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EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي المسافرين..
 بكم على متن طيران أجنحة الشام حيث تغمرنا سعادة اللقاء بكم عبر صفحات مجلتكم »المسافر« ومصممين 

ً
مرحبا

 ممتعة و فريدة..
ً

 بخدماتنا ولجعل رحلتكم معنا تجربة
ً
 للعمل لإلرتقاء دوما

عام جديد يطل علينا ونحن كلنا أمل بأن يحمل معه للجميع السعادة واألمان والخير الكثير، ومع قدوم هذا الزائرالجديد، 

 لمفهوم السفرمعنا بحيث نحقق معادلة 
ً

 مميزة
ً

نعدكم بأننا سنستمر بالعمل بجد وإخالص لتطوير خدماتنا ولنضيف قيمة

 السفرالتي يطلبها الجميع وهي األمان والراحة وتقديم كل ما يليق بمسافرنا.

لقد مضى عام 2022 حامالً معه العديد من اإلنجازات سواء على صعيد إضافة محطات جديدة أم على صعيد تمكننا من 

ربط مطارات سورية مثل حلب والالذقية بالعديد من محطاتنا الخارجية مما ساهم في التخفيف من صعوبات السفر على 

مسافرينا األعزاء وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال من خالل السفر المباشر إلى عدة محطات خارجية مثل الشارقة ، 

 أبوظبي ، يرفان ، موسكو وغيرها.

واستطاعت الشركة بجهود فريق العمل لديها من إضافة وتطوير العديد من الخدمات منها الترفيهية من خالل امكانية 

 
ً

المسافرلمشاهدة برامج ومسلسالت وأفالم متنوعة على تطبيق »سكاي شو« خالل الرحلة كما نجحت الشركة بإضافة

خدمة الدفع االلكتروني وتسديد قمية بطاقات السفرعلى وجهاتنا من خالل تفعيل تطبيق E-cash وشركة فاتورة للدفع 

 
ً
اإللكتروني المرتبطة بعدة بنوك ومصارف منها بنك سورية الدولي اإلسالمي وبنك الشام الذي تم توقيع اتفاقية مؤخرا

 معه بهذا الصدد، وهو ما سيساهم بالتأكيد في توفير وقع وجهد مسافرنا أينما كان.

ولم ننسى تطويرقائمة الطعام »المينو« الخاص بمسافرينا على الدرجتين اإلقتصادية ودرجة رجال األعمال حيث قمنا 

 بتوقيع اتفاقية مع الشيف »محمود فرنجية« إلغناء قائمة الطعام المختارة على متن رحالتنا وبما يرضي أذواق مسافرينا. 

وقد تابعت الشركة خالل العام الماضي دورها الداعم والمستمر لنشاطات المجتمع السوري الذي تنتمي إليه، فكان 

 من الدعم والرعاية شمل العديد من المجاالت الرياضية والثقافية والفنية 
ً
 جيدا

ً
للعديد من النشاطات المجتمعية حظا

والسياحية وغيرها إضافة لدعم العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية واالنسانية مثل دور األيتام وجمعيات رعاية 

 للشركات الوطنية التي يحتذى 
ً
 لتمثل بذلك نموذجا

ً
ذوو الهمم وغيرها الكثير، ليس داخل سورية فحسب بل وخارجها أيضا

 بها.

 على تقديم كل ما يليق بهم ، فشركات 
ً
يبقى أن نؤكد بأن مسافرينا هم غايتنا ورسالتنا التي سنعمل مابوسعنا دوما

الطيران هي خير سفير لبالدها، ونحن من خالل أرائكم ومقترحاتكم التي نشجعكم على تزويدنا بها سنعمل بجد في 

 لسفركم على الدوام.
ً
 بل شريكا

ً
 السعي لتحقيق متطلباتكم وإرضائكم ولكي تبقى أجنحة الشام للطيران رفيقا

مع تمنياتنا لكم برحلة سعيدة وكل عام وأنتم بخير...
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دلل شريكة 
حياتك في رحلة 

رومانتيكية 
إلى روسيا

في بعض 
األحيان تريد 

 الهروب من 
ً
حقا

روتينك اليومي 
والذهاب لقضاء 

تجارب جديدة مع 
شريكة حياتك 

الزوجية، وإذا كنت 
قد قررت قضاء 
عطلة فالنتاين 

بغاية الرومانسية.

أسياد الباستا 
مارأيكم أن 

نكتشف مدن 
تقديمها في 

إيطاليا
المناظر الطبيعية 

التي ستحبس 
 ،

ً
أنفاسك بعيدا

والتاريخ الغني، 
والطعام اللذيذ، 
لن تكون رحلتك 

إلى إيطاليا 
نمطية أو قابلة 

للنسيان، فإيطاليا 
هي البلد المثالي 

لالسترخاء.

مدرج خورفكان 
... تحفة فنية 

ومعمارية 
ار 

ّ
تجذب زو
الشارقة

جميعنا يعلم 
مدى أهمية 

وجمالية إمارة 
الشارقة وما 
تتمتع به من 
معالم أثرية 

وفنية مذهلة، 
وفي خضم 

السياحة 
 
ً
الشتوية وبعيدا

عن الثلوج 
واألجواء القطبية.

لماذا عليكم 
زيارة أسواق 
عيد الميالد 
في أوروبا؟

ال تدع الطقس 
البارد يثبط 

عزيمتك 
فالشتاء هو 

الوقت المثالي 
الستكشاف 

أوروبا، خاصة إذا 
كانت ذكريات 

طفولتك 
المفضلة تدور 

حول هدايا 
سانتا كلوز

جوهرة أسرار 
اسطنبول حي 

بالط الملون
واحدة من أفضل 
الجواهر الخفية 
في اسطنبول 

هو الحي الملون 
المسمى بالط، 
هذه المنطقة 

القديمة 
المليئة بالمنازل 

الخشبية 
الملونة الجميلة 

والمقاهي 
ستمنحك على 
الفور مشاعر 

جيدة.

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

4652586268

في هذا العددفي هذا العدد
اقرأاقرأ

2023 تضيء 
العالم بألوان 

البهجة والفرح 
من بوابة براندنبورغ 
في برلين إلى برج 
إيفل في باريس، 

ومن جبل قاسيون 
في دمشق إلى 
أهرامات الفراعنة 

في الجيزة يحتفل 
الناس في شتى 

أنحاء العالم برأس 
السنة الميالدية.

مدن تحت عباءة 
الشتاء

هل أنت شغوف 
بالمناظر الطبيعية 

الثلجية؟ هناك 
مناطق مغطاة 

بالثلوج تكتسب 
 
ً
 ساحرا

ً
جوا

في مثل هذه 
األوقات من 

العام، فعندما 
تنخفض موازين 
الحرارة إلى ما 

دون الصفر.

التكية 
السليمانية 
في دمشق

مازالت دمشق 
تبهر زائريها 

بآثارها المنتشرة 
على مساحة 

المدينة من 
الحارات القديمة 

إلى األسواق 
الشعبية 

والبيوت والقصور 
الشهيرة.

شاهد دبي 
كما لم 

تشاهدها من 
قبل

على الرغم 
من اشتهارها 

بجمالها وحضارتها 
إال أنها تمتلك 

أكثر مما 
ستتوقعون من 

فخامة وبريق 
ورفاهية مطلقة.

مدير التسويق

زينة مطر
رئيس التحرير

هال عساف
إشراف عام

أسامة ساطع
المدير الفني

فادي عطية
تدقيق لغوي 

إبراهيم النمر

20263240
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ونقــدم إضافــة إلــى ذلــك قائمــة مــن الوجبــات 

والمميــزة. المتنّوعــة  الشــهية، 

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

في رحلتكم.
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طرق الدفع :
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أجنحة الشام للطيران تحتفل بتكريم وكالء ومكاتب 
السياحة والسفر “العشر األوائل في المبيعات” على 

خطوطها في أربيل
أقامــت شــركة أجنحــة الشــام للطيــران حفــل عشــاء مســاء 

يــوم الســبت 12 تشــرين الثانــي 2022  فــي فنــدق روتانــا 

 ”Zozik Aviation “ بمدينــة أربيــل وبالتعــاون مــع وكيلهــا

 للعشــر األوائــل مــن مكاتــب 
ً
للســياحة والســفر، تكريمــا

ــام. ــذا الع ــات له ــى مبيع الســفر األعل

فلوكلوريــة  وعــروض  فنيــة  فقــرات  عــدة  الحفــل  تضمــن   

 ســحب 
ً
هدفهــا امتــاع الحضــور، كمــا تضمــن الحفــل أيضــا

أجنحــة  خطــوط  علــى  مجانيــة  طيــران  تذاكــر  عــدة  علــى 

الشــام تــم تقديمهــا لعــدد مــن المكاتــب والحضــور ضمــن 

مســابقة الســحب علــى الجوائــز.

هــذا وقــد حضــر الحفــل رئيــس مجلــس إدارة أجنحــة الشــام 

 
ً

للطيــران وبعــض أعضــاء وموظفــي إدارة الشــركة إضافــة

ــة  ــات للمحطــات الخارجي ــر المبيع ــاري ومدي ــر التج ــى المدي إل

 Zozik “ بالشــركة ووكيــل أجنحــة الشــام للطيــران فــي أربيــل

Aviation” للســياحة والســفر وعــدد مــن مكاتــب الســياحة 

والســفر وضيــوف مــن كال الجانبيــن.

، حيث 
ً
أطلقت شركة أجنحة الشام للطيران لمسافريها خدمة جديدة تسمح لهم بتسديد قيمة تذاكر السفر الكترونيا

www.chamwings.com  يمكن للمسافر حجز التذكرة للوجهات المباشرة أونالين عن طريق الموقع 

 عن طريق بوابة الدفع االلكترونية “فاتورة” وبالتعاون مع البنك الدولي اإلسالمي.
ً
 و تسديد قيمة التذكرة الكترونيا

 عن طريق بوابة الدفع e-Cash  أو عن 
ً
كما يمكن للمسافرين تحميل تطبيق e-Cash وتسديد قيمة التذكرة الكترونيا

 طريق مسح رمز الQR الذي يظهر عند االنتهاء من خطوات الحجز االلكتروني.

ُيذكر أن هذه الخدمة ستساهم في تسهيل إجراءات الحجز والدفع لمسافري الشركة والمتعلقة بآلية تسديد قيمة 

تذكرة السفر لتضيف بذلك خدمة جديدة لحزمة خدمات أجنحة الشام العديدة والتي انوجدت إلرضاء مسافريها وتلبية 

الحتياجاتهم.

جديد أجنحة الشام للطيران .. خدمة الدفع 
الكتروني 
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أجنحة الشام للطيران راٍع رئيسي لمؤتمر الطيران 
اإلنساني الدولي الرابع عشر  في اسطنبول 

مــن خــالل اهتمامهــا الدائــم بــكل مايــدور حــول تحســين 

معاييــر ســالمة وأمــن النقــل الجــوي، شــاركت أجنحــة الشــام 

لمؤتمــر  رئيســي  وداعــم  كــراٍع  الثانيــة،  للمــرة  للطيــران، 

الطيــران اإلنســاني الدولــي )GHAC( الــذي نظمــه برنامــج 

التابــع لألمــم المتحــدة، والــذي   )WFP( الغــذاء العالمــي

أقيــم فــي اســطنبول بالفتــرة فــي 12  مــن تشــرين األول 

والشــركات  المنظمــات  مــن  العديــد  بمشــاركة  الفائــت، 

العاملــة فــي مجــال النقــل الجــوي. 

 فاعالً في تجســيد نشــاط 
ً
حيــث تمثــل هــذه المشــاركة دورا

الشــركة ليــس فقــط علــى صعيــد النقــل التجاري فحســب بل 

علــى الصعيــد اإلنســاني و مــن خــالل ســجل يزخــر بالعديــد من 

ــة لرحــالت جويــة تــم تنفيذهــا لصالــح منظمــة األمــم  األمثل

المتحــدة لنقــل المســاعدات اإلنســانية وإعــادة الالجئيــن إلــى 

أوطانهم. 

ُيشــار إلــى أن أجنحــة الشــام للطيــران شــاركت هــذا العــام 

بالمؤتمــر اإلنســاني الدولــي للنقــل الــذي يتنــاول فــي احــدى 

أهــم محــاوره “كيفيــة بنــاء المقــدرات وتحســين معاييــر 

المتعلقــة  الدوليــة  المعاييــر  وأهــم  بالطيــران”  الســالمة 

 .
ً
ــا ــة عالمي ــان المطبق ــالمة واألم بالس

بــرم منظمــة األمــم المتحــدة إتفاقيــات مــن 
ُ
 مــا ت

ً
وعــادة

ــت كفاءتهــا  ــران مرموقــة أثبت ــوع مــع شــركات طي هــذا الن

ومراعاتهــا ألعلــى المعاييــر الدوليــة فــي مجــاالت الســالمة 

واألمــان وأنظمــة وقوانيــن المنظمــات الدوليــة ، وضمــن هــذا 

ــة  ــدة و شــركة أجنح ــم المتح ــن األم ــاق بي ــم االتف ــار ت االط

الشــام.

دورة تدريبية مميزة لفريق ضيافة أجنحة الشام للطيران 
وبالتعاون مع مركز “دايناميك” العالمي للتدريب بدبي

لطواقــم  تدريبيــة  دورة  للطيــران  الشــام  أجنحــة  أقامــت 

العالمــي  “داينامــك”  مركــز  فــي  وذلــك  لديهــا  الضيافــة 

والمتخصــص بتدريــب كــوادر الضيافــة الجويــة فــي دبــي.

ــى  ــة وفــق أعل ــة الجوي ــب لعناصــر الضياف ــم التدري قي
ُ
ــد أ وق

 ICAO, EASA, معاييــر وأنظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة

FAA وبمــا اليتعــارض مــع قوانيــن الطيــران المدنــي الســوري 

.SCAA

كمــا تــم تتويــج هــذا التدريــب بإتبــاع عــدد مــن طواقــم 

إعــداد  ودورة   )T.O.T( لــدورة  األكفــاء  الجويــة  الضيافــة 

مدربيــن محترفيــن وذلــك لتمكينهــم مــن القيــام مســتقبالً 

بتدريــب كــوادر الضيافــة الجويــة الجديــدة.

هــذا وتولــي أجنحــة الشــام للطيــران عمليــة التدريــب أقصــى 

طواقمهــا  وعمــل  أداء  علــى  ينعكــس  لمــا  إهتماماتهــا 

ــن  ــم الصــورة األبهــى واألفضــل ع ــن لديهــا وتقدي والعاملي

الشــركة مــن خــالل المهــارات والتدريبــات العمليــة والنظريــة 

التــي يتــم رفــد كوادرهــا بهــا مــن حيــن آلخــر وضمــن أعلــى 

ــة. ــب الدولي ــر التدري معايي
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ً
 ومتفوقا

ً
أجنحة الشام للطيران تكرم 80 خريجا

ترعاهم جمعية الندى التنموية
 
ً
جــدا مهمــة  وحضاريــة  اجتماعيــة  ظاهــرة  التكريــم  يعــد 

فــي التطويــر ورفــع الكفــاءات ، وكوننــا نحــن فــي أجنحــة 

الشــام للطيــران نعــي أهميــة العلــم فــي تطويــر وبنــاء 

الوطــن وانطالقــا مــن مســؤوليتنا االجتماعيــة اتجــاه شــباب 

وشــابات ســورية، كرمــت أجنحــة الشــام للطيــران  أكثــر مــن 

 مــن طــالب التعليــم الجامعــي والثانويــة 
ً
 ومتفوقــا

ً
80 خريجــا

العامــة الذيــن ترعاهــم جمعيــة النــدى التنمويــة وذلــك خــالل 

حفــل أقيــم فــي مجمــع خريجــي المعاهــد التجاريــة فــي 

ــن العاصمــة دمشــق. ــزة  ضم الم

ــة  ــن جهــود الشــركة العامل ــم ضم ــذا التكري ــي ه ــث يأت حي

علــى رعايــة الطلبــة المتميزيــن والمتفوقيــن وتقديــم كل 

الدعــم لهــم لالســتمرار فــي إبداعهــم واســتثماره ليكونوا 

ــار الوطــن، فالشــباب  ــاء وإعم ــا فــي مســيرة بن  مهم
ً
ســندا

والشــابات المكرميــن ثمــرة عمــل وجهــد ومــن الضــروري 

اســتثمارها لتبقــى مزهــرة فــي وطنهــا األم ســورية .

