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قراأت مقالة رائعة يف املوقع الأملاين ال�شهري Deutsche Welle  اأو املوجة الأملانية عن رموز الهوية الأملانية، 

وبالرغم من عدد كبري منا قد يح�شب اأنه يعرف كثرياً عن اأملانيا وعن هويتها وطبيعة �شعبها، تقول املقالة اأن 

للهمجية«.  الفا�شل  »اخلط  بـ  يوما  بونابرات  نابوليون  للأملان، وقد  و�شفه  الروحي  الأب  الراين يعترب   نهر 

ولكنه �رسعان ما اأ�شبح القلب الناب�س للحياة الثقافية الأملانيةحيث تتواجد على �شفته اأهم واأعظم الكنائ�س 

الكتابات  يف  كبرياً  حيزاً  الراين  نهر  ويحتل  يهزم.  ل  الذي  بالنهر  اأي�شا  ي�شمى  كما  العتيقة.  والكاتدرائيات 

الأدبية وال�شعرية، كما يحظى باهتمام العديد من الفنانني واملبدعني.

اأما ثاين مكونات الهوية الأملانية كما يراها كاتب املقال هى  الوجبة الغذائية التي يتناولها ال�شعب الأملاين يف 

فرتة  الع�رس اأو بعد الظهر، وهي تعترب يف هذا الع�رس جزاأ من احلياة اليومية ملعظم العائلت الأملانية ولكن 

يف القرن 18 كانت هذه الوجبة خا�شة بالنخبة ال�شيا�شية والثقافية، حيث كانت تقدم يف �شالونات وجمال�س 

الأدباء يف مدينة برلني.

 ثم ياأتي حب النظام وهو من اخل�شال املعروفة عن ال�شعب الأملاين. ولهذا فاإن ملف التنظيم هو اخرتاع اأملاين. 

اأن ال�شعوب اجلرمانية كانت تعرف بع�شوائيتها. ولكن مع بداية الع�شور الو�شطى بداأت ترتبى  وهذا رغم 

يف الأملان روح النظام. ويعترب القرن 18 اأوج هذا التطور، حيث عمل الأملان على جدولة وتنظيم كل �شيء.

اأن  اإل  القدم،  كرة  مهد  هي  بريطانيا  اأن  من  و بالرغم  الأملاين،  ال�شعب  هوية  من  اأي�شاً  فتعترب  القدم  كرة   اأما 

فيه   جلب  الذي  العام   ،1874 حتى  العامل.  يف  ريا�شية  جمعية  اأكرب  هي  تعترب  القدم  لكرة  الأملانية  اجلامعة 

كونراد كوخ كرة القدم اإىل اأملانيا، ظلت هذا الريا�شة تعترب �شمة اجنليزية معروفة. 

 ول اأعتقد اأن كثري منا يعرف اأن »دور ال�شباب« هى اخرتاع اأملاين  بداأ �شنة 1900 مع الرحالة والأ�شتاذ املغمور 

ري�شارد �شريمان، والذي كان على اقتناع كبري اأن الهواء الطلق والطبيعة هي اأف�شل للتلميذ من احلجرات 

املدر�شية املليئة بالغبار. ولهذا كان يلقي درو�شه يف الهواء الطلق. الهدف من ذلك هو اأن يدر�س الغني والفقري 

م�شتوياتهم  عن  النظر  بغ�س  املجتمع  اأطراف  كل  التقاء  اأجل  من  ال�شباب  دور  اأن�شاأت  وعندها  جلنب.  جنبا 

�شنة  مرة  لأول  ظهرت  فقد   »Kitsch« عبارة  عليها  يطلق  والتي  ال�شعبية  الفنية  املنتجات  الجتماعية.  اأما 

1870 يف مدينة ميونخ، وهي عبارة عن م�شنوعات فنية موجهة لعامة ال�شعب. ويتم �شناعة 
العديد من املنحوتات والزخارف والديكورات املنزلية الرخي�شة باألوان واأ�شكال خمتلفة. وقد 

لقيت هذه املنتجات اإقبال كبريا يف اأملانيا، لتنت�رس بعدها اإىل فرن�شا ودول اأوروبية اأخرى.

وجتيئ �شخ�شية »فينيتو«  املغامرة التي بداأت  يف نهاية القرن 19 بعدما األف كارل ماي 

ق�ش�س املغامرة ال�شهرية التي ت�شبه مغامرات الكوبوي الأمريكية وكانت �شخ�شية 

للحرية  رمزاً  فينيتو  �شخ�شية  وتعترب  الروايات.  هذه  بطلة  هى  فينيتو 

واملغامرة للعديد من الأملان. وقد مت تقدمي الروايات على �شكل اأفلم 

يف �شتينات القرن املا�شي، لت�شبح لها �شهرة اأكرب.

اأن هناك الكثري والكثري الذي مييز ال�شعب الأملاين  ول �شك 

عن باقي �شعوب العامل، ولعل ما �شبق يعطينا فكرة عن 

بع�س رموز الهوية الأملانية.
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وحتتفي  على  حتافظ  مدينة  تعرفون  هل 

بتقاليدها بكل حب طوال اأيام العام؟ مدينة 

ببنية  وتتمتع  املعمارية  الطرز  اأحدث  بها 

املياه  خاللها  تتدفق  مدينة  ع�رصية؟  حتتية 

م�ساحات  وحتدها  اجلبلية  للجداول  ال�سافية 

�سا�سعة من احلدائق واملناطق اخل�رصاء؟ 

مدينة يزيد تعداد �سكانها عن املليون ن�سمة 

اإمكانات  واأروع  ال�سياحية  باملواقع  ومتتلئ 

واجتياز  ا�ستك�سافها  ميكن  ذلك  ومع  الت�سوق 

دروبها �سرًيا على الأقدام؟ 

هي  اأوروبا  قلب  يف  الواقعة  هذه  الأحالم  مدينة 

»ميونيخ« 

»حكايات  كتاب  من  الأوىل  الطبعة  �سدور  من  عام   200 بعد 

عائلية لالأطفال« فاإن �سخ�سيات احلكايات مثل »رابونت�سيل« 

امل�سحورة  الغابة  يف  جديًدا  بيًتا  لها  �ستجد  الذهبية«  و»الأوزة 

تقدم  التي  بارك«  »اأوروبا  الأملانية  املالهي  حدائق  اأكرب  يف 

اأكرث من 100 نقطة جذب �سياحية و13 منطقة مالهي كل منها 

ت�سغري لدولة من الدول الأوروبية  وهي مق�سد فريد ويف غاية 

الأن�سطة  توفر  بيئة  يف  الق�سرية  العطالت  لق�ساء  الروعة 

الرتفيهية لل�سغار والكبار على حد �سواء.

تعترب »بادن-بادن«، مبوقعها اجلميل 

اأملانيا  من  الغربي  اجلنوبي  الركن  يف 

من اأ�سهر املنتجعات ال�سحية يف العامل 

التي تتميز بينابيع املياه احلارة واملناخ 

للعناية  جنة  بالفعل  وهي  ال�سحي، 

عاملي.  ثقايف  ومركز  والعافية  بال�سحة 

الأنيق  مبحيطه  الرائع  املنتجع  هذا 

واأ�سلوب حياته الراقي يعترب مبثابة جنة 

لكل من يحبون متع احلياة .

التاريخ  ذو  هوف«  فرانكفورتر  »�ستايجنبريجر  فندق  هو  ذلك  وح�رصي،  ومريح  �سخم 

الذي يتعدى 135 عاًما، وهو بالفعل اأف�سل مكان لالإقامة يف املدينة. ويقع مبنى الفندق 

الأثري على بعد خطوات قليلة من حي املال ومناطق الت�سوق ونقاط اجلذب الثقافية، 

ويعترب الفندق اأي�ًسا املركز الأكرث اأناقة يف امل�سهد الجتماعي يف املدينة.
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لقد تطورت ميونيخ منذ مدة طويلة لت�شبح مق�شًدا �شياحيًا طوال اأيام 

فقط  لي�س  العربية  الدول  جميع  من  ال�شيوف  ويزورها  يف�شلها  ال�شنة 

الزائرين  اأعداد  تزايدت  وقد  والربيع،  ال�شتاء  يف  اأي�ًشا  ولكن  ال�شيف  يف 

ميونيخ  يف  الإقامة  ليايل  عدد  حيث  فمن  بالتبعية،  العربية  اجلزيرة  من 

كان ن�شيب دول اخلليج العربي 444،049 بن�شبة ارتفاع %19 بحيث 

اأ�شبحت هذه املجموعة ال�شياحية يف املرتبة الرابعة بني اأكرب املجموعات 

ال�شياحية الوافدة اإىل املدينة. جدير بالذكر اأن ال�شوق ال�شياحية العربية يف 

ميونيخ كانت �شاحبة النمو العام الأقوى خلل ال�شنوات الع�رس الأخرية.

اإمكانيات  من  توفره  مبا  مبدينتهم  اأنف�شهم  ميونيخ  �شكان  ويفخر 

املدينة  كانوا من �شكان  �شواًء  الذين،  للعائلت والأطفال  الرتفيه خا�شة 

»ميونيخ« .. مدينة الأحلم 

الأ�شطورية يف قلب اأوروبا...

هل تعرفون مدينة حتافظ على وحتتفي بتقاليدها بكل حب طوال اأيام العام وهي يف الوقت ذاته من اأ�سهر املراكز 

اأحدث الطرز املعمارية وتتمتع ببنية حتتية ع�رصية؟ مدينة تتدفق  القت�سادية والتكنولوجية احليوية؟ مدينة بها 

خاللها املياه ال�سافية للجداول اجلبلية وحتدها م�ساحات �سا�سعة من احلدائق واملناطق اخل�رصاء؟ 

مدينة يزيد تعداد �سكانها عن املليون ن�سمة ومتتلئ باملواقع ال�سياحية واأروع اإمكانيات الت�سوق ومع ذلك ميكن 

قاري  مناخ  يوفرهما  وال�ستجمام  الراحة  لزائريها  تقدم  مدينة  الأقدام؟  على  �سرًيا  دروبها  واجتياز  ا�ستك�سافها 

معتدل وم�ستوى عاٍل من الرعاية الطبية وطيف وا�سع من النزهات اإىل الريف املحلي الفاتن الغني باجلبال املهيبة 

والبحريات ال�سافية والقالع ال�ساحرة؟  مدينة الأحالم هذه الواقعة يف قلب اأوروبا هي »ميونيخ« وهي على بعد 6 

�ساعات بالطريان املبا�رص من جميع دول املنطقة العربية.
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�شارع  بوتيكات  يف  ممتعة  ت�شوق  بجولة  ذلك  ُتتبعوا  ثم  اأملانيا  قلع  اأكرب 

»ماك�شميليان �شرتا�شه« العاملي اأو تاأخذوا جولة خلل رواق الت�شوق »فونف 

غرف  يف  ا�شتك�شاف  بجولة  م�شفوعة  �شرتا�شه«  »تياتيرن  �شارع  يف  هوفه« 

العر�س بـ »هيبو-كولتور�شتيفتوجن« املوجودة داخل الرواق.

اأكرب حملت »لوي فيوتون«  2013 مت يف ميونيخ افتتاح ثالث  اأبريل  ويف 

الفرن�شية  املاركة  لهذه  احل�رسية  الرائدة  املحلت  اأحد  و�شيكون  اأوروبا  يف 

الفاخرة. وهناك اأي�ًشا خطط لإقامة معار�س فنية دائمة بالإ�شافة اإىل �شالة 

عر�س للمختارات متتد ببذخ على م�شاحة 1500 مرت مربع. وهناك عنوان 

ن�شئ عام 2012 على 
ُ
ا�شتثنائي اآخر للت�شوق الفاخر وهو »هوف�شتات« الذي اأ

2013 �شتفتتح حملت ملاركات  املدينة. ومن ربيع  مرمى حجر من و�شط 

اأخرى مثل »هولي�شرت« و«جيه ليندبريج« و«ليو جو« و«اأديدا�س« و«جانت«. 

ويف املدينة القدمية املتمركزة حول »مارينبلت�س« حيث مبنى البلدية القدمي 

والأجرا�س امل�شل�شلة )جلوكن�شبيل( يحت�شدان مع العديد من املحلت التي 

تبيع املنتجات البافارية التقليدية مثل امللب�س البافارية التقليدية واملنتجات 

الإيقاع  �رسيع  باحلياة  ناب�س  فجوه  »فيكتوالينماركت«  �شوق  اأما  اليدوية. 

حيث تباع الفاكهة واخل�رساوات واأنواع الطعام الأخرى الآتية من املناطق 

املجاورة اأو دول بعيدة؛ هنا يف هذا ال�شوق ميكنكم روؤية �شيفات اأكرب واأ�شهر 

مطابخهم  احتياجات  ي�شرتون  وهم  جنوم(   5( الفاخرة  ميونيخ  مطاعم 

اإليه  ياأتي  البارزة يف ميونيخ حيث  نقاط اجلذب  يعترب من  اأنه  كما  اليومية، 

الأملاين  واملتحف  ميونيخ  حيوان  حديقة  �شيحبون  اخلارج،  من  زائريها  اأو 

اإىل  بالإ�شافة  عديدة،  علمية  بتجارب  والقيام  ا�شتك�شاف  ميكنهم  حيث 

الأملاين  القدم  كرة  لفريق  الر�شمي  امللعب  وهو  القدم  لكرة  »اليانت�س«  �شتاد 

ال�شهري »بايرن ميونيخ« والذي يحت�شن املتحف اخلا�س بهذا الفريق الكبري 

للجمهور  افتتاحه  مت  الذي  اإرليبني�شفيلت«  بايرن  �شي  »اإف  متحف  وهو 

لتاريخ وتراث  توثيًقا  3000 مرت مربع  2012 ويعر�س على م�شاحة  عام 

وتقاليد هذا النادي الكبري وزيارة هذا املتحف بالفعل جتربة مثرية وفريدة 

حيث يربز معرو�شات ا�شتثنائية مثل الكوؤو�س ودروع الدوري التي ح�شل 

عليها النادي وكذلك ملب�س واأحذية اأ�شهر لعبي الفريق اللعبني يف املا�شي 

للأندية يعر�س  التقليدية  املتاحف  العر�س يف  اأ�شاليب  واحلا�رس. وبخلف 

الذي  اأوروبا  نوادي  واأجنح  اأ�شهر  اأحد  تاريخ  اإرليبني�شفيلت  بايرن  متحف 

يف  التكنولوجية  الأ�شاليب  اأحدث  با�شتخدام  حي  ب�شكل  �شنة   112 لـ  ميتد 

مزيج تفاعلي معلوماتي وعاطفي.

»�شي  املائي  املربى  اإىل  رحلة  اأو  املجاورة  »ليجولند«  اإىل  لزيارة  وميكن 

ليف« اأو اإىل مدينة ال�شينما البافارية، اأن ت�شعد الأطفال وت�شعرهم بالإثارة. 

اإم دبليو«  اإم دبليو« اجلديد ومتحف »بي  وعلوة على ذلك، يقدم عامل »بي 

الت�شوق  اأن  كما  والكبار،  لل�شغار  ال�شيارات  عامل  يف  مثرية  ترفيهية  فر�ًشا 

كل  اأن  �شعارها  مدينة  يف  مًعا  ي�شريا  اأن  ميكن  ال�شياحية  املواقع  وم�شاهدة 

يف  الإمرباطوري  املقر  زيارة  اأي�ًشا  ميكنكم  اليد.  متناول  ويف  قريب  �شيء 

11 10



1213 12

يف  الطبي  العالج  يقدم  والذي  فيها  املوجود  ال�سدمة  بعد  ما  »مورناو« مبركز  ت�ستهر   *

من  للعالج  التالية  النقاهة  اأي�ًسا  توفر  والتي  املمتازة  الدولية  ال�سمعة  ذات  عيادته 

ال�سدمات وذلك يف واحدة من اأجمل مناطق ق�ساء العطالت يف منطقة الألب البافارية.

* ميكنكم يف »مورناو« الت�سوق والقيام بجولة على الأقدام يف اأنحاء املدينة اأو ال�سرتخاء 

يف اأي من مقاهيها اأو مطاعمها وال�ستمتاع مب�ساهد اجلبال اخلالبة. 

* توفر املدينة اأكرث اأماكن الإقامة راحة واأعلى م�ستويات اخلدمة وال�سيافة �سواٌء يف فنادق 

5 جنوم اأو يف �سقق العطالت اأو بيوت الإجازات اأو اأماكن الإقامة يف املزارع. وبالإ�سافة اإىل 
ذلك فهناك العديد من املطاعم التي تقدم اأ�سهر املاأكولت البافارية والعاملية.

اأعتاب  على  م�ستنقعات  منطقة  واأكرب  الثالث  ببحرياتها  طبيعية  جنة  »مورناو«  تعترب   *

جبال الألب يف و�سط اأوروبا، كما اأن بها قالع امللك »لودفيج الثاين« ذات ال�سهرة العاملية 

واأعلى قمة يف اأملانيا والعديد من نقاط اجلذب الأخرى على اخلريطة البافارية والتي ي�سهل 

الو�سول اإليها من املدينة.

األهمت جمال هذه املدينة البافارية التقليدية العديد من الفنانني ومن بينهم الفنان   *

»فا�سيلي كاندين�سكي« الذي األهمه جمال »مورناو« وامل�ساهد الطبيعية اخلالبة يف منطقة 

الألب البافارية العليا.

�صغرية  بافارية  مدينة  »مورناو« 

تقع  الطابع  تقليدية  جميلة، 

البافارية  الألب  جبال  اأعتاب  على 

ميونيخ  مدن  من  بالقرب 

وجارمي�ش-بارتنكري�شن.

 ميونيخ وحميطها الرائع. 

ال يفوتك زيارة مدينة 
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5 جنوم فندق »في�شنت جراند ميونيخ« ومن  �رسق املدينة هناك من فئة 

جنوم   3 فئة  ومن  اأرابيلبارك«  ميونيخ  »�شرياتون  فندق  جنوم   4 فئة 

�شيتي«؛  ميونيخ  و«هيلتون  ميونيخ«  هوتيل-اأبارت  »�شنرتال  فنادق 

اأند  4 جنوم فنادق »اأمبيان�س ريفويل  اأما يف جنوب املدينة فهناك من فئة 

و«ليوناردو  هوتيل«  وي�شتبارك  ميونيخ  و«�شرياتون  هوتيلز«  ريفويل 

هوتيل اأند ريزيدن�س ميونيخ«.

امل�شاهري من جنوم ال�شينما والريا�شة من جميع اأنحاء اأملانيا.

ميونيخ مدينة عاملية يعي�س فيها عدد كبري من الأجانب، لذا فهي توفر كل 

اأطباق  تقدم  التي  املطاعم  من  وا�شًعا  وطيًفا  التقليدية  البافارية  املطاعم  من 

ال�رسيعة  ح�شب  احللل  الطعام  يقدم  وبع�شها  املختلفة  الدولية  املطابخ 

ي�شتفيد  اأن  عطلته  اأثناء  الوطن  اإىل  باحلنني  ي�شعر  ملن  وميكن  الإ�شلمية. 

و4   3( املتنوعة  ميونيخ  فنادق  تقدمه  الذي  املتميز  ال�شيافة  م�شتوى  من 

و5 جنوم( التي ل تتدخر و�شًعا خا�شة اأثناء ف�شل ال�شيف لكي جتعل من 

الودية  امل�شاعدة  توفر  حيث  ُتن�شى،  ل  اإقامة  فيها  العرب  ال�شيوف  اإقامة 

واأ�شهى  خا�شة  رم�شانية  وعرو�ًشا  العربية،  اللغة  يتكلمون  موظفني  من 

ال�شي�شة،  خيمات  يف  العربية  الطريقة  على  والرتفيه  العربية  املاأكولت 

الفنادق.  هذه  بع�س  يوفرها  التي  بالليموزين  الت�شوق  خدمة  اإىل  بالإ�شافة 

ومن بني الفنادق التي توفر خدمات خا�شة للزائرين العرب يف منطقة و�شط 

املدينة فنادق »ماندارين اأورينتال ميونيخ« و«هوتيل بايري�رس هوف« و«فري 

جنوم،   5 فئة  من  وهي  هوتيل«  و«ت�شارلز  كيمبني�شكي«  ياري�شت�شاينت 

هوتيل  و«كينجز  �شنرتال«  ميونيخ  بوينت�س-�شرياتون  »فور  وفنادق 

فري�شت كل�س« و«يورو�شتارز جراند« و«هوتيل كونيجزهوف« و«هوتيل 

اأنَّا« و«هوتيل اإك�شلي�شيور« و«لو مرييديان ميونيخ« وهي من فئة 4 جنوم؛ 

ميونيخ  »هيلتون  فنادق  جنوم   5 فئة  من  هناك  املدينة  �شمال  منطقة  ويف 

بارك« و«ليوناردو رويال ميونيخ« ومن فئة 3 جنوم فنادق »فور بوينت�س-

منطقة  ويف  �شيتي«؛  ميونيخ  و«هيلتون  اأوليمبيابارك«  ميونيخ  �شرياتون 
»اأوليمبيابارك«  �شت�شيف  �شوف  اأيام   4 وملدة  العام  هذا  ميونيخ  ويف 

الألعاب �شتنت�رس  واأن�شطة ثقافية متنوعة خا�شة بهذه  برناجًما ريا�شيًا 

�شيكون  اأوليمبيابارك.  جممع  منها  يتكون  التي  احللبات  جميع  خلل 

الألواح  على  التزلج  مل�شابقات  امل�شيف  اجلليد  لريا�شة  الأوليمبي  املركز 

اأما  بارك«،  اإك�س  اإم  ليج �شكيتبورد« و«بي  بارك« و«�شرتيت  »�شكيتبورد 

ال�شتاد الأوليمبي نف�شه ف�شي�شت�شيف م�شابقات الدراجات »فري�شتايل 

موتو اإك�س« و«اإندورو اإك�س«، و�شتكون ال�شالة الأوليمبية حمل مناف�شات 

»موتو اإك�س بي�شت ويب« و«�شتيب اأب« و«�شبيد اأند �شتايل«، بينما �شتكون 

فيه  ُتقام  التاريخ  يف  جيمز«  »اإك�س  لألعاب  موقع  اأول  الأوليمبية  اله�شبة 

اأما مناف�شات  ال�شري على املنحدرات«.  الدراجات اجلبلية »منط  مناف�شات 

التزلج على الألواح »�شكيتبورد فريت«، وهي تقليدًيا النقطة الأبرز يف هذا 

احلدث، وكذلك مناف�شات »�شكيتبورد بيج اإير« ف�شتكون هي املهيمنة على 

ال�شماء فوق البحرية الأوليمبية على اأول منحدر عائم عملق يف العامل.

ويف عام 2013 �شتزور »اإك�س جيمز« كل من »اأ�شنب« بالوليات املتحدة 

الأمريكية و«تيني�س« بفرن�شا و«فوز دو اإجوا�شو« بالربازيل و«بر�شلونه« 

باإ�شبانيا و«لو�س اأجنيلي�س« بالوليات املتحدة الأمريكية، ولكن تظل مدينة 

العام،  هذا  الألعاب  مناف�شات  يف  خا�ًشا  دوًرا  �شتلعب  التي  هي  ميونيخ 

»�شكيتبورد«  مثل  الكل�شيكية  للم�شابقات  ا�شت�شافتها  اإىل  فبالإ�شافة 

و«بي اإم اإك�س« و«موتو اإك�س« و«اإندورو اإك�س«، فاإن العا�شمة البافارية من 

الهائل حيث �شتكون  الريا�شي  اإىل تاريخها  اآخر  َمْعلًَما  اأن ت�شيف  املقرر 

اجلبلية  الدراجات  مناف�شات  ي�شت�شيف  جيمز«  »اإك�س  لألعاب  موقع  اأول 

على املنحدرات.

لقد ا�شت�شافت »اأوليمبيابارك«، مبوقعها الكبري وما لديها من امل�شاحات 

�شخمة  اأحداًثا  املتميزة،  املوا�شلت  و�شبكة  املتنوعة  واملواقع  املفتوحة 

ملناف�شات  الأول  العر�س  ل�شت�شافة  بالطبع  الأمثل  املكان  فهي  ولذلك 

»اإك�س جيمز - ميونيخ«.

ميونيخ ت�ضت�ضيف �ألعاب                                                      

تنظمه  �سنوي  ريا�سي  حدث  هي  جيمز«  »اإك�س  األعاب 

الريا�سية،  التليفزيونية  اإن«  بي  اإ�س  »اإي  �سبكة  وحتكمه 

ويتناف�س  احلركية  الريا�سات  على  الألعاب  هذه  وتركز 

وبرونزية  وف�سية  ذهبية  ميداليات  على  فيها  امل�ساركون 

بالإ�سافة اإىل جوائز مالية.

X Gamesهذ� �لعام
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وتطبيقات كمبيوترية تربز ق�ش�س جناح النادي العريق وت�شمح للزائرين 

مبقابلة كبار لعبي ومدربي بايرن ميونيخ.

منذ  الأملانية  القدم  كرة  نوادي  اأجنح  تاريخ  معاي�شة  الزائرون  ي�شتطيع 

املعلومات  بني  ال�شحري  املزج  وجتربة  اليوم  وحتى   1900 عام  اإن�شائه 

ال�شنة. وبالإ�شافة  اأيام  اأبوابه طوال  املتحف  والعواطف والتفاعلية. ويفتح 

�شي  و«اإف  تورز«  »اأرينا  جولت  مثل  احلالية  ال�شهرية  اجلذب  نقاط  اإىل 

بايرن ميجا�شتورز« و«ليجو بلي وورلد« ومناطق تقدمي الطعام وال�رساب 

�شتاد  جاذبية  اإرليبني�شفيلت«  بايرن  �شي  »اإف  متحف  �شيعزز  الأخرى، 

»األيانت�س اأرينا« وبالتايل اجتذاب عدد اأكرب من الزائرين.

اإن زيارة متحف »اإف �شي بايرن اإرليبني�شفيلت« يف �شتاد »األيانت�س اأرينا« 

من التجارب املثرية واملمتعة يف اأٍن، ونرحيب بكم يف هذا املتحف الفريد.

تاور«  و«اأوليمبيك  »اأكتوبرفي�ست«  مثل  معينة  اأ�سياء  هناك 

و«مارينبالت�س« و«اإجنل�س جاردن« جتعلك فوًرا تفكر يف ميونيخ، وقد 

َمْعَلًما جديًدا وهو �ستاد كرة   2005 عام  البافارية  العا�سمة  ا�ستقبلت 

من  يعترب  وهو  »فرومتاننج«  يف  يقع  الذي  اأرينا«  »األياينت�س  القدم 

اأكرث مالعب كرة القدم تطوًرا وحداثة وتفرًدا معمارًيا على وجه الأر�س. 

