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 شاب سوري يروج سياحة المغامرة في بالده

عالم السياحة:
على دراجته النارية، يشق المغامر السوري 
مدينته  في ريف  تضاريس وعرة  غنام  فواز 
غرب  طرطوس،  محافظة  في  القدموس، 
لتشجيع  الخالبة  بطبيعتها  الشهيرة  سوريا، 
السياحة البيئية والتعريف بجمال منطقته. ال 
تثنيه كل التحديات عن تنفيذ مغامرات كالقفز 
أو  األمطار  بغزارة  آبٍه  غير  الجبل  أعلى  من 
عبور واٍد أو استعمال الحبال لالنتقال من جبل 

إلى آخر.
السياحة البيئية

لطالما أراد غنام، صاحب فكرة التحدي والقفز 
من الجبل، التعريف بطبيعة قريته السميحيقة 
العالية  وقممها  جبالها  بكثرة  تتميز  التي 
وكثافة األشجار فيها. فال تلوث بيئي في هذه 
القرية، وال تجمعات سكنية كما المدن، وهو 
ما يحاول غنام إبرازه وتشجيع السياحة إلى 

قريته.
حب المغامرة

 نّفذ الشاب المغامر فكرته بعد توفير المعدات 
المسافة  وهي  مترًا   265 قطع  إذ  الالزمة، 
بين الجبلين الذي يفصل بينهما وادي الشلقة 
العميق.  ويبلغ ارتفاع نقطة البداية عن سطح 
البحر 594 مترًا وارتفاع نقطة النهاية 576 
مترًا.   460 الوادي  قاع  يبلغ  حين  في  مترًا، 
بنفسي  “خاطرت  تجربته  عن  غنام  ويقول 
حب  ثقافة  ونشر  البيئية  السياحة  لتشجيع 
عليها،  الحفاظ  وكيفية  والمغامرة  الطبيعة 
من  فريدة  مغامرات  لعيش  المجال  وإفساح 
عمل  أشهر،  أربعة  من  أكثر  طوال  نوعها”. 
صاحب مشروع رياضة االنزالق، على تطوير 
حين  ييأس  ولم  وتنفيذها،  ودراستها  فكرته 
اصطدم بالكلفة المادية، بل أصر على متابعة 
المشروع، متخطيًا تلك العقبات ومصّمما على 
من  عاٍل  مستوى  على  التجهيزات  تكون  أن 

الجودة.

تحدي االستمرار
استلزم  الطرق،  ووعورة  الجبال  وبسبب 
وسط  البناء  ومعدات  والخشب  الحديد  نقل 
الجبل،  قمة  إلى  وصواًل  الصخرية  الجروف 
عماًل شاقًا لم يكن باألمر السهل. يقول غنام 
“واجهتني صعوبات جمة خالل العمل وأثناء 
االفتتاح  بعد  وحتى  واالختبارات،  التجريب 
على  معتمدًا  بدائية،  بأفكار  تخطيتها  لكنني 
الستحالة  بسيطة  بمعدات  اليدوي  العمل 

وصول اآلليات”.
عوامل السالمة

شهٌر مضى على إطالق الشاب الطموح هذه 
الرياضة الجديدة في خطوة لم يسبقه إليها أحد 
في سوريا، ومن خالل مبادرة فردية استقطبت 
عددًا كبيرًا من الشبان والفتيات، فزار حوالى 
بهذه  لالستمتاع  المشروع  شخص   600
خضم  في  غنام  ينس  ولم  الفريدة.  التجربة 
عوامل  توفير  المشروع  وتجهيزات  العمل 
كابل  على   اعتماده  عبر  واألمان  السالمة 
حمل  من  يتمكن  ميليمترًا   12 قطره  فوالذي 
القطع، كما أن معدات ركوب  قبل  أطنان   10
العالمية  الماركات  أبرز  من  مستوردة  الحبل 
وأكثرها أمانًا وتحمل ما يزن 2 طن وبالتالي 
لن يؤثر فيها وزن أي شخص مهما بلغ ثقله، 
علمًا أن المشروع ُصّمم وفقًا لدراسة هندسية 
الجاذبية  لتأثيرات  فيزيائية  علمية  وقواعد 
آمنًا  ليكون  الشد،  وقوى  والميول  والتسارع 

بالكامل.
زوار المشروع:

االنزالق،  رياضة  محبو  المشروع  يزور 
بطريقة  ليوّثقوا  النقالة  هواتفهم  حاملين 
الجبلين  بين  عبورهم  مشاهد  “السيلفي” 
وتصف  والسماء.  األرض  بين  معّلقون  وهم 
األنفاس  “تقطع  أنها  التجربة  خاضت  فتاة 
إلى  وصولها  لدى  أعادتها  لكنها  ومخيفة”، 

خط النهاية لما فيها من تحد وحماسة

 عودة االنتعاش السياحي لكردستان العراق

عالم السياحة:
شّكل إعالن الهيئة العامة للسياحة في إقليم 
الذين  السياح  أعداد  عن  العراق،  ُكردستان 
دخلوا إقليم ُكردستان في أول أيام عيد الفطر، 
مفاجأة بالنسبة لشركات االستثمار، حين قالت 
إن “قرابة 150 ألف سائح زاروا المحافظات 
في  اإلشغال  نسبة  وإن  األربع،  الكردستانية 
الفنادق في مختلف مناطق اإلقليم، خصوصًا 
الريفية، كانت مرتفعة.  الجبلية  المناطق  في 

