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�أهال بكم يف «�سان موريتز» جوهرة منتجعات الألب
ال�سوي�رسية والأكرث ت�شب ًعا بالتقاليد يف منطقة الألب،
وحتى ا�سمها يتمتع باحلماية كعالمة على اجلودة ويعادل،
يف جميع �أنحاء العامل ،الأناقة والذوق الرفيع واالمتياز.
ومبوقعه الرائع يف وادي �إجنادن ال�ساحر ف�إن منتجع «�سان
موريتز» ي�شتهر باجلمال الأ�صيل �صي ًفا و�شتا ًء ،يف �أ�سلوب
ٍ
راق و�شيق ،ب�سحره العاملي الفريد.

لوزان  ..هى املكان الأمثل لال�ستمتاع بالرفاهية واحلياة
العائلية ،فبموقعها املثايل يف قلب �أوروبا متتلك لوزان
رابع مدن �سوي�رسا كل املكونات ال�رضورية التي جتعلها
من �أجمل �أماكن الإقامة و�أجنحها ،فجولة ت�سوق فرتة بعد
الظهر يف بوتيكاتها الفاخرة� ،أو عدة �ساعات من العناية
بال�صحة والعافية وا�ستعادة احليوية والن�شاط يف �أحد
منتجعاتها ال�صحية فئة  5جنوم.

بوخرير  ..متجر �سوي�رسي تقليدي لل�ساعات الفخمة
واملجوهرات الفاخرة وهو من املتاجر التي متتلكها
وتديرها �أ�رسة وله باع طويل يف عامل ال�ساعات واملجوهرات
الفاخرة �أكرث من �أي متجر مماثل يف �أوروبا.
وعندما افتتح رجل الأعمال كارل فريدري�ش بوخرير �أول
متجر له لل�ساعات واملجوهرات مب�ساعدة زوجته ال�سيدة
لويز عام  1888كان يف احلقيقة ي�ضع حجر الأ�سا�س
مل�ؤ�س�سة عظيمة النجاح �سوف متتد ل�سنوات طويلة.

جنحت جمموعة م�ستح�رضات SwissCode Pure
يف فك رموز ت�شفريعملية جتديد الب�رشة مما جعلها
م�ستح�رضات عالية االداء جنحت يف تلبية االحتياجات
اخلا�صة للعناية بالب�رشة ،وقد ا�ستطاعت SwissCode
� Pureأن تكت�شف م�شاكل الب�رشة الأكرث �شيوعا ،وتقدم
حاليا ً جمموعة م�ستح�رضات حتمل ا�سمها حتتوي على �أنقى
و�أقوى املكونات الأ�سا�سية الفعالة .وبدون �شك �ستكون
النتيجة النهائية هي :ب�رشة �شابة ن�رضة من ال�صعب
احل�صول عليها من �أية م�ستح�رضات �أخرى.

�آن�-صويف بيك هي �شيف مطعم ميزون بيك يف فندق
بوريفاج لوزان وحا�صلة على  3جنوم من دليل ميت�شيلني
و  4جنوم من دليل بوتان جورمان و  20نقطة من دليل
جولت-ميلو و  4جنوم من دليل �شامبريار وقد �ألفت عدة
كتب منها �سكوك 1-و�صفات لكل الأيام و�سكوك2 -
و�صفات للمتلقني وهما درو�س يف فن الطبخ.

كانت �أجرا�س البقر ال�سوي�رسي يف املا�ضي البعيد تعك�س
تقريبا مثل املا�س ،وكلما كان
حجم ثروة املزارع ،كانت
ً
كبريا كلما كان مالك البقر �أكرث ثرا ًء؛ وكانت
حجم الأجرا�س
ً
ت�ستخدم يف تزيني الأبقار يف املنا�سبات اخلا�صة ،وكان
بع�ضها �شديد التعقيد يف تفا�صيل �صناعته وزخرفته
بحيث يفوق ثمنه ثمن البقرة التي ترتديه.

من �إبداعات بوخرير

�أريان �إيهرات املدير التنفيذي
لهيئة ال�سياحة �إجنادن � /سان موريتز
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�آن�-صويف بيك

الثلج :الذهب الأبي�ض
يف �سان موريتز

لوزان
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�أنا من �أ�شد املعجبني باملوقع الإخباري ال�سوي�رسي «�سوي�س �إنفو» خا�صة الن�سخة العربية منه
لأنها تعترب نافذة مفتوحة على الثقافة ال�سوي�رسية وتعطي قراءها الفر�صة ملتابعة ماذا يدور
داخل املجتمع ال�سوي�رسي وكيف يفكر ال�سوي�رسيني وكيف يتعاملون مع ق�ضاياهم املختلفة،
وقد لفت انتباهي جمموعة من املقاالت التي وجدتها ت�ستحق الت�أمل وامل�شاهدة ،منها مقالة
تت�سائل فيها كاتبتها �سوزان فوجيل عما �إذا كان ال�سوي�رسيني ي�أكلون القطط والكالب،
وب�رصاحة كان العنوان واملو�ضوع �صادما ً يل ،و�أعتقد �إنه كان �صادما ً لكل من قر�أه ،خا�صة و�أننا
نعرف �أن القطط والكالب من احليوانات املدللة جدا ً يف �سوي�رسا؟
يقول التحقيق �أن القانون يف �سوي�رسا ال مينع ا�ستهالك القطط والكالب ،وهى حقيقة مروعة
بالن�سبة ملحبي احليوانات الأليفة ،ولكن تظل الظاهرة نادرة ،مما يجعل بع�ض املخت�صني �إىل
الت�شكيك يف احلاجة لفر�ض حظر يف هذا املجال �أو اعتماد مبادئ توجيهية بخ�صو�ص ممار�سات
الذبح ،وقد ن�رشت �صحيفة يومية �سوي�رسية ت�صدر باللغة الأملانية وت�سمى «تاج�س �أنت�سايجر»
مقاالً عن قيام بع�ض الأ�شخا�ص عن �أكلهم �أحيانا ً حلوم القطط والكالب ،ويقول ديني�س تورنر،
�أحد الأطباء النف�سيني للحيوانات يف مدينة زيوريخ �إنه �سمع عن هذا ولكنه يعتقد �إنه �شيئ
نادر للغاية و�أن الظاهرة لي�ست منت�رشة على نطاق وا�سع ولي�س هناك �رضورة لإ�صدار قانون ما
ملنعها ،بينما ال تتفق مارتينا كارل رئي�سة املجموعة ال�سوي�رسية للدفاع عن حقوق احليوانات
معه يف ذلك �إذ تعتقد �أن ن�سبة �أكلة حلوم القطط والكالب ت�صل يف �سوي�رسا �إىل  ٪ 3و�أكدت
�أن منظمتها تقوم الأن بتجميع التوقيعات الالزمة للدعوة �إىل حظر هذه املمار�سة ،وتقول �أنه
يجب جترمي عملية تربيتها من �أجل �إطعام الب�رش و�أن ي�صبح ذلك جرمية يعاقب عليها القانون
 ،وقد جمعت منظمتها �أكرث من �ألفي توقيع حتى الأن ،وكانت جمعية �أخرى للرفق باحليوان قد
جمعت حوايل �ستة �آالف توقيع عام  1993لنف�س الغر�ض ،ولكن الربملان ال�سوي�رسي ر�أى �أن ال
�رضورة لتقنني عادات النا�س الغذائية ،ومع ذلك مينع يف �سوي�رسا بيع حلوم الكالب والقطط يف
حمالت اجلزارة واملطاعم على �سبيل املثال� .أما رئي�س منظمة «حماية احليوانات يف �سوي�رسا»
وهى �أكرب جمعية يف �سوي�رسا للرفق باحليوان فريى �أن ن�سبة الـ  3٪التي تدعيها مارتينا كارل
عالية جدا ً ورمبا تكون بعيدة كل البعد عن احلقيقة.
وعموما ً يبقى الأمر حمل اختالف ووجهات نظر بني الدار�سني و�أع�ضاء جمعيات الرفق باحليوان،
وبينما يرى البع�ض �أن الأمر نادر احلدوث وال ي�ستحق الدرا�سة �أ حتى لإ�شارة �إليه ،يرى البع�ض
الأخر �إنه يحدث والبد من درا�سته والتعامل معه قانونيا ً
وعموما ً ت�شري بع�ض الدرا�سات �أن املو�ضوع له جذور ثقافية و�أن الأوربيني مثالً ي�ستهلكون
الأرانب والأبقار وهو ما يثري الإمتعا�ض وعدم القبول يف �أماكن �أخرى يف العامل ،وبينما تتوفر
حلوم اخليل يف �سوي�رسا ،جندها غري مقبولة يف دول �أخري جماورة.

النا�شر
�إميان �شعبان

رئي�س التحرير
ل�ؤل�ؤة الألب
العدد اخلام�س ع�رش فرباير  - 2013فرباير2014
جملة �سياحية ن�صف �سنوية ت�صدر باللغة العربية للتعريف
ب�إمكانات �سوي�رسا ال�سياحية.
4

�أبوالوفا بدور

E-mail: a.badour@gmail.com

ت�صدر عن:

�رشكة ترافل وورلد للإ�صدارات ال�سياحية � -إجنلرتا

Cairo office: 13 Abdalla Tahr st.
Nasr City - Cairo, Egypt.
Tel. +20222743513
E-mail: swissra2001@bluewin.ch
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Many thanks for Swiss Tourism,
Swiss info and the other Tourism
offices for their kind cooperation.
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ال ترتك �سوي�رسا �أية فر�صة لعمل �شيئ جديد وفريد ومن وراءه فائدة �إال وفعلته ،وبالطبع
بالطريقة ال�سوي�رسة املعهودة ،وتخطط ال�سلطات ال�سوي�رسية الأن لإن�شاء متحف فريد من
نوعه يف املنزل الذي كان يقيم فيه املمثل الكوميدي �شاريل �شابلن يف �سنواته الـ 25
الأخرية من عمره بعدما ا�ضطر للإنتقال �إىل �سوي�رسا والعي�ش بها بعدما اتهم يف اخلم�سينات
من قبل الواليات املتحدة بالتعاطف مع ال�شيوعيني.
�سوف ي�ضم املتحف جمموعة كبرية من مقتنياته ال�شخ�صية التي تركها عند وفاته ،كما
�سيتم الإ�ستعانه ب�أحدث ما و�صل �إليه العلم والتكنولوجيا يف عامل املتاحف واملعار�ض
العدد املتوقّ ـع للزوار� 300 :ألف زائر �سنويا ً.
تبلغ م�ساحة املُـمتلكات التابعة لعائلة �شابلن 132.858مرتا مر ّبـعا ،بالإ�ضافة �إىل املزرعة التي م�ساحتها 1572
مرتا مر ّبـعا ،واملرافق وم�ساحتها  1572مرتا مر ّبـعا ،واملباين اجلديدة وم�ساحتها  2000مرتا مر ّبـع وقد عا�ش
�شابلن يف منطقة رائعة من الريفريا ال�سوي�رسية ت�سمي «منوار دو لو بان» يف قرية �صغرية ا�سمها كور�سيري تطل
على مدينة فيفي ال�شهرية.
وقد مت العثور على ممول للم�رشوع خا�صة و�أنه
ينتظر �أن يحقق املتحف ربحا ً على املدى الطويل
بالإ�ضافة لقيمته املعنوية والفنية ،وقد �أعرب منتجع
تزلج فرن�سي عن ا�ستعداده ال�ستثمار  9.5مليون فرنك
يف املتحف ،ومن املقرر البدء ببناء املتحف يف �شهر مايو
من العام اجلاري ومن املنتظر �أن ي�ستقبل املتحف �أول
زواره يف عام .2015
وكانت والدة ال�سري �شارلز �سبن�رس �شابلن يف 16
�أبريل عام  1889يف ا�ستلني� ،إحدى الأحياء ال�شعبية
من لندن يف منطقة �شعبية يف �رشق لني يف لندن ،لأبوين
فنانيْـن مو�سيقييْـن ،وتويف يوم  25دي�سمرب 1977
يف منزله �أو منفاه الذي اختاره بعيدا ً بلده يف اجلنوب
وكاتب �سيناريو
ال�سوي�رسي .وعمل �شابلن خُمرِجا
َ
ـلحـنا وحم ِّر َر �أفالم.
و ُمـنتجا و ُم ِّ
ً
وقد بلغ جمموع �أفالمِـه  80فيلما ق�صريا ومط ّوال
على مدى  50عاما من عطائه الفنّـي ،ومنها �أكرث من 70
فيلما ب�شخ�صية �شارلو ،التي ظهرت للمرة الأوىل عام
.1914
ويف عام  1903بد�أ م�سريته الفنية من خالل امل�رسح،
ثم انتقل �إىل ال�سينما يف الواليات املتحدة عام .1908
وقد ا َّتـهمه املكارثيون بال�شيوعية عام ُ ،1953
فطرد من
الواليات املتحدة وانتقل للعي�ش يف مدينة فيفي ،وفيها
وافته املَـنية يف  25دي�سمرب .1977
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متثال شاريل شابلن من الربونز عىل ضفاف البحرية يف فيفيه.

كانت الدببة تعي�ش لزمن طويل يف �سوي�رسا وقد تعر�ضت لعمليات �صيد مكثفة حتى
�أنها انقر�ضت بالكامل يف �سنة  1904وكان الدب البني يعي�ش يف �سوي�رسا ملئات
ال�سنني ولكنه تعر�ض يف القرنني  18و  19لعمليات �صيد مكثفة �أدت يف نهاية
املطاف �إىل انقرا�ضه.
ولقد مت الق�ضاء على �آخر دب يف �سنة  1904يف منطقة فال �سان �شارل ،ولكن منذ
�سنة  2005بد�أ حوايل � 7أو  8حيوانات دببة (برية) مفرت�سة يف الهجرة من مقاطعة
ترينتينو ب�شمال �إيطاليا مرورا بـ�أونتارن غادين ،وانطالقا من ذاك املكان باتت
تتكاثر وتنت�رش �شيئا ف�شيئا يف منطقة جبال الألب ب�أكملها.
ولكن الإمر يختلف يف مدينة برين العا�صمة بعد افتتاح «بري بارك» �أوحديقة الدببة
اجلديدة والتي تعترب من معامل املدينة ال�سياحية والثقافية.
وتقع احلديقة على م�ساحة � 6آالف مرت مربع يف بيئة طبيعية رائعة على �أطراف
املدينة القدمية يف برين وهي من الأماكن املو�ضوعة على قائمة اليون�سكو للرتاث
�شعارا لها بيت جديد يتمتع فيه
العاملي ،وقد �أ�صبح للحيوان الذي اتخذته املدينة
ً
مب�ساحات �شا�سعة ميرح فيها كما ي�شاء ويتكاثر �أي�ضا ً كما ي�شاء ،و�سوف �سيتمكن
الزوار من م�شاهدة ومتابعة الدببة عن قرب يف بيئتهم الطبيعية.

قد يتعجب البع�ض من �أن عدد كبري من الأدوات التي ي�ستخدمها يومي ًا بدون �أن يفكر من اخرتعها
�أو متي مت ا�ستخدامها �أول مرة� ،أن كثري من هذه الأدوات �أ�صلها �سوي�سري و�أن �أول من اخرتعها
كان �سوي�سري ،فمث ًال كانت �شركة الألومينيوم ال�سوي�سرية «�ألو�سوي�س» هى �أول �شركة ت�صنع ورق
الألومنيوم عندما �أنتجت لفافة قطع ال�شوكوالتة التي حتظى ب�شهرة عاملية.
�أما الآلة الكاتبة املحمولة فقد انتجت عام  1935بوا�سطة خمرتع �سوي�رسي ،وكذلك احلال
مع الكيكبورد اخلا�ص بالكمبيوتر واخرتعه رجل الأعمال ال�سوي�رسي ومي �أوبوتر والذي
اخرتع �أي�ضا ً الـ�سكيت �سكوتر ال�صغري الذي يزن  2.7كيلوغراما فقط وقد تطورت جمموعة
منتجات �رشكته و�ضمت منتجات �أخرى مثل «�سكيتبورد» وامليكروبورد اجلديد.
ويف عام  1981ابتكرت �رشكة «لوجيتيك» ،التي �أ�س�سها جون دانييل نيكو ودانييل بوريل،
فـ�أرة احلـا�سوب كمنتج ملعالج احلروف .وتزن هذه ال�رشكة اليوم بليون دوالر �سنويا ،وميكن
لها �أن تدعي �أنها طورت ال�صيغة احلديثة لف�أرة الكمبيوتر.
�أما �سـحـابات ريري فظهرت �أول مرةيف عام  1923بعد �أن طورها «مارتني فينرتهالرت» من
�سانت غالن على �أ�سا�س �صناعي وا�شتهرت تلك ال�سحابات التي حملت عالمة «ريري» بجودتها.
وبعد ح�صوله على ثروة كبرية بف�ضل هذا االخرتاع ،بذر فينرتهالرت �أمواله ثم �أر�سل �إىل
م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية.
�صممت
�أمامرب�شة البطاط�س امل�سماة «ريك�س» فقد ا�شتهرت يف جميع �أنحاء العامل .وكانت قد ُ
ملنع اخرتاق ال�شفرة لعمق اخل�رض للتمكن من حت�ضريها ب�أ�سلوب �أقت�صادي� .أما خمرتع هذه
املرب�شة فهو �ألفريد نيويكتزيرال ،ال�سوي�رسي �إبن مهاجرين برو�سيني ،وقد �أ�س�س �رشكتة
« »Zena AGالتي مازالت ت�صنع وتبيع املرب�شة حتى يومنا هذا.
�أما الال�صق املعروف با�سم «ال�صق فيلكرو» فقد خطرت فكرته بذهن جورج دو مي�سرتال
عندما الحظ �أن الثمار ال�شائكة تعلَـق بقما�ش �رسواله عندما يقوم بجولته م�شيا برفقة كلبه.
لذلك ،قرر تقليد ما يحدث يف الطبيعة ،و�صمم ال�صقا ً فريدا ً بوجهني :على الأول ،معقفات قا�سية
م�شابهة لل�شوك وعلى الثاينُ ،عـ َقـد رقيقة مثلما يوجد يف بع�ض الأن�سجة� .أطلق على اخرتاعه ا�سم
فيلكرو « ،»Velcroوهو مزيج من كلمتي القطيفة  Velourوالكرو�شيه.
�أما �آالت الك�شف بالأ�شعة ال�سينية فقد اكت�شفت على يد �سوي�رسي �أي�ضاً ،وكان ويلهيلم
رونتينغن ،الأملاين املولد ال�سوي�رسي الإقامة قد در�س الفيزياء وح�صل على الدكتوراه من املعهد
التقني الفيدرايل العايل يف زيورخ .بعد ذلك ،قدم م�ساهمة مهمة يف جمال الطب والفيزياء ،عندما
اكت�شف عن طريق ال�صدفة ما �أ�سماه ب�أ�شعة � xأو الأ�شعة ال�سينية يف �سياق بحثه عما ُيـعرف
بالكمية املجهولة يف مادة اجلرب.
ويف عامل الـطاقة ال�شم�سية اخرتع هورا�س بينيديك ،وهو رائد يف جمال قيا�س الآالت ،جهاز
قيا�س �أ�شعة ال�شم�س امل�سمى «هيليوتريموميرت» حوايل عام  ،1780وهو اجلهاز الذي مهد
للخاليا ال�ضوئية يف ع�رصنا هذا.
عن �سوي�س �إنفو:
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يعترب مهرجان املنحوتات الثلجية من
عالمات جريندلفالد ال�شهرية ويرجع
تاريخه �إىل �شهر مار�س عام 1983
عندما قام طاقم تليفزيون ياباين
بتد�شني �أول حدث لفن نحت الثلج
كعملية ترويجية يف جريندلفالد ،ومت
نحت متثال ثلجي كبري ميثل الأيقونة
ال�سوي�رسية ال�شهرية «هايدي» والذي
يتمتع ب�شهرة وا�سعة يف اليابان كرمز
ل�سوي�رسا .ا�ستلها ًما من هذه املنا�سبة قررت هيئة ال�سياحة يف جريندلفالد
اال�ستمرار يف م�سابقات النحت تلك كل �شتاء.وتزامن مع احلدث الأول عام
� 1983أحداث �شعبية وريا�ضية �أخرى بحيث �أ�صبح �أ�سبوع نحت الثلج هذا
�إثرا ًء ها ًما للعرو�ض التي يقدمها منتجع جريندلفالد .و�رسعان ما اجتذب
العمل الفني للم�شاركني اهتمام ال�ضيوف وع�شاق الفن من �سوي�رسا ودول
�أخرى .وكانت الن�سخة الثانية للمهرجان حتت ا�سم «احليوانات املهددة
باالنقرا�ض» وا�شرتك فيها  3فرق من �سوي�رسا و�أملانيا واليابان و�أقيمت يف
مار�س  ،1984ولكن امل�شاركني �أدركوا �رسي ًعا �أن الن�سخ املقبلة من املهرجان
يجب �أن ُتقام يف �شهر يناير مراعاة للظروف اجلوية .واتخذت الن�سخ التي
تلت �شكل امل�سابقات وكان هناك حمكمني ودرجات وما �إىل ذلك ،ومن ثم
بد�أت �شهرة هذا املهرجان تتزايد �سنة بعد �أخرى.
وجدير بالذكر �أن �أول جلنة منظمة للمهرجان ت�شكلت يف يناير 1984

