  الصحــي 

 بيــن األماكــن الســياحية الشــهيرة فــي جــزر 
ُ
أساســيا

ــف. المالدي

Alimatha Island

HP Reef
 
ً
 واســعا

ً
ــه موقــع بحــري محمــي، يشــهد انتشــارا إن

مــن  البحريــة،  الكائنــات  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 

األســماك الصغيرة والكبيرة  والملونة إلى الشــعاب 

المرجانيــة متعــددة األلــوان والكهــوف المتدليــة، 

كمــا  يعــج البحــر هنــا بحيويــة الحيــاة البحريــة بعنايــة 

فائقــة، وننــوه هنــا إلــى ضــرورة أمــن الميــاه قبــل أن 

ــي  ــق  الســباحون المتحمســون والغواصــون ف ينطل

نشــاطهم.

نشــاط يســتمتع  هــو  الشــوارع  فــي  التســوق 

ــم الســياحية الشــهيرة  ــن المعال ــع، وم ــه الجمي ب

ماجــو  ماجيدهــي  المالديــف  جــزر  فــي  األخــرى 

الشــهير، لذلــك عندمــا تكونــون فــي جــزر المالديــف، 

يجــب عليكــم زيــارة هــذا الســوق، وهي مجــرد نزهة 

ــه، ســتجد  ــق الرئيســي للعاصمــة مالي ــى الطري عل

ــاك أحــدث صيحــات الموضــة لمجموعــة واســعة  هن

مــن األطبــاق المحليــة التــي يمكنكــم تذوقهــا، 

إلــى جانــب أفضــل األشــياء التــي يجــب أن تأخذوهــا 

إلــى المنــزل مثــل الصناعــات اليدويــة واألشــغال 

الغريبــة المســتوحاة مــن روح المــكان.

 Majeedhee
Magu

 Utheemu
Ganduvaru
تقــع فــي الجــزء الشــمالي مــن جــزر المالديــف، وهــي 

جزيــرة صغيــرة تشــبه قنديــل البحــر األخضــر الصغيــر، 

تعــد مــن األماكــن الســياحية التاريخيــة المهمــة فــي 

جــزر المالديــف، فهــي مســقط رأس الســلطان محمــد 

ــزر  ــخ ج ــي تاري ــرام ف ــذي يحظــى باالحت ــو، ال ثاكوروفان

المالديــف، وقــد حصــل المــكان علــى نصــب تــذكاري 

ــه.  ــرف إلي ــه والتع باســمه يمكنكــم زيارن

ــزل الســلطان محمــد ، فهــذا  ــارة من كمــا ننصحكــم بزي

القصــر مصنــوع مــن الخشــب وهــو معلــم ســياحي 

ــف. ــزر المالدي رئيســي فــي ج
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Bioluminescent Beach
جميعنــا ينعــم بروعــة مراقبــة النجــوم فــي الســماء خــالل نزهاتنــا الرومانســية، لكــن هــل الحظتــم أي شــيء 

تحــت قدميكــم ؟

نعــم ...إنهــا رمــال متوهجــة فــي الليــل، ســتأخذكم برفقــة كــوب مــن القهــوة إلــى مشــهد خرافــي بعيــد 

عــن الواقــع، إذ  يشــتهر هــذا الشــاطئ البكــر فــي المالديــف بظاهــرة نــادرة ومثيــرة للغايــة تثيــر إعجــاب أي 

شــخص يزورهــا، و تجــذب الــزوار بعوالقهــا النباتيــة المتوهجــة التــي تســتمر األمــواج فــي قذفهــا فــوق الرمــال 

ليــالً ، وهــي المــكان المثالــي لمــن يقضــون شــهر العســل واألزواج الذيــن يرغبــون بتدويــن ذكرياتهــم ضمــن 

مشــاهد ســاحرة ســيذكرونها مــدى الحيــاة.

 بالمقاهــي المختلفــة التــي 
ً
 بخــالف هــذا المشــهد الرومانســي فــي الليــل، ُيعــرف هــذا الشــاطئ أيضــا

ــى الشــواطئ، مــا يجعــل منهــا  واحــدة مــن أفضــل األماكــن التــي يمكنكــم زيارتهــا فــي جــزر  تصطــف عل

ــاول الطعــام فــي هــذه المنطقــة. ــارات ال حصــر لهــا لتن ــزة، فهــي توفــر خي ــف لقضــاء أوقــات ممي المالدي
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 كيف تحافظ على لياقتك أثناء السفر
من منا ال يحب السفر؟

عطلــة  لقضــاء  أم  الطويــل  المــدى  علــى  ذلــك  أكان  ســواء  العالــم،  الكتشــاف  رائعــة  طريقــة  إنهــا 