دورة تجميل تخصصية لمضيفات أجنحة الشام 
للطيران وبإشراف خبير التجميل ميالد حنون

ــة  فــي خطــوة مــن شــأنها مســاعدة فريــق الضيافــة الجوي

فــي أجنحــة الشــام للظهــور بمظهــر الئــق وجــذاب وبمــا 

للطيــران  الشــام  أجنحــة  نظمــت  الشــركة،  هويــة  يالئــم 

دورة تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال التجميــل لمــدة يوميــن 

كامليــن وذلــك لمضيفاتهــا وبإشــراف خبيــر التجميــل “ميــالد 

حنــون”، حيــث تــم تزويــد المتدربــات بأهــم المهــارات والنصائــح 

الضروريــة وطرائــق اختيــار مــا يناســب كل متدربــة مــن فريــق 

ــل  ــتحضرات التجمي ــعر أو مس ــات الش ــن تصفيف ــة م الضياف

ــك للظهــور بالشــكل المناســب  ــكل منهــم وذل المناســبة ل

والمطابــق لمعاييــر الشــركة وقــد قامــت المتدربــات بتطبيــق 

التدريبــات بشــكل عملــي لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن 

ــدورات. هــذه ال
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أجنحة الشام للطيران تكرم شام البكور  
على متن خطوط طيرانها 

وصفات ووجبات طعام شهية وغنية بإشراف الشيف 
العالمي “محمود فرنجية” لمسافري أجنحة الشام للطيران

أجنحة الشام للطيران تكرم الكابتن خلدون األتاسي 

عبــرت أجنحــة الشــام للطيــران عــن فخرهــا وفرحهــا بنجــاح 

ــي اســتطاعت  ــة الســورية شــام البكــور   الت ــق الطفل وتأل

ــة  ــي فــي دول ــراءة العرب ــة  تحــدي الق أن تحظــى بلقــب بطل

اإلمــارات فــي موســمه الســادس،  وذلــك من خــالل تكريمها 

أثنــاء عودتهــا إلــى بلدهــا األم ســورية ضمــن أجــواء احتفالية 

ــرة وركاب الرحلــة. مــع طاقــم الطائ

طاقــم  قبــل  مــن  الحــار  بالترحيــب  اســتقبالها  تــم  حيــث 

الضيافــة والــركاب الموجوديــن علــى متــن الرحلة، متســابقين 

ألخــذ الصــور التذكاريــة وتقديــم التبريــكات، ومــن ثــم قامــوا 

ــا  ــن مــدى حبهــم وفخرهــم لم ــن ع ــا معربي ــم الهداي بتقدي

ــة شــام ووالدتهــا.  ــه الطفل قدمت

الســعي للتطويــر الدائــم فــي جميــع خدمــات أجنحــة الشــام للطيــران هــو أولويــة وهــدف لــدى إدارتهــا، ومــن هــذا المنطلــق 

ــات المقدمــة  ــاء قائمــة الوجب ــد وإغن  مــع الشــيف العالمــي “محمــود فرنجيــة” لتجدي
ً
فقــد قامــت الشــركة بالتعاقــد مؤخــرا

لمســافريها علــى متــن رحالتهــا وبمــا يســاهم فــي إرضــاء كافــة األذواق حيــث ســيتم تقديــم وصفــات لوجبــات طعــام فريــدة 

بمذاقهــا ومتنوعــة لتلبــي جميــع الرغبــات.

تؤمــن أجنحــة الشــام للطيــران بــأن مــا هــي عليــه اليــوم مــن 

ــن  ــرة يبذلهــا العاملي نجــاح مــا هــو إال مــن خــالل جهــود كبي

معهــا ومنهــم قائــد الرحلــة.

 
ً
 منهــا بأهميــة عملهــم، فقــد قامــت الشــركة مؤخــرا

ً
وإيمانــا

بتكريــم أحــد هــؤالء الرمــوز وهــو الكابتــن “خلــدون األتاســي” 

 من العطــاء وااللتزام 
ً
 إلنجازاتــه التــي فاقــت 37 عامــا

ً
وتقديــرا

والتفانــي بالعمــل بــكل حــب وشــغف ليكــون مثــاالً يحتــذى 

بــه لنقــل المســافرين إلــى وجهاتهــم بســالمة وأمــان ويضــع 

بصمــة رائعــة فــي عالــم الطيــران.
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فرقة “تكات” الفلكلورية السورية برعاية 
أجنحة الشام للطيران

أجنحة الشام للطيران راٍع وناقل رسمي 
للموسيقار إياد الريماوي في دبي 

جســدت التــراث الســوري علــى اختــالف أنماطــه وفلكلــوره وبطريقــة عصريــة فنالــت االستحســان ورضــى أذواق الكثيــر مــن 

 فــي 
ً

 علــى انتشــار ودعــم الفلكلــور الســوري والحفــاظ علــى التــراث الفنــي الغنــي، ومســاهمة
ً
الســوريين وغيرهــم، وحرصــا

شــغل أجنحــة الشــام للطيــران رحالتهــا إليهــا، فقــد قامــت 
ُ
إقامــة حفــالت فرقــة “تــكات” بالعديــد مــن المحطــات والــدول التــي ت

 بذلــك رســالتها فــي دعــم 
ً

الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة لرعايــة ونقــل أفــراد الفرقــة إلــى وجهاتهــا علــى متــن طائراتهــا مترجمــة

ــي فــي  ــادي الوطن ــب النواحــي المجتمعيــة المختلفــة لتقــوم بدورهــا الري ــة والثقافيــة والفنيــة إلــى جان النواحــي الفلكلوري

دعــم المجتمــع إلــى جانــب رســالتها فــي نقــل المســافرين مــن وإلــى أرض الوطــن.

ألن الموســيقى غــذاء الــروح واإلحســاس وألن أجنحــة الشــام للطيــران كانــت ومــا زالــت تتبنــى وتدعــم كل إنجاز أو إبداع ســوري 

يرتقــي إلــى العالميــة والتميــز وفــي كافــة النواحــي اإلبداعيــة والثقافيــة، فقــد أقيــم حفــل المايســترو والموســيقار إيــاد 

ــغف بأعمالــه وإنجازاتــه، 
ُ

 أشــهر أعمالــه الموســيقية لجمهــور كبيــر ش
ً
الريمــاوي بدبــي برعايــة أجنحــة الشــام للطيــران ُمقدمــا

 ألعمــال موســيقية قدمــت ألول مــرة علــى خشــبة المســرح، إلــى جانــب أعمالــه الشــهيرة “العــراب والنــدم وقلــم 
ً

وإضافــة

حمــرة”.

 مــن أهميــة إنجــاح مثــل هــذه النشــاطات والفعاليــات، فقــد قامــت أجنحــة الشــام للطيــران برعايــة ونقــل الموســيقار 
ً
وانطالقــا

“إيــاد الريمــاوي” وفرقتــه لتســاهم بذلــك فــي تعزيــز دور الموســيقى بالتأثيــر فــي الشــعوب ولتدعــم هــذا الحفــل المميــز 

قــدم للعالــم مــن دبــي أحــد أهــم المؤلفيــن الموســيقيين المعاصريــن فــي ســورية وللعالــم.
ُ
وت

 ُيحتذى به.
ً
 وطنيا

ً
وهكذا تتجلى المسؤولية المجتمعية لدى أجنحة الشام للطيران بأبهى صورها لتكون نموذجا
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أجنحة الشام للطيران راٍع رسمي لبطولة 
كأس السوبر لكرة السلة 2022 

الرياضــة كونهــا  الدائــم فــي دعــم  اهتمامنــا  خــالل  مــن 

جســد الحيــاة، فقــد قامــت أجنحــة الشــام للطيــران بتقديــم 
ُ
ت

ورعايــة كأس الســوبر لكــرة الســلة للرجــال، وذلــك بمشــاركة 

ــب، الجــالء،  ــي حل ــر، أهل ــدة منهــا “النواعي ــة عدي ــة وطني أندي

ــان  الجيــش، الوحــدة، الكرامــة” إضافــة إلــى فريقيــن مــن لبن

همــا “الهومنتمــن وليــدرز”، وقــد تــم توزيــع األنديــة إلــى 

ــاء ضمــن العاصمــة دمشــق. ــة الفيح ــن فــي صال مجموعتي

ــاالً  ــر وإقب  كبي
ً
ــا  جماهيري

ً
ــة حضــورا هــذا وقــد حققــت البطول

امتــألت  إذ  حضورهــا،  علــى  الرياضــة  هــواة  مــن   
ً
واســعا

ــاء بدمشــق فــي مشــهد كان أشــبه  ــة الفيح ــات صال مدرج

بكرنفــال رائــع.

وألن أجنحــة الشــام للطيــران دائمــة الدعــم والتحفيــز للرياضــة 

الســورية، فقــد إرتــأت أن تكــون النســخة الثانيــة مــن بطولــة 

كأس الســوبر بحلــة جديــدة ومختلفــة عبــر رفــع ســقوف 

المكافــآت الماليــة المقدمــة لألنديــة والالعبيــن مــن قبــل 

الشــركة. 
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2023 تضيء العالم بألوان 
البهجة والفرح 

مــن بوابــة براندنبــورغ فــي برليــن إلــى بــرج إيفــل فــي باريــس، 

ــة  ــات الفراعن ــى أهرام ــل قاســيون فــي دمشــق إل ــن جب وم

فــي الجيــزة يحتفــل النــاس فــي شــتى أنحــاء العالــم بــرأس 

مظاهــر  تتنــوع  الشــعوب  وباختــالف  الميالديــة،  الســنة 

االحتفــاالت مــن بلــد آلخــر،  ليحتفــل غالبيــة النــاس فــي الــدول 

ــال  ــذ مظاهــر االحتف ــة، وتأخ ــرأس الســنة الميالدي ــة ب العربي

الــدول  فــي  االحتفــال  لمظاهــر  مصغــرة  أشــكاال  هنــا 

األوروبيــة، وتتمثــل فــي الحفــالت الغنائيــة وإطــالق األلعــاب 

الناريــة لحظــة دخــول الســنة الجديــدة، باإلضافــة إلــى التجمــع 

فــي الشــوارع واألماكــن العامــة، فالعطــالت مثاليــة لقضــاء 

اللذيــذ، كمــا  الطعــام  أحبائنــا وتنــاول  الوقــت مــع  بعــض 

يســعى النــاس إلــى نشــر الفرحــة مــن خــالل تزييــن منازلهــم  

باألشــجار، وأكاليــل الزهــور، والحلــي، وأدوات المائــدة، إضافــة 

ــوت والشــوارع،  ــى البي ــال عل  جمي
ً
ــوا ــف ج ــي تضي ــوار الت لألن

ــد   ــام الجدي ــال بالع ــوس االحتف ــن طق ــر م ــك الكثي ــر ذل وغي

التــي اعتــاد العالــم علــى انتظارهــا بفــارغ الصبــر فــي نهايــة 

ــام . كل ع
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قــد تكــون الحفــالت المنزليــة أو حفلــة المكتــب ممتعــة مــع 

عــدد قليــل مــن األصدقــاء وطاقــم العمــل، ولكــن عندمــا 

يكــون العالــم فــي متنــاول يــدك فــال توجــد طريقــة لتجربتــه 

الحفــالت األكثــر ملحميــة فــي جميــع  أفضــل مــن بعــض 

أنحــاء العالــم، مــن عــروض األلعــاب الناريــة المذهلــة إلــى 

ــة  ــب ذات المناظــر الخالب ــاء طــوال الليــل والعجائ اللهــو والغن

ــد فــي أحــد  ــك االحتفــال بالعــام الجدي ــة، كمــا يمكن المذهل

.Rad Season مهرجانــات ليلــة رأس الســنة الجديــدة فــي

في ليلة رأس السنة ... العالم بين يديكم 
إلــى نيويــورك ففــي نهايــة كل عــام يجتمــع أكثــر مــن 

لمشــاهدة  نيويــورك  مدينــة  قلــب  فــي  شــخص  مليــون 

األعمــال الموســيقية الشــعبية التــي تــؤدي أغانــي ناجحــة 

فــي الفتــرة التــي تســبق منتصــف الليــل ، وفــي واحــدة مــن 

أكبــر حفــالت الهــواء الطلــق فــي العالــم، حيــث تبــدأ لحظــة 

الــذروة فــي الســاعة 11:59 مســاًء عندمــا تبــدأ كــرة ليلــة 

رأس الســنة الجديــدة الشــهيرة فــي النــزول مــن فوق ســارية 

علــم، وعندمــا يكمــل ســقوطها فــي منتصــف الليــل ، تنفجــر 

الحشــود فــي الهتافــات بينمــا تمطــر النثريــات فــي الســماء 

ــد. ــب بالعــام الجدي ــة للترحي ــاء والعائل ــق األصدق ويتعان

وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكنــك إلقــاء نظــرة علــى عــروض 

األلعــاب الناريــة المذهلــة مــن علــى إحــدى ناطحــات الســحاب 

فــي الواليــات المتحــدة أو أبــراج فرنســا، إال أن المــكان الــذي 

يجــب أن تكــون فيــه لهــذا العــام يقــع علــى الجانــب الكنــدي، 

حيــث تســتضيف حديقــة الملكــة فيكتوريــا تشــكيلة رائعــة 

لموســيقا وعــروض ليلــة رأس الســنة الجديــدة، والتــي تبقــى 

طــوال الليــل علــى إيقــاع عرضيــن مختلفيــن لأللعــاب الناريــة، 

كمــا ترتــد عــروض الضــوء المذهلــة مــن مضيــق نياجــرا فــي 

منتصــف الليــل ممــا يمكنــك مــن الحصــول علــى صــورة 

Instagram أكثر من رائعة.

الطبيعيــة  بمناظرهــا  التعريــف  عــن  الشــهيرة  دبــي  أمــا 

أنحــاء  جميــع  مــن  والطعــام   ، للغايــة  الحديثــة  الحضريــة 

ــى  ــة إل ــم ، والتســوق، فتســعى هــذه اإلمــارة الخالب العال

تقديــم كل مــا لديهــا لالحتفــال بالعــام الجديــد المفعــم 

 بتســجيل 
ً
بالفــرح والرفاهيــة، ودبــي بلــد العجائــب ترغــب دائمــا

األرقــام القياســية، لذلــك يتــم إطــالق األلعــاب الناريــة للعــام 

ــة العالمــي. ــرج خليف ــد مــن ب الجدي
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توجــت ريــو ديجينيــرو كواحــدة مــن أفضــل مــدن الحفــالت فــي 

العالــم ، وتعــزز الســنة الجديــدة مكانتهــا فــي القائمــة، 

 
ً
 مكانــا

ً
إذ يســتضيف شــاطئ كوباكابانــا الشــهير عالميــا

ــر  ــى أكث ــى الحصــول عل ــن يتطلعــون إل ــك الذي  ألولئ
ً
مزدحمــا

عــروض األلعــاب الناريــة إثــارة علــى هــذا الكوكــب، كمــا 

يرتــدي الســكان المحليــون مالبــس بيضــاء فــي محاولــة 

ــد. ــام الجدي ــى الع ــظ إل ــب الح لجل

النــاس مــن  أن تعــرف أن معظــم  المثيــر لالهتمــام  مــن 

 
ً
 أثريــا

ً
جميــع أنحــاء العالــم ال يزالــون يعتبــرون مصــر مكانــا

للتمتــع بآثارهــا القديمــة التــي تعــود إلــى آالف الســنين، 

وتعــد محميــة الصحــراء البيضــاء مــن األماكــن التــي البــد مــن 

 لمتحــف الصخــور الطباشــيرية 
ً
زيارتهــا حيــث تمثــل مشــهدا

الطبيعــي المذهــل، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر باالحتفــال 

ــاس فكــرة  ــرأس الســنة فــي مصــر، إذ يفضــل  معظــم الن ب

ــروب الشــمس،  ــراء ومشــاهدة غ ــي الصح ــال ف ــم لي التخيي

لمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن جماليــة مفرطــة أثنــاء ســاعات 

الليــل، خاصــة عندمــا تضــيء نجومهــا عــرض الســماء، مــا 

يجعلهــا أحــد أفضــل المواقــع لمراقبــة جمــال مجــرة درب 

ــق  ــا يتعل ــر عندم ــده أي شــخص أكث ــذي يري ــا ال ــة، فم التبان

األمــر باالســتمتاع بالعــام الجديــد المثالــي.