هو  جديًدا  بارًزا  معلًما   2012 عام  الكبري  الريا�شي  ال�رسح  هذا  وقدم 

التفاعلية  املتاحف  نوعية  من  وهو  اإرليبني�شفيلت«  بايرن  �شي  »اإف  متحف 

كرة  لنادي  متحف  اأكرب  يجعله  مبا  مربع  مرت   3000 م�شاحة  على  واأقيم 

مفعمة  رحلة  ولكنه  عادًيا  متحًفا  لي�س  املقاي�س  بكل  وهو  اأملانيا،  يف  قدم 

بالإ�شافة  واحلكايات  وال�شور  التوثيقية  الأفلم  عر�س  حيث  بالعواطف 

ع�رسية  وحماكاة  تاريخه،  مدار  على  النادي  ح�شدها  التي  اجلوائز  اإىل 

15 14
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واأثناء  العا�رس،  القرن  اإىل  ال�شني  يف  البور�شلني  �شناعة  تاريخ  ويعود 

فرتة حكم عائلة »مينج« 1368-1644 و�شلت هذه ال�شناعة اإىل مرحلة 

من الكمال الفني وذلك عندما بداأ ت�شدير هذه املنتجات اإىل اأوروبا التي مل 

يعرف فيها �رس �شناعة البور�شلني اإل يف القرن 18. 

وقد اكت�شف �رس هذه ال�شناعة »اإيرينفريد فالرت فون ت�شرينهاو�س« يف 

1708 ومت تطويرها بعد مماته بوا�شطة »يوهان فريدري�س  اأكتوبر عام 

بوجتر« الذي اأعلن يف 28 مار�س عام 1709 ابتكار البور�شلني الأوروبي، 

ومنذ ذلك احلني تف�شى �رس �شناعة البور�شلني الذي ي�شمى »اأركانوم«، 

وانت�رست م�شانع البور�شلني يف جميع اأنحاء اأوروبا. 

لبافاريا من عائلة  الأمري احلاكم  الثالث جوزيف«  وكان »ماك�شميليان 

»فيتيلزباخ« هو من اأن�شاأ اأول م�شنع بور�شلني بافاري عام 1747، وكان 

عام  يف  وانتقل  ميونيخ،  يف  »اآو«  �شاحية  يف  »نويدك«  قلعة  يف  حينها  يقع 

1761 اإىل مبنى اأن�شئ خ�شي�ًشا لهذا الغر�س يف اجلزء ال�شمايل من الهلل 
الواقع اأمام ق�رس نيمفينبورج؛ ومنذ ذلك احلني ا�شتمر اإنتاج البور�شلني 

عايل القيمة واجلودة يف هذا املكان يدوًيا ب�شكل كامل. 

»فون  الكونت  يد  على  قمتها  اأملانيا  يف  البور�شلني  �شناعة  وو�شلت 

 1753 رينجلر«عام  »جيكوب  توظيف  يف  جنح  الذي  هاميهاوزن« 

والعبقري »فرانز اأنتون بو�شتيللي« يف 1754 مل�شاعدته يف عمله حيث كان 

رينجلر يعلم �رس �شناعة البور�شلني وفوق ذلك كان يفهم كيفية ا�شتخدام 

البور�شلني  فنان  اليوم  الذي يعترب  بو�شتيللي،  اأما  قمائن حرق اخلزف؛ 

150 منوذًجا خمتلًفا يف  اأبدع حوايل  الرئي�شي من ع�رس الروكوكو، فقد 

اأقل من 9 �شنوات، من بينها على �شبيل املثال، جمموعات احلب واأ�شكال 

ال�شوق و�شور الأجانب والتماثيل ال�شغرية مثل اآلهة اأوفيد و�شخ�شيات 

»كوميديا ديلل اأرتي« ال�شهرية. وما زالت منتجات بور�شلني نيمفينبورج 

حتى الآن يتم ت�شكيلها وتدويرها وتلوينها يدوًيا كما كان احلال يف القرن 

للو�شفات  طبًقا  نف�شه  امل�شنع  داخل  اخلا�شة  الألوان  اإنتاج  ويتم   .18
م�شتوى  نيمفينبورج  يف  البور�شلني  �شناعة  تقنية  وتتطلب  القدمية. 

عاليًا من احلرفية اليدوية واملهارة الفنية والتي تعترب متجذرة يف تقاليد 

امل�شنع. 

الزمن املا�شي مازالت عجلت اخلزاف تدار بقوة  وكما كان احلال يف 

الآثار  من  الآن  القدمية  والتو�شيل  الطاقة  توليد  من�شاآت  وتعترب  املاء، 

اأنها تعمل ب�شكل ممتاز، وما تزال  الهند�شية والتي بالرغم من قدمها اإل 

الثلثة تعمل حتى  الدائرية ذات الطوابق  التاريخية  قمائن حرق اخلزف 

الآن.

عائلة  موؤ�ش�شة  بوا�شطة  الآن  ويدار  امل�شنع  البافارية  احلكومة  متتلك 

ال�شمايل  اإدارتها يف اجلزء  َفند) وتقع  اإكواليزا�شن  فيتيلزباخ (فيتيلزباخ 

متاحة  لي�شت  الغالب  يف  وهي  الق�رس  اأمام  املفتوحة  الدائرية  املنطقة  من 

العا�رسة  يف  مر�شدين  مب�شاحبة  جولت  يوفر  امل�شنع  ولكن  للجمهور؛ 

25 يورو للفرد عن طريق احلجز امل�شبق، كما  اأربعاء مقابل  �شباًحا كل 

حجز  ب�رسط  للمجموعات  اأي�ًشا  مر�شدين  مب�شاحبة  جولت  تتوافر 

امليعاد م�شبًقا. ويفتح م�شنع نيمفينبورج للبور�شلني اأبوبه للجمهور من 

الثنني اإىل اجلمعة من 10 �شباًحا حتى 5 م�شاًء.

هو  والبور�سلني  البور�سلني«،  »مدينة  بينها  من  كثرية،  باأ�سماء  ميونيخ  ت�ستهر 

اخلزف ال�سيني الأ�سيل، واكت�سبت ميونيخ هذا ال�سم لحتوائها على الكثري من 

م�سانع ومتاحف البور�سلني، فاإىل جانب م�سنع »نيمفينبورج« للخزف ال�سيني 

وهو امل�سنع ذو ال�سهرة العاملية الذي يتعدى عمره 250 عاًما، فاإن ميونيخ 

حتتوي على العديد من املجموعات الفنية عالية القيمة من البور�سلني 

جمموعات  فهناك  ي�سميه،  اأن  للبع�س  يحلو  كما  الأبي�س«  »الذهب  اأو 

»نيمفينبورج  داخل متحف  املوجود  »ريزيدن�س«  البور�سلني يف متحف 

بور�سلني« يف اجلناح اجلنوبي من ق�رص »نيمفينبورج«، وهناك جمموعات 

اأخرى يف »لو�ستهامي بال�س« ويف املتحف الوطني البافاري وجميعها 

ت�سم منتجات خالبة رائعة اجلمال متثل فن البور�سلني.

اجلديد  معر�شه  يف  املدينة،  ق�رس  يف  ريزيدن�س«،  »ميونيخ  متحف  ويقدم 

18 التي مت  اأعمال اخلزف ال�شيني الفريدة من القرن  جمموعة خمتارة من 

اإنتاجها يف امل�شانع ال�شهرية »ماي�شن« و«فرانكنتال« و«�شيفريه«، وت�شمل 

املعرو�شات قطًعا رائعة من الطراز العاملي مثل اأدوات الكتابة الرائعة 

 60 يعر�س  الذي  املعر�س،  هذا  ويفتح  »بومبادور«.  مبدام  اخلا�شة 

على  �شغرية  نافذة  للزائرين  القيمة،  عالية  ولكنها  فقط  فنية  قطعة 

عالية  مكانة  تتبواأ  والتي  »فيتيلزباخ�س«  عائلة  بور�شلني  جمموعات 

بني اأهم جمموعات البور�شلني امللكية يف العامل. 
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متاحف جديدة ومتميزة يف ميونيخ هذا العام.

�سيعاد افتتاح متحف الدولة للفن امل�رصي 

حيث  اجلديد  بيته  يف   2013 �سيف  يف 

جديد  مبنى ع�رصي  املجموعة يف  �ستعر�س 

التكنولوجيا  م�ستويات  اأعلى  يواكب 

والت�سغيل يف عامل عمارة املتاحف، وعالوة 

على ذلك فاإن موقع املتحف اجلديد يعطيه 

املتحف  اأنه  وهي  فريدة  اإ�سافية  ميزة 

املخ�س�س  م�رص،  خارج  العامل،  يف  الوحيد 

اأن  كما  القدمية.  امل�رصية  للتحف  فقط 

منطقة  و�سط  يف  اجلديد،  املتحف  موقع 

الفنون مبيونيخ بني مبنيي »بيناكوثيك« 

القدمي  التاريخ  ومتاحف  واجلديد  القدمي 

يف ميدان »كونيجزبالت�س«، يحتفي بالفن 

الفن  مع  متكامل  كعن�رص  القدمي  امل�رصي 

العاملي عرب الع�سور. 

ويوفر املوقع اجلديد يف حوايل 1800 مرت مكعب ثلثة اأمثال املكان القدمي 

للمعار�س  قاعة  اإىل  بالإ�شافة  وذلك  املجموعة،  فيه  تعر�س  كانت  الذي 

بوابته  خلل  من  الآن  امل�رسي  املتحف  الزائرون  و�شيدخل  اخلا�شة، 

اجلديدة املنخف�شة والتي توؤدي اإىل قاعات املعر�س والتي اأ�شبحت الآن 

يف م�شتوى حتت الأر�س يف متاثل معماري ملواقع الدفن امل�رسية القدمية، 

ويدخل �شوء النهار اإىل هذه امل�شاحة من خلل فتحة مركزية مقطوعة يف 

املرج الذي يعلوها.

الفنية  الكلية  نف�شه  املبنى  يف  اأي�ًشا  امل�رسي  املتحف  مع  وتت�شارك 

واجهة  وخلف   .2011 �شبتمرب  يف  افتتحت  التي  وال�شينما  للتليفزيون 

املبنى املتنا�شقة املواجهة ملبنى »بيناكوثيك« القدمي يقع ق�شمان منف�شلن 

من املبنى ذاته مبداخل خا�شة.

عملية  لها  اأجريت  فقد  »لينباخهاو�س«  الفنية  العرو�س  قاعة  مبنى  اأما 

وكان   ،2013 يف  افتتاحها  ويعاد   2009 عام  منذ  بناء  واإعادة  جتديد 

ميتلكها  كان  التي  التاريخية،  الفيل  على  البناء  اإعادة  عملية  يف  الرتكيز 

من  واجهة  اإن�شاء  مت  حيث  وحدائقها  لينباخ«،  فون  »فرانز  الر�شام 

الق�شبان املعدنية الذهبية اللمعة للمبنى اجلديد املكون من 3 طوابق على 

�شارع »ريت�شارد فاجرن«. 

وقريبًا، �شيكون يف متناول ال�شيوف مرة اأخرى اأن ي�شاهدوا املجموعة 

الفنية  رايرت«  »بلور  حركة  من  الرئي�شية  الأعمال  من  الرائعة  ال�شهرية 

ذي  كمتحف  القاعة  هذه  بها  تتمتع  التي  اجليدة  لل�شمعة  اأ�ش�شت  التي 

م�شتوى عاملي. 

وهناك اأعمال اأخرى ت�شملها املجموعة مثل لوحات من ميونيخ القرن 

الـ 19 بالإ�شافة اإىل اأعمال الفن املعا�رس الدويل. وعلى بعد م�شافة ق�شرية 

من ميدان »كونيجزبلت�س« �شت�شيف قاعة عر�س »ليبناخهاو�س« اجلديد 

تطوًرا هاًما اإىل املنطقة الفنية يف ميونيخ.

يف  املتحف  اأعمال  روؤية  من  الزائرون  �شيتمكن  القاعة  افتتاح  وبعد 

اإن�شاء نظام اإ�شاءة جديد ي�شيف جمال واألًقا على  �شوء جديد حيث مت 

ال�شوء  مع  تقريبًا  ال�شناعي  ال�شوء  يتماثل  حيث  املتحف  معرو�شات 

الفنية  الأعمال  حلماية  املطلوبة  امل�شتويات  يواكب  ذلك  ومع  الطبيعي 

طرًقا  النظام  هذا  يفتح  امللون  ال�شوء  ا�شتخدام  خلل  ومن  احل�شا�شة، 

جديدة يف عامل ت�شميم املتاحف واملعار�س.

اإن قاعة عر�س »لينباخهاو�س« الفنية بعد اإعادة افتتاحها �شت�شع اأ�ش�س 

م�شتوى جودة عاملي جديد يف عامل اإ�شاءة املتاحف الفنية.

�سيعاد افتتاح متحف 

الدولة للفن امل�رصي 

يف هذا ال�سيف.
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»اإلعب  هو  العام  هذا  ليجولند  �شعار  اإن  ال�شفنني.  واأ�شماك  القر�س  واأ�شماك 

والتي  احلديقة  يف  الثمانية  املغامرات  عوامل  يف  الأ�شا�شية  الفكرة  وهو  دورك« 

مناذج  اإىل  بالإ�شافة  وعر�ًشا  عمل  وور�شة  جذب  منطقة   50 اأكرث  على  حتتوي 

55 مليون من قوالب املكعبات البل�شتيكية؛ ويف كل من  مف�شلة بنيت باأكرث من 

مًعا يف رحلت مغامرات ويلعبوا  اأن يذهبوا  لل�شغار والكبار  العوامل ميكن  هذه 

دور البطولة يف هذه املغامرات مثل اأدوار القرا�شنة اأو امل�شتك�شفني اأو الفر�شان، 

يف رحلت على قوارب الكانو اأو رحلت ال�شافاري اأو ركوب القطارات الأفعوانية 

الدوارة اأو ال�شتمتاع بب�شاطة بامل�شاهد اخللبة يف »مينيلند«. 

البافارية  املدينة  يف  دويت�سالند  »ليجولند«  منتجع   يقع 

ي�ستخدمها  التي  البال�ستيكية  املكعبات  هي  )ليجو  »جون�سبورج« 

الهند�سية وامليكانيكية، وليجولند هي  الأ�سكال  بناء  الأطفال يف 

اأر�س املكعبات البال�ستيكية). ي�ستقبل املنتجع �سيوفه عام 2013 

مبنطقتي جذب جديدتني هما مملكة الفراعنة حيث ميكن للباحثني 

عن الكنوز من ال�سغار والكبار اأن ي�رصعوا يف مغامرة خيالية يف رحلة 

قرية  يف  الفر�سان  قلعة  هي  الثانية  والنقطة  التفاعلية،  املعبد 

العطالت ليجولند حيث �سي�ستمتع ال�سيوف بتجربة اإقامة ل ُتن�سى.

ت�شمن مملكة الفراعنة املن�شاأة حديثًا على م�شاحة 6 اآلف مرت مربع 

الإثارة واملتعة للزائرين �شواء بالرحلة التفاعلية » تيمبل اإك�شبيدي�شن« 

اأو بالعديد من النماذج الفرعونية التي بنيت باآلف من قوالب املكعبات 

البل�شتيكية. ومبا�رسة بجانب »ليجو �شتوديو« يف »ليجولند اأتلنت�س« 

عند منطقة احلياة البحرية �شينجذب ال�شيوف اإىل الأخطبوط الف�شويل، 

اإىل عامل  اإ�شافة  اأذكى الكائنات البحرية واأكرثها �شحًرا، وهذا  وهو من 

اأعماق البحار املذهل الذي يحوي اأكرث من 2000 من الأ�شماك املختلفة 



ما  اإن  ميونيخ  مدينة  ال�شياحي  الت�شويق  م�شوؤل  زدنك،  ر�لف  يقول 

حتتويه املدينة من حدائق جميلة وق�شور رائعة وبحريات �شاحرة ومناظر 

ل  اإجازة  ال�شائح  عزيزي  فيها  تق�شيها  اإجازة  اأي  يجعل  خلبة  طبيعية 

ُتن�شى. 

املف�شلة  الأوروبية  ال�شياحية  املقا�شد  اإحدى  بكونها  لتفخر  ميونيخ  اإن 

لل�شائحني العرب، ففي العام املا�شي ا�شتقبلت املدينة اأكرث من 60 األف زائر 

من منطقة اخلليج كانت رحلتهم غاية يف الراحة بف�شل الطريان املبا�رس من 

الدوحة ودبي واأبو ظبي والريا�س وجده اإىل مدينتنا.

وُتعترب ميونيخ من بني اأ�شهر واأرقى املراكز الطبية يف اأوروبا حيث يتمتع 

لل�شيوف  ويوفرون  وخارجها  اأملانيا  يف  طيبة  ب�شمعة  وعياداتها  اأطباوؤها 

العرب عناية خا�شة ومتكاملة ويقدمون لهم خدمة على اأعلى م�شتوى.

العراقة  العامل يع�شقون توليفتها بني  اأنحاء  اأن �شيوف ميونيخ من جميع 

البفارية وكرم ال�شيافة، اإن العا�شمة البفارية تقدم كل ما يحلم به ال�شيف 

املعتدل  بالطق�س  والتمتع  بالآمان،  واإح�شا�س  ودودة  ممتازة  خدمات  من 

الأطفال،  للعائلت ذوى  والفن واحل�شارة، وهناك عرو�س �شيقة خمتلفة 

اأو اخلم�س  الأربع  للفنادق ذات  واأرفع م�شتوى للعلج، وعرو�س �شخمة 

جنوم. والت�شوق وزيارت الأماكن ال�شياحية من الأ�شياء املف�شلة لدى زوار 

الطرق  ذات  املدينة  اأف�شل وجه داخل  بها على  القيام  والتى ميكن  ميونيخ 

الق�شري، فاأهلً بكم و�شهلً.

 رالف زدنك 

م�س�ؤل الت�س�يق ال�سياحي مدينة مي�نيخ

الأحداث  من  بالعديد  ميونيخ  البافارية  العا�سمة  اأجندة  متتلئ 

املتنوعة ملو�سمي �سيف و�ستاء 2013 حيث ياأتي على راأ�س هذه 

الأحداث:

 اإعادة افتتاح متحف الدولة للفن امل�رسي القدمي يف مبناه اجلديد يف 

قلب منطقة »كون�شتاريل«. 

 يف الأول من يونيو �شيقام احلفل املو�شيقي يف الهواء الطلق للفنان 

»ديفيد جاريت« يف ميدان »كونيجزبلت�س«. 

 معر�س »جويل تيورلينك�س« يف 9 يونيو. 

و16   15 يف  ميونيخ  مدينة  و�شط  يف  املدينة  مربة  مهرجان  يقام   

يونيو.       

دبليو«  اإم  »بي  بطولة  من   25 الدورة  تقام  يونيو   23 اإىل   18 من 

اأحداث وفعاليات مي�نيخ لعام 2013
الدولية املفتوحة للجولف يف »جي �شي ميونيخ اأيخرنيد«. 

معر�س »اإيفان كوزاري�س« يقام من 21 يونيو اإىل 22 �شبتمرب. 

 يف 23 يونيو يقام �شباق املدينة للعدو. 

 مهرجان »تولوود« الثقايف الدويل ال�شيفي الـ 25 يف »اأوليمبيابارك 

�شود«. 

يف  للأوبرا  ميونيخ  مهرجان  يقام  يوليو   31 اإىل  يونيو   27 من 

م�رسح »بايري�شي�س نا�شيونالتياتر«.

ال�شارع وكور�شو  29 و30 يونيو يقام مهرجان حياة   يف يومي 

ليوبولد يف �شارع »لودفيج �شرتا�شه« و«ليوبولد �شرتا�شه بوليفارد«. 

 يف �شهر يوليو فعلى راأ�س قائمة اأحداثه م�شابقة كاأ�س اأودي لكرة 

قدم  كرة  فرق  وثلثة  ميونيخ  بايرن  نادي  فيها  ي�شارك  التي  القدم 

دولية وتقام مبارياتها على اأر�س �شتاد »األيانت�س اأرينا«. 

 يف 6 و7 يوليو تقام حفلت املو�شيقى الكل�شيكية يف الهواء 

الطلق »كل�شيك اآم اأوديونزبلت�س«. 

»كري�شتوفر  ال�شارع  ا�شتعرا�س  يقام  يوليو   14 اإىل   6 من   

عرو�ًشا  ويت�شمن  املدينة  و�شط  خلل  مير  الذي  داي«  �شرتيت 

خمتلفة.

للدراجات  �شاعة   24 �شباق  يوليو  و14   13 يومي  يقام   

اجلبلية يف »اأوليمبيابارك ميونيخ«. 

للجميع« يف  »الأوبرا  تقام عرو�س  26 و27 يوليو   يف يومي 

ميدان »ماك�س-جوزيف-بلت�س«.

و�شوق  معر�س  يقام  اأغ�شط�س   4 اإىل  يوليو   27 من   

»ياكوبيدولت« يف ميدان »مارياهيلفبلت�س«.

ال�شيفي  املهرجان  اأغ�شط�س  �شهر  قائمة  راأ�س  على  وياأتي 

»اإمبارك 13« الذي يقام يف »اأوليمبيابارك«.

 62 الـ  الدولية  »اأرد«  م�شابقة  فتقام  �شبتمرب   20 اإىل   2 من   

للمو�شيقى يف ميونيخ.

معر�س  يقام   2014 يناير   13 اإىل   2013 �شبتمرب   17 من   

قراءة »اأندي فارهول«.

 مهرجان »اأكتوبرفي�شت« ال�شهري فيقام من 21 �شبتمرب اإىل 6 

اأكتوبر يف »ترييزينفيزه«.

 يف 13 اأكتوبر يقام ماراثون ميونيخ الـ 28، كما يقام معر�س 

و�شوق »كري�شفايدولت« يف ميدان »مارياهيلفبلت�س« .

من 19 اإىل 27 اأكتوبر، وعلى راأ�س قائمة اأحداث نوفمرب تاأتي 

دورة »ميونيخ اإندورز« ل�شباق اخليول وتقام يف »اأوليمبياهاله«. 

 من 8 اإىل 10 نوفمرب تقام بطولة كاأ�س اأملانيا لهوكي اجلليد يف 

»اأوليمبياهاله«. 

 تقام اأيام 24 نوفمرب و8 و15 دي�شمرب فعاليات »بي اإم دبليو 

كل�شيك اأند لوجن« يف »بي اإم دبليو فيلت«. 

 �شوق الكري�شما�س ال�شهري فيقام حول ميدان »مارينبلت�س« 

من 29 نوفمرب اإىل 24 دي�شمرب.

يف  كرو�س«  �شوبر  »اأداك  فعاليات  اأي�ًشا  دي�شمرب  يف  تقام   

يف  ال�شتوي  الدويل  الثقايف  »تولوود«  ومهرجان  »اأوليمبياهاله« 

»ترييزينفيزه«.

 تختتم فعاليات دي�شمرب 2013 ليلة راأ�س ال�شنة بليلة الألوان 

التي تقام يف »بي اإم دبليو فيلت«.
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وب�شبب الزيادة امل�شطردة يف عدد الرحلت يعترب مطار ميونيخ بوابة هامة اإىل 

اأوروبا ومنطقة الألب للم�شافرين من منطقة ال�رسق الأو�شط، حيث ت�شغل �رسكة 

اأبو ظبي وت�شغل �رسكة طريان الإمارات رحلتني  طريان الحتاد خًطا يوميًا من 

يوميًا اإىل ميونيخ من دبي وتقوم �رسكة طريان عمان بت�شغيل 4 رحلت اأ�شبوعيًا 

اأ�شبوعيًا من  12 رحلة  الآن بت�شغيل  القطرية  من م�شقط وتقوم �رسكة الطريان 

الدوحة اإىل ميونيخ، كما توفر �رسكة طريان لوفتهانزا الأملانية رحلت يومية من 

دبي و3 رحلت اأ�شبوعيًا من الريا�س اإىل ميونيخ، اإ�شافة اإىل اأن �رسكة الطريان 

اأ�شبوعيًا  3 رحلت  لت�شبح  اإىل ميونيخ  الأردنية رفعت عدد رحلتها من عمان 

كما  ميونيخ  اإىل  تون�س  من  اأ�شبوعيًا  رحلتني  التون�شية  الطريان  �رسطة  وت�شغل 

توفر �رسكة م�رس للطريان رحلت يومية من القاهرة اإىل ميونيخ.

ويوفر املطار و�شلت مثالية داخل وخارج اأوروبا جلميع الرحلت من ال�رسق 

الأو�شط، ول تنتهي اخلدمة يف املطار عند الهبوط حيث يبذل املطار جهوًدا كبرية 

كما  بالفعل  املطار  جعل  مما  وت�شكينهم  العرب  بامل�شافرين  للرتحيب 

يطلق عليه »البوابة العربية« خا�شة يف ال�شالة رقم 1 (القاعة �شي) حيث 

تعمل معظم �رسكات طريان دول ال�رسق الأو�شط. 

واإر�شادات  لفتات  املطار  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  وتت�شمن 

ونداءات باللغة العربية مل�شاعدة امل�شافرين القادمني من املنطقة العربية 

وخريطة  اللوجن  واأماكن  متعلقاتهم  ا�شتلم  اأماكن  اإىل  الو�شول  على 

وا�شتلم  اجلوازات  اإجراءات  من  النتهاء  بعد  ال�شيوف  ويجد  املطار، 

اللغة  يتكلمون  موظفون  به  يعمل  ا�شتعلمات  مكتب  مبا�رسة  احلقائب 

توافر  اإىل  بالإ�شافة  طلبات،  اأية  وتلبية  ا�شئلة  اأية  على  للإجابة  العربية 

ا�شتلم احلقائب ومن مكتب  العربية عند منطقة  باللغة  اإر�شادي  كتيب 

اأفكار واقرتاحات عظيمة عما  الكتيب على  ال�شتعلمات، ويحتوي هذا 

ميكن م�شاهدته يف ميونيخ وما حولها.

جديدة  تفاعلية  �شا�شات  �شتجد  ميونيخ  مطار  تغادر  وعندما 

مل�شاعدة  ميونيخ  مطار  مركز  ويف   1 رقم  ال�شالة  يف  لل�شتعلمات 

امل�شافرين ملعرفة طريقهم، وت�شل هذه البوابات املعلوماتية امل�شافرين 

بطاقة  م�شح  ومبجرد  فيديو.  طريق  عن  باملطار  بالعاملني  مبا�رسة 

العديدة وال�شغط على  التفاعلية  العر�س  اأي من �شا�شات  ال�شعود عند 

اإىل  الطرق  العربية لأق�رس  باللغة  امل�شافرون و�شًفا  زر »عربي« �شيجد 

البوابات اأو اأي مكان اآخر يف املطار يرغبون يف الو�شول اإليه.