وكان �أول رئي�س لها ل�ستة �شهور فقط
هو «جو لوجن» املدير الأ�سبق لهيئة
ال�سياحة املحلية ،ويف خريف العام نف�سه
�أ�صبح مدير الهيئة اجلديد نف�سه «هاينز
�شالبي» رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان
حتى عام  .1989وتدعم هيئة ال�سياحة
يف جريندلفالد هذا املهرجان بالإ�ضافة
�إىل امل�ساعدة القيمة من الفنادق مبا تقدمه
من غرف وطعام ،وبلدية جريندلفالد
وال�سكك احلديدية التي توفر رحلة جمانية للفنانني امل�شاركني �أثناء
املهرجان .وميكن �أن يتمم املهرجان ب�أعمال نحتية يف املنطقة املحلية للتزحلق
على اجلليد ،كما �أ�صبحت «فري�ست» و«مينلي�شني» و«�رشيكفيلد» و«بودمي»
مواقع ملنحوتات ثلجية �أخرى تقوم بها فرق غري م�شرتكة يف املناف�سة ملجرد
املتعة الفنية وهي تعترب �إ�ضافة مرحبًا بها وحتظى باحرتام كبري .كما
ي�شارك منذ عدة �سنوات ف�صل مدر�سي من جريندلفالد يف «بارت�سبالت�س»
يف نحت متثال ثلجي خا�ص بها ويعترب ذلك حتال ًفا قي ًما من ال�سكان املحليني.
وتعترب الأم�سية ذات الأ�ضواء اخلا�صة وحفل اخلتام هي �أجمل حلظات
خ�صي�صا �إىل جريندافالد
املهرجان و�أ�شهرها ،وي�سافر الكثري من النا�س
ً
لي�ستمتعوا بالأعمال الفنية املبهرة .وميكن �أن ي�ستمتع الزائرون مب�شاهدة
التماثيل الثلجية اخلا�صة باملهرجان لأ�سبوع �آخر بعد �أ�سبوع املهرجان
وذلك �إذا ما �سمحت الظروف اجلوية وحالت دون ذوبان التماثيل الثلجية.

عترب مهرجان املنحوتات الثلجية من عالمات جريندلفالد ال�شهرية ويرجع
تاريخه �إىل �شهر مار�س عام  1983عندما قام طاقم تليفزيون ياباين
بتد�شني �أول حدث لفن نحت الثلج كعملية ترويجية يف جريندلفالد،
ومت نحت متثال ثلجي كبري ميثل الأيقونة ال�سوي�رسية ال�شهرية «هايدي» والذي
ا�ستلهاما من هذه املنا�سبة قررت
يتمتع ب�شهرة وا�سعة يف اليابان كرمز ل�سوي�رسا.
ً
هيئة ال�سياحة يف جريندلفالد اال�ستمرار يف م�سابقات النحت تلك كل �شتاء.وتزامن
مع احلدث الأول عام � 1983أحداث �شعبية وريا�ضية �أخرى بحيث �أ�صبح �أ�سبوع نحت
هاما للعرو�ض التي يقدمها منتجع جريندلفالد .و�رسعان ما اجتذب
الثلج هذا �إثرا ًء ً
العمل الفني للم�شاركني اهتمام ال�ضيوف وع�شاق الفن من �سوي�رسا ودول �أخرى.
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مل ي ُعـد جمال �سوي�رسا الطبيعي مبفرده كافــيا الجــتذاب ال�سياح ،لذلك قررت
�سوي�رسا تخّ�صي�ص ماليني الفرنكات لتعزيز ومكاف�أة املبادرات الإبتكارية
يف القطاع ال�سياحي ،ومن بينها م�رشوع جديد ُيــعلّم �أهايل املنتجعات اجلبلية
اللّطافة وح�سن ال�ضيافة وبالطبع الإبت�سامة.
مكتب ال�سياحة الإقليمي بوادي منطقة �أجنادين العليا يف كانتون جراوبوندن
ط ّور برنامج تدريبي على �إظهار دفئ الرتحاب والت�آلف ردا على �سمعة

«الإفتقار للمعاملة الودودة» التي تردد وجودها يف بع�ض املنتجعات اجلبلية.
توجب علينا اعتماد
وتقول مديرة «م�رشوع املعاملة الودودة»« :يف البدايةّ ،
نهج ا�ستباقي للغاية ،بحيث كنا نذهب �إىل ال�رشكات والفنادق ون�س�أل
م�س�ؤوليها �إن كان ب�إمكاننا تلقني هذا ال�سلوك �أو ذاك ملوظفيها ،ولكن
اليوم ،عدد كبري من الفنادق وال�رشكات هي التي باتت تت�صل بنا وذلك بال
�شك بعد جناح امل�رشوع و�إ�ضافة الإبت�سامة كمنتج �سياحي جديد

تفتحت م�ؤخ ًرا �أكرب زهرة يف العامل يف بازل وهي النبتة العمالقة التي تعترب �أكرب �أزهار العامل غري املتفرعة
والتي يبلغ طولها  2,27مرت وتتفتح لب�ضعة �أيام فقط مرة كل ب�ضع �سنوات .ا�سم الزهرة هو «تايتان
�أروم» وتنمو �أ�صال يف غابات �سومطرة وهي لي�ست فقط �أكرب زهرة يف العامل ولكنها � ً
أي�ضا الأ�سو�أ رائحة
حيث تطلق رائحة ت�شبه اللحم املتعفن ،وحل�سن احلظ ف�إنها ناد ًرا ما تنمو خارج بيئتها الطبيعية .وكان
من حظ حديقة النباتات ال�سوي�رسية �أن تتفتح فيها زهرتان من هذا النوع يف � 18شه ًرا فقط وكانت �آخر
مرة تفتحت فيها «تايتان �أروم» يف �أبريل  ،2011وقبل ذلك مل تتفتح هذه الزهرة يف �سوي�رسا �إال عام
 1936فقط .وو�ضعت الزهرة املتفتحة حتت عد�سات كامريات الإنرتنت ليتمكن جميع احلري�صني على
ر�ؤية هذا احلدث النباتي املميز من �أخذ ملحة منه� ،أما الآخرون الذين ال تنفرهم الرائحة الكريهة للزهرة
فيقومون بزيارة حديقة النباتات ال�سوي�رسية يف بازل مل�شاهدة تفتح هذه الزهرة العمالقة ب�أعينهم .وكان
�آخر تفتح لزهرة «تايتان �أروم» يف بازل قد اجتذب حوايل � 25ألف زائر.
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تفتخر �سوي�رسا بحملها الكثري من الألقاب ،فالبع�ض يطلق عليها
بلد ال�ساعات وال�شيكوالتة والبع�ض يحلو له �أن يلقبها ببلد اجلنب
واللنب والأبقار ،ولكن لأهل �سوي�رسا ر�أي �آخر فهم يحبون �أن يطلقوا
علي بلدهم بلد الإحتفاالت واملهرجانات حيث يحتفل ال�سوي�رسيني
باملئات من املهرجانات والإحتفاالت ال�سنوية التي يدور معظمها حول
الطبيعة التي يعي�شون فيها ،فالربيع له مهرجان و�أي�ضا ً ال�شتاء والثلج
لهما مهرجان ،وملو�سم احل�صاد مهرجان كما ملو�سم جمع املح�صول،
وللغابات ولطرد الأرواح ال�رشيرة مهرجان.
وال �شك يف �أن عدد كبري من �شعوب العامل يحتفلون بنف�س املنا�سبات
ولكن الأمر يف �سوي�رسا قد يكون خمتلفا ً كثريا ً ،فالإحتفاالت يف كل
مدينة وقرية وتقريبا ً طوال �أيام العام وهم ي�ستغلونها يف الرتويج
ال�سياحي والثقايف ،لدرجة �أن عدد لي�س بالقليل من هذه املهرجانات
ي�أتي لها ال�سياح خ�صي�صا ً من جميع �أنحاء العامل.
ودائما ً ما ترتجم الق�ص�ص الدينية القدمية وق�ص�ص ال�ساحرات
ال�رشيرات وق�ص�ص الزراعة واحل�صاد ورجل الق�ش (الفزاعات) �إىل
مهرجانات �سنوية يف �أيام معينة وتتميز مهرجانات �سوي�رسا ب�إ�شرتاك
عدد كبري من �أهل البلدة �أو املدينة يف املهرجان وي�ستوي يف ذلك
الرجال وال�سيدات والأطفال ،وغالبا ً ما يرتدي امل�شرتكني يف املهرجان
مالب�س معينة تختلف تبعا ً لطبيعة املهرجان نف�سة و�إن كانت جميعا ً
ت�شرتك يف غرابة الت�صميم وزهو الألوان بالإ�ضافة �إىل دقة ال�صنع،
وتدل هذه املالب�س دائما ً عن تاريخ املهرجان واملنطقة التي يوجد
فيها وبالطبع �سبب �إقامته.
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�أهال بكم يف «�سان موريتز» جوهرة منتجعات الألب ال�سوي�سرية
تعترب «�سان موريتز» من منتجعات ق�ضاء العطالت
الأكرث ت�شب ًعا بالتقاليد يف منطقة الألب ،وحتى ا�سمها
يتمتع باحلماية كعالمة على اجلودة ويعادل ،يف جميع
�أنحاء العامل ،الأناقة والذوق الرفيع واالمتياز.
ومبوقعه الرائع يف وادي �إجنادن ال�ساحر ف�إن منتجع
«�سان موريتز» ي�شتهر باجلمال الأ�صيل �صي ًفا و�شتا ًء،
يف �أ�سلوب ٍ
راق و�شيق ،ب�سحره العاملي الفريد.
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�إن �سان موريتز لي�ست جمرد قرية �أ�صبحت منتج ًعا لق�ضاء العطالت بل
هي مهد ال�سياحة ال�شتوية يف الألب منذ  1864ولذلك فلي�س ُم�ستغ َر ًبا �أنه
بعد ا�ست�ضافتها لأربع بطوالت عاملية للتزلج على اجلليد يف الألب يف �سنوات
 1934و 1948و 1974و 2003وبطولتني للألعاب الأوليمبية ال�شتوية
عامي  1928و 1948ف�إنها قد اختريت جمددًا لت�ست�ضيف بطولة العامل
الألبية للتزلج على اجلليد عام  .2017وعلى �أي حال ،ف�إن منتجع «�سان
موريتز» يدين ب�أهميته يف الأ�صل لينابيع املياه املعدنية التي كان النا�س
يتوافدون �إليها منذ � 3آالف �سنة وكان لها الن�صيب الأكرب يف ت�أ�سي�س القرية
عجب ال�ضيوف من جميع �أنحاء العامل ب�أ�سلوب
كمنتجع �صحي �صيفي .و ُي َ
احلياة الألبي الع�رصي الذي يجدونه هنا جم�سدًا يف فنادق الدرجة الأوىل
واملطاعم الرائعة ،كما �أن موقع املنتجع �أعلى البحرية ومناخه امل�شم�س
واملزيج اجلذاب من الطبيعة والريا�ضة والثقافة والن�شاط ت�ضافرت جميعها
لت�صنع �شهرته كجوهرة وادي �إجنادن و�أكرث املنتجعات اجلبلية ت�أل ًقا.
ويقدم املنتجع طوال العام تنو ًعا مذهال من الأحداث الريا�ضية والثقافية
من �سباقات اخليل الدولية على اجلليد «�سان موريتز تريف» منذ � ،1907إىل
فعاليات ك�أ�س العامل للبولو التي ُتقام على البحرية املتجمدة يف ال�شتاء ،ومن
مهرجان مو�سيقى اجلاز وملتقى ال�سيارات الربيطانية الكال�سيكية.
�أما الت�سوق يف �سان موريتز في�شتهر ب�إغرائه القوي وفتنته ال�شديدة
خا�صة يف �شارع فيا �سريال�س ال�ساحر الذي يعترب الأ�شد كثافة بني الأ�سواق
العامة املفتوحة التي تعر�ض املاركات ال�شهري ة يف منطقة الألب حيث تعر�ض
�أحدث مو�ضات الأزياء و�آخر �إبداعات املجوهرات يف حمالت �أنيقة تتميز
بت�صميمها الداخلي البارع .والأ�سماء على �أبواب تلك املحالت تك�شف عن
تركيز كبري من بوتيكات املو�ضة يف م�ساحة �صغرية ،فمن «�أ�سربي لندن»
�إىل «�شانيل» ومن «جوبيلني» �إىل «جوت�شي» ومن «ليز امبا�سادور» �إىل «برادا»
و«لوي فويتون» و«رالف لورين» و«دول�شي �أند جابانا» ،ف�إنكم �ستجدون
جميع املاركات العاملية ال�شهرية .ويوفر العديد من الفنادق واملحالت خدمة
ال�ساعي اخلا�ص بحيث ميكن تو�صيل امل�شرتوات مبا�رشة �إىل الفندق.

وي�شمل التنوع الهائل من �أماكن الت�سوق � ً
أي�ضا حمالت بيع الأطعمة اجلاهزة
ال�شهية وحمالت رائعة لبيع الهدايا وحمالت لبيع املعدات الريا�ضية.
يف �سان موريتز تركز فنادق اخلم�س جنوم على تقدمي �إبداعات املطبخ
ال�سوي�رسي واملطبخ العاملي والعديد منها يقدم الطعام احلالل ح�سب
ال�رشيعة الإ�سالمية لل�ضيوف من الدول العربية ،كما توفر �سجاجيد �صالة
وغرف اجتماعات ميكن �أن ت�ستخدم كم�صلى ،واحرتام العادات والتقاليد
خا�صا
الرم�ضانية لل�صائمني من ال�ضيوف امل�سلمني .كما توفر جز ًءا
ً
بال�سيدات يف منتجعاتها ال�صحية وغر ًفا و�أجنحة مت�صلة ب�أبواب داخلية
لتنا�سب العائالت الكبرية .وتوفر الفنادق � ً
أي�ضا خدمة الكون�سريج ونوادي
الأطفال ،كما يوفربع�ض الفنادق حمطات تلفزة عربية.
ويوفر منتجع �سان موريتز طي ًفا وا�س ًعا من الأن�شطة ،ففي ال�شتاء تتوفر
الريا�ضات ال�شتوية الرئي�سية على منحدرات التزلج ت�صل �إىل  350كيلوم ً
رتا
وم�سارات امل�شي ال�شتوية التي ت�صل �إىل  150كيلوم ً
رتا ،ويف ف�صل ال�صيف
يوفر الوادي الف�سيح ببحرياته املتناثرة تنو ًعا رائ ًعا من نزهات ال�سري و�سط
الطبيعة البكر وجوالت على عربات جترها اجلياد.
وميكنكم اال�ستغراق يف عامل من الرفاهية �أثناء ا�ستمتاعكم بالتنوع الكبري
من املعاجلات و�إمكانات التدليل التي توفرها املنتجعات ال�صحية العامة كما
�أن العديد من الفنادق تفتح �أبواب منتجعاتها ال�صحية لغري نزالئها ،وعالوة
على ذلك ،ت�ضم العديد من فنادق اخلم�س جنوم مراكز �صحية لل�سيدات.
ويف هذا امل�ضمار توفر عيادة جوت �سان موريتز �أحدث الإمكانات الطبية يف
جمال جراحات التجميل واجلراحات البنائية.
Engadin St. Moritz,
Via San Gian 30,
7500 St. Moritz.
Tel: +41 81 830 00 01
allegra@estm.ch
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�أريان �إيهرات

�أهال بك يف «�سان موريتز» الفاتنة ،البقعة الأكرث روعة وجماال يف وادي
«�إجنادن» ال�شهري حيث ميكنك االنغما�س يف تنوع هائل من التباينات
التي توفرها هذه املنطقة الألبية املرتفعة التي ت�شتهر ب�أنها من �أجمل
�أماكن ق�ضاء العطالت يف �أوروبا �سوا ٌء يف ال�صيف �أو ال�شتاء.
ميكنك عزيزي القارئ اال�ستمتاع بامل�شاهد الطبيعية اخلالبة بخ�رضتها
حتيط بها اجلبال بقممها البي�ضاء املك�سوة بالثلوج وتنت�رش بينها الأنهار
اجلليدية الهائلة ،عالوة على م�شاهد البحريات التي تلمع مياهها حتت
�شم�س الظهرية والأ�ضواء املبهرة بالليل.
فلتنعم مبالذنا اجلبلي ال�صيفي ال�شهري وبهوائه النقي و�أ�سواقه
املفتوحة يف الهواء الطلق التي تعر�ض �أ�شهر املاركات العاملية ،كما
ميكنك اال�ستمتاع بالأحداث رفيعة امل�ستوى التي تقام هنا مثل �سباق
مات�ش ري�س ومهرجان مو�سيقى اجلاز وملتقى ال�سيارات الكال�سيكية
الربيطانية ومعر�ض �أ�ساتذة الفن ومباريات �سان موريتز للبولو على
16

