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EDITORIAL

 رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي المسافرين..
 بكــم علــى متــن طيــران أجنحــة الشــام، حيــث تغمرنا ســعادة اللقــاء بكم عبر صفحــات مجلتكم »المســافر«، 

ً
مرحبــا

 
ً

 بعملنــا، حتــى نجعــل مــن رحلتكــم معنــا تجربــة
ً
ونحــن عازمــون ومصممــون علــى العمــل بــكل طاقاتنــا لالرتقــاء دومــا

ممتعــة ومتميزة.

ــه 
َّ
علــى أثــر المصــاب الجلــل الــذي نــزل ببعــض المــدن الســورية، وتســبب بخســائر كبيــرٍة بــاألرواح والممتلــكات، فإن

ــي فقدناهــا، وأن يشــفَي ويعافــي  ــأن يرحــم األرواح الطاهــرة الت ــل ب ــز وج ــى ع ــى المول ــه إل ال يســعنا إال التوج

الجرحــى، ويــؤي المنكوبيــن. 

 قصــارى جهدهــا للوقــوف إلــى جانــب 
ً

ومنــذ اللحظــات األولــى لهــذا الخطــب، ســارعت أجنحــة الشــام للطيــران باذلــة

المنكوبيــن والمتضرريــن، مــن خــالل تأميــن جســٍر جــوٍي لنقــل شــحنات المســاعدات واإلغاثــات التــي توجهــت إلــى 

 عــن وضــع طائراتهــا فــي خدمــة الجهــات الرســمية 
ً

ــدان متعــددة، حيــث أعلنــت الشــركة مباشــرة ســورية مــن بل

ــت عــن انطــالق مبادرتهــا الوطنيــة فــي نقــل شــحنات المســاعدات اإلنســانية مــن  والمنظمــات اإلنســانية، وأعلن

، لتســهم مــا أمكــن فــي تعجيــل وتيــرِة وصــول هــذه المســاعدات إلــى 
ً
وجهاتهــا المختلفــة إلــى ســورية مجانــا

المتضرريــن وبالســرعة القصــوى.

لقــد ســاهمت أجنحــة الشــام خــالل تلــك الفتــرة بنقــل مئــات األطنــان مــن هــذه المســاعدات اإلنســانية اإلغاثيــة 

إلــى ســورية، وعملــت علــى هامــش ذلــك فــي التبــرع بتقديــم عــدد مــن شــحنات المــواد الغذائيــة، ومســتلزمات 

ــة  ــي، وتترجــم مســؤوليتها المجتمعي ــن، لتجســد دورهــا اإلنســاني الوطن ــة للمتضرري األطفــال، والمــواد الطبي

علــى أكمــل وجــه. 

 وليــس لنــا إال أن نعمــل، ونتكاتــف، ونجتهــد، 
ً
ــه الواجــب وليــس التباهــي، فمصــاب بلدنــا الغالــي كان كبيــرا

َّ
نعــم إن

 الشــدائد ال 
َّ
 حتــى نبلســم الجــراح، ونخفــف وطــأة الحــزن واأللــم عــن المتضرريــن والمنكوبيــن، ولكــن

ً
ونتعــاون معــا

حمــل 
َ
تــدوم والقــادم ســيكون أجمــل بعــون اللــه، فــوراء كل محنــة منحــة بــال ريــب، ونحــن نبتهــل إلــى المولــى بــأن ت

 لوطننــا وأهلنــا كل خيــر.
َ

األيــاَم القادمــة

 لــزرع األمــل والفــرح فــي قلــوب النــاس، فإلــى جانــب رســالتها فــي النقــل 
ً

إن أجنحــة الشــام للطيــران تعمــل جاهــدة

ســاهم فــي التخفيــف مــن وطــأة األلــم والحــزن، ليحــل الفــرح والســرور مــع اقتــراب شــهر الربيــع، 
ُ
هــا ت

َّ
الجــوي، فإن

 مــن البرامــج المتميــزة بمناســبة عيــد 
ً

وعيــد ســت الحبايــب، وقــد أطلــق قســم العطــالت لــدى الشــركة مجموعــة

ــان  ــهر رمض ــران، »ش ــة والغف ــهر الرحم ــول ش ــركة لدخ ــتعدت الش ــالت، واس ــع والعط ــم الربي ــدء موس األم، وب

 إلــى إيجــاد وابتــكار 
ً

 مــن الخطــوات لوضــع خطــط مــن أجــل تطويــر خدماتهــا، إضافــة
ً

 مجموعــة
ً

المبــارك«، متخــذة

رضــي أذواقهــم وتطلعاتهــم.
ُ
حزمــٍة جديــدٍة مــن الخدمــات كــي تلبــي حاجــات مســافريها وُعمالئهــا، وت

ــى ســماع مالحظاتكــم، ومعرفــة أرائكــم، مــن خــالل اســتبياناتنا   كل الحــرص عل
ً

وتبقــى إدارة الشــركة حريصــة

ــك  ــه، وذل ــا مســاعدتكم ب ــا يمكنن ــكل م ــا ب ــى تزويدن هــدف إل
َ
ــي ت ــة، والت ــا الجوي ــن رحالتن ــى مت ــوزع عل

ُ
ــي ت الت

 ،
ً

 وســعيدة
ً

 مريحــة
ً

ــة ــن لكــم رحل ــا، متمني ــرددوا فــي إرســالها لن ــذ رغباتكــم، فــال تت لتحقيــق أمنياتكــم، وتنفي

ــه. ــإذن الل  ب
ً
ــا ووصــوال آمن
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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

52586268 26

في هذا العددفي هذا العدد
اقرأاقرأ

مدير التسويق

زينة مطر
رئيس التحرير

هال عساف
إشراف عام

أسامة ساطع
المدير الفني

فادي عطية
تدقيق لغوي 

آمنة الدوس

18324248

قصر هشت 
بشت في إيران 

ة األلوان 
ّ
ّجن

والفن
من منا ال يرغب 

في التعرف إلى 
الحضارات القديمة، 

واكتشاف 
أسرارها من خالل 

ما أورثته من 
بقايا ممتلكاتها، 
وروعة عماراتها، 
 ما أبدعته.

ّ
وكل

جبل طارق ...
ة 

ّ
أصول إسالمي

ة 
ّ
ومعالم سياحي

يقع جبل طارق 
في جنوب شبه 

جزيرة إيبيريا، على 
منطقة صخرّية 

يطلق عليها 
اسم “جبرلتار”، 

 إلى اسم 
ً

نسبة
أمير مدينة طنجة 

وقتها وهو األمير 
“طارق بن زياد”.

سكة الحجاز
محطة عبور نحو 

الزمن
جميعنا يشاهد 

األفالم ويقرأ 
القصص عن 

محطة الحجاز بين 
دمشق والمدينة 

المنورة. وقد 
ذكرت الروايات 
القديمة جمال 

السفر وما يصحبه 
من عناء عبر 

السكك الحديدية.

لعشاق 
العطور ... 

هذه الوجهات 
السياحية 

تثري 
حواسكم
ربما تكون 

حكاية العطور 
مع البشر بدأت 
منذ زمن قديم 

، لكن من أين 
ً
جدا

جاء العطر؟ وما 
هي قّصته؟

طبيبة التغذية 
دانة الحموي 

تتحدث عن 
العادات 
الغذائية 

الصحية في 
رمضان

صوموا تصحوا 
هكذا أوصانا 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
في أحاديثه 

الشريفة، 
لكن لطالما 

سببت العادات 
الصحّية الخاطئة 

مشاكل 
هضمية عديدة.

إلى سوق 
البزورية 

الدمشقي 
حيث تختلط 

روائح العطورات 
مع البخور

لألماكن روائح 
تشبهها، 

اليدخل أحد 
إلى دمشق 
إال وتأخذه 

قدماه إلى حي 
البزورية القديم 

والسوق 
األثرية في جوار 
الجامع األموي. 

أهال رمضان ... 
أهال رمضان شهر 

الصيام والقرآن 
جُدِد اإليمان، 

َ
وت

من ِقَبل جميع 
المسلمين، 
والمؤمنين 
ِدين،  َعبِّ

َ
الُمت

الطائعين األّوابين، 
الفرحين بقدومه، 

المتجهين نحو 
أبواب المساجد 

.
ً
أفواجا

عطلة عيد 
الفطر ...

تعد إجازة عيُد 
الفطِر من أكثِر 

 
ً

اإلجازاِت خصوصية
 
ُ
كونها تتزامن

مع نهاية شهر 
رمضان المبارك، 

حيث يسعى 
األشخاُص إلى 

البحث عن األماكِن 
السياحية.

تعرفوا إلى 
الطبيعة البكر 

والتاريخ العريق 
في أربيل

ال يمكن للعديد 
من المدن في 

العالم أن تتباهى 
بوجود تاريخ كبير 

مثل أربيل.
 فإن لم تكن 
 
َّ
األقدم، إال أن

فيها قلعة أربيل 
إحدى مواقع 

التراث العالمي.
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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،  ــب واألمتعــة، باإلضافــة إلــى 7 كــغ بالي الحقائ

إلــى جانــب وجبــة فطور، غــداء، عشــاء مجانية.. 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.



     

7  6  

 ألسر ضحايا منكوبي الزلزال 
ً
دعما

أجنحة الشام للطيران تنقل شحنات 
 
ً
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية مجانا

إلى سورية

إثــر الزلــزال المدمــر الــذي وقــع فجــر اإلثنيــن 6 شــباط 2023 

وممتلــكات  أرواح  فقــدان  إلــى  وأدى  ســورية،  شــمال 

األشــخاص فــي العديــد مــن المحافظــات الســورية، ســارعت 

أجنحــة الشــام للطيــران وفــور وقــوع الكارثــة، إلــى اإلعــالن 

اإلغاثيــة،  والشــحنات  المســاعدات،  نقــل  فــي  البــدء  عــن 

متــن  علــى  المتبرعيــن  قبــل  مــن  المتنوعــة،  واإلنســانية 

طائراتهــا مــن محطاتهــا الخارجيــة المباشــرة إلــى ســورية 

.
ً
مجانــا

ــاة  ــف مــن معان ــادرة فــي التخفي ــد أســهمت هــذه المب وق

المتضرريــن، وأســر الضحايــا المنكوبــة، مــن خــالل إيصــال هــذه 

 لعامــل الوقــت والزمــن 
َّ
المســاعدات بالســرعة القصــوى، فــإن

الــدور األهــم فــي مثــل هــذه الظــروف الصعبــة.
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مــن  أطنــان  إيصــال  الشــام  أجنحــة  اســتطاعت  وقــد 

المســاعدات، والتجهيــزات الالزمــة، ومــواد اإلغاثــة المختلفة، 

مــن “ أبــو ظبــي – الشــارقة – الكويــت – مســقط – أربيــل – 

 
ً

ــى المطــارات الســورية مباشــرة بغــداد- والنجــف وغيرها“،إل

فــي دمشــق وحلــب والالذقيــة، بالتنســيق مــع العديــد مــن 

الهيئــات، والمؤسســات اإلغاثيــة، والتنمويــة، واألهلية، مثل 

“األمانــة الســورية، والهــالل األحمــر، وغيرهــم”، والجمعيــات 

والســفارات الســورية فــي الخــارج، وقامــت الشــركة بتقديــم 

الزلــزال، ومــواد  مســاعدات غذائيــة، وإنســانية لمتضــرري 

ــى نفقتهــا الخاصــة. أساســية تخــّص غــذاء األطفــال عل

ــاه  ــركة تج ــم دور الش ــاني، ليترج ــل اإلنس ــذا العم ــي ه يأت

المجتمــع األهلــي الــذي تنتمــي إليــه، وللــدور الوطنــي الــذي 

 برســالتها 
ً
تقــوم بــه فــي كل الظــروف واألحــوال، إيمانــا

ــة. ــا الوطني ــة القضاي ــاه كاف تج

رحلتك... تبدأ بلمسة
أصبح بإمكانك تسديد قيمة تذكرتك 

عبر بطاقتك البنكية بعد الحجز 
عن طريق موقعنا 

االلكتروني

WWW.CHAMWINGS.COM
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أجنحة الشام للطيران ناقل وداعم 
رسمي لنادي الوحدة في بطولة 

دبي الدولية لكرة السلة

ــي   ف
ً
ــتمرا ــران مس ــام للطي ــة الش ــركة أجنح ــزال دور ش ال ي

دعــم الرياضــة والرياضييــن فــي ســورية، حيــث يشــكل هــذا 

ــن  ــد م ــق مزي ــن, يدفعهــم لتحقي ــر لالعبي ــز كبي ــم حاف الدع

ــز. ــد مــن الجوائ البطــوالت, وحصــد العدي

ومــن هــذا المنطلــق قدمــت أجنحــة الشــام للطيــران دعمهــا 

الكامــل لنــادي الوحــدة فــي بطولــة دبــي الدوليــة لكــرة 

الســلة بنســختها 32.

ــارات  ــى اإلم ــادي إل ــل الرســمي ألبطــال الن ــت الناق ــا كان كم

ــي  ــة الت ــذه البطول ــي ه ــاركوا ف ــدة، ليش ــة المتح العربي

بــدأت  مجراياتهــا فــي 27 كانــون الثانــي واســتمرت لغايــة 5 

شــباط 2023،  علــى أرض نــادي النصــر فــي دبــي. 
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حضور ُمميز ألجنحة الشام للطيران في 
المعرض الدولي للسياحة والسفر )فيتور 

2023( في العاصمة اإلسبانية مدريد..

شــاركت أجنحــة الشــام للطيــران ضمــن جنــاح وزارة الســياحة 

فيتــور  معــرض  فــي  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 

فــي  قيــم 
ُ
أ والــذي  2023م،  والســفر  للســياحة  الدولــي 

الفتــرة الواقعــة بيــن 18 ولغايــة 22 كانــون الثانــي علــى أرض 

المعــارض، فــي ثالــث أضخــم معــرض للســياحة والســفر فــي 

العالــم، واألول فــي إســبانيا، بمشــاركة أكثــر مــن ١٢٠ دولــة 

ــك  ــن المعــرض مل ــوم األول م ــح الي ــث افتت ــم حي ــي العال ف

ــي الســادس. إســبانيا فيليب

الحــدث  بهــذا  للطيــران  الشــام  أجنحــة  مشــاركة  وتعــد 

الدولــي، خطــوة مهمــة تهــدف للتعريــف بالشــركة مــن حيــث 

الخدمــات والوجهــات.

كل  فــي  للطيــران  الشــام  أجنحــة  تواجــد  علــى   
ً
وتأكيــدا

واإلقليميــة،  المحليــة،  الســياحية  والنشــاطات  المحافــل 

 إلــى اســتمرار دورهــا الفًعــال فــي كونهــا 
ً

والدوليــة، إضافــة

 يعمــل للترويــج لزيــارة ســورية، وجذب 
ً
 خاصــا

ً
 وطنيــا

ً
ناقــال جويــا

 مــا يمكــن 
ُ

األفــراد والمجموعــات الســياحية، لزيــارة بلــد أقــل

ــه بلــد التنــوع الثقافــي، والحضــاري، لمــا يحويــه 
َّ
وصفــه بأن

مــن كنــوز عظيمــة تســتحق التعــرف إلــى تاريخهــا وزيارتهــا، 

ومــع مــا يشــهده قطــاع الســياحة فــي ســورية مــن تعــاٍف 

ونمــاء.
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أجنحة الشام للطيران تبارك للدكتور ينال 
القدسي بعد فوزه بوسام اإلبداع والتميز 

في دبي 
 منــا بقــدرات الســوريين وإبداعاتهــم العلميــة فــي مختلــف األصعــدة العالميــة، وألننــا علــى درايــة كبيــرة بأهميــة تقديــم 

ً
إيمانــا

ــة، ســعت أجنحــة الشــام للطيــران  المقومــات التــي تســمح لهــم بالتعبيــر عــن فكرهــم وتمثيــل ســورية بأبهــى وأعــرق حل

ــي  ــر العرب ــى هامــش المؤتم ــي أقيمــت عل ــال القدســي فــي مســابقة “ملهمــون3” ، والت ــور ين ــة للدكت ألن تكــون الداعم

الرابــع )اإلبــداع العربــي والريــادة – التحديــات والتحــوالت( فــي الفتــرة الواقعــة بيــن الـــ 27 والـــ 31 مــن كانــون الثانــي الفائــت فــي 

دبــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث نــال الدكتــور القدســي علــى وســام اإلبــداع والتميــز علــى مســتوى األفــراد  باســم 

الجمهوريــة العربيــة الســورية.

يذكــر أن الباحــث الدكتــور “ينــال القدســي” مــن مواليــد دمشــق عــام 1978 تعــود أصولــه إلــى بلــد الشــيخ فــي حيفــا، باحــث 

علمــي فــي قســم التقانــات الحيويــة، الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي دمشــق ومــدرس فــي قســم العقاقيــر، 

كليــة الصيدلــة، جامعــة الرشــيد الدوليــة الخاصــة للعلــوم والتكنولوجيــا.