ممتعة  جتربة  املطار  يف  الطعام  تناول  جتربة  تكون  اأن  اأجل  ومن 

�سور ملكية واآثار عظيمة وجمموعات فنية رائعة ومو�سيقى كال�سيكية ذائعة ال�سيت وحدائق وب�ساتني فاتنة اجلمال 

واأحداث ريا�سية هامة واإمكانات ت�سوق خرافية، كل ذلك يجعل من ميونيخ مدينة ت�ستحق الزيارة، وبالطبع قربها 

من جبال الألب البافارية.  ويعمل على خدمة مدينة ميونيخ واملنطقة املحيطة مطار عمالق هو مطار ميونيخ الذي 

فاز بلقب اأف�سل مطار يف اأوروبا من جوائز »�سكايرتاك�س وورلد اإيربورت اأواردز 2011«، ويعترب املطار هو الأكرث 

و200 حمل ومطعم  وفنادق  منتجع �سحي  يحتوي على  املدينة« حيث  نوعية »مطار  اأوروبا من  راحة يف  املطارات 

اإحداها على هيئة حديقة، ومرافق لإقامة املوؤمترات وعقد اللقاءات وخدمة رعاية الأطفال وحديقة زائرين، كما ُتقام 

فيه العديد من الأحداث العامة.
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اأن هناك  اأن تعلم  اإ�شلمية (طعام حلل) يف مطاعم املطار، ومن املريح حًقا 

من يهتم بك خا�شة عندما تكون بعيًدا عن البيت والوطن؛ اأهل و�شهل بكم 

يف ميونيخ!

و�شيجد امل�شافرون الذين يحبون اخلدمات احل�رسية واملعاملة اخلا�شة 

التي جتعل من عملية الو�شول اإىل املطار ووقت الرتانزيت متعة، كل ذلك يف 

مطار ميونيخ يف جناح كبار الزوار (VIP) اجلديد الذي اأفتتح اأبوابه حديثاً. 

على  حم�شورة  الزوار  كبار  قاعات  كانت  املا�شي  يف  اأنه  ومعروف 

ال�شيا�شيني وال�شيوف رفيعي امل�شتوى فقط، ولكن الآن ي�شتطيع امل�شافرون 

احل�شول على طيف وا�شع من خدمات الـ (VIP) اخلا�شة واحل�رسية عن 

طريق احلجز امل�شبق بغ�س النظر عن الدرجة التي ي�شافرون عليها اأو ا�شم 

�رسكة الطريان، �شواٌء عند الو�شول اأو قبل املغادرة اأو خلل مدة الرتانزيت 

التي يق�شونها داخل املطار. ونوؤكد للم�شافرين الذين ي�شتخدمون جناح الـ 

(VIP) اجلديد اأنه �شيفوق توقعاتهم بف�شل ال�شيافة البافارية الأ�شطورية 

من ناحية ومن ناحية اأخرى بف�شل الكفاءة والحرتافية الأملانية املعروفة، 

و�شيعرف ال�شيوف الفرق بالفعل مبجرد دخولهم اإىل اجلناح. 

وتقوم �شيارات ليموزين بها �شائقون بنقل ال�شيوف بكل فخامة من واإىل 

الطائرة، كما يعمل يف اجلناح موظفون متعددو اللغات �شيوفرون امل�شاعدة 

رقم  ال�شالة  يف  الطعام  تقدمي  اأماكن  جميع  قامت  العرب  لل�شيوف  بالن�شبة 

»اإيربروي« بو�شع علمات على  ال�شهري  البافاري  1 (القاعة �شي) واملطعم 
على  حتتوي  التي  الوجبات  وجميع  النباتية  الأطباق  لتحديد  طعامها  قوائم 

حلم اخلنزير. 

اأما اأحدث خدمات املطار فهي الأماكن اخلا�شة لإقامة ال�شلة للم�شافرين 

امل�شلمني حيث يوجد ُم�شلَّى �شغري يف املنطقة العامة بال�شالة رقم 1 (القاعة 

واأكرث  اأكرب  واآخر   (check in) الأوراق  فح�س  منطقة  من  بالقرب  �شي) 

وعرب  الطائرة  اإىل  ال�شعود  بوابات  من  بالقرب  العامة  غري  املنطقة  يف  راحة 

ردهات املطار. 

امل�شممون  اأن  والتميز  اخل�شو�شية  يف  غاية  امل�شليات  هذه  يجعل  وما 

�شجادة  فو�شعوا  امل�شلمني،  ال�شيوف  لحتياجات  كبرًيا  اهتماًما  اأعطوا 

والن�شاء  للرجال  منف�شلة  و�شوء  اأماكن  واأن�شاأوا  امل�شلى  يف  جميلة  عربية 

كما يوجد م�شلى خا�س للن�شاء واآخر للرجال.

ومن اأجل حت�شني م�شتوى التفاهم بني الثقافات املختلفة مت تدريب �شباط 

اجلوازات ليتفهموا مطالب امل�شافرين من ال�رسق الأو�شط. وتهدف املبادرة 

امل�شتمر  والنمو  التطور  اإىل  ميونيخ،  مطار  من  العربية«،  »البوابة  اخلدمية 

حيث يوجد يف اخلطط امل�شتقبلية اإن�شاء غرف لعب للأطفال وتقدمي وجبات 

والدعم ال�شامل لل�شيوف، و�شيقوم امل�شاعدون ال�شخ�شيون بتنظيم 

وت�شجيل  اجلوازات  مثل  بال�شفر  املتعلقة  الر�شمية  العمليات  جميع 

وا�شرتداد  ال�شخ�شية  واملتعلقات  احلقائب  مع  والتعامل  الدخول 

بالراحة  ال�شيوف  ي�شتمتع  بينما  اجلمركي  والتخلي�س  ال�رسائب 

وال�شرتخاء يف جناح كبار الزوار اجلديد. 

وت�شمل العرو�س املتوفرة الدخول اإىل حديقة كبار الزوار املفتوحة، 

ا�شتحمام فاخرة،  وجناًحا فاخًرا يحتوي على بار خا�س، واإمكانات 

وقاعة اأنيقة لتدخني ال�شيجار، وي�شتطيع من يرغب يف الهدوء والراحة 

اأو اأخذ قيلولة الختيار من جمموعة اأجنحة خا�شة تطل جميعها على 

م�شهد رائع ملَدَرج املطار. 

كما ت�شمل مرافق جناح كبار الزوار اجلديد قاعة موؤمترات جمهزة 

وهي  مقدًما  حجزها  ميكن  التكنولوجية  الإمكانات  باأحدث  بالكامل 

ال�شحف  وتوفر  واملوؤمترات.  واللقاءات  للمفاو�شات  الأمثل  املكان 

واآخر  اأحدث  لل�شيوف  املختلفة  التلفاز  وقنوات  العاملية  واملجلت 

الأخبار و الأنباء بالإ�شافة اإىل توافر الت�شال بالإنرتنت. وقد راعى 

م�شممو هذا اجلناح الأوجه املتعددة لهتمامات امل�شافرين وو�شعوا 

يف خططهم امل�شتقبلية بناء قاعة لإقامة ال�شلوات ملختلف الأديان.

وعندما نفكر يف مطار فل يخطر ببالنا اأبًدا اأن يكون هذا املطار جنة 

ت�شوق اأو واحة للراحة وال�شرتخاء اأو رحلة حول العامل يف فن الطهي 

اجلليد؛  على  التزلج  اأو  الطائرة  الكرة  لعب  يف  اليوم  لق�شاء  مكاًنا  اأو 

املفاجاأة اأن مطار ميونيخ هو كل ذلك واأكرث.

لقد تعززت �شهولة وراحة الإقامة يف فنادق املطارات يف مطار ميونيخ بافتتاح فندق 

نوفوتيل جديد وكيمبني�شكي 5 جنوم ح�رسي. ويحتوي فندق نوفوتيل اجلديد على 

257 غرفة ويقع على بعد خطوات من مطار ميونيخ. وقد مدح امل�شافرون �شواء من 
اأنحاء العامل الت�شميم الهند�شي الفريد لغرف  اأو العائلت من جميع  رجال الأعمال 

الفندق  املتطور. ويوفر  الهند�شي  التقنيات والت�شميم  اأحدث  الفندق حيث مزج بني 

باألعاب  املجهزة  الأطفال  األعاب  منطقة  اأن  كما  وجمهزة.  موؤثثة  اجتماعات  غرف   8
الفيديو ت�شيف م�شدًرا اآخر لل�شعادة جلميع اأفراد العائلة.

 1 ال�شالتني  بني  املطار  قلب  يف  يقع  الذي  جنوم   5 فئة  املطار  كيمبني�شكي  فندق  اأما 

و2 فيقدم اأعلى م�شتويات المتياز الأوروبية، من تنوع النكهات اللذيذة التي يقدمها 

بوفيه الإفطار به اإىل الراحة وال�شعة التي توفرها غرفه الـ 434 واأجنحته الـ 46 مبا 

املوؤمترات واحلفلت هنا  اإقامة  ا�شتجمامية فريدة وكفاءة عالية. وتعترب  يوفر بيئة 

مما يحلم به منظمو هذه الأحداث وذلك بف�شل موقع الفندق باملطار. وميكن للوبي 

والردهة الزجاجية التي ت�شطف على جانبيهما اأ�شجار النخيل اأن ت�شت�شيف حتى 

600 فرد، ويوفر الفندق اأي�ًشا مركز خدمة رجال الأعمال. اأما منتجع الفندق ال�شحي 
»فيت اأند فلي« فهو واحة فاخرة لإنعا�س اجل�شد والعقل والروح، وهو اأي�ًشا مفتوح 

الفندقني  غرف  جميع  بالفندق.  يقيمون  ل  الذين  امل�شافرون  ذلك  يف  مبا  للجمهور 

مزودة بنوافذ عازلة لل�شوت لتوفري جتربة �شفر متميزة جلميع �شيوفهما. ومطار 

ميونيخ به فنادق اأخرى تقع على م�شافة ق�شرية من �شالت ال�شفر والو�شول.
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يرغبه  ما  فاإن  ولذا  جًدا  مرهًقا  احلا�رس  الوقت  يف  ال�شفر  يكون  اأن  ميكن 

ولذلك  والتوتر؛  ال�شغوط  من  خالية  مريحة  رحلة  هو  بالطبع  منا  الواحد 

ت�شعر  ول  بوابتك  اإىل  لت�شل  اأميال  مت�شي  اأن  يجب  ل  ميونيخ  مطار  ففي 

غاية  جًوا  لكم  ي�شمن  هنا  فاملطار  الطبيعي،  ال�شوء  عن  بعيًدا  حمبو�س  اأنك 

ال�شوء  جتد  حيث  التهوية  جيدة  الوا�شعة  مب�شاحاته  والطماأنينة  الراحة  يف 

ال�شهولة؛  غاية  يف  املطار  داخل  طريقك  ومعرفة  تذهب،  اأينما  الطبيعي 

اأ�رسع واأكفاأ حمطات  الرتانزيت هنا يف مطار ميونيخ  و�شيكت�شف م�شافرو 

الرتانزيت يف العامل بزمن تغيري 30 دقيقة فقط.

مل�شاعدة  �شاعة   24 مدار  على  املطار  �شالتي  يف  اخلدمة  مراكز  وتعمل 

امل�شافرين وتلبية رغباتهم، و�شتجد نف�شك يف جو عائلي حميمي وودي مع 

العديد من مناطق لعب الأطفال بالإ�شافة اإىل خدمة رعاية الأطفال »اإيربرلني 

كيندرلند« املت�شلة باأحدث حملت »ماكدونالدز« يف اأوروبا، ولكن لي�س هذا 

ميكنهم  ال�شخ�شية  امل�شاعدة  يف  يرغبون  الذين  فامل�شافرون  هنالك،  ما  كل 

وتقدم  لغات  بعدة  متاحة  وهي  ي�شت«  اأ�شِّ اأند  »مييت  املطار  خدمة  ا�شتخدام 

حيث  البوابات  على  الرتحيب  خدمة   2 رقم  ال�شالة  يف  لوفتهانزا  �رسكة 

بوابة  من  اخلارجني  امل�شافرين  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  موظفوها  يجيب 

الو�شول.

النرتنت  بخدمة  جمهزة  لل�شرتخاء  مناطق  ميونيخ  مطار  ويوفر 

من  جمانيًا  كوًبا  تاأخذ  اأن  تن�س  ول  عري�شة؛  تلفاز  و�شا�شات  الل�شلكي 

ال�شاي اأو القهوة مع جريدتك املف�شلة من على البوابات.

للمحلت  املذهل  التنوع  وا�شتك�شف  الوقت  بع�س  ال�شفر  ان�س  والآن 

طائرة  كرة  يف  مباراة  جترب  ل  وملا  ميونيخ،  مطار  يف  املوجودة  والفعاليات 

فرتة  يف  اأغ�شط�س  يف  ذلك  عمل  بالفعل  ميكنك  املطار!  اأر�س  و�شط  ال�شاطئ 

انتظارك بني رحلتني، اأو ا�شتمتع بالتزلج على اجلليد يف دي�شمرب بينما يحيط 

بك �شوق كري�شما�س حقيقي؛ كما يقدم »مركز مطار ميونيخ« اأحداًثا خمتلفة 

وفعاليات ترفيهية طوال العام.

هي  املطار  يف  الت�شوق  منافذ  اأن  ف�شيجدون  الت�شوق  لع�شاق  بالن�شبة 

رائعة  ت�شكيلة  �شتجد  حمل   150 حوايل  وجود  فمع  نف�شها،  املدينة  يف  كما 

بالقطع  ذلك  و�شيعجب  واملحلية،  والأملانية  العاملية  واملاركات  املنتجات  من 

»بريبريي«  مثل  يع�شقنها  التي  املاركات  جميع  توجد  حيث  ال�شيدات 

بولو«  و»ماركو  و»�شي�شلي«  مارا«  و»ماك�س  لل�شيدات«  و»بو�س  و»كارتييه« 

و»بوجلاري«  ليزارد«  و»رينيه  و»لكو�شت«  و»اأيجرن«  هيلفيجر«  و»تومي 

و»اإ�شكادا« والعديد غريها؛ وميكن احل�شول ب�شهولة على حقيبة يد جميلة 

ونظارة �شم�شية اأنيقة من حملت »مور اأند مور« اأو »بريك�س«، كما ت�شتطيع 

ال�شيدات ال�شتفادة من التخفي�شات على منتجات التجميل من املاركات 

اأو  و»كييلز«  و»ماك«  مالوين«  و»جو  براون«  »بوبي  مثل  ال�شهرية 

احل�شول على اأرقى العطور من ال�شوق احلرة باملطار واأجمل الأحذية 

من حملت »نيفيبوت« اأو »جورت�س«.

ا�شتجم يف اأكرب مطارات اأوروبا

ميكن  حيث  ال�شتجمام  مناطق  من  وا�شًعا  طيًفا  ميونيخ  مطار  يوفر 

للم�شافرين اأن ي�شتعيدوا ن�شاطهم ويجددوا طاقتهم اأو ينع�شوا اأنف�شهم 

قبل تكملة رحلتهم. ميكن للم�شافرين القريبني من بوابات �شالة رقم 

2 اأن يح�شلوا على جل�شة تدليك �رسيعة قبل ركوبهم الطائرة، وهناك 
اختيار اآخر للتخل�س من اآثار ال�شغط وهو زيارة نادي »فيت اأند فلي 

اأند �شبا« بفندق كيمبني�شكي املطار حيث ميكنهم تعزيز لياقتهم  هيلث 

الداخلي.  ال�شباحة  حمام  اأو  ال�شاونا  يف  ال�شرتخاء  جمرد  اأو  البدنية 

البدنية  اللياقة  ومركز  البخار  وحمام  ال�شحي  النادي  من  كل  ي�شمن 

التعايف  التجميلية  واملعاجلات  امل�شاج  اإىل  بالإ�شافة  �شاعة   24 املفتوح 

التام من جميع اأنواع الإرهاق والتعب.

مطار ميونيخ هو املطار الوحيد الذي افتتح فيه احللق ال�شهري »برانت�س 

يف  بالتدليل  ال�شتمتاع  للرجال  ميكن  حيث  له  حمل  �شوب«  اأند  باربر 

ال�رسيع  واإيقاعها  اليومية  احلياة  �شغوط  عن  بعيًدا  ا�شتجمامي  ملذ 

اأن  فيمكن  التالية  املحطة  اأما  اأنيقة.  جديدة  �شعر  ق�شة  على  ويح�شلوا 

من  واحة  توجد   2 رقم  �شالة  ويف  الأحذية.  تلميع  خدمة  عند  تكون 

الذي  اإن�شتيتيوت«  »كوزميتيك  التجميل  مركز  يف  وال�شتجمام  الهدوء 

يوفر الظروف املثالية للح�شول على حلظات من ال�شتجمام والفخامة 

تنتظر  ال�شبا،  بديكورات  �شبيه  بديكور  تتمتع  اأنيقة،  جتميل  غرفة  يف 

�شيوفها لتدللهم. هنا ميكن للرجال والن�شاء ال�شتمتاع بخدمات مثل 

لدى جميع املطارات حمطات طبية للطوارئ ولكن مطار ميونيخ هو اأول مطار 

يحتوي على عيادة طبية �ساملة تقدم كافة اخلدمات الطبية للمري�س الدويل.

العملي  التج�سيد  اإم«   - كلينيك  »اإيربورت  ميونيخ  مطار  عيادة  تعترب 

وخارجها،  اأملانيا  من  للمر�سى  تقدم  التي  ال�ساملة  اخلدمة  لفكرة  املتطور 

وهذه العيادة، هي جزء من مركز مطار ميونيخ الطبي »ميديكري«، الذي يقدم 

اأول  هي  اأوروبا  ويف  املطار.  يف  والعاملني  والزائرين  للم�سافرين  اخلدمات 

ال�سخ�سي  ال�ستقبال  مثل:  اخلدمات  من  فائق  تتمتع مب�ستوى  مطار  عيادة 

املبا�رص وخدمة املكوك املبا�رصة من الطائرة اإىل العيادة وخدمة اإنهاء اإجراءات 

اجلوازات واجلمارك يف العيادة وخدمة الرتجمة بالعديد من اللغات ومن بينها 

للمرافقني  ال�سياحية  املعامل  م�ساهدة  برامج  ترتيب  وخدمة  العربية  اللغة 

والأقارب امل�ساحبني للمر�سى وخدمة ترتيب الإقامة يف الفنادق.

اخلارجيني  للمر�سى  العالج  اإم«   - كلينيك  »اإيربورت  عيادة  وتقدم 

والداخليني على حد �سواء، وت�سمل غرفتي عمليات و8 اأ�رصة عيادية تواكب 

به  يحظى  الذي  العاملي  التاألق  جو  يف  والتقنية  الطبية  امل�ستويات  اأحدث 

وراء  من  والفكرة  داخله.  مكان  كل  يف  وتراه  به  ت�سعر  والذي  ميونيخ  مطار 

هذه العيادة هي تقدمي عالج طبي �رصيع بجودة عالية مبا�رصة داخل حمور �سفر 

دويل هو مطار ميونيخ، وقد وقعت عيادة »اإيربورت كلينيك - اإم« اتفاقيات 

والعمليات  العالج  جمالت  يف  املتخ�س�سني  الأطباء  من  العديد  مع  تعاون 

اأ�ساليب  اأحدث  تتبنى  العيادة  اأن  كما  املطار،  داخل  املختلفة  اجلراحية 

الت�سخي�س والعالج يف 3 تخ�س�سات طبية هي جراحة العظام واأمرا�س الن�ساء 

وامل�سالك البولية.

الفريدة مبطار ميونيخ بعملية  اإم«  »اإيربورت كلينيك -  وقد قامت عيادة 

على  و�سفحتها  موقعها  حتديث  مت  حيث  الإنرتنت  على  وجتديد  جتميل 

الإنرتنت.  على  املطار  ملوقع  اجلامع  الت�سميم  لتواكب  العنكبوتية  ال�سبكة 

الزائرون املعلومات التف�سيلية عّما  الإنرتنت �سيجد  يف موقع العيادة على 

الأطباء املتخ�س�سني  اأ�سماء  اإىل  بالإ�سافة  العيادة من خدمات طبية  تقدمه 

الذين يعملون لدى العيادة، وقد حت�سنت اأدوات الإبحار والبحث خالل املوقع 

اأكرث بحيث �سهلت ا�ستخدام املوقع وزادت كفاءته.

www.airportclinic-m.de
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اإيطاليا  �شمال  اأق�شى  مدن  اآخر  اأنه  عليه  ُيطلق  ميونيخ  مطار  اأن  ومبا 

اأو »بيت�شا  اإيطاليا«  فلبد اأن ت�شعر بالإح�شا�س الإيطايل واأنت يف »�شبات�شيو 

موناكو« اأو »با�شتاريا ت�شينرتايل« اأو »اإل موندو« املطل على م�شهد بانورامي 

ملنطقة العمليات يف ال�شالة رقم 1.

»اإيربروي«  ال�شهري  البافاري  املطعم  �شتجد  ميونيخ  مطار  و�شط  ويف   

»�شان  يف  قهوتك  تاأخذ  ل  ملا  ذلك  وبعد  اجلميلة.  اخلارجية  بحديقته 

فران�شي�شكو كويف كومباين« اأو »كويف فيللو« اأو تعرف على بيت النب التقليدي 

واجلنب  املطبوخ  اللحم  مثل  املعلبة  الأطعمة  يقدم  الذي  »داملاير«  مليونيخ 

العناية بال�شحة والعافية »بي ريلك�س« كما ميكنك  وال�شتجمام يف منطقة 

احل�شول على معاجلة جتميلية يف مركز التجميل مبطار ميونيخ »كوزميتيك 

اإن�شتيتيوت ميونيخ اإيربورت«. 

اأنف�شهم  يدللوا  اأن  لرحلتهم  انتظارهم  اأثناء  ميكنهم  للرجال،  وبالن�شبة 

اأند �شوب« حيث يح�شلون على ق�شة �شعر  يف حمل حلقة »برانت�س باربر 

جديدة واأنيقة؛ وتكون املحطة التالية عند خدمة تلميع الأحذية »كل�شيك �شو 

�شاين �شريفي�س« ليح�شل على حذاء نظيف ولمع. واإذا كان م�شافرنا من 

رجال الأعمال فيمكنه الت�شوق من حملت »بو�س اأك�شي�شوريز« اأو »بور�س 

ديزاين« اأو »تاي تاك« اأو »مونبلن« اأو »هريمي�س«.

اأما ع�شاق الطعام اجليد فيقدم لهم مطار ميونيخ جولة يف مطابخ العامل، 

فاإذا كنت من هواة الطعام الأ�شيوي فعليك مبطعم »بامي« يف ال�شالة رقم 1 اأو 

ا�شتمتع باملنظر الرائع ملحطة ال�شفر يف ال�شالة رقم 2 يف مطعم »ماجنو�شتني«. 

�شاعة   24 مدار  على  الو�شطى،  املنطقة  يف  الواقع  »لو�شيفري«،  مطعم  ويقدم 

ت�شكيلة من الأطباق من خمتلف مطابخ العامل ابتداًء من وجبة اإفطار طازجة 

والأطباق  والبا�شتا  واللحوم  الأ�شماك  واأطباق  البافارية  الأطعمة  اأ�شهى  اإىل 

الأ�شيوية وال�شو�شي الياباين. 

املعاجلات التجميلية للوجه واجل�شد، واملانيكيور وطيف وا�شع من خيارات 

العناية بال�شحة والعافية لكامل اجل�شد، كما يتم ا�شتخدام منتجات �شهرية 

من �شي�شلي ول براري وكلرين�س لتتمم برنامج العناية بال�شحة واجلمال.

وهناك مكان اآخر ميكن فيه للم�شافرين جتديد طاقتهم وا�شتعادة ن�شاطهم يف 

»بي ريلك�س �شبا« املوجودة يف �شالتي املطار 1 و2، حيث يح�شل ال�شيوف 

معاجلات  اإىل  بالإ�شافة  والقدم  والظهر  للراأ�س  خمتلفة  تدليك  اأ�شاليب  على 

جتميلية مثل املانيكيور والبديكيور واإزالة ال�شعر الزائد مما يجعل الإقامة يف 

مطار ميونيخ اأكرث راحة.

مطار  يقدم  وهنا  رحلتهم  بني  الراحة  يف  امل�شافرين  بع�س  يرغب  واأحياًنا 

ميونيخ حل فريًدا حيث يوفر لهوؤلء امل�شافرين كبائن خا�شة للنوم ت�شمى 

»ناب كاب« يف ال�شالة رقم 2 بالقرب من البوابة رقم »اإت�س 32« والآن بالقرب 

من البوابة اجلديدة »جي اأو 6« وتوفر هذه الكبائن جمال للراحة واأخذ ق�شط 

كما  الهادئة،  املو�شيقى  خللها  وتتدفق  ب�رسير  مزودة  اأنها  حيث  النوم  من 

اإنرتنت وو�شلة كهرباء وتليفزيون  اأنها جمهزة مبحطة عمل ت�شمل و�شلة 

ب�شا�شة م�شطحة.

للراحة  مكاًنا  ميونيخ  مطار  يوفر  الت�شوق  من  املرهقة  اجلولة  هذه  وبعد 

وال�شمك املدخن بالإ�شافة اإىل جميع اأنواع احللويات. 

اأما الذين يف�شلون الطعام ال�شحي فيدعوهم مطعم »بي�شرتو اأورجانك« 

والفواكه  وال�شلطات  والقهوة  والكعك  اخلفيفة  بالوجبات  لل�شتمتاع 

الطازجة وهي كلها منتجات ع�شوية طبيعية 100%.

اأوقات  لق�ساء  والقرتاحات  املعلومات  كل  على  احل�سول  ميكن 

التوقف يف مطار ميونيخ من الدليل الإر�سادي على املوقع اللكرتوين: 

 

www.munich-airport.com/viamuc
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تعترب »بادن-بادن«، مبوقعها اجلميل يف الركن اجلنوبي الغربي من اأملانيا الذي تغمره ال�سم�س على اأعتاب 

الغابة ال�سوداء، من اأ�سهر املنتجعات ال�سحية يف العامل التي تتميز بينابيع املياه احلارة واملناخ ال�سحي، وهي 

بالفعل جنة للعناية بال�سحة والعافية ومركز ثقايف عاملي. هذا املنتجع الرائع مبحيطه الأنيق واأ�سلوب حياته 

الراقي يعترب مبثابة جنة لكل من يحبون متع احلياة ويرغبون يف �سحن طاقتهم من جديد. فاحلمامات احلارة 

الأيرلندية  الرومانية  للحقبة  تنتمي  التي  الأثرية  باد«  »فريدريك�س  وحمامات  احلديث  »كاراكال«  ومنتجع 

بالإ�سافة اإىل العديد من املنتجعات الفندقية اجلميلة تعترب ممرات رائعة للو�سول اإىل ال�ستجمام وال�ستمتاع 

بالعالجات املائية الفريدة املخ�س�سة ل�ستعادة ال�سحة والعافية. 
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الواجهة  هى  عاماً   350 من  لأكرث  األلي«  »ليختنتالر  وب�شاتني  حدائق  كانت 

»ليختنتالر  »بادن-بادن«. وقد ذاعت �شهرة  الزاهرة ملدينة  النا�رسة  اخل�رساء 

اأحياًنا تكون  األلي« يف الآفاق مبا حتتويه من وفرة يف الأزهار والأ�شجار، فهي 

يف  الألوان  متعددة  حلتها  ترتدي  واأحياًنا  عذب  رعوي  وحلن  اأن�شودة  مبثابة 

عر�س مبهج للزهور ولكنها على الدوام حتفة لفن الب�شتنة تتغري با�شتمرار يف 

تنوع مذهل للحياة النباتية.