ــروت هــي العاصمــة  ــاء، وبي ــد الطــرب والرقــص والغن ــان بل لبن

الفنيــة والعربيــة التــي ال تنــام، وممــا ال شــك فيــه أن باريــس 

العــرب ســوف تخبــئ الكثيــر مــن العــروض لزوارهــا فــي ليلــة 

ــادق والمســارح  ــئ المطاعــم والفن رأس الســنة، حيــث تمتل

، كذلــك 
ً
بحفــالت الفنانيــن اللبنانييــن والعــرب واألوروبييــن أيضــا

 فــي عشــية 
ً
 واضحــا

ً
األمــر تشــهد ســاحات بيــروت اكتظاظــا

رأس الســنة وخاصــة عنــد اســتكمال الوقــت ودخــول العــام 

تزيــن  التــي  المفرقعــات  أضــواء  تحــت  الجديــد  الميــالدي 

الســماء.
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مدن تحت عباءة الشتاء 
هنــاك  الثلجيــة؟  الطبيعيــة  بالمناظــر  شــغوف  أنــت  هــل 

 فــي مثــل 
ً
 ســاحرا

ً
مناطــق مغطــاة بالثلــوج تكتســب جــوا

هــذه األوقــات مــن العــام، فعندمــا تنخفــض موازيــن الحــرارة 

إلــى مــا دون الصفــر، وتغطــي الثلــوج أكبــر المســاحات فــي 

الســفوح والجبــال، تصبــح بعــض المــدن أكثــر جمــاال، ممــا 

يمكنــك مــن االســتمتاع بســحر الشــتاء الخرافــي بيــن أحضــان 

األكــواخ الخشــبية بيــن الجبــال، أو باحتســاء كــوب ســاخن مــن 

القهــوة األميريكيــة فــي المقاهــي الزجاجيــة المطلــة علــى 

الثلــوج، كمــا أنــك تســتطيع التســوق والتجــول فــي شــوارع 

المــدن الشــهيرة التــي تعــود بــك إلــى نفســك، وتمنحــك 

ــد. ــك االحتفــاظ بهــا إلــى األب ــة يمكن مشــاعر جميل

لذلــك ســنأخذك معنــا إلــى أجمــل عواصــم العالــم فــي فصــل 

الشــتاء، عــل عشــاق األجــواء البــاردة يختــارون وجهتهــم 

ــة لهــذا العــام. المفضل

اقِض ساعات الرومانسية تزلج في سالزاخ النمسا 
في شوارع تالين استونيا  فــي مثــل هــذه األوقــات تعتبــر زيــارة النمســا مــن أكثــر 

الرحــالت مثاليــة ورومانســية، خاصــة مــع التجــول الشــتوي 

وزيــارة   ، الموســيقية  الحفــالت  وحضــور  شــوارعها  فــي 

Ho- ــارة قلعــة   ــج ، وزي  المتاحــف، وبالتأكيــد ممارســة التزل

lensalzburf فــي أحــد تــالل المدينــة التــي علــى ضفــاف 

 Holensalzburf قلعــة    الثلــوج  تغطــي  حيــث  ســالزاخ 

 
ً
أيضــا يمكنــك  األخــاذ،  بجمالهــا  اإلعجــاب  فتثيــر  بالكامــل 

رؤيــة عــدد كبيــر مــن أبــراج الكنيســة الباروكيــة والقوطيــة ، 

باإلضافــة إلــى قبــة الكاثيــدرا.

 عندمــا تكــون مغطــاة بالثلــوج،  
ً
 خاصــا

ً
تشــكل تاليــن جــوا

ــة اســتونيا 700 عــام وهــي  ــغ عمــر عاصمــة جمهوري إذ يبل

شــهيرة بمبانيهــا التــي تعــود للعصــور الوســطى، كمــا 

تعــد مدينــة تاليــن القديمــة واحــدة مــن أفضــل مراكــز المــدن 

مركــز  ســتجد  منهــا  وبالقــرب  العالــم،  فــي  المحفوظــة 

األعمــال فــي المدينــة مــع األبــراج الحديثــة والفنــادق الفاخــرة 

واألحيــاء العصريــة ومراكــز التســوق الكبيــرة.

ومــا بيــن متاهــة مــن الشــوارع والممــرات الجميلــة المتعرجة، 

 
ً
ســتجد الجــدران الحجريــة القديمــة المليئــة باألبــراج، وأخيــرا

الحدائــق المورقــة، هنــاك الكثيــر الكتشــافه فــي هــذا الجــزء 

المركــزي مــن المدينــة.

مختلــف  فــي  للدهشــة  مثيــرة  متطــورة  توجــد ســاحات 

المدينــة.  أنحــاء  فــي جميــع  المواقــع 
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سانت بطرسبرغ وطابع شتوي آسر في روسيا 
يبــرز ســحر وروعــة مدينــة ســانت بطرســبرغ فــي فصل الشــتاء 

 
ً
ــه يتــرك طابعــا الــذي علــى الرغــم مــن برودتــه وكآبتــه إال أن

تشــرق  عندمــا  جمــاال  تتألــق  التــي  المدينــة  علــى   
ً
رائعــا

بالثلــوج، فــي حيــن  المغطــاة  الشــمس علــى شــوارعها 

تتســارع خطــا الحيــاة الثقافيــة للمدينــة مــع الكثيــر مــن 

العــروض األولــى والحفــالت الجميلــة التــي تزيــن األمســيات 

الطويلــة لفصــل الشــتاء باســتثناء فتــرة العطلــة الشــتوية 

ــر. ــدأ فــي شــهر يناي التــي تب

شاهد الشفق القطبي 
الشمالي في ترومسو 

النرويج 

احتِس القرفة الدافئة في 
شوارع بكين

تقــع ترومســو  فــي شــمال النرويــج بالقــرب مــن الدائــرة 

ــة  ــات المفضل ــن الوجه ــدة م ــا واح ــمالية، إنه ــة الش القطبي

لالســتمتاع بالثلــوج والشــفق القطبــي الشــمالي ، وهــو 

مشــهد رائــع للطبيعــة، كمــا أنهــا واحــدة مــن أهــم المراكــز 

ــالد. ــة فــي الب الثقافي

 فــي الصيــف لديهــم شــمس منتصــف الليــل وفــي أشــهر 

الشــتاء تبقــى مخفيــة وتســمى الليلــة القطبيــة، تتميــز 

عليهــا  الحفــاظ  يتــم  التــي  الخشــبية  بالمبانــي  المدينــة 

بشــكل جيــد وهــي خالبــة للغايــة. 

إنهــا مدينــة ثقافيــة مليئــة بالقصــص والتناقضــات، وتعــد 

القرفــة  شــراب  مــع  بالثلــوج  المغطــاة  شــوارعها  زيــارة 

الدافــئ خطــة مثاليــة للتعــرف علــى بكيــن،  كمــا أن هــذه 

الخطــة  تســاعد فــي مكافحــة البــرد الشــديد، أثنــاء زيارتكــم 

لبكيــن عليكــم بالتزلــج علــى البحيــرات المتجمــدة الرائعــة، 

ــك  ــف، كذل ــارة األســواق والمتاح ــي زي ــت ف واســتثمار الوق

ــي  األمــر يمكنكــم قضــاء أجمــل األوقــات فــي الريــف الصين

الخــالب، بيــن أحضــان الطبيعــة الشــتوية واألكــواخ الخشــبية.
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مازالــت دمشــق تبهــر زائريها بآثارها المنتشــرة على مســاحة 

الشــعبية  إلــى األســواق  القديمــة  الحــارات  المدينــة مــن 

دمشــق  تســتطيع  كمــا  الشــهيرة،  والقصــور  والبيــوت 

اســتقطاب عشــاقها بروعــة تصميــم خاناتهــا ومســاجدها 

واآليــات  والفسيفســاء  بالنقــوش  المزخرفــة  اإلســالمية 

القرآنيــة والحمامــات األثريــة التــي تخبــئ الراحــة والســرور 

ــا. ــل بمياهه ــا واغتس ــرق بابه ــن ط ــكل م ل

التكية السليمانية في دمشق ... 

 لنســتريح  قليــال فــي وســط المدينــة وندخــل رحــاب التكيــة 

الســليمانية، وهــي مدرســة مبنيــة علــى الطــراز الدينــي 

 للمتصوفــة حيــث يقطنــون 
ً
ــا  مكان

ً
اإلســالمي، كانــت قديمــا

فيهــا لســاعات مــع الدعــاء والتهليــالت والصــالة، ويعــّد 

هــذا النــوع مــن األبنيــة مجــاال للتصــدق وإطعــام المســاكين 

.
ً
ــا ــاء الســبيل قديم ــراء وأبن والفق

إنهــا واحــدة مــن إبداعــات الفــن اإلســالمي التــي شــيدها 

المعمــاري المســلم الشــهير ســنان باشــا فــي دمشــق، 

كمــا أنهــا إحــدى روائــع الحضــارة اإلســالمية التــي تعــود 

إلــى الســلطان ســليمان القانونــي.

يعــود تاريــخ هــذه التكيــة إلــى عــام 1554 حينمــا كانــت 

األربــع  يقــارب  مــا  تســتغرق  لعمارتهــا  األولــى  البدايــات 

أعــوام لتكــون متكاملــة خــالل 1559، ولقــد جــاء شــكل 

التكيــة الســليمانية كمــا رســمه ســنان باشــا علــى قســمين 

.
ً
 مربعــا

ً
بمســاحة 11000 متــرا
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التكيــة الكبــرى وتســمى العمــارة الغربيــة وهــي عبــارة عــن 

ــدة  ــى أعم ــة عل ــا المرتفع ــز بقبابه مســجد ومدرســة، تتمي

رخاميــة، إلــى جانــب المداميــك الحجريــة التــي يتنــاوب فيهــا 

األبيــض واألســود، وهــذا الشــكل مــن العمــارة عــرف بشــكل 

كبيــر فــي أغلــب العمــارات الدمشــقية.

فــي حيــٍن آخــر ســنجد الحدائــق واألشــجار التــي غطــت جميــع 

التكيتان الكبرى والصغرى ... فنون إسالمية تبهج األرواح 
الفراغــات بيــن األبنيــة التــي تتقدمهــا أروقة مســقوفة بقباب 

ــة  ــاب مماثل  بقب
ً
ــات مســقوفة أيضــا منخفضــة وخلفهــا قاع

 
ً
 يتخللهــا مــآذن صغيــرة، ويبــدو المشــهد رائعــا

ً
أكثــر ارتفاعــا

ــاب مــع شــكل األقــواس فــوق  ــا يتناغــم شــكل القب عندم

أعمــدة األروقــة فــي جميــع األبنيــة.

ــن  ــي م ــم الجنوب ــف القس ــي منتص ــع ف ــجد فيق ــا المس أم

الصحــن، يميــزه عــدد مــن النوافــذ ذات الزجــاج المعشــق 

ــراب  ــر ومح ــق ومنب ــى دمش ــالن عل ــان تط ــان مضلعت ومئذنت

وزخــارف إســالمية كثيــرة تزيــن البــاب والجــدران.

ــة  ــة وجمالي ــة وديني ــدة فني ــب عدي ــة جوان ــي هــذه التكي ف

وتاريخيــة، حيــث أنهــا تضــم  قبــور ومدافــن بعــض الســالطين 

ــن وعائالتهــم. العثمانيي

باالنتقــال إلــى التكيــة الصغــرى والتــي تســمى العمــارة 

ــط  ــة واســعة تحي ــرم للصــالة وباح ــف مــن ح الشــرقية، تتأل

بهــا أروقــة وغــرف تغطيهــا قبــاب متعــددة، ولــن ننســى 

التســوق فــي محالتهــا القديمــة والتعــرف إلــى مدرســتها 

ــة. األثري
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تقــع ســوقها التجاريــة إلــى الشــمال مــن المدرســة التــي ألحقهــا الســلطان القانونــي بالتكيــة، أي علــى ضفــاف نهــر بــردى، 

 علــى شــراء مــا يحتاجونــه فــي طريقهــم إلــى بيــت اللــه 
ً
وتتكــون مــن مجموعــة مــن الدكاكيــن التــي تســاعد الحجــاج قديمــا

،  وتقســم إلــى صفيــن شــرقي وغربــي، ولهــذه الســوق بابــان، 
ً
الحــرام، والدكاكيــن هــي كنايــة عــن المحــال التجاريــة حديثــا

األول جنوبــي يصلهــا بالتكيــة والمدرســة، والثانــي شــمالي يصلهــا مــع بقيــة أجــزاء المدينــة.

ــب التحــف الزجاجيــة والســيوف الدمشــقية،  ــي المصنوعــة مــن الفضــة إلــى جان  فــي هــذه الســوق بائعــو الحل
ً
ــا يوجــد حالي

ــك الدمشــقي. ــون والموزايي ــة والعطــور والصاب والقطــع الخشــبية والقماشــية والجلدي

اشتِر الحلي والفضة من سوق التكية السليمانية األثري 

واالبتســامات  الطيبــة  القلــوب  أصحــاب  هنــاك  ســتجدون 

الجميلــة التــي تســتحوذ علــى أحاســيس زائريهــا، فأصحــاب 

المتاجــر الذيــن يجلســون علــى أبــواب محالهــم اعتــادوا علــى 

ــع بشــكل  ــر مــن البضائ ــة الكثي ــزوار وصناع ــة ال حســن ضياف

ــة كل شــخص. ــي حســب رغب آن

أقيــم فــي جانــب مــن التكيــة متحــف حربــي يمثــل تطــور 

مختلــف أنــواع األســلحة، أمــا المدرســة الملحقــة بالتكيــة 

فيشــغلها ســوق لألقمشــة التــي اشــتهرت بهــا دمشــق.

إن أروع مــا يميــز هــذه التكيــة هــي الزخــارف التــي تعلــو 

المســجدين مــن  تزيــن جــدران  التــي  أو  األبــواب والنوافــذ، 

الداخــل علــى شــكل ســجاجيد، وهــذه الزخــارف مؤلفــة مــن 

ألــواح خزفيــة صنعــت كلهــا فــي دمشــق، وهــي ذات مواضــع 

واألخضــر  األزرق  باللونيــن  قرآنيــة  وكتابــات  نباتيــة  زخرفيــة 

وبعــض اللــون األحمــر الرمانــي الــذي امتــازت بــه ألــواح الخــزف 

الدمشــقي.