احجز تذكرتك بتاريخ
عيد ميالدك

لنحتفل معًا
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جــُدِد اإليمــان، مــن 
َ
أهــال رمضــان شــهر الصيــام والقــرآن وت

ــن  ــن، الطائعي ِدي َعبِّ
َ
ــن الُمت ــع المســلمين، والمؤمني ــل جمي ِقَب

األّوابيــن، الفرحيــن بقدومــه، المتجهيــن نحــو أبــواب المســاجد 

كر، وقراءة 
ّ
، لُيحيــوا أّيامهــم، ولياليهــم بالّصــالة، والذ

ً
أفواجــا

 قــد آبــت لخالقهــا بعــد غيبــٍة طويلــة، فاهتــدت 
ً
القــرآن. وجوهــا

 لرّبهــا الّرحمــن.
ً

قــوى، واإليمــان، خاشــعة
ّ
إلــى دروب الت

 ينتظرهــا المســلمون ويلتمســونها فــي 
ٌ

أّيــاٌم معــدودات

يــن، في جلســاِت الّســحِر، 
ّ
كــر، وفــي صفــوف المصل

ّ
حلقــات الذ

 لشــهر رمضــان مــا زالــت 
ٌ

وموائــِد اإلفطــاِر، صــوٌر متعــّددة

تربــط الماضــي بالحاضــر، تــروي تعاقــب األزمنــة، والعــادات 

ــا هــذا. ــى يومن
ّ
ــم حت ــذ القدي ــة، من ــة الّروحانّي الّرمضانّي

اعات. 
ّ
ه شهر الّرحمة والمغفرة، شهر اإلحسان والط

ّ
إن

ــراب فقــط مــن الفجــر 
ّ

عــام والش
ّ
ال نعنــي بــه االمتنــاع عــن الط

ــا،  ــط جوارحن ــي تهذيــب أنفســنا، وضب ــل نعن ــى الغســق، ب
ّ
حت

ــهُر العظيــم الــذي 
ّ

وتوقيــر كباِرنــا، وصلــة أرحامنــا، فهــو الش

ورد فــي صيامــه آيــات فــي كتــاب اللــه العزيــز، حيــث قــال اللــه 

ــا  َم
َ
ــاُم ك َي ــُم الصِّ

ُ
ْيك

َ
ــَب َعل ِت

ُ
ــوا ك

ُ
 آَمن

َ
ــن ِذي

َّ
ــا ال

َ
ه يُّ

َ
ــا أ تعالــى”: َي

 .”
َ
ــون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ــْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ــْم ل

ُ
ْبِلك

َ
 ق

ْ
 ِمــن

َ
ِذيــن

َّ
ــى ال

َ
ِتــَب َعل

ُ
ك

 الكبــرى لصيــام شــهر رمضــان المبــارك، 
ُ

هــذه هــي الحكمــة

فــس، 
ّ
 العظمــى التــي تــدور حــول تربيــة الن

ُ
وتلــك هــي فائدتــه

 ليلــة القــدر 
ً
وصــالح القلــب، وتقــوى اللــه عــز وجــل، وفيــه أيضــا

ــزل الّرحمــات  المباركــة، وهــي ليلــة ال تشــبهها ليلــة فــي تن

والمغفرة.
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يــروي  اقتــرب دخولــه،  أو  إذا دخــل رمضــان،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  كان 

 
َ

ــارٌك، افتــرض ــه: قــد جاءكــم شــهُر رمضــان، شــهٌر مب ألصحاب

 فيــه 
ُ

ــق
َ
ــح فيــه أبــواُب الجنــِة، وُيغل

َ
، ُيفت

ُ
 عليكــم صياَمــه

ُ
اللــه

 خيــٌر مــن 
ٌ

ــياطين، فيــِه ليلــة
ّ

 فيــه الش
ُّ

ــل
َ

غ
ُ
أبــواُب الجحيــم، وت

ــِرَم. ــَرَم خيَرهــا فقــْد ُح ــن ُح ــِف شــهٍر، َم أل

 رمضــان بالفــرح والّســرور، والحفــاوة والتكــّرم، 
َ

 لنســتقبل

أن  الصيــام، فينبغــي  لفريضــِة   
ُ

اللــه  
ُ

اختــاره فهــذا شــهٌر 

صغيرهــا،  نــوب 
ّ
الذ مــن  وبــة 

ّ
الت إلــى  بالمبــادرة  نســتقَبله 

ــه شــهُر اللــه الــذي 
َّ
اعــاِت، فإن

ّ
وكبيرهــا، واإلكثــار مــن الط

 إليــه، وعملــوا علــى 
ً
 باللــه وتقّربــا

ً
 المســلمون إيمانــا

ُ
ــه َحبَّ

َ
أ

بنــى علــى إقامــة 
ُ
ربــط عباداتــه بعــادات مجتمعّيــة إســالمّية ت

الكريمــة،  باألخــالق  والتشــّبث  القــرآن،  وتــالوة  الصلــوات، 

واالحتــرام، والــود، والعطــاء، المنبثقيــن عــن أصــول الديــن 

ــن إليهــا  اإلســالمّي وفرائضــه وتعاليمــه الّســمحة، مضيفي

ســنن نبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص.

شــهر اللــه أي شــهر الّصيــام والقيــام، وإذا كان صــوُم 

 الّصــالة 
َّ
 الخامــَس مــن أركاِن اإلســالِم، فــإن

َ
 الّركــن

َ
رمضــان

انــي، فرضهــا اللــه علــى المســلمين مــن خــالل 
ّ
هــي ركنــه الث

خمســة أوقــات، لكــن فــي شــهر رمضــان تــزداد الصلــوات 

صالتيــن، وتعــّدان مــن أعظــم مــا يقــوم بــه المســلمون 

فــي هــذا الشــهر بغيــة التقــرب إلــى اللــه تعالــى، وهمــا 

صــالة التراويــح التــي تكــون عقــب صــالة العشــاء، وتســتمّر 

هّجــد فــي العشــر 
ّ
ــهر الفضيــل، وصــالة الت

ّ
 طــوال الش

ً
يوميــا

األواخــر، إذ تكتــظ المســاجد بالمصليــن الوافديــن إليهــا مــن 

ــة واحــدة مــن أجمــل  ــح هــذه الســنن النبوي كل مــكان، لتصب

مواســم رمضــان الروحانّيــة.

ال يتميــز رمضــان بمواســم عباداتهــم فقــط بــل إن هنــاك 

طقــوس وأجــواء أخــرى اشــتهر بهــا ، حيــث تعــد المــدن 

المســقوفة  واألســواق  القديمــة،  واألزقــة  العتيقــة، 

ــى  ــادرة عل ــة ق ّوار، ظاهــرة رمضانّي
ّ
ــز ــن وال ــة بالبائعي

ّ
المكتظ

محــاكاة ذاكرتنــا، وإدخــال الفــرح إلــى قلوبنــا، حيــث لــك أن 

ل باالبتهــاالت الّدينّية 
ّ
تتخّيــل هــذا المشــهد الرمضانّي المتمث

واألضــواء،  والفوانيــس،  جارّيــة، 
ّ
الت المحــال  مــن  المنبعثــة 

العرقســوس،  وبائعــي  مــكان،   
ّ

كل تزّيــن  التــي  واألَِهلــة 

والتمــر هنــدي، والجــالب، وروائــح الحلويــات الشــهية التــي 

تعبــق فــي أســواق الطعــام قبيــل آذان المغــرب، إلــى جانــب 

مهــن رمضانّيــة ارتبطــت بالشــهر الكريــم، كالمســّحراتي، 

والمنشــدين،  الّرحمــن،  والئــم  وطهــاة  والحكواتــي، 

والوشــاحين الذيــن تبــدع حناجرهــم ضمــن فترتــي الّســحر 

بــّي، وإظهــار فضائــل 
ّ
الن اللــه، ومــدح  واإلفطــار فــي ذكــر 

الّصيــام عبــر ابتهاالتهــم الدينّيــة، كذلــك القائميــن علــى 

 فــي حياتنــا 
ً
 أساســّيا

ً
لون عامــودا

ّ
المســاجد، فهــؤالء يشــك

االجتماعّيــة فــي رمضــان.

عبادات وعادات ارتبطت 
هر الكريم 

ّ
بالش
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هــاب إلــى رحــالت ســياحية دينّيــة، يتعّرفــون مــن خاللهــا 
ّ
يحــرص كثيــر مــن المســلمين علــى اغتنــام هــذه األّيــام المباركــة للذ

إلــى أجمــل المســاجد، والمتاحــف، والشــعائر اإلســالمية فــي الشــهر المبــارك، ويحاولــون تجربــة عــادات وتقاليــد المجتمعــات 

اإلســالمّية األخــرى، واألطعمــة المختلفــة المــذاق وعــادات الّصيــام، وهنــاك عــدد ال يحصــى مــن األماكــن التــي تنبــض بالحيــاة 

ــن الّصائــم مــن قضــاء أجمــل األوقــات.
ّ
ــهر اإلســالمّي، تمك

ّ
خــالل هــذا الش

ــة المكّرمــة أقــدس مدينــة فــي الّديــن اإلســالمّي، 
ّ
تعــّد مك

ــّج  ــة الح ــم برحل ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــلمون م ــب المس ويذه

إلــى هــذه المدينــة، وخــالل شــهر رمضــان يعتمــر المســلمون 

نبيــه  اللــه، وينعمــوا بســكينة مدينــة  لينالــوا رضــا  إليهــا 

محمــد ملسو هيلع هللا ىلص.

ــة علــى نحــو جميــل وهــذه بالتأكيــد 
ّ
إضافــة إلــى تزييــن مك

بــازارات  علــى  العثــور  للمســافرين  متعــة خاصــة، ويمكــن 

رمضــان فــي جميــع أنحــاء هــذه المدينــة فــي المملكــة 

اهــر.
ّ
العربّيــة الّســعودّية، وإقامــة الصلــوات فــي رحابهــا الط

وم 
ّ

ة شهر الص
ّ
المدن تبتهج بروحاني

مة مدينة رسول 
ّ
ة المكر

ّ
مك

الله 

 
ّ

تســتحق التــي  الــّدول  مــن  واحــدة  اإلمــارات  دولــة  تعــّد 

ــد مــن األمــور  ــن عدي ــارة خــالل شــهر رمضــان لمزجهــا بي ي
ّ
الز

ــهر بعــد 
ّ

العصرّيــة، والتقليدّيــة مــن أجــل االحتفــال بهــذا الش

ــالزم  ــع اإلفطــار ي ــا زال صــوت مدف ــه، إذ م أن ُيلتمــس هالل

شــعائر اإلمــارات الرمضانيــة فــي تقليــد راســخ بالجــذور، ومــن 

ــزة فــي المجتمــع اإلماراتــي، تجربــة  أهــم المشــاهد المتمّي

ــس  ــة بالفواني ــة المزّين ــم الرمضاني ــي الخي ــزة ف ــار ممي إفط

اإلمارات العربية المتحدة ... أجواء رمضانية عريقة 
تسودها الحداثة

قــدم الطعــام اإلماراتــّي الشــعبّي إلــى 
ُ
واألضــواء، والتــي ت

جانــب كل المأكــوالت الرمضانيــة الشــهيرة.

 وكذلــك التســّوق مــن أكثــر أمــور الجــذب الســياحّي، حيــث 

يــزداد الطلــب علــى مختلف الســلع مع مهرجانــات الخصومات 

 ،
ً
والتخفيضــات، وفــي أواخــر الشــهر تــزداد األســواق نشــاطا

خاصــة محــالت األلبســة، والحلوّيــات، وأســواق الذهــب.
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ّ

، بــكل
ً
 ممتعــا

ً
ــا  وروحانّي

ً
ــا  رمضانّي

ً
تجّســد إســطنبول موســما

مــا يحفــل بــه مــن أجــواء إيمانّيــة وشــعائر فلكلوريــة جميلــة، 

مــن تنــاول اإلفطــار فــي ســاحات الجامــع األزرق تحــت الهــواء 

لــق، إلــى بضــع لقيمــات يتســحرون بهــا علــى متــن يخــت 
ّ
الط

فــي مضيــق البســفور.

 وســتجدون كثيــر مــن الفعاليــات اللطيفــة علــى متــن هــذه 

المراكــب، التــي تقيــم إفطــارات وســهرات رمضانيــة عائليــة 

مذهلــة، وتنتشــر هنــاك الســهرات المولوّيــة فــي الزوايــا 

الصوفّيــة، وخاّصــة فــي محيــط منطقــة الســلطان أحمــد، 

ــي. وقصــر توبكاب

إلى إسطنبول وأجمل 
ة

ّ
مضاني

ّ
المواسم الر
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إلى سوق البزورية الدمشقي 
حيث تختلط روائح العطورات 

مع البخور

لألماكــن روائــح تشــبهها، ال يدخــل أحــد إلــى دمشــق إال 

وتأخــذه قدمــاه إلــى حــي البزوريــة القديــم والســوق األثرية 

فــي جــوار الجامــع األمــوي، إنهــا الســوق األكثــر ألفــة فــي 

المدينــة القديمــة، وكأن لدكاكينهــا أرواح تخاطــب األشــخاص 

وتشــدهم  دمشــق،  تاريــخ  عــن  لتحدثهــم  حولهــا،  مــن 

إليهــا بروائحهــا الزكيــة والطيبــة وألــوان وأشــكال الحلويــات 

التقليديــة المتنوعــة والمعروضــة داخلهــا فــي كل مــكان. 

ســكان  بيــن  واســعة  بشــهرة  الســوق  هــذه  تحظــى 

دمشــق وزوارهــا، وهــي ســوق مختصــة ببيــع األعشــاب 

ــى  ــون، إل ــون والســمن والصاب ــت الزيت ــور والعطــور وزي والبخ

جانــب الفواكــه المجففــة والتوابــل والســكاكر والملّبــس 

الدمشــقي، وانــواع الشــكوالتة والراحــة والنوغــا المحشــوة 

الحلبــي بأشــكال ونكهــات مختلفــة، والســكر  بالفســتق 

ــات. ــزل البن ــات وغ نب

لــن يمــل الزائــر مــن التجــول فــي أركان تلــك الســوق ولــن 

يحــزن علــى إنفــاق كافــة مدخراتــه فــي  دكاكينهــا العتيقــة، 

ــذل آخــر. ــاك ب والســيما أن للنقــود هن
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 فــي 
ً
ــا ــف فصــال حي ــالط يؤل ــب مــن االخت ــج عجي ــاك مزي فهن

ــث يمعــن الســوريون فــي حبهــا  ســياق ذاكــرة المــكان، حي

واالرتبــاط بهــا ضمــن تاريــخ موغــل فــي القــدم، يألفونــه 

يومــي  صناعــة مشــهد  علــى  قــادر  مــكان  ويجالســونه، 

متجــدد فــي قدمــه متعــدد فــي وجوهــه، وبيــن غرب الســوق 

 وال 
ً
ــا ــن الســاعة الخامســة صباح ــا م وشــرقها تقــوم الدني

تقعــد إال عنــد الثامنــة ليــال، ففــي الوســط تتعثــر األشــياء 

األرض  يفترشــون  بائعــون  منظمــة،  فوضــى  فــي  وتتناثــر 

ــار، شــيوخ  ــف األعم ــاس بمختل يعرضــون أشــياء الســوق، أن

يجــرون ســنين عمرهــم، وأصــوات أكثــر مــن لغــة بشــرية 

ولهجــات مــن شــمال ســورية وجنوبهــا وغربهــا وشــرقها.

تمتــد الســوق علــى طــول كيلومتــر مــن دمشــق القديمــة 

مــن منطقــة الدقاقيــن والشــاغور حتــى الجامــع األمــوي 

المجــاور لقصــر العظــم، وهنــاك العديــد مــن األماكــن التراثيــة 

والســياحية التــي يمكــن للزائــر استكشــافها، إذ تحتــوي 

 
ً
ســوق البزوريــة علــى عــدة أســواق صغيــرة تعتبــر فروعــا

ــت  ــز بالحواني ــي تتمي ــن الت متخصصــة، منهــا ســوق العطاري

الصغيــرة والمنتشــرة علــى الجانبيــن لبيــع األعشــاب الطبيــة 

والخلطــات الغريبــة، العقاقيــر، وســوق الحلويــات ، وســوق 

 مــن الراحــة فــي 
ً
البهــارات، كمــا يمكــن للزائــر أن يأخــذ قســطا

 
ً
ــا ــات القديمــة حــول الســوق كأن يحتســي كوب بعــض  الخان

مــن الشــاي فــي خــان العمــود مثــال ، ويســتمع بمراقبــة 

ــان   فــي خ
ً
ــا  فني

ً
ــر، أو يصــادف عرضــا ــان الصنوب ــة فــي خ الباع

أســعد باشــا الذي يتوســط الســوق ويتغلغل في نســيجها 

المعمــاري فيضيــف حلــة رائعــة الجمــال بمداميكــه الحجريــة.

أمــا مــن أراد أن يكمــل مشــواره فــال بــد لــه مــن الولــوج إلــى 

حــرم الجامــع األمــوي الكبيــر فــي دمشــق، والــذي يعــد 

ــة تجمــع الماضــي بالحاضــر. ــة وديني أســطورة تاريخي
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خان أسعد باشا العظم 
إن أكثــر مــا يميــز خــان أســعد باشــا هــو تصميــم الباحــة الداخليــة التــي زخرفــت أبوابهــا باألرابيســك، وتتوســطها بركــة رخاميــة 

مثمنــة، تعلوهــا قبــة مركزيــة يحيــط بهــا ثمانــي قبــاب مصممــة بتقنيــة العقــود المتقاطعــة وبطريقــة االنتقــال مــن الشــكل 

 لالنتبــاه فــي الخــان.
ً
المربــع إلــى الشــكل الدائــري، وهــي تعــد مــن أكثــر الســمات جذبــا
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 مــع نهايــة شــهر رمضــان المبــارك، حيــث يســعى األشــخاُص 
ُ
 كونهــا تتزامــن

ً
تعــد إجــازة عيــُد الفطــِر مــن أكثــِر اإلجــازاِت خصوصيــة

إلــى البحــث عــن األماكــِن الســياحيِة التــي تلبــي حاجاتهــم لالســترخاء والتســلية، وال تتنافــى مــع مــا قامــوا بــه مــن ضوابــط 

أخالقيــٍة ودينيــٍة خــالل شــهر الصــوم.

 مــع بــدء االعتــدال الحــراري فــي أغلــب المناطــق 
ً

 لكــم، خاصــة
ُ

ومــن هنــا نقــدم لكــم أجمــل األماكــِن الســياحيِة التــي قــد تــروق

الشــرق أوســطية.

عطلة عيد الفطر ...
 