اجلليد و�سباق وايت تريف وهو �سباق اخليل الدويل على اجلليد الذي
يقام هنا منذ عام  1907على مياه البحرية املتجمدة ،بالإ�ضافة �إىل
مهرجان ذواقة الطعام اجليد (جورميه في�ستيفال).
هنا ميكنك اال�ستمتاع ب�ألذ امل�أكوالت و�أطيب الأطعمة يف العديد من
املطاعم املتنوعة ذات امل�ستوى الرفيع واجلودة العالية والتي نالت
يف ال�صيف ما �إجماليه  404نقطة من دليل «جولت-ميلو» و 5جنوم من
دليل «ميت�شيلني» وهما �أعلى �أدلة التقييم يف عامل املطابخ واملطاعم.
توفر �سان موريتز كل �شيء لتجعلك ت�ستمتع بعطلة ال ُتن�سى ،وقد �آن
الأوان لكي ترتك نف�سك ل�سحر وروعة �سان موريتز املت�ألقة دوما ً.
دائما للرتحيب بك عزيزي القارئ هنا يف �سان موريتز.
نتطلع
ً
�أريان �إيهرات
املدير التنفيذي
لهيئة ال�سياحة �إجنادن � /سان موريتز
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وعلى قمة من قمم جبال الألب يقع فندق كيمبن�سكي جراند هوتيل
دو بان الذي يتميز مببناه ال�ضخم الرائع ذي التقاليد الرثية ،وقد
مت بناء هذا ال�رصح الفندقي الكبري عندما كانت ال�سياحة ال�صيفية
يف منتجع �سان موريت�س يف �أوجها ،ومع مرور الزمن وبزوغ جنم
ال�سياحة ال�شتوية التي ا�ستولت على منتجعات جبال الألب كان على
الفندق �أن يتغري هو الآخر ليالئم الو�ضع اجلديد ،وبالفعل �أ�صبح
الفندق واحدا ً من عالمات ال�سياحة ال�سوي�رسية الفاخرة.
وعندما تقرتب من بوابة الفندق ي�ستقبلك ترحاب �شخ�صي يف جو
متميز ،حيث يبدو �أن ال�ضوء النا�صع بدفئه ينعك�س يف الب�سمات على
وجوه العاملني خا�صة موظفي الإ�ستقبال والكون�سريج ،و�سوف
تبقى معك هذه الإبت�سامة طوال �إقامتك ،و�سوف تتمتع �أثناء هذه
الإقامة باالهتمام الفائق الذي ي�صل �إىل حد التدليل.
وال يتميز الفندق بح�سن ا�ستقباله فقط ،بل يتميز عن فنادق
كثرية مماثلة بجودة طعامة وفخامة مطاعمه ،وتقدم لك مطاعم
الفندق الثالثة احلائزة على �أرقى اجلوائز مزيجا ً من طريقة احلياة
ال�سوي�رسية الطبيعية و�إ�سلوب احلياة الإيطالية� ،إ�ضافة �إىل الإ�سلوب
العاملي يف الطهي ،كما ميكنك اال�ستمتاع بالأجواء نف�سها يف خدمة
منطقة اللوبي والبار الذي ي�صدح طوال الليل باملو�سيقى ال�ساحرة.
يتميز الفندق مبا يطلق عليه «املطاعم الفخمة الكبرية» و�سوف
ي�ستمتع �ضيوفه بتناول الطعام يف املطعم الرئي�سي «يل �سيزونز»

يبدو وادي «�إجنادن» مثل خ�شبة م�رسح تفتح �ستائرها على جبال الألب ،حيث ُت�سلط الأ�ضواء على جنمة متلألئة ت�سمى «�سان
موريت�س» ،هناك �سوف ميكنك ا�ستك�شاف م�سارات «كورفيليا» واال�ستمتاع بجولة فريدة من نوعها على ه�ضبة منطقة
البحرية �أو بطول نهر «�إن»� ،أما لو قمت بالذهاب �إىل النهر املتجمد «مورترات�ش» ف�سوف يبهرك امل�شهد كثريا ً ،كما ميكنك
اال�ستمتاع باملناظر الطبيعية الرائعة من «موتا�س مرجال» نزوال �إىل وادي «�إجنادن» .فقط عليك الذهاب والتمتع مبا �سوف
تراه عينيك وتتمتع به حوا�سك.
44
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مت �إن�شاء منتجع «كيمبن�سكي» ال�صحي يف بيئة فريدة متميزة ويحمل �صفات املياه
املتجمدة وجودة جرانيت «بريجلر» وجمال وروعة غابات منطقة �إجنادن.
خا�صة ب�أف�ضل وجبات الإفطار يف �سوي�رسا يف جو من الود واحلميمية،
�أما يف امل�ساء فتنتظرك �إبداعات كبري الطهاة وفريقه املتميز من �أ�شهى
الأطباق املحلية ذات الذوق العايل امل�صنوعة من منتجات املنطقة الطازجة.
وتعترب «�ألباين تباز» هى جوهرة اجلبال بني الوجبات التي تعدها
مطاعم فندق كيمبن�سكي مثل مطعم «�إينوتيكا» الذي يو�صي به خرباء
وع�شاق الطعام اجليد وهو حا�صل على  15نقطة من دليل «جولت
ميالو» ،وعندما تقر�أ يف قائمة طعامك كلمات «�سان موريت�رس» �أو
«�إجناديرن» فهذا يعني وجبة «�ألباين تاباز» التي تتكون من ثالثة �أطباق
�صغرية يف كل نوع من �أنواع الطعام املقدمة.
�أما مطبخ البحر املتو�سط فتنتظرك �إبداعاته يف مطعم «كا دور»
احلا�صل على  16نقطة من دليل «جولت ميالو» ،كما يقدم مطعم «مات
جولد» توليفة متناغمة من املكونات الأوروبية التقليدية واحلديثة ،كما
تقدم �أف�ضل �أطباق ال�سمك وقوائم الطعام املتميزة مع �أعلى م�ستويات
اخلدمة.
وكذلك حال اجلودة يف كل ركن من �أركان الفندق ،وكما �أن املطاعم
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وخدمة تقدمي الطعام متميزة ،جند �أن الرعاية ال�صحية وتدليل اجل�سد
�أي�ضا ً متميز ،وقد مت �إن�شاء منتجع «كيمبن�سكي» ال�صحي يف بيئة فريدة
ويحمل �صفات املياه املتجمدة وجودة جرانيت «بريجلر» وجمال وروعة
غابات «�إجنادن».
ويعترب منتجع «كيمبن�سكي» انعكا�سا ً للفل�سفة الطبيعية للمنتجع
ب�أكمله حيث توفر لكل �ضيف �شعو ًرا بالهدوء واال�سرتخاء دون �أن
ي�شعر بالوحدة ،فهناك العديد من مناطق اال�سرتخاء ومنتجع خا�ص
لل�سيدات وحمام �سباحة داخلي يغمره ال�ضوء ال�ساطع ومركز للياقة
البدنية وحجرات خا�صة بالعالجات التي يقدمها املنتجع ومنطقة �ساونا
ريا ولي�س
وا�سعة وحديقة �ألبية مع تقدمي �أف�ضل املنتجات الألبية .و�أخ ً
�آخ ًرا البد من البدء يف عملية ا�ست�شفائك الطبيعية بكوب من من ماء نبع
«ماوريتيو�س» ولهذا املاء �صفات طبيعية ذات فائدة �صحية ملا يحتويه
من حديد وعنا�رص �أخرى ،ودائما ً ين�صح بتناوله لكل زوار و�ضيوف
الفندق.
ومن الأ�شياء التي متيز فندق «كيمبن�سكي جراند هوتيل دو بان»

عن بقية الفنادق هو اهتمامه ال�شديد بالتفا�صيل ،ومن �أمثلة ذلك
خدمة الليموزين املكوكية بني الفندق ومنطقة و�سط املدينة املمتلئة
بالبوتيكات الفاخرة ومراكز الت�سوق ،حيث ي�صحبك ال�سائق �أينما
تريد وال يبخل عليك موظفو الكون�سريج بالن�صائح الغالية التي توفر
لك الطريق ال�صحيح للأماكن التي جتب زيارتها ،وتدليل �أطفالك
بح�صولهم على �أرواب حمام متماثلة بالإ�ضافة �إىل توفر خدمة تقدمي
الطعام على مدار ال�ساعة وو�صالت الإنرتنت عالية ال�رسعة و�أجهزة
التليفزيون يف الغرف.
ويقدم الفندق خدمات �إ�ضافية مثل و�صالت الإنرتنت املجانية
وخدمة الغرف والكون�سريج على مدار الأربع والع�رشين �ساعة
ونادي الأطفال وخدمة رعاية الطفال ووجبات خا�صة للأطفال و�أثاث
منا�سب للأطفال يف جميع الغرف ومعار�ض الفنون امل�ستمرة ومكتبة
للإجازات ومكان �سفلي النتظار ال�سيارات وخدمة ت�أجري ال�سيارات
والليموزين.
وال نن�سى خدمة النقل املكوكية ووجود حمل خا�ص باحتياجات
ريا�ضة التزحلق والريا�ضات الأخرى ومدر�سة لتعليم التزحلق
ومر�شدين لع�شاق ريا�ضة الدراجات اجلبلية ،وملحبي احليوانات
الأليفة ف�إن �إدارة الفندق ترحب ب�ضيوفها وما معهم من حيوانات
�أليفة .وي�ستمد الفندق جزءا ً كبريا ً من جمالة ومتيزه من املنطقة التي
يوجد فيها ،ففي هذه املنطقة ميكنك حتقيق جميع رغباتك يف ممار�سة
�أي من الأن�شطة من التزحلق على اجلليد �إىل التن�س واملغامرات املائية
والأن�شطة الثقافية والنزهات الربية واال�ستجمام وغري ذلك الكثري.
ومن املعروف �أن «�سان موريت�س» كانت مكان ميالد ال�سياحة
والريا�ضة ال�شتويتني يف منطقةالألب منذ عام  ،1864فقد ا�ست�ضافت
دورتني مل�سابقات الألعاب الأوليمبية ال�شتوية بالإ�ضافة �إىل العديد
من البطوالت الدولية للتزحلق على اجلليد و�سباقات الزالجات،
ولكن تعود �أهمية منتجع �سان موريت�س الأ�صلية �إىل ينابيع مياهها
الطبيعية ،والتي يقع واحد منها يف منتجع فندق كيمبن�سكي جراند
هوتيل دي بان.
وقد حازت �سانت موريت�س �شهرتها على مدار  300عام وكانت
الأ�سا�س الذي حتولت به املدينة �إىل منتجع �صحي �صيفي .و�أ ًيا كان
الف�صل �صي ًفا �أو �شتا ًء فبوتيكات املدينة تعر�ض �أف�ضل املاركات
ن�سى.
العاملية واملحلية مما يجعل الت�سوق فيها جتربة ال ُت َ
بالرغم من �أن ف�صل ال�صيف يف «�سان موريت�س» يبدو �أكرث ا�سرتخا ًء
�إال �أنه يجتذب عددًا من الزائرين �أكرب مما يحدث يف ف�صل ال�شتاء
كما �أنه يت�ضمن �أحدا ًثا وفعاليات عاملية مثل فعاليات �أوبرا «�سان
موريت�س» ومهرجان «�إجنادن» ومهرجان مو�سيقى اجلاز بالإ�ضافة
�إىل مهرجان ال�سيارات الربيطانية الكال�سيكية وال�سيارات الريا�ضية
و�سباق «مات�ش» للقوارب ال�رشاعية الذي يجتذب �أف�ضل الأ�سماء يف
هذه الريا�ضة ويختتم املو�سم بواحد من �أ�شهر الأحداث وهو معر�ض
«�سان موريت�س» للفن الذي يجعل �إجنادن قبلة فنية وثقافية.
وال �شك يف �أن زيارة منتجع �سان موريتز والإقامة يف فندق
كيمبين�سكي �سوف تكون جتربة ال لن�سى.

يعد وادي �إجنادن –بال جدال -من �أجمل الوديان فى اجلبال
ال�سوي�رسية ،ورمبا يكون منتجع �سان موريت�س من �أروع و�أ�شهر
منتجعات �سوي�رسا على الإطالق ،ويزيد هذا املنتجع جماال ً ذلك
الفندق الرائع الفائق اجلمال املعروف با�سم جراند هوتيل .والفندق
من اخلارج ذي معمار جذاب عتيق �أما من الداخل فهو جميل
وم�ضياف ،وقد جعله ذلك اخلليط بني الأ�صالة والإبداع مكانا ً فريدا ً
من نوعه البد من زيارته والتعرف عليه.
وقد �سئلت فى ال�سنوات الأخرية عن �أى مكان فى العامل �أرغب ال�سكن
فيه ،وكانت الإجابة �سهلة :هنا يف �سان موريت�س .و�سواء تكلمنا عن
ريا�ضة البولو ال�شتوية على الثلج �أو �سباق اخليول على البحريات
املثلجة �أوحفالت املو�سيقى الكال�سيكية واحلديثة وركوب الدراجات
واجللو�س فى الأكواخ القدمية �أو حتى الأ�سرتخاء فقط ف�صل ال�صيف،
فن�صيحتنا دائما ً هى �إق�ضى يومك فى �سان موريت�س بالطريقة التى
تعجبك.
روبرت �سيمونري
مدير عام الفندق
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يحتفل منتجع �سان موريت�س هذا ال�صيف بالن�سخة الع�رشين
من ملتقى ال�سيارات الكال�سيكية الربيطانية الذي �سيقام
من � 11إىل  14يوليو  ،2013وقد �أعدت اللجنة املنظمة
للملتقى بع�ض املفاج�آت �أهمها �أن امللتقى �سي�ستمر ملدة
� 3أيام بدال من يومني كما كان يف ال�سابق .ويعترب هذا
امللتقى هو الوجهة التقليدية لع�شاق ال�سيارات الكال�سيكية
الربيطانية ،وهو يجمع بني الأناقة والرقي والتميز خا�صة �أنه
يقام يف منطقة «�إجنادن» الألبية ال�ساحرة .ومنذ يوليو 1994
اعتادت حوايل � 150سيارة بريطانية قدمية وكال�سيكية من
�إنتاج �رشكات عاملية �شهرية مثل «رولز روي�س» و«بينتلي»
و«�أ�ستون مارتن» و«الجوندا» و«جاجوار» و«دميلر» و«�أو�سنت
هيلي» و«هيلي» �أن ي�شاركوا يف نزهات خارجية و�سباقات
نظامية ومناف�سات ممتعة يطلق عليها ا�سم مناف�سات الأناقة .
كما �أن عددًا حمدودًا من
ال�سيارات الربيطانية الأخرى
املنتجة قبل عام � 1960سوف
ُيدعى للم�شاركة يف هذا امللتقى يف
الفئة املفتوحة مما يجعل قائمة
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ال�سيارات الكال�سيكية املثرية �أكرث
جاذبية.وبعد حوايل  20عا ًما من
انطالق الن�سخة الأوىل من ملتقى
ال�سيارات الكال�سيكية الربيطانية
عام  1994ينظر املنظمون بفخر

�إىل ق�صة جناح فريدة حيث حتول
امللتقى �إىل حدث عاملي مميز يف
عامل ال�سيارات الكال�سيكية خالل
عقدين فقط من الزمان .ومبا �أن
هذه الن�سخة الع�رشين من امللتقى
�سوف ت�ستمر � 3أيام �سيتوجب
على امل�شاركني الو�صول يوم
اخلمي�س وي�ستمتعوا بوجبة «�سمك
وبطاط�س» تقليدية يف مطاعم منتجع
«�سان موريت�س» العديدة ،ويوم
اجلمعة �سيقوم  200من ال�سائقون
امل�سجلون  200بالتناف�س والتحدي
يف الق�سم النظامي حيث يتناف�سون
فرد ًيا يف فرق من � 4سائقني ،وهدف
ال�سباق هو االنتهاء من امل�سار
املفاجئ مرتني يف ذات الوقت.
�أما �سباق «املمر اجلبلي» ف�سيتيح
للم�شاهدين  3مراحل خمتلفة
من امل�سار ،حيث تكون البداية
والنهاية يف «�سان موريت�س»
وت�سري ال�سيارات فوق ممرات

«�ألبوال» و«جولييه» و«مالوجا»،
ويبد�أ ال�سباق من منطقة وقوف
ال�سيارات يف «�أوليمبيك َجمب» يف
«�سان موريت�س» حيث �ستكون
خيمة كبرية مبثابة نقطة اللقاء
لهذا احلدث� .أما مناف�سات الأناقة
ال�شهرية التي تتم يف و�سط املنتجع
ف�ستكون حدث اخلتام لهذ الن�سخة
االحتفالية املميزة و�ستتم يوم الأحد
حيث �سيتم اختيار �أجمل ال�سيارات
الكال�سيكية التي �ستُع َر�ض يف �شارع
«فيا �سريال�س» بوا�سطة جمموعة
من املحكمني اخلرباء.
وقد بد�أ الت�سجيل لال�شرتاك
يف ملتقى ال�سيارات الكال�سيكية
الربيطانية الع�رشين يف دي�سمرب
 ،2012حيث ميكن للراغبني يف
اال�شرتاك الت�سجيل عرب موقع
امللتقى على الإنرتنت ،وميكن للذين
�سجلوا العام املا�ضي ا�ستخدام نف�س
بياناتهم للدخول �إىل �صفحاتهم

ال�شخ�صية .وتتوقع �إدارة امللتقى �أن
يتم ت�سجيل � 200سيارة كال�سيكية
قبل � 3شهور من ميعاد امللتقى.
�أما معر�ض «�سان موريت�س
للت�صميم» فهو يعترب �إ�ضافة ثقافية
ملنطقة �سريالتا اخلا�صةب�إنتظار
ال�سيارات والواقعة بني حمطة
القطار والبحرية وفندق باال�س،
ويحتوي ممر امل�شاة من فندق
«بادروت�س باال�س» �إىل البحرية على
 35نافذة عر�ض زجاجية تقام فيها
�سنو ًيا معار�ض عديدة حتتوي على
مل�صقات �إعالنية قيمة .وهذا العام
�سوف يخ�ص�ص «معر�ض الت�صميم»
عر�ضه ال�صيفي لالحتفال بالذكرى
ال�سيارات
مللتقى
الع�رشين
الكال�سيكية الربيطانية؛ و�سيت�سنى
لهواة ال�سيارات الكال�سيكية متابعة
�إعداد م�شهد احلدث مبك ًرا حيث
�سيبد�أ الإعداد يف يونيو.
و�ستكون تفا�صيل برنامج

الع�رشين

االحتفال بالذكرى
للملتقى هذا العام كالتايل:
اخلمي�س  11يوليو  2013ابتدا ًء
رصا :ت�سجيل
من ال�ساعة  3ع� ً
امل�شاركينثم ع�شاء فردي من
ال�سمك والبطاط�س يف العديد من
مطاعم �سان موريت�س
اجلمعة  12يوليو  2013بداية
ال�سباق النظامي مع غداء م�شرتك
ي�ضم م�شهيات للرتحيب وحما�رضة
موجزة لل�سائقني عن ال�سباق
ال�سبت  13يوليو  2013فيبد�أ
�سباق االحتفالية عرب املمر اجلبلي
ويف نهاية اليوم ع�شاء فاخر جماعي
مع احتفال ت�سليم اجلوائز يف
«�سوفريتا هاو�س».
�أما يوم الأحد  14يوليو ف�سيقام
�سباق ملكات جمال ال�سيارات حتت
ا�رشاف حمكمني خرباء ،ويف نهاية
االحتفالية �سوف يكون هناك حفل
كبري لت�سليم اجلوائز.
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تقريبا مثل
كانت �أجرا�س البقر ال�سوي�رسي يف املا�ضي البعيد تعك�س حجم ثروة املزارع ،كانت
ً
أي�ضا
املا�س ،وكلما كان حجم الأجرا�س
كبريا كلما كان مالك البقر �أكرث ثرا ًء؛ كما كانت ت�ستخدم � ً
ً
يف تزيني الأبقار يف املنا�سبات اخلا�صة ،وكان بع�ض تلك الأجرا�س التزيينية �شديد التعقيد يف
تفا�صيل �صناعته وزخرفته بحيث يفوق ثمنه ثمن البقرة التي ترتديه.
27

ويذكر يف التاريخ يف القرون
ُ
الو�سطى �أن الأجرا�س كانت
غالبا للأغرا�ض
ُت�ستخدم
ً
الدينية ،ويف �أواخر الع�صور
الو�سطى يف القرن � 14أ�صبحت
أي�ضا يف
الأجرا�س �شائعة � ً
املهرجانات غري الدينية مثل
بطوالت الفرو�سية� .أما �أول
توثيق ال�ستخدام الأجرا�س مع
قطعان املا�شية فكان يف �أواخر
القرن  14ومطلع القرن .15

لو كان للأبقار حياة ثانية لودت �أن تولد يف �سوي�سرا!!