DUPHAT

GULFOOD

CONTACT US

ADEEC DUBAI
مؤتمر ومعرض دبي الدولي الثامن والعشرين

للصيدلة والتكنولوجيا وصناعة األدوية

خطط لزيارة أهم المعارض
في اإلمارات العربية المتحدة

تذكرة و فيزا مع إقامة في الفندق

12-01-2023 10-01-2023 إلىمن تاريخ

مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان ومعرض
طب األسنان العربي

09-02-2023 07-02-2023 إلىمن تاريخ

أكبر معرض سنوي للمأكوالت والمشروبات
24-02-2023 20-02-2023 إلىمن تاريخ

1 2

معرض الصحة العربي
02-02-2023 30-01-2023 إلىمن تاريخ

3

4

ARAB HEALTH EXHIBITION 

Tel : 00963 9211  / EX : 323
Mobile : 00963 94 00 111 08  

E-mail : Holidays@chamwings.com

مع أجنحة الشام للعطالت
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شاهد دبي كما لم
تشاهدها من قبل

علــى الرغــم مــن اشــتهارها بجمالهــا وحضارتهــا إال أنهــا 

تمتلــك أكثــر ممــا ســتتوقعون مــن فخامــة وبريــق ورفاهيــة 

مطلقــة، لمــا ال وهــي مدينــة ناطحــات الســحاب والشــواطئ 

والموانــئ والمغامــرات المثيــرة، كمــا أنهــا مدينــة إرضــاء 

األذواق المختلفــة لمحبــي األطعمــة والمشــروبات وهــواة 

التســوق وكل مــن يرغــب بالتزلــج الرملــي أو الجليــدي أو 

حتــى القفــز مــن فــوق الســحاب.

أعددنــا  فقــد   ، دبــي  إلــى  للســفر  تخططــون  كنتــم  إذا 

ــي والتــي  قائمــة ببعــض أفضــل أنشــطة المغامــرات فــي دب

ستســاعدكم علــى اختيــار األنشــطة التــي ترغبــون فــي 

تجربتهــا، كمــا ســتأخذكم إلــى عطلــة اســتثنائية بيــن رحــالت 

الداخلــي وحدائــق  المظلــي  الصحراويــة والقفــز  الســفاري 

ــر. ــك الكثي ــر ذل ــاء وغي ــت الم ــات تح الحيوان
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تعــد Flyboarding أو Hydroflying واحــدة مــن المغامــرات 

المثيــرة مــن نوعهــا فــي دبــي والتــي تمنحــك تجــارب فريــدة 

وجديــدة، وهــي مــن أكثــر الرياضــات  شــهرة فــي دبــي، والتي 

ــدة  ــرة واح ــو لم ــي  ول ــى دب ــك إل ــي رحلت ــا ف ــب أن تجربه يج

علــى األقــل، حيــث يمكنــك أن تســتمتع بالمناظــر الطبيعيــة 

الخالبــة عبــر التحليــق فــوق المــاء بواســطة جهــاز دفــع مائــي 

مذهــل.

البــد أنــك تبحــث عــن مغامــرة ممتعــة ورومانســية فــي وقــت 

واحــد، تعــد رحلــة الكثبــان الرمليــة مــن أكثــر المغامــرات 

ــا  ــك تضمينه ــب علي ــي، ويج ــالت دب ــي رح  ف
َ
ــة شــيوعا المرح

فــي باقــة جوالتــك إذا كنــت تــزور دبــي لقضــاء شــهر العســل 

ــا  ــة  كم ــيارة Hummer  مذهل ــوب س ــر رك ــام، عب ــذا الع ه

ــي ألن  أنهــا واحــدة  مــن أفضــل المغامــرات العائليــة فــي دب

الحــد األدنــى لســن هــذا النشــاط الممتــع هــو ثــالث ســنوات 

فقــط.

الجلســة  فــي  الرمليــة  الكثبــان  لركــوب  الذهــاب  يمكنــك 

الصباحيــة أو الجلســة المســائية، كمــا ننصحــك بمشــاهدة 

غــروب الشــمس الجميــل فــي الصحــراء مــع عشــاء شــواء 

رائــع وكــوب القهــوة العربيــة.

Flyboarding أكثر الرياضات 
شهرة وإثارة في دبي 

جولة الكثبان الرملية ... 
رحلة مناسبة لقضاء شهر 

العسل 

ــة الســفاري  ــي ، رحل ــي دب ــرات ف ــن أفضــل المغام ــدة م واح

ــل المنافســة، أعتقــد  ــة الكالســيكية التــي ال تقب الصحراوي

أنــه لــن يعــرف أحــد عــن هــذه المغامــرة المثيــرة ، وإذا كنــت 

 بالســيارات ، فــإن نشــاط المغامــرة هــذا فــي دبــي 
ً
شــغوفا

ــر  ــة مثيــرة مــن خــالل القيــادة عب يناســبك، احصــل علــى تجرب

الرمــال الذهبيــة.

سفاري صحراوي مليء 
بالمغامرات

الرياضــة  بهــذه  والســياح  المحليــون  الســكان  يســتمتع 

 ممــا 
َ
المثيــرة،  حيــث يقومــون بالقفــز مــن ارتفــاع 4000 متــرا

ــي  ــي وأفضــل منظــر للمبان ــة شــاملة ألفــق دب يمنحهــم رؤي

الشــهيرة مثــل بــرج العــرب وبــرج خليفــة، و ال داعــي للخــوف 

ألن هــواة هــذه الرياضــة  فــي أيــد أمينــة، إذ يتــم إرشــادهم 

ــر  ــل شــخص مختــص قــد قــام بهــذه المغامــرة أكث مــن قب

ــل. مــن 20000 مــرة مــن قب

عنــد الحديــث عــن مغامــرات القفــز بالمطــاط فــي دبــي ، ال بــد 

أن يتــم إدراج Bungee   Jumping  فــي تلــك القائمــة، إذ ال 

يوجــد شــيء أكثــر ميــال إلــى المغامــرة مــن القفــز عــن علــو 

شــاهق مــن خــالل الحبــال المطاطيــة،  ويمكــن لمحبــي هــذه 

التجربــة القفــز مــع عائلتهــم  أو أصدقائهــم أو فــي مجموعة 

ــى نطــاق واســع باســم القفــز  ــر، والمعــروف عل أو مــع خبي

 للذهــاب 
ً
 مثيــرا

ً
الترادفــي، يعــد Tandem Jumping خيــارا

إليــه بــدال مــن القفــز بالحبــال إذا كنــت تقــوم بــه ألول مــرة.

القفز بالمظالت

 Bungee القفز بالمطاط
Jumping

إنــه متنــزه دبــي  الترفيهــي المقســم إلــى “5 مناطــق 

ــورك ومارفــل”  ــون “نت ــالن كرت ــن تمث ــة” مــن منطقتي ملحمي

مغامــرات  ومناطــق  نوفــو  ســينما  دور  تشــمل  واألخــرى 

الديناصــورات.

 عالــم آي إم جــي للمغامــرات هــو واحــدة مــن أفضــل حدائــق 

المغامــرات فــي دبــي، يمتــد هــذا المــكان علــى مســاحة 1.5 

ــن الرياضــات  ــد م ــر العدي  ، ويظه
ً
ــا ــع تقريب ــدم مرب ــون ق ملي

المتحــرك  الهيــكل  ذلــك  فــي  بمــا  والمغامــرة  المثيــرة 

للديناصــورات، وشــخصيات الرســوم المتحركــة الشــهيرة، 

 Marvel Super Heroes وركــوب الخيــول المثيــرة، وأبطــال

، وأماكــن تنــاول الطعــام المختلفــة، والعديــد مــن األشــياء 

ــزوار األخــرى لل

آي إم جي عالم من 
المغامرات
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هــل أنــت مــن عشــاق الحيوانــات وهــواة االطــالع علــى عالــم 

ــي 33000  ــا بحوال
ً
المحيطــات؟ وهــل ترغــب أن تكــون محاط

نــوع بحــري بمــا فــي ذلــك أســماك القــرش؟

الباحثيــن عــن  انتبــاه جميــع   يجــذب مركــز دبــي التجــاري 

أســماك  حــوض  التجــاري  المركــز  يضــم  حيــث  المغامــرة، 

ضخــم، ويتــم القيــام بأنشــطة الغــوص بيــن أســماك القــرش 

واألنــواع األخــرى، ســيمكنك تجربــة الغــوص مــع أســماك 

القــرش وال تقلــق ، فأســماك القــرش ودودة ، وهــي تجربــة 

.
َ
ــا ــة تمام آمن

 فــي جرانــد جميــرا 
ً
كذلــك األمــر يمكنــك تجربــة الغــوص أيضــا

بيتــش فــي دبــي، حيــث لديــك ســاعتان لتنغمــس فــي هــذه 

 مــن الميــاه.
ً
التجربــة الجديــدة بالكامــل تحــت عمــق 12 متــرا

اســتمتع بمنظــر بــرج العــرب وبــرج خليفــة والخليــج الفارســي 

ــر ركــوب منطــاد الهــواء الســاخن، تذكــر أن  ــى، عب مــن األعل

ــاح حتــى تتمكــن مــن مشــاهدة شــمس  تجربهــا فــي الصب

ــاح المنعــش علــى وجهــك، حيــث  ــة هــواء الصب ــاح وتجرب الصب

ــرات  ــوالت المغام ــد أروع ج ــد منطــاد الهــواء الســاخن أح يع

فــي دبــي.

الغوص مع سمك القرش 

ركوب منطاد الهواء الساخن

يمكنــك  التــي  المختلفــة  األشــياء  مــن  العديــد  هنــاك 

القيــام بهــا فــي دبــي ، لكــن Jetpack المائــي هــي واحــدة 

مــن أفضــل المغامــرات المثيــرة فــي دبــي التــي تصيبــك 

 لــم تشــاهده إال فــي 
ً
بالدهشــة والفــرح، ســتختبر شــيئا

ألعــاب الفيديــو واألفــالم، إنهــا فئــة الرياضــات المائيــة حيــث 

يرتفــع وزن جســمك بالكامــل ثــم ستشــعر براحــة تامــة ممــا 

.
ً
ــرارا  وتك

ً
ــرارا ــا م ــام به ــك للقي يدفع

تجربة حزمة المياه النفاثة
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دلل شريكة حياتك في رحلة 
رومانتيكية إلى روسيا 

 الهــروب مــن روتينــك اليومــي 
ً
فــي بعــض األحيــان تريــد حقــا

حياتــك  شــريكة  مــع  جديــدة  تجــارب  لقضــاء  والذهــاب 

الزوجيــة، وإذا كنــت قــد قــررت قضــاء عطلــة فالنتايــن بغايــة 

ــي  ــارة روســيا خــالل موســم الليال ــك بزي الرومانســية نوصي

أكثــر  شــيء  أي  فــي  التفكيــر  الصعــب  فمــن  البيضــاء، 

رومانســية خــالل عيــد الحــب مــن روســيا، فهــي قــادرة علــى 

تقديــم كل شــيء ضمــن مضمــار إظهــار الحــب والرعايــة بيــن 

األزواج بطــرق مختلفــة مــن إعطــاء مجموعــة مــن الزهــور إلــى 

موعــد العشــاء، لكــن إعطــاء الزهــور هــو واحــد مــن أشــهر 

اللفتــات فــي روســيا للتعبيــر عــن حبهــم للقريــب والعزيــز، 

ومــع ذلــك تحتفــل روســيا بعيــد الحــب بمــزاج احتفالــي رائــع 

يســتحق أن يعــاش.

هــل ســبق لــك أن ســمعت عــن ركــوب ترويــكا ، المتعــة 

ــم  ــول يت ــة خي ــاطة ثالث ــو ببس ؟ ه
ً
ــدا ــة ج ــية القديم الروس

ــى   ــة عل ــة تعريفي ــة، تأخذكــم فــي جول تســخيرها فــي عرب

الطبيعــة البريــة الروســية، إذا كنتــم ترغبــون فــي هــذه 

Kolomen- ــك هــو ــام بذل ــة ، فــإن أفضــل مــكان للقي  التجرب

skoye Park ، وهــو مقــر إقامــة القيصــر الســابق مــع جــو 

رائــع مــن روســيا القديمــة و أمثلــة ممتــازة علــى الهندســة 

المعماريــة الخشــبية.

إذا كنــت مــن محبــي الطبيعــة وتفضــل المشــي الهــادئ 

الطويــل علــى المطاعــم أو الجــوالت النشــطة ، فــإن حدائــق 

موســكو تناســبك، فمــن المؤكــد أنهــا تبــدو فــي أفضــل 

ولكنهــا  الخريــف  وأوائــل  الصيــف  فصــل  خــالل  حاالتهــا 

مفتوحــة علــى مــدار الســنة للــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم. 

حديقــة كاثريــن هــي واحــدة مــن الحدائــق الخمــس فــي مدينة 

ــر  ــن المق ــزأ م  ال يتج
ً
ــزءا ــن ج ــة كاتري ــد حديق بوشــكين، وتع

اإلمبراطــوري Tsarskoye Selo وحصلــت علــى اســمها مــن 

قصــر Catherine ، الــذي يقــع فــي الحديقــة.

ــة  ــة عادي ــة قديم ــن، حديق ــن جزأي ــن م ــة كاثري تتكــون حديق

ــات مختلفــة  ــة ومنحوت ــة ذات مناظــر طبيعي وحديقــة إنجليزي

وأجنحــة وجســور وآثــار متنوعــة، ممــا يجعلها مناســبة لألزواج 

محبــوا الطبيعــة وأصحــاب الميــول الثقافيــة والتاريخيــة.

ركوب ترويكا في 
Troyka كولومينسكوي

كاثرين بارك
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القبــة الســماوية هــي أفضــل مــكان لمشــاهدة ســماء الليل 

 متعــة للقلــوب المحبــة.
ً
والنجــوم فــي النهــار، وهــذا دائمــا

ــرو  ــة موســكو الســماوية بالقــرب مــن محطــة مت  تقــع قب

 للنجــوم وترحــب بمتحفهــا 
ً
باريكادنايــا، وتقــدم أداًء قياســيا

ــي. العلمــي التفاعل

قبة موسكو السماوية 
يقــع علــى مســافة 250 كــم مــن موســكو، فــي المدينــة 

ــه يســتحق  ــاون، كمــا أن ــغ ت ــدن رين ــي تعــرف باســم غول الت

اإلضافــة فــي هــذه القائمــة بســبب هندســته المعماريــة 

وبيئتــه المذهلــة، هنــاك العديــد مــن المنــازل المصنوعــة مــن 

 مثــل أمــراء 
ً
 رائعــا

ً
الخشــب، ويمكــن أن تمنحكــم شــعورا

 شــراء تلــك األزيــاء 
ً
العصــور القديمــة، ويمكنكــم هنــاك أيضــا

اإلجــازة علــى  بهــذه  المتاجــر، واالســتمتاع  مــن مختلــف 

ــة ال تنســى. ــه وجعلهــا رحل أكمــل وج

سوزدال
مــن الممكــن أن تكــون رحلــة التجــول فــي نهــر موســكو مــن أفضــل الخيــارات المقدمــة مــن قبلك خالل هــذه الرحلة الرومانســية 

.
ً
 مــن األفضل بالنســبة لــك أيضا

ً
فــي روســيا، أو ربمــا يمكــن أن يكــون واحــدا

ــراء  ــرى الث ــك أن ت ــا يمكن ــرى، هن ــة األخ ــى نهــر موســكو أفضــل مــن معظــم الرحــالت البحري ــة عل ــة الرحــالت البحري ــإن تجرب ف

ــة. ــة الخالب ــر الطبيعي ــال المناظ ــي وجم الروس

ــن تحــت أضــواء  ــة الفالنتاي ــى ركبتيــك وتقديــم هدي ــزول عل ــد مــن الحــب والســعادة هــو الن ــى رحلتــك المزي  ممــا  يضيــف إل

ــار. النجــوم وشــاعرية اإلبح

رحلة نهر موسكو
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إذا كنتــم ممــن ال يخافــون المرتفعــات، فــإن أعلــى مــكان 

ــد  ــم موع ــك تنظي ــم، إذ يمكن ــي انتظارك ــكو ف ــي موس ف

ال ينســى فــي بــرج تلفزيــون أوســتانكينو ، مــن علــى ســطح 

ــي   والمطعــم المرئ
ً
ــرا ــغ ارتفاعــه 337 مت ــذي يبل ــة ال المراقب

ــاول  ــاء تن ــى 360 درجــة أثن ــدة عل ــة فري ــذي يمنحكــم تجرب ال

الطعــام ، فــإن أرضيــة المطعــم تســير فــي دائــرة تمكنكــم 

مــن مشــاهدة موســكو مــن وجهــة نظــر عيــن الطائــر وجميع 

جوانــب بــرج التلفزيــون.