علــى  الحفــاظ  صعوبــة  وهــي  المســافرين،  معظــم  تواجــه  كبــرى  مشــكلة  هنــاك  لكــن  للعمــل،  أو 

 عــن روتيننــا اليومــي الــذي طالمــا اعتدنــا عليــه، لكــن ال تقلقــوا يمكننــا القيــام 
ً
الصحــة واللياقــة بعيــدا

األوقــات. تلــك  بمــرح  التضحيــة  الصغيــرة فــي عقليــة عطالتنــا، دون  التغييــرات  بعــض  خــالل   بذلــك مــن 

إليكم أهم النصائح للحفاظ على لياقتكم أثناء السفر:

 تقوية جهاز المناعة لديكم
قبــل أيــام قليلــة مــن رحلتكــم، ننصحكــم فــي إضافــة 

إلــى  البروبيوتيــك  أو  ســي  فيتاميــن  مــن  جرعــة 

 أنــه يمنعكــم مــن 
ً
نظامكــم اليومي، لــم يثبــت علميــا

اإلصابــة بالمــرض، ولكــن إذا كان تعزيــز نظــام المناعــة 

ــك! ــرح ذل  لديكــم قــد نجــح فــي الماضــي ، فنحــن نقت

ــن طــوال  ــا عليكــم أن تســتخدموا معقــم اليدي كم

ــد لمــس  ــن بع ــم اليدي ــى معق ــوا عل رحلتكــم، احصل

المناطــق التي يســتخدمها الكثير من الناس، يتضمن 

ــة،  ــواب، والمقصــورات العلوي ــح األب ــض لفت ــك مقاب ذل

والمجــالت فــي الجيــوب الخلفيــة.
تناولوا الطعام الصحي أثناء 

السفر
شــهية  وجبــات  مقاومــة  نســتطيع  لــن  لربمــا 

طعــام  بوفيــه  عــن  منبعثــة  زكيــة  وروائــح 

عــن  االبتعــاد  أو  مانشــتهي،  لــكل  شــامل 

التحضيــر. وســريعة  اللذيــذة  األكشــاك   أطعمــة 

ــا أن نعــي أن مفتــاح التغذيــة فــي العطلــة  لكــن علين

ــاق الطعــام بعنايــة،  فــإذا  هــو االعتــدال واختيــار أطب

اللحــوم  فاختــاروا  بوفيــه،  إلــى  متجهيــن  كنتــم 

ــق البطاطــس  ــدالً مــن رقائ والخضــراوات والســلطات ب

الســعرات  ذات  األطعمــة  خيــارات  أو  المقليــة 

 
ً
 رائعــا

ً
ــا ــا وقت

ً
ــة، وقــد يكــون هــذا أيض ــة العالي الحراري

ــة  ــة الطازج ــذوق بعــض المأكــوالت المحلي ــرع وت للتف

القديمــة. المفضلــة  باألطبــاق  التمســك  مــن   بــدالً 
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قوموا بممارسة الرياضة الجديرة 
 بكم

