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EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي المسافرين..
 ،

ً
 آمنة

ً
 بكم على متن رحالتنا، حيث نبذل كل ما بوسعنا لجعل رحلتكم إلى وجهتكم المنشودة رحلة

ً
مرحبا

 وسعيدة..
ً

مريحة

مع اقتراب موسم الخريف وإنتهاء العطلة الصيفية والعودة إلى المدارس، نعدكم بأن أجنحة الشام للطيران  

ستبذل كل جهد لتحفيز وتشجيع السوريين المقيمين في الخارج على البقاء على صلة وتواصل مع بلدهم 

األم من خالل طرح عروض مميزة وتقديم الكثير من الفرص التي من شانها خالل موسم الخريف القادم 

بأن تشجع الجميع القتناص الفرص والعودة لزيارة األهل واألحباب، ناهيكم عن تقديم خيارات لبرامج عطالت  

ممتعة وعديدة والتي يقوم قسم العطالت في الشركة بتنظيمها وترويجها على مدار العام.

إن نهج الشركة لم ولن يتغير من حيث العمل الدؤوب والمستمر على التطوير واكتشاف كل ما يمثل قيمة 

 ، تقوم أجنحة 
ً
 لمسافرنا العزيز الذي يعتبر رضاه غايتنا وهدفنا ، ومن هذا المنطلق تحديدا

ً
 وخصوصا

ً
مضافة

الشام للطيران بإختبار العديد من الخدمات الجديدة قبل طرحها وإضافتها بغية أن تجعل من سفركم معها 

 وممتعة تخلد في الذاكرة.
ً

تجربة فريدة

 
ً

إن التفكير الدائم في ابتكار وتقديم خدمات جديدة ومتميزة لمسافرينا سواء أكانت خدمات أرضية أم جوية

 للوقت والجهد والمال دون 
ً
 وتوفيرا

ً
إنما يساهم في تذليل صعوبات السفر من جهة وجعل الرحلة أكثر راحة

.
ً
 وأبدا

ً
المساس بعنصر السالمة واألمان الذي هو أولويتنا وغاية إهتمامنا دائما

كما أن التركيز على جودة الخدمة المقدمة يحتاج لتطوير كوادرنا البشرية واستقطاب األفضل كي نضمن 

نجاح هذه المعادلة وقد استطاعت الشركة في األونة األخيرة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة 

لموظفيها على إختالف مستوياتهم الوظيفية والتخصصية لتضمن من خالل ذلك تزويدهم بأعلى مستويات 

المعرفة والمهارة ولتمكنهم من اإلطالع على كل ما هو جديد في مجاالت الطيران ولتحقق بذلك الهدف 

المرجو وهو االستثمار األمثل في الرأسمال البشري العظيم.

ومن جهة أخرى ساهمت مشاركتنا ورعايتنا للعديد من النشاطات والفعاليات  االقتصادية والسياحية 

والرياضية والفنية إضافة للمعارض المتنوعة خالل الفترة السابقة بتجسيد دور الشركة وإنتمائها المجتمعي 

ودعمها للعديد من الشرائح المجتمعية وكان أهمها دعم مشروع السياحة الترفيهية ألسر الشهداء، دعم 

فرقة »تكات« الشبابية في تقديمها للفولكلور والتراث الغنائي السوري، دعم فريق الوحدة لكرة القدم 

 لتكريم شركائها بالنجاح، شركات ومكاتب 
ً

وتقديم المساندة والدعم ألطفال التوحد وذووي الهمم إضافة

السياحة والسفر واألوائل في أرقام مبيعاتهم على خطوط أجنحة الشام للطيران.

وفي كل مرة يسعدنا أن نكرر و نؤكد لكم ، مسافرينا األعزاء، حرصنا وسعينا الدائم على توطيد عالقة الثقة 

 بإذن الله...
ً
 ووصوالً أمنا

ً
معكم ، فخورين بخدمتكم ، متمنين لكم رحلة ممتعة

وإلى لقاء قريب يتجدد على الدوام...
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كايت بيتش 
دبي وجهة 

عشاق 
الشواطئ 
والرياضات 

المائية
 Kite Beach يعّد

Dubai أحد 
أفضل الشواطئ 

العامة، وهو 
مطابق السمه 

بصرف النظر 
 
ً
عن كونه مالذا

لمتصفحي 
الطائرات الورقية.

روائع الهندسة 
المعمارية حول 

العالم
لعالم مملوء 

بالهندسة 
المعمارية 

المذهلة التي 
تجذب أنظار 

السياح لرؤيتها 
واالطالع عليها، 
سواء أكانت آثار 

حضارات قديمة أو 
مباني تاريخية، أو 

 تحكي 
ً
حتى قالعا

قصص العصور 
والثقافات التي 

تالحقت عليها.

اكتشف 
الثقافات 

والحضارات 
السياحية في 

الصين 
قد نحتاج أن 

نتعمق بالحديث 
عن هذه البقعة 

الساحرة العتيقة 
بشيء من 

التفصيل لما 
تثبته باستمرار 

كونها إحدى 
أهم الوجهات 

السياحية.

شارع العرب 
في برلين نافذة 

تطل على 
الشرق
برلين ... 

عاصمة التاريخ 
والموسيقا 

والحياة، تجمع بين 
جميع الثقافات 

المختلفة لتكون 
وجهة سياحية 

مميزة لفئة كبيرة 
من الناس.

عشاق 
السينما 

تعرفوا على 
أهم مواقع 

تصدوير أفالم 
هوليوود

هل ترغب بزيارة 
مواقع تصوير 

األفالم في 
هوليوود؟ 

جميعنا يتمنى 
أن يحظى 

بفرصة التعرف 
إلى األجواء 
واللوكيشن 

الخاص بتصوير 
أغلب األفالم.

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

4452606672

في هذا العددفي هذا العدد
اقرأاقرأ

دمشق قارورة 
عطر

من يشتم عبق 
دمشق من 

مقاهي بيوتها 
القديمة، سيعي 
وصف نزار قباني 
 قارورة 

ٌ
أنها حقا

عطر، تخطف 
الحواس الخمس، 
إذ يستمع الداخل 

إلى دمشق عبر 
السنين الغابرة 

همسات تدحرجها 
الحجارة العتيقة .

ورقو األصفر
شهر أيلول
مع االختفاء 

التدريجي لحرارة 
 
ً
الشمس، غالبا
مايكون شهر 

أيلول فرصة 
مميزة لتنظيم 

رحلة سياحية 
في أكثر البلدان 
اعتداالً للحرارة، 
حيث ستشهد 

أوروبا اعتداالً 
.
ً
 وجافا

ً
 رائعا

ً
خريفيا

طلع البدر علينا  
واخـتفت منه 

البدور
معظم 

المسلمين 
يعرفون الخطوط 

العريضة لقصة 
الهجرة، إال أنها 
 
ً
عرض يوما

ُ
لم ت

بالطريقة المفصلة 
والشاملة، فمع 
بداية كل محرم 

من كل سنة.

تساجكادزور 
طبيعة غناء 

تستقطب 
عشاق الخريف 

في أرمينيا
هل أنتم من 

عشاق الطبيعة 
الخريفية المذهلة 
؟ ما رأيكم برحلة 

سياحية تلبي 
رغبتكم بالتقاط 
أجمل الصور مع 

أوراق الخريف 
الحمراء والصفراء؟

مدير التسويق

زينة مطر
رئيس التحرير

هال عساف
إشراف عام

أسامة ساطع
المدير الفني

فادي عطية
تدقيق لغوي 

إبراهيم النمر

14222838
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ــك قائمــة  ــى ذل فــي رحلتكــم، ونقــدم إضافــة إل

ــزة. ــة والممي ــهية، المتنّوع ــات الش ــن الوجب م

أنت في عهدة أجنحة الشام للطيران...

الســياحية  الدرجــة  علــى  ســفرك  ميــزات  اختــر 

ــام  ــة الش ــر أجنح ــال، إذ توف ــال األعم ــة رج أو درج

للطيــران نوعيــن مــن التذاكــر، األولــى هــي الدرجــة 

نــك من اصطحــاب 30 كغ من 
ّ
الســياحية التــي تمك

ــد،  ــى 7 كــغ بالي ــة، باإلضافــة إل ــب واألمتع الحقائ

إلــى جانــب وجبــة فطــور، غداء، عشــاء مجانيــة.. أما 

مســافر درجــة رجــال األعمــال فيمكنــك اصطحــاب 

40 كــغ مــن الحقائــب باإلضافــة إلــى 7 كــغ باليــد، 

 وجبــة فطــور، غــداء، عشــاء 
َ
كمــا نقــدم لــك أيضــا

مجانيــة.

   Welcome To Cham Wings Airlines أجنحة الشام للطيران ترحب بكم
نرحــب بكــم علــى متــن طائرتنــا، راحتكــم وســعادتكم 

علــى متــن خطوطنــا الجّوّيــة هــي جــل اهتمامنــا.

بفضــل طاقــم موظفينــا المعــروف بحســن ضيافتــه 

 علــى أتــم االســتعداد 
ً
علــى متــن طائراتنــا، نحــن دائمــا

لتلبيــة كل احتياجاتكــم بأســرع وقــت ممكــن وأفضــل 

الطــرق.. التفاصيــل الصغيــرة ولمســاتنا التــي نضيفهــا 

 مــع تطلعاتكم 
ً
، وتناغًما

ً
ســتجعل الســفر أكثــر أريحيــة

ــر كل اإلمكانيــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل 
ّ

ألننــا نوف

رحلتكــم ممتعــة.

وســائد إضافيــة لراحــة أكثــر، مرطبــات منعشــة، مجلــة 

المســافر لتســاعدكم علــى االســتمتاع واالســترخاء
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أجنحة الشام للطيران تحتفي 
م مكاتب السياحة 

ّ
بوكالئها وتكر

والسفر 

أقامــت شــركة أجنحــة الشــام للطيــران حفلهــا الســنوي 

ــه حفــل  ــال دمشــق، ضمــن عشــاء خــاص تخلل ــدق إيب فــي فن

غنائــي للفنــان مصطفــى هــالل وفرقتــه، وذلــك بحضــور عــدد 

مــن المكاتــب والــوكالء الســياحيين، وعــدد مــن الشــخصيات 

االجتماعيــة والفنيــة، حيــث تــّم تكريــم المكاتــب الســياحية 

 إلــى العشــرة 
ً

الثالثــة األوائــل فــي كل محافظــة، إضافــة

ــى مســتوى ســورية. ــن عل المتميزي

كمــا قــّدم المطــرب “مصطفــى هــالل” وفرقتــه الفنيــة 

بالقــدود الحلبيــة. وصلــة طربيــة مملــوءة 
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بــدأ الحفــل بتوزيــع التكريمــات علــى المكاتــب الســياحية 

ــن محافظــة   م
ً
ــدءا ــى مســتوى كل محافظــة ب األفضــل عل

الالذقيــة، حيــث كّرمــت شــركة “األجنحــة الذهبيــة” وشــركة 

“الســماء” وشــركة “أجنحــة الســاحل” للســياحة والســفر.

ــة”  ــم شــركة “النخل ــت بتكري ــد حظي ــب الشــهباء فق ــا حل أم

 بالســياحة والســفر، ومــن 
ُ
وشــركة “جــاد” المختصتيــن أيضــا

“الغنــام” وشــركة  تــّم تكريــم شــركة  محافظــة حمــص 

“ميديتيريــان” وشــركة “ســكاي” للســياحة.

“وورد  و”األوابيــن”و  “البــاس”  شــركة  تكريــم   تــم  كمــا 

وينغــز” فــي حمــاة، وشــركة “ســنا” و”مويــش” الســياحيتين 

ــة طرطــوس. فــي مدين

إضافــة إلــى  تكريــم شــركة “فــادي” و “الكفــري” وشــركة 

“زيــن” الســياحيتين مــن درعــا، ومــن الســويداء تــم تكريــم 

شــركة “الغــد” و”هوليــدي” للســياحة  وشــركة “األندلــس” 

للســياحة والســفر.

إضافــة لذلــك قامــت الشــركة بإجــراء ســحوبات ترفيهيــة 

ــة  ــى تذاكــر ســفر مجاني ــوع عل ــان محمــد قن مــن خــالل الفن

اختتمــت فيهــا الحفــل.
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أجنحة الشام للطيران راٍع رسمي لنادي 
الوحدة للعام الثالث على التوالي 

 منهــا بدعــم الرياضــة والرياضييــن، جــددت شــركة أجنحة 
ً
إيمانــا

الشــام للطيــران عقــد رعايتهــا لفريــق الوحــدة بكــرة القــدم 

للرجــال فــي اســتحقاقاته القادمــة وللمــرة الثالثــة.

ــرم فــي مقــر الشــركة  ــذي أب ــد العقــد ال وجــرى خــالل تجدي

بدمشــق تقديــم زي النــادي الجديــد والــذي ســيرتديه العبــو 

الفريــق فــي بطــوالت الموســم القــادم وفــي مقدمتهــا 

بطولــة الــدوري الممتــاز الــذي ســينطلق فــي 2أيلــول الجــاري.