املاء  وينابيع  الأ�شجار  من  م�شنوعة  طبيعية  حتفة  هي  األلي«  »ليختنتالر  اإن 

والأزهار حماطة ب�شخاء باأجمل حتف واآثار حقبة »الزمن اجلميل«، وما يعطيها 

امل�شخة«  »غرفة  على  احتوائها  والثقافة  للفن  راقية  كمنطقة  خا�شاً  �شحًرا 

امللتقى  (كورهاو�س)  العاملي  ال�شحة«  »بيت  ومنتجع  هاللي)  (ترينك  الأثرية 

من  هاو�س«  بيل  »في�شت�س  وم�رسح  والكازينو  املدينة  يف  الأ�شهر  الجتماعي 

طراز »النيوباروك« الذي ُبني على منط دار اأوبرا باري�س، بالإ�شافة اإىل الرواق 

امل�شقوف ذي الأعمدة الذي يبلغ عمره 760 عاًما واملوجود يف دير »ليختنتال«.

الثقافية ويعترب  املتعة  اأعلى م�شتويات  ويقدم م�رسح »في�شت�س بيل هاو�س« 

ثاين اأكرب قاعة للمو�شيقى والأوبرا يف اأوروبا حيث يقام على خ�شبته باإمكاناته 

عام  كل  الأوىل  الدرجة  من  حدث   300 من  اأكرث  العاملية  ال�شهرة  ذات  ال�شمعية 

مثل مهرجان ال�شتاء مع عازفة الكمان ال�شهرية »اآن-�شويف موتر« واأورك�شرتا 

العريق  امل�رسح  هذا  خ�شبة  على  وقف   2011 عام  ويف  الفيلهارموين،  ميونيخ 

جنوم كبار مثل عازف البيانو »لجن لجن« واأورك�شرتا نيويورك الفيلهارموين 

وقدمت اأعمال م�رسحية مو�شيقية عاملية مثل »اإيفيتا«.

ويعترب متحف »فريدر بوردا« الذي �شممه املعماري ال�شهري »ريت�شارد 

وهو  األلي«  »ليختنتالر  وب�شاتني  حدائق  جواهر  اأروع  نيويورك  من  ماير« 

ل يتميز بت�شميمه املعماري الفريد فقط، ولكن مبجموعته الفنية اخلا�شة 

روائع  من  حتتويه  مبا  للفن  ال�شحرية  اللحظات  من  العديد  تعر�س  التي 

الكل�شيكية املعا�رسة. 

ترجع  التي  القدمية  املدينة  يف  ال�شغرية  والأزقة  الفاتنة  ال�شوارع  ويف 

البوتيكات اخلا�شة  اإىل ع�رس »النيو-باروك« يف قلب »بادن-بادن« تنت�رس 

حيث  الأوىل،  الدرجة  من  ت�شوق  بجولة  بالقيام  وتغريك  الهائل  بتنوعها 

اأو  اأو العاملية  اأن كل من يبحث عن املنتجات ذات املاركات ال�شهرية املحلية 

الأنتيكات اخلا�شة اأو املجوهرات والهدايا �شيجد نف�شه يف املكان ال�شحيح. 
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هنا منذ عام 1858 حيث  تكون ال�شباقات املثرية والقبعات الفاخرة هي حمط 

»بادن- الفريد. وتوفر  الريا�شي  امل�شهد الجتماعي  الأنظار والهتمام يف هذا 

بادن« لزائريها من ع�شاق الريا�شة واملغامرة 400 كيلومرت من م�شارات امل�شي 

من  كيلومرت  و300  كيلومرًتا،   40 بطول  رائع  بانورامي  م�شار  بينها  اجلميلة 

طرق الدراجات وممرات م�شي اأهل ال�شمال  »نورِدك« بالإ�شافة اإىل جمموعة من 

اأجمل م�شمارات احلبال املرتفعة. 

»بادن- اجلولف  منطقة  يف  حفرات  بثماين  جولف  ملعب  اأي�ًشا  توجد  كما 

والطريان  للت�شلق  واأماكن  اخليل  ركوب  وم�شمار  تن�س  وملعب  األزا�س« 

ال�رساعي واملنطاد  ويف النهاية الختيار لك فكل �شيء متاح يف هذه املدينة حيث 

الأجواء دائًما مواتية كما اإن الن�شاط البدين يرتادف اأي�شاً مع املتعة وال�رسور.

متنوعة  �شحية  ومراكز  عيادات  »بادن-بادن«  زائرو  �شيجد  ذلك،  وفوق 

العلجات  من  وا�شًعا  طيًفا  توفر  كما  التاأهيل،  اإعادة  عملية  يف  تتخ�ش�س 

اأن  حيث  احلديثة  ال�شت�شفاء  طرق  اأو  عليها  املتعارف  تلك  �شواٌء  املختلفة، 

مراكز »بادن-بادن« ال�شحية منفتحة لكل العلجات اجلديدة فيما يخ�س 

ى  املُرجَتَ املنتجع  »بادن-بادن«  تعترب  كما  البديل.  والطب  التقليدي  الطب 

لع�شاق اللياقة البدنية ومن يحبون المتلء بالطاقة واحليوية. 

ميكنكم  حيث  اإليها  الو�شول  �شهولة  »بادن-بادن«  مزايا  اأهم  ومن 

الو�شول اإليها من مطار فرانكفورت الدويل �شواٌء بوا�شطة اخلدمة املكوكية 

وت�شتغرق  املبا�رسة  القطار  رحلة  اأو  املريحة  والليموزين  الفان  ل�شيارات 

مدن  من  كل  اإىل  الرحلة  وت�شتغرق  ال�شاعة،  ون�شف  �شاعة  حوايل  الرحلة 

هايدلبريج وفرايبورج و�شتوجتارت اأو اإىل بازل ال�شوي�رسية حوايل �شاعة 

ون�شف ال�شاعة بال�شيارة اأو القطار.

و»بادن-بادن« مدينة �شديدة اخل�شو�شية لأنه ي�شعب اأن يوجد مكان 

اأ�شلوب  بها  يتميز  التي  الرفيعة،  والثقافة  الأناقة  بني  يجمع  العامل  يف  اآخر 

احلياة يف املدن الكبرية، يف حميط �شاحر مبدينة �شغرية مثل »بادن-بادن«.

اإىل  العديدة  النجوم  الفاخرة ذات  ال�شهرية  املطاعم  اإىل ذلك تنت�رس  بالإ�شافة 

جانب احلانات ال�شغرية ذات اجلو احلميمي والألوان املبهجة والطعام املحلي، 

ال�شوارع  مقاهي  من  يح�شى  ل  وعدد  ال�شغرية  البي�شرتو  مطاعم  تنت�رس  كما 

اأ�شهر  اإحدى  وهي  »ريبلند«  منطقة  اأي�شاً  يوجد  كما  القدمية،  املدينة  و�شط  يف 

املناطق  من  وتعترب  اأملانيا  يف  املعروف  »ري�شلنج«  نوع  من  عنب  زراعة  مناطق 

اخلا�شة التي ين�شح بها العاملون ببواطن الأمور ع�شاق الطعام اجليد.

»مارلني  الراحلة  املمثلة  عنه  قالت  والذي  اأملانيا،  كازينوهات  اأقدم  يدعو  كما 

لختتام  العامل  اأنحاء  جميع  من  �شيوفه  العامل،  يف  كازينو  اأجمل  اإنه  ديرتي�س« 

يوفرها  التي  املختلفة  احلظ  العاب  يف  حظهم  بتجريب  والرتفيه  باملتعة  يومهم 

الكازينو. ويلتقي ع�شاق �شباقات اخليل من جميع اأنحاء العامل 3 مرات يف ال�شنة 

ملدة اأ�شبوع يف »بادن-باددن« حل�شور وال�شرتاك يف ال�شباقات الدولية التي تقام 
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موقعها فائق اجلمال يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اأملانيا 

ال�سم�س، بادن-بادن هي منتجع �سحي  اآ�سعة  الغارق يف 

ال�سهرية. وتدين هذه املدينة  ال�سوداء  الغابة  عاملي يف 

 2000 العاملية بالكثري لينابيع مياهها احلارة التي يربو عمرها على 

للعناية  املف�سل  واملق�سد  مائي  كمنتجع  تقاليدها  منبع  وهي  عام 

واأ�سهر  اأجمل  اأحد  اليوم  »بادن-بادن«  وتعترب  واجلمال.  بال�سحة 

الأماكن يف العامل التي ميكنكم فيها ال�ستمتاع باأ�سلوب احلياة الراقي 

ذات  الرائعة  والب�ساتني  احلدائق  وفرة  حيث  طاقتكم،  �سحن  واإعادة 

وال�سكينة  ال�ستجمام  وواحة  األلي«  »ليختنتالر  يف  العاملية  ال�سهرة 

بطول 3 كيلومرتات ومالعب اجلولف يف املدينة وحولها ونزهات ال�سري 

وركوب الدراجات يف الغابة ال�سوداء بهوائها النقي نقاء الكري�ستال. 

ال�ستمتاع  اأو  احلارة  املياه  ال�ستجمام يف حمامي  تنوون  و�سواًء كنتم 

�سباق  مهرجان  مثل  ال�سنة  اأيام  طوال  املتنوعة  املثرية  بالأحداث 

واحلفالت  العتيقة  لل�سيارات  الدويل  وامللتقى  الدويل  اخليول 

املو�سيقية ذات امل�ستوى العاملي اأو اكت�ساف فن املدينة الراقي اأو 

جتربة الإثارة يف اأقدم كازينوهات اأملانيا لألعاب احلظ والذي و�سفته 

املمثلة الراحلة »مارلني ديرتي�س« باأنه اأجمل كازينو يف العامل.

القريب  يف  »بادن-بادن«  يف  �سخ�سًيا  بكم   للرتحيب  اأتطلع  اإنني 

الع�رصية  جنتنا  اأن  لكم  اأثبت  اأن  �رصوري  دواعي  من  و�سيكون  العاجل 

الراقية يف الغابة ال�سوداء ت�ستحق الزيارة بالفعل ويف اأي وقت.

مع اأطيب حتياتي

»بريجيت جورت�س-ماي�سرن« الع�سو املنتدب

يف  التقليدي  »كونيج«  مقهى  يف 

ال�سوكولته  �ستجد  »بادن-بادن« 

املكان  وهذا  اللذيذ،  املنزيل  والكعك 

خا�س  حلويات  وحمل  مقهى  هو  الرائع 

بعائلة »مايرن« التقليدية، التي يتحمل 

م�سئولية اإدارة حملها الآن اجليل الرابع 

مايرن«  »فولكر  يف  ممثال  العائلة  من 

وزوجته »كري�ستني« اللذين توليا اإدارة 

الأول  املحل  وكان   .2004 عام  املحل 

كمخبز.   1898 عام  الأكرب  اجلد  اأ�س�سه 

كحلواين  عمل  فقد  مايرن«  »فولكر  اأما 

وفيينا  لندن  يف  �سوكولته  و�سانع 

وهناك تعلم كل �سيء عن هذه املهنة. 

اأنه  اإل  كمخبز  تاأ�ش�س  »مايرن«  حمل  اأن  وبرغم 

اأ�شبح خلل الثلثني �شنة املا�شية متخ�ش�ًشا يف 

واملخبوزات  الرقيقة  وال�شوكولته  اللوز  حلوى 

من الدرجة الأوىل، وقد تبنت عائلة »مايرن« دائًما 

وعلى مدار اأجيالها الأربعة حتى الآن تقليًدا ثابتًا 

اجلودة  عالية  والعنا�رس  املكونات  ا�شتخدام  هو 

باللوز  ياأتون  حيث  حلوياتها،  �شناعة  يف  فقط 

وفلفل  اإيطاليا  من  »بيمونتي«  وجوز  اإ�شبانيا  من 

»مولتو« احلار اخلا�س من املك�شيك. 

اأف�شل  جائزة  على  »مايرن«  حمل  وح�شل 

�شانع �شوكولته يف اأملانيا من اجلورنال اخلا�س 

للنبيذ  الإيطايل  الدليل  ا�شتمل  كما  فاين�شميكر 

والطعام 

»جامبريو  اجليد 

ا�شم »مايرن« على  رو�شو« على 

حملت  اأف�شل  فئة  يف  الوحيد  الأملاين  اأنه 

بثلثة  »مايرن«  حمل  ي�شتهر  اأوروبا.   يف  ال�شوكولته 

حيث  الكافيار«  »�شوكولتة  وهي:  احللويات  واأطيب  األذ  من  اأنواع 

يح�شو »مايرن« علب الكافيار الرو�شية الزرقاء الأ�شلية باأف�شل اأنواع 

�شوكولتة الكافيار حيث تغطي طبقة رقيقة من ال�شوكولته اخلال�شة 

القلب املقرم�س اللذيذ. لي�شت �شوكولتة الكافيار هدية مثالية ومبتكرة 

النوع  اأما  ال�شوكولته،  لع�شاق  خال�شة  متعة  اأي�ًشا  ولكنها  فقط 

يف  منه  فيوجد  امل�شتطيلة،  القطعة  اأو  ال�شوكولته«  »قالب  فهو  الثاين 

50 �شكل من اأف�شل اأنواع ال�شوكولته، واأ�شهر اأنواع  »مايرن« حوايل 

بيمونت  و«بلك  »ماجناري-بريبريت�شي«  هي  ال�شوداء  ال�شوكولته 

اللوز  من  والباقي  كاكاو   70% على  حتتوي  التي  و«ديلوك�س«  َنت« 

واجلوز، اأما اأ�شهر اأنواع ال�شوكولته البي�شاء فهو »الفراولة مع الفلفل 

كامل  باحلليب  ال�شوكولته  اأنواع  جميع  بني  بني«  و«تونكا  الأخ�رس« 

الد�شم. 

»مايرن«  يف  يوجد  ل  حيث  ال�شوكولته«  »اأعواد  هو  الأنواع  وثالث 

�شانتا  اأو  الف�شح  عيد  اأرانب  اأو  اللوز  حلوى  اأو  ال�شوكولته  قوالب 

»م�شا�شة  اأي�ًشا  هناك  ولكن  فقط،  ال�شوكولته  من  امل�شنوع  كلوز 

اأنواع  من  امل�شنوعة  هذه  ال�شوكولته  اأعواد  وتعترب  ال�شوكولته« 

�شوكولته خمتلفة مثل البي�شاء واحلليب كامل الد�شم والداكنة والقرفة 

2007 حازت »هوت ت�شوكوليت  الأكرث �شهرة. ويف عام  والفلفل هي 

املوجود  ال�شوكولته  مكعب  يذوب  حيث  الإبداع،  جائزة  على  لويل« 

اإىل  ويتحول  ال�شاخن  احلليب  يلم�س  عندما  اخل�شبي  العود  نهاية  يف 

اإىل  منتجاته  يقدم  اأن  امل�شتقبل  يف  »مايرن«  ويريد  �شاخنة.   �شوكولته 

يتعار�شان  ل  اليدوي  والت�شنيع  فاحلرفة  قوة،  اأكرث  ب�شكل  ال�شوق 

مع التقدم و�شوف يهتم دائًما بعلمتهم التجارية »مايرن« و«كونيج«. 

نظرة  اإلقاء  من  النا�س  لتمكن  ممتعة  عمل  ور�س  اأي�ًشا  »مايرن«  ويوفر 

ليتاأكد  ال�شفافية  اإظهار  يريدون  اأنهم  حيث  �شناعتهم  كوالي�س  خلف 

اجلميع من اأن كل �شيء يف املخبز وحمل احللوى ُي�شنع يدوًيا واأنهم ل 

ي�شتخدمون اأية ماكينات. ويوجد يف »بادن-بادن« اأي�ًشا حمل حلويات 

اآخر تقليدي رائع هو »كونفي�شريي رومبلماير« الواقع مبحاذاة الأروقة 

وحلوى  الطرطويف  وحلوى  الفاخرة  ال�شوكولته  ويقدم  املقنطرة 

ك�شتناء »بادن-بادن« ال�شهرية امل�شنوعة من النوجة ومعجون اللوز. 

هذا املحل الرائع هو جنة ع�شاق ال�شوكولته منذ عام 1907.
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امللك  بناه  برلني،  تاريخ  يف  عالية  مكانة  لها  التي  القِيّمة  الأماكن  من  ت�سارلتنبريج  ق�رص 

ب ملًكا لربو�سيا  فريدريك الأول لزوجته �سويف ت�سارلوت كمنزل �سيفي وذلك قبل اأن ُيَن�َسّ

للق�سور  مثال  واأ�سبح  الفرن�سي  الطابع  واأخذ  الق�رص  تو�سعة  تن�سيبه متت  وبعد   ،1701 عام 

ت�سميمه  مت  الق�رص  اأن  وبرغم  الكبري.  الربتقال  وب�ستان  املميز  برجه  على  باحتوائه  امللكية 

نوع من   500 اأكرث من  التي تتكون من  ب�ستانه  ثمار احلم�سيات يف  كمنزل �سيفي مبجموعة 

اإل اأنه مل يكن جمرد مكان لإقامة العائلة امللكية فقط  اأ�سجار الربتقال والليمون واحلام�س، 

ولكنه كان مكاًنا لإقامة الفعاليات الثقافية وحفالت ال�ستقبال ومركًزا لالإنتاج الفني والبهجة.

43 42



7879

ميكن اأن تبداأ الأم�شية بب�شتان الربتقال الكبري بع�شاء ر�شمي على �شوء 

ال�شموع يف اجلناح الغربي ُتقدم فيه الأطباق امللكية املف�شلة اأو جولة داخل 

اأو  املكان  بروعة  وال�شتمتاع  والب�شتان  الق�رس  وقاعات  وردهات  غرف 

رحلة نهرية على منت قارب يف نهر �شربي متر على اأجمل املواقع التاريخية 

يف برلني ثم بعد ذلك ح�شور احلفل املو�شيقي. 

وميكن ترتيب فعاليات خمتلفة على هام�س احلفل املو�شيقي للمجموعات 

من  يعترب  الكبري  الب�شتان  اأن  كما  فريدة.  ثقافية  جتربة  احلفل  يجعل  مبا 

وال�شتقبالت  اخلا�شة  الجتماعية  احلفلت  فيها  ُتقام  التي  الأماكن  اأجمل 

الر�شمية.

وتنظم هذه التجربة الفريدة لل�شتمتاع بثقافة ومو�شيقى ع�رس الباروك 

“اإمياج” ذات اخلربة  ت�شارلتنبريج �رسكة  الكبري بق�رس  الب�شتان  الرائع يف 

الوا�شعة يف تنظيم وترويج احلفلت املو�شيقية والتي متتد لثني ع�رس عاًما 

من احلفلت املو�شيقية التاريخية يف فيينا، خا�شة احلفلت ال�شهرية عامليًا 

التي ُتقام يف ب�شتان برتقال “�شونربون” التي يح�رسها اأكرث من مليون من 

ع�شاق املو�شيقى كل عام. 

الغرفة  منحتها  “اإمياج”  حققته  الذي  والنجاح  للمجهود  وتتويًجا 

القت�شادية الفيدرالية النم�شاوية جائزة “اإك�شبورت اأوورد 2007” يف قطاع 

عند  والبقاء  ال�شابقة  جناحاتها  تكرار  برلني”  “اإمياج  تعتزم  لذا  ال�شياحة، 

ح�شن الظن بها بتجديد التقاليد الثقافية للب�شتان الكبري بق�رس ت�شارلتنبريج 

واحلفاظ على ذلك الرابط مع برلني يف ع�رس الباروك.

�شنوات  ثلث  منذ  ن�شئت 
ُ
اأ التي  ريزيدان�س،  برلني  اأورك�شرتا  وحتاول 

بغر�س اإقامة حفل مو�شيقي خا�س يف الب�شتان الكبري بق�رس ت�شارلتنبريج، 

اأخرى  باإقامة حفلت مو�شيقية مرة  املو�شيقي للق�رس  التقليد  احلفاظ على 

هذا املو�شم. ومن اأجمل امل�شاهد يف هذه احلفلت ارتداء اأع�شاء الأورك�شرتا 

للملب�س التقليدية اخلا�شة بع�رس الباروك وتعزف مقتطفات من مو�شيقى 

الذي  الأمر  ال�شموع،  مئات  اأ�شواء  على  الكل�شيكية  واملو�شيقى  الباروك 

اإىل  يجعل اجلمهور ي�شتمتع بتجربة ح�شية متكاملة وكاأن الزمن يعود بهم 

برلني يف ع�رس الباروك يف القرن ال�شابع ع�رس.

من املعروف اأن العديد من امللحنني واملو�شيقيني اأقاموا حفلت مو�شيقية 

لويدجي  بلطه  ومو�شيقي  الثاين  فريدريك  بينهم  من  الكبري،  الب�شتان  يف 

هذه  ريزيدان�س  برلني  اأورك�شرتا  بداأت  التقليد  لهذا  واإحياًء  بوكرييني، 

ال�شل�شلة من احلفلت املو�شيقية متخذة من ب�شتان الربتقال موقًعا متميًزا 

لعزف جمموعة من التحف املو�شيقية التي ترجع اإىل ع�رس الباروك والع�رس 

الكل�شيكي. 

من بينها اأعمال للمويقار الكبري يوهان �شبا�شتيان باخ وجورج فريدريك 

هذا  وتكمل  موت�شارت،  اأماديو�س  فولفجاجن  الأعجوبة  والفتى  هاندل 

الربنامج اخلا�س مقطوعات للمو�شيقار لويدجي بوكرييني وامللك فريدريك 

ريزيدان�س  برلني  اأورك�شرتا  لطاقم  الرائع  ال�شكل  ويعطي  نف�شه.  الثاين 

الربنامج مذاًقا خا�ًشا وفريًدا ملو�شيقى ذلك الع�رس اجلميل ويرتك انطباًعا 

ل ُين�شى لهذا احلدث املو�شيقي الفريد.
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بون  يف  يقام  عام  كل  من  ال�شيف  ويف  اخلالدة  مو�شيقاه  ُتعزف  حيث 

الحتفال باملو�شيقار بيتهوفن حيث ت�شرتك يف هذه الحتفالية كربى 

واأ�شهر  العامل  الأورك�شرتا يف  قائدي  واأ�شهر  العاملية  املو�شيقية  الفرق 

العازفني. 

اأنحاء  جميع  من  والثقافة  الفن  ع�شاق  بيتهوفن  مهرجان  ويجذب 

وامل�شاهد  بون  بجو  للمو�شيقى  بالإ�شافة  ي�شتمتعوا  حيث  العامل 

الطبيعية اجلميلة للمناطق املحيطة بها على نهر الراين الرومان�شي.

فيها  ُتعزف  الأملان  املو�شيقيني  مل�شاهري  �شنوية  مهرجانات  وتقام 

املهرجانات  هام�س  على  اأخرى  فعاليات  اإىل  بالإ�شافة  مو�شيقاهم 

وجورج   (1750-1685) باخ  �شبا�شتيان  يوهان  هوؤلء  راأ�س  وعلى 

فريدريك هاندل (1685-1759) وهما الأقدم وينتمي باخ اإىل مدينة 

ليبتزيج وهاندل ملدينة هامبورج وميثل كلهما املو�شيقى الباروكية 

يف اأجمل حالتها.

اإن تراث اأملانيا من املو�سيقى الكال�سيكية ل ي�ساهيه �سيء 

اآخر فاأكرب عدد من موؤلفي هذا النوع من املو�سيقى من الأملان 

كما اأن اأعظم الأ�سماء يف هذا املجال من الأملان وعلى راأ�سهم 

بالطبع املو�سيقار العظيم بيتهوفن ومعه بالطبع باخ وفاجرن 

وُتعَزف  موت�سارت،  والعبقري  وبرامز  ومندل�سون  و�سوبان 

املو�سيقى  تقت�رص  ل  ولكن  العامل.  اأرجاء  كل  يف  مو�سيقاهم 

برغم عظمته ومتيزها فيه  الكال�سيكي  النوع  اأملانيا على  يف 

ولكنها متوج باأنواع اأخرى من املو�سيقى خا�سة الع�رصي منها 

حفالت  ويف  املو�سيقية  وامل�سارح  اجلاز  نوادي  يف  يعزف  ما 

مو�سيقى البوب والروك.

حيث  القيادة  مركز  يف  اأملانيا  تاأتي  الكل�شيكية  املو�شيقى  عامل  يف 

100 م�رسح مو�شيقى كل�شيكية وعدد مماثل  اأكرث من  حتتوي على 

اأملانيا بالعديد من دور الأوبرا  من الفرق الأورك�شرتالية، كما تتفاخر 

التاريخية وقاعات املو�شيقى هي بذاتها تعبري عن ما�ٍس عظيم وحا�رس 

اأملانيا عدة مهرجانات مو�شيقية �شنوية  ناب�س باحلياة، ولهذا تقام يف 

يف اأجمل املواقع من منطقة الألب يف اجلنوب اإىل بحر ال�شمال و�شاحل 

البلطيق يف ال�شمال يح�رسها ع�شاق املو�شيقى من جميع اأنحاء العامل. 

“�شلي�شفيج-هول�شنت”  املو�شيقى مهرجان  اأ�شهر مهرجانات  ومن 

اجلميل،  الريفي  واجلو  واملو�شيقى  الطبيعة  من  مزيًجا  يقدم  الذي 

يف  موت�شارت  باملو�شيقار  للحتفال  ال�شنوي  املهرجان  يقام  كما 

ليبتزيج  يف  باخ  مهرجان  ويقام  وحديقته  “فورت�شبورج”  ق�رس 

تاريخ  يف  املو�شيقية  العبقريات  اأعظم  من  باخ  ويعترب   

اأماديو�س  فولفجاجن  ذلك  بعد  ياأتي  ثم  العاملية،  املو�شيقى 

من  وكان  �شالزبورج  يف  املولود   (1791-1756) موت�شارت 

عباقرة املو�شيقى يف ع�رسه، وينتمي لذات الع�رس املو�شيقار 

يف  املولود   (1827-1770) بيتهوفن  فان  لودفيج  الأ�شهر 

بون وُي�شَمّى عملق املو�شيقى الكل�شيكية، وينتمي اإىل القرن 

التا�شع ع�رس ومو�شيقاه الرومان�شية كل من روبرت �شومان 

وريت�شارد  –ليبتزيج  ت�شفيكاو  يف  املولود   (1856-1810)

برامز  ويوهانز  بريوث  يف  املولود   (1883-1813) فاجرن 

اأقرانه  خالف  والذي  هامبورج  يف  املولود   (1897-1833)

كانت  التي  الرومان�شية  من  بدل  التقليدية  املو�شيقى  واألَّف 

�شائدة يف ع�رسه. 