المناطق  نحو  العامة  الطرقات  وشهدت 
شديدًا  ازدحامًا  كردستان،  إقليم  في  الجبلية 
من  الهاربون  فالمصطافون  ذلك.  نتيجة 
ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الوسطى 
اإلقليم  نحو  توافدوا  العراق،  من  والجنوبية 
األعياد  عطل  أن  خصوصًا  كبيرة،  بأعداد 
المدارس  لعطل  الفعلية  البداية  مع  تصادفت 

وأوائل فصل الصيف هذا العام.

 السعودية: اللجنة المنظمة Jـ)موسم جدة 
االول( تعلن عن إطالق التأشيرة السياحية 

اإللكترونية

أعلنت اللجنة المنظمة Jـ”موسم جدة” عن 
التي  اإللكترونية  السياحية  التأشيرة  إطالق 
الحدث  هذا  زوار  خاص  بشكٍل  تستهدف 
التنموية  الفريد، الذي يهدف إلبراز الفرص 
كإحدى  المملكة  على  الضوء  وتسليط 
الصعيد  على  الرائجة  السياحية  الوجهات 

العالمي.
المبذولة  الجهود  ضمن  الخطوة  هذه  وتأتي 

لرفع زخم تدفق السياح والزوار إلى المدينة 
الساحلية، والمساهمة في إنجاح موسم جدة 

في نسخته األولى.
المشرف  أبوزنادة  رائد  المهندس  وأشار 
هذه  أهمية  إلى  جدة”،  “موسم  على  العام 
المبادرة التي من المتوقع أن يكون لها دور 
محوري في إنعاش القطاع السياحي الوطني 
بشكٍل عام، وستدعم موسم جدة بشكٍل خاص

 ناسا: ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام “السياح”

عالم السياحة:
“ناسا”  األميركية  الفضاء  وكالة  أعلنت 
“السياح”  أمام  الدولية  الفضاء  محطة  فتح 
إطار  في  وذلك   ،2020 عام  من  اعتباًرا 

مساعيها لخفض أعبائها المالية.
من  اعتباًرا  ستسمح  “إنَّها  ناسا  وقالت 
ولشركات  الفضاء  إلى  للسياح  المقبل  العام 
مقابل  الدولية  الفضاء  محطة  باستخدام 

مدفوعات”.
األميركية جيف  للوكالة  المالي  المدير  وقال 

الدولية  الفضاء  محطة  تفتح  “ناسا  ديويت 
لم  بشكل  والتسويق،  التجارية  الفرص  أمام 

نقم به أبدا في السابق”.
ناسا  في  المسؤولة  أوضحت  جانبها،  من 
أن  غاتنس  روبن  المحطة،  تشغل  التي 
مهمتين  إلى  يصل  بما  ستسمح  “ناسا” 
قصيرتين لرواد فضاء يقومان برحلة بشكل 

خاص سنوًيا.

عاصمة أذربيجان وواحدة من أهم األماكن السياحية الجذابة فيها؛ حيث االمتزاج التي تحققه 
بين معالم العصر الحديث وتاريخ أثري عريق. ومن أهم المعالم الموجودة هناك نذكر: المدينة 
القديمة، مركز حيدر علييف وهو مركز ثقافي عالمي، برج العذراء، قصر الشروانشاهانيين، 
ّأذربيجان تتمّتع هذه  الكثير. مدن السياحية في  الهيبة، سراي السعادة وغيرها  مسجد باب 
الدولة بطبيعة ساحرة وجذابة ومعالم تاريخية ُتجبر الزائر للتوّقف طوياًل أمامها واالستمتاع 
بتصاميمها وأشكالها الُملفتة للنظر. وبالرغم من أن النشاط السياحي في أذربيجان بدا واضحًا 
خالل السنوات القليلة الماضية إال أنها استطاعت أن تجذب عددًا كبيرًا من السّياح إليها خاصة 
العرب منهم !.. يمكنك استخدام اللغة اإلنجليزية كحلقة وصل بينك وبين سكان أذربيجان عند 
زيارتها، كما أن شبكة المواصالت الموجودة في مختلف المدن والمحافظات هناك تصّنف بالـ 
“ممتازة” كونها مدعمة بخطوط مترو حديثة إلى جانب وسائل النقل األخرى رخيصة الثمن. 
كما وتعتبر فخامة الفنادق وأماكن اإلقامة الموجودة فيها ورقّيها ومناسبتها لكافة الطبقات 
مع الحفاظ على الجودة ذاتها بالرغم من اختالف األسعار من أهم مزايا السياحة في أذربيجان 
عمومًا. أّما فيما يتعّلق بأهم وأبرز المدن السياحية الموجودة في هذه الدولة الرائعة يمكننا 

القول بأن هنالك ثالث أسماء تتكّرر في اآلونة األخيرة بشكل كبير،