ــر األعمــال والعالقــات العامــة فــي  ــر تطوي حيــث أوضــح مدي

شــركة أجنحــة الشــام الدكتــور أســامة ســاطع أن التجديــد 

لرعايــة نــادي الوحــدة لموســم جديــد يأتــي ضمــن خطــة 

الشــركة لرعايــة الرياضــة التــي تعــّد مــن القطاعــات المهمــة 

 الوحــدة مــن الفــرق المتميــزة ولــه 
ّ
 أن

ً
فــي ســورية مبّينــا

حضــوره القــوي فــي مختلــف المســابقات التــي يشــارك 

فيهــا كمــا أن إنجازاتــه متميــزة ويحظــى بقاعــدة جماهيريــة 

ــرة. كبي

مــن جهتــه رئيــس نــادي الوحــدة ماهر الســيد أوضــح أن أجنحة 

الشــام مــن الشــركات الســّباقة لرعايــة الرياضــة والرياضييــن 

ووجودهــا مــع نــادي الوحــدة للمــرة الثالثــة يحفزنــا لبــذل 

المزيــد مــن الجهــود لنكــون علــى قــدر المســؤولية الملقــاة 

 إلــى أن طمــوح الالعبيــن وكــوادر النــادي 
ً
علــى عاتقنــا مشــيرا

هــو تقديــم نتائــج جيــدة ترضــي عشــاق النــادي.

بــدوره مــدرب الفريــق زيــاد شــعبو أبــدى ثقتــه بالعبــي الفريق 

لخــوض غمــار الموســم المقبــل وتحقيــق مــا يصبــو إليــه 

الجميــع مــن نتائــج ملفتــة علــى الرغــم مــن تأخــر التحضيــرات 

 مضاعفــة لظهــور الفريــق 
ً
 إلــى أنــه ســيبذل جهــودا

ً
مشــيرا

بحلــة جديــدة وروح عاليــة فــي المســتطيل األخضــر.

وعبــر الالعبــان قصــي حبيــب وعلــي رّمــال عــن ســعادتهما 

 إلــى أســرة النــادي ودعمهــا 
ً
بانضمــام أجنحــة الشــام مجــددا

سيشــهد  المقبــل  الموســم  أن  مؤكديــن  األول  للفريــق 

ــب  ــادة اللق ــة إلع ــط المنافس ــى خ ــادي عل  للن
ً
ــا  قوي

ً
ــدا تواج

أن  يحــب  كمــا  البرتقالــي  جمهــور  وإســعاد  خزائنــه  إلــى 

يســميه عشــاقه.
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أجنحة الشام للطيران ومشاركة متميزة في 
معرض التوظيف )Job Fair 2022( في حلب 

 الشهباء
شاركت أجنحة الشام للطيران بمعرض التوظيف السنوي

Job Fair والــذي أقيــم فــي مدينــة حلــب الشــهباء فــي 

فنــدق الشــيراتون مــن تاريــخ 18 ولغايــة 21 آب 2022، وتأتــي 

هــذه المشــاركة ضمــن اهتمــام الشــركة باســتقطاب فئــة 

الشــباب والموظفيــن للعمــل ضمــن كوادرهــا ولرفــد مكاتــب 

الشــركة فــي حلــب بالخبــرات الفنيــة واإلداريــة المتميــزة وكان 

لهــذه المشــاركة أهميــة كبــرى مــن حيــث اهتمام الشــركة 

المحافظــات  فــي   
ً
وخصوصــا الشــباب  وتشــجيع  بدعــم 

ــم. ــب له ــف المناس ــال التوظي ــح مج ــل وفت ــورية للعم  الس

حيــث القــى معــرض التوظيــف صــدى جيــد فــي مدينــة حلــب  

ــم  ــن لتقدي ــزوار المهتمي ــد مــن ال ــاح الشــركة العدي إذ زار جن

ــزوار  ــات التوظيــف ضمــن أفــرع الشــركة وتــم تعريــف ال طلب

عــن الخدمــات واألنشــطة التــي تقدمها الشــركة وبالشــواغر 

الوظيفيــة المتاحــة لديهــم.
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دمشق قارورة عطر...
ــق دمشــق مــن مقاهــي بيوتهــا القديمــة،  مــن يشــتم عب

 قــارورة عطــر، تخطــف 
ٌ
ــي أنهــا حقــا ــزار قبان ســيعي وصــف ن

الحــواس الخمــس، إذ يســتمع الداخــل إلــى دمشــق عبــر 

العتيقــة  الحجــارة  تدحرجهــا  همســات  الغابــرة  الســنين 

ــة القديمــة ومــا ذاك الهمــس  ــردد صداهــا أســوار المدين وت

ــة،  ــم تحكــي قصصهــا القديم ــن معال ــوح منهــا ع ســوى ب

حيــث تشــعل رائحــة الياســمين والغــار والنارنــج فــي أعماقــك 

ــة  ــب لمدين ــة الح ــب لمدين ــة  وح ــة والعراق ــتياق لألصال االش

الياســمين المليئــة بالمســاجد والكنائــس.

عندمــا تــزور دمشــق ســتجد الكثيــر مــن الســكون والضوضاء 

كيــف  األصيلــة،  المدينــة  هــذه  مذهلــة   ،
ً
معــا آن  فــي 

، ســتأخذك 
ً
تســتطيع أن تجمــع كل التناقضــات فــي آن معــا

حاراتهــا فــي جولــة تاريخيــة أثريــة ، لتجــد نفســك تســتحلي 

صنــدوق موزاييــك مــن أحــد دكاكينهــا الشــرقية، أو ســجادة 

الدمشــقي  للســيف  نحاســي  نصــب  أو  عجميــة،  صــالة 

بألوانــه الزجاجيــة، ليــس ذلــك فحســب، بــل تحتــوي دمشــق 

القديمــة علــى العديــد مــن  المقاهــي والمطاعــم التــي 

تقــدم األطعمــة والمشــروبات البــاردة والســاخنة، كالقهــوة 

والشــاي والكركديــه، التمــر هنــدي والجــالب وشــراب الــورد، 

ــرى الناظــر أن هــذه المشــروبات تقليديــة والتختلــف  وقــد ي

عــن غيرهــا ممــا تقدمــه المقاهــي الشــعبية، حيــن يجلــس 

زائرهــا بالقــرب مــن بحــرة المــاء المصنوعــة مــن حجــر المرمــر، 

ــج، يرمــق  ــاد والليمــون والنارن و بيــن أشــجار الياســمين والكب

الزوايــا المطعمــة بالصــدف والموزاييــك الدمشــقي، أو يراقب 

قطــة صغيــرة اعتــادت دفــئ المــكان، فيلقــي بحملــه علــى 

أعتابهــا، ويشــرب مــا اســتهوته نفســه بنكهــة دمشــق.
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مــا يزيــد هــذه المنطقــة مــن جماليــة وروحانيــة هــي األماكــن 

الدينيــة والمقدســة الموجــودة في داخلها ســواء المســاجد 

أو الزوايــا أو المقامــات الشــريفة وحتــى الكنائس.

وال يعقــل أن يــزور المــرء الشــام القديمــة دون أن يذهــب إلــى 

الجامــع األمــوي، ويــزور مقــام ســيدنا يحيــى عليــه الســالم، 

الصــور  الكثيــر مــن  الديــن األيوبــي، ويلتقــط  وقبــر صــالح 

الفسيفســائية  والهندســات  األمــوي،  لمــآذن  التذكاريــة 

جدرانــه  علــى  اللوحــات  أجمــل  رســمت  التــي  الدقيقــة 

ــة مشــهد  ــة   وروع ــن جمالي ــك ع وأســقفه المباركــة، ناهي

حمــام األمــوي الــذي يطيــر بــكل ســكون فــي رحابــه الطاهــر، 

ــة  ــى ســوق الحميدي ــة إل أو فــي ســاحة المســكية المؤدي

الشــهير.

إلى الجامع األموي الكبير

علــى بعــد خطــوات مــن الجامــع األمــوي، ســينقلك الــدرج 

الواصــل بيــن البــاب الخلفــي للمســجد ومقهــى النوفــرة إلــى 

حــي القيمريــة، هــذا الحــي العريــق، الــذي يحتــوي علــى كل 

 وطــاب مــن مأكــوالت شــعبية لذيــذة، وأخــرى أوروبيــة 
ّ
مــا لــذ

مــع  والمقليــة  المشــوّية  والبطاطــا  والباســتا  كالبيتــزا 

مختلــف أنــواع الصوصــات، بدايــة يمكنــك تجربــة الجلــوس فــي 

مقهــى النوفــرة الغنــي عــن التعريــف، ومشــاهدة اللوحــات 

ــر  ــى الطــرف اآلخ ــه، وعل ــرب من والرســومات المعروضــة بالق

، هنــا يمكنــك التعــرف إلــى 
ً
ســتجد حمــام الــورد القديــم أيضــا

خصائــص الحمامــات القديمــة وأســرار تطورهــا ووجودهــا،   

في حي القيمرية ... كل ما تشتهي وتسوق ما تشاء

بعــد ذلــك لننتقــل إلــى األطعمــة الشــعبية، ونتنــاول الفــول 

ــت،  ــوم والزي ــون والث ــور الليم ــن بمعص ــص المغموري أو الحم

أو أحــد أنــواع الفتــات الشــامية الشــهيرة، أمــا إذا كنــت مــن 

محبــي الشــطائر ورقائــق العجيــن، فيمكنــك تجربــة الجبــن 

فــي الخبــز الســميك، أو ســندويش التنــور أو حتــى تــذوق 

الكروســان مــن أحــد أشــهر أفــران صناعتــه فــي دمشــق 

ــة«،  وهــو« كروســان القيمري

وال تنــس تــذوق مشــروبات الليمــون والتــوت المصنوعــة 

علــى طريقــة التثليــج.
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كنيسة الزيتون...  تحفة دمشقية مذهلة  
ينطــق   

ً
يميــز مشــهدا الفريــدة  الحــارة  هــذه  يدخــل  مــن 

ــح لدمشــق وهــو تناظــر مســجد وكنيســة  ــى الصري بالمعن

فــي لوحــة فريــدة لــم يســبق لهــا ناظــر، وحديثنــا اليــوم عــن 

كاتدرائيــة ســيدة النيــاح )كنيســة الزيتــون(.

هنــاك علــى بعــد أميــال مــن مدخــل البــاب الشــرقي لمدينــة 

ــارة دمشــقية عريقــة  ــى عــرش ح ــع ملكــة عل دمشــق تترب

وهــي حــارة الزيتــون فــي دمشــق القديمــة،  

إحــدى أشــهر كنائــس ســورية وواحــدة مــن أولــى المحطــات 

ــة  التــي يقصدهــا الســواح فــي جــزء مــن ســياحتهم الديني

فــي ســورية، حيــث تعــّد هــذه الكنيســة مــن أكبــر الكنائــس 

 
ً
ــا  وقرب

ً
ــا الملكيــة الكاثوليكيــة ومــن أجملهــا وأكثرهــا إتقان

بعــض  اســتعارة  مــع  والبيزنطــي  الكنســي  الفــن  إلــى 

التقاليــد الشــرقية كالقبــة والقنطــرة والعقــد التــي تعطــي 

ــه.  ــاء فخامتــه وجمال البن

 تلتــف حــول الكنيســة أربعــة أروقــة ذات ســقوف خشــبية 

ــن  ــة وم ــدة الكنيس ــى أعم ــدة عل ــة الواح ــن الناحي ــز م ترتك

الناحيــة األخــرى علــى قناطــر منتصبــة فــوق أعمــدة مــن الحجــر 

األســود.

الكاتدرائيــة  بنــاء  ســيلفتك  الداخــل  نحــو  تدخــل  وعندمــا 

ــة  الداخلــي، والــذي صمــم علــى شــكل صليــب محــوره القب

الكبــرى، واقتضــى األمــر أن تبنــى القبــة المذكــورة علــى 

ــة ال  ــأن القب ــم ب أربعــة أعمــدة مناســبة لهــا وهــذا مــع العل

ترتكــز علــى حائــط مــن جــدران الكنيســة كمــا هــو الحــال فــي 

ــط. ــي الوس ــة ف ــر البيزنطي ــس غي الكنائ

وفــي زواياهــا األربــع رســوم جداريــة لإلنجيلييــن األربعــة، أمــا 

فــي وســط القبــة صليــب بيزنطــي الشــكل ذو أربعــة أذرع 

متســاوية، وتنتشــر فــي جــدران صحــن الكنيســة هيــاكل 

رخاميــة كثيــرة، منهــا كبيــرة ومنهــا صغيــرة، تحــوي أيقونــات 

للقّديســين وللســيدة العــذراء ولمشــاهد مــن حيــاة الســيد 

المســيح.