لكــن يرجــى مالحظــة أنــه يجــب أن يكــون لديكــم جــواز ســفر 

البــرج  لدخــول  الهويــة  مــن  للتحقــق  أخــرى  وثيقــة  أي  أو 

والمطعــم.

برج تلفزيون أوستانكينو
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أسياد الباستا مارأيكم أن 
نكتشف مدن تقديمها في إيطاليا 

، والتاريــخ الغنــي، والطعــام اللذيــذ، لــن تكــون رحلتــك إلــى إيطاليــا 
ً
المناظــر الطبيعيــة التــي ســتحبس أنفاســك بعيــدا

نمطيــة أو قابلــة للنســيان، فإيطاليــا هــي البلــد المثالــي لالســترخاء وإعــادة شــحن الطاقــات الباليــة.

اشــتهر المطبــخ اإليطالــي بقدرتــه علــى اجتــذاب مختلــف 

أذواق الطعــام عبــر مأكوالتــه وأطباقــه، وخاصــة الباســتا 

التــي تعتبــر مــن األطعمــة الشــهية والشــهيرة فــي مختلف 

أنحــاء العالــم، لكــن جميعنــا يعلــم أن هنــاك بلــد واحــد يقــوم 

بذلــك بشــكل أفضــل مــن البقيــة، نعــم إنهــا إيطاليــا الجميلــة 

أحــد،  يشــبهها  ال  التــي  اللذيــذة  الباســتا  بلــد  والزاهيــة، 

فعلــى الرغــم مــن بســاطتها واســتخدامها لعــدد قليــل مــن 

ــات، إال أنهــا األشــهر. المكون

 يمكنــك هنــاك تــذوق عــدد كبيــر مــن النكهــات واألطبــاق 

ــع  مــع الصلصــات المختلفــة، فقــد أتقــن اإليطاليــون فــن صن

هــذا  فــي  خبــراء  وأصبحــوا  القــرون  مــر  علــى  المعكرونــة 

ــور  ــذوق طعــام عــن مــكان العث المجــال، وإذا ســألت أي مت

علــى أفضــل المعكرونــة، فإنــه ســيتخلى عــن المطاعــم 

ــرك بالذهــاب  ــورك ويخب ــو أو نيوي ــر شــهرة فــي تورونت األكث

إلــى إيطاليــا ملــوك الباســتا.
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تشــير بعض القصص أن الرومان القدامى كانوا يســتخدمون 

ــات مطبخهــم، لكــن  الباســتا كمكــون أساســي مــن مكون

ــدل عمليــة  ــز بالفــرن ب ــت تخب الباســتا الرومانيــة القديمــة كان

الســلق الحاليــة، أمــا بعــض الروايــات األخــرى فتعــود بجــذور 

الباســتا إلــى الصيــن، إال أن أول إشــارة موثقــة إلــى الباســتا 

أو المعكرونــة كمــا نعرفهــا اليــوم فيعــود تاريخهــا إلــى 

أوائــل القــرن 12 حيــث تــم إحضارهــا إلــى صقليــة مــن قبــل 

العــرب، وكانــت مصنوعــة مــن دقيــق القمــح القاســي والمــاء، 

أن أصبحــت  إال  الشــمس،  فتعجــن وتقطــع وتجفــف فــي 

الغــذاء الرئيســي خــالل الرحــالت البحريــة الطويلــة مــن القــرن 

14 إلــى القــرن 19 .

أشــكال  مختلــف  مــن   310 يوجــد  بــات  فقــد  اليــوم  أمــا 

ماذا تعلم عن التسلسل الزمني الكتشاف الباستا؟ 
وكل  اســم،   1300 مــن  أكثــر  مــع  المذهلــة  المعكرونــة 

التقليديــة،  للمعكرونــة  لديهــا وصفــات  إيطاليــة  منطقــة 

ففــي صقليــة  تصنــع المعكرونــة اللذيــذة alla norma مــن 

المبشــور  الريكوتــا  وجبــن  المقلــي  والباذنجــان  الطماطــم 

مــع  الســباغيتي  تقديــم  يتــم  نابولــي  وفــي  والريحــان، 

المحــار “الســباغيتي كــون فونغــول”، ويوجــد فــي إميليــا 

و رومانيــا “التورتيلينــي” الذيــذ المحشــو باللحــم والجبــن ، 

 culurgiònes و”بابارديــل مــع أرنــب بــري” فــي توســكانا و

محشــوة بالريكوتــا األقــل شــهرة فــي ســردينيا، إلــى جانــب 

“الجنوتشــي والرافيولــي واالزانيــا”، والعديــد مــن أطبــاق 

ــة المختلفــة التــي يمكــن أن تســتمر فــي قائمــة  المعكرون

طويلــة.

بالنســبة للكثيريــن تعــد البندقيــة أجمــل مدينــة فــي العالــم، إذ تتمتــع بســحر أبــدي ومؤثــر، وهــي اليــوم مــن بيــن عواصــم 

 أكثــر مــن 400 جســر ، وتفصلهــا 
ً
الفــن المعاصــر فــي العالــم،  تتكــون البندقيــة الســاحرة مــن 118 جزيــرة يجمعهــا معــا

، أو تتجــول فــي 
ً
 وإيابــا

ً
قنــوات تعمــل كممــرات مائيــة فمــا رأيــك أن تركــب أحــد قواربهــا الرومانســية فــي رحلــة ال تنتهــي ذهابــا

ــواع الباســتا اإليطاليــة األكثــر   مــن الالزانيــا الســاخنة، حيــث تعــد الالزانيــا واحــدة مــن أن
ً
شــورعها المرصوفــة وتتــذوق طبقــا

كالســيكية، يمكنــك وصــف هــذه المعكرونــة أنهــا الممثلــة لــكل شــيء فــي طبــق طعــام خرافــي، ولــك أن تتخيــل طبقــات 

مــن المعكرونــة الورقيــة  المحشــوة باللحــوم الطريــة وصلصــة المارينــارا والجبــن الذائــب علــى اختــالف أنواعــه، ليســتمتع بهــا 

النــاس بمختلــف أعمارهــم.

تذوق الالزانيا الشهية في البندقية 

كاسيو إي بيبي في روما
العاصمــة  فــي  التــي تكــون فيهــا  القادمــة  المــرة  فــي 

 Cacio e pepe ، اإليطاليــة ، يجــب أن تجــرب هــذا الطبــق مــع

وهــي صلصــة معكرونــة لذيــذة مصنوعــة بالكامــل مــن الجبــن 

ــة . ــع المعكرون والفلفــل والمــاء المتبقــي بعــد صن

 يطلــق الرومــان علــى “بيكورينــو رومانــو” جبــن حليــب األغنــام 

يعنــي  بيبــي  أن  حيــن  فــي   ، “كاســيو”  اســم  المعتــدل 

“الفلفــل” باللغــة اإليطاليــة، وبشــكل عــام يتــم تقديــم 

ــل  ــة الرقيقــة مث هــذه الصلصــة البســيطة فــوق المعكرون

الســباغيتي أو البوكاتينــي أو اللينغويــن أو التاليولينــي.
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بيني ألفريدو لمحبي الصلصة الكريمية المنعشة في ميالنو 

هل تحب االنغماس في وعاء من السباغيتي بالجبن؟
افعل ذلك في فلورنسا 

الموضــة  عواصــم  مــن  واحــدة  تعتبــر  أنهــا  حيــن  فــي 

العالــم.  فــي  والتصميــم 

 
ً
ــا  وديناميكي

ً
ــا  مثالي

ً
ــا ــة التــي تجــد توازن ــو المدين إال أن ميالن

بيــن التاريــخ والحداثــة ســتقدم “البينــي ألفريــدو” بنــوع مــن 

، فهــذه المعكرونــة واحــدة مــن أســهل وصفات 
ً
التــوازن أيضــا

 للجمــال، 
ً
 عالميــا

ً
ألكثــر مــن ألــف عــام، كانــت فلورنســا رمــزا

فــي هــذه  فــكل شــيء  األقــل شــهرة،  أحياءهــا  حتــى 

والشــوارع  المتاحــف  إلــى  المتاجــر  مــن  مذهــل  المدينــة 

ــباغيتي  ــاق الس ــن عش ــت م ــإذا كن ــهية، ف ــة الش واألطعم

ــة طبــق “الســباغيتي أغليــو إي أوليــو” المثيــر  يمكنــك تجرب

الصلصــة البيضــاء ، وهــي ال تتطلــب ســوى الكريمــة والجبــن 

والملــح والفلفــل لصنــع صلصــة كريميــة ال بــد أن تجعلــك 

المعكرونــة  أنابيــب  يتــم حشــي  حيــث  لتذوقهــا،  تطــوق 

 . Pastitisio بالصلصــات اليونانيــة مثــل وصفــة

لالهتمــام، مــع جبنــة البارميــزان والليمــون المنعــش وصلصــة 

الفلفــل الحــار فــي األعلــى، هــذا الطبــق ســيأخذ عشــاق 

ــى  ــق إل ــراغ الطب ــى بإف ــة ال تنتهــي حت ــة فــي رحل المعكرون

ــا. ــم فلورنس ــد مطاع ــي أح ــة ف النهاي
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مدرج خورفكان ... تحفة فنية 
ار الشارقة 

ّ
ومعمارية تجذب زو

الشــارقة  إمــارة  وجماليــة  أهميــة  مــدى  يعلــم  جميعنــا 

ومــا تتمتــع بــه مــن معالــم أثريــة وفنيــة مذهلــة، وفــي 

 عــن الثلــوج واألجــواء 
ً
خضــم الســياحة الشــتوية وبعيــدا

القطبيــة، يرغــب بعــض األشــخاص بالتوجــه إلــى اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة، لمــا تتمتــع بــه مــن أجــواء شــتوية لطيفــة 

ومعتدلــة، ليحظــوا ببعــض األوقــات علــى شــواطئها الرمليــة 

الخالبــة.

حيــث تتميــز خورفــكان بكونهــا منطقــة ســاحلية رائعــة فــي 

ــة علــى خليــج ُعمــان، وتشــتهر بمعالــم بــارزة 
ّ
الشــارقة مطل

ومرافــق ترفيهيــة متعــددة تناســب العائــالت، وهنــا حديثنــا 

ســيذهب إلــى مــدرج خورفــكان الــذي يعتبــر أكبــر تحفــة فنيــة 

فــي الشــارقة.

 
ً
ــا  ثقافي

ً
ــا ــارزة ومعلم ــة ب ــة فني ــد مــدرج خورفــكان لوح يجّس

 آخــر 
ً
 فــي إمــارة الشــارقة، فــال يمكنــك أن تجــد مكانــا

ً
مبهــرا

تجتمــع فيــه الكثيــر مــن المزايــا الفريــدة دفعة واحدة ســوى 

ــة  فــي هــذا المــكان االســتثنائي، فهــذه التحفــة المعماري

تجمــع بيــن ســحر الطبيعــة وعظمــة التاريــخ وروعــة الفــن 

والثقافــة، حيــث تــم بنــاء المــدرج الــذي يعــد أكبــر المشــاريع 

ــة علــى مســاحة إجماليــة بلغــت 190  التطويريــة فــي المدين

ألــف قــدم مربــع علــى ســفح جبــل الَســْيدة، وهــو يطــل علــى 

شــاطئ مدينــة خورفــكان، مــا يتيــح للــزوار رؤيــة طبيعــة 

المدينــة مــن منظــور مــدرج نصــف دائــري، األمــر الــذي يجعــل 

 علــى زيارتكــم، حيــث يمتــاز فــن العمــارة 
ً

 رائعــة
ً

زيارتــه إضافــة

الخــاص بالمــدرج بالطابــع الرومانــي الممــزوج بعبــق التصاميــم 

اإلســالمية الغنيــة بعناصرهــا وتفاصيلهــا، ويتمتــع بواجهــات 

حجريــة تشــتمل علــى أقــواس وأعمــدة تضفــي علــى المــدرج 

لمســات هندســية إســالمية ال مثيــل لها، ويحمــل التصميم 

ــا  ــث، كم  بأســلوب عصــري وحدي
ً
ــا  تاريخي

ً
ــا ــه عمق ــي طيات ف

ــع معمــاري  ــط مــدرج خورفــكان بســاحات مصممــة بطاب يرتب

فريــد مــن نوعــه مــع لمســات زخرفيــة رائعــة تجعــل مــن 

التنــزه فــي أرجائــه تجربــة ممتعــة.
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ــة  هــذه اللوحــة األســطورية البديعــة،  ــد فــي جمالي مــا يزي

 
ً
هــو تصميــم شــالل اصطناعــي ضخــم يبلــغ ارتفاعــه 45 متــرا

بالقــرب مــن المســرح، وقــد حــرص المصممــون علــى نحــت 

الشــالل فــي الصخــور الطبيعيــة لمحــاكاة منظــر الشــالالت 

الطبيعيــة، مــع توفيــر عــدد مــن النوافــذ فــي قمــة الشــالل، 

الميــاه وهــي  بمشــهد  االســتمتاع  للــزوار  تتيــح  والتــي 

ــل. تتدفــق مــن قمــة الكهــف حتــى أســفل الجب

 ورومانســية 
ً
ومــع ســاعات المســاء يــزداد ذاك المكان ســحرا

الضوئيــة  التأثيــرات  مــن  بمجموعــة  الشــالل  إضــاءة  مــع 

ــات  ــق والخدم ــة المراف ــة بكاف ــد المنطق ــم تزوي ــة، وت الرائع

ــع. ــر مــن رائ ــزوار قضــاء وقــت أكث التــي تضمــن لل

إضافــة إلــى ذلــك يمكــن للــزوار تنــاول وجبــة ممتــازة مــن 

الطعــام فــي المطعــم الموجــود فــي الكهــف في المســرح 

ــي فــي خورفــكان. الرومان
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لماذا عليكم زيارة أسواق عيد 
الميالد في أوروبا؟

ال تــدع الطقــس البــارد يثبــط عزيمتــك فالشــتاء هــو الوقــت 

ذكريــات  كانــت  إذا  خاصــة  أوروبــا،  الستكشــاف  المثالــي 

ــوز ، فهــذا  ــا ســانتا كل ــة تــدور حــول هداي طفولتــك المفضل

يعنــي أنــك مديــن لنفســك بزيــارة أســواق عيــد الميــالد األكثــر 

إثــارة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، حيــث تفتــح أســواق 

عيــد الميــالد األوروبيــة أبوابهــا الزاهيــة فــي ألمانيــا والنمســا 

والمجــر والمملكــة المتحــدة وخارجهــا، وعلــى الرغــم مــن أن 

، إال أنهــم يشــتركون 
ً
كل ســوق يوفــر أجــواء مختلفــة تمامــا

فــي العديــد مــن اللمســات االحتفاليــة التــي تجعــل كل تجربة 

ــل  ــك وتخي ــض عيني ــي، أغم ــة مثال ــم عطل ــا حل ــدو وكأنه تب

الشــوارع الضيقــة المرصوفــة بالحصــى واألضــواء البيضــاء 

المتأللئــة المتناثــرة عبــر األكشــاك واألشــجار، كذلــك الطعام 

المحلــي اللذيــذ، هنــاك ســيمكنكم  تنــاول الطعام والشــراب 

رحلــة  أوروبــا الوســطى ضمــن  أنحــاء  والمــرح فــي جميــع 

احتفاليــة، كذلــك يمكنكــم االســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة 

الثلجيــة مــن حولكــم فــي حافلــة دافئــة.