ٌ
 مذهلة

ٌ
 ووجهات

ٌ
أوقات مبهجة

م
ُ
ك

ُ
تنتظر

الدينيــة  العمــارة  بجواهــر  أنــت مســتعٌد لالســتمتاِع  هــل 

الطبيعيــة،  المناظــر  مــع  بسالســة،  الممزوجــِة  األرمنيــِة 

الســكان؟ صــدر  ورحابــة  الرائعــة،  والحضريــة 

هــا أرمينيــا التــي تجمــع كل تلــك الصفــات فــي فصــٍل واحــٍد 
َّ
إن

 
ْ
، لكــن

ٌ
 قديمــة

ٌ
هــا دولــة

َّ
ومدينــٍة واحــدٍة، إذ تشــتهُر أرمينيــا بأن

 مــن النــاِس مــن يــدرُك مــدى روعــة المناظــر الطبيعيــة 
ٌ

قليــل

تحصــى،  وال  تعــد  ال  التــي  التاريخيــِة  والمعالــم  الخالبــِة، 

والتــراث الثقافــي فــي هــذا البلــد المشــمس، والجميــل، 

والمضيــاف، حيــث يمكنكــم اختيــار رحلتكــم الخاصــة مــن بيــن 

العديــد مــن الجــوالت العامــة، والمتخصصــة، كالتعــرف إلــى 

الثقافــة، واكتشــاف المــدن والقــرى عــن طريــق المشــي 

لمســافات طويلــة بيــن الجبــال، والطــرق الوعــرة، ومراقبــة 

الذيــن  أولئــك  وسيســعد  االليفــة.  والحيوانــات  الطيــور، 

التجمعــات   معظــم 
َّ
أن الطهــي بســماع  بجولــة  يقومــون 

موطــن  هــي  يريفــان   
ّ
وأن الطعــام،  علــى  ــز 

ّ
رك

ُ
ت األرمنيــة 

أفضــل  تقــدم  التــي  المطاعــم،  مــن  لمجموعــة واســعة 

المأكــوالت األرمنيــة.

اكتشف الفصول األربعة 
في أرمينيا 
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موطــن  فهــي  شــيكاهوغ”  “محميــة  زيــارة  يمكنكــم 

ــري،  ــة، والماعــز الب ــك الفهــود، والدبب ــات بمــا فــي ذل للحيوان

ــرة ســيفان، إذ تعــد هــذه  ــارة بحي واألفاعــي، ويمكنكــم زي

البحيــرة الفيروزيــة أكبــر بحيــرة فــي البــالد، ومــكان جميــل 

محاطــة  فالبحيــرة  البــالد،  فــي  العطــالت  خــالل  للزيــارة 

ببعــض األديــرة المذهلــة، أكثرهــا إثــارة لإلعجــاب هــو ديــر 

الشــهير. ســيفانافانك 

فــي  األزرق  المســجد  بزيــارة  ننصحكــم  ذلــك  إلــى  إضافــة 

يريفــان، ومتحــف التاريــخ، وميــدان الحريــة، أو التســوق فــي 

ســاحة يريفــان فيرنيســاج، فهــي ســاحة تســوق ضخمــة 

ِتَحــت فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي علــى يــد فنانيــن 
ُ
افت

ــت مــع مــرور الزمــن  ــم تحول ــة، ث ــع أعمالهــم الفني قــرروا َبي

إلــى مركــز تســوق ضخــم يعــُج بالقطــع الفنيــة األرمنيــة، 

التــي يقبــل عليهــا الســياح كتحــف تذكاريــة. أّمــا إذا كنتــم 

مــن هــواة االســتماع إلــى الموســيقا األرمنيــة فيمكنكــم 

قــدم عــروض موســيقية 
ُ
ــرا يريفــان، حيــث ت التوجــه إلــى أوب

ــيطة. ــعار بس ــزة بأس ــه ممي ــروض بالي ــة، وع رائع

تعــد صاللــة موطــن لبعــض الشــواطئ الجميلة مثــل الخندق، 

ــن  ــد م ــى العدي ــا عل ــى احتوائه ــة إل ــد، إضاف ــة، والبلي والحف

العيــون، واألنهــار، والشــالالت، مــا يجعلــك تعيــش تجربــة 

هــا العاصمــة 
َّ
ــم، ورغــم أن ــل لهــا فــي العال ــة ال مثي طبيعي

المناطــق  مــن  صاللــة  تعــد  عمــان،  لســلطنة  الســياحية 

ــة  ــن التســوق واإلقام ــم م
ُ
ك

ُ
ن
ّ
ــذا ُيمك ، وه

ً
الرخيصــة نســبيا

فيهــا بســهولة.

يقــع  الــذي  قابــوس  الســلطان  بزيــارة مســجد  ننصحكــم 

ــه مبنــى ضخــم بمزيــج أنيــق مــن العمــارة 
َّ
ــة، إن وســط المدين

العربيــة والحديثــة، حيــث ُصممــت الديكــورات الداخليــة لغــرس 

ــاء الصــالة. ــن فــي أثن ــاء، والتواضــع للمؤمني شــعور النق

“صاللة” وجهة عشاق 
الطبيعة  
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هــا تقــع فــي قلــب الصحــراء الشــمالية الغربيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، أي فــي المدينــة المنــورة، 
َّ
تتميــز العــال بأن

ــورة. ــازل المهج ــن المن ــة م ــن متاه ــارة ع ــا عب ه
َّ
ــتهر بأن وتش

 تجربــة الســياحة فــي العــال هــي تجربــة فريــدة مــن نوعهــا، حيــث شــهدت هــذه المدينــة  حضــارات متنوعــة علــى مــر العصــور، 
َّ
إن

مــن بينهــا الحضــارة المعينيــة، والنبطيــة، واللحيانيــة، والديدانيــة، وكثيــر غيرهــا مــن الحضــارات التاريخيــة العريقــة، التــي جعلتهــا 

 عنــد 
ً

مــن الوجهــات الســياحية الهامــة فــي الســعودية، التــي يقصدهــا الســياح، والــزوار المحلييــن علــى حــد ســواء، وخاصــة

حلــول ســاعات المســاء، حيــث يذهــب عشــاق الفلــك والنجــوم  إلــى غراميــل العــال، وهــي تكوينــات صخريــة ُمذهلــة، تحيــط بهــا 

ضــيء قناديــل درب التبانــة 
ُ
عتــم ســماء العــال، ت

ُ
مجموعــة مــن آلِلــئ مجــرة درب التبانــة العظيمــة، فعندمــا يُعــم المســاء، وت

الســاحرة، وتظهــر الســماء صافيــة ال يوجــد فيهــا غيــر أنــوار المجــرة الرائعــة، التــي تنعكــس علــى تكوينــات الغراميــل الجميلــة.

مدينة العال إحدى عجائب الدنيا السبع

هــا تضــم كل مــا يســعى 
َّ
 أن

ً
جميــع مــن زار دبــي يعلــم جيــدا

والعطــالت،  األعيــاد  فتــرة  فــي   
ً

وخاصــة إليــه،  زوارهــا 

ــارك، إذ تســعى مراكــز التســوق  ــد الفطــر المب الســيما عي

والمنتجعــات إلــى تقديــم كثيــٍر مــن الُعــروض التــي تتناســب 

مــع العائــالت، وتقــّدم المتعــة ألطفالهــم.

دبي ... وجهة العائالت 
الترفيهية 

تتعــدد األماكــن الســياحية  التــي يمكنكــم زيارتهــا فــي 

دبــي خــالل فتــرة عطلــة عيــد الفطــر مــع أفــراد عائلتكــم أو 

 أنتــم تريــدون التجــول فــي كل أرجائهــا، 
ً
ــا أصدقائكــم، فغالب

وأخــذ كثيــر مــن الصــور الجميلــة مــع عراقتهــا، وروعــة بنائهــا.



     

37  36  

ــق  ــر مــن الحدائ ــاك كثي ــم مــن هــواة الطبيعــة، فهن إذا كنت

ــاردن، أي  ــراكل ج ــي مي ــي يمكنكــم زيارتهــا كدب ــة الت البيئي

حديقــة دبــي المعجــزة، وأّمــا إذا كنتــم مــن هــواة األنشــطة 

 أن تقومــوا برحلــة ســفاري تنقلكــم 
ً
الصحراويــة، فجميــل جــدا

بنكهــة  بتجربــة ســياحية  حظــون 
َ
لت الصحــراء،  إلــى وســط 

ــة. ــان الرملي ــن الكثب ــة بي ــة األصيل القهــوة العربي

الموســيقية،  والنافــورة  خليفــة،  بــرج  زيــارة  تنســوا  وال 

والمتاحــف الرائعــة، مثــل متحــف ســاروق الحديــد األثــري، 

دبــي. فــي  الســينما  تاريــخ  المــرأة، ومتحــف  ومتحــف 

إلــى  الســرور  إدخــال  فيمكنكــم  لألطفــال  بالنســبة  أّمــا 

ــد ريزورتــس،  ــد توجهكــم إلــى دبــي باركــس آن قلوبهــم، عن

ــر  عــرف بكونهــا أكب
ُ
ــي، أو آي إم جــي، التــي ت أو  ســكي دب

ُوجهــة ترفيهيــة داخليــة مغلقــة فــي العالــم.
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تعرفوا إلى الطبيعة 
البكر والتاريخ العريق 

في أربيل 

ال يمكــن للعديــد مــن المــدن فــي العالــم أن تتباهــى بوجــود 

تاريــخ كبيــر مثــل أربيــل.

 فيهــا قلعــة أربيــل إحــدى 
َّ
 فــإن لــم تكــن األقــدم، إال أن

مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو، كونهــا مثــاال مذهــال 

علــى تــل أثــري متعــدد الطبقــات، ُيطــل اليــوم علــى مدينــٍة 

ــرون. ــا بق ــئت بعده ــٍة أنش حديث

بــازارات  علــى  وتحتــوي  العــراق،  عاصمــة كردســتان  هــي 

قديمــة رائعــة، ومقاهــي تقليديــة تســعد زوارهــا بتفاصيلهــا 

المعالــم  مــن   
ً
كثيــرا أربيــل  مدينــة  وتحمــل  البســيطة، 

الســياحية الجميلــة، كالشــالالت الغزيــرة، والجبــال المثيــرة، 

الســاعة، والمنــارة،  بــرج  إلــى  الضخمــة، إضافــة  وقلعتهــا 

وجامــع المرحــوم الحــاج جليــل الخيــاط، ذاك الجامــع الــذي 

الرحــال فــي حرمــه وفنائــه،  َحــِط  ِمــن  أربيــل  لزائــري  بــد  ال 

وعــدد كبيــر مــن المتاحــف كمتحــف النســيج الكــردي الــذي 

يعــود تاريخــه إلــى عــام 2014م، وهــو مخصــص لمنتجــات 

المنســوجات المحليــة، مثــل األقمشــة والمالبس، ســيمنحك 

 مــن المعــارف عــن إنتــاج الشــعب الكــردي 
ً
التجــول فيــه كثيــرا

ــراث  ــك متحــف الت للمنســوجات فــي العصــور القديمــة، كذل

القديمــة،  الســريانية  بالتحــف  الملــيء  األثــري،  الســرياني 

مثــل الكتــب، والنصــوص، والمنحوتــات، والمالبــس، واألدوات 

المنزليــة.
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مــن زار أربيــل البــد لــه مــن زيــارة هــذه القلعــة، كونهــا مــكان 

أنهــا صنفــت واحــدة مــن  بالكامــل، كمــا  تاريخــي محّصــن 

مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو فــي يونيــو 2014م، 

إضافــة إلــى ذلــك، هــي واحــدة مــن أقــدم األمكنــة المأهولــة 

ــم. بالبشــر فــي العال

ــاك  ــاك كثيــر مــن الحيــاة فــي أنحــاء القلعــة، ســترى هن  هن

 يعزفــون الموســيقى، وأطفــاال يركضــون ويلعبــون، 
ً
أشــخاصا

يشــربون  والســياح  المحلييــن  الســكان  مــن  وغيرهــم 

 يســتحق 
ً
الشــاي، ويدخنــون األراجيــل، ممــا يجعلهــا موقعــا

علــى  الخالبــة  باإلطــالالت  واالســتمتاع  االستكشــاف، 

المدينــة.

هــا الســوق المحيطــة بقلعــة أربيــل العريقــة، يمكنكــم 
َّ
إن

ــة، حيــث ُيوجــد  التجــّول فيهــا، واالســتمتاع باألجــواء التراثي

فيهــا جميــع المنتجــات الشــعبّية، مثــل الحلويــات، والُبُســط 

 بأســعاٍر رائعــٍة، وهــي مــن أقــدم األســواق 
ً
المصنوعــة يدويــا

العهــد  إلــى  ــا 
ُ

تاريخه ويعــود  العالــم،  فــي  ــاة 
ّ
الُمغط

العثمانــي.

قم بزيارة قلعة أربيل 
التاريخية

تسوق في بازار القيصرية 

يعــود تاريــخ هــذه المدينــة العراقيــة إلــى العصــور الحجريــة، 

وهــي مــن أجمــل األماكــن التــي تتيــح للزائــر االســتمتاع 

ــة  ــة، وترفيهي ــن ديني ــن أماك ــه م ــا تحتوي واالســتجمام، لم

تجــذب الســياح، ومــن أهــم هــذه األماكــن، قلعــة العماديــة 

ــال، وســميت  ــدة ومحاطــة بالجب ــرة وحي ــى صخ المرتكــزة عل

بالعماديــة نســبة إلــى مؤسســها عمــاد الديــن الزنكــي، 

ــري. ــام 537 هج ــك فــي ع وذل

ليــس ذلــك فحســب بــل ال بــد لكــم مــن زيــارة قريــة القــوش، 

وهــي واحــدة مــن أقــدم القــرى المســيحية شــمال العــراق، 

نينــوى،  محافظتــي  تفصــل  جبليــة  سلســلة  علــى  تقــع 

تعــود  إذ  التاريــخ،  لهــواة   
ً
جــدا مناســبة  وهــي  ودهــوك، 

ــالد المســيح. ــل مي ــا قب ــى م نشــأتها إل

ــة تحمــل  ــة القديمــة، فهــي مدين ــة عقــرة العراقي أمــا مدين

معــاٍن دينيــة وتاريخيــة عميقــة، فــي كونهــا تضــم الجامــع 

الكبيــر، الــذي يعــود إلــى 1400 ســنة، وكاتدرائيــة مريــم 

 لمختلــف الســياح، وال 
ً
 هامــا

ً
العــذراء، مــا يجعلهــا مقصــدا

ــة. ــة الهام ــا التاريخي ــارة قلعته ــوا زي تنس

ــي مــن  ــي يقــع فــي الجــزء الغرب كمــا يوجــد فيهــا مــزار دين

المدينــة، وهــو ضريــح الشــيخ عبــد العزيــز الكيالنــي، حيــث 

 تعــود لــدور الشــيخ الكيالني 
ً

 كبيــرة
ً

يحمــل هــذ المــزار أهميــة

فــي معــارك تحريــر القــدس تحــت قيــادة صــالح الديــن األيوبــي 

عــام 1187م، وهــي منطقــة خضــراء نضــرة، مثمــرة باألشــجار 

الخضــراء والبســاتين.

اكتشف “دهوك” وتمتع بأجمل األماكن السياحية
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منطقــة جميلــة تقــع بيــن العــراق وتركيــا وإيــران، وهــذا 

الموقــع اإلســتراتيجي جعــل منهــا جنــة حقيقيــة تغنــي 

الجــوز  وخاصــة  المتنوعــة  بأشــجارها  زوارهــا،  وروح  قلــب 

منهــا, وحقولهــا الخضــراء المثمــرة، وهــي موطــن كثيــر مــن 

ــي  ــي عال ــاخ بيئ ــا من ــّون فيه ــا يك ــة، مم ــات المتنوع الحيوان

المســتوى.

يمكنكــم قضــاء وقتكــم فيهــا عــن طريــق التخطيــط لرحلــة 

ســفاري مدهشــة، تكتشــفون مــن خاللهــا الطبيعــة البكــر، 

التــي ترويهــا الشــالالت العذبــة النقيــة، وخاصــة فــي منتجــع 

ريــزان الــذي يقــع علــى نهــر الــزاب الكبيــر.

إلــى هــواة الطرقــاِت الوعــرِة بيــن الجبــال، هنــاك واحــدة مــن 

شــمال  فــي  واســترخاًء   ،
ً
ترحيبــا الســياحيِة  المــدِن  أكثــر 

العــراق، مدينــة الطبيعــة واألطبــاق التقليديــة الشــهية، حيث 

يمكنكــم االســتمتاع بالكفتــة المســننة، وكذلــك البريانــي، 

ــاق الشــهية األخــرى. ومجموعــة مــن األطب

يمكنكــم استكشــاف قائمــة شــاملة مــن الخيــارات فــي 

أو  التاريخيــة،  اآلثــار  كانــت  ســواًء  للمدينــة،  زيارتــك  أثنــاء 

حتــى  أو  الطبيعيــة،  المواقــع  أو  الترفيهيــة،  األماكــن 

والبــازارات. األســواق 

بارزان مدينة الكهوف 
األثرية 

السليمانية مدينة كل 
شيء 

ــة  ــة، والروحاني ــج مــن العمراني ــاط مزي ــل الخي يعــد جامــع جلي

التــي ينشــرح لهــا الصــدر، ويرتــاح بهــا الفــؤاد فــي أثنــاء 

وصــف  مــن  بــد  ال  المســجد  هــذا  ذكرنــا  وعنــد  العبــادة، 

واكتشــاف الزخــارف اإلســالمية، واألنمــاط الزهريــة التــي 

ــن جــيء  ــي الزخرفــِة الذي ــاِر فنان ــاُج جهــِد كب ــه، فهــي نت تزيين

بهــم مــن مصــر، والمغــرب، إلتقانهــم هــذا الفــن، واحترافهــم 

للنقــوش اإلســالمية الفريــدة، التــي زينــت بهــا جــدران القاعــة 

الرئيســية فــي جامــع جليــل الخيــاط، ممــا أكســب هــذا 

 عــن كل مســاجد العــراق.
ً
العمــران تفــردا

ــجع علــى 
ُ

الصــالة فــي هــذا الجامــع لهــا طعــم خــاص، ويش

 اختيــار 
َّ
االعتــكاف فيــه فــي العشــر األواخــر مــن رمضــان، ألن

األئمــة بأصــواٍت جميلــٍة يعطــي الصــالة روحانيــة تختلــف عــن 

كثيــر مــن جوامــع العــراق.