لندخــل قــدس األقــداس مــن أبوابــه النحاســية الثالثــة، وهــي 

منقوشــة علــى الطــراز الدمشــقي، يتألــف مــن ثالثــة مذابــح، 

المذبــح الرئيســي مــن المرمــر المنقــوش تعلــوه قبــة عاليــة 

ــة  ومذبحــان رخاميــان عــن اليميــن واليســار، وفــي وســط قب

هــذا الهيــكل علقــت سلســلة حمامــات كبيــرة مــن الفضــة 

فيهــا ارتوفوريــون أي بيــت القربــان المقــدس.
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أسواق دمشق القديمة 
تأخــذ األســواق فــي مدينة دمشــق القديمة ، شــكل شــبكة 

منتظمــة ويرجــع ســبب هــذا االنتظــام إلــى أصــول المخطــط 

اليونانــي الرومانــي للمدينــة ، وإن العنصــر األســاس فــي 

تكويــن الوســط التجــاري هــو » الــدكان « أي المحــال التــي 

تؤلــف الســوق، وهــي ضمــن اختصاصــات معينــة، فــكان 

لــكل نــوع مــن التجــارة ســوقه الخــاص ، مثــل ســوق الحريــر 

، وســوق البزوريــة ، وســوق الخياطيــن ، وســوق الصاغــة 

، وســوق الخيــل والســروجية ، وســوق الســالح والصابــون 

ــي. ــرك والعب وســوق الجم

ــالً مــن   و جمي
ً
 بديعــا

ً
ــوع مظهــرا ويعــد هــذا التخصــص والتن

ــة متاحــف  مظاهــر أســواق دمشــق القديمــة ، وهــي بمثاب

شــعبية ، قــل أن نجــد لهــا مثيــالً فــي مــدن العالــم القديمــة 

، باســتثناء أســواق حلــب القديمــة، فهــي تمتــاز بســقوفها 

نصــف األســطوانية، وعقودهــا الضخمــة المرتفعــة التــي 

توفــر لإلنســان مأمــن مريــح مــن حــر الصيــف ومطــر الشــتاء ، 

 مــن هــذه األســواق ال تــزال تحتفــظ بطابعهــا 
ً
كمــا أن كثيــرا

الجميــل إلــى يومنــا هــذا.
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ورقو األصفر... شهر أيلول
 مايكــون 

ً
مــع االختفــاء التدريجــي لحــرارة الشــمس، غالبــا

شــهر أيلــول فرصــة مميــزة لتنظيــم رحلــة ســياحية فــي 

أكثــر البلــدان اعتــدال بالنســبة للحــرارة، حيــث ستشــهد أوروبــا 

رائــع وجــاف يتيــح االســتمتاع بالطقــس  اعتــدال خريفــي 

ــة، أمــا هــواة  ــة الدافئ ــى الشــواطئ الرملي واالســتلقاء عل

لالســتمتاع  إفريقيــا  إلــى  التوجــه  فعليكــم  الســفاري 

ــال، إذ  ــل األدغ ــق داخ ــفاري والتعم ــالت الس ــن رح ــد م بالمزي

ــة  ــا وجهــة زمني ــوب إفريقي ــن جن ــاف م ــل موســم الجف يجع

المتنزهــات والمحميــات  مثاليــة لمشــاهدة األلعــاب فــي 

الخريــف  مهرجانــات  عــن  ناهيكــم  الشــهيرة،  الطبيعيــة 

المتنوعــة فــي الصيــن، وفعاليــات الشــرق األوســط التــي 

تســعى دائمــا الســتثمار هــذه األوقــات، فلمــا ال نقــوم 

بجولــة جديــدة حــول المعالــم ونشــاهد األنشــطة الســياحية 

المثيــرة حــول العالــم.

ودعوا فصل الصيف في 
اليونان 

أطباق شهية على موائد 
أهالي الريف الجبلي 

اللبناني 

 فــي وضــع اليونــان فــي قائمــة رحالتكــم 
ً
ال تتــرددوا أبــدا

الخريفيــة هــذا العــام، إذ تتمتــع هــذه البــالد بجــو ســاحر 

وجــزر مذهلــة تتيــح لكــم االســترخاء والتناغــم مــع الطبيعــة، 

 مــا يحظــى بالكثيــر مــن 
ً
وال تنســوا أن شــهر أيلــول غالبــا

العــروض التجاريــة علــى البضائــع والحســومات الســياحية 

ــان. ــادق اليون ــب فن فــي أغل

ــان وجهــة ســياحية مثاليــة فــي الشــرق األوســط،  تعــّد لبن

ويعــد االعتــدال الخريفــي فرصــة جيــدة لزيــارة أريــاف لبنــان 

الجبليــة، ســتنعمون هنــاك بوديــة أهالــي تلــك المناطــق، 

التــي  التقليديــة  الشــرقية  أطباقهــم  فــي  وتنغمســون 

طالمــا اشــتهروا بصناعتهــا وخاصــة رقائــق العجين المحشــوة 

ــالت اللبنانيــة الشــهيرة التــي تتألــف  ــن واللحــم والمقب بالجب

بشــكل أساســي مــن مزروعــات أراضــي الســكان األصلييــن، 

وال تنســوا قضــاء أوقاتكــم الليليــة علــى شــواطئ بيــروت 

ــاة. ــة والحي النابضــة بالبهج
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تمتعوا ببحيرة ماالوي وراقبوا الحيوانات البرية عن قرب 
تقــع هــذه المنطقــة المحاطــة بالســواحل بيــن زامبيــا وتنزانيا 

وموزمبيــق، وهــي منطقــة صغيــرة قــد تكــون غيــر ســاحرة 

ــا بشــدة  ــا يميزه ــة م ــي تتخيلهــا، ولكــن حقيق ــة الت بالدرج

ــار  ــث يمكــن اإلبح ــرة مــاالوي، حي ــول هــو بحي فــي شــهر أيل

والغــوص والغطــس والتجديــف بقــوارب الكايــاك والتزلــج 

علــى المــاء.

 جنــة لعشــاق الحيوانــات، فخــالل أيلــول 
ً
وتعــد مــاالوي أيضــا

تصبــح األفيــال وأنــواع أخــرى مــن الحيوانــات البريــة فــي قمــة 

رونقهــا، حيــث يمكنكــم أن تشــقوا طريقكــم إلــى حديقــة ” 

Liwonde” الدوليــة للحصــول علــى فرصــة مشــاهدة النمــور 

والتماســيح والظبــاء ووحيــد القــرن، أو يمكنكــم الذهاب إلى 

 ”Kasungu“ للحيــاة البريــة ومنتــزه ”Nkhotakota“ محميــة

الوطنــي للعثــور علــى الجامــوس وأفــراس النهــر والحميــر 

الوحشــية والضبــاع وغيرهــا مــن مشــاهد الحيــاة البريــة.

مهرجان برشلونة األكبر  
Fiesta de la Mercè

باريس مدينة الرومانسية 
الخريفية

إنــه أكبــر مهرجــان ســنوي تشــهده البــالد فــي مثــل هــذه 

عاصمــة  شــوارع  تمتلــئ  حيــث  عــام،  كل  مــن  األوقــات 

كمــا  والمســيرات،  بالحفــالت  للمــرح  المحّبــة  كاتالونيــا 

يمكنكــم االســتمتاع بالمناظــر الخالبــة مــن أحــد مقاهــي 

األســطح. علــى  المنتشــرة  المدينــة 

، مدينــة الحــب األبــدي التــي تتوجهــا 
ً
مــن منــا ال يعرفهــا جيــدا

األجــواء الخريفيــة بالكثيــر مــن المشــاعر والجمــال، حيــث 

نوتــردام  وكاتدرائيــة  إيفــل،  بــرج  إلــى  التوجــه  يمكنكــم 

وقــوس النصــر، فتلــك األماكــن وجهــات تحمــل ثــروة مــن 

التــراث.

وفــي نهايــة األســبوع الثالــث مــن شــهر أيلــول مــن كل 

فتــح العديــد مــن المعالــم األثريــة فــي مدينــة باريــس 
ُ
عــام، ت

للجمهــور، وذلــك خــالل أيــام التــراث األوروبــي 15 و16 ســبتمبر، 

حيــث يتــم تنظيــم عــدد مــن األحــداث فــي هــذه المناســبة 

لتمكيــن الــزوار مــن رؤيــة جوانــب غيــر معروفة مــن المدينة، أو 

اكتشــاف األماكــن التــي عــادة مــا تكــون مغلقــة للجمهــور، 

مثــل قصــر اإلليزيــه.
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المغرب العربي مدن السياحة والتسوق والتراث 
 مــن 

ً
لمــا ال تدلــل نفســك فــي المغــرب وتحتســي كوبــا

ــة  ــراث واألصال ــاع فــي أجــواء الت ــي مــع النعن الشــاي المغرب

الخريفيــة؟ 

إذا كان توجهكــم خــالل أيلــول هــذا العــام شــرق أوســطي 

فنحــن ننصحكــم بالتوجــه إلــى المغرب العربــي، حيث يمكنكم 

قضــاء الكثيــر مــن األوقــات الممتعــة تحــت أشــعة الشــمس  

 علــى شــواطئها 
ً
الدافئــة ووســط األجــواء المعتدلــة نســبيا

الخالبــة، كمــا ســتتيح لكــم زيــارة المغــرب فرصــة االنغمــاس 

بالثقافــات العربيــة األصيلــة والتقاليــد المختلطــة، وال تنســوا 

التعــرف إلــى أهــم المشــاهد والمعالــم الســياحية فــي 

المدينــة أو التســوق بيــن مراكــز تســوقها الشــهيرة وشــراء 

بعــض التــذكارات.
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لقصــة  العريضــة  الخطــوط  يعرفــون  المســلمين  معظــم 

المفصلــة  بالطريقــة   
ً
يومــا عــرض 

ُ
ت لــم  أنهــا  إال  الهجــرة، 

ــل  ــنة، يحتف ــن كل س ــرم م ــة كل مح ــع بداي ــاملة، فم والش

جديــدة،  هجريــة  ســنة  بدخــول  العالــم  حــول  المســلمون 

ــة  ــة المكرم ــن مك ــة م ــرة النبوي ــرى الهج ــاء لذك ــك إحي وذل

المرجــع  التقويــم  هــذا  ويُعتمــد  المنــورة،  المدينــة  إلــى 

ــام الشــهور، ممــا يجعــل الســنة  القمــري فــي احتســاب أي

إلــى 12  بنحــو 11  الهجريــة أقصــر مــن نظيرتهــا الميالديــة 

طلع البدر علينا ... واخـتفت منه البدور
1444 من هجرة النبي محمد عليه الصالة والسالم

ــدأ العمــل بهــذا التقويــم فــي عــام 622 للميــالد. ، وب
ً
 يومــا

اســتخدمه  قمــري  تقويــم  هــو  الهجــري  والتقويــم 

أشــهره  أســماء  لكــن  بقــرون،  اإلســالم  قبــل  العــرب 

قبيلــة. كل  رأتــه  مــا  حســب  تعــددت   وترتيبهــا 

 ضــم ســادة 
ً
وفــي عــام 412 للميالد احتضنــت مكــة اجتماعــا

ــد  ــخ مول ــل العــرب، حيــث كان عــدد مــن اآلراء يرجــح : تأري قبائ

الرســول، واقتــرح البعــض اآلخــر األخــذ بتاريــخ وفاتــه، فــي 

 حيــن قــال البعــض اآلخــر األخــذ بهجرتــه، فــكان الــرأي األغلــب.

ثــم قامــوا يتوحيــد أســماء أشــهر التقويم، الــذي أصبــح 

فيمــا بعــد يعــرف بالتقويــم الهجــري اإلســالمي والــذي 

يعتمــد علــى حركــة القمــر، ولذلــك يصنــف علــى أنــه تقويــم 

ــري. قم

ــر  ــة عم ــد اعتمــد بعــد ســنتين ونصــف الســنة مــن خالف وق

ــام 16  ــن ع ــع األول م ــي ربي ــه، ف ــه عن ــن الخطــاب رضــي الل ب

للهجــرة، وكان يــوم 1 المحــرم مــن عــام 17 للهجــرة بدايــة أول 

ــة بعــد اعتمــاد التقويــم الهجــري. ســنة هجري
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 مــع بدايــة العــام الهجــري الجديــد، فتــح معرض “إثــراء” 
ً
تزامنــا

 
ً
فــي مدينــة الظهــران فــي الســعودية أبوابــه للــزوار، مســلطا

تاريــخ  فــي  المفصليــة  األحــداث  أكبــر  أحــد  علــى  ضوئــه 

ــر التمثيلــي واألعمــال الفنيــة   التصوي
ً
اإلســالم، مســتخدما

المعاصــرة، ليجســد رحلــة الكيلومتــرات الـــ400 التــي قطعها 

معرض “إثراء” على خطى الرسول محمد عليه الصالة 
والسالم

النبــي محمــد عليــه الصــالة والســالم  داخــل  الصحــراء فــي 8 

أيــام بعــد اشــتداد االضطهــاد الوثنــي فــي مكــة قبــل 1444 

 ، وذلــك تحــت عنــوان “الهجــرة علــى خطــى الرســول 
ً
عامــا

محمــد عليــه الصــالة والســالم”،

نوعــه،   مــن  األول  يعتبــر  الــذي  المعــرض  يقــدم  حيــث 

 مــن 
ً

تجربــة ثريــة للزائــر مــن خــالل إطالعــه علــى مجموعــة

المقتنيــات األثريــة والقطــع الفنيــة، إلــى جانــب محطــات 

ومشــاهد  وثائقيــة،  وأفــالم  بدقــة،  ُصّممــت  تفاعليــة 

النبويــة. الهجــرة  أحــداث  جميعهــا  تجّســد   تصويريــة، 

ومــن المعروضــات فــي المتحــف نســخة بالحجــم الطبيعــي 

الهجــرة،  طريــق  مــن  معاصــرة  وصــور  النبــي،  ناقــة  مــن 

 ومنســوجات مــن المســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورة.
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علــى اختــالف الثقافــات العربيــة والتقاليــد المتوارثــة يقــوم المســلمون باســتقبال عامهــم الهجــري الجديــد بالصــالة والتقــرب 

إلــى اللــه تعالــى وكثــرة ذكــر النبــي محمــد عليــه الصــالة والســالم، إذ تعتبــر هــذه المناســبة فرصــة عظيمــة الســتذكار مــا 

ــاه النبــي الكريــم فــي ســبيل نشــر الدعــوة اإلســالمية، إلــى جانــب قدســية هــذا الديــن الــذي كشــف الظــالم وأشــرق  عان

بشــمس التوحيــد واإليمــان علــى البشــرية.