مغامرة أوروبية من لندن
ــدن ســوق عيــد الميــالد المذهــل الخــاص بهــا  تســتضيف لن

ــارك” الخاصــة بالملكــة، حيــث تتحــول الحديقــة  ــد ب فــي “هاي

نعــم  الحرفيــة،  الشــتوية  العجائــب  أرض  إلــى  التاريخيــة 

هــذا هــو اســمها أرض العجائــب، وتجــذب العديــد مــن الــزوار 

المحلييــن والدولييــن، ويقــدم الســوق أكثــر مــن 100 لعبــة 

، إلــى جانــب معالــم جــذب ســياحية مدهشــة فــي منتصــف 

الطريــق ويضــم أكثــر مــن 200 متجــر، يقدمــون مجموعــة 

ــي  ــا، والت ــة يدوي ــات المصنوع ــا والحلوي ــن الهداي ــة م متنوع

تضمــن لــك روح االحتفــال، هــذا هــو ســوق عيــد الميــالد 

الــذي ال يمكــن تفويتــه ألولئــك الذيــن يغــادرون لمغامــرة 

ــدن. ــة مــن لن أوروبي
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تذوق معجنات براغ المغطاة 
بالسكر 

مانشستر أكثر أسواق 
 للسياح في 

ً
العالم جذبا

عيد الميالد 

 مــن الطاقة 
ً
 خاصــا

ً
تجلــب أســواق عيــد الميــالد فــي بــراغ نوعــا

االحتفاليــة إلــى جمهوريــة التشــيك حيــث تضــاء المدينــة 

ــة لضمــان انتشــار الفــرح فــي جميــع  بأكملهــا بأضــواء جميل

أنحــاء بــراغ، هنــاك عــدد قليــل مــن األســواق المختلفــة يمكنك 

ــي  ــة ف ــواق الواقع ــد األس ــن تع ــا، ولك ــا بينه ــار فيم االختي

ــة القديمــة وســاحة فاتســالف هــي األشــهر  ســاحة المدين

واألجمــل، حيــث تتميــز بأكشــاك خشــبية مزينــة بألــوان زاهيــة 

تبيــع عناصــر مثــل الشــموع المعطــرة وزخــارف األشــجار، وال 

يمكنــك تفويــت تــذوق األطعمــة التقليديــة وأخــذ عينــات مــن 

Trdelnik ، وهــي معجنــات لذيــذة مغطــاة بالســكر الســاخن، 

ــراغ هــو شــجرة  ــاب فــي ب ــارة لإلعج ــر إث وإن المشــهد األكث

عيــد الميــالد التــي أقيمــت فــي ســاحة المدينــة القديمــة.

افتتــح ســوق عيــد الميــالد فــي مانشســتر فــي عــام 1999 

ــة  ــى المملك ــر إل ــن زائ ــعة ماليي ــن تس ــر م ــذب اآلن أكث ويج

ــر لإلعجــاب 300  المتحــدة كل عــام، إذ يضــم الســوق المثي

كشــك مبهــر يقــدم كل شــيء مــن الطعــام الشــهي الــذي 

.
ً
يســتحق التــذوق إلــى الهدايــا المصنوعــة يدويــا

سالزبورغ النمسا خطوة 
إلى الوراء في الوقت 

المناسب

استمتع بهدايا برلين 
وعروض األلعاب النارية 

يعــود تاريــخ ســوق ســالزبورغ كريســتكيندل فــي ســاحة 

ــز إلــى عــام 1491، وهــو واحــد مــن أقــدم  ــز بالت دوم وريزيدن

األســواق فــي أوروبــا، محــاط بالمبانــي التاريخيــة ، ليبــدو هــذا 

ــوراء فــي الوقــت المناســب،  ــى ال ــه خطــوة إل الســوق وكأن

ــؤدي   فــي الســاحة وي
ً
ــر مــن 90 كشــكا حيــث يصطــف أكث

بانتظــام أمــام الكاتدرائيــة، كمــا هنــاك  مغنيــو الجوقــة 

مدهشــة  وزخــارف   Residenz فنــاء  فــي  ميــالد  معــرض 

تذهــل الــزوار وتؤكــد لهــم أن هــذا الســوق هــو حــدث خــاص 

بالفعــل.

استكشــف العديــد مــن أســواق عيــد الميــالد فــي ألمانيــا، 

مــن أطــول هــرم عيــد الميــالد فــي العالــم في دريســدن إلى 

ســوق Esslingen فــي العصــور الوســطى، ومــن بيــن جميــع 

WeihnachtsZau-  أســواق عيــد الميــالد فــي برليــن ، يعــد

أنــه  ber Gendarmenmarkt هــو األكثــر شــعبية، حيــث 

محــاط بالكاتدرائيــة األلمانيــة والكاتدرائيــة الفرنســية وقاعــة 

ــه كبســولة  ــدو وكأن الحفــالت الموســيقية فــي برليــن ، ويب

زمنيــة مغلقــة مــن الماضــي.

تصطــف خيــام بيضــاء ال حصــر لها فــي الســاحة ، وكل واحدة 

ــا فــي الوســط  ــة، أم مغطــاة باألضــواء والديكــورات الجميل

مباشــرة توجــد شــجرة عيــد الميــالد العمالقــة التــي تضــيء 

المنطقــة بأكملهــا، كمــا يبيع كل كشــك في الســوق هدايا 

عيــد الميــالد الفريــدة مــن نوعهــا ، مــن الكعــك والبســكويت 

 مــن جميــع 
ً
 إلــى األلعــاب المصنوعــة يدويــا

ً
المصنــوع محليــا

األشــكال واألحجــام، وينتهــي الحــدث بعــرض هائــل لأللعــاب 

الناريــة يمكــن رؤيتــه مــن علــى بعــد عــدة أميــال.
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صور تذكارية مبهجة عند 
شجرة فيينا العمالقة 

يمكنــك التنــزه حول أســواق عيــد الميالد الســحرية في قصر 

ــة،  ــا اإلمبراطوري ــة فــي فيين شــونبرون وســاحة قاعــة المدين

ــا ، يعــد  ــالد فــي فيين ــد المي  لعي
ً
ــن 12 ســوقا ولكــن مــن بي

Christkindlmarkt علــى Rathausplatz األكبــر إلــى حــد 

ــاك  ــة راتهــاوس ، وهن ــذي يقــع أمــام قاعــة مدين بعيــد، وال

عــدد ال يحصــى مــن األكشــاك واألضــواء والديكــورات، أمــا 

روح  عــن  المنبثقــة  الجميلــة  بالهدايــا  تعــج  فهــي  الزوايــا 

الميــالد وال تنســى أخــذ بعــض الصــور التذكاريــة عنــد شــجرة 

عيــد الميــالد العمالقــة التــي تضــيء المنطقــة بأكملهــا 

ــاح. ــر مــن 2000 مصب بأكث

“عجائب الشتاء” أكبر 
أسواق عيد الميالد في 

بلجيكا 
مــا رأيكــم أن تكتشــفوا عجائــب الشــتاء فــي قلــب بروكســل 

التاريخــي، حيــث أن هــذا المــكان يضــج بفرحــة عيــد الميــالد،  

مليئــة  والنظــر  العيــن  مــد  علــى  واألكشــاك  والمحــال 

باألطعمــة والهدايــا ومســتلزمات االحتفــال المبهــج، ،عجائــب 

الشــتاء فــي بروكســل )Plaisirs d’hiver( هــي أكبــر ســوق 

لعيــد الميــالد فــي جميــع أنحــاء بلجيــكا وهــي غــذاء حقيقــي 

يشــبع الحــواس.
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جوهرة أسرار 
اسطنبول ... 

حي بالط الملون 
واحــدة مــن أفضــل الجواهــر الخفيــة فــي اســطنبول هــو الحي 

ــة  ــالط، هــذه المنطقــة القديمــة المليئ الملــون المســمى ب

ــة والمقاهــي ســتمنحك  ــة الجميل ــازل الخشــبية الملون بالمن

علــى الفــور مشــاعر جيــدة.

ــد دخولــك هــذا الحــي القديــم ستشــعر للوهلــة األولــى  عن

ــة  ــي الخشــبية الملون ــك خــارج اســطنبول، ســتذهلك المبان أن

ــام، كمــا ســيمنحك  ــل 200 ع ــى قب ــي يعــود تاريخهــا إل الت

ــف  ــة واســعة الطي ــة هال ــي المنطق ــودودون ف الســكان ال

ــي مــن  ــج مثال ــة والراحــة النفســية، وهــو مزي فــي الطمأنين

ــي فــي اســطنبول. ــم األوروب ــخ والتصمي ــون والتاري الل
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يقــع حــي بــالط فــي منطقــة الفاتــح، غربــي منطقــة أمينونــو 

الشــهيرة، ويعتبــر مــن أجمــل أحيــاء اســطنبول، إذ يتألــق 

التاريخيــة  ومبانيــه  باألحجــار  المرصوفــة  الضيقــة  بأزقتــه 

اليونســكو  قائمــة  ضمــن  تصنيفــه  تــم  وقــد  القديمــة، 

ــس  ــة وكنائ ــان تاريخي ــه مــن مب ــراث العالمــي، لمــا يحتوي للت

أرثوذكســية ومــدارس ومعابــد للجاليــات اليونانيــة واألرمنية، 

ــر  ويتــم فيــه تصويــر مسلســل الحفــرة الشــهير حيــث يعتب

هــذا الحــي بيئــة خصبــة بديكــورات جاهــزة لتصويــر أجمــل 

األفــالم والمسلســالت التركيــة.

كمــا يضــم حــي بــالط العديــد مــن المعالــم التاريخيــة التــي 

يمكنــك زيارتهــا مثــل الكنيســة الحديديــة التــي تســتقطب 

العديــد مــن الســياح، ومعبــد أهريــدا الــذي يعــود تاريخــه 

للقــرن الخامــس عشــر، كمــا يضــم حــي بــالط “كنيســة 

ومتحــف شــورا” وهــي مثــال شــاهد علــى الجــذور البيزنطيــة 

واألرثوذكســية لهــذا الحــي التاريخــي، إضافــة إلــى ذلــك فــإن 

للطابــع اإلســالمي بصمتــه فــي حــي بــالط حيــث يتواجــد فيــه 

جامــع عثمانــي عريــق هــو جامــع “فــّروح كتهــدا”.

كنيسة سورب هرس 
داغابيت

تجــد  ســوف  بالكنائــس،   
ً
مهتمــا تكــن  لــم  ولــو  حتــى 

التــي يمكنــك  الجيــدة  أحــد األشــياء  أن كنيســة ســورب 

اكتشــافها فــي بــالط اســطنبول، علــى الرغــم مــن أنهــا ال 

ــل مــن الشــقق  ــدو وكأنهــا عــدد قلي ــل تب ــدو كنيســة ، ب تب

 
ً
، ولكــن إذا مــررت عبــر البوابــة ، فســتصادف فنــاء صغيــرا

والكنيســة التــي يمكنــك الدخــول إليهــا.

شارع كيريميت

ة فانار للروم 
ّ
اكتشف كلي
األرثوذكس

الشــارع هــو موطــن لجميــع المنــازل التاريخيــة الجميلــة ، 

ومعظمهــا يتــراوح عمــره بيــن 50 و 200 عــام، ويعــد شــارع 

ــالط. كيريميــت هــو المنطقــة األكثــر شــعبية فــي ب

ــة باســم القلعــة الحمــراء ، أو المدرســة  تعــرف هــذه الكلّي

ــت تعــرف باســم المدرســة العظيمــة لألمــة  الحمــراء ، وكان

عنــد اإلغريــق، افتتحــت هــذه المدرســة فــي عــام 1454 وال 

ــا هــذا، بســبب شــكلها الشــبيه  ــى يومن ــة حت ــزال مفتوح ت

بالقلعــة، وغالبــا مــا يشــار إلــى كلّيــة فانار للــروم األرثوذكس 

باســم “أكبــر قلعــة فــي أوروبــا”.

كنيسة ومتحف شورا
تعــد كنيســة شــورا  مثــال شــاهد علــى الجــذور البيزنطيــة 

واألرثوذكســية لهــذا الحــي التاريخــي وقــد كان المتحــف 

ــص  ــة المخل ــمها ”كنيس ــيحية اس ــة مس ــن كنيس ــارة ع عب

الــى متحــف  تــم تحويلهــا  المقــدس” وفــي عــام 1948 

“شــورا” كمــا ويحتــوي المتحــف علــى الكثيــر مــن اللوحــات 

الفنيــة والفسيفســاء، واللوحــات الجداريــة الرائعــة.
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اقِض أجمل األوقات في 
مقاهي بالط 

للطابع اإلسالمي بصمة 
خاصة في بالط 

ــع  ــن المقاهــي ذات الطاب ــد م ــالط العدي ــي ب ــي ح تنتشــر ف

ــوس فيهــا  ــك الجل ــز والشــكل الجميــل والتــي بإمكان الممي

واحتســاء العديــد مــن المشــروبات وال تتعجــب إذا مــا قامــت 

تنتشــر  حيــث  الجلســة  بمشــاركتك  الحــي  قطــط  بعــض 

ــة والتــي يحبهــا الســياح  ــد مــن القطــط الجميل ــاك العدي هن

ــا الصــور. ويلتقطــون له

يتألــق الجامــع العثمانــي العريــق “فــّروح كتهــدا” فــي بــالط 

، والــذي ُبنــي عــام 1562، فــي عهــد الســلطان ســليمان 

القانونــي، وصممــه المعمــاري الشــهير “ِســنان” الــذي عمــل 

علــى شــموخ مئذنتــه المبهــرة وأصالــة نقوشــه اإلســالمية 

 للدراويــش علــى مــدى 
ً
الرائعــة، وقــد كان الجامــع مخصصــا

ســنين طويلــة.

إضافــة لذلــك البــد أن تســمعوا آذانــات جامــع ســليم يافــوز 

أحــد المعالــم المعروفــة علــى أفــق اســطنبول، إذ يقــع علــى 

قمــة التــل الخامــس المطــل علــى القــرن الذهبــي ، ويمكــن 

ــالط، يتكــون هــذا  ــه للصــالة فــي شــوارع حــي ب ســماع آذان

المســجد مــن قســمان، إن الجــزء الداخلــي بســيط إلــى حــد ما 

مــع غرفــة بيضــاء مشــرقة و زخرفــة فسيفســائية جميلــة، 

و لكــن الجــزء الخارجــي هــو مــا يجعــل هــذا المســجد مذهــال.
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ليونيل ميسي نجم العالم 
الرياضي 2022 

 لنــادي برشــلونة والمنتخــب األرجنتينــي، 
ً
لويــس ليونيــل أندريــس “ليــو” ميســي هــو العــب كــرة قــدم أرجنتينــي يلعــب مهاجمــا

 بكــرة القــدم منــذ نعومــة أظفــاره، 
ً
منــذ ســن13 ، ولــد ميســي فــي 24 يونيــو 1987 فــي روزاريــو، األرجنتيــن، وكان شــغوفا

عاصــر شــقيقاه األكبــران فــي لعــب الكــرة، وكان ال يهــاب المكــوث أمــام الكبــار مــن أصدقــاء أشــقائه واللعــب معهــم، وعنــد 

اتمامــه الثمــان ســنوات دخــل ليــو نظــام الشــباب فــي Newell’s Old Boys ، وهــو نــاد مقــره روزاريــو.

لــم تكــن طفولــة ميســي انســيابية كغيــره مــن األطفــال 

ــي مــن  ــه يعان ــى أن ــم تشــخيصه فــي ســن مبكــرة عل ــل ت ب

مشــكلة صحيــة بســبب نقــص الهرمونــات ممــا قــد يحــد مــن 

ــاع  ــى اتب ــيكليا ، إل ــي وس ــداه خورخ ــع وال ــا دف ــوه، مم نم

 مــن حقــن هرمــون النمــو ليــال، إال أن هــذا كان 
ً
 خاصــا

ً
نظامــا

ــة. ــة بالنســبة للعائل  للغاي
ً
مكلفــا

كمــا قــاد ميســي برشــلونة إلــى ثــروة مــن النجاحــات ، وعلــى 

األخــص فــي عــام 2009 ، عندمــا فــاز فريــق القــدم اليســرى 

وكأس  اإلســباني  والــدوري  أوروبــا  أبطــال  دوري  بألقــاب 

الســوبر اإلســباني، وبعــد حصولــه علــى المركــز الثانــي مرتيــن 

متتاليتيــن ، حصــل علــى  أول جائــزة FIFA  “أفضــل العــب فــي 

العالــم” وجائــزة الكــرة الذهبيــة.