كالي�شته  يف  املولود   (1911-1860) مالر  جو�شتاف  اأما 
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من  لكل  فينتمي  بوهيميا   –
والع�رسين  ع�رس  التا�شع  القرنني 

ومو�شيقى ما بعد الرومان�شية.

الكل�شيكية  املو�شيقى  وغري 

املختلفة  اأملانيا  مدن  يف  ُتعر�س 

العاملية  الغنائية  املو�شيقية  امل�رسحيات 

“اأف�شل  امل�شمى  العر�س  خا�شة  ال�شهرية 

املدن  معظم  يف  ُيقَدّم  الغنائية” الذي  امل�رسحيات 

الأملانية منذ يناير 2008. 

ُتقَدّم  اأملانيا قبلة ع�شاقها حيث  اأما مو�شيقى اجلاز فتُعترب 

التجريبية  املو�شيقى  اإىل  الكربى  الفرق  ومو�شيقى  البلوز  اأغاين  فيها 

اأي�ًشا  ولكن  اأملانيا  يف  اجلاز  عا�شمة  فرانكفورت  يف  فقط  لي�س  والطليعية 

اأطول  وهو  الأملاين،  اجلاز  مهرجان  ويعترب  اأملانيا.  ومناطق  مدن  اأ�شغر  يف 

على  والهامة  الرئي�شية  الأحداث  اأحد  املدة،  ناحية  من  العامل  يف  اجلاز  مهرجانات 

خريطة مو�شيقى اجلاز العاملية. 

اأما ليايل اجلاز يف بادن-بادن فهي جتربة متميزة حيث تقدم كربى فرق اجلاز يف 

العامل عرو�شها �شبع مرات يف العام كما يعترب مهرجان اجلاز يف منطقة راين-نيكار 

فر�شة مل�شاهدة كبار جنوم اجلاز 
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رحلت اجلنب فتمر خلل املنطقة ال�شاحلية وتقوم م�شانع منتجات الألبان 

وملن  يتناولونها،  التي  اللذيذة  الأجبان  �شناعة  كيفية  عن  للأطفال  بال�رسح 

البحر  ال�شماء وزرقة مياه  البحر بني زرقة  اإجازته على �شاطئ  يريد ق�شاء 

الأ�شطوري،  اجلو  هذا  يف  وال�شتجمام  الأمواج  وخرير  الرقيقة  والن�شمات 

اأفراد  جلميع  ميكن  حيث  لهم  الختيارات  اأن�شب  هي  البحرية  فامل�شارات 

العائلة اأن يذهبوا يف رحلة وال�شتمتاع مب�شاهدة املنارات العديدة على �شاحل 

يكن  مل  واإذا  البلطيق.  �شاحل  على  البي�شاء  ال�شخور  وجرف  ال�شمال  بحر 

اجلو منا�شبًا فيمكن زيارة ال�شفن التاريخية واأحوا�س الأ�شماك الكبرية.

ويوفر العدد الكبري للبحريات يف اأملانيا فر�ًشا ل نهائية لل�شتمتاع بالأن�شطة 

املائية جلميع اأفراد الأ�رسة من بحرية كون�شتان�س والأماكن الرائعة املحيطة 

بها اإىل البحريات الربكانية،  وتعترب اأنهار اأملانيا الكربى الراين والدانوب واإلبه 

من اأكرث املناطق �شحًرا ف�شواطئها تكتظ بقلع وق�شور الع�شور الو�شطى. 

وتعترب غابة ا�شربي بالقرب من برلني مكاًنا رائًعا لل�شتك�شاف حيث يوجد 

حوايل 10 اآلف كيلومرت من املجاري املائية تتفرع داخل الغابة الكثيفة.

الإقامة بالن�شبة للأطفال حيث ي�شعدون مب�شاهدة احلقول ومداعبة  اأماكن 

وركوب  املزرعة  يف  امل�شنوع  وال�شجق  الطازج  اخلبز  وتناول  احليوانات 

اجلياد ال�شغرية وكذلك ال�شمر اأثناء حفلت ال�شواء يف امل�شاء. 

وترحب فنادق العائلة والأماكن اخلا�شة برعاية الأطفال بجميع العائلت 

حيث يتم الهتمام بكل �شغرية وكبرية جلميع اأفراد العائلة كما يوجد بوفيه 

خا�س بالأطفال ي�شتمتعون فيه بكل الطعام الذي يحبونه، وتتعدد الأن�شطة 

التي ميكن جلميع اأفراد العائلة ممار�شتها من ال�شباحة اإىل ركوب الدراجات 

واخليول ولو كان الآباء يرغبون يف ال�شرتخاء فقط فل يجب اأن ي�شاورهم 

القلق فجميع الفنادق ومزارع الإقامة توفر العناية الكاملة بالأطفال.

ي�شتطيعون  حيث  للأطفال  الأماكن  اأحب  “بلميوبيل” من  قلعة  وُتعترب 

اأما  املختلفة،  ال�شيارات  موديلت  وم�شاهدة  اللعب  �شناعة  تتم  كيف  روؤية 

ُتعترب اأملانيا مق�شًدا مثاليًا لق�شاء الإجازات العائلية، حيث ي�شعر اجلميع 

بالألفة والراحة وكاأنهم يف بيوتهم من اأ�شغر طفل اإىل راأ�س العائلة، وتتعدد 

جتربة  اأو  الريفية  املناطق  خلل  بالقوارب  رحلت  من  اخلارجية  الأن�شطة 

من  العديد  فهناك  التنوع  وملحبي  ب�شك�شونيا.  كانيون”  “جراند  يف  ت�شلق 

رغبات  ُتلبَّى  بحيث  الآخر  عن  يختلف  منها  واحد  وكل  املحددة  امل�شارات 

اأو  الرومان�شية  الو�شطى  الع�شور  قلع  ا�شتك�شاف  ميكنك  حيث  اجلميع 

جتربة  وخو�س  املختلفة  املتاحف  زيارة  اأو  احلفريات  مناطق  ا�شتك�شاف 

الكثري  منها  كل  ولدى  الإقامة  اأماكن  من  الكثري  اأملانيا  ويف  فريدة،  ثقافية 

واملع�شكرات  املزارع  يف  الإقامة  اإىل  الإجازات  �شقق  من  ل�شيوفها،  لتقدمه 

وبيوت ال�شباب بالإ�شافة اإىل العديد من الفنادق من كل امل�شتويات جميعها 

اأف�شل  من  املزارع  وُتعترب  وبعائلتهم  �شنهم  كان  مهما  بالأطفال  ترحب 

هناك يف اأملانيا اأكرث من 150 م�ساًرا �سياحًيا حمدًدا جتوب بك البالد من ال�سمال اإىل اجلنوب ومن الغرب 

اإىل ال�رصق حيث ت�ستك�سف اأماكن رائعة يف الريف واجلبال واملرتفعات و�سواحل البحار و�سواطئ الأنهار، 

اإنها رحالت اأكرث من رائعة جتوب بك وباأطفالك اأجمل املناطق الطبيعية واحلدائق والكهوف واملناجم 

ومتاحف الأطفال مما يجعل من اإجازتك جتربة ل ُتن�سى.
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بعد 200 عام من �سدور الطبعة الأوىل من كتاب »حكايات 

احلكايات  �سخ�سيات  فاإن  »جرمي«  لالأخوة  لالأطفال«  عائلية 

اأوول« )العامل بكل �سيء(  مثل »رابونت�سيل« و»الدكتور نو 

و»الأوزة الذهبية« �ستجد لها بيًتا جديًدا يف الغابة امل�سحورة 

يف اأكرب حدائق املالهي الأملانية »اأوروبا بارك«. وعندما يتم 

 6 اإ�سافة  �ستتم   2013 �سيف  يف  املالهي  منطقة  تو�سعة 

حكايات جديدة من حكايات الأخوة »جرمي« لتاأخذ مكانها يف 

نوفمرب   3 اإىل  مار�س   23 من  املدة  امل�سحورة. وخالل  الغابة 

2013 �ستقدم اأكرب حدائق املالهي يف اأملانيا »اأوروبا بارك« 
اأكرث من 100 نقطة جذب �سياحية و13 منطقة مالهي اأوروبية 

كل منها ت�سغري لدولة من الدول الأوروبية على م�ساحة 94 

بالقرب  »ماك«  عائلة  متتلكها  التي  احلديقة  وتقع  هكتاًرا، 

من نقطة احلدود الثالثية بني اأملانيا وفرن�سا و�سوي�رصا، وهي 

الق�سرية يف  العطالت  لق�ساء  الروعة  غاية  مق�سد فريد ويف 

بيئة توفر الأن�سطة الرتفيهية لل�سغار والكبار على حد �سواء.

ومن اأروع نقاط اجلذب يف احلديقة القطار الأفعواين اخل�شبي »وودان« 

للعائلت  تورز«  »�شبل�س  املائية  واجلولت  املرحة  احلوت  ومغامرات 

اإىل  يجذبكم  الذي  ميجاكو�شرت«  فاير  »بلو  العملق  الأفعواين  والقطار 

»اآي�شلند«، وترحب بكم »اليونان« يف رحلة مائية اإىل العامل القدمي مع مركبة 

هواة  و»يورو�شات«  الذهبية«  »النجمة  فتنتظر  فرن�شا  يف  اأما  البوزايدون، 

القطارات الأفعوانية ال�شجعان.

وبينما ي�شتطيع الزائرون جتربة ال�رسعة على املنحنيات على الأفعوان 

يف  ال�شرتخاء  مينكهم  �شوف  القريب  »ماترهورن-بليت�س«  ال�شوي�رسي 

�شكاندنافيا حيث ميكن للزائرين الندفاع هابطني منحدرات النهر عابرين 

الأزقة  عرب  الأطواف  على  رحلة  يف  املائية  والينابيع  ال�شخرية  الأجراف 

البحرية. وتوفر »يورو-مري« يف املنطقة الرو�شية بهجة ومغامرة خا�شة 

حيث اأنها اأعلى واأ�رسع اأفعوان دوار يف العامل. 

بارك«  »اأوروبا  يف  الدوليني  الرتفيه  فنانو  �شيقوم  ذلك،  غ�شون  ويف 

الزائرين،  ت�شعد  التي  احلواة  وحركات  والرق�س  ال�شحرية  بالأعمال 

اأحذية  اأن�شال  الهواء والقفزات �شت�شخن  الدوران وال�شقلبة يف  وبحركات 

التزحلق الأجواء يف عر�س اجلليد اجلديد، كما ينتظر الزائرين يف العر�س 

الكوميدية  الأعمال  يف  الفني  الأداء  من  فنية  قطع  �شو«  »فارايتي  املتنوع 

الأفلم يف دار �شينما فرن�شية تقليدية.

واإذا كنتم ترغبون يف البتعاد قليل عن رتابة احلياة اليومية ال�شاقة فلي�س 

الفنادق  تقدم  حيث  بارك«  »اأوروبا  حديقة  فنادق  من  اأف�شل  مكان  هناك 

اخلم�شة فيها اأعلى م�شتويات الراحة واأجمل اأجواء احلياة اجلميلة وت�شكل 

اأكرب منتجع فندقي يف اأملانيا بالإ�شافة اإىل منتجع املخيمات مبا يوفره من 

خيمات التيبي على طراز خيمات الهنود احلمر والعربات املغطاة والكبائن 

اخل�شبية ذات الطراز العتيق.

الأحمر والأبي�س وهي  بلونيها  املنارة  لياٍل خرافية يف  وميكنكم ق�شاء 

املعروف  �شوبرييور  جنوم   4 فئة  اجلديد  الفندق  اإىل  ي�شري  الذي  الرمز 

يتابع  حيث  العطلت  مر�شى  اإىل  امل�شافرين  ويقود  روك«  »بيل  با�شم 

الإ�شبانية،  احللبة  يف  اجلريئة  البهلوانية  احلركات  و�شتبهركم  والرق�س، 

اخل�شي�شة  املو�شيقية  احلفلت  اإىل  ب�شغف  التطلع  لل�شغار  ميكن  كما 

للأطفال.

الغابة امل�شحورة خا�شة يف اململكة  2012 متت تو�شعة منطقة  ويف عام 

 3000 تبلغ  مب�شاحة  الكوكني  واأر�س  النائم  اجلمال  قلعة  بني  ال�شحرية 

العتيق  الطراز  منازل �شغرية على  اأي�شاً  التو�شعة  مرت مربع. كما ت�شمل 

يعلو  م�شحوًرا  وبرًجا  م�شل�شلة  واأجرا�ًشا  القرية  مدخل  يف  تقع  اجلذاب 

فوق اأ�شطح املنازل.

الأحداث  اإقامة  اأماكن  تطورت  فقد  املوؤمترات  اإقامة  يخ�س  وفيما 

والفعاليات يف »اأوروبا بارك« مع مركز املوؤمترات الرتفيهي »كونفرتينمنت 

البوابة الرئي�شية مبا�رسة ويتكون من قاعة  �شنرت« الذي مت بناوؤه بجانب 

60 فرًدا وم�شممة على هيئة دائرة، وعموًما،  لـ  اجتماعات جديدة تت�شع 

اأو عر�ًشا تقدمييًا ل�رسكة كربى  �شواًء كان احلدث احتفالً عائليًا �شغرًيا 

فاإن الـ 30 غرفة اجتماع واحتفال التي ترتاوح م�شاحاتها بني 26 و2600 

مرت مربع تت�شع ملا بني 10 و2000 فرد.

التي  الفرن�شية  املنطقة  يف  �شينما«  »ماجيك  الأبعاد  رباعية  ال�شينما  اأما 

حمراء  �شتائر  باإ�شافة  ت�شميمها  اإعادة  متت  فقد  خا�شة  جوهرة  تعترب 

وبهذا  الداكن  باخل�شب  اجلدارات  وك�شوة  للغاية  مريحة  ومقاعد  �شميكة 

م�شاهدة  بتجربة  ال�شتمتاع   2013 مو�شم  من  ابتداًء  للزائرين  �شيمكن 

اأوروبا بارك...  عامل احلكايات الأ�سط�رية.
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ومع مرح الأطفال يف امللعب املائي »كامبو ديل ماري« اأو جمرد ال�شرتخاء 

وا�شتقبال الرذاذ املنع�س من مياه نافورات »اأنفيتياترو ديل اأكوا« يف و�شط 

�شوبرييور  جنوم   4 فئة  »كولو�شيو«  فندق  ميتلئ  روما«  »بيات�شا  ميدان 

بطرازه الإيطايل باحليوية ومتعة احلياة. 

املظلت  حتت  واجللو�س  لوهلة  للبقاء  املارة  املتناثرة  املقاهي  وتدعو 

من  الفندق  ويحتوي  املحيطة.  املبهجة  البيئة  مب�شاهدة  وال�شتمتاع 

الداخل على اأجنحة م�شممة لتجعل ال�شيوف ي�شعرون بالروح الإيطالية 

الأناقة  �شديد  والأثاث  الفخمة  اجلدارية  اللوحات  فاإن  ولهذا  احلقيقية، 

وكليوباترا«  »قي�رس  جناح  ملمح  اأبرز  هي  الفخمة  امللوكية  واحلمامات 

الذي مت جتهيزه منذ مو�شم 2011 ب�شاونا خا�شة وحمام دوامات. ويوفر 

مزودة  خا�ًشا  جناًحا   22 بينها  ومن   350 الـ  بغرفه  »كولو�شيو«،  فندق 

املتطلبات  جميع  ينا�شب  مبا  متنوعة  م�شاحات  فائقة،  بتجهيزات  وموؤثثة 

للنغما�س يف احلياة احللوة الإيطالية. 

كولو�شيو«  »بار  هو  رائعة  بالكون  له  اأنيق  بار  على  الفندق  ويحتوي 

الوا�شعة »كوميديا  ال�شهرة  البار الأنيق ذو  اأما  الواقع يف الطابق اخلام�س، 

غاية  يف  وجيلترييا  مبقهى  ي�شتهر  الذي  روما«  »بيات�شا  يف  اأرتي«  ديلل 

اجلمال مع تريا�س خارجية رائعة فيعترب املكان املثايل للقاء وق�شاء اأجمل 

الأوقات. 

حيث  اأملانيا  غرب  جنوب  يف  نوعه  من  فندق  اأكرب  وهو  الفندق  ويتباهى 

اجتماعات  وقاعات  مطاعم  على  اأي�ًشا  باحتوائه  �رسيًرا  يوفر1450  اأنه 

مثل قاعة »ل �شكال« كمثال. ويوفر احلمام الروماين بحماماته اخلارجية 

ذات املياه احلارة وال�شاونا وحمام البخار مكاًنا مثاليًا للتخل�س من تعب 

واإرهاق يوم عمل �شاق. 

قدمًيا  غامروا  الذين  عن  ويتعلمون  الأوائل  الآباء  خطوات  الزائرون 

وعربوا املحيط الأطلنطي يف رحلة جريئة اإىل �شواطئ العامل اجلديد حيث 

يف  اإجنلند«  »نيو  ملنطقة  والتاريخي  الثقايف  امليلد  هي  الرحلة  نهاية  كانت 

الوليات املتحدة الأمريكية. وباإ�شافة هذا الفندق اخلام�س عام 2012 فاإن 

احلديقة توا�شل تو�شعها امل�شتمر لت�شبح املق�شد املف�شل لق�شاء العطلت 

الق�شرية. 

يحتوي الفندق على 3 مطاعم تقدم طيًفا وا�شًعا من متع الأكل والطعام 

اجليد ل�شيوف الفندق واأي�شاً ملن يرغبون فقط يف تناول وجبة لذيذة �شهية 

من اإبداعات »نيو اإجنلند«، ومن بني تلك املطاعم مطعم بوفيه عايل اجلودة 

مك�شوف  مبطبخ  املنارة  يف  راٍق  ومطعم  مفتوحة  و�شواء  طهي  منطقة  به 

ميكن لل�شيوف م�شاهدته، بالإ�شافة اإىل مطعم القائمة املفتوحة (األ كارت) 

الذي يوفر جميع متطلبات ال�شيوف. 

ويتمم امل�شهد املطعمي متعدد الأوجه لفندق »بيل روك« قبو »يف اآي بي« 

الواقع اأ�شفل منطقة املطاعم وبار »هافانا لوجن« وبار »كافيه بار« بال�رسفة 

امل�شيئة  الف�شيحة  بغرفه  اإجنلند«  »نيو  بطراز  الفندق  ويتميز  اخلارجية. 

الأجنحة  وتوفر  القيمة.  عالية  والأنتيكات  البحرية  والأك�ش�شوارات 

اخلا�شة الـ 35 واأجنحة الربج ال�شتة املوجودة يف املنارة م�شاهد بانورامية 

ا�شتثنائية اجلمال، كما ي�شبع حمام ال�شباحة الذي ي�شغل 300 مرت مربع 

وم�شمم على هيئة �شفينة ونادي اأوروبا بارك للياقة البدنية املجهز باأحدث 

الأجهزة بالإ�شافة اإىل العديد من حمامات ال�شاونا املختلفة جميع الرغبات. 

اأما ع�شاق اإيطاليا اجلميلة ف�شيجدون مبتغاهم يف فندق »كولو�شيو« الذي 

جنوب  ال�شاحرة  الريف  مناظر  اإىل  بالإ�شافة  وجماله  بروعته  �شياأ�رسهم 

منطقة الألب. 

ويوفر فندق »�شانتا اإيزابيل« 290 �رسيًرا وقاعتي موؤمترات ف�شيحتني يف 

الطابق الأول وغرفة قبو عتيقة ميكن لع�شاق احلفلت الباحثني عن هذا اجلو 

ال�شتثنائي الرائع ا�شتئجارها.

اأما فندق »كا�شتيو األكازار« فقد بنى على طراز القلع واحل�شون الإ�شبانية  

ويطل بجلل فوق الفنادق املحيطة به، ويف اأجنحته املزينة ب�شخاء وفخامة 

وتفرد تقابل الأحجار املنحوتة بخ�شونة الأثاث الرقيق وديكورات احلوائط 

الرومان�شية  الربية  القلع  حياة  بني  اجلذاب  التباين  فيه  ويظهر  ال�شاحرة، 

اأبهة  روؤية  وميكنكم  اأوجهه.  بجميع  الع�رسية  �شديدة  الداخلية  واملناطق 

يف  املوجودة  الفخمة  بزينتها  املرتفة  الأ�رسة  يف  الإ�شباين  الفرو�شية  ع�رس 

غرف الفندق فائقة الأناقة. 

يف  الواقع  في�شتا«  »بوينا  بار  يف  �شعادتهم  ف�شيجدون  الرومان�شيون  اأما 

الطابق التا�شع حينما تغرب ال�شم�س املتوهجة غامرة اأ�شطح الفندق ب�شوء 

اأ�شعة �شوء ال�شم�س يف امل�شافة بني ال�شماء والأر�س  اآخر  ذهبي حيث متتد 

مثل اأعمدة رقيقة مزرك�شة وتندمج مع الأ�شواء املنبعثة من حمام ال�شباحة 

ولكن  ال�شاحرة،  الأم�شيات  يف  ال�شيوف  ي�شبح  حيث  بالفندق  اخلارجي 

لي�شت امل�شاهد اجلميلة فقط هي ما اأعطى هذا البار �شهرته بني هواة ال�شهر، 

مع  ال�رسق  يتواجه  حيث  اأركانه،  يف  املنت�رسة  الأرائك  تخلو  ما  نادًرا  حيث 

ويف منطقة املنتجع ال�شحي املن�شاأة على م�شاحة 2300 مرت مربع يوجد 

8 غرف معاجلة تتميز بطراز العامل القدمي واملناطق الف�شيحة لل�شتجمام 
�شيف  كل  ي�شمن  حيث  بالتدليل  ي�شعرون  ال�شيوف  جتعل  وال�شاونا 

اأ�شاليب  له لل�شرتخاء وجتديد احليوية ما بني  املنا�شبة  الو�شفة  اأن يجد 

التدليك الكل�شيكية واملعاجلات الطبية للعناية بال�شحة والعافية.

جنوم   4 فئة  الربتغايل  الفندق  يف  والعافية  بال�شحة  العناية  منطقة  اأما 

اإيزابيل« فهي املكان الأمثل للب�رسة املجهدة لكي تتنف�س  �شوبرييور »�شانتا 

من  يتخل�س  لكي  وللعقل  ت�شرتخي  لكي  امل�شدودة  وللع�شلت  جديد  من 

واملعاجلات  البخار  وحمام  ال�شاونا  ت�شمن  كما  اليومية،  احلياة  هموم 

ال�شحية ال�شتجمام يف جو من ال�شكون والروية. 

على  امل�شمم  الفندق  يف  اخلام�س  الطابق  يف  ال�شتجمام  واحة  جانب  واإىل 

مثاليًا  مكاًنا  يوفر  خارجي  �شباحة  حمام  هناك  الربتغالية  الأديرة  طراز 

الرائحة  تنبعث  وبينما  املثالية.  العطلت  بجو  وال�شتمتاع  لل�شرتخاء  اآخر 

الأطفال  يلعب  املياه  عرب  بالأديرة  اخلا�شة  التقليدية  للأع�شاب  ال�شاحرة 

ويت�شابقون ويخرجون طاقتهم يف امللعب املائي »بويبلو ديل اأجوا«، كما توفر 

الأروقة املظللة لل�شيوف حلظات هادئة ليلتقطوا اأنفا�شهم بعيًدا عن ال�شم�س 

احلامية. 
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فندق  ويعترب  املزرك�شة.  الأرائك  على  امل�شطجعني  ال�شيوف  من  الغرب، 

»الأندل�س« فئة 4 جنوم اأول فندق يبنى يف حديقة امللهي الأملانية حيث يعود 

تاريخ اإن�شائه اإىل عام 1995 ويتباهى بغرفه امل�شممة ب�شكل فردي يثبت اأن 

الأ�شالة واملعا�رسة لي�شتا بال�رسورة ح�رسيتني ولكن ميكن الدمج بينهما 

يف مكان واحد. 

ومتثل حديقة الأزهار والنخيل القطعة املركزية يف منطقة العزبة الإ�شبانية، 

وتوفر الروائح العطرة بوفرتها حول حمام ال�شباحة ذي املياه الدافئة وليمة 

الع�رسة  واأجنحته   192 الـ  الفندق  غرف  وتنقل  احلوا�س،  متع  من  حقيقية 

ال�شيوف اإىل جو الفيل ال�شيفية الإ�شبانية باأناقتها البحرمتو�شطية.

وبعد يوم حافل مع اأن�شطة احلديقة لبد من تلبية نداء اجلوع ولهذا توفر 

من  لل�شيوف  الختيارات  من  وا�شًعا  طيًفا  بارك«  »اأوروبا  فنادق  مطاعم 

اأطباق البوفيه الوافرة اأو اأطباق القائمة املفتوحة (األ كارت). 

كملوك  الأطفال  ُيعاَمل  كا�شتيو«  »ري�شتورانت  الفر�شان  مطعم  ففي 

اأ�شناف  جميع  من  وطاب  لذ  مبا  املليئة  املائدة  يت�شدرون  حيث  وملكات 

ب�شل�شة  ال�شباجيتي  اأطباق  فيقدم  »كولو�شيو«  فندق  مطعم  اأما  الطعام. 

امل�شوي  اللحم  رائحة  جتتذب  بينما  ال�شغار،  اأفواه  ت�شبغ  التي  الطماطم 

اإىل  بالإ�شافة  اإيزابيل«  �شانتا  »�شال  مطعم  يف  ال�شواء  على  والكبار  ال�شغار 

يف  ينغم�شوا  اأن  لل�شغار  ميكن  بينما  للكبار  امل�شوي  الطازج  ال�شمك  اأطباق 

عامل ال�شو�شي�س اللذيذ مع الكت�شب.

اأذواق اجلميع.  ينا�شب  دائًما ما  الفندقي يوجد  بارك«  »اأوروبا  يف منتجع 

لل�شيوف اجل�شورين  الذي يوفر  املخيمات  وعلوة على ذلك هناك منتجع 

املتحم�شني مبيتًا ذا طابع ريفي يف كبائن خ�شبية اأو عربات مغطاة، ويف قرية 

التيبي، وهى قرية مميزة على طراز قرى الهنود احلمر يف القارة الأمريكية 

حيث ي�شتطيع ع�شاق مواطني اأمريكا الأ�شليني والغرب الأمريكي الوح�شي 

اأن يجل�شوا حول نار املخيم ويق�شوا الليلة يف خيمات التيبي املخروطية.