البد من التعرف إلى جامع 
جليل الخياط في أربيل

تعــد المنــارة المظفريــة ثانــي أكبــر معلــم بعــد قلعــة أربيــل، 

ــم  ــي إقلي ــا ف ــا، وهندســة بنائه ــال منظره ــا لجم ه
ُ
ذاع صيت

العــراق كردســتان، أنشــئت فــي زمــن مظفــر الديــن كوكبوري 

تتكــون المنــارة مــن األســفل علــى شــكل هندســٍي مثمــن، 

األحمــر  باآلجــر  مشــيدة  وهــي  أســطواني،  علــوي  وجــزء 

والجــص، ويوجــد فــي داخلهــا أســطوانة يصغــر قطرهــا كلمــا 

ــى. ــى األعل صعــدت إل

المنارة المظفرية 
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ة 
ّ
ّقصر هشت بشت في إيران جن

األلوان والفن
مــن منــا ال يرغــب فــي التعــرف إلــى الحضــارات القديمــة، 

بقايــا  مــن  أورثتــه  مــا  خــالل  مــن  أســرارها  واكتشــاف 

 مــا أبدعتــه، واعتقدتــه 
ّ

ممتلكاتهــا، وروعــة عماراتهــا، وكل

ضمــن حقبــة زمنّيــة معّينــة. رحلتنــا هنــا إلــى مدينــة أصفهــان 

 إبــداع ال 
ّ
وســط إيــران، حيــث للتاريــخ أصــول عريقــة وللفــن

ــي  ــّياحية ف ــات الّس ــن أفضــل الوجه ــدة م ــا واح ه
َّ
ــاٍه، إن متن

 بالعديــد 
ُ

 القديمــة
ُ

إيــران ألســباب وجيهــة، إذ تمتلــئ المدينــة

تــي 
ّ
مــن العجائــب المعمارّيــة، مثــل المبانــي اإلســالمّية ال

ــوارع 
ّ

ــق، والش ــف، والحدائ ــازارات، والمتاح ــا، والب ــل له ال مثي

 علــى جانبيهــا األشــجار، ليصفهــا كثيــرون مــن 
ّ

التــي تصطــف

ــة  ــدام، مدين ــى األق  عل
ً
ــّول مشــيا ج

ّ
ــة للت ــا مدين ه

َّ
ــا أن زّواره

طلــق 
ُ
ــازارات المذهلــة، ولطالمــا أ  زّوارهــا بيــن جنبــات الب

ُ
يتــوه

علــى المدينــة اســم Nesf-e-Jahan، والتــي تترجــم إلــى 

“نصــف العالــم”، بمعنــى أن رؤيتهــا ذات صلــة برؤيــِة العالــم 

ــه.
ّ
كل

العصــر  إلــى  يعــود  الــذي   ،Hasht Behesht قصــر  إلــى 

 
ً
ــات الثمانيــة”، أي حرفّيــا

ّ
الصفــوّي، وتعنــي تســميته “الجن

، والضــوِء، والجمــاِل المدهــِش.
ِّ
لــوِن، والفــن

ّ
ــة ال

ّ
بّوابــة إلــى جن

العالقــة  تلــك  هــي   ،
ً
اســتثنائّيا القصــر  هــذا  يجعــل  ومــا 

الروحانّيــة بيــن القصــر والحديقــة الّســماوّية المحيطــة بــه، مــا 

 بالّراحــة المطلقــة بين متانــة األرض ورحابة 
ً
ّوار شــعورا

ّ
يمنــح الــز

ــت  ــن، وكان ــة غنيي ــخ وثقاف ــي تاري ــة ف ــان غارق ــت أصفه كان

ذات يــوم مفتــرق طــرق للتجــارة الّدولّيــة، والّدبلوماســّية 

ذلــك  بمــا فــي  بأبنيتهــا وعماراتهــا،  إيــران، شــهيرة  فــي 

قصرهــا الّصفــوّي هــذا. “ هشــت بشــت” الــذي ُبِنــَي فــي عــام 

ــي أقيمــت  ــن الت ــد مــن بعــض القصــور األربعي 1669م، كواح

ــاه 
ّ

ــار الش ــث اخت ــن، حي فــي أصفهــان خــالل حكــم الّصفويي

عّبــاس، أّول ملــك لإلمبراطورّيــة الّصفوّيــة مدينــة أصفهــان 

ــه. ــة إلمبراطورّيت ــة مختّص ــّرر جعلهــا مدين ــه، وق ــة ل كعاصم

مانيــة، 
ّ
ــاه عّبــاس الث

ّ
وقــد كان هــذا القصــر منــزال لزوجــات الش

حيــث كان أربعــة منهــم يعيــش فــي الطابــق األول، واألربعــة 

اآلخــرون فــي الطابــق الثانــي.

ة عن قصر 
ّ
اريخي

ّ
األحداث الت

هشت بشت 

ــره الحديقــة 
ّ

ــذي توف
ّ
صــدر الّســماء، فالّســالم والّصمــت ال

ــتها  ــر، وهندس ظ
ّ
ــة للن ــات الالفت ــع الجدارّي ــب م ــى جن  إل

ً
ــا جنب

اليومّيــة  الحيــاة  عــن  ــاس 
ّ
الن يبعــد  الفريــدة،  المعمارّيــة 

 هــذا 
َّ
ــي أن ــال شــك ف ــرعة، ف ــة الّس ــة المجهــدة عالي الحالّي

ــة.
ّ
القصــر المبهــر ال يمكــن تســميته بــأّي شــيء ســوى الجن
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ــة 
ّ
 القصــر لديــه خط

ّ
علــى الّرغــم مــن حجمــه المتواضــع، إالّ أن

ــل بمتاهــة  ــه قــد دخ
َّ
شــعر المــرء أن

ُ
ــا، ت ــّد م ــى ح ــدة إل

ّ
معق

مــن الغــرف المســتطيلة، والمثّمنــة المترابطــة مــع الّســقف 

ــا، والــذي يغطــي القســم الرئيســّي  يــن بالمراي
ّ
ــب المز المقب

نــة بأعمــال الجــّص 
ّ
فــي المبنــى، وكذلــك جــدران الغــرف المبط

لوحــات الّســاحرة.
ّ
الملّونــة، وال

أّمــا الهندســة المعمارّيــة الّرائعــة للقصــر بتصميمــه، وزخارفــه 

 بامتيــاز، وخاّصــة تلــك الحديقــة 
ً
 أســطورّيا

ً
ــه قصــرا جعلــت من

 مــن حديقــة 
ً
تــي بنــي فيهــا، والتــي كانــت جــزءا

ّ
الواســعة ال

ــاه إســماعيل 
ّ

نقــش جهــان الكبيــرة، التــي ُبنيــت بأمــر من الش

ــاه عّبــاس 
ّ

األّول، وانقســمت فــي عهــد خلفائــه وخاصــة الش

األّول إلــى قطــع مختلفــة.

اكتشف الهندسة 
صميم 

ّ
ة والت

ّ
المعماري
اخلّي 

ّ
الد

يحتــوي  إذ  األول،  الطابــق  جــدران  تصميــم  سيدهشــكم 

علــى لوحــات، وهندســة معمارّيــة فريــدة، فــي حيــن يتجلــى 

الداخلّيــة  صاميــم 
ّ
الت بخصوصّيــة  الثانــي  الطابــق  جمــال 

للغــرف، والنوافــذ، واألبــواب، وهنــا ننصحــك بالبحــث عــن بركــة 

ــارة  ــاك، وهــي عب ــؤ الموجــودة فــي إحــدى القاعــات هن اللؤل

عــن مســبح رخامــي شــديد الّروعــة، تتدفــق منــه الميــاه 

ــؤ. ــل اللؤل مث

كالفسيفســاء  المعمارّيــة،  الزخــارف  بــأروع  القصــر   
َ
تمّيــز

ّيــة، وألــواح الّديبــاج، 
ّ
بــة، وأعمــال المرايــا، واألفاريــز الخط

ّ
المذه

ــة. ــب الجّصّي ــام، والقوال ــواح الّرخ وأل

إذا ذهبتــم لزيــارة القصــر اليــوم، فلــن تتمكنــوا بعــد اآلن مــن 

رؤيــة الّســياج، واإلطــارات الخشــبّية، إضافــة إلــى النوافــذ 

التــي كانــت تمّيــز هشــت بشــت والعديــد مــن  الملّونــة، 

ــن   م
ً

ــرة ــزاًء كبي ــة أج ــرات العميق ــات، إذ شــملت التغيي اللوح

ــذا،  ــن كل ه ــم م ــى الرغ ــى، ولكــن عل ــي للمبن ــزء الخارج الج

ــة جمــاال فــي  ــزال القصــر مــن بيــن أكثــر المبانــي التاريخّي ال ي

ــران. إي
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جبل طارق ... 
ة 

ّ
ة ومعالم سياحي

ّ
أصول إسالمي

يقــع جبــل طــارق فــي جنــوب شــبه جزيــرة إيبيريــا، علــى منطقة 

 إلــى اســم أمير 
ً

صخرّيــة يطلــق عليهــا اســم “جبرلتــار”، نســبة

ــن  ــاد”، وم ــن زي ــر “طــارق ب ــة وقتهــا وهــو األمي ــة طنج مدين

ســم بكونهــا متوغلــة 
ّ
 هــذه المنطقــة تت

َّ
كــر أن

ّ
ــر بالذ الجدي

علــى نحــو كبيــر فــي ميــاه البحــر األبيــض المتوســط.

ــف جبــل طــارق كأقــدم منطقــة ُســكنت منــذ قديــم األزل، 
ّ
ُصن

حيــث إن أّول شــعب اســتعمره هــو الفينيقّيــون، وذلــك ســنة 

رومــان وأّسســوا فيــه 
ّ
950 قبــل الميــالد، ثــم جــاء بعدهــم ال

ــت إلــى أن انتهــت اإلمبراطوريــة الّرومانّيــة، ثم 
ّ
مســتوطنة ظل

ّمــت للمملكــة اإلســبانّية إلــى أن جــاء الفتــح اإلســالمّي.
ُ

ض

جــه المســلمون إلــى جبــل طــارق بعدمــا تركــوا المغــرب بقيــادة القائــد العظيــم طــارق بــن زيــاد، وذلــك فــي عهــد الخليفــة عبــد 
ّ
ات

الملــك بــن مــروان األمــوّي ســنة 711م.

نت 
ّ
إلــى أن جــاء الجيــش اإلســبانّي ســنة 1333م وســيطر علــى المدينــة بالكامــل، فعزمــت قبيلــة بنــي مريــن علــى تحريرهــا، وتمك

بالفعــل مــن إعادتهــا لمملكــة غرناطــة ســنة 1374م، ولكــن مــن المؤســف عــام 1442م ســقطت مدينــة جبــل طــارق بالكامــل 

.
ً
 تقريبــا

ّ
 مــدة ســبعة ومائــة وخمســين عامــا

ّ
علــى يــد اإلســبان، وهكــذا انتهــى العصــر اإلســالمّي فــي جبــل طــارق، والــذي ظــل

جبل طارق في العهد اإلسالمّي
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لمنطقــة جبــل طــارق العديــد مــن المعالــم الّســياحّية التــي 

إذ  العالــم،  أنحــاء  الّســائحين فــي   مــن 
ً
تســتهوي كثيــرا

هــا بوتقــة حضارّيــة، وتاريخّيــة، 
َّ
يصفهــا خبــراء الّســياحة بأن

المنطقــة مزجــت  ولغوّيــة، ومعمارّيــة، وثقافّيــة، فهــذه 

العديــد مــن الحضــارات اإلســالمّية البريطانّيــة، واإلســبانّية، 

والبرتغالّيــة، واإليطالّيــة، وبــالد المغــرب العربــي.

 جبــل طــارق يبــدو مثيــر لإلعجــاب مــن 
َّ
إذا كنــت تعتقــد أن

ــى،  ــراه مــن األعل األرض أو حتــى مــن البحــر، فانتظــر حتــى ت

 فــوق 
ً
عبــر تجربــة التلفريــك الــذي يقــع علــى ارتفــاع 412 متــرا

مســتوى ســطح البحــر، حيــث سيســتغرق األمــر ســت دقائــق 

ــاك ســتجد ثالثــة تراســات  فقــط للوصــول إلــى القّمــة، وهن

 منهــا يضيــف وجهــة نظــر فريــدة إلــى المناطــق المحيطة 
ّ

كل

تحتــه، وســترى قارتيــن وجســمين مائييــن وثــالث دول.

هاب إلى نزهة ممتعة للغاية من 
ّ
يمكنك بعدها الذ

موطــن  فهــي  بيعّيــة، 
ّ
الط المحمّيــة  إلــى   Top Station

تهاجــر  والتــي  بالمالييــن،  تقــّدر  التــي  المهاجــرة  الطيــور 

باتــات 
ّ
الن العديــد مــن   

ً
أيضــا أوروبــا وإفريقيــا، وتضــّم  بيــن 

والحيوانــات.

 وننصحــك بزيــارة كهــف ســانت مايــكل الــذي يقــع علــى 

ــدرات  ــن المنح ــدام م ــى األق  عل
ً
ــة ســيرا بعــد عشــرين دقيق

العديــد مــن األســاطير،  ُرويــت عنــه  إذ  الزيــارة،   
ّ

ويســتحق

 إلقامــة الحفــالت الموســيقّية 
ً
 بــات الكهــف معــّدا

ً
وحاليــا

قافّيــة.
ّ
الث الفعاليــات  وبعــض 

 Top of ــوّي مقهــى ــك العل ــة التلفري
ّ
 فــي محط

ً
يقــع أيضــا

the Rock، ومطعــم Mons Calpe Suite، حيــث يمكنــك 

االســتمتاع بتنــاول الطعــام فــي أثنــاء االســتمتاع بالمناظــر 

ــة. الخالب

جبل طارق صخرة عاصرت 
التاريخ

نافذة ساحرة تطل على 
المتوسط

يقــع جبــل طــارق عنــد بّوابــة البحــر األبيــض المتوســط، ويتميــز 

ــك أن تكتشــف  ــا ننصح ــرّي مذهــل، وهن ــّي بح ــّوع بيولوج بتن

الشــعب المرجانيــة الطبيعيــة واالصطناعيــة، فاألمــر بســيط 

يمكنكــم الوصــول إليهــا بســهولة عــن طريــق الشــاطئ، أو 

 التنقيــب عــن اآلثــار 
ً
أحــد القــوارب الموجــودة، وبإمكانــك أيضــا

المتبقّيــة منهــا.

ــق  ــة يقــع فــي حدائ ــاة البري ــر للحي ــزه صغي AWCP هــو منت

النباتــات “أالميــدا” فــي جبــل طــارق، وهــو موطــن لمجموعــة 

ّيــة. حيــث يمكنــك إطعــام 
ّ
الغريبــة والمحل الحيوانــات  مــن 

الحيوانــات اللطيفــة ومشــاهدتها عــن كثــب، وهــي رحلــة 

ــال.  لألطف
ً
ــّدا ــبة ج مناس

اكتشف بقايا السفن 
الغارقة

تجربة أالميدا

خطوات البحر األبيض 
المتوسط

خطــوات البحــر األبيــض المتوســط هــي مســيرة شــديدة 

ابــة 
ّ
ة، إال  منطقــة جذ

ّ
االنحــدار، وفــي بعــض األحيــان شــاق

ائــر بمجموعــة 
ّ
 خــالل فصــل الّربيــع، عندمــا ُيســتقَبل الز

ً
خاصــة

مــن الزهــور، وأصــوات طيــور النــورس المثيــرة لالهتمــام 

ــك بيــن حافتــي عالــم، 
ّ
، حينهــا ستشــعر وكأن

ً
والجميلــة جــّدا

 مــكان.
ّ

تســتلهم منــه الجمــال فــي كل

يمتــّد المســار على طول الجانب الشــرقّي مــن الّصخور، وهي 

 مــن المنحــدرات، لكــن عنــد توغلــك فيها 
ً
منطقــة تتكــّون غالبــا

ســتمنحك إطاللــة خالّبــة علــى شــمال إفريقيــا عبــر المضيــق، 

ــة شــديدة  ــق ورحل ــا نواصــل الســير فــي طريــق ضّي ومــن هن

ــه 
َّ
االنحــدار، تأخذنــا إلــى كهــوف شــعر الماعــز التــوأم، حيــث إن

ألمــر مدهــش أن نــرى هــذه الكهــوف التــي كانــت ذات يــوم 

ــات واألعمــال  ــد مســتوى ســطح البحــر!  إذ تشــير الحفري عن

 النــاس فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ عاشــوا 
َّ
البحثيــة إلــى أن

ذات مــرة علــى الصخــرة وســكنوا العديــد مــن كهوفنــا، بمــا 

فــي ذلــك تلــك الموجــودة فــي البحــر األبيــض المتوســط.
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القلعة المغاربية 

GEMA – الحديث 
ّ

معرض جبل طارق للفن

جسر وندسور المعلق

تقــع قلعــة المغاربــة فــوق البلــدة القديمــة لجبــل طــارق، 

 علــى ســاحة كاســيماتيس، إذ يعــود بناؤهــا إلــى 
ّ

وتطــل

برجهــا  إالّ  منهــا   
َّ

يتبــق لــم   
ً
وحاليــا عشــر،  الرابــع  القــرن 

 أن تأخــذوا بعــض الصــور 
ً
وبوابتهــا الضخمــة، ومــن الجميــل جــّدا

اريــخ بجانــب تلــك اآلثــار.
ّ
ذكارّيــة المتجــذرة فــي الت

ّ
الت

ــث “GEMA”، هــو مســاحة   الحدي
ّ
ــن ــل طــارق للف معــرض جب

ــدة مــن نوعهــا، تقــع فــي معــرض فري

تحويلــه  قبــل   ،Montagu Bastion، Line Wall Road

ــر  ــّي كمتج ــع التاريخ ــد اســتخدم الموق ــّي، وق
ّ
كمعــرض فن

لســنوات عديــدة، واآلن يهــدف إلــى االحتفــال بعمــل فنانــي 

طــارق  جبــل  فــي  الســياحي  الجــذب  مناطــق  أحــدث  مــن 

ــدون  ــن يري ــك الذي ــل ألولئ ــوب، ب بالتأكيــد ليــس لضعــاف القل

اندفــاع األدريناليــن، حيــث يمكنهــم زيــارة الجســر المعلــق 

يبلــغ طولــه71  الــذي   ،Royal Anglian Way الجديــد فــي

ــزّوار إطــالالت  ، ممــا يوفــر لل
ً
ــرا ــر ممــّر بعمــق 50 مت ، عب

ً
ــرا مت

رائعــة عبــر المضيــق والخليــج والمدينــة.