أثــار ميســي مقارنــات كبيــرة فــي الوســط الرياضــي العالمــي 

مــع العــب كــرة القــدم األرجنتيني الشــهير” دييغــو مارادونا” 

وذلــك بالنســبة لقصــر قامــة ميســي  التــي تبلــغ 5 أقــدام و 

 إلــى جنــب مــع ســرعته وأســلوبه الهجومــي 
ً
7 بوصــات، جنبــا

الــذي ال هــوادة فيــه.

ــق  ــد أن واف ــبانيا بع ــى إس ــن إل ــن األرجنتي ــي م ــل ميس انتق

ــادي برشــلونة علــى دفــع تكاليــف عالجــه الطبــي، وهنــاك  ن

اكتســب شــهرة كواحــد مــن أعظــم الالعبيــن فــي التاريــخ، 

 
ً
حيــث ســاعد ناديــه علــى الفــوز بأكثــر مــن عشــرين لقبــا

وبطــوالت عديــدة.

فــي ســن 16 ، ظهــر ميســي ألول مــرة مــع نــادي برشــلونة 

، ووضــع نفســه فــي كتــب األرقــام القياســية فــي 1 مايــو 

ــى اإلطــالق، وفــي   عل
ً
ــا 2005 ، كأصغــر العــب يســجل هدف

نفــس العــام  قــاد األرجنتيــن إلــى اللقــب فــي كأس العالــم .
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ومدهــش،  ســاحر  بشــكل  االســتمرار  إلــى  دفعــه  ممــا 

 جديــدة لمراوغــة المدافعيــن أثنــاء قيــادة 
ً
واكتشــاف طرقــا

برشــلونة إلــى الــدوري اإلســباني وبطولــة كأس الســوبر 

اإلســباني فــي عامــي 2010 و 2011 ، باإلضافــة إلــى لقــب 

دوري أبطــال أوروبــا 11.

ومــع مطلــع 2012 شــرع ميســي فــي هجــوم شــامل علــى 

كتــب األرقــام القياســية وأصبــح أول العــب يســجل خمســة 

أهــداف فــي مبــاراة بــدوري أبطــال أوروبــا فــي أوائــل مــارس ، 

وبعــد بضعــة أســابيع تجــاوز الرقــم القياســي لنــادي ســيزار 

 ليصبــح هــداف برشــلونة الخــارق، 
ً
رودريغيــز البالــغ 232 هدفــا

 آخــر عندمــا فــاز بجائــزة FIFA  بالكــرة 
ً
 قياســيا

ً
وليحطــم رقمــا

بعــد مســاعدة   ،2013 ينايــر  فــي  الرابعــة  للمــرة  الذهبيــة 

برشــلونة علــى تحقيــق ثالثيــة تاريخيــة ثانيــة فــي عــام 

 FIFA 2015 ، تــم تكريمــه بــكأس الكــرة الذهبيــة الخامســة

 
ً
 جديــدا

ً
بعــد أربــع ســنوات، ليضــع ميســي مــرة أخــرى معيــارا

ــه علــى الكــرة الذهبيــة السادســة  للتميــز مــن خــالل حصول

.2019

وعلــى الرغــم مــن كل نجاحــه مــع برشــلونة ، تعــرض ميســي 

النتقــادات بســبب عــدم قدرتــه علــى مســاعدة المنتخــب 

 ”La Albiceleste“ األرجنتينــي علــى الفــوز بلقــب كبيــر، قــاد

إلــى نهائــي كأس العالــم 2014 ، وحصــل علــى لقــب أفضــل 

العــب فــي البطولــة ، علــى الرغــم مــن خســارة فريقــه أمــام 

ألمانيــا. 

الثانيــة علــى  ، بعــد خســارة األرجنتيــن  وفــي عــام 2016 

ــا أمريــكا ،  ــة كوب التوالــي أمــام تشــيلي فــي نهائــي بطول

أعلــن ميســي أنــه ســينهي مســيرته مــع المنتخــب الوطنــي، 

ــه تراجــع عــن قــراره. إال أن

حــل ليونيــل ميســي فــي 5 أغســطس عــن نــادي برشــلونة 

اإلســباني بعــد مســيرة مميــزة امتــدت مــن عــام 2000 إلــى 

ــي  ــة لمحب ــواء حزين ــر الصحفــي فــي أج ــد المؤتم 2021، وعق

ــث أجهــش  ــي ميســي حي ــم األرجنتين ــادي برشــلونة والنج ن

بالبــكاء عنــد تصريحــه بتركــه للنــادي.

حياته الشخصية ومــع حلــول 2022 حصــل قائــد منتخــب األرجنتيــن ليونيــل 

ميســي، الــذي فــاز بــكأس العالــم فــي كــرة القــدم 2022 

فــي قطــر، علــى لقــب نجــم العالــم الرياضــي للعــام  2022، 

وحصــل مهاجــم فريــق باريــس ســان جيرمــان الفرنســي علــى 

منــح ألفضــل العــب فــي العالم  
ُ
جائــزة الكــرة الذهبيــة - التــي ت

بعــد تســجيله ســبعة أهــداف فــي خامــس نهائيــات لــكأس 

العالــم يخوضهــا مــع منتخــب بــالده.

حيــث ســجل ميســي هدفيــن فــي نهائــي كأس العالــم ثــم 

ســجل هدفــا مــن ركلــة لتفــوز األرجنتيــن علــى فرنســا بأربعــة 

أهــداف مقابــل هدفيــن بعــد مبــاراة اســتمرت 120 دقيقــة 

انتهــى وقتهــا األصلــي واإلضافــي بالتعــادل بثالثــة أهــداف.

ومعنــى ذلــك أنــه أضــاف جائــزة جديــدة إلــى ســجل الكــوؤس 

الــذي يحتــوي علــى لقــب الكــرة الذهبيــة ســبع مــرات، الــذي 

يمنــح ألفضــل العــب فــي العالــم كل عــام - ولقــب دوري 

أبطــال أوروبــا، وكأس كوبــا أميــركا، وعشــرة مواســم فــي 

الــدوري اإلســباني مــع نــادي برشــلونة، وموســم واحــد فــي 

الــدوري الفرنســي مــع باريــس ســان جيرمــان.

ــد الماضــي:  ــم األح ــع كأس العال ــد أن رف ــال ميســي بع وق

“هــذا مــا يحلــم بــه الجميــع وهــم صغــار. وقــد حالفنــي الحــظ 

ــي،  ــى كل شــيء. ومــا كان ينقصن بمــا يكفــي للحصــول عل

وجدتــه هنــا”.

 فــي تشــرين الثانــي- نوفمبــر 2012، عندمــا 
ً
أصبــح ميســي أبــا

 
ً
ــا أنجبــت حبيبتــه، أنطونيــال روكــوز Antonella Roccuzzo ابن

اســمه تياجــو Thiago، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015، ُولــد 

الثانــي ماتيــو Mateo، عقــد ميســي وأنطونيــال  ابنهمــا 

 
ً
ــا ــالً ثالث ــا طف ــد أنجب ــو 2017، وق ــران- يوني ــي حزي ــا ف قرانهم

اســمه تشــيرو.
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ما هي صفات المسافر 
األخالقي ؟ 

 للرحــالت 
ً
 مميــزا

ً
تعتبــر فتــرة األعيــاد والعطــالت موســما

عشــاق  مــالذ  هــو  الشــتاء  أن  كمــا  الســفر،  وتنقــالت 

ــج الجليــدي واكتشــاف أكثــر األماكــن رومنســية حــول  التزل

العالــم، لكــن هنــاك الكثيــر مــن الســياح ممــن يعانــون بعــض 

المشــاكل أثنــاء ســفرهم ممــا يعكــر صفوهــم ويبعــث 

فيهــم عــدم الراحــة واالطمئنــان، ويعــود ذلــك فــي الحقيقــة 

إلــى عــدم معرفتهــم بقواعــد البلــد التــي يزورونهــا وضوابــط 

االتيكيــت التــي يجــب عليهــم التقيــد بهــا، فمــا هــي أهــم 

األمــور الواجــب اتباعهــا مــن قبــل الســياح أثنــاء رحالتهــم فــي 

ــم؟ ــدان العال ــف بل مختل

فــي البدايــة إن تصرفاتنــا مــع كل خيــار مــن خيــارات اإلقامــة 

والطعــام والتحــرك وقضــاء الوقــت خــالل الســفر، لديهــا 

، وكل 
ً
ــدا ــة ج ــو بنســبة ضئيل ــم ول ــر العال ــى تغيي القــدرة عل

إنســان علــى هــذه األرض قــادر علــى إحــداث الفــرق والتأثيــر 

ــة أو ســلبية. ــة إيجابي بطريق
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احترم عادات وتقاليد 
وثقافة البلد الذي ستزوره

هل فكرت بطريقة التقاطك 
للصور؟

قــد يقــع بعــض الســياح بمشــكلة عــدم وعــي طقــوس 

لهــم ســمعة ســيئة  يســبب  يزورونــه، ممــا  الــذي  البلــد 

ــا عمــل  ــك يجــب علين ــد، لذل ــي لهــذا البل ــن المجتمــع األصل بي

دراســة كاملــة عــن أي مجتمــع قبــل الدخــول إليــه، واحتــرام 

سياســة المقاهــي والمجمعــات الكبيــرة، وتعلــم آداب األكل 

والتحيــة وتقاليــد البيئــات المختلفــة واتباعهــا، كذلــك األمــر 

يجــب عليــك أن  تــدرس نمــط المالبــس الســائدة، مثــال إذا 

 فــال داعــي الســتفزاز الســكان 
ً
 محافظــا

ً
كنــت تــزور بلــدا

المحلييــن بطريقــة لباســك الفاضحــة وغيــر المراعيــة لعــادات 

وتقاليــد البلــد، يمكنــك الحصــول علــى كافــة تفاصيــل البلــد 

ــده  ــه وتقالي ــه عادات ــا في ــك بم ــاء إجازت ــاره لقض ــذي تخت ال

مــن خــالل بحــث ســريع فــي “غوغــل” )Google(، أو البحــث 

فــي بعــض المواقــع المتخصصــة بالســياحة والســفر وهــي 

كثيــرة وتعطيــك تفاصيــل كاملــة وشــاملة حــول البلــد الــذي 

ــب الســياح الخضــوع  ــك يجن ــك، وكل ذل ــه إجازت ســتمضي في

ــرض للمشــاكل. ــات والتع ــى التحقيق إل

ــه  ــد قيام ــور عن ــن الص ــر م ــاط الكثي ــب بالتق ــا ال يرغ ــن من م

برحــالت ســياحية حــول العالــم،  فالصــور توثــق لنــا هــذه 

ــى  ــن عل ــا قادري ــا فيهــا ســعداء، وتجعلن ــي كن اللحظــات الت

 مــا قــد قــام 
ً
اســترجاع ذكرياتنــا، لكــن تخيــل أن شــخصا

اآلخريــن،  خصوصيــة  يحتــرم  ولــم  العشــوائي  بالتصويــر 

بالتأكيــد هــذا األمــر قمــة باإلزعــاج.

، وهنــاك الكثيــر مــن 
ً
 فتذكــر أن الصــور هــي شــيء خــاص جــدا

الثقافــات التــي تنظــر إليهــا بطريقــة مختلفــة عــن ثقافتــك 

وعاداتــك وتقاليــدك.

عليك بدعم المشتريات 
المحلية لكل بلد تزوره

حافظ على نظافة المكان 
والبيئة

 مــا اشــتِر مــا تحتــاج إليــه مــن ميــاه وبقالــة 
ً
حيــن تــزور بلــدا

مــن محــالت البقالــة الصغيــرة فــي الحــي الــذي تســكنه، وال 

تشــتر مــن مراكــز التســوق الكبيــرة، وتذكــر أنهــا غنيــة بمــا 

فيــه الكفايــة، وكذلــك الحــال فــي التعاقــد مــع مكاتــب 

وتذكــر  لــك،  داخليــة  رحــالت  لتنظيــم  الصغيــرة  الســياحة 

ــك مــن الســوق المحلــي  ــا التذكاريــة الخاصــة ب شــراء الهداي

بــدالً مــن متجــر الهدايــا فــي المطــار، أمــا بالنســبة للطعــام 

فلــم تجــرب الطعــام المحلــي للشــعوب التــي تزورهــا، وهــل 

هنــاك أطيــب وأجمــل مــن تنــاول وجبــة طعــام تقليديــة فــي 

المطاعــم الشــعبية الصغيــرة والكثيــرة المنتشــرة فــي 

ــوارع. الش

 كان مكانــك إيــاك أن تتــرك األوســاخ 
ً
 كانــت وجهتــك وأيــا

ً
أيــا

والزجاجــات الفارغــة واألكيــاس المهملــة خلفــك وتمضــي، بــل 

 المحافظــة علــى نظافــة الشــواطئ والمنتزهات 
ً
عليــك دائمــا

الســياحية  األماكــن  تــزور  كنــت  إذا  وخاصــة  والشــوارع، 

ــة. والدينيــة الخاصــة بــكل مدين

 
ً
أمــا إذا كنــت مــن هــواة الســباحة والغطــس فــال تعــث خرابــا

ــات البحريــة التــي لطالمــا أدخلــت  بالشــعب المرجانيــة والكائن

البهجــة والراحــة إلــى نفــوس البشــر.
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ال مانع من بعض الهدايا 

اتيكيت وسائل النقل 

 يعــود 
ً
 وطبعــا

ً
 ومهذبــا

ً
يعتبــر تقديــم هديــة مــن بلــدك لطيفــا

ذلــك إلــى نــوع الهديــة، وإذا كنــت الشــخص الــذي يتلقاهــا، 

فكــن علــى درايــة بــآداب فــي هــذا البلــد، ففــي بعــض األماكن 

مــن الخطــأ فتــح الهديــة أمــام الشــخص الــذي يقدمهــا.

عندمــا تكــون فــي حافلــة أو قطــار انتظــر حتــى يتمكــن 

الشــخص المجــاور بــأن يســتقل العربــة أوال ، ال تضــع قدميــك 

ــار الســن أو إمــرأة  ــت كب ــى المقاعــد، وإذا رأي ــك عل أو حقيبت

حامــال، فحــاول أن تقــدم مقعــدك لهــا، كمــا عليــك االنتبــاه 

 مــع 
ً
إلــى نفســك واتجاهــك عندمــا تعطــس، فكــن حــذرا

اتجاهــك حتــى ال تزعــج الغيــر، وعنــد التحــدث اخفــض مــن 

صوتــك ســواء مباشــرة أو علــى الهاتــف.