للتخييم  200 مكان  املجاور  بارك«  »اأوروبا  كما يوجد يف موقع خميمات 

لع�شاق هذا النوع من الإقامة وهم كثريون يف اأوروبا، ويعترب بيت ال�شيافة 

اإقامة  الرئي�شية مبا�رسة مكان  البوابة  اإىل جوار  الواقع  »�شريك�س رولندو« 

مريًحا واأقل كلفة من الفنادق مبا ينا�شب ذوي امليزانيات ال�شغرية.
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»اأوروبا  مرت  وقد  الآ�رسة.  واملتع  الفلكلور  مع  اأخرى،  عديدة  اأماكن  بني 

 4،5 العام  ذلك  يف  زائريها  عدد  جتاوز  حيث   2012 يف  رائع  بعام  بارك« 

اأن عدد زائري احلديقة يف  مليون زائر لأول مرة يف تاريخها، ومن امللحظ 

اأوروبا  �رسق  ودول  والنم�شا  و�شوي�رسا  فرن�شا  من  خا�شة  م�شتمر  تزايد 

والدول العربية. 

مار�س   22 حتى  يناير   6 من  مغلقة  �شتكون  بارك«  »اأوروبا  اأن  وبرغم 

جميع  ليوفر  مفتوًحا  �شيظل  احلديقة  يف  الفندقي  املنتجع  اأن  اإل   ،2013
عقد  اإىل  بالإ�شافة  الطعام  واأطايب  والعافية  بال�شحة  العناية  اإمكانيات 

املوؤمترات واحلفلت والأحداث املختلفة.

 مت افتتاح »اأوروبا بارك« يف 12 يوليو عام 1975 وتقع على بعد كيلومرتات 

قليلة من نقطة احلدود بني اأملانيا وفرن�شا و�شوي�رسا يف منطقة القلعة القدمية 

»قلعة بالتهازار« التي بنيت عام 1442. ويعمل بها خلل الف�شل الواحد اأكرث 

من 3400 فرد، وو�شل عدد زائريها منذ اإن�شائها اإىل اأكرث من 94.5 مليون 

من  لكل  حيث  يورو  و39   23 بني  اليومية  التذاكر  اأ�شعار  وترتاوح  فرد. 

البالغني والأطفال والطلب اأ�شعار خمتلفة. وتفتح احلديقة اأبوابها يف مو�شم 

�شيف 2013 من 23 مار�س حتى 3 نوفمرب يوميًا من 9 �شباًحا اإىل 6 م�شاًء، 

ويف مو�شم �شتاء 2013 و2014 تفتح اأبوابها من 23 نوفمرب 2013 حتى 6 

يناير 2014 يوميًا من 11 �شباًحا اإىل 7 م�شاًء ماعدا يومي 24 و25 دي�شمرب 

اللذين يوافقان اأعياد الكري�شما�س.

على  تداوم  �شنوات   10 مدار  على  بارك«  »اأوروبا  امللهي  حديقة  كانت 

العرو�س  عن  الربيع  ف�شل  يكون  فمثل،  الف�شول،  مفهوم  وبناء  اتباع 

بالعديد  والنتعا�س  باملغامرات  ال�شيف  ف�شل  يعد  بينما  اجلديدة  وال�شور 

عيد  ويف  البارزة،  ال�شيفية  والأحداث  باحليوية  املفعمة  املائية  الأن�شطة  من 

القدي�شني اأو عيد الهالوين تغمر 160 األف يقطينة (القرع الع�شلي) احلديقة 

بال�شوء الربتقايل اللمع وتقام اأحداث ل ح�رس لها ت�شمن حلظات مرعبة 

حيث اأن الرعب هو �شمة هذا العيد. 

و�شل�شل  الكري�شما�س  اأ�شجار  اآلف  ت�شمن  ال�شتاء  ف�شل  افتتاح  ويف 

الفنية  العرو�س  من  هائل  وبرنامج  البارزة  ال�شتوية  والفعاليات  الأ�شواء 

املتعة ال�شحرية يف احلديقة التي هي مبثابة اأر�س عجائب �شتوية فريدة من 

نوعها.  وهناك العديد من الأحداث والفعاليات اخلا�شة التي توفرها »اأوروبا 

بارك« على مدار العام لتلبي جميع الرغبات وتنا�شب كل الأذواق. ومن اأبرز 

يف  �شاعة  وع�رسين  لأربع  ي�شتمر  الذي  الفتتاح  احلفلت  لع�شاق  الأحداث 

27 يوليو وحفل الهالوين يف 31 اأكتوبر 2013، كما ت�شمن اأ�شابيع جنوب 
2013 جتارب فريدة مع خمتارات  اأغ�شط�س   25 اإىل  27 يوليو  اأفريقيا من 

من اأطايب الطعام. 

وليجب اأن يفوت الأطفال ذوو امليول ال�شتق�شائية يوم العلم يف 18 و19 

اأكتوبر. وعلوة على ذلك �شتحمل   12 اإىل   10 العلم من  اأيام  يونيو وكذلك 

اإىل �شوي�رسا واإ�شبانيا ورو�شيا، من  املهرجانات الأوروبية ال�شيوف بعيًدا 

مرت اأوروبا بارك بعام رائع يف 2012 حيث جتاوز زائريها 4.5 ملي�ن زائر لأول مرة يف تاريخها.
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التي متثل بها مدينة  الدرجة  العنب والغابات والب�شاتني من اجلمال بنف�س  ملزارع 

على  ال�شياحية  مواقعها  بتقارب  تتميز  واأنها  خا�شة  واحلداثة،  امل�شتقبل  الت�شوق 

م�شافات ق�شرية وبتواجد العديد من املوا�شلت حيث يتحرك الزائرون  بني هدوء 

اأبريل هذا العام مت  املدينة الريفية ال�شغرية و�شخب مدينة الت�شوق العاملية، ومن 

24 يورو للبالغني و18  تخ�شي�س با�شات مميزة لنقل الزوار من ميونيخ ب�شعر 

يورو ملن هم بني 6-14 عاماً، اأما الأطفال اأقل من 6 �شنوات فريكبون جماناً. وهذه 

www. عن  بها  احلجز  وميكن  جماناً   wi-Fi وبها   ومريحة  حديثة  البا�شات 

outletcity.com/shuttlebus
التاريخية  واملباين  النبيذ  �شناعة  تقاليد  على  احلفاظ  يتم  الريفية  املدينة  يف  هنا 

الراقية وزواًرا  الأنيقة  الف�شيحة واملطاعم  العمارات  الت�شوق جتد  وهناك يف مدينة 

من جميع اأنحاء العامل يطلبون الأف�شل دائًما خا�شة فيما يتعلق بالإقامة واأ�شلوب 

احلياة، حيث تتعانق التقاليد مع املعا�رسة، الأ�شالة مع احلداثة، املعمار الأ�شيل مع 

اأحدث مو�شات الأزياء واأ�شلوب احلياة الراقي، الثقافة مع املطبخ وفنون الطهي. 

�شياحية  معامل  وم�شاهدة  ا�شتثنائي  بت�شوق  ت�شتمتع  �شوف  املدينة  هذه  يف 

اإي�شاً  �شتجد  الإ�شافية  والتخفي�شات  اخلا�شة  العرو�س  عن  وبعيًدا  متميزة، 

اإغراءات يف جمال فن الطهي والطعام اجليد وبرامج ترفيه متنوعة توفر لك زيارة ل 

ُتن�َشى مليئة بكل ما هو م�شوق ورائع.

فاملنطقة  يبهرك،  ما  اأي�شاً  �شتجد  »ميتزينجن«  يف  الت�شوق  مدينة  عن  وبعيداً 

منطقة  املثال  �شبيل  على  �شتجتذبك  حيث  حبها  يف  تقع  �شتجعلك  وحدها  الريفية 

البيئة احليوية يف منطقة الألب ال�شوابية »يف مقاطعة �شوابيا التابعة لولية بافاريا« 

وهي  خدماتها  اأحدث  »ميتزينجن«  الت�شوق  مدينة  وتقدم  الثقافية.  بيئتها  بتنوع 

»ميتزينجن«  بني  ال�شبت  حتى  اخلمي�س  من  ي�شري  الذي  الفاخر«  الت�شوق  »مكوك 

ومطار �شتوجتارت الدويل ومعر�س �شتوجتارت التجاري اجلديد بالإ�شافة اإىل 7 

فنادق يف املنطقة توفر باقات ت�شوق جذابة.

احل�شول  اأطفالك  ي�شتطيع  »ميتزينجن«  يف  املحال  با�شتك�شاف  تقوم  وبينما 

اأطفال من نف�س  يلعبون مع  الأطفال« اخلا�س حيث  املتعة والرتفيه يف »خميم  على 

ويطلبه  يف�شله  ما  مع  ليتفق  تف�شيله  مت  املتنوع  العام  الربنامج  اأن  كما  اأعمارعم 

الو�شم  الوجوه وطباعة  اأن�شطة مثل تلوين  3 و12 �شنة وي�شمل  الأطفال بني �شن 

بالبخاخة اإ�شافة اإىل الكاريوكي والألعاب الرتفيهية والتنكر بامللب�س اأو الأقنعة.

وتقع »ميتزينجن« يف قلب اأوروبا على م�شافات ق�شرية من مدن اأملانية �شهرية 

امللهي  حديقة  الأطفال  وجنة  وبادن-بادن  وميونيخ  فرانكفورت  مثل  اأخرى 

»اأوروبا بارك« مما يجعلها يف مكان و�شط متميز ي�شهل الو�شول اإليها من اأي مكان.

اإن مدينة الت�شوق »ميتزينجن«، تعترب عامل من التجارب والكت�شافات ممزوجاً 

www.outletcity.com                      .مع �شخ�شية فريدة؛ متى عرفت عنها

وتقع مدينة »ميتزينجن« - التي ت�شتهر باأنها املكان املثايل للبيع للجمهور ب�شعر امل�شنع -  يف جنوب 

�شتوجتارت ويزورها اأكرث من 3 مليون �شخ�س �شنوياً ياأتون من  185 دولة، ولذلك فهي تعترب من اأهم 

مقا�شد الت�شوق يف العامل. 

وجدير بالذكر اأن »ميتزينجن« هي بلد من�شاأ املاركة ال�شهرية »هوجو بو�س« واإىل جانب »هوجو بو�س« 

اإ�شكادا، هوجوبو�س،  اأرماين، بايل، باربري، كالفني كلين،  60 ماركة عاملية �شهرية مثل  اأكرث من  هناك 

جوب، لكو�شت، لوروبلنا، ماك�س مارا، بولورالف لورين و�شوارف�شكي وجميعها تعر�س منتجاتها يف 

حملت كبرية يف اأهم املواقع باملدينة وتقدم جميعها تخفي�شات ترتاوح بني %30 و%70 على مدار العام 

على منتجاتها. ومن املنتظر قريباً افتتاح حملت كوت�س، هاكيت، ميكائيل كور�س وبرادا.

الطبيعية  املناظر  واأروع  اأجمل  من  جمموعة  بها  حتيط  التي  التاريخية  »ميتزينجن«  مدينة  وتعترب 

اأ�سهر  فيها  جتد  الأزياء  واأحدث  للمو�سة  خا�سة  ت�سوق  مدينة  هي 

واأحدث  امل�سممني  م�ساهري  اإبداعات  واآخر  العاملية  املاركات 

املعمارية  املعامل  من  للكثري  بالإ�سافة  والرتف،  الأناقة  كماليات 

الرائعة واملطاعم املتميزة وخدمة رعاية الأطفال، كما اأن م�سرتياتك 

معفاة من ال�رصائب، فاأهال بك يف مدينتنا اجلميلة »ميتزينجن«.
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فريد هور�ست: املدير العام ونائب الرئي�س للمنطقة يف �رصكة فنادق هيات.
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اإىل �شقف املطعم،  اإىل املطعم يف مواجهتهم خزانة نبيذ مده�شة ت�شل  الداخلون 

تغلف  التي  الإ�شبانية  اللم�شة  باجللد  املك�شوة  واملقاعد  الطاولت  تعزز  وبينما 

الأطباق  من  رائعة  توليفة  املطعم  يقدم  دافئاً،  ا�شتجمامياً  جواً  وتخلق  املكان 

اإىل  ت�شي«  »توين  �شممها  التي  الف�شيحة  احلفلت  غرفة  وت�شيف  الأملانية 

برلني«  هيات  »جراند  يوفرها  التي  والجتماعات  اللقاءات  لعقد  الكلية  امل�شاحة 

مبا فيها قاعة الحتفالت الكربى التي ت�شع حتى 850 فرداً. 

ويقول ال�شيد »فريد هور�شت« املدير العام للفندق ونائب الرئي�س للمنطقة يف 

لتجربة  ذكرى  معهم  ياأخذوا  اأن  لل�شيوف  نريد  بالطبع،  هيات،   فنادق  �رسكة 

طريق  عن  اإجنازه  ن�شتطيع  الذي  ال�شيء  وهو  بيوتهم،  اإىل  عودتهم  لدى  طيبة 

زيارة  اإن  الفنية«.  والأعمال  والإ�شاءة  والألوان  املواد  من  متكاملة  منظومة 

واحدة لفندقنا جتعله املكان املف�شل للإقامة يف برلني.

 وجميع الغرف جمهزة بتلفاز ب�شا�شة م�شطحة وبها حمامات من الرخام 

حتتوي على حو�س ا�شتحمام فخم ودو�س وتواليت، كما يوجد باب منزلق 

ت�شمح  وال�شتحمام  النوم  منطقتي  بني  ُف�شحة  لي�شكل  الناحيتني  من  يفتح 

برلني«  هيات  »جراند  فندق  ويوفر  كلتيهما.  على  بال�شطوع  النهار  ل�شوء 

يف  اإ�شافية  ومتعة  راحة  وو�شائل  خ�شو�شية  اأكرث  خدمة  ل�شيوفه 

اجلراند كلَوب الذي يقع يف الطابق ال�شابع  ويبدو كملذ اآمن بجوه البيتي 

اأوروبي  باإفطار  يومي  ب�شكل  كلَوب«  »اجلراند  �شيوف  ويتمتع  املميز، 

الكون�شريج وغرف اجتماعات  امل�شاء وخدمة  جماين وبوفيه �شغري يف 

منف�شلة، وبذلك يعترب اجلراند كلوب بخدماته مثل فندق داخل الفندق.

اأما يف املركز ال�شحي امل�شمى »كلَب اأوليمبو�س �شبا اأند فيتن�س« مبوقعه 

املتميز على �شطح الفندق فيمكنكم من داخله ال�شتمتاع مب�شاهد اأ�شطح 

املنتجع  بنظام  ال�شحي  املركز  هذا  يوفره  ما  اإىل  اإ�شافة  العالية  برلني 

865 مرًتا مربًعا   تبلغ  التي  الف�شيحة  »داي �شبا« على م�شاحته  اليومي 

وميكن لل�شيوف ال�شتمتاع بحمام ال�شباحة و�رسفة ال�شطح التي تطل 

على م�شاهد بانورامية رائعة ويتميز بفل�شفة تعتمد على مبداأ الو�شول 

اإىل طاقة احلياة وال�شكينة الداخلية من خلل احلركة وال�شتجمام. 

خا�س  طابع  ذات  مطاعم  ثلثة  برلني«  هيات  »جراند  فندق  وي�شم 

ولها �شهرة مميزة من بني مطاعم برلني،  واأولها مطعم ا�شمه »فوك�س« 

حيث يتناول ال�شيوف فيه طعامهم يف حميط ت�شفي عليه الدفء  وُتقدَّم 

اأكرب  اأمام  الأ�شلي  ال�شو�شي  واأطباق  املو�شمية  الأطباق  من  العديد  فيه 

املطابخ املفتوحة يف برلني،  اأما بار »فوك�س« املتاخم للمطعم فقد ح�شل 

البار  هذا  ويتميز  اأملانيا،  يف  باملطاعم  اخلا�شة  اجلوائز  من  العديد  على 

باملو�شيقى احلية ويعترب اأحد اأ�شهر اأماكن اللقاء يف املدينة. 

فيقدم  »تيت�شيان«،  مطعم  في�شمى  الفندق  يف  املميز  الثاين  املطعم  اأما 

خمتارة  اأخرى  ملجموعة  بالإ�شافة  العاملية  الأطباق  من  رائعة  جمموعة 

من الأطباق املحلية الكل�شيكية وذلك يف قائمة ت�شم اأطباقاً عديدة ما بني 

�رسائح اللحم الغنية وال�شكالوب اإىل الهامبورجر.

اأما ثالث مطاعم الفندق في�شمى مطعم »مي�شا« وهو يف حد ذاته حتفة 

فنية من ت�شميم املعماري العاملي »توين ت�شي« من نيويورك، حيث يجد 

يتميز هذ� �لفندق بالفخامة �لتي تت�ضح يف ت�ضميمه �لر�قي �لع�ضري 

�ملريح �لذي ي�ضتخدم �ملو�د �لطبيعية �لكال�ضيكية مبا يف ذلك �ضوء 

�لأ�ضود  و�جلر�نيت  �للبناين  �لأَرز  وخ�ضب  �ل�ضكل  �لبلوري  �ل�ضقف 

�إ�ضلوباً  له  جعل  مما  �خللف،  من  �مل�ضاءة  �لرقيق  �ملرمر  وحو�ئط 

معمارياً متميز�ً من بني فنادق برلني �لفاخرة. وتتميز غرف �لفندق 

ي�ضتدعيهما  �ضديدين  ودفء  بخ�ضو�ضية   16 �لـ  و�أجنحته   326 �لـ 

�لت�ضميم و�لتفا�ضيل �لتي تعطي لكل غرفة �ضخ�ضيتها �ملتفردة.

www.berlin.grand.hyatt.com
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»�ستايجنبريجر  فندق  ه�  ذلك  وح�سري،  ومريح  �سخم 

فرانكف�رتر ه�ف« ذو التاريخ الذي يتعدى 135 عاًما، وه� 

الفندق  مبنى  ويقع  املدينة.  يف  للإقامة  مكان  اأف�سل  بالفعل 

الأثري على بعد خط�ات قليلة من حي املال ومناطق الت�س�ق 

ا املركز الأكرث  ونقاط اجلذب الثقافية، ويعترب الفندق اأي�سً

اأناقة يف امل�سهد الجتماعي يف املدينة.
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وموؤمترات  اجتماعات  غرفة  و18  مطاعم   4 على  الفندق  يحتوي 

من�شاآت  من  مربع  مرت  و1000  جناًحا  و42  فندقية  غرفة  و261 

�شبا«.  »ذا  ت�شمى  م�شتوى  اأعلى  على  والعافية  بال�شحة  العناية 

الأطعمة،  من  وطاب  لذ  مما  هائل  بتنوع  ال�شتمتاع  ميكنكم  هنا 

فالأطباق اخلفيفة واليابانية جتدها يف مطعم »اإروها«، اأما الأطباق 

ال�شهية الفرن�شية ففي املطعم الراقي احلائز على جنمة »ميت�شيلني« 

»فران�شيه«، وميكنكم ال�شتمتاع باأ�شلوب الأكل ال�شبابي والعفوية 

يف املطعم ال�شغري »اأو�شكارز« حيث �شت�شعر بالتدليل.

جنمة  ومنها  اجلوائز  من  العديد  على  احلا�شل  الراقي  املطعم  يف 

ميت�شيلني »فران�شيه« تركز قائمة الطعام فيه والتي ي�رسف عليها 

اخلفيف  والطعام  الأ�شا�شيات  على  بيترن«  »باتريك  املبدع  ال�شيف 

املليء بالنكهات والروائح الطيبة التي تعتمد على املطبخ الفرن�شي 

التبديل  اأطباق ميكن   8 اأو   7 الكل�شيكي. وهناك قائمتان حتتويان على 

الرئي�شية  القائمة  اأن  كما  اأذواقكم،  ينا�شب  مبا  جميًعا  بينها  والتوفيق 

تتغري كل 3 اأ�شابيع.

الإفطار  لوجبات  الرئي�شي  املطعم  هو  »هوفجارتن«  مطعم  ويعترب 

والربن�س يف الفندق، وكان مت جتديد هذا املطعم يف �شبتمرب 2012 والآن 

العنا�رس  اإىل  وبالإ�شافة  حية،  طهي  من�شة  به  عامليًا  »بوفيه«  �شتجدون 

الأوروبية الكل�شيكية ميكنكم اأي�ًشا جتربة الت�شكيلة الهائلة من الطعام 

الأ�شيوي والعربي التقليدي؛ هذه هي الطريقة املثلى لبدء يوم عمل ن�شط.

الأماكن  اأكرث  من  والرتتيب  النظافة  �شديدة  املوؤمترات  غرف  وتعترب 

اأو  التجارية  الفعاليات  منظمي  من  اجلميع  يف�شلها  والتي  املرغوبة 

ال�شيا�شية اأو منظمي الأحداث الفنية والثقافية. وُي�شتخدم الفندق ب�شكل 

ال�رسكاء  بني  واملقاي�شة  للتبادل  كمنتدى  الدولية  املعار�س  اأيام  خا�س 

ويغمر  اخلا�شة.  والأحداث  الفعاليات  لإقامة  ح�رسي  كمكان  اأو  التجاريني، 

القاعة  فيها  مبا  الهواء  مكيفة  اأنها  كما  النهار  �شوء   19 الـ  املوؤمترات  غرف 

الكربى التي ت�شع 450 فرًدا ومركز الأعمال، وجميع غرف املوؤمترات مزودة 

باأحدث تكنولوجيا اإقامة الجتماعات واحلفلت.

اأنواع  بجميع  جتديدها،  بعد   ،303 الـ  الفندق  واأجنحة  غرف  جميع  تزويد  مت 

و40   30 بني  م�شاحاتها  ترتاوح  التي  الفندق  غرف  وتفوق  الراحة؛  و�شائل 

اإىل  بالإ�شافة  فرانكفورت  مدينة  يف  للفنادق  القيا�شية  امل�شتويات  مربًعا  مرًتا 

اأن  عندنا  العادي  وامل�شتوى  مربع.  مرت   300 اإىل  ت�شل  الأجنحة  م�شاحات  اأن 

جميع الغرف مكيفة الهواء ومزودة بو�شلت اإنرتنت ل�شلكية وتلفاز ب�شا�شة 

م�شطحة حتى يف احلمامات، علوة على اإمكانيات عمل ال�شاي والقهوة. ومنذ 

دي�شمرب 2012 اأ�شبح ممكنًا ل�شيوفنا الإقامة يف اأي من الـ 80 غرفة اإ�شافية 

املعاد ت�شميمها وجتهزيها لت�شبح غرف »جراند لوك�س« بالإ�شافة اأىل الأجنحة 

اخلا�شة التي تعترب املكان الأمثل ملنا�شباتكم اخلا�شة.

1000 مرت  اأما املنتجع ال�شحي »�شبا« يف فندق فرانكفورتر هوف فيخ�ش�س 

تنوًعا  ويوفر  واجلمال  والعافية  بال�شحة  العناية  لفن  بالكامل  مكر�شة  مربع 

رائًعا من طقو�س الـ »�شبا« الأوروبية التي جتمع بني اجلودة والإبداع والفخامة 

غري الر�شمية يف جتربة منتجعية �شل�شة. ويتوجه املنتجع مبا�رسة اإىل ال�شيوف  

�شحية  معاجلات  يوفر  فاإنه  ولذا  الأكيدة  والنتائج  الأ�شالة  عن  الباحثني 

وجتميلية عالية الفاعلية  يف بيئة ودية تقليدية توفر اأعلى م�شتويات اخلدمة.

احللقة  معني  تعريف  هوف  فرانكفورتر  فندق  يف  »احللق«  حمل  ويعيد 

الذي حتول  الطراز  اأوروبي  الرجايل  ال�شالون  اأملانيا فهو  والتزيني للرجال يف 

توفر  التي  املعاجلات  وتقدمي  الوقت  لحرتام  املوجهة  املعا�رسة  اخلربة  اإىل 

يف  احللقة  حمل  ويركز  ال�شعر.  اأو  اجل�شم  اأو  للوجه  �شواٌء  النتائج  اأف�شل 

»هوماج«،  بيت  مع  بامل�شاركة  واملوؤ�ش�س  للرجال(،  للحلقة  )هوماج  الفندق 

ت�شمل  حيث  الع�رسي  الرجل  يطلبها  التي  الأ�شا�شية  التزيني  احتياجات  على 

القائمة معاجلات �رسيعة للوجه ومانيكيور وحلقة اللحية )باملن�شفة ال�شاخنة( 

ومعاجلات للراأ�س ينفذها اأمهر احللقني يف املحل.
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ويقدم منتجع »�شبا« يف فندق فرانكفورتر هوف جناح »األرتا �شبا« الذي يج�شد 

اأعلى جتارب الفخامة ال�شخ�شية املخ�ش�شة للأزواج؛ وت�شمل م�شاحة اجلناح 

منطقة لوجن واأماكن تزيني وحمامات حارة خا�شة بالإ�شافة اإىل �رسير معاجلة 

مزدوج؛ ونن�شح ال�شيوف بحجز اجلناح ملدة 3 �شاعات على الأقل يكون من 

ويف  ال�شيوف.  طلب  ح�شب  ال�شخ�شية  للمعاجلات  خم�ش�شة  �شاعتان  بينها 

هذا الربنامج ميكنكم الختيار من بني الأ�شاليب ال�شخ�شية ومعاجلات الوجه 

اأف�شل  فهي  فخامة  واأكرثها  ال�شحية  العناية  جتارب  باأق�شى  وال�شتمتاع 

الو�شائل لل�شتمتاع بجو الـ »�شبا« مع العائلة.

من  �شاملة  قائمة  يف  املنتجات  وتطوير  احلديثة  التكنولوجيا  »�شبا«  الـ  ويدمج 

اخلدمات تركز على ا�شتعادة ال�شباب وت�شليح الب�رسة. وت�شمح اأماكن التجميل 

املتقدمة لل�شيوف بالرتكيز على جتميل الوجه والتزيني واملعاجلات التي تعمل 

على جتديد واإنعا�س الوظائف اخللوية للب�رسة وت�شنع نتائج فورية ملمو�شة. 

ويجمع املنتجع بالفندق جميع العنا�رس احليوية التي ت�شكل ا�شتحماًما رائًعا 

يف منطقة مائية حرارية معدة ومو�شى عليها حيث حمامات البخار وال�شاونا 

لل�شيوف  ي�شمح  مبا  ال�شاورات  من  جمموعة  يكملها  الرتكي  احلمام  وغرف 

بخو�س رحلة بديعة يف جتربة عميقة من النظافة وال�شرتخاء.

ويعترب م�شاج احلمام الرتكي من اأقدم الطقو�س املنتجعية حيث اأنه طبًقا لهذه 

التقاليد التاريخية قام الـ »�شبا« هنا باإن�شاء غرفة تنظيف بالفرك حيث يح�شل 

ال�شيوف على معاجلة تق�شري عميقة يكملها م�شاج وترطيب للب�رسة مبا يرتك 

اجل�شم منتع�ًشا وجمدد ال�شباب واحليوية.