ّيــة لمجموعــة حكومــة جبــل 
ّ
جبــل طــارق، وعــرض األعمــال الفن

طــارق.

خلفيــة   Bastion فــي  األصليــة  الحجرّيــة  الجــدران  تخلــق 

ّيــة، والتــي تشــمل اللوحــات 
ّ
ممّيــزة لمجموعــة األعمــال الفن

ــر الفوتوغرافــّي. صوي
ّ
ــب والت ركي

ّ
ــو والت ــات والفيدي والمنحوت
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سكة الحجاز ...
محطة عبور نحو الزمن

جميعنــا يشــاهد األفــالم ويقــرأ القصــص عــن محطــة الحجــاز 

الروايــات  ذكــرت  وقــد  المنــورة.  والمدينــة  دمشــق  بيــن 

القديمــة جمــال الســفر ومــا يصحبــه مــن عنــاء عبــر الســكك 

الحديديــة وخاصــة فــي طريــق الحــج، لــذا ســنقدم لكــم 

ــد  ــة ســياحية عــن محطــة ســكة الحدي اليــوم لمحــة تاريخي

فــي المدينــة المنــورة.

هــا مــن المعالــم األثريــة الهامــة التــي توجــد فــي المدينــة 
ّ
إن

المنــورة، وهــي أقــرب محطــة متــرو لشــارع الحجــاز، وتعــد 

المحطــة النهائيــة لخــط ســكة الحديــد بالحجــاز الــذي كان 

ــث  ــورة، حي ــة المن ــة دمشــق وينتهــي بالمدين ــدأ مــن مدين يب

لت فــي ذلــك الوقــت اجتيــاز المســافة مــن دمشــق إلــى 
ّ

ســه

ــدال مــن أربعيــن  ــورة فــي خمســة أيــام فقــط ب ــة المن المدين

، فــكان الوقــت الفعلــي الــذي يســتغرقه القطــار هــو 
ً
يومــا

هــدر 
ُ
“72” ســاعة فقــط، أّمــا بقيــة األيــام الخمســة فكانــت ت

فــي وقــوف القطــار فــي المحطــات وتغييــر القاطــرات.

ــر حركــة العمــران،  وقــد أســهم إنشــاء المحطــة فــي تطوي

وفــي إضــاءة المدينــة المنــورة بالكهربــاء ألول مــرة، حيــث 

ابتــدأت إنــارة الحــرم النبــوي الشــريف يــوم افتتــاح ســكة 

الموجــودة  والتلغــراف  الهاتــف  شــبكة  وُربطــت  الحديــد، 

 بالمحطــات الكبيــرة بيــن المدينــة ودمشــق مثــل 
ً
مســبقا

ودرعــا،  وعّمــان،  ومعــان،  وتبــوك،  صالــح،  ومدائــن  العــال، 

ودمشــق.

افتتحــت فــي األول مــن ســبتمبر عــام 1908م، وهــي مــن أبــرز 

المحطــات، فقــد ُبنيــت بتصميــم معمــاري فريــد علــى مقربــة 

مــن مســجد العنبريــة الــذي بنــاه الســلطان عبــد الحميــد 

الثانــي، وبنــى الســكة بمحطاتهــا.

وعنــد وصــول الوالــي العثمانــي فخــري باشــا إلــى الحجــاز أمــر 

ــورة،  ــة المن ــل المدين ــي داخ ــال هاتف ــبكة اتص ــيس ش بتأس

ــة  ــل المدين ، وجع
ً
ــا  هاتفي

ً
 بســعة 50 خطــا

ً
وأحضــر مقســما

الداخليــة  بالــوزارة  مباشــرة  مرتبطــة  مســتقلة  محافظــة 

العثمانيــة.
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 مــن أمجــاد التاريــخ فــي ذلــك الوقــت إلــى أن 
ً
كان هــذا مجــدا

 فــي أواخــر عــام 1334م، 
ً
توقفــت المحطــة عــن العمــل نهائيــا

وُحولــت إلــى متحــف أثــري فــي عــام 1419م، وفتــح المتحــف 

ــن مــن كل مــكان مــن أجــل االســتمتاع  ــه لجميــع الزائري أبواب

بــكل مــا يحتويــه مــن مقتنيــات وآثــار تاريخيــة وإســالمية.

بالمدينــة المنــورة باســم  اشــتهرت محطــة قطــار الحجــاز 

 “ تركيــة  “األســتصيون” وهــي كلمــة  أو  “األستســيون” 

istasyon”  تعنــي المحطــة، وتقــع غــرب المســجد النبــوي 

، فــي المنطقة 
ً
 تقريبــا

ً
 واحــدا

ً
الشــريف وتبعــد عنــه كيلــو متــرا

 “بالعنبريــة” بجــوار مســجد العنبريــة وبــاب 
ً
المعروفــة حاليــا

ــرض توســعة الشــوارع. ــل لغ ــذي أزي ــة، ال العنبري

ــة المحطــة ستســتوقفكم حديقــة  ــى بواب ــول إل ــد الدخ عن

كبيــرة رائعــة الجمــال، تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن النباتــات 

واألشــجار، التــي تبعــث الراحــة واالســترخاء في نفــوس الزوار. 

وتتضمــن المحطــة ثالثــة عشــر مبنــى، مــن بينهــم مركــز 

ــارات،  ــاص للقط ــى خ ــل، ومبن ــة، وورش عم ــات اليدوي للصناع

ــة وســيارة للشــحن، وعندمــا نلــج إلــى داخــل المتحف سنشــاهد  ــة تاريخي ــل حقب ــي تمث ــة الت ــات األثري ــن المقتني ــد م العدي

تعــود إلــى العصــر العثمانــي، منهــا األســلحة والتحــف وكل 

مــا كان يســتخدم فــي ذلــك الحيــن.

إضافــة إلــى ذلــك يمكنكــم االنغمــاس باكتشــاف اآلثــار 

ــات القرآنيــة  ــرع العــرب بالكتاب والنقــوش اإلســالمية، حيــث ب

األحجــار  علــى  مختلفــة  بخطــوط  الجاللــة  أســماء  وحفــر 

ــادرة مــن القــرآن   نســخة ن
ً
ــاك أيضــا ــي واللوحــات، وهن واألوان

ــى  ــدوق زجاجــي يرجــع تاريخــه إل ــم موضوعــة فــي صن الكري

القــرن الثانــي عشــر الهجــري.

كذلــك باســتطاعتكم زيــارة أحــد المســاجد التاريخيــة مــن 

ــة  ــذي بنيــت قب عهــد الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو مســجد الســقيا ال

الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فــي موضعــه عندمــا اســتعرض جيشــه عنــد 

 مــن األرض التــي بنيــت 
ً
خروجــه لغــزوة بــدر. فقــد كان جــزءا

عليهــا المحطــة، حيــث قــام مصممــو المحطة بترك المســجد 

ــات. ــراء بعــض الترميمــات واإلصالح فــي موضعــه مــع إج

أّمــا محبــو الصناعــات القديمــة، فهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن 

الســكك الحديديــة القديمــة التــي تختلــف بشــكل كبيــر عمــا 

نــراه اليــوم فــي عالــم نقــل القطــارات الســريعة. 
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لعشاق العطور ... هذه الوجهات 
السياحية تثري حواسكم 

، لكــن مــن أيــن جــاء العطــر؟ ومــا هــي قّصتــه؟ ولَمــن يعــود 
ً
ربمــا تكــون حكايــة العطــور مــع البشــر بــدأت منــذ زمــن قديــم جــدا

الفضــل فــي تزييــن أجســادنا، وإثقــال الهــواء حولنــا ِبعَبــق شــهّي؟ يعــود الفضــل فــي ذلــك المــرأة غيــر عاديــة، عاشــت فــي بابــل 

قبــل عشــرة آالف ســنة، وكان اســمها “تابوتــي بالتكاليــم”، 

هــا 
ّ
ــواح المســمارية، التــي تذكــر أن حســب مــا جــاء فــي األل

ــي  ــي القصــر الملكــّي ف ــات ف ســاء المهّم
ّ
ــدى الن ــت إح كان

ــاء العــرب،  ــا العلم ــرع العطــر، أم ــن اخت زمانهــا، وهــي أّول َم

وعلــى رأســهم الطبيــب “ابــن ســينا”، فلهــم ســبق آخــر فــي 

هــم هــم َمــن ابتكــروا طريقــة 
ّ
مجــال صناعــة العطــور، ألن

ــاء  بعــة فــي اســتخراج م
ّ
ــت مت ــا زال ــي م ــر الزهــور، الت تقطي

الــورد، ومســتخلصاته العطريــة إلــى يومنــا هــذا، إذ نجــد فــي 

كتــاب الكيميائــي الشــهير “أبــو يوســف يعقــوب الكنــدي” 

قرابــة مئــة وســبع طــرق لصناعــة العطــور.

ــي عشــر،  ــرن الثان ــي الق ــا ف ــى أوروب ــراع إل ــّد االخت ــد امت وق

تركيبــه،  فــي  اإليطاليــون  فبــرع  1221م،  عــام   
ً
وتحديــدا

واســتطاع الهنغاريــون أن يمزجــوه بالكحــول، وهــي المــاّدة 

ســتخدم فــي صناعتــه حتــى اآلن، وذلــك عــام 
ُ
التــي بقيــت ت

ــك  ــة المل ــة، زوج ــث البولندي ــن الملكــة إليزابي ــر م 1370م، بأم

طلــق علــى المزيــج اســم “مــاء هنغاريــا”، 
ُ
شــارل األول، وقــد أ

ولــم تكــن هــذه الملكــة الوحيــدة التــي شــغفت بالعطــور، 

 
ً
 ســّريا

ً
فملكــة فرنســا، كاتريــن دي ميدســيس، صنعــت ممــّرا

بيــن جناحهــا لمعمــل العطــر الخــاص بهــا، لكــي ال تتســرب أي 

ــة. معلومــة عــن تركيباتهــا الحصري
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ــة  ــط العطــر الثميــن بمدين  ســبب رب
ّ
مــا ال يعرفــه كثيــرون أن

باريــس الفرنســية، دون غيرهــا مــن مــدن العالــم، ُيخفــي 

وراءه قّصــة غريبــة لمــرض نفســي وليــس لســبب تجميلــي، 

 
ً
فالملك الفرنســي لويس الخامس عشــر كان يعاني هوســا

، يدفعــه الســتهالك كّمّيــات هائلــة من العطــور التي 
ً
نفســيا

 مــا يحيــط بــه مــن أثــاث، وأدوات، ومالبــس، 
ّ

ينثرهــا علــى كل

وإلشــباع حاجــات القصــر التــي ال تنتهــي مــن هــذه المــاّدة، 

زرع الفرنســّيون الــورد وأّسســوا مصانعــه، مــا جعــل فرنســا 

 منــذ ذلــك الحيــن فــي صناعــة 
ً
 المركــز األول عالميــا

ّ
تحتــل

العطــر.

متحف باريس للعطور في 
فرنسا

مصنع ومتحف جاليمار في 
فرنسا

ــرب  ــور Musee de Parfum بالق ــس للعط ــف باري ــع متح يق

مــن قصــر غارنييــه، وُيعــّد أحــد أهــم المتاحــف فــي الضواحــي 

الباريســّية التــي يمكنكــم زيارتهــا بالمجــان.

يهتــّم المتحــف بعــرض الــدور الفرنســي فــي صناعــة العطــور، 

مــّر  علــى  العطــور  واســتخدام  اكتشــاف  تطــّور  وُيّوثــق 

ــى القــرن العشــرين.
ّ
 مــن مصــر القديمــة، وحت

ً
ــة ــخ، بداي التاري

 ،
ً
ــا ــة تاريخّي مين

ّ
ــات الث ــن المقتني ــة م يضــّم المتحــف مجموع

ــا،  ــان، إيطالي ــن، اليون ــالد الرافدي ــات العطــور مــن ب ــل زجاج مث

ــرة. ــرى كثي ــيك ودول أخ ش
ّ
ــا، الت ألماني

لــم ننتــه مــن فرنســا بعــد فهــي عاصمــة العطــور، لذلــك 

The Gali-  ننصحكــم بالعــروج علــى مصنــع ومتحــف جاليمــار

mard Factory & Museum التاريخــّي فــي باريــس عاصمــة 

العطــور األولــى بالعالــم.

ففــي مصنــع ومتحــف جاليمــار تكتشــفون أســرار صناعــة 

ــراء العطــور فــي  ــات مــن أشــهر أعمــال خب العطــور، ومقتني

فرنســا، وذلــك فــي جولــة حيــة نابضــة بالجمــال، مــع مرشــد 

باللغــة  والشــروح  الجــوالت،  م  قــدَّ
ُ
ت مــا   

ً
وغالبــا  ، مختــصٍّ

اإلنكليزيــة، مــع توافــر لغــات أخــرى مثــل الّصينّية، والّروســّية. 

متحف برشلونة للعطور في 
إسبانيا

اكتشف أهم مزارات عشاق العطور 

 Museu del Perfum تأســس متحــف برشــلونة للعطــور

ــي أثــر وتوثيــق تطــور قنانــي أو 
ّ

عــام 1961م، بغــرض تقف

عبــوات العطــور علــى مــّر العصــور.

يحــوز المتحــف أكثــر مــن 5000 زجاجــة يعــود تاريخهــا للحضارة 

ــة الرومانيــة  ــة القديمــة، والحضــارة اليونانيــة، والدول المصري

والعــرب وغيرهــم.

المتحــف علــى مقتنيــات نفيســة، منهــا  كذلــك يحتــوي 

زجاجتــان عطريتــان مــن أغــراض الملكــة الفرنســية “مــاري 

أنطوانيــت”، وزجاجــة عطــر Le Roi Soleil مــن تصميــم الفنــان 

الســريالي “ســلفادور دالــي”.
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نهر العطر في فيتناممتحف العطور في ألمانيا
 The Farina Fragrance األلمانــي  العطــور  متحــف  يقــع 

Museum فــي مدينــة كولونيــا، ُمَمِثــال أحــد أهــم معالمهــا 

ــة القــرن الثامــن عشــر. التــي تأسســت فــي بداي

يســتعرض متحــف العطــور فــي ألمانيــا لــزّواره مراحــل تطــور 

مــن، وإذا كنتــم ممــن يهتــم 
ّ
صناعــة العطــور علــى مــّر الز

ــة فــي  بالتفاصيــل، فبإمكانكــم التعــّرف إلــى تفاصيــل تقنّي

ــال العطــري. المج

نهــر العطــر Perfume River  باإلنكليزيــة، وSông Hương فــي الفيتناميــة، هــو نهــر يقطــع مدينــة هــوي Hwe الكائنــة فــي 

وســط البــالد، حيــث تتســاقط أزهــار البســاتين الواقعــة علــى ضفــاف النهــر فــي فصــل الخريــف، فتعطيــه رائحــة عطرّيــة طّيبــة 

 العابريــن فــي النهــر.
ّ

يالحظهــا كل

هــرّي 
ّ
ــل بشــري، اذهبــوا بجولــة نهريــة فــي نهــر العطــر، وقومــوا بزيــارة المواقــع القريبــة مــن المجــرى الن

ّ
دون أي آالت أو تدخ

 ،Ta Bat Sonفــي حــال أردتــم ذلــك، أّمــا إذا رغبتــم فــي إتمــام رحلتكــم وتعزيزهــا بمغامــرة جبليــة فيمكنكــم ذلــك عبــر جبــل

وجبــل Huu Bat Son الواقعيــن علــى جانبــي النهــر.
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طبيبة التغذية دانة الحموي تتحدث عن 
العادات الغذائية الصحية في رمضان 

صومــوا تصحــوا هكــذا أوصانــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي أحاديثــه الشــريفة، لكــن لطالمــا ســببت العــادات الصحّيــة 

الخاطئــة مشــاكل هضميــة عديــدة للصائميــن، إلــى جانــب ازديــاد الــوزن المفــرط أو نقصانــه.

ــازة  ــى إج ــزة عل ــة الحمــوي الحائ ــورة دان ــا الدكت ــك التقين لذل

دمشــق،  جامعــة  مــن  البشــري  الطــب  فــي  دكتــوراه 

وشــهادة الماجســتير فــي التغذيــة البشــرية والحميــات مــن 

إنكلتــرا مــن جامعــة شــفيلد، إضافــة إلــى كونهــا اختصاصيــة 

ــزة  ــة لجمعيــة اإلمــارات لمرضــى الســكر، وفــازت بجائ التغذي

ــي  ــة دب ــة فــي مدين ــز فــي المهــن الصحي ــي المتمي األخصائ

الطبيــة، لتحدثنــا عــن أهــم نصائــح التغذيــة فــي شــهر الصوم 

ــت:  فقال

مــع حلــول شــهر رمضــان الٌمبــارك، ال بــد من التفكيــر بالطريقة 

ــدون  ــم ب ــهر الكري ــام الش ــا صي ــن فيه ــي يمك ــة الت الصحي

مشــاكل صحيــة، فالتغييــرات التــي تطــرأ علــى عــادات األكل 

والنــوم يمكــن أن تؤثــر علــى أدائنــا الجســدي والذهنــي، لكــن 

مــن خــالل تعديــالت بســيطة علــى هــذه العــادات الغذائيــة 

يمكننــا االســتفادة مــن صيــام الشــهر الكريــم فــي تخفيــف 

الــوزن الزائــد، وتقليــل خطــر اإلصابــة بكثيــر مــن األمــراض 

المزمنــة.