و �سو ي�رس ا
كما هو معلوم من البالد كثرية
التالل وترعى الأبقار يف تلك التالل حيث ميكن �أن
تتوه بقرة هنا �أو هناك ويحدث ذلك ب�شكل خا�ص يف
الألب حيث تق�ضي الأبقار �إجازتها ال�صيفية ،وكان
لزاما �أن تو�ضع �أجرا�س حول رقابها بحيث يعرف
ً
مكان البقر ال�شارد من �صوت �صل�صلة الأجرا�س.
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ويرى �أهل املدن عندما يزورون املنطقة �أن �صوت تلك
الأجرا�س مزعج ويجب منعها ،ولكنهم ال يدركون �أن لأجرا�س
البقر تقاليد ممتدة وثرية يف التاريخ مبا يجعلها من العالمات
التجارية ال�سوي�رسية .وكانت �أجرا�س البقر يف املا�ضي البعيد
تعك�س حجم ثروة املزارع ،تقريبًا مثا املا�س ،وكلما كان حجم
ريا كلما كان مالك البقر �أكرث ثرا ًء؛ وال يقف الأمر
الأجرا�س كب ً
عند ذلك ،فالأجرا�س ت�ستخدم � ً
أي�ضا يف تزيني الأبقار يف املنا�سبات
اخلا�صة ،وكان بع�ض تلك الأجرا�س التزيينية �شديد التعقيد يف
تفا�صيل �صناعته وزخرفته بحيث يفوق ثمنه ثمن البقرة التي ترتديه،
وبالإ�ضافة �إىل قيمتها الزخرفية كان يعتقد �أن لها قوى �سحرية مثل
�إبعاد الأرواح ال�رشيرة عن املراعي والأبقار التي ترعى فيها.
ومن ال�شائع بني املزارعني هنا �أنه �إذا كان للأبقار حياة ثانية
لودت �أن تولد يف �سوي�رسا حيث تتمتع الأبقار ال�سوي�رسية
بالعديد من الكماليات وو�سائل الرتف التي حتلم مثيالتها يف
البالد الأخرى ببع�ض منها ،فمالك الأبقار هنا يح�صلون على دعم مايل
حكومي يتم ا�ستخدامه يف بناء حظائر ع�رصية رائعة تتميز بالت�ألق وال�سعة
والدفء ،كما �أن املباين الفاخرة لتلك احلظائر ميكن ا�ستخدامها كا�ستثمار
يف امل�ستقبل بتحويلها �إىل قاعات منا�سبات لإقامة احلفالت الكبرية خالل
الفرتة التي ترتك فيها الأبقار حظائرها يف ف�صل ال�صيف لرتعى يف التالل
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واملروج الألبية .ومن املفارقات الغريبة �أن الأبحاث العلمية �أثبتت �أن الأبقار
حتب الرتفيه خا�صة �سماع املو�سيقى و�أنها تدر لبنًا �أكرث عند �سماعها النوع
املنا�سب من املو�سيقى .وتعترب الأ�سماء جز ًءا ها ًما من «ثقافة الأبقار» يف
�سوي�رسا ،وحدث يف عام � 2006أن �سميت جميع الأبقار املولودة فيه با�سم
«فيونا» على ا�سم ملكة جمال �سوي�رسا يف ذلك العام )فيونا هيفتي(.
ومن �أ�سماء البقر ال�شهرية � ً
أي�ضا «بيل» و«ديانا» و«تينا» و«نينا» و«بيانكا»
و بيرتا» و«نورا» و«بيا» و«متارا»؛ فال عجب �إذن �أن تزهو الأبقار ال�سوي�رسية
ومت�شي يف خيالء فهي تعي�ش يف حظائر فاخرة وت�ضع قالدات ثمينة حول
�أعناقها.
ويف الربيع بعد انتهاء ذوبان الثلوج تبد�أ القرى يف �إر�سال الأبقار مع
رعاتها )حوايل � 500ألف بقرة( �إىل املروج الألبية املرتفعة للرعي خالل
ف�صل ال�صيف ،و ُي�سمى هذا احلدث «�ألبا �آوفت�سوج» ويتم االحتفال به يف
جميع القرى مبوكب فولكلوري رائع ي�سري خالل �شوارع القرية ثم �إىل
املراعي العالية ويتم �إيقاف مرور ال�سيارات �أثناء مرور موكب الأبقار.
ويتم تزيني الأبقار ب�أكاليل من الزهور تو�ضع حول قرونها وتقود
املوكب �أغزر الأبقار �إدرا ًرا للألبان يف القرية وحول رقبتها �أكرب الأجرا�س.
وت�صنع الأجرا�س يف �أحجام خمتلفة وترتدي كل بقرة احلجم الذي
إنتاجا ترتدي اجلر�س الأكرب وهكذا،
ينا�سب �إنتاجها من اللنب ،فالأغزر � ً
وتحُ مل الأبقار احللوب والأبقار ال�صغرية التي ال ت�ستطيع ال�سري طويالً يف
ال�شاحنات وعربات القطار لتنقلها �إىل اجلبال.
ويف ف�صل اخلريف يعاد احلدث ولكن هذه املرة ُي�سمى «�ألبات�سوج» وفيه
تعود الأبقار من مراعيها الألبية وتقود �أف�ضل بقرة من كل قطيع و ُت�سمى
«كرانت�سكوه» املوكب خالل القرية و ُي�سمى هذا املهرجان «في�شايد» يف
جنوب �أملانيا ،كما �أن له �أ�سماء �أخرى يف منطقة الألب.
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لوزان  ..هى املكان الأمثل لال�ستمتاع بالرفاهية واحلياة العائلية،
فبموقعها املثايل يف قلب �أوروبا متتلك لوزان رابع مدن �سوي�رسا
كل املكونات ال�رضورية التي جتعلها من �أجمل �أماكن الإقامة
و�أجنحها ،فجولة ت�سوق فرتة بعد الظهر يف بوتيكاتها الفاخرة،
�أو عدة �ساعات من العناية بال�صحة والعافية وا�ستعادة احليوية
والن�شاط يف �أحد منتجعاتها ال�صحية فئة  5جنوم� ،أو رحلة عائلية
برية يف املنطقة اجلبلية املحيطة� ،ست�ضفي ال�رسور وال�سعادة على
الزائرين الباحثني عن الراحة واملتعة .وتوفر لوزان ب�صورتها
املنعك�سة على مياه بحرية جينيف م�شاهد بانورامية رائعة عرب
منطقة الألب ال�سوي�رسية والفرن�سية ومزارع عنب منطقة «الفو»
املدرجة على قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي.
ويف و�سط املدينة هناك متاجر للبيع بالتجزئة من جميع الأنواع وبوتيكات
رائعة تعر�ض جميع املاركات العاملية واملحلية تتجمع كلها يف منطقة ت�سمح
بالت�سوق و�رشاء معظم احتياجاتكم يف جولة واحدة �سريا ً على الأقدام،
فمحالت ال�ساعات ال�سوي�رسية والعاملية وحمالت املالب�س والأك�س�سوارات
الفاخرة ومتاجر بيع العطور الفاخرة وحمالت ال�شوكوالته وحمالت
املعدات الريا�ضية ومراكز الأجهزة ال�سمعية واملرئية التي تبيع الب�ضائع
الفاخرة �ست�سمح لكم �أن ت�أخذوا معكم �إىل بيوتكم ت�شكيلة هائلة من الهدايا
والتذكارات الأ�صلية الفريدة.
وتتمتع لوزان ب�سمعة جيدة يف جمال الرعاية بال�صحة والعافية لإمتالكها
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طي ًفا وا�س ًعا من اخلدمات املتنوعة واملتميزة يف قطاع ال�صحة والعناية
اجلمال ،فعلى �سبيل املثال هناك العديد من العيادات الفاخرة التي تقدم �أعلى
م�ستوى اخلدمات يف الرعاية العالجية والعناية باجلمال مع �أرقى اخلدمات
الفندقية ،كما ت�ضم املدينة فنادق فاخرة فئة  5جنوم بها منتجعات �صحية
رائعة تعترب مالذات مثالية للرفاهية للعناية بال�صحة عالوة على العديد من
الربامج املتطورة للجمال واللياقة البدنية مثل برنامج التغذية الزمني يف
فندق «بو ريفاج باال�س» الذي يعر�ض طريقة للتخ�سي�س دون احلرمان من
�شيء ،وهو برنامج ي�سمح لل�ساعة البيولوجية للج�سم ب�إعادة تنظيم الغذاء،
وي�ستحق التجربه �سواء �أثناء عطلة نهاية الأ�سبوع �أو حتى لأ�سبوع كامل.

وي�ستطيع الآباء ا�صطحاب �أطفالهم يف جوالت ا�ستمتاع بالطبيعة وحدائق
احليوانات واحلدائق الرتفيهية من جميع الأنواع ،حيث �أن املدينة نف�سها
حتتوي على  350هكتا ًرا من احلدائق العامة والب�ساتني تدعوكم لال�سرتخاء
�أو اال�ستمتاع بجولة �سري ممتعة بني الأ�شجار.
وتعترب �ضفة البحرية التي حتت�ضن املدينة واملمتدة مل�سافة  4كيلومرتات،
خا�صة �شاطئ وحمام �سباحة «بيلرييف» ال�ساحر و�أماكن اال�سرتخاء
الهادئة وال�شاطئ الرملي يف «فيدي» بقطارها الكهربي الفاتن ،هي نقطة
اجلذب الأعلى يف ف�صل ال�صيف على بحرية جينيف ،كما �أن منطقة لوزان
حتتوي على حوايل  10حمامات �سباحة داخلية وخارجية بالإ�ضافة �إىل
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حديقة «ووتر�سبال�ش» املائية يف منطقة «رينن» مبا ت�ضمه من حمامات
�سباحة دافئة ومنزلقات مائية ومن�صات للغط�س.
وتعترب مدينة لوزان ،مبا يحيط بها من غابات ومزارع عنب وما متتلكه
هي نف�سها من غابات ومزارع عنب� ،إحدى �أكرث املدن الأوروبية اخ�رضا ًرا
و�صداقة للبيئة ،فالطبيعة يف كل مكان هنا خا�صة الأماكن املر�صودة
للأطفال التي توفر لهم الفر�صة للعب واال�ستمتاع دون احلاجة �إىل مغادرة
املدينة وهناك من�ش�آت ريا�ضية تنا�سب الأطفال الأكرب �سنًا واملراهقني� ،أما
الآباء ففي انتظارهم �أماكن لال�سرتخاء بني الوجبات ورحالت ت�سوق على
مرمى حجر من املناطق التجارية.
وتتباهى املدينة باحتوائها على  15حديقة عامة وب�ستا ًنا على الأقل
تبهر الزائرين وال�سكان املحليني على حد �سواء ،حيث ميثل بع�ضها ال�شكل
الريفي والنباتي والطيوري بينما ي�ستهدف بع�ضها الآخر الأن�شطة العائلية
والريا�ضية والرتفيهية والألعاب؛ كما �أنه طوال �أيام ال�سنة ُتقام �أحداث
وفعاليات تعليمية وترفيهية وا�ستجمامية الجتذاب العائالت �إىل الغابات
خا�صة غابة «جورات» التي تعترب تاج اخل�رضة للمدينة وموقع احلكايات
الأ�سطورية وامللحمية.
وتفتخر لوزان بقدرتها على تقدمي خيارات كثرية متنوعة ،لكل من
�سكانها وزائريها ،من الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية .وهناك مثال كا�شف
�آخر على م�ستوى ال�ضيافة يف لوزان وهو مطعم «�شاليه دو انفان» ال�ساحر
الذي يقع يف �أر�ض ف�ضاء بغابة بني «مونت �سور لوزان» و«لو �شاليه جوبيه»
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والذي مت جتديده وت�أثيثه م�ؤخ ًرا من جلذب العائالت والأطفال خا�صة �أنه
يقدم قائمة طعام رائعة.
و�سوف يجد ع�شاق الأ�ساطري كل ما يثري حوا�سهم يف حدائق احليونات يف
منطقة لوزان ،ففي تالل «�سوافابيلني» تت�شارك احليوانات والطيور املحلية
بحرية �أ�سطورية ميكنكم ا�ستك�شافها بوا�سطة قارب ذي جماديف� ،أما برج
�سوافابيلني فهو جنة حقيقية للأطفال وهو برج خ�شبي بارتفاع  35م ً
رتا
ويوفر م�شهدًا بانوراميًا دائر ًيا  360درجة على كامل بحرية جينيف� ،أما
حديقة «بورجيه» فهي حممية طبيعية للطيور ،كما �أن حديقة «مون ريبوز»
تعترب موطنًا لبع�ض الطيور ال�ضخمة.
وتفتخر حممية لوزان احليوانية «لوزان فيفاريوم» باحتوائها على ما
ال يقل عن  200من احليوانات املتنوعة والزواحف والربمائيات وثعالب
ال�صحراء والتما�سيح بالإ�ضافة �إىل حديقة حيوان «�سريفيون» التي تقع
بالقرب من لوزان وت�ضم �أنواع احليوانات النوردية من �شمال �أوروبا
والقطط الكبرية و�صغار القردة ،وت�أتي هذه املجموعة احليوانية املتنوعة
من جميع �أرجاء العامل )حوايل  200حيوان تنتمي �إىل  70نو ًعا( ،ويتمم
احلديقة حمميتها اال�ستوائية التي ت�أوي �أنواع الطيور الغريبة املجلوبة من
اخلارج وبيت زجاجي ا�ستوائي ،كما �أن احلديقة بها م�ساحات مفتوحة
أرا�ض
خ�رضاء ومطعم ومنطقة تنزه ومنطقة �ألعاب متميزة ،كما توجد � ٍ
زراعية كبرية تتم زراعتها باملنتجات املحلية وتربية املا�شية ،و�سوف يجد
هواة ريا�ضة الفرو�سية مبتغاهم يف لوزان حيث توجد م�سارات خم�ص�صة

بالقرب من املدينة توفر درو ًبا طويلة لركوب اخليل خالل الغابات.
ولوزان هي مدينة ال�صغار بحق مبا حتتويه من بنية حتتية تعليمية
متميزة وي�ؤكدها العدد الكبري من املدار�س من جميع امل�ستويات ،وتهدي
املدينة للجمهور  100مكان للألعاب وذلك بنا ًء على ا�سرتاتيجية طويلة
املدى و�ضعها جمل�س املدينة لتحديث املن�ش�آت القدمية و�إن�شاء �أخرى جديدة.
�أما املوقع الأكرث جاذبية وطرافة فهو وادي «فاليه دو ال جوني�س» وهو لي�س
فقط حديقة ورود تتباهى بنباتاتها الـ � 8آالف ومزرعتها لل�صنوبريات فهى
�أي�ضا ً مكان رائع لل�صغار والكبار ميار�سون فيه جميع الألعاب.
وارتقا ًء �إىل و�ضعها كعا�صمة �أوليمبية ودورها كعا�صمة �إدارية ريا�ضية
دولية و�شهرتها كم�ضيف للعديد من الأحداث الريا�ضية الدولية ،ف�إن مدينة
مثل لوزان بالطبع ال يوجد من يفوقها يف جمال تنظيم الأن�شطة الريا�ضية.
وتتمتع ريا�ضة التزلج بالألواح وبالأحذية ذات البَ َكر ب�شهرة ا�ستثنائية
يف لوزان التي بنت �سمعتها اجليدة يف هذه الريا�ضة املرحة بف�ضل املعدات
اخلا�صة التي توفرها وامل�سابقات الدولية التي تقيمها ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلوك
الإيجابي للجمهور جتاه هذه الريا�ضة خا�صة على �ضفاف البحرية ،وهكذا
�ستجدون يف �شارع «�أفينيو دو �سيفيلني» �أحدث ال�صاالت املغطاة يف �أوروبا
و�أكرثها تقد ًما اخلا�صة بهذه الريا�ضة وحتتوي على جتويف للتزلج )على
�شكل ن�صف كرة( وم�سارات �شوارع ومنحدرات للتزلج وغريها ،كما �أن
املرافق للمتزجلني توجد يف جميع �أنحاء املدينة و�أحد �أجمل هذه املرافق هو
منحدر «�سرتايف» يف وادي «فاليه دو ال جوني�س».

وحق الأطفال يف اللعب هو حق �أكدت عليه املواثيق الدولية وهو احلافز
الذي يحرك �أمناء املتاحف الن�شطني والذين يعاملون الأطفال على �أنهم
زبائن يف غاية الأهمية ويجتهدون لكي يغريوا ال�صورة الباهتة عن املتاحف
ب�أنها �أماكن مملة ،وجدير بالذكر �أن دخول املتاحف جماين للأطفال حتت
�سن � 16سنة ،ومبجرد دخولهم �إىل املتحف �سيجدون ما يجتذب اهتمامهم
بحيث �أن جميع الأحداث التي يتم تقدميها �ستثري اهتمامهم وت�شويقهم
بالتاريخ وعلم الآثار والفنون اجلميلة والت�صميم الع�رصي.
وهناك �أمثلة قليلة من بني الكثري مما يقدم للأطفال يف املتاحف وعلى
ر�أ�سها ور�ش العمل اخلا�صة بالأطفال يف املتحف الروماين يف «فيدي»
ومتحف التاريخ وجمموعة «كوليك�سيون دو الرت بروت» ،والرحالت
الرتفيهية وزيارات االكت�شاف �إىل «م�ؤ�س�سة «فونا�سيون دو لريميتاج»،
و�أم�سيات العائلة التي ي�ست�ضيفها متحف الت�صميم والفنون التطبيقية
املعا�رصة ،وور�ش عمل �إبداعية تديرها م�ؤ�س�سة «فوندا�سيون كلود
فريدان» ،وحكايات مائدة ال�شاي التي توجه �إىل جميع الزائرين �صغارا ً
وكبا ًرا.
�أما «�سبا�س ديز �إنفين�سيون» �أو مركز العلوم فهو خم�ص�ص بالكامل
للأطفال من �سن ال�سابعة وما فوقها ويقع يف وادي «فاليه دو ال جوني�س»
حيث يوفر الفر�صة لهم ليلم�سوا كل �شيء ويجربوا ويتعاملوا مع ويراقبوا
كل �شيء ،وبالطبع ي�سمح للآباء مب�صاحبة �أطفالهم ليتعلموا �شيئًا �أو
اثنني .ويقدم «�سبا�س ديز �إنفين�سيون» تعري ًفا بالعلم والتكنولوجيا وهو
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مكان لالكت�شاف والتجارب ،وميكن للأطفال �أن يزوروا املركز فرادى
وجمموعات يف جولة تعليمية وي�شاركوا يف ور�ش العمل البيانية التو�ضيحية.
ويف املركز كل �شيء م�صمم بحيث يتم التعاطي مع املو�ضوعات العلمية
من خالل الألعاب والتجارب ،ويف مواعيد معينة ينظم �أياما ً ي�سميها «خبز
وعلوم و�شوكوالته» خم�ص�صة لالكت�شافات العلمية املوجهة للعائلة حيث
ت�شمل ور�ش العمل هذه ا�ستطالعات ا�ستك�شافية مرحة وترفيهية مع تقدمي
بع�ض امل�أكوالت وامل�رشوبات يف جو ودي مريح.
وتتمثل احلياة الثقافية يف لوزان �أي�ضا ً يف العرو�ض امل�رسحية والأفالم
والعرو�ض الأخرى املوجهة للأطفال وال�شباب ،وموقع لوزان الو�سطي
يجعلها بالقرب من مناطق جذب عديدة ورائعة جلميع �أفراد الأ�رسة مثل
قلعتي �شيون وجرويري حيث �أكرث قرى القرون الو�سطى جماالً بال منازع،
كما ميكن القيام برحالت على �إحدى �سفن الزمن اجلميل �أو على منت �أحد
القطارات البانورامية �أو �إىل املتنزهات الربية يف منطقة الألب �أو رحلة �إىل
مناجم امللح �أو البحريات الواقعة حتت الأر�ض ومزارع العنب يف «الفو»
املدرجة على قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وهذه بع�ض من النقاط اجلاذبة
التي �سيتمتع بها �ضيوف لوزان.
ويقول ال�سيد بيتيت بيري ي�رسين ب�صفتي امل�س�ؤل عن ال�سياحة يف
لوزان �أن �أرحب بكم يف مدينتنا اجلميلة ،و�أعدكم وزميلي ال�سيد والرت لوزر
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امل�ست�شار ال�سياحي ملدينتنا �أنكم لن تندموا �أبدا ً على اختياركم لوزان لتكون
مقرا ً لعطلتكم القادمة ،و�إذا كنتم تبحثون عن الراحة والهدوء� ،أو تبحثون
عن اجلو اللطيف واملنع�ش املائل للربودة يف ف�صل ال�صيف ،فمدينة لوزان
هي املكان الأمثل لذلك.
و�إذا كنتم تبحثون عن الإقامة يف �إحد الفنادق الفاخرة ،فلدينا جمموعة من
الفنادق واملنتجعات ال�صحية الفخمة جدا ً والتي ت�شرتك جميعها يف ع�ضوية
جمموعة الفنادق العاملية الرائدة وهى املجموعة التي ت�ضم �أف�ضل فنادق
العامل.
و�إذا كنتم تبحثون عن الطعام اجليد واملطاعم التى تقدم هذا الطعام
ف�سوف جتدون يف لوزان عدد كبري من املطاعم بدرجاتها املختلفة وكل منها
لديه قائمة طعام معدة بعناية ،ذلك بالإ�ضافة �إىل تنوع تلك املطاعم فيما
تقدمه ابتداء من الأطباق ال�سوي�رسية املحلية مرورا ً بالأطباق الفرن�سية
وال�صينية واملغربية حتى اللبنانية والأفريقية يف بع�ض منها.
و�إذا كنتم من مرتادي املتاحف الفنية �أو من حمبى دخول ال�سينما �أو من
هواة ممار�سة ريا�ضة امل�شى �أو ركوب الدراجات ف�سوف جتدون مطلبكم يف
لوزان ،باخت�صار �شديد �سوف جتدون �أي �شيئ تبحثون عنه ،فما دمتم يف
لوزان فلن ينق�صكم �شيئ ولن تبحثون عن �شيئ خارجها.