هكذا احتفى العالم اإلسالمي بعامه الهجري 
الجديد 

ــاركات  ــة للمب كمــا يقــوم المســلمون باســتثمار هــذه الليل

واالحتفــاالت  والســهرات  الوالئــم  وإقامــة  بينهــم  فيمــا 

بيــن إفــراد العائلــة، وفــي كثيــر مــن العــادات القديمــة التــي 

علــى  الشــريفة  النبويــة  الســيرة  قــص  هــي  يتوارثوهــا 

ــال واالســتمتاع بهــذه القصــص المعطــرة بالمســك  األطف

وحكايــات النبــي اليتيــم ونشــر الدعــوة اإلســالمية.
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الذوق  اكتشفوا فندق غولدن مزة األنيق والجديد في دمشق. ُصممت غرفنا ذات 
تقدم  مطاعم  عشرة  أيضًا  الفندق  يضم  والهدوء.  الراحة  لكم  لتوفر  الرفيع 
مثيرة  جديدة  ومفاهيم  والمشروبات،  األطعمة  من  متنوعة  مجموعة 
لالهتمام، ولكن أوًال وقبل كل شيء الجودة والخدمة من سوية الخمس 
نجوم. بإدارة شركة فالمينغو هوسبيتاليتي، نعتقد في غولدن مزة أن 
والودود  الشغوف  وفريقنا  علم،  كونها  من  أكثر  فن  هي  الضيافة 

بانتظاركم ليتجاوز توقعاتكم.

Sky Diyar and Sky Diyar Terrace - 11TH Floor ����������
�������� ������� �������� 
��� ������� ���� ��������
������������������������	
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“تساجكادزور” طبيعة غناء تستقطب 
عشاق الخريف في أرمينيا 

هــل أنتــم مــن عشــاق الطبيعــة الخريفيــة المذهلــة ؟ مــا رأيكــم برحلــة ســياحية تلبــي رغبتكــم بالتقــاط أجمــل الصــور 

مــع أوراق الخريــف الحمــراء والصفــراء؟

ــا  ــان، وفــي غضــون ســاعة منه ــة يريف ــى شــرق العاصم  إل

والغابــات  والجبــال  الوديــان  فــي وســط  نفســك  ســتجد  

والبحيــرات األكثــر مــن مذهلــة فــي مدينــة تســاجكادزور، 

ســيلفتك هنــاك ذاك النهــر الفيــروزي الكبيــر الــذي يعبــر 

المدينــة مــن الشــرق إلــى الغــرب، كمــا ستشــعر بالراحــة 

والنشــاط ضمــن مناخهــا المعتــدل والصحــي، حيــث تعــّد بلــدة 

تســاجكادزور واحــدة مــن أشــهر المنتجعــات الصحيــة فــي كل 

ــران. ــي وأغفي ــي وبين ــوك وأرزن ــب جيرم ــى جان ــا إل أرميني

 اســم مضيــق الزهــور حيــث تغطيهــا 
ً
يطلــق عليهــا أيضــا

الزهــور والغابــات المورقــة بشــكل كامــل فــي فصــل الربيــع، 

لكــن أثنــاء الخريــف ســيتغير هــذا المشــهد النضــر والزاهــي 

إلــى مشــاهد أكثــر روعــة ورومانســية ، وذلــك بســبب غــزو 

ــات. ــة لعمــق الغاب ــوان الخريــف الدافئ أل

 بنــاء عــدد كبيــر مــن األكــواخ والفنــادق 
ً
لقــد تــم مؤخــرا

داخــل تلــك الغابــات، والتــي باتــت توفــر للســياح خدمــة جيــدة 

وجــودة عاليــة فــي المدينــة، مــا يقــدم فرصــة مشــاهدة 

طبيعــة أرمينيــا الســحرية واالطــالع علــى تاريخهــا وثقافتهــا.
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مــن المســتحيل أال تأخــذك التلفريــك إلــى الجبــل فــي هــذه 

الرئيســي  الجــذب  الجميلــة، ألن هــذا هــو عامــل  المدينــة 

ــاك، حيــث يصــل التلفريــك الشــهير إلــى خمــس محطــات  هن

ويلبــي المعاييــر الدوليــة، تقــع المحطــة األخيــرة علــى جبــل 

تانيغيــزون.

تقــع الكنيســة الفريــدة فــي الجــزء الشــمالي مــن المدينــة، 

وقــد أقيمــت فــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر وتعــّد واحــدة 

بغايــة  مــكان  إنــه  لتســاجكادزور،  التاريخيــة  الجواهــر  مــن 

والحجــارة  الجميلــة  الجبــال  بــه  تحيــط  واألهميــة،  الروعــة 

القديمــة. المتقاطعــة 

اذهبــوا إلــى مســابقة Tsaghkadzor الدوليــة المفتوحــة 

ــب األرمــن لعــب  ــر منكــم يح ــم الكثي ــا يعل للشــطرنج، فكم

ــر،  ــد الصغي ــذا البل ــي ه ــورة ف ــة متط ــي رياض ــطرنج وه الش

لدرجــة أنــه جــزء مــن التعليــم فــي المــدارس، ففــي كل 

عــام يتدفــق المشــاركون إلــى تســاجكادزور للمشــاركة 

فــي بطولــة تســاجكادزور الدوليــة المفتوحــة للشــطرنج، 

فــإذا كنــت مــن محبــي الشــطرنج ، فــإن Tsakhkadzor فــي 

انتظــارك أو اكتــف بالمشــاهدة والتشــجيع.

 Tsaghkadzor تلفريك

عليكم بزيارة دير كيشاريس

عشاق الشطرنج هذه 
فرصتكم

ــرب مــن مجمــع  ــل بالق ــة العم ــع  Action Park  أو حديق يق

Kecharis Monastery علــى التــل، وهــو منتــزه ممتــع 

تحتــوي  تســميته(،  جــاءت  هنــا  )ومــن  بالحركــة  ومملــوء 

الحديقــة المائلــة علــى لعبــة محــاكاة الواقــع االفتراضــي، 

ولعبــة الرمايــة بالليــزر، ومســارات الدراجــات، والترامبوليــن، 

المذهلــة. اإلطــالالت  والمقاهــي ذات 

تــم افتتــاح هــذا المــكان الجميــل فــي Tsaghkadzor وأصبــح 

بالفعــل أحــد المواقــع المحبوبــة فــي المدينــة، وُيعــد مطعــم 

للحرفييــن  التابــع   Tsaghkadzor Restaurant House

 مــن نوعــه يقــدم مجموعــة مختــارة مــن 
ً
 فريــدا

ً
مطعمــا

 
ً
المأكــوالت المحليــة والعالميــة، وأجــواء دافئــة وتصميمــا

 مذهــال.
ً
ــا داخلي

Action Park

 Tsaghkadzor بيت مطعم
الحرفي 



     

43  42  

أحــد المطاعــم المفضلــة لدينــا لتنــاول الطعــام هــو مطعــم 

Yasaman ، وهــو مــكان ســاحر وريفــي يقــدم خدمــة رائعــة 

 أرمينيــة لذيــذة، ســتجذبك األجــواء الدافئــة للمطعــم 
ً
وأطباقــا

االســتمتاع  بعــد  الســاخنة  الشــوكوالتة  تشــرب  عندمــا 

ــع. باليــوم الخريفــي الرائ

أشــهر موســم لزيــارة تســاجكادزور هــو الشــتاء بســبب 

أرمينيــا  فــي  األكبــر  يعــد  الــذي  الشــهير  التزلــج  منتجــع 

ويجــذب الســياح والرياضييــن المحترفيــن مــن جميــع أنحــاء 

العالــم للتزلــج علــى الجليــد، يقــع Tsaghkadzor علــى بعــد 

 مــن يريفــان، وهــو مــكان صغيــر ولكنــه ســاحر 
ً
50 كيلومتــرا

فــي منطقــة Kotayk مــن شــأنه أن يفاجــئ المســافرين 

والســياح فــي أي موســم، يمكنــك االســتمتاع بمنظــر خــالب 

 
ً
ــك أيضــا ــاك، كمــا يمكن ــرة ســيفان مــن هن ــل أرارات وبحي لجب

العثــور علــى خدمــة طبيــة وخدمــة إنقــاذ وخدمــة تدريــب 

للمبتدئيــن.

ــس  ــل تيجين ــدرات جب ــى منح ــق المســتقرة شــيدت عل الطري

وبهــا خمــس محطــات وأكثــر مــن عشــرة مســارات تزلــج، 

 
ً
 جيــدا

ً
كل مــن الطريــق المســتقر والممــرات مجهــزة تجهيــزا

وتضمــن أقصــى درجــات األمــان للســياح، كمــا ســيتم هنــاك 

تزويــد عشــاق الرياضــة بجميــع الشــروط الالزمــة للتزلــج علــى 

الجليــد.

مطعم “ياسمان”

إن لم يحالفك الحظ اآلن 
فانتظر الشتاء 
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كايت بيتش دبي وجهة عشاق 
الشواطئ والرياضات المائية 

ــة،  ــواطئ العام ــل الش ــد أفض ــّد Kite Beach Dubai أح يع

 
ً
مــالذا كونــه  عــن  النظــر  بصــرف  الســمه  مطابــق  وهــو 

للــزوار  الشــاطئ  يوفــر  الورقيــة،  الطائــرات  لمتصفحــي 

 مــن أنشــطة الرياضــات المائيــة وشــاحنات 
ً
كل شــيء بــدءا

الطعــام الغريبــة إلــى صــاالت التشــمس والرمــال البكــر، مــع 

موقــع رائــع ومناطــق للياقــة البدنيــة ومكتبــة باإلضافــة إلــى 

مجموعــة كبيــرة مــن خيــارات التســوق وتنــاول الطعــام ، 

 Kite Beach ــاك العديــد مــن الخدمــات حــول كمــا يوجــد هن

األنشــطة  علــى  والتدريــب  المعــدات  تأجيــر  تقــدم  التــي 

 لحظــة مملــة علــى 
ً
أبــدا  ال توجــد 

ً
إذا المختلفــة،  المائيــة 

ــي، إنهــا واحــدة مــن أفضــل مواقــع  ــت فــي دب شــاطئ كاي

ركــوب األمــواج فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

 فيمكنكــم اســتئجار زورق 
ً
أمــا األشــخاص األكثــر هــدوءا

 
ً
ــددا ــون ع ــش يقدم ــت بيت ــي كاي ــون ف ــاك بائع ــاك، فهن كاي

مــن قــوارب الكايــاك الفرديــة والمزدوجــة للتأجيــر، لــذا ســواء 

ــة  ــام برحل ــت ترغــب فــي ركــوب األمــواج بمفــردك أو القي كن

ــك. ــار ل ــة رومانســية لشــخصين فالخي بحري

واحــدة مــن أجمــل النشــاطات التــي يمكنكــم ممارســتها 

علــى شــاطئ كايــت بيتــش دبــي، حيــث تســتطيعون خــوض 

ــرات الورقيــة عاليــة الجــودة، أو أخــذ أحــد ألــواح  جــوالت الطائ

ــج وركــوب األمــواج المرتفعــة. التزل

 يحــب 
ً
 أو شــخصا

ً
 أو مبتدئــا

ً
 محترفــا

ً
فســواء كنــت متزلجــا

ــة مــا  ــاء العمــل، ســترغب فــي رؤي ــن أثن مشــاهدة المتزلجي

يخبئــه لــك منتــزه إكــس دبــي للتزلــج فــي كايــت بيتــش، تقــع 

الحديقــة الخاصــة بالتزلــج علــى واجهــة شــاطئ مثاليــة مــع 

ــة للمبتدئيــن والمحترفيــن. ــج منفصل مناطــق تزل

هــو  فعلــه  تريــد  مــا  كل  كان  إذا   
ً
أيضــا ممتــع  المــكان   

المتزلجيــن  عــن  تبحــث  أن  ننصحــك  ولكــن  المشــاهدة،  

ــة. ــرة المذهل ــر األعمــال المثي ــؤدون أكث ــن ي ــن الذي المحترفي

اركب األمواج في كايت 
بيتش 
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ــة رياضيــة ممتعــة دون  ــت ســتمنحك تجرب دوم تــك إنترتينمن

ــارك للترامبوليــن فــي الهــواء الطلــق  شــك، إذ تعــًد أفضــل ب

فــي دبــي، واألكثــر تفضيــل مــن قبــل العائــالت، إذ يضــم 

الترامبوليــن،  منصــات  مــن  والعديــد  الحــر،  للقفــز  منطقــة 

والقفــز بالحبــال والجاروســكوب وغيرهــا الكثيــر، باإلضافــة 

الميــالد،  أعيــاد  حفــالت  تنظيــم  خدمــة  تقديمهــا  إلــى 

والرحــالت المدرســية، أو جلســات الفــرق الجماعيــة.

هنــاك العديــد مــن المطاعــم فــي Kite Beach لالختيــار مــن 

بينهــا، مــن وجبــات اإلفطــار الصحيــة والحلويــات اللذيــذة إلــى 

المأكــوالت المحليــة المفضلــة والبرغــر الذواقــة، كمــا يوجــد 

هنــاك مــا يناســب كل األذواق.