أن  احرصــوا  العالــم  حــول  مــكان  أي  زيــارة  عنــد 

أو  رياضيــة  ألعــاب  صالــة  بــه  فنــدق  علــى  تبحثــوا 

حمــام ســباحة، بالطبــع يمكنكــم أداء جميــع أنــواع 

التماريــن فــي غرفتكــم وحتــى أثنــاء التنقــل ، ولكــن 

ال شــيء ســيضعكم فــي حالــة مزاجيــة مثــل التواجد 

فــي صالــة ألعــاب رياضيــة فعلية، فعندمــا يكــون 

ــخاص  ــدات واألش ــذه المع ــكل ه ــًا ب ــان محاط اإلنس

ســيكون   ، التماريــن  يمارســون  الذيــن  اآلخريــن 

بنفســه. التماريــن  ببعــض  للقيــام  حماســًا   أكثــر 

ــب  ــاء القل ــل أدوات بن ــن أفض ــباحة م ــدُّ الس ــا تع كم

ــبة  ــي مناس ــة، وه ــعرات الحراري ــرق الس ــة لح ومثالي

لجميــع أنــواع الجســم وأشــكاله، يمكنكــم التوجــه 

إلــى مســبح الفنــدق أو البحــر للســباحة فــي دورات 

الحراريــة  الســعرات  بحــرق  واالســتمتاع  الصبــاح 

طــوال اليــوم، أو توجهــوا إلــى الشــاطئ واركضــوا علــى 

طــول الرمــال لممارســة الرياضــة التــي تســتهلك 

الناعمــة. الرمــال  بفضــل  الطاقــة  مــن   المزيــد 

الســياحية،  والرحــالت  للجــوالت  بالنســبة  أمــا 

مــن  نشــاطكم  علــى  الحفــاظ  أيضــًا  فيمكنكــم 

خاللهــا، ابحثــوا عبــر اإلنترنــت عــن جــوالت بالدراجــة 

النهائيــة،  وجهتكــم  مواقــع  لمشــاهدة  ورحــالت 

المشــي  فــرص  مــن  الكثيــر  هنــاك  يكــون  فقــد 

بالكايــاك  التجديــف  لمســافات طويلــة ووجهــات 

أخــرى. ونشــاطات 

مشروبات صحية وكثير من 
 المياه

 
ً
 أساســيا

ً
بالنســبة للكثيريــن تعــدُّ المشــروبات جــزءا

مــن العطلــة، ومــن ال يرغــب باالســتمتاع واالســترخاء 

ــاردة؟  حــول المســبح مــع كوكتيــل أو أي مشــروب ب

حاولــوا تجنــب أي مشــروبات تحتــوي علــى نســبة 

ــى االنتفــاخ  ــك ســيؤدي إل ــة مــن الســكر ألن ذل عالي

مــن  رطوبتكــم   علــى  تحافظــوا  أن  وتذكــروا 

 خــالل شــرب كميــات كافيــة مــن الميــاه المعبــأة.
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فيليه سالمون بصوص 
الهاني مسترد 

salmon fillet with honey mustard sauce

وجبة صحية خفيفة وسريعة

طريقة التحضير:
بالملــح والفلفــل مــن  الســالمون  ــل فيليــه  -نتبِّ

الجهتيــن فــي مقــالة ســاخنة و نضــع الزبــدة مــع 

الزيــت النباتــي ونقلــي الســالمون مــن جهــة الجلــد 

ــى االســتواء. ــرى حت ــى الجهــة األخ ــم عل أوالً ث

-نخلــط مكونــات الصــوص جميعهــا علــى البــارد 

 ثــم نضعــه فــوق قطــع الســالمون ونتركــه 
ً
جانبــا

ــات. ــس المكون ــي وتتجان ــى يغل حت

-تقــدم قطــع الســالمون مــع الخضــار الســوتيه 

و األرز األبيــض أو البطاطــا المشــوية.

المكونات:
-فيليه سالمون.

-ملح وفلفل مجروش خشن.

-زبدة أو زيت نباتي حسب الرغبة.

-خضار سوتيه.

-أرز أبيض أو بطاطا مشوية.

للصوص:

-عصير نصف ليمونة.

-ملعقة صغيرة برش ليمون.

-نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

3- مالعق كبيرة خردل.

1- ملعقة كبيرة عسل.

1- ملعقة كبيرة نشاء الذرة أو طحين.

1- كوب ماء..
طريقة التحضير:

-نخفــق البيــض والفانيليــا والســكر حتــى يصبــح لــون المزيــج 

أبيض.

-نضيف الحليب والزيت النباتي ونحرك.

-نضيف البسكويت، بيكنغ باودر، قرفة ونخلط.

-نضع الخليط في قالب تارت مدهون بزبدة وطحين.

-إلى الفرن 20 دقيقة على حرارة 180 درجة.

-نقلــب الماربــل كيــك بعــد مــا ينضــج ، وعندمــا يبــرد نضيــف 

خلطــة القشــطة مــع زبــدة اللوتــس ونوزعهــا علــى الوجــه 

»أو يمكــن اســتعمال أي نــوع شــوكوال أو كارميــل علــى 

الوجــه بــدل زبــدة اللوتــس«.

-يزين حسب الرغبة.

المكونات:
2- بيض - نصف كوب سكر.

-ملعقة صغيرة فانيليا.

-نصف كوب حليب.

-ربع كوب زيت نباتي.

-ربع ملعقة صغيرة قرفة.

-ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

1- كوب بسكويت شاي مطحون.

1-كوب بسكويت اللوتس مطحون.

للوجه -علبة قشطة.

5- مالعق كبيرة زبدة اللوتس.

ماربل كيك اللوتس
Lotus Marble cake
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دمشق -شارع الفردوس

هاتـف: 2158111 11 963+

دمشق - داما روز

هاتـف: 364 - 2229200 11 963+

حلب - شيراتون

هاتـف: 2116855 21 963+

مكاتب الشركة الرئيسية

الوكالء المعتمدون:
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Lattakia
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تموز - آب العدد التاسع عشرتموز - آب العدد التاسع عشر

 رحلة مشوقة...
 حول مدن الخاتم الذهبي في روسيا

الحج عرفة... 
ƠƠة الوجƠƠه الصبƠƠوحي 

ّ
حلƠƠب...  رب