يقع فندق بوريفاج باال�س على �ضفاف بحرية جنيف  ،وبعد  5دقائق
من مراكز الت�سوق باملدينة .وي�صل عمر الفندق لـ � 150سنة وحتيط به
حديقة خا�صة .وي�ضم  134غرف و�أجنحة  34ك ِل منها له ديكوراته اخلا�صة
ولكل �أجنحة الفندق �شخ�صية متميزة ،وميكن �أن ي�ضم جناح  Lavauxغرفة
�أو غرفتني نوم �أو حتى ثالثة مع مطبخ ،بالإ�ضافة ملجموعة من و�سائل الراحة
اال�ستثنائية لأجنحة العمالء من كبار ال�شخ�صيات الهامة .ويقدم الفندق خدمة
متميزة يف جمال الأغذية وامل�رشوبات يف مطعمه ال�شهري «�آن �صويف» واحلائز
على جنمتي مي�شالن ،ومقهى «بو ريفاج» ال�شهري ومطعم ال�سو�شي «مياكو
لوزان»� .إن �أكرث من  50طهاه حمرتف هم امل�س�ؤولون عن �إعداد وجبات
الطعام .ويقدم املنتجع ال�صحي « »Cinq Mondesاملعروف عاملياً.
�أما فندق  Angleterreفيتميز بجو من اجلمال ويقدم خدماته يف عامل متميز
يجمع بني الروح احلديثة والكال�سيكية ،ويقع على �شاطئ بحرية جينيف وله
�رشفة كبرية بها مطعم �إيطايل له منظر رائع على البحرية وجبال الألب.
Beau Rivage Palace & Hotel Angleterre & Residence
Place du Port 17- 19 CH-1000 Lausanne 6
Tel: +41 21 613 33 33 Fax: +41 21 613 33 34
info@brp.ch / ar@brp.ch www.brp.ch
www.angleterre-residence.ch
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كما �أن الغرف جميعها مفرو�شة ب�أرقى اخلامات خا�صة الو�سادات التي
ميكنك �أن تختار منها ما بني املح�شوة بالري�ش �أو املح�شوة مبواد خا�صة
ال ت�سبب احل�سا�سية.
وجميع الغرف جمهزة � ً
أي�ضا بجهاز تليفزيون  32بو�صة م�سطح ومكتب
للأعمال الكتابية وو�صلة �إنرتنت مبا ي�ضمن ح�صولك على كل ما حتتاج
يف غرفتك �سوا ًء كنت �ستعمل �أو ت�سرتخي ،كما حتتوي جميع الغرف على
نظام حتكم يف اجلو وتليفون بربيد �صوتي وو�صلة انرتنت فائقة ال�رسعة
وجمفف لل�شعر وميني بار وخزنة خا�صة ،كما �أن الدخول �إىل االنرتنت
متاح � ً
أي�ضا يف موا�ضع عامة داخل الفندق.
ويوفر نظام التلفزة اخلا�ص بالفندق �أكرث من  120قناة حملية و�إقليمية
ودولية تبث براجمها ب�أكرث من  15لغة خمتلفة منها العديد من القنوات
العربية املعروفة.
�أما �أكرث ما مييز غرف فندقنا عن باقي فنادق املدينة فهو ذلك املنظر الرائع
املطل على البحرية ومتتع النزالء مب�شاهد مبهرة لبحرية ليمان وجبال
الألب املحيطة ،وميكن ب�سهولة م�شاهدة اجلانب الآخر من البحرية وهو
اجلانب الفرن�سي حيث تقع مدينة �إفيان املعروفة.
والبد �أن يبد�أ نزالء الفندق و�ضيوفه ببوفيه الإفطار يف املطعم الرئي�سي
ال�شهري «لوجاردان» وي�ضم قائمة خمتارة من �أ�شهى الأطعمة ال�سوي�رسية
بالإ�ضافة للخبز الطازج الذى يخبز يوميا ً داخل الفندق.
وي�ستطيع ل�ضيوف اال�ستمتاع بيومهم �سوا ًء كانوا يف لوزان لزيارة عمل
�أو لال�ستجمام� .أما وجبة الغداء فيمكنهم تناولها يف مطعم الفندق املميز
«البرازيري» بجوه البهيج والذى يعر�ض لزبائنه قائمة طعام فريدة يقوم
على �إعدادها جمموعة من الطهاة املحرتفني.
وعندما ي�أتي امل�ساء ف�سوف ي�ستمتع �ضيوف الفندق وزواره بامل�شهيات
وامل�رشوبات يف بار «ت�شني ت�شني» قبل �أن يتذوقوا �أ�شهى و�ألذ �إبداعات
مطبخ البحر املتو�سط يف مطعم «ال بي�شريي» والذي ي�ضم �أي�ضا ً قائمة
مميزة وخمتارة من الأطباق العاملية واملحلية.

وتوفر منطقة «�أوت�شي» الواقعة على �شاطئ البحرية ل�ضيوف الفندق
ونزالئه كل ما يحلمون به لهم ولعائالتهم مثل مالعب للأطفال ورحالت
بالقوارب ومناطق للتم�شية وحمام �سباحة قريب .وميكن الو�صول �إىل
الفندق عن طريق خط املرتو «�إم  »2حمطة �أوت�شي ،وال ي�ستغرق الأمر �سوى
دقائق معدودة من حمطة لوزان الرئي�سية ،كما ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة
عن طريق االوتو�سرتاد «�إم � . »1إن الإقامة يف فندق موفينبيك تعنى الكثري
وجتربة فريدة البد منها.
Mövenpick Hotel Lausanne
4 Avenue de Rhodanie CH -1006 Lausanne
Tel: +41 21 612 76 12 Fax: +41 21 612 76 11
hotel.lausanne@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com

مبوقعه على �ضفاف بحرية ليمان مطال على م�شاهد مذهلة جلبال الألب ،يعترب فندق
موفينبيك لوزان املكان الأمثل لق�ضاء عطالتكم .يتكون فندقنا من  337غرفة غري م�سموح
بالتدخني فيها ،من بينها 72 ،غرفة جديدة لرجال الأعمال و� 6أجنحة �صغرية وجناح دوبلك�س
واحد به حمام دوامات ،وجميع الغرف مزينة ب�شكل جميل وجذاب ،وتتميز بت�صميم بديع
يراعي الأ�سلوب الع�رصي و�أحدث الإمكانات والتجهيزات مثل مراكز امليديا وحمامات ال�شاور
)الدو�ش( و�أجهزة �صنع ال�شاي والقهوة ،بالإ�ضافة �إىل �أن معظم الغرف حتتوي على بلكونات
ومزينة ب�ألوان دافئة مما يجعلك ت�شعر بالألفة منذ حلظة دخولك �إليها.
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ي�ضم الفندق خم�سني غرفة رائعة الديكور عالية التجهيز و24
جناحاً مت حتديثها وجميعها مكيفة الهواء وجمهزة ب�أجهزة
تليفزيون تعر�ض قنوات ال�ساتااليت وتليفون مبا�رش وخزينة
خا�صة وثالجة �صغرية مع حمام متكامل.
ويقدم مطعم الفندق حتت قيادة ال�شيف ال�شهري «�إدجار بوفييه» �أطباقا ً
متميزة مكونة من منتجات حملية مبذاق مطابخ منطقة البحر املتو�سط،
وتنا�سب هذه الأطباق والأ�صناف املتنوعة غري التقليدية �أذواق من يحبون
جتربة كل جديد وغري عادي يف عامل الطعام.
ي�ضم الفندق �أي�ضا ً على الوجن �ساحر يعترب املكان املثايل لال�سرتخاء
راق متميز ويقدم �شتى �أنواع امل�رشوبات ،كما يقدم
ويتميز بت�صميم ٍ
لنزالئه خدمة غرف متميزة و�ساحة النتظار ال�سيارات وت�سهيالت للمعاقني
وخدمة تنظيف املالب�س و�إمكانية االت�صال التليفوين املبا�رش من الغرف
و�شبكة ات�صال باالنرتنت بالإ�ضافة �إىل الكون�سريج.

ويقع هذا الفندق الرائع املقام يف قلعة «�أو�شي» بالقرب من بحرية جينيف
مطالً على �أجمل مناظر البحرية وجبال الألب ،وقد �أعطاه هذا املوقع ميزة
كبرية ،فالإقامة يف هذا الفندق تتيح لنزالئه �سهولة التحرك والو�صول
لأي مكان �آخر �سواء يف �سوي�رسا �أو حتى يف �أوروبا كلها لأنه يبعد م�سافة
كيلومرتين فقط عن حمطة القطار و 45دقيقة عن مطار جينيف ،وتقع
حمطة مرتو لوزان �أمام الفندق بال�ضبط ،ويف خالل خم�س دقائق �أو �أقل
�سوف تكون يف حمطة قطارات لوزان الرئي�سية ومنها �إىل جميع �أنحاء العامل.

يقع فندق �ستارلينج لوزان يف مكان مثايل يف مدينة لوزان مطالً على بحرية جنيف
يف منظر رائع ،وعلى مركز رولك�س التعليمي الوحيد من نوعه يف املدينة ،وعلى بعد
 40دقيقة من مطار جنيف الدويل و 10دقائق فقط بال�سيارة من و�سط مدينة لوزان.
وميكن الو�صول له ب�سهولة نظرا ً ملوقعه املتميز بالقرب من �شبكة الطرق ال�رسيعة يف املنطقة ويرحب
بكم الفندق و�إدارته دائما ً يف �أجواء حديثة ومبتكرة .وي�ضم  154غرفة وجناحا ً ذات ديكورات فخمة
وجمهزة كلها ب�أحدث التقنيات ،وبع�ضها له �رشفة خا�صة تطل على البحرية.
�سوف يتمتع �ضيوف الفندق مبجموعة خمتارة من الأطباق الإيطالية يف مطعم بي�سرتو  31قام على
جتهيزها جمموعة من �أمهر طهاة �سوي�رسا و�أكرثهم خربة ،كما �سيمكنهم اال�سرتخاء يف جو مريح يف
منطقة الأ�ستقبال يف �أي وقت خالل النهار والتمتع بقائمة مثرية من امل�رشوبات اخلفيفة.
وال يفوتك اكت�شاف �رشفة الفندق الكبرية مبحيطها الأخ�رض املمتد و�إطاللته الفريدة على بحرية
جينيف وجبال الألب .ويقدم الفندق �أي�ضا  5قاعات اجتماعات للتعديل ب�شكل كامل مع �ضوء النهار
الطبيعي وب�سعة ت�صل �إىل � 250ضيفاً ،و�صالة خا�صة للياقة البدنية مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار
الإ�سبوع ذلك بالإ�ضافة ملواقف خا�ص ال�سيارات ،جزء منها مغطى والباقي مفتوح وكالهما م�ؤمن من
قبل �إدارة الفندق.
Starling Hotel Lausanne - Route cantonale 31
CH-1025 Saint-Sulpice
Tel: +41 21 694 85 85
contact@shlausanne.ch www.shlausanne.com
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املتو�سط ،و«ال تابل دي �إدجار» احلائز على جنمة ميت�شيلني ونقاط جولت-
ميلو الذي يقدم روائع املطبخ الفرن�سي� ،أما يف «ال برازيري دو جراند �شني» ذي
الطابع الباري�سي في�ستمتع ال�ضيوف بامل�رشوبات املتنوعة و�أطباق الربازيري
التقليدية ،ويف «�سو�شي-زِن» يقوم ثالثة من املتخ�ص�صني من اليابان ب�إعداد
الأطباق �أمامك ،ويقدم بار لوزان باال�س وبار هابانا الكوكتيالت الفاخرة.
بعد � 10سنوات من �إن�شاء الفندق ملركز العناية بال�صحة واجلمال «�سي بي
�إي» بد�أت عملية جتديده وحتديثه ليكون مكانا ً غارقا ً يف ال�ضوء هو «ويندو كلَب»
الذي يعترب موجة من الإبداع على ر�أ�سه «يوجي بو�سرت �سبا بار �أند الوجن».
ويقدم هذا املركز الفريد الذي يتميز بدقة �صناعة ال�ساعات ال�سوي�رسية �أهم
الأغذية ال�صحية ويعتمد برنامج التغذية على الأغذية الع�ضوية التي تنا�سب كل
من يهتمون باحلفاظ على �صحتهم.
ويوفر جناح «�سبا �سويت» وهو مكان فاخر خا�ص ينا�سب الأزواج ويحتوي
على حو�ض اال�ستحمام «بانيو» امل�ستدير امل�صنوع يدويا ً من النحا�س على طراز
ثالثينيات القرن املا�ضي ،و�ساونا فنلندية وحمام مغربي وطاولتي تدليك .كما
يوجد مركز للعناية بال�شعر من �أفيدا ي�سمى «هري �سبا» � .إن هذا املكان الرائع يف
قلب املدينة هو ال�صورة املثالية للتعاون والتوافق بني العديد من العنا�رص من
�أجل حت�سني الو�ضع العام ل�صحتكم يف �أق�رص وقت ممكن ،وعندما يكون الكالم
عن الرفاهية وال �شك يف �أن فندق ومنتجع لوزان باال�س هو بالفعل ال�صورة
احلية للجمع بني الأ�صالة واملعا�رصة.
Lausanne Palace & Spa Rue du Grand Chêne 7 CH-1002 Lausanne
Tel: +41 21 331 31 31 Fax: +41 21 323 25 71

يقع فندق «لوزان باال�س �أند �سبا» على بعد  40دقيقة
من «جينيف» ،وي�ضم  148غرفة وجناح ًا تتميز جميعها
بديكورات فريدة و�إطاللة رائعة على البحرية وجبال
الألب املهيبة .ويعطي موقع هذا الفندق الرائع يف قلب
لوزان ميزة القرب ال�شديد من �أرقى و�أ�شهر �شوارع الت�سوق
واملدينة القدمية بجمالها الأخاذ.

ويبلغ عدد غرف الفندق  146غرفة بالإ�ضافة �إىل  30جناحا ً تتميز
جميعها بديكور فاتن وجتهيزات متكاملة من بينها ثالجة �صغرية وتكييف
الهواء وتليفون مبا�رش وتليفزيون متعدد القنوات ومدخل كمبيوتر وجهاز
فاك�س وخط ات�صال �رسيع بالإنرتنت ومكواة بخارية للمالب�س .ويتميز
لوزان باال�س ب�أ�سرِ ّ ته ومفرو�شاتها الفريدة ،فكل �شيء يتعلق بالنوم هنا
م�صنوع من خامات منتقاة وت�صميم خا�ص بحيث يجعل من النوم على
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تلك الأ�سرِ ّ ة جتربة ال ُتن�سى ،كما يتميز الديكور الداخلي للغرف بجودة
اخلامات ورقي الذوق الت�صميمي.
وعند ذكر الطعام وفن الطبخ فال يت�سع املجال للكالم والو�صف الذي
ت�ستحقه مطاعم فندق لوزان باال�س فهي متثل �إغرا ًء حقيقيًا للذواقة حيث
تتعدد قوائم الطعام وتتعدد الأطباق والأ�صناف التي يبدعها ال�شيف
�إدجار بوفييه �إال �أن املبد�أ واحد وهو “طعام �صحي مكون من �أف�ضل
و�أجود املنتجات” ،والنتيجة واحدة وهي �أ�شهى و�ألذ طعام ميكن �أن
تتناوله ،و�سوا ًء كنت من �أهل لوزان �أو من نزالء الفندق وما �إذا كنت ترغب
يف تناول ع�شاء رومان�سي �أو غداء عمل ف�إن مطاعم الفندق مهمتها �أن تلبي
رغباتك وت�شبع ذوقك.
ويعترب تناول الطعام يف فندق «لوزان باال�س �أند �سبا» جتربة حقيقية
بف�ضل مطاعمه الأربعة« :يل كوتيه جاردان» الذي يقدم �إبداعات مطبخ البحر
45

�أُن�شِ ئت املدر�سة عام  1882يف لوزان وت�سع مائة طالب داخلي و�ستني طالب خارجي بني �سن احلادية
ع�رشة والثامنة ع�رشة .وتوفر املدر�سة منذ ن�ش�أتها ج ًوا �أ�رس ًيا دافئًا مع الرتكيز دائ ًما على تطوير
بنيتها التحتية .وقد تو�سعت املدر�سة يف براجمها الدرا�سية الأمريكية والربيطانية لت�شمل تالميذ
ال�صف ال�سابع الأمريكي وال�سنة ال�سابعة الربيطانية من �سن احلادية ع�رشة وما فوقها ,وتفخر
املدر�سة ب�صغر عدد الطلبة يف ف�صولها حيث ال يزيد عن  12طالبًا يف الف�صل ،كما تفخر ب�أ�سلوبها
التعليمي ال�شخ�صي الذي يتطلب اقرتاب املدر�س من تالميذه واالهتمام بهم ب�شكل �شخ�صي.
و ُي ِع ُّد الربنامج الأمريكي الطلبة للكليات واجلامعات الأمريكية ويزودهم بالدرو�س امل�ؤهلة
الختبارات «ب�سات» و»�سات» و»تويفل» و»�إيلت�س»� .أما الربنامج الربيطاين فيُ ِع ُّد الطلبة ل�شهادة
التعليم الدولية كامربيدج ،التي ت�ؤهلهم لدخول جميع اجلامعات يف العامل ،حيث يتم �إعداد الطلبة يف
ال�سنتني  10و 11الختبارات «�آي جي �سي �إ�س �إي» ويف ال�سنة  12الختبارات «�إيه �إ�س» ويف ال�سنة 13
الختبارات «�إيه تو» «�إيه �إ�س» �« +إيه تو» = امل�ستوي «�إيه».
ويف تعليقه على التغريات التي طر�أت على «بريالنتمونت» يقول ناظر املدر�سة ال�سيد «فيليب با�ش»:
«�ستظل مدر�ستنا دائ ًما تركز على مفهوم العائلة مع ت�أكيد على الف�صول قليلة عدد الطلبة وبرامج
التعليم ال�شخ�صية التي ت�سمح للأطفال بتنمية قدراتهم .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا
على الإنرتنتwww.brillantmont.ch :
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على مر التاريخ مل تكن هناك طريقة �أف�ضل للتعبري عن احلب
والإعجاب والتقدير من �إهداء املجوهرات والأحجار الكرمية ،فهي
تعترب جتل ًيا مل�شاعرك نحو من حتب ومن تقدر ،وت�ستح�ضر الذكريات
اجلميلة �إىل احلياة ،وتلم�س �أعمق العواطف والأحا�سي�س ،هكذا قال
ال�شعراء و�إكد عليهم املحبني؛ واليوم و�ضع بيت جوبلني مبجموعة
جموهراته ال�شهرية التي حتمل ا�سم «مدغ�شقر» �أعلى معايري فن
�صناعة املجوهرات على م�ستوى العامل.