ــوا  بعــض الدجــاج المشــوي فــي JJ Chicken والطعــام  جرب

احصلــوا  أو   Kimbo  Espresso Italiano فــي  اإليطالــي 

. This is Hot Dog علــى الهــوت دوج مــن

اتبعــوا ذلــك بفنجــان مــن القهــوة أو اآليــس كريــم  ثــم 

حيــث  هنــاك   ،Haagen-Dazs فــي  لديكــم  المفضلــة 

مالءمــة  أكثــر  طعــام  تجربــة  علــى  الحصــول  يمكنكــم 

 Carnival Treats لألطفــال، كمــا ننصحكــم بالتوجــه إلــى

ــم التركــي والفشــار   ــل اآليــس كري ــذي يقــدم عناصــر مث ال

ذلــك. مــن  وأكثــر  الســالش  ومشــروبات 

دوم تك للتسلية

تذوق في كايت بيتش 

النشــاطات  دبــي  فــي  بيتــش  كايــت  أنشــطة  تتضمــن 

المخّصصــة لألطفــال وجميــع أفــراد العائلــة فــي ســبالش 

ــي  ــال ف ــة لألطف ــن الوجهــات الترفيهي ــّد م ــي تع ــي الت بارت

دبــي، حيــث يمكــن لألطفــال اللعــب علــى منصــات الــرش 

االســتلقاء  للوالديــن  يمكــن  بينمــا  المائيــة،  والمزالــق 

واالســترخاء فــي األماكــن المخّصصــة لهــم، باإلضافــة إلــى 

ذلــك توفــر هــذه الوجهــة تنظيــم حفــالت أعيــاد الميــالد 

نســى.
ُ
التــي ال ت

سبالش اند بارتي لألطفال 
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إذا كنتــم تريــدون االســتلقاء فــي الشــمس واالســترخاء 

 ،
ً
ومشــاهدة النــاس، فــإن Kite Beach مناســب لكــم أيضــا

 يمكنكــم 
ً
ــا ــا يكــون مزدحم ــى عندم الشــاطئ واســع وحت

 العثــور علــى مــكان للتراجــع إليــه.
ً
دائمــا

كمــا تتوفــر المظــالت لإليجار مقابل رســوم رمزية، وكراســي 

االســتلقاء للتشــمس، الميــزة األخــرى لهــذا الشــاطئ هــي 

ــك  ــة جيــدة يمكن ــت الرؤي ــرج العــرب وإذا كان ــع لب المنظــر الرائ

حتــى رؤيــة بــرج خليفــة، كذلــك األمــر تنعــم دبــي بمســاحات 

ــي يمكــن االســتمتاع بهــا  ــة الت ــال الذهبي ــن الرم ــة م طويل

 إلــى 
ً
دون أي تكلفــة علــى اإلطــالق، لذلــك لــن تضطــروا دائمــا

االنطــالق فــي نــاٍد شــاطئي اللتقــاط بعض أشــعة الشــمس.

استلق وشاهد الناس عن 
كثب 
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روائع الهندسة المعمارية 
حول العالم 

العالــم مملــوء بالهندســة المعماريــة المذهلــة التــي تجــذب أنظــار الســياح لرؤيتهــا واالطــالع 

 تحكــي قصــص العصــور 
ً
عليهــا، ســواء أكانــت آثــار حضــارات قديمــة أو مبانــي تاريخيــة، أو حتــى قالعــا

والثقافــات التــي تالحقــت عليهــا.

ــة،  ــع الهندســة المعماري ــة ســياحية حــول العالــم، لنكتشــف أجمــل وأعظــم روائ فمــا رأيكــم برحل

ــة تحــت جدرانهــا. ــات واألســاطير المختبئ ــاك الكثيــر مــن الروي فهن

للســياحة فــى رومــا )إيطاليا( طابع خــاص وخاصة روح الحضارة 

ــم الســياحية فــى  ــة القديمــة، ومــن أشــهر المعال الروماني

رومــا هــو المــدرج الرومانــي “ الكولوســيوم” ، والــذي يقــع 

فــي وســط رومــا وهــو مثــال رائــع للمآثــر المعماريــة للرومــان 

الميــالد،  بعــد  المــدرج  فــي عــام 72  بنــاء  تــم  القدمــاء، 

وعندمــا تــم االنتهــاء منــه فــي عــام 80 بعــد الميــالد، تــم 

اســتخدامه بشــكل أساســي فــي معــارك المصارعــة، ومــع 

كل هــذا ليــس مــن الصعــب معرفــة ســبب كونــه أحــد أشــهر 

مناطــق الجــذب الســياحي فــي رومــا.

ــل المهنــدس  ــاو مــن قب تــم تصميــم متحــف غوغنهايــم بلب

أحــد  يعــّد  حيــث  جيــري،  فرانــك  األمريكــي  المعمــاري 

أهــم المبانــي فــي القــرن العشــرين، يشــتمل التصميــم 

المعاصرعلــى واجهــة خارجيــة مكســوة بالتيتانيــوم مــع 

منحنيــات تلتقــط الضــوء بطريقــة مذهلــة،  كمــا يســتقطب 

المتحــف مــا يقــارب مليــون ســائح كل عــام، وقــد أدى إلــى 

تحســين اقتصــاد بلبــاو بشــكل كبيــر.

مدرج روما الشهير 

متحف غوغنهايم بلباو في 
إسبانيا  
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ــارة لإلعجــاب للعمــارة المغوليــة وهــو  ــة إث ــر األمثل أحــد أكث

أكبــر مبنــى يّعبرعــن الحــب،  تــم بنــاؤه فــي مدينــة أجــرا 

بعــد  المغولــي شــاه جهــان  اإلمبراطــور  لزوجــة  كمقبــرة 

ــم االنتهــاء مــن النصــب  وفاتهــا وهــي تضــع مولودهــا، وت

التــذكاري للرخــام األبيــض فــي عــام 1653 وهــو مزيــج مثالــي 

مــن الطــرازات المعماريــة الفارســية والتركيــة والهنديــة.

أمــا بركــة المــاء الكبيــرة فهــي مــرآة تعكــس جماليــة البوابة 

إلــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل، حيــث تقــع أهرامــات الجيــزة، 

هــي مقابــر ملكيــة كل منهــا يحمــل اســم الملــك الــذي بنــاه 

ــا هــو مرحلــة تطــور  ــاء الهرمــي هن والــذي دفــن فيهــا، والبن

ــن  ــات م ــد األهرام ــة، وتع ــر القديم ــي مص ــر ف ــارة المقاب عم

أهــم أماكــن الســياحة فــي مصــر.

زيــارة أهرامــات مصــر  يــوم كامــل فــي  يمكنكــم قضــاء 

الثالثــة حيــث تتميــز األهــرام بضخامتهــا وشــهرتها العالمية 

األهرامــات  هــذه  بنــاء  عظمــة  مشــاهدة  يمكنكــم  اذ 

الصــور  أجمــل  التقــاط  وتســتطيعون  الســنين  آالف  قبــل 

التذكاريــة هنــاك، أو االســتمتاع برحلــة علــى ظهــر الجمــل، إذ 

ــة  ــام بجول ــة والقي تســتطيعون اســتئجار جمــل لمــدة معين

حــول إحــدى أهرامــات مصــر الثالثــة .

إلى تاج محل في الهند 

مصر ... وجولة على أهرامات 
الجيزة 

الرخاميــة، ومــا نقــش عليهــا مــن كتابــات باللغــة العربّيــة 

ــب مــا ينعكــس عليهــا مــن  ــى جان ــم، إل ــات القــرآن الكري وآي

روعــة الطبيعــة النضــرة المحيطــة بالمــكان.

 ألجمــل وأشــهر المســاجد التاريخيــة فــي 
ً
تعــّد تركيــا موطنــا

العالــم، فهــي تجــذب الســياح والمهتميــن بالفن والهندســة 

ــة اإلســالمية، يقــع مباشــرة فــي وســط منطقــة  المعماري

األزرق  الجامــع  ويعــد  القديمــة،  التراثيــة  أحمــد  الســلطان 

أحــد أشــهر وأجمــل مســاجد تركيــا، ومــن أشــهر معالــم 

ــه  ــى تصميم ــبة إل ــك نس ــمي بذل ــياحية، س ــطنبول الس اس

الــذي يطغــى عليــه اللــون األزرق، كمــا يضــم المســجد ســت 

ــي. ــاء العثمان مــآذن مثيــرة تعكــس فــن البن

أبــراج  باســم  المعروفــة  التــوءم  الســحاب  ناطحــات  تعــّد 

 فــي كوااللمبــور، ولقــد حصلــت علــى 
ً
 مبدعــا

ً
بترونــاس معلمــا

ــى عــام  ــم مــن عــام 1998 إل ــى فــي العال لقــب أطــول مبن

2004، تــم تصميــم األبــراج العاليــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 170 

 بواســطة المهنــدس المعمــاري األرجنتينــي األمريكــي 
ً
متــرا

 يربــط بيــن المبنييــن.
ً
ــا  علوي

ً
ســيزار بيلــي، وتتضمــن جســرا

مسجد السلطان أحمد  
“الجامع األزرق” في 

اسطنبول 

أبراج بتروناس في 
كوااللمبور 
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يعــود تاريــخ قصــر جولســتان الفخــم والرائــع فــي الغالــب إلــى عصــر القاجــار فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــالدي، ويتألــف 

مــن سلســلة مــن المبانــي التاريخيــة المتمركــزة علــى حديقــة ذات مناظــر طبيعيــة محاطــة داخــل الجــدران المبنيــة مــن الطيــن 

فــي قلــب العاصمــة اإليرانيــة طهــران.

 مــن نوعــه فــي وقتــه، حيــث يجســد التكامــل الناجــح للحــرف والعمــارة الفارســية الســابقة 
ً
ــا فريــدا

ً
يمثــل هــذا القصــر الرائــع نمط

مــع التأثيــرات الغربيــة.

قصر جولستان في إيران
ــة باالنتشــار الواســع  ــى دراي ــم،  ومــن زار روســيا فهــو عل ــة حــول العال  وجاذبي

ً
ــدان ســحرا ــر البل إنهــا روســيا واحــدة مــن أكث

ــق بالهندســة الكنســية. ــا يتعل ــى أراضيهــا، وخاصــة م ــارة الهندســية عل للعم

 ولكــن هــذا المعلــم الشــهير الواقــع فــي وســط موســكو أحــد أكثــر مناطــق الجــذب الســياحي 
ً
قــد يكــون لونــه متوهجــا

ــا  ــي صممه ــالع الت ــراج متعــددة األض ــادة واألب ــامير الح ــي والمس ــكل البصل ــاب ذات الش ــكل القب ــة، تش ــي المدين ــارة ف وزي

المهنــدس المعمــاري بوســتنيك ياكوفليــف تحفــة فنيــة فريــدة مــن نوعهــا، تــم بنــاء الكاتدرائيــة العلمانيــة بيــن عامــي 1554 

و 1560 وهــي جــزء مــن موقــع التــراث العالمــي لليونســكو فــي موســكو كرمليــن والســاحة الحمــراء.

كاتدرائية القديس باسيل في موسكو 



     

59  58  



     

61  60  

اكتشف الثقافات والحضارات 
السياحية في الصين 

قــد نحتــاج أن نتعمــق بالحديــث عــن هــذه البقعــة الســاحرة العتيقــة بشــيء مــن التفصيــل لمــا تثبتــه باســتمرار كونهــا إحــدى 

أهــم الوجهــات الســياحية فــي العالــم وفــي قــارة آســيا علــى وجــه الخصــوص.

ــرة، فحجمهــا  ــن وجهــة مثي ــى أن الصي ــد خــالف عل فــال يوج

 فــي تنوعهــا، مــن األضــواء الســاطعة 
ً
 أساســيا

ً
يلعــب دورا

لمدنهــا الكبيــرة إلــى ســحر العالــم القديــم لقراهــا الريفيــة، 

حيــث يبــدو األمــر وكأن العديــد مــن البلــدان توالــت فــي واحدة، 

 إلــى التبايــن الطبوغرافــي فــي الصيــن.
ً
نظــرا

وهنــاك الكثيــر والكثيــر من النشــاطات الســياحية والثقافية 

زوروا شيان وتعرفوا إلى جيشها الطيني 
يفضــل المســافرون األجانــب بشــكل خــاص الســياحة فــي 

مدينــة شــيان، هــذا الموقــع يجــذب علــى وجــه الخصــوص 

ــن.  ــى الصي ــى إل ــن يقومــون برحالتهــم األول الســائحين الذي

ــر المواقــع  ــد أكب ــة شــيان أح ــن فــي مدين ُيعــد جيــش الطي

األثريــة فــي العالــم، حيــث يتكــون الموقــع األثري مــن 6000 

مــن المحاربيــن والخيــول بالحجــم الطبيعــي ويتــم تمييــز كل 

ــك ال  ــع ذل ــه، وم ــة ووضع ــره الخاص ــالل تعابي ــن خ ــال م تمث

ــي انتظــار الكشــف  ــة ف ــل مدفون ــن التماثي ــد م ــزال العدي ت

عنهــا، يمكنكــم التجــول حــول األســوار التــي تحيــط بالبلــدة 

القديمــة، أو التجــول واالســتمتاع بوجبــة خفيفــة فــي الحــي 

اإلســالمي.