ا�شرتاحة  منطقة  التايلندية  التدليك  ومنطقة  املزدوجة  ة  الأ�رِسَّ جناح  ويتمم 

خا�شة ومن�شات تزيني وحمامات ماء تونيك وال�شاورات اخلا�شة بالأزواج. 

ويقوم كبري املعاجلني املقيم باملنتجع بالت�شاور مع ال�شيوف يف البداية من اأجل 

و�شع خريطة املعاجلات اخلا�شة ومن ثم تنفيذها ح�شب املتطلبات املحددة.

للراحة  ملًذا  �شتجد  مرهق  طويل  يوم  بعد  خا�شة  فرانكفورت،  يف  هنا 

وال�شتجمام يف فندقنا »�شتايجنبريجر فرانكفورتر هوف«.
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ويعك�س الطراز املعماري الف�شيح الع�رسي مع امل�شاهد الرائعة لنهري 

اأن و�شط املدينة التاريخي  »الراين« و»مني« تفرد هذا الفندق الأنيق، كما 

بحاناته العتيقة واإمكانات الت�شوق املتنوعة تقع على م�شافة �شري ق�شرية 

من الفندق الذي يعترب بغرفه واأجنحته الـ 268 الف�شيحة املجهزة باأحدث 

فنادق  اأكرث  اأحد  والرتفيه  الت�شالت  جمايل  يف  التكنولوجيا  اإبداعات 

منطقة »راين-مني« ح�رسية وخ�شو�شية. 

هيات  فندق  داخل  فندًقا  يعترب  الذي  احل�رسي  »ريجن�شي«  نادي  اأما 

فيقع يف الطابق ال�شاد�س ويوفر خدمات خا�شة مثل الكون�شريج ومنطقة 

الراين ويتمتع �شيوفه يوميًا  �شالون تطل على م�شاهد بانورامية لنهر 

يف  تقدم  التى  اليوم  طوال  للم�رسوبات  اإ�شافة  خفيفة  ووجبات  باإفطار 

خ�شو�شية فى منطقة ال�شرتاحة بالنادي. 

يعمل  فرن  به  مفتوح  مطبخ  على  بالفندق  »بيلبيرب«  مطعم  ويحتوي 

املطعم  طهاة  وي�شتهر  ال�شيف،  لف�شل  خارجية  و�رسفة  باخل�شب 

الأ�شلية  اليابانية  ال�شو�شي  وباأطباق  واملو�شمية  العاملية  باأطباقهم 

»هوفجارتن«،  امل�شماة  اجلميلة  بباحته  »مالكوف«  بار  الفندق  وي�شم 

ي�شمى  خا�س  �شحي  منتجع  على  يحتوي  كما  »راينوخرت«  و�رسفة 

اأند فيتن�س« وي�شم حمام �شباحة داخلي وحمام  اأوليمبو�س �شبا  »كلوب 

ريا�شية  متارين  وقاعة  ت�شمي�س  وغرفة  بخار  وحمام  و�شاونا  دوامات 

التدليك  اأنواع  وخمتلف  املعدات  باأحدث  جمهزة  البدنية  باللياقة  للعناية 

والعلجات التجميلية واإمكانيات ال�شتجمام وال�شرتخاء.

خدمة  بينها  من  ل�شيوفه  عديدة  وخدمات  ت�شهيلت  الفندق  ويوفر 

ومركز  التكنولوجيا  كون�شريج  وخدمة  الغرف  وخدمة  املتميزة  الكون�شريج 

رجال الأعمال ومركز ات�شالت وخدمة جمال�شة الأطفال.

والكاتدرائيات  املتاحف  من  العديد  زيارة  ال�شيوف  ي�شتطيع  املدينة  ويف 

ميكنهم   كما  القدمية،  املدينة  ا�شتك�شاف  اأو  للت�شوق  بجولة  والقيام  الأثرية 

و«راينجاو«  »راينهي�شن«  وزيارة  باملدينة  املحيطة  الريفية  باملنطقة  ال�شتمتاع 

هاتان  وتوفر  اأملانيا،  يف  النبيذ  و�شناعة  العنب  زراعة  مناطق  اأ�شهر  من  وهما 

للم�شي  جميلة  وم�شارات  النبيذ،  تذوق  حفلت  مثل  عديدة  فعاليات  املنطقتان 

مل�شاهدة  الراين  مياه  على  النهرية  الرحلت  اإىل  بالإ�شافة  الدراجات،  وركوب 

الفندق  ويبعد  الراين.   نهر  �شفاف  على  املوجودة  والقلع  التاريخي  احل�شن 

عن حمطة القطار الرئي�شية 5 كيلومرتات وعن مطار فرانكفورت 25 كيلومرًتا 

وعن فرانكفورت 35 كيلومرًتا.

هيات ريجن�سي ماينز،  ه� فندق حديث خا�ص يقع يف منطقة »راين-مني« ال��سطى يف اأملانيا على �سفاف نهر الراين والقريبة 

جدًا من مدينة فرانكف�رت ال�سهرية. ويتميز الفندق بدمج طرازه املعماري الع�سري للقرن الـ21 ب�سكل عبقري مع الطراز 

املعماري حل�سن »مالك�ف«، اأو قلعة ماينز الأثرية التي يع�د تاريخها للقرن 19، حيث ميكن لط�ابق قلعة مالك�ف التاريخية  

واأحداًثا  ا�ست�سافة حفلت  »فاينكيلر«  النبيذ  وقب�  »ه�فجارتن«  وباحة  مالك�ف  وبار  املفت�ح  مع مطعمها ومطبخها  الثلثة 

مميزة يح�سرها حتى 180 فرًدا.
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كان  حيث  للغاية،  �شيئة  باأبيه  علقته  و كانت  قا�شية  طفولته   وكانت 

والتدريبات  ال�شارمة  تربيته  ومن  منه  ويخاف  اأباه  يكره  فريدري�س 

من  كري�شتينه  اإليزابيت  الأمرية  من  بالإكراه  اأبوه  زوجه  املتعبة.  الع�شكرية 

حتى  الزواج  هذا  على  را�شيا  يكن  مل  فريدري�س  بيفرن.  براون�شفايغ  ولية 

اأنه عندما طلبت منه اأخته اأن يقدم لها زوجته اأجابها قائل:« هذه هي بقرتي 

دامت  بينهما،  حب  مرحلة  على  ي�شهد  هذا  راين�شبيغ  ق�رس  ولكن  العجوز«، 

لبع�س �شهور فقط.

 كان فريدري�س الثاين كثري الهتمام بالفل�شفة، حيث ينظم جل�شات ولقاءات 

كما  اأوروبا.  اأنحاء  جميع  من  واملفكرين  الفل�شفة  اأكرب  اإليها  ي�شدعي  فكرية 

الفيل�شوف  مع  وب�شداقته  الفرن�شي  الأنوار  بع�رس  باإعجابه  اأي�شا  ا�شتهر 

الفرن�شي ال�شهري »فولتري«، وكانا يتبادلن الر�شائل. حتى اأن فولتري هو من 

وذلك  الفرن�شية.  هي  النقا�س  لغة  وكانت  الكبري.  فريدري�س  لقب  عليه  اأطلق 

والإ�شبانية،  الجنليزية،  يتكلم  كان  حيث  اللغوي  فريدري�س  ولع  اإىل  راجع 

يف  درو�شا  طفولته  يف  الثاين  فريدري�س  وقد  تلقى  والربتغالية،  والإيطالية 

املو�شيقى ب�شكل �رسي، لأن والده مل يكن را�شيا عن ذلك. لحقا وبعد توليه احلكم قام 

فريدري�س ببناء الأوبرا يف برلني يف �شارع »اونرت ديرليندن«. كما كان ُيح�رس عددا من 

م�شاهري املو�شيقى يف ذلك الع�رس اإىل بلطه.

 اأظهر فريدري�س الثاين فنون خالدة يف احلروب خا�شة يف حرب اخللفة النم�شاوية 

1763(. كان فريدري�س  ال�شبعني �شنة )1756و(  1740و1748 وبعدها حرب  مابني 

يقود اجلي�س يف �شاحة القتال بنف�شه. وهذه ال�شورة ت�شهد على معركة ت�شورندورف يف 

25 من اأغ�شط�س/ اآب 1758 التي قادها فريدري�س. ولكن هناك من يقول اإن انت�شارات 
الفار�س فريدري�س مل تكن مبنية على ا�شرتاتيجيات حمكمة بقدر ما كان حمظوظا فقط 

يف العديد من املعارك، التي قادها بكل �شجاعة.

وهو  اأملانيا،  �رسق  يف  بوت�شدام  مدينة  يف  له  ق�رس  ببناء  الثاين  فريدري�س  وقد  اأمر 

ق�رس �شان�شو�شي ال�شهري، الذي مت تد�شينه عام 1747 يف احتفال كبري. ومتيز الق�رس 

حدائق  بولوج  ل�شعبه  ي�شمح  فريدري�س  وكان  اجلميل.  وت�شميمه  اجلميلة  بحدائقه 

1991 مت نقل رفات فريدري�س لقربه يف ق�رس  اأي�شا. ويف عام  الق�رس وبع�س من�شاآته 

�شان�شو�شي، اأي بعد 200 �شنة من موته.  وبعد 75 �شنة من موت فريدري�س مت ن�شب 

ليندن«  دن  »اونرت  �شارع  يف  وذلك  جوادا،  ميتطي  فار�س  �شكل  على  له  تذكاري  متثال 

اأحد اأهم �شوارع العا�شمة برلني. وبعد تعر�س التمثال يف احلرب العاملية الثانية للتدمري 

وكذا  التاريخية  وانت�صاراته  ال�صارم،  بحكمه  اأملانيا(  يف  حاليا  منها  الأكرب  اجلزء   ( برو�صيا  ملك  فريدري�ش  ا�صتهر 

ع�صقه الكبري للأدب واملو�صيقى. وقد عا�ش مابني 1712 و1789 يف فرتة ما يعرف بع�صر الأنوار. تغلب امللك 

الأ�صطورة على الرو�ش والنم�صاويني والفرن�صيني يف العديد من املعارك، ليلقب بعدها بقاهر امللكات، كون رو�صيا و 

اإ�صبانيا وفرن�صا كانت حتكمها ن�صاء قويات.  فريدري�ش كان اأ�صطورة كان لها تاأثري كبري على التاريخ الأوروبي. كما 

اأنه كان ملكا قويا وودودا يف نف�ش الوقت. كان قريبا من �صعبه حيث يعترب نف�صه »اأول خادم للدولة«. بالإ�صافة 

اإىل ذلك دعا فريدري�ش اإىل الت�صامح وحماربة التعذيب وكانت علقته بجي�صه علقة قائد و�صديق يف نف�ش الوقت. 

جعل فريدري�ش من برو�صيا بلدا عظيما.

اأملانيا  يف  �شان�شو�شي  ق�رس  قرب   1963 عام  بنائه  اإعادة  مت  ال�شامل، 

ال�رسقية ال�شابقة.

ومقو�شا  البنية  �شغري  الأمر  حقيقة  يف  وكان  فريدري�س«الكبري« 

فبعد  عظيمة.  تاريخية  اأ�شطورة  يبقى  ذلك  رغم  ولكنه  ال�شيء،  بع�س 

موته اأ�شبح فريدري�س �شخ�شية حا�رسة ب�شكل كبري يف املجال الفني، 

الأدبية  والكتابات  الأفلم  من  العديد  يف  اأو  متاثيل  �شكل  على  �شواء 

والثقافية واملعار�س الفنية.
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 اأما املاء فياأتي يف املرتبة الثانية بني امل�رسوبات 

منه  الأملاين  الفرد  وي�رسب  الأملان.  يف�شلها  التي 

ما يقارب 135 لرتاً كل عام. ورغم تنوع م�شادر 

اإل  املحلية،  الأ�شواق  يف  املعلبة  املياه  ونوعيات 

من  ال�رسب  مياه  تناول  يف�شل  منهم  كثريا  اأن 

ال�شنابري يف املنازل، جلودتها ونظافتها.

لدى  الثالث  املركز  الغازية  امل�رسوبات   وحتتل 

الأملاين  الفرد  ي�رسبه  ما  متو�شط  ويبلغ  الأملان 

120 لرتا كل عام من امل�رسوبات الغازية باأنواعها 
املختلفة.

بامتياز وت�شنع منها  بلد اجلعة  وتعترب  اأملانيا 

حتتل  لكنها  املدن،  خمتلف  يف  الأ�شناف  مئات 

البلد،  يف  املف�شلة  للم�رسوبات  الرابع  املركز 

107 لرتات من  وي�رسب الفرد الأملاين ما يقارب 

اجلعة �شنويا.

 اأما احلليب، ورغم فوائده ال�شحية الكثرية، اإل 

اأن متو�شط ما ي�رسبه الفرد الأملاين منه ل يزيد عن 

الأع�شاب  �شاي  الأملان  ال�شنة.يف�شل  يف  لرتاً   82
وخا�شة يف ف�شل ال�شتاء اأو عند التعر�س لوعكات 

اأملانيا من ال�شاي يزيد  �شحية. ون�شيب الفرد يف 

عن 50 لرتا كل عام.

املركز  يف  الطازجة  الطبيعية  الع�شائر  حلت 

ال�شابع يف قائمة امل�رسوبات املف�شلة عند الأملان، 

اإذ و�شل ن�شيب الفرد منها اإىل حوايل 36 لرتا.

يح�رس حلم الدجاج مع اخل�رسوات والفا�شوليا 

مركزة  نكهة  الأكلة  هذه  ولإعطاء  البي�شاء. 

ي�شاف اإليها التفاح والكمرثى.

الكاري  نقانق  وبالطبع  والبا�شتا  اأما  البيتزا 

ما  اأي�شا  وت�شمل  التقليدية،  من  الأكلت  فهى 

والبطاط�س  البيتزا  مثل  يوم،  كل  الأملان  ياأكله 

الرتكية  الأكلة  وهى  ال�شوارمة،  وكذلك  املحمرة 

الأ�شل التي غزت اأملانيا يف الثمانينيات من القرن 

الوجبات  باأكل  الأملان  يهتم  وحالياً  املا�شي. 

الآ�شيوية ال�رسيعة. ال�شورة رقم  8.

يف  خا�شة   ، الأملان  الأ�شرباج�س  ين�شى  ول 

اأ�شا�شيات  من  يعترب  حيث  ليبتزيغ  منطقة 

الأكلت املحلية بالإ�شافة للجمربي النهري.

وت�شتهر  منطقة هي�شن يف و�شط غرب اأملانيا مبا 

ي�شمى بال�شو�س الأخ�رس الذي يقدم مع ال�شمك 

اع�شاب خمتلفة  ال�شو�س من  اللحم. ويتكون  اأو 

وع�شري  بالزيت  وتخلط  البقدو�س،  �شمنها  من 

الليمون. ال�شورة رقم  6.

اأما  الرافيويل الأملانية ويطلق عليها ا�شم  »املاول 

وهي  �شويبيا  منطقة  يف  �شهرية  اأكلة  هي  تا�شن« 

ت�شبه اأكلة الرافيويل الإيطالية. وهي عادة ما تقدم 

اأن يتم  الفكرة يف  املطاعم  وتكمن  يوم اجلمعة يف 

تخبئة اللحم يف العجينة التي ت�شنع منها »املاول 

تا�شن«. ال�شورة رقم  5.

اخلبز  من  النوع  وهذا  الأ�شمر،  ويبقى  اخلبز 

و�شتفاليا  منطقة  مطبخ  اأ�شا�شيات  من  بالتحديد 

وهو م�شنوع %100 من ال�شيلم ويتم و�شعه يف 

اوعية بخار ت�شل درجة حرارتها اإىل 100 درجة 

من  النوع  هذا  طعم  ليكون  �شاعة   20 ملدة  مئوية 

اخلبز ما بني املر واحللو. ال�شورة رقم  4.

يف  الثامن  املركز  احتل  فقد  الأ�شود  ال�شاي  اأما 

�شنوي  ومبعدل  اأملانيا  يف  املف�شلة  امل�رسوبات 

قدره 25 لرتا لكل �شخ�س يف البلد، وياأتي النبيذ، 

باأنواعه املختلفة، يف املركز التا�شع، ويبلغ ن�شيب 

الفرد منه حوايل 20 لرتاً كل عام.

ال�شعب  لدى  املف�شل  للطعام  بالن�شبة  اأما 

واخل�رسوات  والبطاط�س  اللحوم  فتاأتي  الأملاين 

الطازجة على راأ�س القائمة، ولكن تختلف عادات 

تناول الطعام و�شنعة من منطقة لأخرى، فمثلً 

منطقة  �شمال  من  متثل  طبق   7 رقم   ال�شورة 

من  م�شنوعة  عجينة  عن  عبارة  وهو  هي�شن 

البطاط�س حم�شوة باللحم. اأ�شل هذه الأكلة يعود 

هذا  يف  اللحم  اإخفاء  اإىل  اآنذاك  الفقراء  جلوء  اإىل 

اللحوم  تقدمي  عليهم  يتوجب  كان  لأنه  العجني، 

واملحا�شيل كنوع من ال�رسيبة املفرو�شة عليهم 

من قبل الإقطاعيني.

اأما الطبق الثاين رقم 2  فهو  اأكلة »الزاوركراوت« 

وهى  الكرنب،  من  ت�شنع  التي  ال�شهرية  الأملانية 

اإىل  اأ�شولها  ترجع  بل  اأملانية  الأ�شل  يف  لي�شت 

منطقة الألزا�س. واإن كان هذا الطبق حمبوب لدى 

الأملان، اإل اأنه ي�شتمد �شهرته من اخلارج. 

» الدجاجة  ي�شمى  ال�شهري  الثالث  والطبق 

املحلية  الأطباق  كل�شيكيات  من  ويعد  العمياء« 

حيث  اأملانيا  غرب  و�شط  و�شتفاليا  منطقة  يف 

 لي�س من ال�سهل معرفة ما هو م�رصوب الأملان املف�سل؟  خا�سة واأن ن�سيب 

�سنويا  لرت   700 من  اأكرث  يبلغ  املختلفة  ال�سوائل  من  اأملانيا  الفرد يف 

وح�سب نتائج اإح�سائية اأجرتها موؤ�س�سة اأك�سيل �سربينغر الأملانية، وجد 

ي�رصبه كل  ما  الأملان. فمتو�سط  عند  املف�سل  امل�رصوب  اأن  القهوة هي 

املوؤ�س�سة  اإح�سائية  ح�سب  �سنوياً  القهوة  من  لرتاً   153 عن  يزيد  فرد 

الأملانية، وخا�سة يف اأوقات ال�سباح وعند لقاء الأحبة والأ�سدقاء.
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اإحدى  باأملانيا  اآيزناخ  يف  فارتبورج  قلعة  ُتعترب 

القلع التي مت احلفاظ عليها بحالة جيدة والتي تعود 

ومتت   1067 عام  ن�شئت 
ُ
اأ الو�شطى.  الع�شور  اإىل 

التي متثل  املباين  تو�شعتها لت�شبح جممًعا ممتًدا من 

التا�شع  والقرن  والقوطية  الرومانية  املعمارية  الطرز 

ع�رس. وترجع اأهميتها لكونها رمًزا لوحدة اأملانيا.  

كان منجم فحم “زولفراين” يف مدينة اإ�شني، الذي 

اأحدث   ،2001 منذ  اليون�شكو  قائمة  على  و�شعه  مت 

منجم فحم واأكرب م�شنع للكوك يف العامل. وقد تطور 

املوقع اإىل حتفة �شناعية لها اأهمية عاملية ويحتوي على 

مركز للفنون اإىل جانب ال�شناعة الثقيلة واأ�شبح الآن 

اليون�شكو  مواقع  من  واأ�شبح  عامليًا.  �شياحيًا  مزاًرا 

للرتاث العاملي منذ 1992. 

منذ  اليون�شكو  قائمة  اإىل  ان�شمت  هيلدزهامي  ويف 

وكني�شة  ماري  �شانت  كاتدرائية  من  كل   1985 عام 

لطراز  الباقية  الأمثلة  اأروع  من  وهما  مايكل  �شان 

العمارة الروماين يف اأملانيا.

اأما كاتدرائية كولون يف كولن فقد ان�شمت اإىل قائمة 

بداأ  قد  فيها  العمل  وكان   ،1996 عام  منذ  اليون�شكو 

عام 1248 وهي ُتعترب اإحدى اأعظم كنائ�س العامل التي 

عندما  وكانت  العالية.  للكنائ�س  القوطي  الطراز  متثل 

مت النتهاء من بنائها يف القرن التا�شع ع�رس اأكرب مبنى 

يف خم�شة متاحف ُبنيت على مدار مائة �شنة.

ومتثال  البلدية  مبنى  اختيار  مت  فقد  برمين  يف  اأما 

على   ،2004 عام  ال�شوق  مبيدان  الواقعني  رولند 

اإىل  عمره  ي�شل  الذي  للمبنى  املعماري  التميز  اأ�شا�س 

اأما متثال  600 �شنة ومل يطراأ عليه اأي تغيري تقريبًا. 
رولند فرياه خرباء اليون�شكو اأحد اأقدم التماثيل التي 

و�شعت كرمز للحرية.

ق�شور  اليون�شكو  اختارت   1984 عام  يف 

برول  يف  وحدائقها  وفالكنلو�شت  اأوجو�شتو�شبورج 

الروكوكو يف  لتكون �شمن قائمتها كمثال متميز لفن 

املف�شل  املقر  كان  اأوجو�شتو�شبورج  وق�رس  اأملانيا. 

عند رئي�س الأ�شاقفة  فون فيتلزباخ  وُبني عام 1725، 

و1737   1729 بني  فبُني  فالكنلو�شت  ق�رس  اأما 

لي�شبح من اأروع اأمثلة الروكوكو الأملاين.

ومن دي�شاو وفامير مت اختيار مبنيي “باوهاو�س” 

قائمة  �شمن  ليكونا  و1925   1919 عام  ُبنيا  الذين 

اليون�شكو منذ عام 1996.

كانت حديقة الإمارة يف دي�شاو-فورليت�س من اأفكار 

خلق  بفكرة  مهموًما  كان  الذي  الثالث  ليوبولد  الأمري 

اأقام احلديقة يف  لذلك  الإن�شان والطبيعة،  التناغم بني 

منطقة حتدها الأنهار واملروج الكثيفة ويف عام 2000 

اختريت احلديقة �شمن قائمة اليون�شكو.

تراثيًا  موقًعا   32 اليون�شكو  منظمة  اختارت  وقد 

يف اأملانيا، على مدار ال�شنني منذ تبنيها معاهدة حماية 

الرتاث  مواقع  قائمة  على  وو�شعتها  العاملي،  الرتاث 

اأ�شيفت  اآخني” التي  مدينة  “كاتدرائية  وهي  العاملي، 

اإىل القائمة منذ عام 1978. وكان الإمرباطور �شارملان 

الكني�شة  هذه  وُتعترب   .786 عام  حوايل  بناءها  بداأ 

ال�شكل  اإىل  و�شلت  حيث  اأوروبا  يف  املباين  اأروع  اأحد 

عام،  األف  من  اأكرث  مدار  على  الآن  عليه  تظهر  الذي 

واأول  اأملانيا  ملوك  من  ملًكا   30 تن�شيب  مقر  وكانت 

اأملانيا تختاره منظمة  موقع معماري فني تاريخي يف 

وتاأتي  العاملي.  الرتاث  مواقع  قائمة  على  اليون�شكو 

بعد ذلك املدينة القدمية يف بامربج الواقعة على �شبعة 

تلل و�شط اأجمل املناظر الطبيعية يف قلب فرانكفونيا 

لل�شلطة  رمًزا  وكانت  �شنة  األف  من  اأكرث  وعمرها 

على  اليون�شكو  اختارتها  والأ�شقفية،  الإمرباطورية 

القائمة عام 1993.

ويف برلني مت عام 1999 اختيار اجلزيرة “املتحف” 

من  جمموعة  على  وحتتوي  �شربي  نهر  يف  تقع  التي 

اأثرية  حفريات  جنباتها  بني  ت�شم  الفريدة  املباين 

وعلى  ع�رس  التا�شع  للقرن  ترجع  فنية  وجمموعات 

مدار قرن واحد من 1830 اإىل 1930 حتولت اإىل معبد 

للفنون حيث تعر�س تراث 6 اآلف عام من تاريخ الفن 

حتتوي قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي 

على الأماكن التي ُتعترب �ساهداً قوياً على تاريخ 

الب�رصية والطبيعة، وهي �سهود �سامتة ولكنها 

تعطينا اإ�سارات بليغة على روعة الإجناز الثقايف 

وتعطي  الطبيعية.  الظواهر  وعظمة  الإن�ساين 

التاريخية  لالآثار  اللقب  العاملي  الرتاث  جلنة 

غري  امل�ساهد  ذات  الطبيعية  والأماكن  وال�سناعية 

املجتمع  باإ�رصاف  خا�سة  حماية  حتت  وت�سعها  العادية 

اليون�سكو  مواقع  من  موقع  اأي  اإىل  الرحلة  وُتعترب  الدويل، 

املا�سي  اإىل  جًدا  وخا�سة  فريدة  رحلة  العاملي  للرتاث 

حيث نتعلم الكثري عن اأكرث مناطق الرتاث الإن�ساين روعة 

وتفرًدا.
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اإن تعدد وتنوع مواقع اليون�شكو للرتاث العاملي يف 

اأملانيا بروعتها الأ�شطورية وفخامة حميطها الطبيعي 

يجعل من زيارتها جتربة ا�شتثنائية ي�شعب ن�شيانها، 

عرب  املا�شي  اإىل  رحلة  هي  املواقع  تلك  اإىل  فالرحلة 

والأمراء  والقيا�رسة  امللوك  تتابع  �شنة  األف  من  اأكرث 

والنبلء الذين بنوا مئات الق�شور واحلدائق والقلع 

وجمال  ع�شورهم  عظمة  على  ت�شهد  زالت  ما  التي 

الطراز  كان  �شواًء  متثلها  التي  املعمارية  الطرز 

التاريخ يعود  اأردت م�شاهدة  اإذا  القوط.  اأو  الروماين 

اليون�شكو  مواقع  اإىل  رحلتك  فابداأ  جديد  من  للحياة 

للرتاث العاملي يف اأملانيا.

ان�شمت فاميار اإىل قائمة اليون�شكو منذ عام 1998، 

ا�شتثنائي  اأنها مكان  اإل  وبرغم كونها مدينة �شغرية 

ولها تاأثري ونفوذ بالغان. منذ ما يقرب من 200 عام 

ميكنك  حيث  لأملانيا  الفكري  املركز  فاميار  اأ�شبحت 

فاميار  وحدائق  ال�شعراء  اإقامة  حمل  م�شاهدة  الآن 

الكل�شيكية التي اأقامها الأمراء اإبان ع�رس التنوير. 