ــة  ــادات الخاطئ ــم الع ــان أه ــا ببي ــوي نصائحه ــت الحم وافتتح

ــرة الصــوم  ــي يقــوم بهــا الصائمــون خــالل فت الت

وهي: 

خــالل شــهر   
ً
جــدا الغذائــي مهّمــة  التســوق  عمليــة   

َّ
-أن

رمضــان، ويجــب أن تكــون بعــد اإلفطــار وليــس خــالل الصيــام، 

ــم  ــة، ومــن ث ــر ضروري ــٍة غي ــب شــراء مــواٍد غذائي ــك لتجن وذل

ــوزن. ــادة ال الوقــوع فــي مطــّب زي
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- فــي أثنــاء فتــرة اإلفطــار، الغالــب عنــد الصائميــن االهتمــام 

بمائــدة اإلفطــار وتجهيزها بأشــهى األطباق الغنية بالدســم، 

والمقبــالت، والحلويــات المتنوعــة التــي يقبــل عليهــا الصائــم 

بشــهية، فيــأكل مــا يزيــد عــن حاجتــه اليوميــة، وُيعــّرض 

ــِة النشــاط.
ّ
نفســه للتخمــِة وقل

- الفتــرة الممتــدة مــا بيــن اإلفطــار والســحور، تتحــول إلــى 

فتــرة مفتوحــة لتنــاول المزيــد مــن التســالي مــن مكســراٍت 

وحلويــاٍت، وذلــك فــي أثنــاء الجلــوِس الطويــِل أمــام شاشــة 

ــل مــن الســعرات  ــم الكــّم الهائ ــدرك الصائ التلفــاز، دون أن ي

الحراريــة التــي يدخلهــا إلــى جســمه، والتــي ال يســتطيع 

فيصــاب  وحركتــه،  نشــاطه  قلــة  بســبب  منهــا  التخلــص 

الشــريف:  النبــوي  الحديــث  متجاهــال  والبدانــة  بالخمــول 

“صومــوا تصّحــوا”.

 أكثــر، وذلــك 
ً
- لــذا أنصــح بــأن نجعــل رمضــان هــذا العــام صحّيــا

مــن خــالل اتبــاع عــاداٍت غذائيــٍة تحافــظ على الصحة والنشــاط 

والفضــالِت،  الســموِم  مــن  الجســَم  ــص 
ّ
وتخل والرشــاقة، 

ــون  ــن يعان ــد األشــخاص الذي ــوزن عن وتســاعُد فــي إنقــاص ال

البدانــة.

وقدمــت الدكتــورة دانــة مــن خــالل حديثهــا مــع “مجلــة 

ــادئ اإلفطــار الصحــي فــي رمضــان،  المســافر “ أهــم مب

والتــي تســاعد الصائــم علــى إتبــاع نظــام غذائــي غنــي 

بالعناصــر الغذائيــة وهــي: 

أنصــح باتبــاع الســنة النبويــة الشــريفة ببدء اإلفطــار بثالِث . 1

ــم  ــرارِة، ث ــدِل الح ــاٍء معت ــاٍت مــن التمــر مــع كــوِب م حب

أداِء صــالة المغــرب، ومــن ثــم العــودِة لمائــدة اإلفطــار.

عدم بدء اإلفطار على سوائل مثلجة. . 2

، فاإلفــراط . 3
ً
 ونوعــا

ً
عــدم اإلفــراط فــي تنــاول األكل كّمــا

بالطعــام قــد يســبب ســوء هضــم وحرقــة هضميــٍة، 

ــوط ضغــٍط ونعــاٍس. وهب

الحــرص علــى تنــاول األطعمــة الغنيــة باألليــاف الغذائيــِة، . 4

كالبقــوِل ومنتجــاِت الحبــوب الكاملــة والخضــاِر والفواكــِه.

 وببطٍء. . 5
ً
 جيدا

ُ
ما َمضغه

ّ
عدم تناول الطعام بسرعٍة وإن

شــرب المــاء بكميــاٍت كافيــٍة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن . 6

اإلفطــار والســحور.

عــدم االســتلقاء أو النوم مباشــرة بعد الطعــام، وزيادة . 7

الحركــة والنشــاط، وتعــد الصــالة وخاصــة صــالة التراويــح 

مــن أفضــل التماريــن الرياضيــة فــي شــهر رمضــان، فهــي 

ل عمليــة 
ّ

ســه
ُ
ــط الــدورة الدمويــة بالجســم، وت

ّ
نش

ُ
ت

الهضــم وحــرق الدهــون.

الســاخنِة . 8 المشــروباِت  فــي  الســكر  تنــاول  تفــادي 

والحلويــاِت. المعلبــِة،  والعصائــِر  الســريعِة، 

تنــاول طعــام صحــي ومتــوازن، وعــدم تنــاول الحلويــات . 9

إال بالمناســبات، واســتبدالها بالفواكــه.

اســتعمال . 10 وعــدم  الَمقلــي  الطعــام  تنــاول  تجنــب 

الَســمنة والزبــدة فــي تحضيــر الطعــام، واســتبدالها 

معتدلــة. بكميــات  الزيتــون  زيــت  أو  النباتيــة  بالزيــوت 
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تسحروا فإن في السحور 
بركة 

أشــارت طبيبــة التغذيــة إلــى أهميــة احتــواء وجبــة الّســحور 

المثاليــة علــى النشــويات الغنيــة باألليــاف الغذائيــة، والتــي 

تــزود الجســم بالطاقــة كالخبــز أو رقائــق الحبــوب، إضافــة 

إلــى ضــرورة تنــاول البروتيــن الــذي يؤخــر الشــعور بالجــوع   

كالبيــض، أو الحليــب واللبــن، أو البقــول كالفــول والحمــص، 

ــة.  ــاول الخضــار والفواكــه الطازج ــى تن ــرص عل ــع الح م

وقالــت: ال أنصــح بتنــاول األطعمــة الغنيــة بالدســم كالوجبــات 

الســريعة أو الحلويــات الغنيــة بالســكريات، فهــي تزيــد مــن 

الشــعور بالعطــش والجــوع فــي اليــوم التالــي.

وجبة إفطار صحية 
مــن بيــن أكثــر األمــور التــي يرغب األشــخاص في االستفســار 

لذلــك قدمــت طبيبــة  الــوزن،  عنهــا هــو موضــوع فقــدان 

التغذيــة دانــة لقــراء “مجلــة المســافر” جــدول إفطــار صحــي 

ــد خــالل شــهر  ــكل مــن يرغــب فــي عــدم اكتســاب وزن زائ ل

رمضــان، مــن خــالل بضعــة أمــور.  

لنكســر صيامنــا بتنــاول ثــالث حبــات تمــر مــع كــوب مــاء . 1

معتــدل الحــرارة أو كــوب مــن حســاء الخضــار أو العــدس. 

ثم أداء صالة المغرب. 2

ــق . 3 ــة اإلفطــار التــي تتألــف مــن طب ــدأ وجب ــك نب وبعــد ذل

الَســلطة المضــاف لــه ملعقتيــن صغيرتيــن مــن زيــت 

الزيتــون والخــل أو عصيــر الليمــون، وطبــق صغيــر مكــون 

مــن أربــِع أو خمــِس مالعــق طعــام مــن األرز األســمر أو 

ــة  ــوا المطبوخ ــل أو الكين ــمراء أو البرغ ــة الس المعكرون

بقليــٍل مــن الزيــت النباتــي، إلــى جانــب خمــس مالعــق 

بكميــٍة قليلــٍة  المطبوخــة  الخضــار  يخنــة  طعــام مــن 

ــاج مشــوي أو  ــِة صــدر دج ــون، مــع قطع ــت الزيت مــن زي

فيليــه ســمك  أو شــريحة  الجلــدة  ومنــزوع  مســلوق 

مشــوية أو شــريحة فيليــه لحــٍم مشــوٍي.

ثــم تنــاول فنجــان القهــوة البيضــاء والتــي تحتــوي علــى . 4

مــاٍء ســاخٍن مضــاف لــه قطــرات مــاء الزهــر وشــريحة 

ــع أخضــر.  ليمــون وأوراق نعن

ثــم بعــد اإلفطــار بســاعتين أو بعــد صــالة التراويــح يمكن . 5

ــاص،  ــال أو اإلج ــاح أو البرتق ــة كالتف ــرة فاكه ــاول ثم تن

وعنــد المناســبات يمكــن تنــاول قطعــة حلــوى صغيــرة.

أطعمة مفيدة خالل شهر رمضان
 هنــاك أطعمــة مفيــدة ال بــد للصائــم مــن 

َّ
لفتــت الحمــوي أن

ــه  ــار والفواك ــاره، كالخض ــرة إفط ــالل فت ــا خ ــول عليه الحص

 علــى وجبتــي اإلفطــار 
ً
الطازجــة، والتــي ُينصــح بتناولهــا يوميــا

والســحور لغناهــا بالمــاء والغــذاء الضــروري للجســم.

وخبــز  “كالبرغــل،  االمتصــاص  البطيئــة  النشــويات  كذلــك 

الحبــوب الكاملــة، واألرز البنــي، والكينــوا، والشــوفان” خاصــة 

ــة الســحور فهــي تؤخــر الشــعور بالجــوع وتعطــي  فــي وجب

ــرٍة أطــول.  طاقــة فت

وأوضحــت أهميــة تنــاول األســماك المشــوية أو المســلوقة 

فــي  مرتيــن  قلــي  بــدون  صحّيــة  بطريقــة  المطهــّوة  أو 

التــي تســاعد فــي  أوميغــا 3  بدهــون  لغناهــا  األســبوع، 

خفــض الكوليســترول الســيء بالــدم، والوقايــة مــن أمــراض 

ــب. القل

مضيفــة اللبــن الــذي يعــد مصــدر أساســي للكالســيوم 

والبروبايوتكــس، واللــوز والمكســرات النيئــة أو المحمصــة 

 دون إضافــة الملــح، ونصحــت بتنــاول ســناك صّحــي بيــن 
ً
منزليــا

اإلفطــار والســحور.

أّمــا مــا يخــص الفواكــه فقــد اقترحــت تنــاول المــوز، فهــو مــن 

الفواكــه المحّبــذ تناولهــا فــي شــهر رمضــان خاصــة فــي وجبة 

ــة  ــاف الغذائي ــة  واأللي ــم بالطاق ــزّود الجس ــه ي
َّ
ــحور ،ألن الس

والمغنيزيــوم  البوتاســيوم  لمعــدن   
ً
جيــدا  

ً
مصــدرا ،ويعــد 

ــه يــزّود الجســم بالســيروتونين الــذي يحّســن 
ّ
،إضافــة إلــى أن

 
ً
 ومثاليــا

ً
المــزاج، كذلــك التمــر الــذي ُيعــد غــذاًء أساســيا

لــكل األعمــار ،فهــو يــزّود الجســم بالطاقــة إضافــة إلــى 

 -B- ومجموعــة فيتامينــات ، -A- محتــواه الغنــي  بفيتاميــن

والمعــادن مــن مغنيزيــوم وحديــد وفوســفور وبوتاســيوم، 

ــاع الضغــط الشــرياني  ــن ارتف ــة م ــي الوقاي ــا يســاعد ف مم

وعالجــه، كذلــك تســاعد األليــاف الغذائيــة فــي التمــر علــى 

مكافحــة اإلمســاك وعالجــه.

ــارك   ...ال يســعني إال أن أب
ً
ــرا واختتمــت الحمــوي حديثهــا أخي

لكــم قــدوم شــهر رمضــان الكريم، وأتمنــى أن يعود عليكم 

وعلــى األمــة العربيــة واإلســالمية بالصحــة والســالمة. 



     

73  72  

أفكار استثنائية لوالدتكم في عيد األم 
ــا  ــغل أذهانن ــام تش ــن كل ع ــول 21 آذار م ــع حل م

هديــة عيــد األم، ونبحــث عــن أكثــر األفــكار غرابــة 

بغيــة إســعاد أمهاتنــا ورد فضلهــن الــذي ال يقابله 

شــيء فــي الدنيــا.

وخاصــة  إنســان،  كل  يحتاجــه  مــا  أكثــر  ولعــل 

الســيدات فــي أعيادهــن هو اإلســترخاء والهدوء، 

وتقديــم عــروض مغريــة فــي االعتنــاء بالبشــرة 

والغــذاء وباقــات الزهــور مــن موطنهــا األساســي، 

ولكــن عليكــم أن تختبــروا رغبــات أمهاتكم فعلى 

ىســبيل المثــال إذا كانــت والدتكــم مــن هــواة 

ــة  ــة تاريخي ــي رحل ــخ يمكنكــم اصطحابهــا ف التاري

إلــى البتــراء فــي األردن أو البصــرة فــي العــراق ، أو 

العــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أمــا إذا 

كانــت مــن أصحــاب القلــوب القويــة فلمــا ال تذهبوا 

إلــى المرتفعــات الجبليــة وتكتشــفوا الطبيعــة؟ 

هنــا ســنقدم لكــم أجمــل األمكنة التــي يمكنكم 

اصطحــاب أمهاتكــم إليهــا فــي عيــد األم لهــذا 

العام.

كثيــر مــن األمهــات يرغبــن باالنغمــاس فــي الطبيعــة وتنــاول 

حقولهــا  مــن  األزهــار  بعــض  وقطــف  الطازجــة  الفاكهــة 

 فــي 
ً
النضــرة، ومــن بيــن أكثــر الحجــوزات التــي تشــهد ارتفاعــا

طلبهــا أثنــاء شــهر آذار هــي الرحــالت إلــى الطبيعــة وخاصــة 

الجبــال، ألنهــا تمــّد كبــار الســن بطاقــة إيجابيــة، وفــي المغــرب 

تتوافــر العديــد مــن األماكــن الجاذبــة لقضــاء يــوم فــي قلــب 

الطبيعــة، وخاصــة فــي جبــال أطلــس، كذلــك األمــر فــي جبــال 

أرمينيــا حيــث الهــدوء والســكينة.

مارأيــك أن تتجــه إلــى أكبــر مراكــز التجميــل العالميــة، وتقوم 

بحجــز يــوم ممتــع لوالدتــك فــي عيدها؟

نعــم حيــث تســعى كافــة مراكــز التجميــل واالســترخاء 

ــاء بالســيدات  والمســاج بتقديــم العــروض المتعلقــة باالعتن

خــالل عطلــة عيــد األم، لتســتمتع باالســترخاء والراحــة فــي 

ــرة. ــات الفاخ ــة والحمام ــات الصحي المنتجع

الطبيعة األم مكان مذهل 
تثمر فيه السيدات

يوم لتعتني بنفسها ...
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إن كانــت والدتــك مــن هــواة الطبــخ فــال بــد لــك مــن زيــارة 

ــروت  ــى بي ــه إل ــا ال تتوج ــك، فلم ــة بذل ــدن المعني ــهر الم أش

وكل  الشــهير،  اللبنانــي  المطبــخ  أســرار  مثــال الكتشــاف 

مايقدمــه مــن وجبــات ومقبــالت شــرقية بطابــع غربــي.

ــى  ــا والتعــرف إل ــى إيطالي ــه إل ــك التوج أو لربمــا أرادت والدت

ــخ  ــراح بعــض المطاب ــا اقت أســرار طهــي الباســتا، كمــا يمكنن

اآلســيوية التــي تتيــح فرصــة تــذوق مــا لــم تتذوقونــه مــن 

ــة المتنوعــة. ــل ، مــع الكثيــر مــن األطعمــة البحري قب

العارمــة فــي  النســاء  برغبــة  جميعنــا علــى درايــة كبيــرة 

ــإذا  ــان، ف ــكان والزم ــر أو الم ــر بالعم ــك ال يتأث ــوق، وذل التس

 ، مــا رأيــك أن تضــع 
ً
كنــت ترغــب بشــيء اســتثنائي حقــا

ميزانيــة عاليــة تمنــح والدتــك مــن خاللهــا التســوق فــي أكبــر 

األســواق والمــوالت فــي العالــم، كأن تتوجــه إلــى دبــي 

مــول أو مــول دبــي مارينــا، كذلــك األمــر يمكنــك التوجــه إلــى 

أســواق باريــس المذهلــة.

دعها تكتشف أسرار 
الطهاة العالمين 

التسوق ثم التسوق 
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خالد القيش لمجلة المسافر: أحب 
السفر ودبي هي األقرب إلى قلبي

 مــع الموســم الرمضانــي 2023، وازدحــام 
ً
يعــد شــهر رمضــان هــو الموســم الدرامــي األقــوى لــكل النجــوم والفنانيــن، وتزامنــا

الشاشــات بعــدد هائــل مــن األعمــال الدراميــة التقــت “مجلــة المســافر” بالنجــم “خالــد القيــش” ابــن الجــوالن الســوري، الــذي 

 بيــن كبــار نجــوم الدرامــا.
ً
 صعبــا

ً
اســتطاع  أن ينفــرد بموهبــة خاصــة جعلــت منــه رقمــا

الفنــان  خالــد القيــش مــن مواليــد 11 أكتوبــر 1977م، بــدأ 

 الفنيــة  بعــد تخرجــه مــن المعهــد العالــي للفنــون 
ُ

مســيرته

المســرحية فــي دمشــق.

 مواقفــه المعاديــة لالحتــالل 
َّ
ــه ابــن الجــوالن، إالّ أن

َّ
ومــع أن

التــي تجســدت  فــي العديــد مــن أدواره، وأبرزهــا دوره فــي 

“حاتــم  الراحــل  للمخــرج  الفلســطينية  التغريبــة  مسلســل 

علــي”،  تســببت بحرمانــه مــن العــودة، والدخــول إلــى الجــوالن  

ــل . المحت

 لقصــة 
ً

ــل كان ثمــرة ، ب
ً
ــا ــد القيــش تقليدي ــم يكــن زواج خال ل

ــه  ــل زفاف ــد حف ــد عق ــه مــع ياســمين بعكــر، وق ــب جمعت ح

فــي العاصمــة األردنيــة عمــان، ليســتقر بعدهــا فــي العاصمة 

دمشــق، وينجبــا ولديــن همــا “فــارس وأصيــل”.