التــي يمكنكــم تجربتهــا علــى أراضــي تلــك البــالد الواســعة، 

ــم، واســتقالل قــارب خــالب  ــى الســور العظي كالمشــي عل

ــث المناظــر  ــغ”،  حي ــى نهــر يانغتســي “نهــر تشــانغ جيان عل

الواضحــة للريــف الجميــل، أو استكشــاف الشــوارع الجانبيــة 

الضيقــة فــي شــنغهاي، بصــرف النظــر عــن البحث عــن الطعام 

الصينــي المحلــي بقــدر مــا يمكنــك.
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إلى مهرجان منتصف 
الخريف في الصين 

إذا قمــت بزيــارة الصيــن خــالل موســم الخريــف فعليــك أن 

باكتشــاف مهرجــان  لتحظــى  كونــغ  هونــغ  إلــى  تذهــب 

الشــهير. الخريــف  منتصــف 

يعــرف هــذا المهرجــان باســم مهرجــان القمــر، وهــو عيــد 

الحصــاد الشــعبي ولــم شــمل األســرة، ويشــار إلــى أن كل 

 بهــذا المهرجــان 
ً
مــن اليابــان وكوريــا وفيتنــام يحتفلــون أيضــا

الكبيــر.

ــوم 15 مــن الشــهر الثامــن  ــدأ االحتفــاالت مــع دخــول الي تب

لــكل عــام، ويعــود تاريخــه إلــى أكثــر مــن 300 ســنة، وتعــد 

المهرجــان،  لهــذ  الشــهيرة  الحلــوى  هــي  القمــر  كعكــة 

تحــت  الطلــق  الهــواء  فــي   15 الليلــة  يتناولونهــا عشــية 

ضــوء القمــر، وهــي مملــوءة بالفــول الحلــو أو معجــون بــذور 

إلــى جانــب مجموعــة مــن الشــطائر والفواكــه  اللوتــس، 

والعصائــر المتنوعــة،  كمــا يتــم حمــل وعــرض الفوانيــس 

ــارات رمزيــة  مــن جميــع األحجــام واألشــكال علــى شــكل من

ــعيد. ــظ الس ــاء والح ــى الرخ ــاس إل ــق الن ــيء طري تض

تجولوا في شانغهاي 
أكبر مدن الصين الغنية عن 

التعريف 
واحــدة مــن أجمــل المــزارات الســياحية فــي الصيــن، تضــم 

شــانغهاي العديــد مــن المقومــات الســياحية المتنوعــة، 

المدينــة،  شــوارع  فــي  بالتجــول  اإلســتمتاع  ُيمكنكــم 

ومشــاهدة ناطحــات الســحاب الشــاهقة علــى ضفــاف نهــر 

هوانغبــو ، وإستكشــاف مبانــي الحقبة اإلســتعمارية، عالوة 

ــي. ــى طــراز اآلرت ديكــو، ومتحــف المبان ــي المبنيــة عل المبان

 مــن األســاليب المعمارية 
ً
 انتقائيــا

ً
كذلــك تعــد المدينــة مزيجــا

الهدايــا  وشــراء  للتســوق  رائعــة  أنهــا  كمــا  المختلفــة، 

ــق  ــارة حدائ ــك األمــر ال تفوتكــم زي ــة، كذل ــة الجميل التذكاري

يويــوان.

هل زرتم المدينة المحرمة 
من قبل؟

عشاق الباندا ... هذا 
المكان لكم

إنــه القصــر اإلمبراطــوري، أكبــر مبنــى صينــي داخــل العاصمــة 

ــارة عــن مجموعــة مــن القصــور فــي مــكان  ــن، وهــو عب بكي

 “بالمدينــة 
ً
واحــد، يضــم المــكان التاريخــي الــذي يعــرف أيضــا

القرمزيــة المحرمــة”، نحــو مليــون قطعــة مــن التحــف الفنيــة 

النــادرة، وأصبــح اليــوم متحــف شــامل يجمــع بيــن الفنــون 

المعماريــة القديمــة واآلثــار اإلمبراطوريــة والفنــون القديمــة 

ــة. المختلف

لــن تكــون هنــاك زيــارة كاملــة للصيــن دون تجربــة بانــدا واحــدة 

علــى األقــل، فــي حيــن أن حدائــق الحيــوان فــي البــالد تتباهــى 

بالعديــد مــن العينــات الرائعــة مــن هــذه المخلوقــات الرائعــة ، 

 إلــى موطنهــا الطبيعــي 
ً
فــإن أفضــل مــكان لرؤيتهــم تقريبــا

العمالقــة  البانــدا  لتربيــة  الممتــازة  األبحــاث  قاعــدة  فــي 

فــي تشــنغدو، الواقعــة فــي مقاطعــة سيتشــوان، هنــا 

ســتكون لديكــم فرصــة لمشــاهدة مــا يصــل إلــى 80 حيــوان 

ــدا وتكتشــف الكثيــر عــن روتيــن حياتهــم اليوميــة، مــن  بان

البحــث عــن الطعــام إلــى اللعــب فــي منشــأة تشــبه الحديقــة 

الكبيــرة.
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معبد السماء في بكين

“قويلين” أعلى المناظر 
اآلسرة في العالم 

يعــد معبــد الســماء المعلــم األبــرز للعاصمــة الصينيــة بكيــن 

 
ً
حيــث يعــود تاريــخ بنــاؤه إلــى حوالــي 500 عــام، ويعــّد وفقــا

ــة  ــماء واألرض” ونتيج ــن الس ــة بي ــة “صل ــدات الصيني للمعتق

لالعتقــاد أن األرض مربعــة والســماء دائريــة بنيــت قاعدتــه 

ــري،  ــق العلويــة علــى شــكل دائ ــع والطواب علــى شــكل مرب

ــط  وتتكــون القاعــدة المربعــة مــن عــدة درجــات لترمــز للرواب

بيــن الســماء واألرض زيارتــه قــد تمنحــك اإللمــام بثقافــات 

جديــدة.

تقــع قويليــن فــي جنــوب الصيــن، وهــي تشــبه اللؤلــؤة 

المتأللئــة علــى ســجادة خضــراء، ويتمتــع المشــهد هنــا 

بمديــح “أعلــى المناظــر الطبيعيــة فــي العالــم”، قويليــن 

، يمكنكــم 
ً
ــا ــة مشــهورة عالمي ــة ســياحية دولي هــي مدين

ــال  ــا والجب ــل له ــي ال مثي ــة الت ــا الخالب ــتمتاع بمناظره االس

الرائعــة واألنهــار الصافيــة والكهــوف والصخــور الجميلــة، 

إلــى جانــب المناظــر الطبيعيــة التــي ال مثيــل لهــا، كمــا 

 بتاريخهــا العريــق.
ً
تفتخــر المدينــة أيضــا
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شارع العرب في برلين نافذة تطل 
على الشرق 

ــن  ــع بي ــاة، تجم ــن ... عاصمــة التاريــخ والموســيقا والحي برلي

جميــع الثقافــات المختلفــة لتكــون وجهــة ســياحية مميــزة 

لفئــة كبيــرة مــن النــاس، إذ اســتطاعت أن تســتقطب عشــاق 

ــة  األماكــن األثريــة والمتاحــف والتاريــخ، كمــا أنهــا تلبــي رغب

هــواة الفــن والغنــاء والتــذوق واالســتجمام.

لكــن مــا ال يعرفــه الكثيــر عــن برليــن هــو أنهــا نقلــت الشــرق 

ــن  ــور م ــرة لتص ــذة كبي ــح ناف ــن فت ــت م ــرب، وتمكن ــى الغ إل

خاللهــا أســواق دمشــق وحلــب والقاهــرة وبغــداد والمغــرب 

فــي شــارع واحــد.

إنــه شــارع العــرب والــذي ُيعــرف باللغــة األلمانيــة باســم 

»Sonnenalle« شــارع 

سينقل هذا المكان حواسك إلى الشرق. 

فتشــعرك روائــح البهــارات المنبعثــة منــه أنــك فــي ســوق 

البزوريــة فــي دمشــق، أو بيــن الباعــة المتجوليــن حــول ســوق 

حلــب القديــم.

يعــّد شــارع العــرب نقطــة مضيئــة فــي ســماء برليــن لتعــدد 

الثقافــات بــه مــن حيــث مختلــف أنــواع وأصنــاف الطعــام 

ــد منهــا  ــر بتــذوق العدي ــذي يســمح للزائ ــره، وال ــي وغي العرب

والتعــرف إليــه عــن كثــب، وهــو ليــس فقــط وجهــة العــرب 

ــراء  ــاول وش ــم وتن ــر أوطانه ــي تذك ــون ف ــن يرغب ــاك الذي هن

مــا يعرفونــه مــن الطعــام والمالبــس العربيــة بــدالً مــن تلــك 

األوروبيــة الغربيــة التــي ال يألفونهــا بــل أيضــا وجهــة لأللمــان 

أنفســهم واألوروبييــن بصــورة عامــة الراغبيــن فــي التعــرف 

ــه  ــدو كأن إلــى العــرب بــكل عاداتهــم ، وخاصــة أن الشــارع يب

.
ً
جــزء مــن بــالد العــرب تمامــا
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مطعــم  الشــرقي  مدخلــه  مــن  العــرب  شــارع  يســتهل 

»الدمشــقي«، وهــو مطعــم ســوري حديــث العهــد، يقــدم 

مأكــوالت شــامية عريقــة كالكبــة بأشــكالها والشــاورما 

»أم  حلويــات  محــل  تجــد  قليــالً  األمــام  وإلــى  والتبولــة، 

العربيــة  الحلويــات  أشــهى  بتقديــم  المشــهور  كلثــوم« 

والســورية والمصريــة مــن بقــالوة وعــش الورور والبسبوســة 

والكنافــة. والعصيــدة 

أمــا إذا ســرنا بضــع كيلومتــرات إلــى األمــام حتــى يظهــر لــك 

ــم الشــاورما  محــل »شــاورما البيــك« المتخصــص فــي تقدي

الطماطــم  بحلقــات  المزينــة  العربيــة  والشــاورما  اللــف 

ــك العراقــي« الــذي 
ُ
كت

ُ
 محــل »الت

ً
والمخلــالت، وهنــاك أيضــا

ــرة  ــه اســمه مــن احتجاجــات العراقييــن األخي اســتلهم صاحب

ــك بكثــرة حيــث يســعف ســائقوه 
ُ
كت

ُ
التــي شــوِهد فيهــا الت

الجرحــى، وهــو متخصــص فــي تقديــم المأكــوالت العراقيــة 

مــن قــص ودجــاج عراقــي وغيرهمــا.

كمــا ســيلفت انتباهــك مــن البضائــع العربيــة التــي تبــاع فــي 

الشــارع هــي تلــك الخضــروات والفواكــه الطازجة التــي ال تزرع 

فــي طقــس ألمانيــا البــارد والتــي يتــم اســتيرادها مــن بعــض 

ــورة  ــان بص ــورية أو لبن ــر أو س ــة كمص ــة الدافئ ــدان العربي البل

 يمكنــك أن تشــتري منهــا مــا تفضــل.
ً
طازجــة أســبوعيا

للزائــر  التــي يمكــن  أمــا عــن أشــهى األصنــاف واألطبــاق 

تذوقهــا فــي شــارع العــرب، فهي محال الشــاورما الســورية، 

ومحــال أخــرى تقــدم المشــاوي علــى الطريقــة العربيــة، 

الكبســة  مثــل  المختلفــة  الشــعبية  للمأكــوالت  إضافــة 

ــم  ــم تقدي ــث يت ــا، حي ــة وغيره ــة والتبول والمحاشــي والكب

الوجبــات محشــوة بالتبولــة والحمــص والفالفــل المقرمشــة، 

والمشــروبات  األطبــاق  مــن  وواســعة  كبيــرة  والقائمــة 

الكالســيكية مــن الشــرق األوســط وغيرهــا مــن البلــدان.

وال تنــس زيــارة العديــد مــن محــالت الحلويــات الســورية فــي 

شــارع العــرب برليــن لتــذوق المعمــول والفطائــر المحــالة 

وحــالوة الجبــن والكنافــة والشــعيبيات وغيرهــا مــن األصنــاف 

ذات الطعــم اللذيــذ والتــي يمكنــك أن تشــتري منهــا مــا 

ــة. ــة الغربي ــات األلماني ــت ال تفضــل الحلوي ــب إن كن ترغ
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للمقاهي حكاية أخرى 
جميــع المقاهــي الموجــودة فــي شــارع برليــن العــرب ســميت 

أســماء الشــوق، التــي تبعــث الحنين إلــى البــالد العربية، ومن 

أشــهر تلــك المقاهــي مقهــى فيــروز اللبنانــي ومقهــى أم 

ــا  ــذي ُســمَي تيمن كلثــوم، إضافــة إلــى مقهــى النوفــرة ال

بمقهــى النوفــرة العريــق فــي العاصمــة الســورية دمشــق.

تلــك  فــي  ســاعات  لقضــاء  الوقــت  لديــك  يكــن  لــم  وإن 

ــع  ــال بي ــد فــي مح ــا يوج ــك شــراء كل م المقاهــي فبإمكان

النراجيــل والنحاســيات المتراميــة علــى أطــراف الشــارع، مــن 

دالل قهــوة ونراجيــل وجــوزات متــة وغــازات صغيــرة أرضيــة، 

وطاحونــة بــن صغيــرة، وكلهــا متوفــرة وبكلفــة بســيطة.