علــى  احــرص  الطائــرة  علــى متــن  تكــون  عندمــا   ...  
ً
أخيــرا

مراعــاة قواعــد الســالمة، ال تمــد قدمــك لظهــر المقعــد 

أمامــك لكــي ال تزعــج الشــخص المجــاور لــك فيــه ، وإذا كنــت 

تصطحــب معــك أطفــاال فحــاول أن ال يقومــوا بأفعــال تزعــج 

ــع. ــل للجمي ــيكون أفض ــذا س ــن، فه اآلخري
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تفسيرات صحية
ماهي أسباب الرغبة بتناول 

السكريات بعد وجباتنا الرئيسية؟ 
عنــد تنــاول الســكر يقــوم الجســم بإفــراز مــا يعــرف بهرمــون الســعادة أو الدوباميــن، لذلــك يرتبــط عنــد اإلنســان تنــاول 

 لإلحســاس بالرضــا 
ً
الســكريات بإحســاس الســعادة, كمــا يعــّد أكل الحلويــات والســكريات عنــد كثيــر مــن األشــخاص مصــدرا

ــق. ــزن أو الضي ــد الشــعور بالح ــاول هــذه المأكــوالت عن ــى لتن ــر إل ــأ الكثي ــك يلج والســعادة، لذل

“تفسيرات صحية“

لكن لماذا اعتدنا على 
تناول الحلويات بعد وجبات 

الطعام؟ 
إلــى  تعــود  قــد  العــادة  هــذه  أن  العلمــاء  بعــض  يرجــح 

الطفولــة المبكــرة؛ حيــث إن الكثيــر مــن األمهــات يلجــأن إلــى 

تحفيــز أطفالهــن علــى إنهــاء الوجبــة عــن طريــق مكافأتهــم 

بالحلويــات مباشــرة فــي حــال االنتهــاء مــن األكل، ومــن هنــا 

ــاط بالفكــرة. ــدأ االرتب يب

مــن وجهــة نظــر ثانيــة قــد تكــون للرغبــة فــي اســتهالك 

يفــزر  إذ  الجســم  فــي  بالهرمونــات  عالقــة  الســكريات 

الجســم هرمــون الشــبع الــذي يعــرف باســم  Leptin، وهــو 

ــره  الهرمــون المســؤول عــن إرســال رســائل إلــى المــخ لتخب

بالتوقــف عــن األكل؛ ألننــا وصلنــا إلــى مرحلــة الشــبع، هنــاك 

حالــة تعــرف بمصطلــح Leptin Resistance ، وفيهــا يعجــز 

الهرمــون عــن إيصــال األمــر إلــى المــخ؛ لذلــك يفقــد الجســم 

اإلحســاس بالشــبع. وفــي المقابــل هنــاك هرمــون الجــوع 

الــذي يعــرف  عليــه  Ghrelin، الــذي بــدوره ينبــه الجســم 

إلــى ضــرورة األكل.

وفــي هــذه الحالــة، قــد يعانــي الشــخص إمــا مــن مشــكلة، 

 
ً
دائمــا الشــبع، وبالتالــي يشــعر  وهــي مقاومــة هرمــون 

ــل،  ــات الرئيســة قلي ــة الوجب ــوع أو أن اســتهالكه لكمي بالج

وبالتالــي يســتمر هرمــون الجــوع فــي إرســال رســائل الجــوع، 

الحــل  هــو  الســكريات  اســتهالك  الحالتيــن  كلتــا  وفــي 

المفضــل بالنســبة إلــى الجســم؛ حيــث إنــه يوفــر الطاقــة 

للجســم بشــكل أســرع.

أمــا بالنســبة لــألكل الســريع، يعــّد األكل بســرعة إحــدى 

الســكريات  علــى  بالحصــول  برغبتنــا  المتعلقــة  المشــاكل 

، حيــث إن المــخ يحتــاج إلــى وقــت ليســتوعب كميــة 
ً
أيضــا

األكل التــي يتناولهــا األشــخاص، لذلــك نجــد أن األشــخاص 

الذيــن يتناولــون األكل بســرعة عــادة مــا يســتهلكون كميــة 

أكل أكبــر بكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يتناولــون األكل ببــطء، 

لذلــك يلجــأ األشــخاص إلــى تنــاول الحلويــات والســكريات بعــد 

ــة. الوجب

لنأتــي إلــى التفســير الرابــع حيــث يقــوم هــذا التفســير 

علــى احتــواء الوجبــة علــى نشــويات ســريعة االمتصــاص، أو 

ــي  ــرف High Glycemic Index Carbohydrate، الت ــا يع م

ــريع بعــد  ــبب فــي رفــع مســتوى الســكر بشــكل س تتس

تناولهــا، وبالتالــي يقــوم الجســم بإفــراز كميــة كبيــرة مــن 

ــض بدورهــا مســتوى الســكر بشــكل 
ّ

األنســولين التــي تخف

مفاجــئ، األمــر الــذي يجعــل الجســم بحاجــة إلــى إعــادة 

اســتهالك الســكريات مــرة أخــرى لضبــط مســتوى الســكر، 

األبيــض، والمعكرونــة، واألرز  الخبــز  ومــن هــذه األطعمــة 

األبيــض، والبطاطــس، والمشــروبات الغازيــة.
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ن
َ
ي

ْ
ب
َ
مر

 المكونات 
  1  ونصف كوب أرز بسمتي.

 سمنة أو زيت نباتي.

 2 حبة بصل متوسطة.

 1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

 1 ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مبشور.

 شرائح فليفلة حدة )اختياري(

بهارات حبة كاملة: 3 حبة لومي، عود قرفة، 2 ورقة 

 غار.

بهارات مطحونة: ) 1 ملعقة صغيرة من: كركم، 

كاري، بهارات سمك إن وجد( ، )نصف ملعقة صغيرة 

من كزبرة يابسة، بابريكا، كمون( ، ملح وفلفل حسب 

 الرغبة.

 3 حبة بندورة مفرومة ناعم.

 1 ملعقة كبيرة رب بندورة.

   جمبري / روبيان كبير.

 ربع كوب شبت.

 نصف كوب كزبرة خضراء.

 برش قشرة ليمونة واحدة.

 ماء ألرز البسمتي ) لكل كوب أرز : كوب ونصف ماء(.

 طريقة التحضير 
  - نقوم بتقلية البصل والثوم و الزنجبيل و الفليفلة 

 الحدة مع السمنة والزيت.

  - نضيف لهم البهارات الصحيحة والمطحونة السابقة 

 ونحمصهم قليالً.

  - نضيف البندورة و رب البندورة ونتركهم على النار 

.
ً
 حتى تنضج البندورة جيدا

يه مع الخليط السابق 
ّ
    - نقوم بإضافة القريدس ونقل

لمدة 4-5 دقائق ثم نضيف كمية الشبت والكزبرة 

 الخضراء وبرش الليمون ونقلبهم لمدة دقيقة.

 نصف كمية القريدس والصوص السابق.
ً
     - نضع جانبا

بهم ونغطيهم 
ّ
  -   نضيف األرز البسمتي والماء، نقل

ونتركهم على نار قوية حتى ينشف الماء قليالً، ثم 

 نضعهم على نار هادئة حتى ينضجوا.

  -   عندما ينضج األرز نقوم بسكبه بصحن التقديم 

ونضع نصف كمية القريدس و الصوص المتبقية على 

 الوجه بعد تسخينهم.

  - تقدم مع صوص الدقوس أو الطحينة.

 طريقة التحضير 
 الطبقة االولى:

نطحن بسكويت دايجستف ونضيف ٕاليه زبدة طرية 

ونعجنهم ثم نرصهم في قالب التشيز كيك ونضعه 

بالبراد.

  الطبقة الثانية:
-نخفق الجبنة حتى تصبح طرية ثم نضيف السكر ، 

 نشاء الذرة، فانيال، البيض ،وصفار البيض ونخفقهم.

-في وعاء آخر نخفق الكريما السائلة مع )الكاكاو 

 المذوب بالماء ساخن(.

-نضيف الكريما إلى المزيج السابق ونخلطهم 

 بالسباتوال.

 -على حمام مأيي نذوب الشوكوال.

-نضيف الشوكوال المذوبة إلى الخليط السابق 

 ونقلبهم.

-نصب المزيح في قالب التشيز كيك، ثم نغلف القالب 

بورق قصدير )حتى ال يدخل الماء إلى داخل القالب( 

 ونضعه في صينية أكبر مع ماء ساخن )حمام مأيي(.

 -يخبز بالفرن لمدة ساعة على حرارة 200 درجة.

-يترك حتى يصبح بحرارة الغرفة  ثم يوضع بالبراد لمدة 

 أدناها  ليلة كاملة.

-عند التقديم يفك قالب التشيز كيك ويزين وجهه 

بالطريقة المفضلة إليكم.

تشيز كيك الشوكوال المخبوز
Baked chocolate cheesecake

 المكونات
 الطبقة االولى:	 

 400 غ بسكويت دايجستف.

100 غ زبدة.

 الطبقة الثانية:	 

500 غ جبنة كريمية )فيالدلفيا أو كيري()طرية 

 أي بحرارة الغرفة(.

 150 غ سكر.

 1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة.

 فانيال.

 3 بيض.

 3 صفار بيض.

 150 مل كريما حلويات سائلة.

 1 ملعقة صغيرة كاكاو مذوبة بملعقة ماء ساخن

175 غ شوكوال )حلوة أو ّمرة حسب الرغبة(.
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هل أنتم ممن يتمتعون بشخصية قوية؟
إليكم هذا االختبار الذي يكشف لكم خبايا شخصيتكم: 

هل تمتلكون الجرأة على قول كلمة ال ورفض
ما ال ترغبون به؟  

إذا أردتم خوض هذه المغامرة عليكم اإلجابة عن هذه األسئلة المستنبطة

من قواعد علم النفس والتي تشير إلى درجة ثقتكم بأنفسكم:

ال يحتمل  

في غاية الصعوبة  

 
ً
ممكن جدا  

1

2

3

التحدث أمام مجموعة هو 

متعة تفتح أبواب الحوار 

 ومحرجة
ً
مهمة صعبة جدا

أمر دقيق وغير سهل 

1

2

3

ا ما تشعر كما لو أنك مضطر إلى تبرير أفعالك لآلخرين
ً
غالب

ال أوافق  

 
ً
أحيانا  

 
ً
دائما  

1

2

3

هوايتك المفضلة هي 

ممارسة الرياضة أو المراسلة 

حضور فيلم

الرسم أو الغناء أو الكتابة  أو القراءة 

1

2

3

ما هو شعورك عند النظرة إلى
األشخاص الخجولين؟ 

االنزعاج 

التفهم 

رؤية الذات في مرآة 

1

2

3

السفر للمرة األولى تم

من دون مرافقة 

مع بعض المرافقين 

إلى منطقة أخرى في البلد نفسه 

1

2

3

التصرف أمام تردد شريكك في
اختيار الطعام في المطعم 

االختيار بالنيابة عنه 

 
ً
الشعور بالحيرة أيضا

تقديم النصائح 

1

2

3

النتيجة
بعد اإلجابة على أسئلة تحليل الشخصية في علم النفس من خالل هذا

 على النتائج: 
ً
االختبار يجب االطالع أخيرا

1-  في حال تم في أكثر األحيان اختيار اإلجابة الرقم 1 فهذا يدل على التمتع بثقة كبيرة بالنفس،

وهذا الخيار يعني قوة الشخصية والقدرة على تخطي الكثير من العقبات والتصميم على تحقيق األهداف

 بلغت صعوبتها. 
ً
أيا

2-  إذا تم اختيار اإلجابة الرقم 2 في معظم األحيان، فهذا يدل على  االنجرار في بعض المواقف خلف

الصيحات السائدة واألفكار الشائعة واالعتقادات الخاطئة، فمن الضروري في كل الحاالت االطالع على الحقيقة

من خالل سؤال الخبراء قبل أخذ أي قرار. 

 بالرقم 3 على أسئلة تحليل الشخصية في علم النفس ضمن هذا االختبار، فهذا يشير
ً
3- إذا تمت اإلجابة غالبا

 وسهالً ومضمون النتائج. 
ً
إلى ضعف الثقة النفس وإلى الميل إلى عدم أخذ أي قرار وإن كان بسيطا

عند الذهاب إلى سهرة كل مدعويها غرباء 
أقوم بالتعرف إلى اآلخرين 

أشعر باالرتباك 

أفضل  البقاء في زاوية ما من دون التحدث إلى أحد 

1

2

3

في حال التعرف إلى أصدقاء جدد 
أتحدث إليهم بطالقة 

أشعر بالخجل 

أتوخى الحذر أثناء التعامل معهم

1

2

3

طريقة التعامل مع االنتقادات 
أقوم بالتعلم من األخطاء وأصححها 

أشعر باالحباط 

ال أكترث 

1

2

3

التجارب الصعبة في الحياة 
مفيدة 

تسبب الشعور بالشلل 

يمكن تخطيها 

1

2

3

ال ترغب عادة ببدء المحادثات
عبر الرسائل االلكترونية 

ال أمانع 

من الممكن 

 
ً
ال أرغب أبدا

1

2

3
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تعرف إلى قصة المثل الشعبي عادت حليمة 
إلى عادتها القديمة

مــن منــا ال يعــرف حاتــم الطائــي وكرمــه الشــديد الــذي يضــرب بــه المثــل؟ لكــن حليمــة  زوجــة حاتــم الطائــي تحمــل فــي خصالها 

عكــس مــا يحملــه زوجهــا مــن كــرم وعطــاء، فكانــت بخيلــة بطبعهــا، حيــث ُيقــال إنهــا عنــد إعدادهــا للطعــام تبخــل فــي وضــع 

 أن العــرب القدمــاء 
ً
 أن يجعلهــا تتــرك هــذا الطبــع لكــن دون جــدوى، فقــال لهــا زاعمــا

ً
 وتكــرارا

ً
الســمن، وقــد حــاول حاتــم مــرارا

 
ً
اعتــادوا أن يضعــوا الكثيــر مــن الســمن فــي طعامهــم ليزيــد عمرهــم وليعيشــوا أكثــر، فأصبحــت بعــد ذلــك حليمــة تضــع مزيــدا

مــن الســمن علــى طبخهــا إلــى أن اعتــادت علــى اإلكثــار مــن الســمن.

ــت لدرجــة أنهــا أرادت المــوت، لذلــك أصبحــت تضــع كميــات أقــل مــن الســمن ليقصــر  ــن حليمــة الوحيــد، حزن ــد مــوت اب لكــن عن

عمرهــا وتمــوت، فقــال عنهــا ضيــوف زوجهــا حاتــم الطائــي “عــادت حليمــة إلــى عادتهــا القديمــة”، فأصبحــت منــذ ذلــك الحيــن 

مثــال ُيضــرب عنــد عــودة شــخص مــا إلــى عــادة تركهــا.

األمثال الشعبية ...
عندما يتعلق األمر بالحب الحقيقي ...قصص وجذور متعتقة 

اكتشف ميولك العاطفية من خالل أول ماتراه في هذه اللوحة 
ً
وجه المرأة التي ترتدي قناعا

 أكثــر مــا تنجذبــون إليــه فــي الوقــوع فــي الحــب هــو 
ّ
إن

المطــاردة واإلثــارة التــي تأتــي معــه، حيــث تســتمتعون 

بالفتــرة األولــى مــن العالقــة وأكثــر مــا يجذبكــم هــو الوقــت 

الــذي يســبق أن تصبــح العالقــة رســمية.

الرجل والمرأة
ــون عــن الســالم  ــم تبحث ــم الرجــل والمــرأة أوال، فأنت إذا رأيت

واألمــان فــي عالقاتكــم، وإن فكــرة بنــاء الحيــاة مــع شــخص 

جديــر بالثقــة تــروق لكــم، الصبــر هــو المفتــاح هنــا، لــذا 

ــرور  ــع م ــن أن هــذه األشــياء ســتأتي م عليكــم التأكــد م

ــت. الوق

القارب الصغير الفارغ
إذا رأيتــم القــارب الصغيــر الفــارغ الــذي يمثــل فــم وجــه 

 تخوفكــم مــن الوقــوع فــي 
ّ
المــرأة أوال، فهــذا يشــير إلــى أن

الحــب هــو الخــوف مــن المجهــول، فــإن مقابلــة شــخص جديــد 

 التــي يمكــن 
ً
والوقــوع فــي حبــه هــو أحــد أكثــر األشــياء رعبــا

تخيلهــا. 

القارب الكبير
 رغبتكــم 

ّ
ــى أن ــدل عل ــر أوال، فهــذا ي إذا رأيتــم القــارب الكبي

الخفيــة هــي البحــث عــن الحــب فــي أماكــن مجهولــة، تبحثــون 

عــن عالقــات مــع أشــخاص مجهوليــن، فقــط ألنهــا تجذبكــم، 

وتمنحكــم إحســاس المغامــرة.
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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

وجهات أجنحة الشام للطيران
Cham Wings Network
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