ــن خالــد القيــش 
َّ
مــن خــالل لقــاء خــاص لمجلــة المســافر، بي

ــه فقــال:  ــع ظــروف عمل مــدى تعلقــه بأســرته رغــم جمي

 لزوجتــي علــى 
ٌ
، وأنــا ممتــن

ً
 ســعيدة

ً
 أســرية

ً
أعيــش حيــاة

ــة، فهــي أم،  ــا داخــل العائل هــذا االســتقرار الــذي تقدمــه لن

ــر  ــتيعاب وتقدي ــى اس ــادرة عل ــة، ق ــزل رائع ــة من ــة، ورب وزوج

فــٍس طيــٍب فــي إعــداد األطعمــة 
َ
جهــود العمــل، وتتمتــع بن

التــي أحبهــا.

ق القيــش إلــى بعــض النقــاط 
ّ
وفــي ســياق الحــوار تطــر

المتعلقــة بشــخصيته فقــال: “أنــا ممــن يحــب ممارســة 

 لــي، بــل هــي 
ً

الرياضــة، وال يقتصــر ذلــك علــى كونهــا هوايــة

مــن أهــم تفاصيــل حياتــي، كمــا أنني مــن هواة الســفر، حيث 

ــات الشــعوب  ــى ثقاف ــه فرصــة مناســبة للتعــرف إل ــد في أج

وحضاراتهــم، وعلــى الرغــم مــن أننــي ال أملك الوقــت الكافي 

 مدينــة دبــي تعــد األقــرب إلــى قلبــي، فهــي 
َّ
للســياحة، إال أن

ــى كونهــا  ــٍة خاصــة ونضــاٍر مبهــرة، إضافــة إل تحظــى بجاذبي

 التــي أجتمــع فيهــا مــع أصدقائــي”.
َ

المدينــة
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يعــد دور أبــو يوســف الــذي قدمــه فــي مسلســل “ذكريــات 

الزمــن القــادم”، بمثابــة المشــاركة الدراميــة األولــى لــه، 

والــذي ُعــرض فــي عــام 2003م،  لتتوالــى أعمالــه الفنيــة، 

حيــث شــارك بالعديــد مــن األعمــال الضخمــة نذكــر منهــا دور 

ــاب  ــف”،   ب ــوك الطائ ــدون فــي مسلســل “مل ــن زي ــو بكــر ب أب

ــل،  ــارس الجب ــب، ح ــب وح ــن ح ــا بي ــم، م ــد خان ــارة ج3،   هن الح

انتقــاد بــارد،   المنصــة، مذكــرات عشــيقة ســابقة، غــزالن 

فــي غابــة الذئــاب، العــراب، مذنبــون أبريــاء، وراء الوجــوه، ضبــو 

الشــناتي، طاحــون الشــر، عــن الخــوف والعزلــة، قمــر الشــام، 

ــم ُيعــرض حتــى اآلن. ــذي ل و فــارس وخمــس عوانــس، ال

تحــدث الفنــان خالــد القيــش خــالل اللقــاء عــن حبــه ألعمالــه 

 إياهــا بــأوالده، فقــال: “أحــُب كل 
ً
التــي قدمهــا، واصفــا

أفــّوز  أن  أســتطيع  وال  بتجســيدها،  مــت 
ُ

ق التــي  األدوار 

“التغريبــة  أوالده،  بيــن  يفــرق  أحــد  فــال  آخــر،  علــى   
ً
دورا

الفلســطينية، ســكر وســط، للمــوت، كســر عظــم” جميعهــا 

أعمــال تحمــل مّيــزات وتفــردات خاصــة، لكــن ربمــا كان للعميــد 

ــة،  ــارة القب ــك فــي ح ــازي بي عصــام فــي دقيقــة صمــت، وغ

ــدي.  وقــع خــاص ل

وعــن أعمالــه الدراميــة فــي موســم 2023، فقــد كشــف 

ــة،  القيــش عــن وجــوده للمــرة األولــى فــي الدرامــا المصري

مــن خــالل مسلســل “اإلمــام الشــافعي”، وهــو مسلســل 

تاريخــي يــروي قصــة اإلمــام الشــافعي مــن إخــراج الليــث 

حجــو، ومسلســل “القبــان” للمخــرج ســيف ســبيعي، والــذي 

 
ً
تــدور أحداثــه عــن أحــزان وهمــوم المجتمــع الســوري، مبينــا

أهميــة هــذه األعمــال فــي تســليط الضــوء علــى الفســاد، 

ــالد. ــر الب ــاء وتطوي والمســاهمة فــي إعــادة بن

هــذا إضافــة إلــى أن موســم 2023 ســيعيد الفنــان خالــد 

القيــش إلــى البيئــة الشــامية، مــن خــالل مشــاركة بســيطة 

ــا العــز” مــع المخرجــة رشــا شــربتجي.  فــي مسلســل “مرب

بداياته وأعماله
علــى الرغــم مــن رغبتــه فــي إبعــاد عائلتــه عــن األضــواء، إالّ أن 

المخرجــة رشــا شــربتجي قــد رأت فــي ابنــه “فارس” مســتقبال 

ــن خالــد القيــش نظرتــه فــي ذلــك فقــال:  ، وهنــا بيَّ
ً
واعــدا

“أحببــت مــا قــام بــه فــارس فــي مسلســل حــارة القبــة، كان 

ــة مهمــة  ــة طفــل، تحــت إدارة مخرج ــارة عــن عفوي أداؤه عب

تســتطيع إعطــاء مالحظــات صحيحــة، وهــي مــن اختارتــه 

: أنــا ال أمانــع دخــول 
ً
ليكــون بهــذا النــوع وهــذا الــدور، مضيفــا

ــن ســيكون فــي  ــم الفــن، وهــو مــن ســيختار أي ــارس عال ف

ــتقبل”.   المس

واالنتشــار  اليــوم،  الدرامــي  العمــل  صعوبــات  وعــن 

الواســع للدرامــا المشــتركة، فقــد أجــاب القيــش: “إن 

صعوبــات العمــل الدرامــي اليــوم، تشــبه إلــى حــد كبيــر 

صعوبــات أي مواطــن ســوري، مــن ضغوطــات وحصــار وعــدم 

تســويق وعقبــات ســفر، إضافــة إلــى صعوبــة المعيشــة في 

ــات الدرامــا،  ــاد صعوب دمشــق، كل هــذا قــد عمــل علــى ازدي

الجيــدة،  الدراميــة  النصــوص  مــع فقــدان  جنــب  إلــى   
ً
جنبــا

فأصحــاب الخبــرات والكفــاءات توجهــوا نحــو الخــارج، ما تســبب 

نــا نســعى بقصــارى جهدنــا إلــى 
ّ
فــي تراجــع الدرامــا، إال أن

ــاس.  ــه الن ــر داخــل ســورية، وتقديــم مــا يحب العمــل والتصوي

 
ً
ــارا ــب أن تكــون خي ــا المشــتركة فيج ــا يخــص الدرام لكــن م

 مــن ناحيــة النــص واإلنتــاج، والممثــل الســوري والفني 
ً
صحيحــا

 لهــذه الدرامــا المشــتركة مــن 
ً
الســوري، قــد قدمــا كثيــرا

هــم الحصــان 
َّ
خبــرة وشــهرة واســعة، إذ أثبتــوا للجميــع أن

”.
ً
ــا ــح دائم الراب

إلــى فارس خالد القيش القيــش  خالــد  الفنــان  أشــار  الحديــث  ختــام  فــي 

طموحــه فــي تجســيد شــخصية عالميــة، فقــال: أرغــب فــي 

تقديــم دور زعيــم الثــورة الســورية الكبــرى “ ســلطان باشــا 

ــل هكــذا عمــل  ــم يســبق ألحــد أن قــّدم مث األطــرش”، إذ ل

ــص  ــاء الن ــى بن  عل
ً
ــا أعمــل شــخصيا درامــي أو ســينمائي، وأن

وجمــع المعلومــات، وقــد أصبــح لــدي رصيــد كاٍف ســيمكنني 

مــن تنفيــذ هــذا المشــروع الخــاص. 
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“العالم بين يديك“

ل مسجد في مصر وإفريقيا 
ّ

.. أو
ّ

جامع عمرو بن العاص
ابع في اإلسالم

ّ
والر

ــا “بالجامــع العتيــق”. 
ً

ــب “بتــاج الجوامــع” ويعــرف أيض
ّ

ق
ُ
يعــّد جامــع عمــرو بــن العــاّص أقــدم وأّول جامــع فــي مصــر وإفريقيــا، ول

ــن العــاّص فــي عــام 21هـــ/ 641م بعــد أن قــام بفتــح مصــر ســنة 20هـــ/ 640م بأمــر مــن  ــّي الجليــل عمــرو ب أنشــأه الصحاب

ــاب، وأّســس مدينــة الفســطاط عاصمــة البــالد فــي ذلــك الوقــت.
ّ
الخليفــة عمــر بــن الخط

، وضــّم بيــت المــال، بحســب وصــف 
ً
ــرا

ّ
 مؤث

ً
 واجتماعّيــا

ً
 إدارّيــا

ً
تجــاوز جامــع عمــرو بــن العــاّص دوره كمســجد للّصــالة، ليصبــح مركــزا

ّدولــة الرئيســّي.
ّ
الّرحالــة ابــن رســته، وهــو بيــت مــال اليتامــى وليــس بيــت مــال ال

ــداء األّول الــذي انطلــق مــن باكــورة مســاجد مصــر 
ّ
 بــاآلذان صــدى الن

ّ
حيــن تلمــس األقــدام عتبــات جامــع عمــرو بــن العــاّص، يــرن

 عنهــا زّواره، وســّجلها العاّمــة واألئمــة الذيــن صدحــت حناجرهــم فــي فضائــه بالقــرآن.
َ
َبــان

َ
منــذ 1400 عــام، تجربــة أ

ــت منــه صــالة العشــاء 
ّ
وخــالل شــهر رمضــان، كان جامــع عمــرو بــن العــاّص بمصــر القديمــة فــي القاهــرة الجامــع الوحيــد الــذي ُبث

ــة   لموقــع بّواب
ً
ــه فقــط، وفقــا ــن ب ــن مــن العاملي ــار، وبحضــور إمــام المســجد واثني ــخ 3 مايو/أّي  بتاري

ً
 ســابقا

ً
ــا ــح إذاعّي راوي

ّ
والت

 لحلــول وقــت المغــرب ليبــدؤوا فــي 
ً
األهــرام، أّمــا اليــوم فســترون األســر التــي تفتــرش األرض فــي ســاحته الفســيحة انتظــارا

تنــاول طعــام اإلفطــار.
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ساء في 
ّ
 بالن

ّ
مقهى خاص

مة 
ّ
ة المكر

ّ
مك

ــّي التــاّم، فتقــّدم  ــة علــى االلتــزام الدين
ّ
ــة مك تحــرص مدين

لزائراتهــا فرصــة االســتراحة فــي مقهــى خــاّص بالســيدات، 

ــة 
ّ
ســائّية الموجــودة فــي مك

ّ
وهــو مــن أّول الكافيهــات الن

ســاء فقــط، 
ّ
ّصــص للن

ُ
 فــي حــّي العوالــي، خ

ً
المكّرمــة تحديــدا

ــة وغيــر مســموح 
ّ
ويعــّد مــن أفضــل أنــواع الّســياحة فــي مك

ــى العامليــن فــي الكافيــه مــن 
ّ
الّرجــال فيــه، حت لدخــول 

ســاء فقــط.
ّ
الن

الّســاخنة،  المشــروبات  وأفضــل  أشــهى  الكافيــه  يقــّدم 

ــاردة، مثــل  ــة، والمشــروبات الب مــن أشــهرها القهــوة العربّي

العصائــر إضافــة إلــى الحلوّيــات اللذيــذة.

“لوجوس هوب” ... أكبر مكتبة عائمة تجوب العالم 
الهــدوء  إلــى  مائليــن  القــراءة  عشــاق  يكــون  مــا   

ً
غالبــا

قــاء مــن غيرهم، 
ّ
 عــن الن

ً
 وبحثــا

ً
والّســكينة، فهــم أكثــر صمتــا

فــإذا كنتــم مــن هــواة الكتــب، ومحبــي البحــار والمحيطــات، 

فنحــن نتحــدث عــن شــيء مــا يثيــر اهتمامكــم، لوجــوس 

هــوب، أو ســفينة األمــل، أكبــر مكتبــة عائمــة تجــوب العالــم، 

قافّيــة، 
ّ
لتبحــث عــن القــّراء مــن مختلــف األعمــار والخلفيــات الث

ــي كل  ــب ف ــر الكت ــارات، ونش ــات والحض قاف
ّ
ــادل الث ــة تب بغي

أنحــاء العالــم.

هــا 
َّ
ــف بأن

ّ
، وتصن

ً
يبلــغ طــول المكتبــة العائمــة قرابــة 132 متــرا

ــق بهــا  ــم، ويصــل عــدد الفري ــة عائمــة فــي العال ــر مكتب أكب

إلــى أكثــر مــن 400 متطــّوع، مــن أكثــر مــن 60 جنســّية 

األلمانيــة  الخيريــة  للمنظمــة  ملكيتهــا  وتعــود  مختلفــة، 

ــع. ــدة للجمي ــب جّي “كت

ــة العائمــة علــى أكثــر مــن 50 ألــف عنــوان،   تحتــوي المكتب

قافــة 
ّ
وتســتهدف بمــا تضّمــه مــن ثــروة ثقافّيــة نشــر الث

عــِرض فــي منطقــة االســتقبال 
َ
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وت

 يــؤّرخ زيــارات الّســفينة ألهــّم موانــئ العالــم، 
ً
 قصيــرا

ً
فيلمــا

 تفاعلّيــة عــن الّســفينة الحديثــة لتعريــف الجمهــور 
ً
وعروضــا

بهــا.

ــزارت  ــدة شــهور ف ــذ ع ــا من ــة رحلته ــفينة المكتب ــدأت الّس ب

إلــى مينــاء  قبــرص فــي 25 نوفمبــر 2022، لتصــل بعــده 

األماكــن  مــن  والعديــد  والعقبــة،  وبورســعيد،  بيــروت، 

والموانــئ األخــرى، حيــث ســتزور كل بلــدان العالــم، وتســتقّر 

 مدينــة لمــّدة أســبوعين.
ّ

فــي كل

جــّول فــي كل أرجائهــا، إذ تفتتــح 
ّ
يمكــن لــزّوار المدينــة الت

ــالب، 
ّ
 مــن الط

ًّ
ّوار يوميــا

ّ
الّســفينة معرضهــا العائــم آلالف الــز

 ،
َ
ومحبــي القــراءة مــن الفئــات العمرّيــة بيــن 13 أو 65 عامــا

فــي  والمشــاركة  الّســفينة  لزيــارة  رمــزّي  رســم  مقابــل 

 ،
ً
 أعمارهــم عــن 13 عامــا

ّ
فعالّياتهــا، أّمــا األطفــال الذيــن يقــل

.
ً
ــا ــفينة مجان ــى الّس ــول إل ــم الّدخ فيمكنه



     

85  84  

ه مع القرش؟
ُّ
نز

ّ
هل سبق وسمعتم عن سياحة الت

ــت أمــام نزهــة  ــارة والتشــويق، فأن ــت تبحــث عــن اإلث  إذا كن

حقيقّيــة مــع ســمكة القــرش، وال ُيشــتَرط فيهــا أن تتعلــم 

الغطــس أو حتــى العــوم، كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تذهــب 

إلــى أحــد الشــواطئ التــي توجــد بهــا أســماك القــرش، 

الّرحلــة  هــذه  لمثــل  ــزة 
ّ

المجه القــوارب  ســتجد  وهنــاك 

ــائقة، ومــا إن تصــل إلــى أماكــن وجــود القــرش فــي 
ّ

الش

اســون وعمــال المركــب فــي قفــٍص 
ّ
عــرض البحــر، ُيدخلــك الغط

يًصــا لهــذا الغــرض، وُينــزل هــذا القفــص إلــى  ِعــدَّ خصِّ
ُ
حديــدّي أ

ــل ســمكة  ــى تقاب
ّ
ــق حت ــا هــي إالّ دقائ عمــق مناســب، وم

ــن  ــن الممك ــل م ــط، ب ــذا فق ــس ه ــه، لي  لوج
ً
ــا ــرش وجه الق

القفــص مــن  بهــذا  االرتطــام  الّســمكة  أن تحــاول هــذه 

أجــل فتحــه والحصــول علــى وجبتهــا الّدســمة، لكــن اطمئــن؛ 

ــل هــذه الّصدمــات، فــال  عــة لتحمُّ
ّ
فهــذه األقفــاص مصن

ــه مــع ســمكة  رفي
ّ
ــة والت ــن المتع ــش لحظــات م ــق وِع تقل

ــرش. الق

ــب  ــام القياســية، يصع ــم األرق ــر بتحطي ــق األم ــا يتعل عندم

المتصدعــة  البحيــرة  تلــك  بايــكال،  بحيــرة  علــى  التغلــب 

الضخمــة عاليــة االرتفــاع فــي المناطــق الجبليــة الروســية 

فــي ســيبيريا، وهــي أقــدم وأعمــق بحيــرة فــي العالــم.

خــالل أيــام الصيــف ســتجد أن بحيــرة بايــكال بانتظــارك، فهــي 

وجهــة شــهيرة للتجديــف بالكايــاك ورحــالت القــوارب والتنقــل 

بيــن الجــزر الكتشــاف الشــواطئ، كمــا يمكنــك أن تجــرب 

الغطــس داخــل ميــاه البحيــرة التــي يصــل عمقهــا إلــى 

ــكوبا  ــوص الس ــى غ ــكوبا، إذ يحظ ــة الس ، وخاص
ً
ــرا 1642 مت

بشــعبية خاصــة وممتعــة للغواصيــن، إلــى جانــب الكثيــر مــن 

ــة. الرياضــات المائي

أمــا أثنــاء الصقيــع وتشــكل الجليــد، فيتكــون الجليــد بشــكل 

شــفاف علــى ســطح البحيــرة، ممــا يشــعرك بأنــك ستســقط 

 
ً
ــدا ــه فــي الواقــع ســميك ج ــه ســهل االنكســار، ولكن او أن

 ثقيلــة، وهــذا يعــود إلــى ضعــف تمعــدن 
ً
ويتحمــل أوزانــا

الميــاه ممــا يجعــل مــن الجليــد شــفاف بشــكل مدهــش.