محال بيع مالبس العرب
فــي  الجــودة  عاليــة  العربيــة  المالبــس  محــالت  ســتجد 

ــة  ــدول العربي  مــن ال
ً
ــم اســتيرادها أيضــا ــي يت انتظــارك والت

والتــي تمتــاز باالحتشــام بالنســبة للســيدات والرجالــي ومــن 

ضمنهــا قطــع األلبســة التقليديــة غيــر المتوفــرة فــي ألمانيا 

طويــل(  )جاكيــت  و”المانطويــات”  والعبــاءات  كالحجابــات 

وغيرهــا، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المحــالت األخــرى التــي 

تبيــع مقتنيــات متنوعــة مصنوعــة بأيــد عربيــة وعلــى الطــراز 

العربــي، اقتــن منهــا مــا تشــاء كهدايــا تذكاريــة مــن الرحلــة.
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عشاق السينما 
تعرفوا إلى 
أهم مواقع 
تصوير أفالم 

هوليوود 
هل ترغب بزيارة مواقع تصوير األفالم في هوليوود؟ 

جميعنــا يتمنــى أن يحظــى بفرصــة التعــرف إلــى األجــواء 

الســينمائية  أغلــب األفــالم  الخــاص بتصويــر  واللوكيشــن 

ــوز   ــر رم ــد أكب ــوود أح ــد هولي ــوود، إذ تع ــي هولي ــهرة ف ش

السســينما واألعمــال الترفيهيــة فــي العالــم.

وعلــى الرغــم  مــن أن تقنيــة CGI أو إنتــاج المســرح الصوتــي 

المغلــق قــد نمــت بســرعة فائقــة، إال أنهــا لــم تســتطع 

إبطــال فعاليــة األشــياء الحقيقيــة، حيــث  يقضــي صانعــو 

ــل فــي استكشــاف المواقــع المثاليــة  األفــالم وقــت طوي

ــص بشــكل أفضــل .  لتعكــس الن

 مــن أهــم مواقــع التصويــر فــي هوليــوود 
ً
إليكــم بعضــا

ــل مســرح  ــي الماضــي، مث  ف
ً
 ســينمائيا

ً
ــي خلقــت ســحرا الت

TCL الصينــي و Walk of Fame المرصــع بالنجــوم، وأماكــن 

ومســرح   Hollywood Bowl مثــل  التاريخيــة  الموســيقا 

.  Dolby
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Jurassic Park  كاواي هاواي
ــي  ــن األســطوريين ف ــر المخرجي ــد أكث ســتيفن ســبيلبرغ، أح

كل العصــور، اســتطاع أن يطلــق النــار علــى بعــض أجــزاء مــن 

Jurassic Park فــي جزيــرة كاواي، هــاواي.

حيــث  وقعــت المشــاهد التــي تعــرض رحــالت الهليكوبتــر 

 
ً
أيضــا “المعروفــة  ماناوايوبونــا  فــي شــالالت  والشــالالت 

ــي  ــي وادي هانابيب ــة ف ــيك” الواقع ــالالت جوراس ــم ش باس

ــزر  ــر الج ــن أكث ــد كاواي م ــي، وتع ــا بال ــن ســاحل ن ــرب م بالق

خصوصيــة فــي هــاواي حيــث 80 فــي المائــة مــن األرض غيــر 

مأهولــة بالســكان، إال أن رحــالت الهليكوبتــر متاحــة للهبــوط 

مــن  الســائحون  يتمكــن  حتــى  المنعزلــة  الشــالالت  فــي 

استكشــافها والتقــاط الصــور، فالمنطقــة هنــاك تتمتــع 

ــة. ــرة مورق ــات مطي ــاخ رطــب وغاب بمن

Ko Phi Phi Leh  تايالند

Ghostbusters  نيويورك  

عندمــا يتعلــق األمــر بمواقــع تصويــر هوليــوود، ال يمكــن 

 Ko Phi Phi ــرة ــى جزي ــذا، إل ــن ه ــر م ــح شــاعرية أكث أن تصب

Leh هــي جزيــرة فــي Phi Phi Archipelago ، فــي مضيــق 

ــي تشــبه  ــرة الت ــت هــذه الجزي ــد،  كان ــي تايالن Malacca ف

الشــفاف  وبحرهــا شــبه  الناعمــة  البيضــاء  برمالهــا  الجنــة 

أليكــس  الرائعــة موقــع تصويــر فيلــم  بالجبــال  المحاطــة 

“الشــاطئ”،إذ  حظيــت  روايــة  إلــى  تحــول  الــذي  جارالنــد 

ــا  ــزوار هن ــم وتوافــد ال ــرة بشــعبية كبيــرة بســبب الفيل الجزي

ــن  ــة، و بعــد عقدي ــاوف بيئي ــى مخ ــا أدى إل ــرة م ــداد كبي بأع

مــن الزمــان فــي يوليــو 2018 ، تــم إغــالق شــاطئ هــات مايــا 

ــاك  ــت هن ــث كان ــرة Phi Phi Leh Island ، حي الرئيســي لجزي

حالــة ال يمكــن إنكارهــا مــن الســياحة المفرطــة التــي تســبب 

 Phi Phi الفوضــى، ومــع ذلــك ال يــزال بإمكانــك زيــارة جــزر

األخــرى لجمالهــا ومناظرهــا التايالنديــة الرائعــة.

Ghost-  اســتعد للقبــض علــى بعــض األشــباح مــن مقــر

ــزل إطفــاء تريبيــكا  ــة نيويــورك، وهــو من busters فــي مدين

Hook and Ladder Company 8 فــي نيويــورك ظهــرت 

محطــة اإلطفــاء فــي أفــالم “ صائــدو األشــباح “ ، وفــي حيــن 

ــم  ــورك، ت أن الجــزء الخارجــي مــن المقــر الرئيســي فــي نيوي

تصويــر الجــزء الداخلــي فــي مركــز إطفــاء آخــر فــي لــوس 

ــن  ــم إيقــاف تشــغيله فــي عــام 1960 وأعل ــم ت ــوس ث أنجل

ــراث  ــة الت ــل لجن ــن قب ــي م ــي ثقاف ــذكاري تاريخ ــب ت ــن نص ع

ــوس. ــوس أنجل ــي ل ــي ف الثقاف
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 Amityville Horror
نيويورك

Grand Bazaar اسطنبول

  -
ً
 فــي موضــوع الرعــب- وفــي نيويــورك أيضــا

ً
لنمضــي قدمــا

 Amityville“ لدينــا ،
ً
فــإذا لــم يخفــك Ghostbusters كثيــرا

، يقــع موقــع التصويــر هــذا فــي هوليــوود 
ً
Horror” أيضــا

بأنــه  علــى بعــد 30 ميــالً خــارج مدينــة نيويــورك، وُيعــرف 

Amityville Hor-  فــي أمريــكا. 
ً
“أحــد أكثــر األماكــن رعبــا

ror” مســتوحى مــن روايــة كتبهــا جــاي أنســون ويحكــي 

قصــة عائلــة Lutz التــي انتقلــت إلــى منــزل علــى الطــراز 

Am- 112 الشــارع المحيــط فــي  االســتعماري الهولنــدي فــي

  فقــط قبــل مغادرتهــا، 
ً
ityville ولكنهــا اســتمرت 28 يومــا

ُيزعــم أنهــم تعرضــوا للتعذيــب مــن قبــل أشــباح ضحايــا رونالــد 

ــاك  ديفيــو جونيــور ، الــذي قتــل ســتة مــن أفــراد عائلتــه هن

فــي عــام 1974.

جائــزة  علــى  الحائــز   Ben Affleck فيلــم  تصويــر  تــم 

ــد  ــر فــي اســطنبول، أح ــازار الكبي األوســكار “Argo” فــي الب

أقــدم األســواق المغطــاة فــي العالــم التــي ال تــزال تعمــل 

 إلــى أن أحــداث الفيلــم تــدور فــي إيــران، 
ً
حتــى اليــوم، ونظــرا

ــة  ــازارات الفوضوي ــالم اســتخدام الب ــى صانعــي األف كان عل

ــارة موقــع  ــة وشــوارع اســطنبول المزدحمــة، قــم بزي الملون

ــياء. ــل األش ــرب وأجم ــراء أغ ــع بش ــوود وتمت ــر هولي تصوي

Hatfield House بريطانيا 

قصر آيت بن حدو – المغرب

ــد  ــى العدي ــا عل ــذي يقــع فــي بريطاني يحصــل هــذا القصــر ال

مــن األدوار الشــهير فــي الســينما، ولعــل أبرزهــا فــي فيلــم 

 Lara“ باتمــان”، كمــا ظهــر فــي أفــالم كبيــرة أخــرى مثــل“

Sher-”و ،”X-Men: First Class”و ،”Croft: Tomb Raider

..”Escape from Vegas”و ،”lock Holmes

 وأحــد 
ً
 شــهيرا

ً
 ســياحيا

ً
بــن حــدو معلمــا آيــت  ُيعــّد قصــر 

ــع لمنظمــة اليونســكو، حيــث  مواقــع التــراث العالمــي التاب

تــم تصويــر فيلــم المحــارب Gladiator الحائــز علــى 5 جوائــز 

أوســكار وجائــزة جولــدن جلــوب ألفضــل موســيقا فــي أروقــة 

قصــر آيــت بــن حــدو الطينــي، باإلضافــة إلــى فيلــم المحــارب، 

 لتصويــر أعمــال ســينمائية أخــرى عديــدة، 
ً
كان القصــر موقعــا

ــل وملكــة الصحــراء”. “باب
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حديقة Zhangjiajie الوطنية – الصين
تعــّد غابــة Zhangjiajie الوطنيــة فــي الصيــن أحــد أجمــل 

المناطــق الجبليــة فــي العالــم بأســره، حيــث اجتذبــت الحديقة 

ــا “Avatar” بســبب طبيعتهــا  ــر فيلــم الفانتزاي طاقــم تصوي

الفريــدة األشــبه بالخيــال.

ــداث  ــع أح ــة Zhangjiajie م ــة لغاب ــة الجبلي ــب الطبيع تتناس

الفيلــم الــذي يــروي قصــة محاولــة البشــر التنقيــب عــن 

ــات  ــه كائن ــش علي ــن فــي كوكــب مســالم تعي معــدن ثمي

تدعــى النافيــي وتمتــاز بلونهــا األزرق.

 Zhangjiajie ــم، حظيــت حديقــة ــر للفيل بســبب النجــاح الكبي

ــي الطبيعــة مــن كل أنحــاء  ــارة الســياح والمعجبيــن ومحب بزي

العالــم، كمــا تــم تســمية أحــد جبــال الحديقــة باســم الفيلم 

ــه. ــا ل Avatar Hallelujah Mountain تكريًم
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كيف تخططون لرحلة جماعية 
مع األصدقاء؟

ــا تفضيــالت 
ّ
لــكل من الســفر نشــاط ممتــع وقــد يكــون 

ــا 
ّ
ــك، بالنســبة للبعــض من ــام بذل ــة القي مختلفــة حــول كيفي

الســفر بمفــرده يجعــل القلــب يغنــي، لكــن بالنســبة لآلخريــن 

فــإن الســفر الجماعــي هــو الطريــق للســعادة، إذا كنــت 

تنتمــي إلــى األخيــر أو ترغــب فــي االنتمــاء،

ــب  ــن جوان ــر ع ــنتحدث أكث ــك، س ــبة ل ــة مناس ــذه المقال فه

التخطيــط لرحلــة مــع األصدقــاء، مــا هــي الخطــوات التــي 

يجــب اتباعهــا، ومــا أفضــل األماكــن للذهــاب فــي رحلــة مــع 

األصدقــاء؟ 

بدايــة لنتفــق أن نجعــل  تجربــة الســفر مــع األصدقــاء ممتعــة 

للجميــع، ثــم لنواجــه الواقــع حيــث يعــّد الســفر أحــد أصعــب 

االختبــارات حتــى بالنســبة ألقــرب األصدقــاء فكيــف ســنخلق 

 بالبهجــة؟
ً
 مملــوءا

ً
 ســعيدا

ً
جــوا

قرروا من سيكون قائد 
الرحلة

 وسالســة، 
ً
هــذه الفكرة ســتجعل مــن رحلتكم أكثر انضباطا

لكــن عليكــم التأكــد مــن وجــود شــخص واحــد مســؤول عــن 

إدارة الترتيبــات الرئيســية، ودعــه يقــوم بعملــه، وذلــك علــى 

غــرار مايقولــه األجــداد، إنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى 

طــاٍه واحــد فــي المطبــخ، وإال ســتصاب بفوضــى كبيــرة مــن 

ــة، دع  ــط لرحل ــى التخطي ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــك، األم كل ذل

 يكــون مســؤول عــن وضــع خارطــة الرحلــة.
ً
 واحــدا

ً
شــخصا
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ً
تحديد الوجهة لنبدأ التخطيط مسبقا