وقد ا�ستلهم م�شغل جوبلني هذه املجموعة من بلورات وح�صى
�شاطئ مدغ�شقر ومنها ابتدع تنويعات عديدة من جمموعة
«مدغ�شقر» ،فمثل ح�صى ال�شاطئ الذي �صقلته ماليني املوجات
�أتت كل قطعة من جمموعة «مدغ�شقر» مل�ساء بفخامة تلم�س الب�رشة
بنعومة وتت�شارك يف الت�صميم الكال�سيكي وتتميز ِب�سِ َم ٍة فريدة وهي
�أن القالدات والأ�ساور ميكن �أن ُتلب�س على كال اجلانبني.
فعلى جانب جتد الأناقة ال�شديدة وعلى اجلانب الآخر جتد ال�سحر
والفتنة اخلال�صة تتوحدان يف قطعة واحدة ا�ستثنائية من املجوهرات.
و�سواء قلبتها �أو �أدرتها �أو لويتها ،ف�إن «مدغ�شقر» �ستظل يف غاية
الروعة والإثارة.

70

وت�أتي «مدغ�شقر» يف ت�شكيالت خمتلفة فهناك كمثال ،الت�شكيالت
امللونة املتقدة من الذهب الأبي�ض مع الزمرد واملا�س املت�ألق� ،أو الذهب
الأبي�ض مع الياقوت واملا�س املت�ألق� ،أو الذهب مع خليط فخم من
الزبرجد الأ�صفر والعقيق الأحمر ،وك�أنها �ألعاب نارية من الأ�ضواء
متثل املظهر الرائع ملجموعات «مدغ�شقر»� ،أو الت�شكيلة من الذهب
الأ�صفر �أو الوردي على �أحد اجلوانب والذهب الأبي�ض مع املا�س
املت�ألق على اجلانب الآخر� ،إنه ت�صميم تقليدي من «مدغ�شقر» ملظهر
كال�سيكي متميز؛ ميكنك اختيار املظهر املثايل لكل منا�سبة.
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وقد ا�ستلهم م�شغل جوبلني هذه املجموعة من بلورات وح�صى �شاطئ
جزيرة مدغ�شقر ومنها ابتدع تنويعات عديدة من جمموعة «مدغ�شقر»،

تقدم املجموعة ت�شكيلة من الأ�ساور والقالدات والأقراط اجلميلة
التي تنا�سب حفالت الكون�سريت املو�سيقية ،ومتثل الن�سخة بي�ضاوية
ريا عظي ًما.
ال�شكل مظه ًرا هادئًا ومع ذلك يعطي انطبا ًعا وت�أث ً
متثل املجموعة اجلمال والأناقة والإثارة من خالل الت�صميمات
الع�رصية الراقية من الذهب الأبي�ض �أو الأ�صفر� ،أو الذهب الأبي�ض
�أو الأ�صفر مع املا�س املت�ألق �أو �أحجار الكوروند .ميكنك �أن ت�ضيفي
مل�سة فخامة �إىل روتينك العملي اليومي و�أن حتافظي دائ ًما على �شباب
القلب .تتوافر املجموعة ح�رص ًيا يف فروع جوبلني يف �أجمل املواقع
يف �سوي�رسا يف مدن لو�سرين ،جينيف ،زيوريخ ،بازل ،برين� ،سان
موريت�س ،لوجانو.
ال�صورة رقم « :1مدغ�شقر» ،نقاء كال�سيكي:
ذهب �أ�صفر �أو وردي على �أحد اجلانبني وذهب �أبي�ض على اجلانب
الآخر الأمامي ،مع املا�س الأمل�س الرقيق ،ميكن ا�ستخدامه على
الوجهني لينا�سب احلدث .قالدات و�أ�ساور مع خوامت و�أقراط تنا�سبها.
ال�صورة رقم  :2الن�سخة امللونة من «مدغ�شقر»:
جموهرات للمنا�سبات الكبرية مثل حفالت االفتتاح وحفالت
الأوبرا واحلفالت الراق�صة الراقية ،لكون�سريتات باخ �أو بيتهوفن �أو
مو�سوري�سكي ورافيل ،للع�شاء الرومان�سي للزوجني.

جمموعة
جموهرات «مدغ�شقر»
من جوبلني:
جمال � ..أناقة � ..سحر
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ويف منتجع ج�شتاد تعترب الفخامة واحلياة املرتفة من التقاليد املوروثة
يف هذه القرية اجلبلية .حيث يعترب فندق «ج�شتاد باال�س» مثالً رائدا ً
من بني الفنادق الفخمة يف �سوي�رسا ،وبف�ضل هند�سته املعمارية الرائعة
والفريدة من نوعها يعد هذا الفندق معلما بارزا يف منطقة الألب كلها .وقد
قرر امل�رشفون على هذا الفندق االحتفاظ بالقالب املعماري الذي تت�سم به
ال�شاليهات ومنحه مل�سة جديدة م�ستحدثة م�ستقاة من التقاليد العريقة مما
�ساعد على احلفاظ على �أ�صالة هذا املبنى و�أناقته.
كما ي�ضم املنتجع واحدا ً من �أ�شهر فنادق �سوي�رسا الفاخرة ،وهو فندق
«جراند هوتيل بارك» الذي خ�ضع عام  2010مبنا�سبة مرور  100عام على
�إن�شائه لعملية جتديد وحتديث �شملت غرفه و�أجنحته ومطاعمه بالكامل مما
جعله اليوم قادرا ً على �أن يقدم ل�ضيوفه كل ما يتمنونه من خدمة متميزة
لق�ضاء عطلة �سعيدة .
وكذلك احلال مع فندق ومنتجع جراند �أوتيل بيل ڤو الذي �شيد خالل
مطلع القرن الع�رشين و�صمم �أ�سلوب الأثاث والديكور الداخلي له خالل
تلك الفرتة ذاتها ،مما جعله مميزا ً بطريقة ملحوظة.
�أما منتجع وفندق هريميتاج بـ �شون ريد فيعترب مبرافقه ال�صحية
ونواديه الريا�ضية الوحيد من بني الفنادق امل�صنفة من فئة اخلم�س جنوم
التي تقدم خدماتها على مدار ال�سنة .وهو فندق مت ترميمه على نطاق
وا�سع عام  ٢٠١١وحتديثه بنمط معماري مفعم بفن احلداثة .ومنذ تاريخ
�صنف يف فئة الفنادق ذات
افتتاح فندق �ألبينا ج�شتاد يف دي�سمرب  ٢٠١٢فقد ُ
اخلم�سة جنوم �إ�ضافة �إىل النجوم الأخرى املت�ألقة يف �سماء �سجل هذا الفندق.

منتجع جشتاد :إجازة فاخرة مفعمة بلمسة ساحرة ...
يعد املنتجع ال�سياحي ال�شهري ج�شتاد واحدا ً من الوجهات
ال�سياحية الفاخرة يف �سوي�رسا حيث يتمتع �ضيوفه مب�ستوى
راقيا ً من اخلدمات ،وعرو�ضا ً متنوعة ذات جودة عالية طوال
مدة زيارتهم للمنتجع.
وعلى الرغم من علو و�شهرة املكانة ال�سياحية التي تتمتع بها
ج�شتاد عامليا ً فقد ا�ستطاعت عرب �سنوات طويلة �أن حتافظ
على منط عي�شها الب�سيط املتوا�ضع الذي �أ�صبح �أحد مزاياها
ال�سياحية ،في�أتي لها الزوار من جميع �أنحاء العامل للإ�ستمتاع
مرتني ،مرة بطبيعتها ال�ساحرة ومرة �أخرى بنمط عي�شها
التقليدي الذي تتوارثه الأجيال منذ مئات ال�سنني.
�إن جبال الألب ال�شاهقة بتقاليدها املوغلة يف القدم والتي
يحافظ عليها اجلميع بفخر واعتزاز متنح هذه الوجهة
ال�سياحية مل�سة �ساحرة مميزة.
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وقد �ساهم خط ال�سكة احلديدية ال�شهري واملعروف با�سم «مونرتو �أوبر
الند  »MOBوامل�سمى حاليا خط «جولدن با�س» منذ بداية القرن الع�رشين
يف ت�سهيل الو�صول �إىل منتجع ج�شتاد مما �ساهم بدوره م�ساهمة رئي�سية
يف تطوير هذه املنطقة ال�سياحية واذدياد عدد القادمني لزيارتها �سواء من
داخل �سوي�رسا �أو ممن يزرونها من جميع �أنحاء العامل.
وتتيح ال�شوارع اخلالية من ال�سيارات التي يتميز بها املنتجع لزواره
القيام بنزهة هادئة ممتعة مع �أطفالهم دون عائق بني الأر�صفة التي تعج
باملحالت الراقية املتعددة والأروقة الفنية ناهيك عن املطاعم الفاخرة.
ويعود الف�ضل يف ال�شهرة العاملية التي يتمتع بها منتجع ج�شتاد كوجهة
لل�سياحة الفاخرة �إىل احت�ضانها لعديد من املدار�س الدولية ذات ال�شهرة
الوا�سعة ،و�أبرزها معهد « .»Linstitut Le Roseyوكانت النتيجة �أن
�أجيال من الطالب الأثرياء وعائالتهم ومعهم الأقرباء والأ�صدقاء حر�صوا
على زيارة املنتجع ،ومبرور الأيام زادت �شهرته كمنتجع متميز للأثرياء.
بالرغم من اللم�سة القروية ال�سائدة ف�إن منتجع ج�شتاد يت�ألق عامليا
ويتفوق �أي�ضا ً بكل توا�ضع يف عامل ال�سياحة والفندقة� .إذ يعترب التميز يف
اخلدمات و�سلوكيات املعاملة التي يلقاها زوارنا من اولويات التعامل التي
يحر�ص عليها دوما ً القائمني على �إدارة املنتجع.

وال يقت�رص الأمر على الفنادق الفاخرة
لتناول الطعام اجليد ،بل ت�ضم ج�شتاد عدد من
املطاعم الفخمة التي تتميز بجودة فن املطبخ،
وقد حاز طهاتها على جوائز عديدة وي�شهد لهم
دائما ً بالكفائة على امل�ستويني املحلي والعاملي،
ويقول عدد كبري من زوار و�ضيوف املنتجع �أن
الفنادق الفاخرة واملطاعم الفخمة ت�ضفي على
الإقامة يف ج�شتاد متعة رائعة قل �أن جتد مثلها
يف منتجعات �أخري مماثلة ،لي�س يف �سوي�رسا
فقط ،بل يف العامل كله.
وملحبي الفخامة والتميز يوجد يف ج�شتاد
مطار خا�ص ي�سمى مطار «�سانن» يتيح للنخبة
املميزة ال�سفر على منت طائرات خا�صة ،ويعترب
نقطة الإنطالق الوحيدة للقيام بجوالت جوية
فوق منطقة الأنهار اجلليدية املجاورة� ،أو
الرحالت �صوب املدن الرئي�سية يف �أوروبا.
كما يوفر منتجع ج�شتاد لهواة التزلج
بوا�سطة « ٦ »heli-skiingحمطات لهذا
الغر�ض ،حيث ي�ستقل املتزجلون طائرة
مروحية حتملهم �إىل �أعلى اجلبل ليتزجلوا
هبوطا من الأعايل بوا�سطة الزالجات.
كما ي�ضاف �إىل �سجل ج�شتاد قدرتها على
تنظيم فعاليات ذات �شهرة عاملية متنوعة على
�أعلى م�ستوى.
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على مرمى حجر من املنتجع ال�سوي�رسي ال�شهري «�شتاد» وبالتحديد يف مواجهة
اجلانب اجلنوبي من اجلبل املميز املعروف با�سم «وي�سبل» و بالقرب من منطقة
التزلج املعروفة بجال�سيري «الديابيلريت�س» يقع فندق مميز يعترب من �أجمل
و�أ�شهر فنادق �سوي�رسا الفاخرة ،وهو فندق «جراند هوتيل بارك» .
وقد خ�ضع الفندق عام  2010مبنا�سبة مرور  100عام على �إن�شائه لعملية جتديد
وحتديث �شملت غرفه و�أجنحته ومطاعمه بالكامل مما جعله اليوم قادرا ً على �أن
يقدم ل�ضيوفه كل ما يتمنونه من خدمة متميزة لق�ضاء عطلة �سعيدة .
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ويعتمد الديكور الداخلي للغرف التي مت جتديدها على ا�ستخدام اخل�شب
ب�أنواعه والوانه املختلفة مع ال�صوف والأحجار الطبيعية مما يعطيها
جوا ً من الأ�صالة ينا�سب طبيعة وادي «�ساننالند» الرائع املحيط باملنطقة،
وي�ساعد هذا الديكور على متتع ال�ضيوف والزوار بالإقامة داخلها.
ومن �أجل �أن تكون الغرف دافئة ومريحة فقد مت جتهيزها ب�أحدث
الأجهزة مثل �أنظمة الإ�ضاءة من �رشكة «باجن �أند �أولوف�سن» املعروفة
بجودتها وو�سائل ات�صاالت حديثة وو�صلة واي فاي ال�سلكية باالنرتنت.
�أما �أجنحة الفندق املميزة فت�صل م�ساحة اجلناح الرئي�سى فيها �إىل 400
مرت مربع ،ويقع على طابقني ويحتوي على غرفة نوم رئي�سية كبرية وغرفة
ا�ستقبال ذات مدف�أة وغرفة طعام ،ذلك بالإ�ضافة ل�سبا �أو منتجع �صحي
خا�ص به جاكوزي و�ساونا ،واجلناح رائع بكل معاين الكلمة والإقامة
فيه تعترب جتربة خا�صة مميزة ال تن�سى خا�صة ولو دعوت �أ�صدقائك
وا�ستمتعتم جميعا ً ب�إمكانات هذا اجلناح الرائع.
ب�إخت�صار �شديد ،ففي فندقنا �سوف ت�شعر بروعة الإح�سا�س ب�أنك يف
�شاليهك اخلا�ص يف منتجع �شتاد مع اال�ستمتاع بجميع اخلدمات التي
تقدمها فنادق اخلم�س جنوم.
ونحن ال نتميز يف جودة وفخامة الإقامة فقط ،بل يف خدمة �صنع وتقدمي
الطعام �أي�ضاً ،ويقدم كبري طهاة الفندق ال�سيد جوزيبي كوليلال ،مطبخا ً
متواز ًنا يف مطاعم الفندق الأربعة م�ستخدما ً �أجود املنتجات الطازجة
والعاملية ذات اجلودة الفائقة.
و�سوف تتمتعون ب�أطباق البحر املتو�سط يف مطعم «جراند ري�ستورانت»،
و�سوف متتزج روائع املطبخني ال�رشقي والغربي يف مطعم «ماركو بولو»،
�أما هواة الأطباق اخلفيفة ف�سيجدون طلبهم يف مطعم «جرينهاو�س» ،كما
يجب �أن يجرب ال�ضيوف �أطباقنا املحلية التي يقدمها مطعم «فالدهو�س»؛
املهم هنا �أن كبري الطهاة لديه كل ما يحقق جميع رغبات ال�ضيوف ،و�سوف
يتمتع �ضيوفنا �أي�ضا ً مبقاهينا الثالثة وبركن ال�سو�شي اخلا�ص بها �أو بار
«كافو» من �أجل حلظة بهجة و�سعادة مع ك�أ�س من ع�صري العنب الفاخر
يقدمه نادل متخ�ص�ص.
�أما حمام ال�سباحة الف�سيح مبياهه املاحلة ،وقاعة اللياقة البدنية وال�ساونا
واحلمامات الرتكية فهي بع�ض �أ�رسار املنتجع ال�صحي بالفندق والذي مت
ت�صميمه ليمد �ضيوفه مب�ساحة كافية لكي ي�سرتخوا وي�ستجموا وي�ستعيدوا
طاقتهم وقواهم .ويتم ا�ستخدام منتجات «�أروماثريابي �أ�سو�شيت�س» يف
جميع �أنواع التدليك واملعاجلات ،كما �أن املاركة الكندية الفاخرة «�أيوكو»
توفر معاجلات للوجه تعطي نتائج معجزة.
�إن الإقامة يف فندق «جراند هوتيل بارك» تعني �أي�ضا ً اال�ستفادة من
�سل�سلة من الأن�شطة واخلدمات احل�رصية مثل رحلة جوية على منطاد
الفندق ،وا�ستخدام حلبة التزحلق على اجلليد الواقعة يف حديقة الفندق،
ولعبة �صيد الكنز يف جميع �أنحاء الفندق ،والتمتع بال�رشاء من بوتيكات
اليوم الواحد التي تقدم معظم املاركات ال�شهرية والتي تفتح �أبوابها لفرتة
وجيزة �أثناء ف�صل ال�شتاء.
Tel : +41 33 748 9800
Fax : +41 33 748 9808
Wispilenstrasse 29
CH 3780 Gstaad
www.grandhotelpark.ch
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يعترب فندق «�شتاد باال�س» من �أبرز و�أهم املنتجعات التي يحر�ص على زيارتها
امل�شاهري وعلية القوم ،ويتميز مبوقعه فوق ربوة تطل على قرية «�شتاد»
ال�ساحرة .ويحتفل الفندق ذو الأبراج العالية والذي يعترب حتفة معمارية نادرة
مبرور مائة عام على �إن�شاءه هذا العام ،ويعترب من الفنادق القليلة يف �سوي�رسا
التي متتلكها وتديرها عائلة واحدة حتافظ على �شخ�صيته وبهائه وفخامته على
الدوام دون االعتماد على �أجماده التاريخية فقط .والفندق هو املالذ املثايل ملن
يبحث عن الراحة واال�ستجمام،وميكن االختيار من بني غرفه املائة والأربع املجهزة
�صغريا و� 4أجنحة كبرية وجناحا الربج ،بالإ�ضافة جلناح
جناحا
جيدا والتي ت�ضم 29
ً
ً
ً
البنتهاو�س ذي  3غرف ويعترب �أفخم جناح مت بنا�ؤه يف منتجع �ألبي.
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وحتتوي الغرف والأجنحة املخ�ص�صة
ل�ضيوفنا من الدول العربية على
العديد من و�سائل الراحة مثل ن�سخة
من القر�آن الكرمي و�سجادة �صالة مع
م�ؤ�رش اجتاه القبلة وجمموعة من
قنوات التلفاز العربية ،بالإ�ضافة �إىل
توفري غرف و�أجنحة مت�صلة.