بايكال ... البحيرة الروسية األعمق حول العالم 

كمــا توجــد علــى ضفــاف بحيــرة بايــكال العديــد مــن الكهــوف 

وعندمــا تتجمــد بحيــرة بايــكال فــي فصــل الشــتاء تظهــر 

 
ً
موجــات نــوازل جليديــة مذهلــة فــي الكهــوف، وهنــاك أيضــا

ــكال ،  ــرة باي ــة لبحي ــى الحافــة الغربي ــة شــهيرة تقــع عل قري

وهــي Listvyanka ، التــي لديهــا الكثيــر لتقدمــه بهندســة 

معماريــة جذابــة وســوق مشــهور يبيــع األســماك واألطعمة 

الروســية الشــهية، ويوجــد فيهــا 

متحــف بايــكال الــذي يعــرض النباتــات والحيوانــات اإلقليميــة 

مــن المنطقــة باإلضافــة إلــى مرصــد جنــوب القريــة.



     

87  86  

طنين األذن أو انسدادها على 
متن الطائرة 

مــن أكثــر األمــور التــي تزعــج المســافر ويســعى إلــى تفســير أســباب حدوثهــا، هــو طنيــن األذن وانســدادها فــي أثنــاء الســفر 

ــم األذن  ــول ألل ــر، إليكــم التفســيرات والحل ــك بســبب الضغــط الجــوي الكبي ــوِط، وذل ــالِع والهب  اإلق
َ

ــت  وق
ً
ــدا الجــوي، وتحدي

العميــق داخــل الطائــرة.

يحــدث طنيــن األذن علــى متــن الطائــرة عندمــا ال يكــون الضغــط فــي األذن الوســطى والضغــط المحيــط متســاويين، أي عندمــا 

يغيــب التــوازن بيــن الضغــط فــي األذن الوســطى والضغــط الخارجــي فــي البيئــة المحيطــة، ممــا يتســبب فــي اهتــزاز طبلــة األذن 

بنحــو غيــر طبيعــي.

“تفسيرات صحية“

كيف تتخلص من طنين 
األذنين المزعج في أثناء 

الرحالت الجوية؟

شــرح  علينــا  فيجــب  أكثــر   
ً
علميــا نتعمــق  أن  أردنــا  وإذا 

ــوب  ــزء مــن أنب ــد فــي األذن ج ــث يوج ــة عمــل األذن، حي ماهي

ــن  ــؤول ع ــطى، والمس ــاألذن الوس ــل ب ــتاكيوس المتص اس

تنظيــم الضغــط ومعادلتــه، ولكــن عندمــا تقلــع الطائــرة 

 مــا 
ً
وتهبــط، يتغيــر ضغــط الهــواء بســرعة كبيــرة، وغالبــا

أنبــوب اســتاكيوس فــي الوقــت المناســب،  ال يســتجيب 

ــع  ــل البل ــؤدي فع ــك ي ــن األذن، لذل ــراض طني ــبب أع ــا يس مم

أو التثــاؤب إلــى توســيع أنبــوب اســتاكيوس، ممــا يســمح 

لمزيــد مــن الهــواء بدخــول األذن الوســطى، ممــا يعــدل 

الضغــط علــى األذن.

التثاؤب المتكرر	 

حيــث 	  والهبــوط،  اإلقــالع  أثنــاء  فــي  والبلــع  المضــغ 

يســاعد االبتــالع علــى فتــح أنبــوب أوســتاش، وهــو 

وينظــم  األذن  مــن  الســائل  يســتنزف  الــذي  األنبــوب 

ضغــط الهــواء، وهــذا يمكــن أن يســاعد علــى تخفيــف 

األلــم عنــد الســفر، وينصــح المســافر بمضــغ علكــة 

للتخفيــف مــن أعــراض الضغــط علــى األذنيــن.

تجنب النوم في أثناء اإلقالع والهبوط.	 

 بالتهــاب الجيــوب 	 
ً
عــدم الســفر بالطائــرة إذا كنــت مصابــا

األنفيــة أو احتقــان األنــف.

استخدام سدادات األذن لموازنة الضغط ببطء.	 

ــل الســفر بنحــو ثالثيــن 	  اســتخدام مزيــالت االحتقــان قب

دقيقــة علــى األقــل.

 بشــرب كميــات مناســبة مــن الميــاه، التــي 	 
ً
ينصــح دائمــا

تقلــل بدورهــا مــن مشــاكل ضغــط األذن وتعمــل علــى 

ترطيــب الجهــاز التنفســي والجســد.

إذا كانــت لــدى المســافر أذنــان حساســتان، فيجــب عليــه 	 

حجــز مقعــد بالقــرب مــن مقدمــة الطائــرة حيــث ال يكــون 

ــز  ــي بالضــرورة حج ، وهــذا ال يعن
ً
ــا صــوت المحــرك مرتفع

مقعــد فــي الدرجــة األولــى، ولكــن مــن األفضــل اختيــار 

مــكان أمــام أجنحــة الطائــرة.

 القناة 	 
َّ
األطفــال أكثــر ُعرضــة للتأثــر في هــذه الحالــة، ألن

 بالبالغيــن، 
ً

قصيــرة وصغيــرة وضيقــة المجــرى مقارنــة

لذلــك ينصــح بإرضــاع األطفــال الصغــار أو إعطــاء المصاصة 

.
ً
لألطفــال األكبــر عمــرا
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وصفات ومقبالت شهية لإلفطار 
والسحور

 طريقة التحضير 
  نضع الطحين مع الملح، ونضيف الماء بالتدريج 	 

مع العجن، حتى تصبح عجينة متماسكة. لتحضير 

الحشوة: نقوم بقلي اللحم المفروم بالسمنة 

حتى يتغير لونه، ثم نضيف إليه مكعبات البصل 

والملح والفلفل األسود، ونغطيها حتى يذبل 

البصل وينضج اللحم.

نقوم برق العجينة وتقطيعها إلى دوائر، ووضع 	 

الحشوة السابقة، ونطبق العجينة بإحكام حتى 

يصبح لدينا شكل هالل.

نضع قطع الططر برك بالماء المغلي مع القليل 	 

 حتى تنضج 
ً
من الملح، مدة ٥ إلى ١٠ دقائق تقريبا

العجينة.

نقوم بخلط اللبن بحرارة الغرفة، مع ملح وثوم.	 

ثم نضع قطع الططر برك المسلوقة فوق خلطة 	 

زين وجهها بالبقدونس والرمان والصنوبر، 
ُ
اللبن، ون

 سمنة حامية، وساخنة على الوجه.
ً
وأخيرا

الططر برك أو  طاطا برك:
قــدم علــى 

ُ
مــن أحــد األطبــاق الرمضانيــة اللذيــذة التــي ت

التحضيــر. مائــدة اإلفطــار، وهــي ســهلة وســريعة 

المكونات لعجينة الططر برك:

)طحين وماء وملح(.

مكونات للحشوة:

)لحم مفروم، سمنة، بصل، ملح وفلفل أسود(.

إلعداد الصلصة نحتاج إلى: 

)لبن، ثوم، ملح، سمنة “على الوجه”(.

لزينة الوجه نحتاج إلى: )بقدونس، رمان، صنوبر(.

 طريقة التحضير 
نضع طبقة من رقائق الفيلو وندهنها بالسمنة 	 

المذابة، ثم نضع طبقة أخرى من الرقائق ونعيد 

الطبقات، حتى يصبح لدينا السماكة المطلوبة 

)حوالي ٨ ل ١٢ طبقات حسب سماكة الرقائق(.

  نقوم ببرش الجبنة البيضاء، ونخلطها مع ما تبقى 	 

من األجبان المفضلة، ونضيف حبة البركة، مع 

الملح والفلفل األسود، “البقدونس اختياري”، ثم 

نقوم بمد طبقة الجبنة فوق طبقة الرقائق. نعيد 

تكرار طبقات الرقائق مع السمنة )من ٨ ل ١٠ 

طبقات(.

   ثم نقوم بتقطيعهم إلى مربعات حسب الحجم 	 

المفضل لكم.

 من الحليب مع بيضة واحدة، 	 
ً
  ثم نخلط كوبا

والملح والفلفل ونضيفهم فوق السوبرك.

 ندخلها إلى فرن بحرارة ١٨٠ درجة، مدة ٣٠ 	 
ً
أخيرا

، حتى نشفان السوائل، واحمرار 
ً
دقيقة تقريبا

الوجه.

   ُيزين وجهها بحبة البركة والسمسم.	 

Su börek سوبرك  
مناســبة كإفطــار صباحــي باأليــام العاديــة، وكمقبــالت علــى 

إفطــار رمضــان، أو حتــى فــي فتــرة الســحر.

  المكونات:
)رقائــق عجينــة الفيلــو، ســمنة حيوانيــة، جبنــة بيضــاء بلدية “أو 

ممكــن اســتخدام اللحــوم أو العــكاوي”، كــوب حليــب، بيضــة 

واحــدة، حبــة بركــة، ملــح وفلفــل أســود، مــن الممكــن إضافــة 

البقدونــس “اختياري”(. 
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بعض أحكام الصيام للمسافر:

الحمد لله، والصالة والسالم على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه وجميع أنبياء ورسل الله.

 شــهر رمضــان 
َ

ــول ــة ولألمــة جمعــاء حل ــا الجوي ــى متــن خطوطن ــارك لإلخــوة المســافرين عل باســم شــركة أجنحــة الشــام نب

ــام فيمــا يخــصُّ المســافر. ــن أهــمَّ األحــكام الشــرعية للصي ــارك، ونبي المب

ــوُم أم  ــِل لــه: الصَّ
َ

 الِعلــِم فــي األفض
ُ

ــُر، فاختلــف أهــل
ْ
ــوُم والِفط ــوُم علــى المســاِفِر، واســتوى عنــده الصَّ  الصَّ

َّ
ــق

ُ
1(  إذا لــم َيش

 لــه.
ُ

ــل
َ

ــوُم أفض ة إلــى أن الصَّ ــاِفعيَّ
َّ

ــة، والش ــة، والمالكيَّ فيَّ
َ
الِفطــُر: ذهــب ُجمهــوِر الفقهــاء مــن الَحن

ــِة  فــاِق الَمذاِهــِب الِفقهيَّ
ِّ
؛ وهــذا بات

ُ
ــل

َ
ــه أفض

ِّ
 بــه، فالِفطــُر فــي حق

َ
ــق

َ
 الِفطــُر أرف

ُ
ــوُم علــى المســاِفِر، بحيــث يكــون  الصَّ

َّ
2( إذا شــق

خصــِة ُيشــِعُر بالُعــدوِل عــن ُرخصــِة  ِة مــع وجــوِد الرُّ
َّ

 ارتــكاَب الَمشــق
َّ
ــة؛ ألن ة، والَحناِبل ــاِفعيَّ

َّ
ــة، والش ــة، والمالكيَّ فيَّ

َ
األرَبعــِة: الَحن

.
َّ

 وَجــل
َّ
اللــِه عــز

ــة والشــافعية  ــد المالكي ــة، وعن ــُب الحنفي
َ

ــَر، وهــذا َمذه
َ
 فأكث

ً
ــا  خمســة عشــَر يوم

َ
ــة ــوى اإلقام ــُر الُمســاِفُر إذا ن 3( ال ُيفِط

ــر. ــاٍم فأكث ــوى اإلقامــة أربعــة أي ــر إذا ن ــة ال ُيفِط والحنابل

 
ٌ

ة ِعــدَّ
َ

ٍر ف
َ

ــى َســف
َ
ْو َعل

َ
ــا أ

ً
ــْم َمِريض

ُ
 ِمنك

َ
ان

َ
َمــن ك

َ
ــاٍم؛ لقولــه تعالــى: )ف ــَره ِمــن أيَّ

َ
ــَر المســاِفُر وجــب عليــه قضــاُء مــا أفط

َ
4( إذا أفط

ــَر(.
َ
خ

ُ
ــاٍم أ يَّ

َ
 أ

ْ
ِمــن

ُر.
ْ
ِره، فله الِفط

َ
 وهو في سف

َ
5( إذا دخل على المساِفِر شهُر َرَمضان

فــاِق 
ِّ
يلــِة التــي يخــُرُج فيهــا ومــا َبعَدهــا؛ بات

َّ
جــِر، فلــه الِفطــُر فــي صبيحــِة الل

َ
ــهِر، وخــرج ِمــن بلَدِتــه قبــل الف

َّ
6( إذا ســافر أثنــاَء الش

ــِة أهــِل العلــِم، وُحِكــَي اإلجمــاُع علــى   عامَّ
ُ

ة، والَحناِبلــة، وهــو قــول ــاِفعيَّ
َّ

ــة، والش ــة، والمالكيَّ فيَّ
َ
ــِة األرَبعــِة: الَحن الَمذاِهــِب الِفقهيَّ

ذلك.

 الُمنِذر.
ُ
ُب الَحناِبلة، واختاَره ابن

َ
ِده، فله أن ُيفِطَر، وهو مذه

َ
، وخرج من بل

َ
هاِر رَمضان

َ
َر أثناَء ن

َ
7( إذا ساف

 اليوِم، على قولين:
َ

ة  الِعلِم في إمساِكه بقيَّ
ُ

هاِر ُمفطًرا، فقد اختلف أهل
َّ
ِدَم المساِفُر أثناَء الن

َ
8( إذا ق

 عند الَحناِبلة.
ٌ

ة، ورواية اِفعيَّ
َّ

ة، والش هار، وهو مذهب المالكيَّ
َّ
ِة الن القول األول: ال يِجُب عليه إمساُك بقيَّ

ة. اِفعيَّ
َّ

 عند الش
ٌ

ة، والمعتمُد عند الَحناِبلة، ووجه فيَّ
َ
ُمه اإلمساُك، وهو مذهب الَحن

َ
القول الثاني: يلز

 أو لم يِجْدها.
ً

ة
َّ

قِل المريحة، سواٌء وَجَد مشق
َّ
ُره بوساِئِل الن

َ
9( ُيباُح اإلفطاُر للُمساِفِر، ولو كان َسف

فطر المسافر بالطائرة؟
ُ
10( على أي توقيت ي

ــق اإلفطــاَر 
َّ
 الشــرَع عل

َّ
ذكــر علماؤنــا األجــالء حفظهــم اللــه تعالــى وعلــى رأســهم فضيلــة أســتاذنا العالمــة د. علــي جمعــة: أن

 
ُ

 األَْبَيــض
ُ
ْيــط

َ
خ

ْ
ــُم ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ــن َبيَّ

َ
ــى َيت

َّ
ــَرُبوا َحت

ْ
ــوا َواش

ُ
ل
ُ
ــن الصائــم غــروَب الشــمس وطلــوَع الفجــر، فقــال تعالــى: »َوك َبيُّ

َ
واإلمســاَك بت

ْيــِل«.
َّ
ــى الل

َ
َيــاَم ِإل ــوا الصِّ ِتمُّ

َ
ــمَّ أ

ُ
ْجــِر ث

َ
ف

ْ
 ال

َ
ْيــِط األَْســَوِد ِمــن

َ
خ

ْ
 ال

َ
ِمــن

ــَر 
َ
ط

ْ
ف

َ
ــْد أ

َ
ق

َ
ــْمُس، ف

َّ
ــِت الش َرَب

َ
ــا، َوغ

َ
ن
ُ

اه
َ

 ه
ْ
ــن ــاُر ِم

َ
ه

َّ
ــَر الن ْدَب

َ
ــا، َوأ

َ
ن
ُ

اه
َ

 ه
ْ
ــن  ِم

ُ
ــل ْي

َّ
ــل الل َب

ْ
ق

َ
ا أ

َ
ــه عليــه وســلم: »ِإذ ــي، صلــى الل وقــال النب

ــدُّ 
َ
ــا برؤيتــه هــو أو خبــًرا بتصديــق مــن ُيعت مــة إّمــا ِحسًّ

ْ
ل
ُّ
ــق الصائــم مــن الظ

ُّ
اِئــُم« وهــذا يــدل علــى أن العبــرة فــي اإلفطــار تحق الصَّ

ــا أو بإخبــار  ــا ِحسًّ ــف مــن طلــوع الفجــر الصــادق إمَّ
َّ
بإخبــاره فــي ذلــك، وكذلــك الحــال فــي اإلمســاك، العبــرة فيــه بتحقــق المكل

ــدُّ بإخبــاره.
َ
مــن ُيعت

َرِوّيــة األرض، وحينئــٍذ فمقتضــى 
ُ
ومــن المعلــوم أن اإلنســان كلمــا ارتفــع عــن ســطح األرض تأخــر غــروب الشــمس وذلــك بســبب ك

ــر فــي حــق  ــإن اإلفطــار المعتَب ــم نفســه، ولهــذا ف ــق الصائ ــى تغــرب الشــمس فــي ح ــه ال إفطــار حت ــد الشــرعية أن القواع

ــي هــم فيهــا، وال يفطــرون  ــروب الشــمس بالنســبة إليهــم، وفــي النقطــة الت ــا هــو برؤيتهــم غ ــرة إنم المســافرين بالطائ

ــون عليــه، وال الــذي ســافروا منــه، وال الــذي يتجهــون إليــه، بــل عنــد رؤيتهــم غــروب الشــمس بكامــل 
ُ

ق
ِّ
بتوقيــت البلــد الــذي ُيَحل

رِصهــا.
ُ

ق

ــه علــى مســتطيع الصــوم فــي الحالــة المعتــادة، فلهــم أن ُيفطــروا للمشــقة 
ُ
 مثل

ُّ
ــق

ُ
 الصيــام طــوال َيش

ُ
فــإن طالــت مــدة

ــام التــي أفطروهــا. ــة فــي الســفر، وليــس النتهــاء اليــوم، وعليهــم أن يقضــوا األي ــدة المركب الزائ

ملحوظة: بإمكان المؤمن أن يأخذ بأيِّ قوٍل شاَء من أقوال الفقهاء المذكورين.

تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان.
رئيس لجنة اإلفتاء في دمشق

د. أحمد سامر القباني
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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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