تنطبــق هــذه القاعــدة بشــكل عــام علــى معظــم الرحــالت، 

ولكنهــا تنطبــق بشــكل أكبــر علــى الســفر الجماعــي، حيــث 

مــن   
ً
األصدقــاء مزيــدا لرحلــة مــع  التخطيــط  سيســتغرق 

 لوجــود المزيــد مــن اآلراء التــي يجــب أخذهــا فــي 
ً
الوقــت نظــرا

ــار.  االعتب

، وإذا 
ً
 أكثــر تعقيــدا

ً
ويعــّد اتخــاذ القــرارات المشــتركة أمــرا

ــر مــن  ــات لعــدد أكب ــر فــإن اتخــاذ الترتيب كنتــم مجموعــة أكب

. وعلــى ســبيل المثــال 
ً
األشــخاص ليــس باألمــر الســهل أيضــا

فــإن  العثــور علــى ســعر جيــد لســكن شــخصين قــد يكــون 

 
ً
 قــد يمنحــك الحجــز مســبقا

ً
أســهل مــن 10 أشــخاص، وأحيانــا

ــر خصومــات إضافيــة. لمجموعــة أكب

علــى مجموعــة  كبيــر  حــّد  إلــى  الوجهــة  تحديــد  يعتمــد 

األشــخاص الذيــن تســافر معهــم واهتماماتهــم وأهدافهم 

ــة،  مــن تنظيــم اجتمــاع جماعــي للحديــث عــن توقعــات الرحل

هــل تحلــم أنــت وأصدقــاؤك بعطلــة شــاملة أو رحلــة مغامــرة 

ــارة ديزنــي  ــال؟ أو ربمــا رحلــة بريــة مــع األطفــال وزي فــي الجب

اتخــاذ قــرار بشــأن الوجهــة،  النــد؟ تحــدث عــن هــذا قبــل 

وســوف تتأكــد مــن أن الرحلــة قــد تــم ضبطهــا علــى المســار 

ــة. الصحيــح مــن البداي

قوموا بعمل قائمة مهام 
أو أنشطة

 التخطيــط لجــدول زمنــي مفصــل للغايــة ألن 
ً
مــن الصعــب جــدا

العديــد مــن األشــياء قــد تــؤدي إلــى تغييــرات فــي العمليــة، 

ومــع ذلــك ، فــإن التخطيــط هــو أحــد الجوانــب الرئيســية 

للنجــاح، وسيســاعد إعــداد قائمــة باألنشــطة أو األشــياء 

ــر، والســيما  ــة بشــكل كبي ــاء الرحل ــا أثن ــي يمكــن رؤيته الت

ــر.  ــد التوقعــات والتوافــق فــي المجموعــة األكب مــع تحدي

ــراغ  ــت الف ، ووق
ً
ــا ــرح مع ــت للم ــود وق ــن وج ــا نتأكــد م دعون

بهــذه  المجموعــة  عــن  منفصــل  بشــيء  للقيــام  ندعــه 

 علــى ضمــان تلبيــة كل شــخص 
ً
الطريقــة ســتكون قــادرا

لرغباتــه.
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ال تنسوا الخدمات 
اللوجستية

ــون  ــه وترغب ــام ب ــدون القي ــا تري ــي كل م ــرون ف ــا تفك عندم

التــي  الفنيــة  الجوانــب  جميــع  فــي  تجربتــه، فكــروا  فــي 

ــة والســفر  ــر سالســة، وســائل اإلقام ــة أكث ســتجعل الرحل

والحجــوزات األخــرى، و ال تنســوا أن تفكــروا فــي األماكــن 

التــي ســتأكلون فيهــا، أو علــى األقــل ضعــوا بعــض األفــكار 

 أثنــاء الرحلــة، 
ً
 ثمينــا

ً
علــى الــورق حتــى ال تضّيعــوا وقتــا

يجــب  حيــث  الماليــة،  الشــؤون  إدارة  فــي   
ً
أيضــا وفكــروا 

أن يكــون لديكــم تطبيــق يســاعد فــي حســاب النفقــات 

المســافرين. بيــن  وتقســيمها 
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د وجهتك القادمة بناء على 
ّ
حد

اهتماماتك الغذائية 
، فلدينــا هنــا القائمــة المناســبة لــك،  تعــّد 

ً
إذا كنــت تحــب الطعــام وترغــب فــي استكشــاف بعــض وجهــات الطعــام الرائعــة حقــا

إضافــة أنشــطة الطهــي إلــى خــط ســير عطلتــك مــن أفضــل الطــرق لتجربــة ثقافــة الوجهــة التــي تتواجــد فيهــا.

_بدايــة لنتحــدث عــن أكثــر النقاشــات جدليــة، فكلمــا كان 

هنــاك نقــاش حــول البلــدان المعروفــة بطعامها كانــت إيطاليا 

القائمــة، فاألطبــاق اإليطاليــة هــي المفضلــة  علــى رأس 

ــج  ــن مزي ــارة ع ــي عب ــاس، نظامهــم الغذائ ــدى معظــم الن ل

 ال ُينســى فــي الفــم، وجبــة 
ً
مــن األلــوان التــي تتــرك طعمــا

بســيطة مــن المعكرونــة مــن قبــل طــاٍه إيطالــي ســوف 

تلعــق األصابــع، وليــس فقــط المــذاق هــو الــذي ســيبهرك، 

، جــًرب ذلــك 
ً
بــل العامــل البصــري سيشــدك بالفعــل أيضــا

واســتمتع بالبيتــزا والريزوتــو بالجبــن والمعكرونــة.

بطهــي  اإلســبان  يقــوم  حيــث  إســبانيا،  شــوارع  _إلــى 

تــراه عندمــا  الــذي  ذلــك  طعامهــم بشــغف كبيــر مثــل 

يــؤدون رقصــة الفالمنكــو، كمــا تعــرض وجباتهــم الغذائيــة 

وبمذاقــات ممتــازة. األلــوان  مــن  الكثيــر 

ــذة،  ــد المأكــوالت اللذي ــد بل ــا المكســيك فهــي بالتأكي _أم

والمطبــخ المكســيكي لــه أصولــه فــي القــارة األوروبيــة مــع 

بعــض التأثــر مــن األطبــاق الهنديــة واإلفريقيــة.

كمــا يجــد المكســيكيون أن الطعــام أكثــر مــن مجــرد غــذاء 

 مــن 
ّ

للجســم، بــل يرتبــط بالحــب والترابــط األســري، ولــن تمــل

طعامهــم إذ لديهــم القليــل مــن كل شــيء، مزيــج مــن 

األطعمــة عاليــة التغذيــة، لديهــم اإلنتشــالدا ، سندويشــات 

األمــور  مــن  والكثيــر  وكويســاديال،  الفاصوليــا،  التاكــو، 

ــرى. األخ

ــد  ــم بالتأكي ــارة فأنت ــم مــن عشــاق األطعمــة الح _ إذا كنت

ــل والبهــارات  ــد، وذواقــي أطعمتهــا ذات التواب مــن زوار الهن

ُيطلــق  الــذي  الهنــدي  الطعــام  يجمــع  حيــث  المتنوعــة، 

عليــه الكثيــرون أفضــل مطبــخ فــي العالــم  بيــن العديــد مــن 

ــة بطعــم الفلفــل  ــاق كاري غني ــه أطب ــج عن ــل، ممــا ينت التواب

ــذ. ــار اللذي الح
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_ هــل تعلــم أن أحــد أكثــر المأكوالت التي يتم تدريســها 

ــاء  ــع أنح بشــكل متكــرر فــي مــدارس الطهــي فــي جمي

العالــم لهــا أصــل فرنســي؟

نســتطيع أن نصــف األطبــاق الفرنســية بأنهــا المأكــوالت 

“المعاصــرة” إذ تتميــز بأنهــا مــن بيــن أفضــل البلــدان الغذائيــة 

طعامهــم  طهيهــا،  فــي  المعــروض  االبتــكار  بفضــل 

ــاق الشــهيرة بيســك  ــن، تشــمل األطب األساســي هــو الجب

وتيــري. وماكارونــس 

ما رأيكم بمطبخ الشرق 
األوسط؟

دعونــا نتفــق أن األطبــاق المقدمــة فــي البلــدان العربيــة تعــّد 

مــن أحــد أروع المذاقــات حــول العالــم وأشــملها، والســيما 

اتفقــت  حيــث  العربــي،  والمغــرب  وبيــروت  الشــام  فــي 

ــات التــي يتــم طهيهــا  هــذه البلــدان علــى كثيــر مــن الوجب

بطــرق مختلفــة، كالكبــة والمحشــي بأنواعهمــا، واللحــوم 

المشــوية والمقليــة، ناهيــك عــن المقبــالت والســلطات.

ــت ثقافتهــا 
ّ
_  تعــّد تركيــا مــن أروع وجهــات التــذوق فقــد تبن

ــنين،  ــّر الس ــى م ــي عل ــارات الطه ــن مه ــر م ــة الكثي الغذائي

 عربيــة وأخــرى أوروبيــة 
ً
كمــا  يقــّدم  المطبــخ التركــي أطباقــا

التركيــة فهــي األشــهى علــى  ، أمــا تلــك ذات األصــول 

ــوز والفســتق. ــات كالبقــالوة بالج اإلاطــالق، و الحلوي
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باستا التوسكان بثمار البحر 
 Tuscan seafood pasta

 المكونات 
250 غرام باستا.	 
ربع كوب زيت زيتون.	 
مكعب زبدة.	 
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم.	 
6 ل 7 أسنان ثوم مقطع مربعات أو شرائح.	 
ثمار بحر مشكلة أو قريدس أو دجاج .	 
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.	 
2 ملعقة صغيرة رب بندورة.	 
1 ملعقة صغيرة سكر.	 
ملح وفلفل.	 
مقدار فنجان قهوة من شراب العنب الغير 	 

الكحولي )اختياري(.
برش ليمونة.	 
عصير نصف ليمونة.	 
سبانخ فريش.	 
 	sun-dried tomato بندورة مجففة
حبق فريش.	 
1 كوب كريما طبخ.	 
ماء من سلق الباستا.	 
بارميزان.	 

 طريقة التحضير 
في مقالة على النار نضع الزبدة والزيت ونضيف 	 

عليهم البصل والثوم المفرومين مع القليل من 
الملح حتى يذبلو.

على نار عالية نقوم بإضافة ثمار البحر مع رشة 	 
يهم قليالً.

ّ
بابريكا، ملح وفلفل ونقل

نضيف رب البندورة مع رشة سكر ونقلبهم 	 
بشكل سريع ثم نطفيهم بشراب العنب الغير 

الكحولي و عصير الليمون مع برش ليمون وحبق 
فريش ثم نضيف كريما الطبخ و ماء من سلق 

الباستا.
عندما تبدأ الكريما بالغليان نضيف السبانخ 	 

ونحركهم حتى يذبلو ثم نضيف البندورة 
المجففة والمعكرونة المسلوقة، ونتركهم 

حتى يغلوا قليالً.
نقوم ببرش جبنة البارميزون  على الوجه	 

 Trileçe  تريليتشيه
 المكونات لتحضير الكيك

نصف كوب زيت.	 
3 بيض.	 
ملعقة صغيرة فانيليا.	 
نصف كوب سكر.	 
نصف كوب حليب.	 
كوب ونصف طحين.	 
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.	 
ربع ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.	 

 صوص الكراميل
نضع السكر على النار مع التحريك المستمر حتى 	 

يبدأ يتكرمل ثم نضيف الزبدة والكريما السائلة 
.
ً
مع التحريك السرييع جدا

نتركه حتى يصبح حرارته معتدلة ثم نضع طبقة 	 
فوق طبقة الكريما.

 للتزين
نضع الكريما بكيس الحلويات ونشكل خطوط 	 

رفيعة فوق طبقة الكراميل وبعود خشبي 
نسحب الخطوط من األسفل إلى األعلى 

وبالعكس حتى يتشكل لدنيا خطوط تشبه 
الصورة

 صوص الكراميل
1 كوب سكر.	 
50 غرام زبدة.	 
كوب كريما سائلة 	 
طريقة تحضير الكيك: 	 
نخفق الزيت النباتي مع البيض والفانيليا و 	 

السكر.
ثم نضيف الحليب ونحرك	 
نضيف الطحين، البيكنغ باودر و البيكنغ صودا.	 
نضع الخليط بقالب مستطيل ونخبزه بالفرن على 	 

حرارة 180 درجة.
بينما الكيك بالفرن نضع على النار الخليط التالي:	 
كوب حليب مع كوب حليب مكثف محلى و كوب 	 

حليب مبخر
عندما يخرج الكيك من الفرن نقوم بتشريبه بمزيج 	 

الحليب الساخن ونتركه حتى يبرد قليالً ثم إلى 
.
ً
البراد حتى يبرد تماما

 للتزيين.	 
ً
نخفق الكريمة ونضع ربع الكمية جانبا

ثم نشكل طبقة من الكريمة فوق الكيك 	 
المشّرب ونضعها بالبراد بينما نحضر صوص 

الكراميل.

 التشريبة
1 كوب حليب.	 
1 كوب حليب مكثف محلى.	 
1 كوب حليب مبخر )بديل: كريما سائلة(	 

طبقة الكريما
كريمة شانتيه مخفوقة	 
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دمشق -شارع الفردوس
هاتـف: 2158111 11 963+

دمشق - داما روز
هاتـف: 364 - 2229200 11 963+

دمشق - مطار دمشق الدولي
هاتـف: 5400714 11 963+

دمشق - السيدة زينب
هاتـف: 778 888 968 963+

حلب - شيراتون
هاتـف: 2116855 21 963+

مكاتب الشركة الرئيسية

الوكالء المعتمدون:
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Lattakia
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