وتعترب قرية «�شتاد» قرية �أ�سطورية بني �أماكن التزحلق
على اجلليد والعناية بال�صحة والعافية والت�سوق وت�شتهر
بجودة طعامها مثل �أطباق الطرطويف وفوندو اجلنب يف مطاعم
الفندق مثل «ال فورماجريي» ومطعم «لو جريل» احلائز على
 16نقطة من دليل «جولت ميلو» حيث ميكن م�شاهدة وجبتك
�أثناء حت�ضريها ،ومطعم «لو جراند ري�ستوران» مبطبخه
الدويل والذي يتميز �إىل جانب �أطباقه اللذيذة مبنظره الرائع،
ومطعم «جيلدو» ،امل�سمى با�سم «املرت دوتيل» (جيلدو)
الذي عمل يف الفندق �أكرث من � 40سنة ،الذي يقدم الطعام
الإيطايل الأ�صلي .وبعد ع�شاء فاخر ميكن ل�ضيوفنا اال�سرتخاء
يف اللوبي بار �أو مقهى دو جريل الأنيق �أو ق�ضاء ليلة راق�صة
يف النادي الليلي ال�شهري «جرينجو».
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ويحتوي فندق «�شتاد باال�س» �أي�ضا ً على املنتجع ال�صحي املعروف
«باال�س �سبا» واملقام على م�ساحة  1800مرت مربع وي�ضم  8غرف عالج،
وجناح «�سبا» خا�ص ،وحمامات �ساونا وبخار ،ومناطق ا�سرتخاء بها
املدف�أة ال�سوي�رسية التقليدية ،وحمام �سباحة داخلي و�آخر خارجي بحمام
جاكوزي كبري ،وجيم كامل التجهيز ،و�ستوديو «بايلت�س» للتمرينات البدنية
املتنوعة ويتميز ب�إطاللة رائعة على م�شاهد فائقة اجلمال .ويحتوي ديكوره
الأ�صلي على حائط حجري من جرانيت «بالوزي» يعطي �إح�سا�سا ً بجبال
برين وي�ؤ�صل ملركز �صحي ح�رصي فائق الروعة يتجاوز توقعات حتى
�أكرث العمالء خربة يف املنتجعات ال�صحية.
وي�شتهر منتجع «�شتاد» ب�أن�شطته املمتعة مثل الت�سوق والعناية بال�صحة
والعافية والرتفيه يف بيئة �آمنة وكانت دائما ً مق�صدا ً �شهريا ً ومف�ضالً
للم�سافرين من الدول العربية ،ويوفرفندق �شتاد باال�س تنوعا ً هائالً من
الإمكانات املختارة ب�شكل خا�ص لتقابل احتياجات �ضيوفه من الدول
العربية ،وتوفر الن�سخة العربية على موقع فندق �شتاد باال�س جميع
املعلومات ال�رضورية عن الفندق وكذلك عن منطقة «�شتاد» و�أن�شطتها
والأحداث التي تقام فيها ،حيث ميكن معرفة كل ما تريد قبل و�صولك �إلينا.
وت�ضم الغرف والأجنحة املخ�ص�صة ل�ضيوفنا من الدول العربية على
العديد من و�سائل الراحة مثل ن�سخة من القر�آن الكرمي و�سجادة �صالة
مع م�ؤ�رش اجتاه القبلة وجمموعة من قنوات التلفاز العربية التي �ستوفر
الت�سلية لل�ضيوف يف الغرف ،بالإ�ضافة �إىل توفري غرف و�أجنحة مت�صلة
فيما بينها ب�أبواب داخلية وهوما ينا�سب العائالت العربية.
وبنا ًء على طلب ال�ضيوف يقوم الطهاة يف مطابخ الفندق ب�ضمان �أن جميع
الأطباق املقدمة تنا�سب امل�سلمني ومعدة طب ًقا لل�رشيعة فيما يخ�ص اللحوم
والزيوت وغريها .وبالن�سبة لل�ضيوف الذين يف�ضلون تناول طعامهم يف
غرفهم ف�إن خدمة الغرف تعمل � 24ساعة جميع �أيام الأ�سبوع ،كما �أن وجبة
الإفطار متاحة حتى الظهر ،ويف يوليو و�أغ�سط�س تعترب وجبة الربان�ش )بني
الإفطار والغداء( �أف�ضل بداية لليوم.
ويف منتجع الفندق ال�صحي ف�إن اجلناح اخلا�ص يوفر ل�ضيوفنا العرب

اخل�صو�صية الكاملة وهو متاح حتى ال�ساعات املت�أخرة من الليل ،كما �أن
امتداد فرتة العمل يف املنتجع لل�سيدات فقط ت�ضمن لهن القيام بالتمرينات
البدنية واال�ستمتاع بالعناية بال�صحة والرفاهية يف جو ا�ستجمامي خا�ص
ومريح.
و�سي�سعد موظف الكون�سريج �أن ينظم لكم جوالت ت�سوق خا�صة بعيدًا
عن �ساعات العمل الر�سمية ،كما �أن تعاون فندق �شتاد باال�س مع م�ؤ�س�سة
«�شوبارد» توفر �أفخر جتارب الت�سوق عن طريق رحلة البذخ ال�سياحية
املتكاملة «�شوبارد لك�رشي جريين» «رحلة �شوبارد الباذخة» التي تت�ضمن
جولة يف حمالت �شوبارد الفاخرة لل�ساعات مع �إقامة فخمة يف �شتاد باال�س
واالنتقال بالهليكوبرت بني االثنني؛ كما �أن متنزه �شتاد اخلايل من ال�سيارات
ببوتيكاته و�أروقته الفخمة ومطاعمه الراقية يعترب املكان الأمثل للتنزه
الآمن على الأقدام .وتدعو فروع املاركات العاملية ال�شهرية املنت�رشة هنا
جميع املتواجدين يف �شتاد وفنادقها �أن يتمتعوا بتجربة ت�سوق ح�رصية
�شديدة اخل�صو�صية.
ويعترب منتجع «�شتاد» واحد من �أفخم املقا�صد ال�سياحية يف �سوي�رسا
كلها حيث ي�ستمتع زواره ب�أعلى م�ستوى خدمات متنوعة يف جميع الأماكن.

وتعطي الأ�صالة الألبية باملنطقة والتقاليد املحفوظة بفخر ومل�سة من ال�سحر
والفتنة ملنتجع �شتاد جوا ً خا�صا ً يجعل منها منتجع خمتلف ب�شكل منع�ش
و�أ�صيل عن باقي منتجعات العامل ال�سياحية.
وبرغم القيمة العالية ال�سم «�شتاد» ف�إنها تظل ب�سيطة وعملية حيث �أن
مفهوم ال�رسية واخل�صو�صية والتوا�ضع ي�ؤكد ويربز ال�سحر الفائق الذي
مييزها .وبرغم جوها الريفي ،الذي مازال يتمثل يف ال�شاليهات العائلية
احلميمية ،ف�إن «�شتاد» تفخر ب�سل�سلة من امليزات ال�سياحية التي جتعل �أعلى
م�ستويات اخلدمة هي املبد�أ الرئي�سي لكل عملها .وكما يعترب فندق �شتاد
باال�س معلما ً بارزا ً بني فنادق �سوي�رسا الفاخرة ،فهو �أي�ضا ً معلما ً بارزا ً يف
منطقة «�شتاد» ب�أكملها.
Gstaad Palace
CH-3780 Gstaad
T.: +41 33 748 50 00
F.: +41 33 748 50 01
info@palace.ch
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ويقدم بوخرير باعتباره �أ�شهر جتار التجزئة املتخ�ص�صني للعمالء النبهاء املتميزين من جميع
�أنحاء العامل ت�شكيلة �ضخمة من �أ�شهر ماركات ال�ساعات و�أفخر املجوهرات .وبالإ�ضافة �إىل ماركته
التجارية اخلا�صة «كارل ف بوخرير» ،تت�ضمن الت�شكيلة ماركات عاملية �شهرية مثل «روليك�س»
و«�شوبارد» و«بياجيه» و«�آي دبليو �سي» وغريها ،كما �أن ال�رشكة لديها �أكرث من 1000
موديل خمتلف من �ساعات الروليك�س للزبائن ليختاروا من بينها وهي غالبا ً �أكرب ت�شكيلة
من موديالت الروليك�س ميكن �أن توجد يف �أي مكان �آخر.
وت�ستقبل متاجر بوخرير الزبائن والزائرين يف حمالتها الكائنة يف �أرقى الأماكن يف �أوروبا حيث
توجد حمالت التجزئة اخلا�صة بها يف  25موقعا ً راقيا ً يف �أهم املدن واملنتجعات ال�سياحية ذات
ال�شهرة العاملية يف �سوي�رسا و�أملانيا والنم�سا .و �سيفتتح يف  2013واحدا ً من �أكرب حمالته يف باري�س
و�سوف يكون من �أكرب متاجر البيع بالتجزئة املتخ�ص�صة يف ال�ساعات يف العامل.
ومن الروائع التي يقدمها بوخرير خامت ال�سوليتري « »1888ذو الت�صميم الب�سيط اخلال�ص
الذي ابتدعه �أخ�صائيوه يف م�شغل ال�رشكة ليحرك اجلودة اال�ستثنائية حلجر الأملا�س يف اجتاه
الكمال .واخلامت م�صنوع من البالتينيوم الذي يعترب �أرقى املعادن النفي�سة وله �إطار ذو �ستة
نتوءات ت�سمح بدخول �أكرب قدر من ال�ضوء ومتلأ املا�سة بربيق ناري �آ�رس .وكان امللهم لت�صميم
هذا اخلامت هو بلكونات املقر الرئي�سي ل�رشكة «بوخرير» يف لو�سرين ،التي تتميز بانحناءاتها
وبروزاتها الأنيقة والتي ميكن �أن ترى �صورتها بو�ضوح يف �إطار اخلامت.
و�إىل جانب خامت « »1888تت�ضمن ت�شكيلة بوخرير جموهرات ذات ت�صميم ب�سيط من ال�سوليتري
واملا�س متعدد الأحجام والأنواع ،مثل التنويعات الكال�سيكية الثالث )�أاليان�س وتريلوجي
وريفيري( وخطوط البيت اخلا�صة من املجوهرات مثل جمموعة الكرميا من بوخرير يف  25قطعة
بالت�صميم الأنيق على �شكل الكمرثى ،وتنويعات خوامت فارياتو من بوخرير ،و جمموعة ديزلر
من بوخرير .و�أخريا ً ف�إن بوخرير هو �أول جواهرجي يف �سوي�رسا و�أملانيا يبيع ما�سة «رويال
�أ�سكري َكت» التي تعترب من �أكرث املا�سات ذات اجلودة العالية طلباً.

بوخرير  ..متجر �سوي�رسي تقليدي لل�ساعات الفخمة واملجوهرات الفاخرة وهو من املتاجر
التي متتلكها وتديرها �أ�رسة وله باع طويل يف عامل ال�ساعات واملجوهرات الفاخرة �أكرث من
�أي متجر مماثل يف �أوروبا.
وعندما افتتح رجل الأعمال كارل فريدري�ش بوخرير �أول متجر له لل�ساعات واملجوهرات
مب�ساعدة زوجته ال�سيدة لويز عام  1888كان يف احلقيقة ي�ضع حجر الأ�سا�س مل�ؤ�س�سة عظيمة
النجاح �سوف متتد ل�سنوات طويلة ،واليوم وبعد ما يزيد على  125عاما ً يفخر متجر بوخرير
بتواجده على ر�أ�س ال�سوق ال�سوي�رسي لل�ساعات والأحجار الكرمية واملجوهرات و�أن يكون
واحدا ً من ممثلي ال�صناعة الرائدين يف �أوروبا الغربية كلها.
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وبالإ�ضافة �إىل املجوهرات ف�إن ال�رشكة لديها خربة كبرية يف �صناعة ال�ساعات ولديها ماركتها
اخلا�صة التي متثل املنتجات ذات اجلودة والنوعية الفائقة واجلاذبية اجلمالية يف ت�صميمات �أنيقة،
�إنها متزج بني دقة وروعة حرفة �صناعة ال�ساعات وخربة �صناعة املجوهرات يف �أعلى م�ستوياتها.
ويحمل ا�سم املاركة املنجزات الرائدة مل�ؤ�س�س ال�رشكة ال�سيد كارل فريدري�ش بوخرير .وقد مت
�إطالق املاركة لتعطي وزنا ً ا�سرتاتيجيا ً خلربة ال�رشكة الت�صنيعية اخلا�صة والتي جتلت بنجاح منذ
العام .1919
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تقول الدكتورة بيتينا روميالين
�أن �أ�سلوب عملها يعتمد على
املو�ضوعات املنف�صلة ،فمثالً �إذا
كان �أحد املر�ضى يعاين من �إكزميا
يف الوجه ف�إن �أول خطواتها تكون
طبية متاما ً للو�صول �إىل الت�شخي�ص
ال�صحيح ومعرفة الأ�سباب املحتملة
للحالة ،و�إىل جانب العالجات
الطبية التقليدية القائمة على الأدلة
الظاهرية فنحن نعلم عن فوائد
العناية املتوافقة مع نوع الب�رشة
و�إمكانية جتديد الب�رشة الذي ميكن
�أن يحتاج حتفيزًا طبيًا بوا�سطة
تقنيات ليزرية متقدمة.
وت�ؤمن د .روميالين دائما ً بجمال
الطبيعة ،وت�ؤكد �إنه ب�سبب ابتعادنا
عنها نواجه �أعرا�ضا ً مثل ال�شيخوخة
املبكرة للب�رشة نتيجة للتدخني
والتعر�ض الزائد لأ�شعة ال�شم�س،
و�أحيا ًنا نلحظ تهيجا ً للب�رشة نتيجة
ا�ستخدام �أدوات �أو مواد جتميل
غري مالئمة .ومن �أجل الو�صول
�إىل �أف�ضل العالجات نقوم بتحليل
24
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�شخ�صي للب�رشة با�ستخدام طرق
غري جراحية مبعاونة الكمبيوتر؛
وقبل �إعداد الربوتوكول العالجي
يتم �أخذ �صور فوتوغرافية من عدة
زوايا مبا فيها تفا�صيل جمهرية
للب�رشة ،والبد من التفريق بو�ضوح
بني بقع ال�شيخوخة وبني ال�شامات
�أو حتى الإ�صابات اخلبيثة ،ولذلك
فالبد من اختيار الطريقة املالئمة
�سوا ًء كانت جراحة عالية الدقة مع
ا�ستك�شافات ن�سيجية �أو جراحة
ليزر غري م�ؤملة ولتبيني الفرق بني
ا�ستخدام امل�ستح�رضات التجميلية
وا�ستخدام طرق التجميل اجللدي
جند �أنه بينما ميكن تقليل بع�ض
التجاعيد لبع�ض الوقت با�ستخدام
توك�سني البوتولينيوم ،وميكن
حل�شوات حم�ض الهيالورونيك
امل�ساعدة على �إخفاء التجاعيد
العميقة �أو الناجتة عن نق�ص الوزن
الكبري ،ف�إن الأ�ساليب املتقدمة مثل
عمليات الليزر اجلزئية والأ�شعة
حتت احلمراء والرتدد الإ�شعاعي

تحُ �سن حالة الب�رشة نف�سها.
وتعزيز الب�رشة برتطيبها يعني
امل�ساعدة على جتديد اخلاليا
وهذه العملية �أ�سا�سية بعد عمليات
اجلراحة بالليزر ويجب �إبراز
ا�ستخدام منتج  SwissCodeيف
عملية التجديد اخللوي لأنه يعطي
نتائج ممتازة ،كما �أن هناك �أي�ضا ً
العديد من العالجات املو�ضعية
التقليدية التي ت�ساعد ب�شكل جيد يف
حاالت الأمرا�ض االلتهابية مثل حب
ال�شباب الوردي والإكزميا.
وبالن�سبة لظهور حب ال�شباب
يف مرحلة ما بعد البلوغ يف الن�ساء
ف�إن الأدلة احلالية ت�شري �إىل �أن هذه
احلالة يف ازدياد ،ومن واقع خربتي
ال�شخ�صية كطبيبة �أمرا�ض جلدية
لأكرث من  20عا ًما ف�إين �أرى �أن
هذه احلالة مرتبطة بغياب العناية
بالب�رشة �أو ا�ستخدام �أ�ساليب
العناية غري املالئمة ،وي�شمل ذلك
التغذية واحلماية من ال�شم�س
وجودة منتجات العناية بالب�رشة

امل�ستخدمة ،فمنتجات التجميل
الفارماكولوجية وا�ضحة املكونات
ريا يف عملنا
ميكن �أن ت�ساعدنا كث ً
ك�أخ�صائيي �أمرا�ض جلدية.
 nالدكتورة بيتينا روميالين ا�ست�شاري
الأمرا�ض اجللدية حا�صلة على �شهادة
الكفاءة يف العالج بالليزر وت�شغل
من�صب رئي�س اجلمعية ال�سوي�رسية
لتطبيقات الليزر الطبية.
�أكملت درا�سة الطب يف م�ست�شفي جامعة
هامبورج __ �إبيندورف وح�صلت على
درجة التخ�ص�ص يف طب الأمرا�ض
اجللدية عام  1994ثم على م�ؤهالت
�أخرى يف امرا�ض احل�سا�سية.
ومن  1998حتى � 2008أدارت عيادة
خا�صة للأمرا�ض اجللدية،
ومنذ �أبريل � 2011شغلت من�صب رئي�س
ا�ست�شاريي التجميل يف ق�سم الأمرا�ض
اجللدية وطب الليزر و�أن�ش�أت عيادتها
اخلا�صة يف املركز الطبي «زي �شبيتال
كيل�شبريج»  2008للأمرا�ض اجللدية
وطب الليزر التي توفر تنوعا ً هائالً
من �أحدث املعاجلات بالليزر و�صنفت
كمركز تدريبي للأطباء يف جميع
تخ�ص�صات العالج بالليزر.
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وقد �أبتكرت �رشكة  Skin conceptال�سوي�رسية للعناية املتطورة
بالب�رشة هذه امل�ستح�رضات عالية االداء لإ�ستخدامها جنبا ً �إىل جنب مع
نظم العناية بالب�رشة املعتادة يومي�آ ولي�س لتحل حملها.
وقد �صممت هذه امل�ستح�رضات بطريقة خالقة حلل �أكرث امل�شاكل
انت�شاراً ،و�صممت برباعة لتحقيق �أف�ضل النتائج .وهذه امل�ستح�رضات
املتميزة متثل خطوة هامة يف تغيري مفهوم العناية بالب�رشة.
وتتكون هذه امل�ستح�رضات من بع�ض املكونات الرئي�سية مثل حم�ض
الهيالورونيك وهو املرطب الرئي�سى ،و�أي�ضا ً من�شط الكوالجني الفعال،
كما تتميز بتوفر مكونات تفتيح اللون املو�ضعي برتكيزات عالية يف
م�ستح�رضات  SwissCode Pureوالتى حتدد طبيعة املنتج النهائى،
وبع�ض هذه املكونات ي�ستخدم يف منتجات العناية بالب�رشة االعتيادية
االخرى بطريقة خمففة ،وم�ستح�رضاتنا لي�ست فقط نقية ،ولكنها �أي�ضا ً
خالية متاما ً من املواد التي قد ت�سبب ح�سا�سية الب�رشة.
ويف �صناعة هذه امل�ستح�رضات املتطورة ،ازال الكيميائيني فى �رشكه
 Skin Conceptكل املكونات املزعجة املحتمل �أن ت�سبب ح�سا�سية
الب�رشة و التى ت�شكل جزءا ً �أ�سا�سيا ً فى �صناعة العديد من امل�ستح�رضات,
فعلى �سبيل املثال مادة الكحول قد مت تركيز العنا�رصالفعالة بها فقط يف
�شكلها الأنقى املو�صى بها.
وب�شكل �أ�ستثنائى و�ضعت �رشكة  Skin conceptمعايريعالية
الدقة مل�ستح�رضات  SwissCode Pureوتلك املعايري لي�ست فقط
يف ا�ستخدام �أنقى املواد الفعالة ولكن �أي�ضا ً يف �إعداد هذة امل�ستح�رضات
بطريقة فائقة الأداء ,بالإ�ضافة �إىل مطابقتها لأعلى م�ستويات اجلودة
 ISOومعايري ال�سالمة ،فان هذه امل�ستح�رضات خالية من املواد احلافظة
و امللونات وامل�شتقات البرتولية وم�سببات ح�سا�سية الب�رشة الأخرى
املمكنة ويتم �إنتاجها يف ظل ظروف �سليمة بيئيا ً بطريقة دائمة ،وبعبارة
�أخرى ،نقية مبعنى الكلمة ،كما �أن هذة امل�ستح�رضات الفعالة ملعاجلة