وروح  عبق  يت�رسبوا  اأن  فيتنبريج  زوار  ي�شتطيع 

املدينة  متتلئ  اللذين  والإ�شلح  النه�شة  ع�رسي 

اأيزلنب التي ُت�شَمّى مدينة لوثر  اأما  بال�شواهد عليهما، 

الذي  الأثري  مبحيطه  ال�شوق  ميدان  معاملها  فاأ�شهر 

يعود اإىل الع�شور الو�شطى. 

العاملية  اآثار ترير  1300 �شنة”، وت�شهد  بـ  قبل روما 

وكنوزها الفنية على تاريخها الذي يرجع اإىل اأكرث من 

األفي عام. من اأهم املواقع التي اأ�شيفت ب�شببها املدينة 

الرومانية  الآثار   1986 عام  اليون�شكو  قائمة  اإىل 

وكني�شة العذراء وكاتدرائية �شان بيرت.

ومن فولكلينجن اختارت اليون�شكو منذ عام 1994 

م�شنع  وهو  هيته”  “فولكلينجر  ال�شناعي  املوقع 

احلديد  �شناعة  ذروة  منذ  الباقي  الوحيد  احلديد 

 600 م�شاحة  على  العملق  امل�شنع  ويقع  وال�شلب، 

األف مرت مربع وكان العمل فيه توقف عام 1986 وبداأ 

الرتتيب ل�شيانته واحلفاظ عليه كموقع تراثي.

ذات  الإمرباطورية  الكاتدرائية  تعترب  �شبيري  ويف 

علمات  واأ�شهر  اأبرز  هي  الروماين  املعماري  الطراز 

اأميال  املدينة بالفعل حيث ميكن روؤيتها من على بعد 

قائمة  اإىل  والكاتدرائية  �شبيري  دخلت  املدينة.  من 

متثل   ،1981 عام  منذ  العاملي  للرتاث  اليون�شكو 

الكاتدرائية ال�شلطة التي كان يتمتع بها الأباطرة الذين 

بنوها. وكان العمل يف بناء الكاتدرائية بداأ حوايل عام 

وتعترب   1061 عام  على  اإل  ن  ُتد�َشّ مل  ولكنها   1030
من اأكرب واأهم املباين رومانية الطراز يف اأملانيا.

الأحمر  البيت  ترير هناك عبارة حمفورة على  ويف 

يف �شوق “هاوبتماركت” تقول “كانت ترير موجودة 

الأ�شلي  بطرازها  احتفظت  التي  القليلة  ع�رس  الثامن 

وتو�شف باأنها معجزة املكان.

الق�شور  اختيار  مت  وبرلني  بوت�شدام  ومن 

قائمة  �شمن  لتكون   1990 عام  الربو�شية  واحلدائق 

اليون�شكو حيث تعترب مناطق املناظر الطبيعية الأكرث 

�شمول وات�شاًعا من بني مواقع الرتاث العاملي الأملانية، 

فقد اأقيمت تلك حلدائق على مدار مئات ال�شنني بحيث 

اأ�شبحت ُت�شِكّل جمموعة ل مثيل لها.

التي  كويدلينبورج  اختيار  مت   1994 عام  ويف 

الروماين  الطريق  على  الإمرباطورية  العا�شمة  كانت 

على  لتكون  اأملانيا،  يف  التاريخية  املواقع  اأهم  وتعترب 

هي  الأماكن  اأهم  العاملي.  للرتاث  اليون�شكو  قائمة 

خ�شبية  ن�شف  منازل  من  حتتويه  مبا  نف�شها  املدينة 

تاريخها  يرجع   1300 من  اأكرث  اإىل  عددها  ي�شل 

ملدن  مثال  اأف�شل  وتعترب  م�شت  قرون  ثمانية  اإىل 

�شكلها  على  احلفاظ  مت  التي  الو�شطي  الع�شور 

ه�شبة  املدينة  معامل  اأهم  من  الأ�شلية.  ومكوناتها 

القلعة ومونزينبريج وكني�شة فيربتي. 

التي  الطابع  رومانية  ريجنزبورج  مدينة  تقع 

الدانوب  �شمال  اأق�شى  يف  �شنة   2000 عمرها  يبلغ 

2006. حتوي  اليون�شكو عام  اإىل قائمة  اأ�شيفت  وقد 

الروماين  املعماري  الفن  كنوز  من  العديد  املدينة 

اأوروبا  و�شط  يف  مدينة  اأي  تدانيها  ول  والقوطي 

التطورات  متثل  تاريخية  مباٍن  من  به  احتفظت  فيما 

اأواخر  حدثت  التي  والدينية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

الكاتدرائية  املدينة  اآثار  اأهم  من  الو�شطى.  الع�شور 

ومبنى البلدية والكنائ�س القوطية واجل�شور احلجرية 

التي يبلغ عمرها قروًنا عديدة.

يف  الواقعة  رايخيناو  جلزيرة  الثقايف  امل�شهد  يحمل 

الديني  الدور  على  قوية  �شهادة  كون�شتان�س  بحرية 

على  يقع  الذي  البينيدكتي  الكنائ�س  ملجمع  والثقايف 

اأر�شها. مت اختيار اجلزيرة مبا عليها من كنائ�س على 

قائمة اليون�شكو عام 2000. 

يف العامل وت�شم  ثروة من الأعمال الفنية.

ويف لميز اكتُ�ِشف اجلدار احلدودي الذي كان ميثل 

حدود الإمرباطورية الرومانية منذ األفي عام، ويعترب 

من اأهم واأروع احلفريات الأثرية يف اأوروبا الو�شطى. 

حيث  مرًتا  كيلو   550 بطول  طريق  على  اجلدار  ميتد 

توجد اآثار وحفريات  مت ترميمها  واأ�شبح الطريق من 

اأ�شهر امل�شارات ال�شياحية يف اأملانيا.

كاأول   ،1143 عام  �ش�شت 
ُ
اأ التي  لوبيك  مدينة  اأما 

مدينة غربية على �شفاف بحر البلطيق، فقد اختارتها 

منذ  العاملي  الرتاث  مواقع  قائمة  �شمن  اليون�شكو 

واملواقع  الو�شطى  الع�شور  جو  مييز   .1987
عظمة  على  وت�شهد  اجلميلة  املدينة  هذه  التاريخية  

ماولربون  ويف  حرة.  اإمرباطورية  كمدينة  ما�شيها 

قائمة  على  ليكون   1993 عام  الأديرة  جممع  اختري 

ويعترب  الأ�شلية  بحالته  يحتفظ  فهو  اليون�شكو، 

اأف�شل مثال على طراز العمارة يف الع�شور الو�شطى. 

املواقع  اأغنى  من  مي�شيل  يف  الأحافري  موقع  ُيعترب 

بهياكل الثدييات يف العامل ويحتوي على هياكل كاملة 

متما�شكة. اختري ليكون �شمن القائمة عام1995.

اإىل  مو�شكاو  حديقة  �شيفت 
ُ
اأ  2004 عام  ويف 

القائمة، وهي معروفة عامليًا بكونها من حدائق املناظر 

التي لي�س لها مثيل، وكان و�شع ت�شميمها  الطبيعية 

الأمري وم�شمم احلدائق والرحالة “هريمان فور�شت 

فون بوكلر-مو�شكاو”. 

وادي  قائمتها  اإىل   2002 عام  يف  اليون�شكو  �شمت 

مت  وقد  اأملانيا،  مناطق  اأجمل  اأحد  وهو  الأعلى  الراين 

ا�شتزراعه من قدمي الزمن. تنت�رس جمموعة من القلع 

الرومانية  املدينة  من  النهر  وادي  بطول  والق�شور 

القدمية كوبلينز ماًرا مبدينة لوريل الأ�شطورية.

كني�شة  اليون�شكو  �شمت  بفافينفينكل  مدينة  من 

الكني�شة  تقع  قائمتها.  اإىل   1983 عام  “فيزكري�شه” 
مثال  اأكمل  بكونها  وت�شتهر  الألب  جبال  اأعتاب  على 

القرن  البافاري، وهي من كنائ�س  الروكوكو  على فن 
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افاد الأ�ستاذ وجدي بن عبداهلل الإدري�سي رئي�س طريان ال�سعودية اخلا�س )SPA( عن واقع الطريان اخلا�س يف  منطقة 

اخلليج  العربي  وحتدياته  واأبرز املعوقات، م�ستعر�ساً مالمح قطاع مهم تفوق ا�ستثماراته اخلم�سة مليارات دولر. 

اأن مفهوم الطريان اخلا�س قد تطور يف الآونة  يف البداية اأعطى الأ�ستاذ الإدري�سي ملحة عن هذا القطاع احليوي، معترباً 

الأخرية ب�سورة عك�سية حيث اأنه يف الفرتة املا�سية كان ي�ستخدم بن�سبة %85 منه للرفاهية، فيما تغري هذا املفهوم يف وقتنا 

احلا�رص واأ�سبح ي�ستخدم بالن�سبة ذاتها ل�سالح الأعمال التجارية. م�ست�سهداً بالإح�سائيات الأخرية التي ترى اأن �سوق الطريان 

اخلا�س يف منطقة اخلليج حتقق منوا ملحوظا برغم التحديات التي واجهت القطاع  ب�سب  الأزمة القت�سادية العاملية وما 

خلفته من اآثار �سلبية طالت جميع اأن�سطة الأعمال والقطاعات القت�سادية. لفتاً اإىل الهتمام الكبري الذي توليه الكثري من 

ال�رصكات العاملية التي ت�سعى اإىل اإيجاد موطئ قدم لها يف �سوق الطريان اخلا�س يف منطقة اخلليج العربي.

ال�شعودية  ال�شعودية وطريان  العربية  الرابط بني اخلطوط اجلوية  وعن 

ال�شعودية  طريان  �رسكة  اأن  الإدري�شي  وجدي  الأ�شتاذ  و�شح  اخلا�س، 

للخطوط  القاب�شة  ال�رسكة  ت�شكل  التي  ال�رسكات  اإحدى  هي  اخلا�س 

الكبرية  الإمكانيات  من  مبا�رس  ب�شكل  ت�شتفيد  فهي  وبالتايل  ال�شعودية، 

بخربة  يتمتع  اخلا�س  ال�شعودية  طريان  اأن  خا�شة  ال�شعودية،  للخطوط 

طويلة يف جمال املناولة الأر�شية ب�شفة عامة، اإ�شافة اإىل خربتها املتخ�ش�شة 

خدمات  اإدارة  عرب  عاماً   30 من  لأكرث  واملمتدة  اخلا�س  الطريان  جمال  يف 

اخلا�س«.  ال�شعودية  »طريان  مــن  جزءا  اأ�شبحت  التي  اخلا�شة  الرحلت 

واأ�شار الإدري�شي اإىل اأن طريان ال�شعودية اخلا�س الذي بداأ عمله اأكرث من 3 

�شنوات، والذي يعترب اأول واأكرب �رسكة طريان عاملية متتلك اأ�شطول طائرات 

 800 من  اأكرث  اأ�شطولها  اأ�شتخدم  ولقد  »فالكون7اإك�س«،  طراز  من  خا�شة 

عميل من كبار ال�شخ�شيات ورجال الأعمال وال�رسكات تختلف مواعيدهم 

ورحلتهم، وتقدم ال�رسكة 3 خدمات وهي خدمة تاأجري الطائرات اخلا�شة، 

للطائرة  الأر�شية  املناولة  وخدمة  اخلا�شة،  الطائرات  ت�شغيل  وخدمة 

الطريان  �شوق  من   %  7 عامليا  ال�شعودية  �شوق  ت�شكل  حيث  اخلا�شة، 

منها  طائرة   500 خليجيا  اخلا�شة  الطائرات  عدد  ويبلغ  العاملية،  اخلا�س 

ال�شعودية.  يف  طائرة   350
الأ�شباب  اإىل  الإدري�شي  اأ�شار  خلدماتهم،  ال�شوق  بحاجة  يتعلق  فيما  اأما 

التي دفعت اخلطوط ال�شعودية لدخول عامل �شوق الطريان اخلا�س، وقال 

اإن الطلب على الرحلت اخلا�شة ميثل من 7 % من �شوق الطريان اخلا�س 

% من �شوق   70 العاملي يف منطقة اخلليج العربي، يف حني متثل ال�شعودية 

اخلليج، ومن هنا تت�شح احلاجة امللحة لوجود �رسكات طريان خا�شة تكون 

قادرة على الوفاء مبتطلبات هذه ال�شوق املتنامية يف املنطقة.

وب�شاأن متيزها عن غريها من �رسكات الطريان اخلا�س، قال الإدري�شي 

اإن ر�شالة SPA تكمن يف التفرد بتقدمي خدمات فائقة اجلودة والتميز، مما 

يك�شب ال�رسكة �شمعة عاملية رائدة يف هذا املجال، تنطلق من اأهداف اخلطوط 

التحتية  البنية  ت�شييد  يف  الإ�شهام  حيث  من  التنموية،  الوطنية  ال�شعودية 

خلدمات الطريان اخلا�س باملدن القت�شادية وال�شناعية وتغطية املحطات 

اململكة وخارجها،  الأخرى داخل  الطريان اخلا�س  التي ل تغطيها �رسكات 

وال�شيانة  والإدارة  والت�شغيل  الأر�شية  اخلدمات  توفري  اإىل  اإ�شافة 

اأنواع   اأبرز  حول  حديثه  الإدري�شي  ويتابع  اخلا�س.   القطاع  لطائرات 

الطائرات  من  اخلا�س  ال�شعودية  طريان   اأ�شطول  وموا�شفات  واأحجام  

وقدرات الطيارين ذوي اخلربة والتدريب العايل، فيقول: اإن اأ�شطول طريان 

 7X فالكون  اأربع طائرات من طراز  يتكون من   SPA ال�شعودية اخلا�س، 

الفخمة ذات احلمولة 14 راكباً ، اإ�شافة اإىل �شت طائرات هوكر 400XP ذات 

حمولة �شتة ركاب.

واأكد الإدري�شي اأن اخلطوط ال�شعودية ممثلة يف طريان ال�شعودية اخلا�س 

تعد اأول واأكرب �رسكة طريان يف العامل متتلك وت�شغل عدد وت�شم لأ�شطولها 

14 راكبا،  7اإك�س بحمولة  7X  الفخمة من طراز فالكون  طائرات الفالكون 

التي تتميز باملدى البعيد الذي ي�شل اإىل اأكرث من اإحدى ع�رسة �شاعة طريان 

دون توقف، م�شرياً اإىل اأنه مت توزيعها بني مطار امللك عبد العزيز الدويل يف 

جدة، ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س حتى يغطي بذلك اأ�شطول طريان 

ال�شعودية اخلا�س اأنحاء ومناطق اململكة كافة. واأ�شار الإدري�شي اإىل اأنه يتم 

حالياً فيما يتعلق بالطائرات ذات احلـمولة الكبرية التي لها �شوق وا�شعة 
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يف اململكة ال�شتعانة بطائرات اأ�شطول اخلطوط ال�شعودية ح�شب احلاجة، 

موؤكدا يف الوقت نف�شه اأن �شوق اخلليج تعد الأوىل عاملياً ل�رسيحة الطائرات 

كبرية  خربات  متلك  ال�شعودية  اخلطوط  اأن  الإدري�شي  واأ�شاف  الكبرية. 

م�شهوداً لها بالكفاءة العالية، حيث اإنها متتد اإىل اأكرث من 60 عاما، مبينا اأنها 

تت�شلح بكادر ب�رسي تلقى درجات عالية من التاأهيل والتخ�ش�س يف جميع 

املجالت املتعلقة باإدارة الطريان، م�شريا اإىل اأنه تتم حاليا اإدارة اأكرث من 10 

طائرات اإدارة كاملة و28 طائرة اإدارة جزئية من جميع الأنواع.

ومن جهة اأخرى اأ�شاد الإدري�شي بالتنظيم اجلديد ل�شوق الطريان اخلا�س 

الذي اأ�شدرته �شلطات الطريان والذي �شوف يق�شي على »ال�شوق ال�شوداء 

املحليني.  امل�شتثمرين  حلماية  املهمة  باخلطوة  وو�شفه  اخلا�س«  للطريان 

الأجنبية  ال�رسكات  ا�شتغلل   منع   اإىل  يهدف  اجلديد  التنظيم  اأن  موؤكداً 

الدول  مدن  بني  للأنظمة  خمالفة  برحلت  تقوم  والتي  اخلليجية  للأ�شواق 

اخلليجية وهو ما يوؤثر على �رسكات الطريان اخلا�س الوطنية التي ت�شتثمر 

يف الدولة ذاتها. واأ�شار اإىل اأن اململكة العربية ال�شعودية �رسعت يف تطبيق هذا 

التنظيم اجلديد حيث تعّد هيئة الطريان املدين ال�شعودية اأول جهة م�شوؤولة 

عن قطاع الطريان يف اخلليج تقوم ب�شن تلك ال�شوابط التي متنع ال�رسكات 

اإن  الإدري�شي  وقال  ال�شعودية.  املدن  بني  رحلتها  ت�شيري  من  الأجنبية 

بحيث  طريان  �شاعات  حتديد  التجاري  اخلا�س  الطريان  تاأجري  نظام  اأبرز 

الفنية واإجراء  الطائرة  تاأكيد �شلمة كل جوانب  10 �شاعات مع  ل تتجاوز 

ب�شكل فعلي  يتم  الأمر ل  اأن ذلك  اإىل  اأ�شهر، م�شريا   6 الرخ�شة كل  فح�س 

يف الطريان اخلا�س لل�شتخدام ال�شخ�شي والذي ل يلتزم مبعايري حمددة 

حيث اأن رخ�شة الطريان هي لل�شتخدام ال�شخ�شي وهو ما يعرف برخ�شة 

91 واأما رخ�شة الطريان اخلا�س التجاري تعرف برخ�شة 135 التي جتيز 

تاأجري  ان  الركاب حيث  ا�شتخدامه لعموم  التاأجري مما يجعل من اخلطورة 

يف  الوقوع  من  حمذراً  ال�شوداء.  ال�شوق  �شمن  يعترب  لطائراتهم  الأفراد 

% من رحلت الطريان اخلا�س عاملياً تعمل   50 اإن   خمالفة قانونية، حيث 

بطرق غري نظامية، عرب �شوق �شوداء، وميكن اأن يقع رجل الأعمال اأو �شيدة 

تنتهجه  الذي  الت�شديد  مع  وخ�شو�شا  قانونية،  مل�شائلت  �شحية  الأعمال 

الحتاد  يف  ع�شوا  اأي�شا  كوننا  ذلك  واأكد  واأمريكا.  الأوروبي  الحتاد  دول 

الأوروبي للطريان اخلا�س كذلك وت�شلنا كذلك جميع التعليمات اول باأول 

يف هذا ال�شاأن اأي�شا.

بدبي  امليبا  معر�س  خلل  اخلا�س  ال�شعودية  طريان  �رسكة  د�شنت  كما 

نظامها الرتفيهي على اأجهزة اليباد

 Inflight Entertainment System (IFE) App  والذي مت تزويد 

 7X الفالكون  طائرات  من  املكون  اأ�شطولها  منت  على  به  اخلا�شة  رحلتها 

ذات الثلث حمركات طويلة املدى وتعترب �رسكة طريان ال�شعودية اخلا�س 

عربية  خا�س  طريان  �رسكة  اأول  لركابها  الرتفيهي  النظام  لهذا  بتد�شينها 

اأحدث  با�شتخدامها  الرتقاء  نحو  جريئة  خطوة  وهي  اخلدمة  هذه  تقدم 

التقنيات واأرقاها يف �شبيل املزيد من الرفاهية لل�شفوة واجلدير بالذكر باأن 

هذا الربنامج يعمل يف دون الت�شال بالإنرتنت حفاظا على خف�س التكاليف 

يعد  تطبيق  طرح  من  اخلا�س  ال�شعودية  طريان  �رسكة  اإليه  �شعت  ما  وهذا 

فرتة  خلل  العميل  با�شتخدامه  ويقوم  اآخر،  تطبيق  لأي  حقيقياً  حتدياً 

الرحلة وحتى قرب الهبوط يتم اإ�شعاره اآلياً من نف�س التطبيق بذلك وباإمكانه 

تعبئة منوذج انطباع الراكب على اخلدمات املقدمة خلل الرحلة منذ بدايتها 

وحنى و�شوله اإىل املحطة املن�شودة وقد حر�شت طريان ال�شعودية اخلا�س 

التقييم املبا�رس على الطائرة ليكون هنالك ال�شتفادة باآراء  على تواجد هذا 

واقرتاحات تعزز التوا�شل مع العميل مبا�رسة وحت�شني اخلدمة حيث تقوم 

التقييم ومن ثم ي�شلم  املعنية بذلك بالقيام بواجبها فور تلقيها هذا  الإدارة 

العميل اجلهاز للم�شيفة. 

كالتايل:  وهي  التوقعات  فاقت  الذي  مبحتوياته  الرتفيهي  النظام  وميتاز 

التي  الطائرات  واأنواع  بال�رسكة  التعريف   ، ال�شفر  ودعاء  الكرمي  القران 

تقوم بتاأجريها �رسكة طريان ال�شعودية اخلا�س، وبطاقة الأمن وال�شلمة 

اخلا�شة بطائرات الفالكون والهوكر.

اختيار  للعميل  وميكن  اخلا�س،  ال�شعودية  طريان  اأخبار  اأحدث  وكذلك 

اإليكرتونية متنوعة من  2000 �شحيفة  اأكرث من  اليومية من بني  �شحيفته 

كافة دول العامل وتعدد لغاتها مع  جمموعة من الربامج ال�شوتية واملرئية 

والألعاب خمتارة.

ال�شابق وح�شاب  اأو حتديث ملفة  للعميل  كما ميكن عمل ملف �شخ�شي 

امل�شافات بني املطارات، وتقدمي معلومات عن ال�رسكاء كالفنادق وال�شيارات 

الفاخرة مزودة بال�شور عالية اجلودة وميكن من خللها احلجز والتوا�شل 

مع الفنادق او �رسكة ال�شيارات عرب و�شيلة ات�شال بجهة خم�ش�شة لتلبية 

رغباتهم .

وميكن طلب رحلة جديدة وتقيم العميل لرحلته اخلا�شة، ويقدم الربنامج 

باللغة العربية والإجنليزية.

ال�شعودية  الأ�شتاذ وجدي بن عبداهلل الإدري�شي رئي�س طريان  وقد كرم 

اخلا�س وع�شو جمل�س اإدارة احتاد ال�رسق الأو�شط للطريان اخلا�س قطاع 

التطبيق  لهذا  ح�رسي  كراعي  للت�شالت  ال�شعودية  بال�رسكة  الأعمال 

�شبكة  عرب  والت�شال  بالأجهزة  بتزويدها  له  اللوج�شتي  الدعم  وتقدمي 

املميز بناء على التفاقية  التطبيق  ا�شتخدامها يف تقدمي هذا  التي يتم   STC
التي اأبرمت بني الطرفني خلل معر�س GITEX املا�شي مبدينة دبي.

للطريان  البطنب  مبعر�س    PrivatAir �رسكة  مع   SPA وقعت  كما 

اخلا�س مبدينة اأبو ظبي ب�شهر مار�س 2013 وذلك للإرتقاء باخلدمة اجلوية 

وبلوغ اأعلى املعايري العاملية يف اخلدمات اجلوية على الطائرة وحتقيق عامل 

(النبهار) وهو الأهم يف خدمة عملئنا.
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يزال ال�شعب الأملاين يحافظ على متيزه وقدرته الدائمة على العمل والإبتكار، وهذه ق�شة �شيدة املانية 

اإلكا حتب ال�شفر وتناول الطعام اجليد يف نف�س الوقت، وحتى تربط بني هاتني الهوايتني فكرت  تدعى 

واأبدعت ثم اأن�شاأت م�رسوعاً �شياحياً هو الأول من نوعه يف املانيا عبارة عن برنامج �شياحي اأطلقت عليه 

ا�شم »طعام العامل« للتعريف باأف�شل املطاعم التي ميكن اأن تزورها وتتناول الطعام فيها خلل ال�شفر والرتحال. 

تنظيم  يف  وبداأت  املتميز  م�رسوعها  واأ�ش�شت  كمعلمة  عملها  اإلكا  ال�شيدة  تركت  �شنوات  خم�س  حوايل  ومنذ 

رحلت للتعريف باأف�شل الأكلت واملطاعم يف املدن الأملانية، وبداأت مع برلني، ثم دري�شدن، هامبورغ، ليبزغ، 

اأي  اأن تعرف يف كل مدينة تزورها  الطعام وحتب  تناول  اإنها �شخ�شيا حتب  اإلكا  كولونيا، ثم ميونيخ. وتقول 

مطعم يقدم الطعام الأف�شل. وفى مدينة كولونيا مثلً اأقام  مهاجرون ايطاليون مطاعم ت�شتقبل زبائنها بتحية 

»بوجنورنو« اأي �شباح اخلري باليطالية بالإ�شافة لنوعية الطعام الذي تقدمه من مثلجات جبنة اجلورجونزول 

اإىل الب�شكويت الزهري الإيطايل املعروف.

التي تقدم وجبات �شهية وقوائم طعام متميزة، وغالبا ما يقف �شاحب  اإنها تختار فقط املطاعم  اإلكا  وتقول 

املطعم يف املطبخ بنف�شه، وهذه اإ�شارة على اأن �شاحب املطعم اأو القهوة يهتم بنوعية ما يقدمه لزبائنه. كما توؤكد 

باأنها تريد اأن تدعم املطاعم ال�شغرية بعد اأن بداأت املطاعم الكبرية تناف�س املطاعم ال�شغرية التقليدية وتق�شي 

عليها، وهو ما يعني فقدان جزء من الثقافة التي يجب احلفاظ عليها.

 وتختار اإلكا قائدي رحلتها بحذر اإذ يجب اأن يكونوا من �شكان املنطقة ويعرفونها جيدا، فهم وحدهم ميكنهم 

رواية ق�ش�س حقيقية عن هذه الأماكن، ويجب اأن ي�شعر امل�شارك باأنه ي�شاحب �شديقاً يف رحلتة حول املدينة. 

 ول يتحم�س لهذا النوع من الرحلت كبار ال�شن فقط، بل اأن كثريا من ال�شباب يحب اأي�شاً الن�شمام اإىل رحلة 

تعرفهم باأف�شل مطاعم املدينة،  فال�شباب يرغبون دائماً باكت�شاف اجلديد بعيدا عن تاأثري الآخرين. 

وت�شجل هذه الرحلت الأن جناحاً واإقبالً �شديداً حيث يحر�س عدد كبري من زوار و�شيوف املانيا على زبارة 

مطاعمها املتميزه ويتمتعوا مبذاقها الطيب.

ال
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