جنحت جمموعة م�ستح�رضات  SwissCode Pureيف فك رموز ت�شفريعملية جتديد الب�رشة مما جعلها
م�ستح�رضات عالية االداء جنحت يف تلبية االحتياجات اخلا�صة للعناية بالب�رشة ،وقد ا�ستطاعت SwissCode
� Pureأن تكت�شف م�شاكل الب�رشة الأكرث �شيوعا ،وتقدم حاليا ً جمموعة م�ستح�رضات حتمل ا�سمها حتتوي على
�أنقى و�أقوى املكونات الأ�سا�سية الفعالة .ومع ا�ستعمال هذه امل�ستح�رضات فى ظروف مثل جفاف الب�رشة،
فقدان حيوية الب�رشة وفقدان متا�سكها �أوظهور بقع تقدم العمر واالحمرار وح�سا�سية الب�رشة �سوف ت�صل حدة
هذة االعرا�ض �إىل احلد الأدنى ب�سبب املفعول املطلق لهذه امل�ستح�رضات .وبعبارة �أخرى� ،سوف يتم احل�صول
على قيمة متكاملة لكل عوامل مكافحة ال�شيخوخة بعد �أن مت فك رموز تلك العوامل ومعاجلتها بالطريقة
ال�صحيحة وبدون �شك �ستكون النتيجة النهائية هي :ب�رشة �شابة ن�رضة من ال�صعب احل�صول عليها من �أية
م�ستح�رضات �أخرى.
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م�شاكل الب�رشة ال تق�ضي على اجلوانب احل�سية
االخرى ،فكل امل�ستح�رضات ال�سبعة فى جمموعة
 SwissCode Pureتعتنى بالب�رشة وجتعلها
تتمتع برتطيب رائع ،و�إمت�صا�ص �رسيع و ترتك
ب�رشة ناعمة الأح�سا�س على نحو �سل�س و جيد.
�  سبع م�ستح�ضرات � -سبع مهام لتجديد الب�شرة
وي�ضم � SwissCode Pureسبعة
م�ستح�رضات ذات خ�صائ�ص �سحرية ،وهى:
• Hyaluronمرطب ب�شكل مكثف وهو عبارة
عن تركيزات عالية من حم�ض الهيالورونيك
الذى يحتفظ بالرطوبة داخل الب�رشة م�ضيفا لها
التما�سك وحمققا ً لها الن�ضارة.
•فيتامني  Fوهو يخفف من حدة اجلفاف
ال�شديد ،وي�ضاف على �شكل جل راتنجى ذو
فاعلية عالية يغذى الب�رشة بالأحما�ض الدهنية
�أوميجا  6التى حتافظ علي حاجز الدهون
وترطب الب�رشة بطريقة كبريه على املدى الطويل.
• ™ Repair Complexيجدد ويحمي وهو
م�ستخرج من بكترييا  bifidoالتي تعزز حماية
الب�رشة و�إ�صالحها التلقائى ،ويواجه �آثار �أ�رضار
الأ�شعة فوق البنف�سجية وال�شيخوخة املبكرة.
• Genisteinيقلل التجاعيد وتغري درجة
لون الب�رشة ،وهذه املادة امل�شتقة من فول ال�صويا
لها قوة الكوالجني التي تعمل على تقليل التجاعيد
حول العينني والفم و احلفاظ علي لون الب�رشة.
• ™ MPCيعزز بنية الب�رشة ،وي�ؤجل عالمات
ال�شيخوخة الن�شطة وقد مت احل�صول عليها
من بروتينات احلليب وهى حتفز جتدد خاليا
الب�رشة وحت�سن متا�سك ونعومة الب�رشة وتقلل
اخلطوط الدقيقة والتجاعيد.
• Dynalift ™ HYAوله ت�أثري�شد الب�رشة
الفوري ،واملادة الفعالة به من �أ�صل نباتي ت�شد
الب�رشة لتقدم مظهر ال�شباب الن�رض يف خم�س
دقائق ،وكذلك ت�أثري ممتد على الب�رشة ،وميكن
�أن نطلق عليه �صانع اجلمال الفورى!
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• Kiribirthوهو يقلل احمرار و تغري لون
الب�رشة ،وم�ستخل�ص من الطحالب البحرية
احلمراء الغنية بالأحما�ض الأمينية واملعادن
والفيتامينات ولديه قدرة هائلة موثقة لتقليل بقع
تقدم العمر ،وهو �أي�ضا ً يلطف ويحمي الب�رشة.
�أما حماليل «ال�سريم» فت�أتى فى عبوات زجاج
بلورى مع غطاء قطارة ف�ضى ميكن من �إ�ستخدام
كمية �صغرية من حملول ال�سريم مبا�رشة على
الب�رشة ،وهى م�صممة لإ�ستخدام من 3-2
قطرات على الوجه والعنق قبل الرتطيب وميكن
�أي�ضا �أن ت�ستخدم جنبا ً �إىل جنب ملعاجلة �أكرث من
م�شكلة ،وم�ستح�رضات SwissCode Pure
تتميز مبكوناتها ونبد�أ مب�ستح�رض Hyaluron
وهو جل خاىل من الزيوت ،يحتوي على ن�سبة
عالية من حم�ض الهيالورونيك عاىل ،وهو مرطب
متكامل مما يعزز من متا�سك بنية الب�رشة ويعزز
احلماية الطبيعية من الت�أثريات البيئية ويح�سن
مرونة الب�رشة ويقلل التجاعيد واخلطوط الدقيقة
وي�ساعد على امت�صا�ص فيتامنيCويجعل
الب�رشة تبدو �أ�صغر �سناً.
وللإ�ستخدام بطريقة �سليمة �ضعى من اثنني
�إىل ثالث قطرات على الوجه والعنق يف ال�صباح
وامل�ساء بعد التنظيف .يجب التدليك بلطف
على الب�رشة� .أ�ستمرى مع برنامج العناية
بالب�رشة املعتاد التي كنت ت�ستخدمينها من
قبل ،ويعترب هذا امل�ستح�رض منا�سب للب�رشة
العادية �إىل اجلافة� .أما املادة الفعالة فهى حم�ض
الهيالورونيك ،وهى عبارة عن جزيء داخلى
موجود بطبيعته يف خاليا اجل�سم كله تقريبا
واملعروف بقدرته الكبريه على �إجتذاب املاء داخل
الب�رشة مما ي�ساهم يف متا�سك الن�سيج ال�ضام
للب�رشة ،واحلد من ت�شكيل وظهور التجاعيد
و�إعطاء الب�رشة املظهر ال�شبابى.
فيتامني  F Forteوفيتامني  Fفورت هو
جل راتنجي يغذى الب�رشة بالأحما�ض الدهنية

والأوميجا  6ذات جودة عالية ويحافظ على طبقة
الدهون �سليمة وجتدد حاجز الدهون الطبيعىمما
يقلل فقدان املياه عرب الب�رشة ويحفاظ على
م�ستوى الرطوبة الأمثل داخل الب�رشة .هذا
امل�ستح�رض يجدد النظام الدهنى اخلا�ص بالب�رشة
ويحميه بطريقة طبيعية ويجدد حيوية الب�رشة
ال�شابة  .وللإ�ستخدام �ضعى من اثنني �إىل ثالث
قطرات على الوجه والعنق يف ال�صباح وامل�ساء
بعد التنظيف ثم التدليك بلطف على الب�رشة وهو
منا�سب للب�رشة اجلافة �إىل اجلافة جدا .ومكوناته
الرئي�سية هى الأحما�ض الدهنية من زيت عباد
ال�شم�س وهو �أمر مهم للغاية للحفاظ على وظائفه
الف�سيولوجية.
  ™Repair Complexاملادة الفعالة
املوجودة يف هذا املركب م�ستمدة من م�ستخل�ص
بكترييا البيفيدو�س وتدعم �آلية �إ�صالح وحماية
الـ  DNAالداخلى للب�رشة وهذا ي�ساعد الب�رشة
وخ�صو�صا الب�رشة املت�رضرة من �أ�شعة فوق
البنف�سيجيه والذين يعانون من �آثار بقع تقدم
العمر حيث �أن اخلاليا تتجدد ب�رسعة �أكرب.
ويقلل من ظهور اخلطوط الدقيقة والتجاعيد
واالحمرار و التهاب الب�رشة ويعطى ب�رشة ناعمة
امللم�س ن�رضة املظهر.
وعند الإ�ستخدام �ضعى من اثنني �إىل ثالث
قطرات على الوجه والعنق يف ال�صباح وامل�ساء بعد
التنظيف ويجب التدليك بلطف على الب�رشة .وهو
منا�سب للب�رشة العادية واحل�سا�سة.
واملادة الفعالة به م�ستخرجة من م�ستخل�ص
بكترييا البيفيدو�س التي حتتوى على مواد
التمثيل الغذائي وقطع من ال�سيتوبالزم ،مما
يدعم �آلية الإ�صالح واحلماية الذاتية للب�رشة
ملواجهة بوادر ال�شيخوخة املبكرة ،ويعيد توازن
ن�سبة املواد املهمة لتنظيم اجلهاز املناعي وي�صلح
اخلاليا التالفة وي�ساعد الب�رشة على احلفاظ على
مظهر ال�شاب.

  Genisteinهذا امل�ستح�رض يعتمد على مادة
فعالة م�شتقة من فول ال�صويا ولها قوة الكوالجني
الفعال للغاية وهى مدعمة للب�رشة ولها ت�أثري �شد
الب�رشة وحماربة ال�شيخوخة بطريقة جلية ولها
قدرة على مواجهة التجاعيد ال �سيما تلك التي
حول العينني والفم ،و قدرتها على تنعيم الب�رشة
واحلفاظ على لونها �أثبتت باالختبارات الطبية .بعد
�شهر من اال�ستخدام املنتظم حت�سن متا�سك ب�رشة
الوجه وكثافتها وتبدو الب�رشة �أ�صغر �سنا ً بكثري.
وللإ�ستخدام �ضعى من اثنني �إىل ثالث قطرات على
الوجه والعنق يف ال�صباح وامل�ساء بعد التنظيف مع
التدليك بلطف على الب�رشة� .إ�ستمرى مع برنامج
العناية بالب�رشة املعتاد.
واملادة الفعالة به هى ليبو�سومال �صوياجليكون
وهو املركب البيولوجى الأكرث ن�شاطا ً ملعظم
الأيزوفالفون املتوفرة فى فول ال�صويا ويحفز
انتاج الكوالجني وهوقادر على الإخرتاق بعمق اىل
الطبقة القرنية من الب�رشة عندما ي�ستخدم مو�ضعي�آ.
 م�ستح�رض  ™MPCوهو م�ستخل�ص من
بروتينات احلليب التى حتتوى على ال�سيتوكايبنز
الطبيعيى وذات �أهميه فى حتفيز بناء الأن�سجه
ال�ضامه للب�رشة التى تتكون حتت طبقه الب�رشة
مبا�رشة وهى توفر احلماية من التجاعيد لفرتة
طويلة وال�سيتوكاينز جتدد خاليا الب�رشة وحت�سن
من �سمكها ومتا�سكها وجتعل الب�رشة �أكرث مرونة
وقد �صمم خ�صي�ص�آ لتجديد الب�رشة النا�ضجه.
وللإ�ستخدام اجليد �ضعى من اثنني �إىل ثالثة
قطرات على الوجه والعنق يف ال�صباح وامل�ساء
بعد التنظيف .يجب التدليك بلطف على الب�رشة.
�إ�ستمرى مع برنامج العناية بالب�رشة املعتاد وهو
منا�سب جلميع �أنواع الب�رشة.
واملادة الفعالة به ت�أتي من �إنتاج م�رشوب اللنب
العادى حيث تتواجد ال�سيتوكاينز طبيعيا ً ولكن
فى �صورة غري ن�شطة وعن طريق تكنولوجيا
خا�صة يتم تن�شيط ال�سيتوكاينز بوا�سطه طريقة
غري �إنزميية طبيعية وهو مهم لتحفيز بناء الن�سيج
ال�ضام للب�رشة ،وهذا يح�سن من طبقة اجللد حتت
الب�رشة ويقاوم عالمات تقدم العمر وقد �أثبتت
فاعلية  ™MPCفى مكافحة عالمات تقدم العمر.
  Dynalift™ HYAهذا امل�ستح�رض يجدد
الب�رشة ب�رسعة مذهلة وبطريقة فعالة وهو العالج
املثاىل فى حاالت «الطوارىء» عندما تظهر الب�رشة
جمهدة و منهكة �أو تفتقد اىل احليوية – حق�آ �أنه
�صانع اجلمال الفورى ،وهو ي�شد الب�رشة فى
غ�ضون خم�س دقائق و يقلل التجاعيد �أكرث من 23٪

ويعطي ب�رشة �شابة ن�رضة .ت�أثرية ل�شد الب�رشة ميتد اىل
�أربع �ساعات.
ولطريقة �إ�ستخدام مثلى �ضعى من اثنني �إىل ثالثة قطرات
على الوجه والعنق يف ال�صباح وامل�ساء بعد التنظيف مع
التدليك بلطف على الب�رشة� .إ�ستمرى مع برنامج العناية
بالب�رشة املعتاد .واملادة الفعالة به تتكون من ع�صري الذرة

الرفيعة الغنية بال�سكروز و البولي�سيدز فى و�سط لزج قليال
حيث تتفاعل مع بع�ضها البع�ض ومع الكرياتني من اخلاليا
القرنية للب�رشة لتكون طبقه م�شدودة غري مرئيه ولها ت�أثري
فورى فى غ�ضون خم�س دقائق ويدوم ملدة �ساعتني .
م�ستح�رض  Kiribirthهذا امل�ستح�رض م�ستخل�ص من
الطحالب البحرية ،وي�ستخدم للحد من بقع تقدم العمر اىل ما
ي�صل �إىل  80٪يف غ�ضون �أ�سبوعني ويخفف االحمرار وذلك
بف�ضل مكوناته الغنية مبا يف ذلك الأحما�ض الأمينية واملعادن
والفيتامينات ،ومن مميزات هذا املنتج حماية الب�رشة من
الت�أثريات البيئية ال�ضارة كما �أنه ي�ساعد على احلفاظ على اجللد
رطبا ً على نحو كاف.
وي�ستخدم مو�ضعيا ً لعالج بقع تقدم العمر ،ويف�ضل و�ضع
قطرة واحدة على املناطق املت�رضرة مرة واحدة �أو مرتني يف
اليوم ،كما يجب التدليك بلطف على الب�رشة ،وهو منا�سب
جلميع �أنواع الب�رشة.
واملادة الفعالة به ت�ستخرج من نوع معني من الأع�شاب
البحرية احلمراء ولها ت�أثري مثبط ب�شكل خا�ص على الرتكيب
احليوي لإنزمي التريوزينيز و بالتايل له ت�أثري على �إنتاج
امليالنني .وله خ�صائ�ص عنايه ممتازة بالب�رشة لإحتوائه على
تركيزات عالية من الأحما�ض الأمينية واملعادن والفيتامينات.
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فندق  4جنوم �سوبرييور وخدمة  5جنوم
م�ؤكدة يف قلب مدينة جينيف
بف�ضل موقعه الرائع على بعد خطوات من بحرية جينيف وعلى بعد خطوات �أخرى
من حمطة القطار الرئي�سية ومن كربى مراكز الت�سوق يف و�سط املدينة يقدم
فندق بري�ستول ذو الـ  4جنوم �سوبرييور كل ما تقدمه فنادق الـ  5جنوم الأخرى
من م�ستوى اخلدمة املتميزة والإقامة الفاخرة والإمكانات اخلا�صة التي قلما جتد
مثلها يف فنادق �أخرى مماثلة.
وتتميز غرف فندق بري�ستول جينيف التي مت جتديد ديكوراتها م�ؤخرا ً باالت�ساع والرحابة
وروعة الديكورات وتنا�سقها ،وجتمع غرف ال�ضيوف الف�سيحة ال�سحر التقليدي لعراقة الفندق مع
�أحدث و�سائل الراحة الع�رصية يف جو من الهدوء وال�سكينة مع �إطاللة رائعة على ميدان و�شارع «رو
دو مون بالن»  ،كما �أنها جميعا ً مكيفة الهواء وميكن فتحها على بع�ضها عن طريق �أبواب داخلية
لتنا�سب العائالت كبرية العدد ،بالإ�ضافة �إىل �أنها مزودة ب�أجهزة تلفاز م�سطحة ت�ستقبل عدد كبري
من املحطات العربية وو�سائل الرتفية والت�سلية الإلكرتونية احلديثة ،وتتوافر خدمة الغرف  24يف
اليوم.
كما وي�ضم الفندق مركزًا للعناية بال�صحة والعافية به غرف لتلقي املعاجلات وغرف لل�ساونا
والعديد من الأجهزة الريا�ضية التي تتيح ل�ضيوف الفندق ممار�سة العديد من التمرينات الريا�ضية.
وي�شتهر فندق بري�ستول جينيف بني الأ�رس من جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث يتمتع
ب�سمعة جيدة يف هذه الدول ويف�ضل ابنا�ؤها الإقامة فيه من �سنوات عديدة بف�ضل جوه التدليلي
الأنيق وجمموعة الألوان املتنا�سقة واملواد الفائقة امل�ستخدمة يف تزيينه ،جمع اجلزء الداخلي من
فندق بري�ستول بني الطراز الكال�سيكي واملظهر املعا�رص الذي يتميز بالرقة والرباعة ،ذلك بالإ�ضافة
للعناية اخلا�صة التي يقدمها الفندق لنزالئه خالل املنا�سبات الدينية الإ�سالمية ومراعاة �شعور
وطلبات الأ�رس من منطقة اخلليج.
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Hotel des bains
فندق جراند هوتيل دي بان يف مدينة �إيفردون يل بان ،ثاين �أكرب مدينة بعد لوزان يف املقاطعة لي�س ك�أي فندق
�آخر ،فهو فندق �أو منتجع من نوع خا�ص ملا ميتلكه من �إمكانات خا�صة ،فموقعه مثالً يف مقاطعة «فود» املعروفة يف
�سوي�رسا بجمالها وتو�سط موقعها ومناظرها الطبيعية اخلالبة يعطى الفندق ميزة �إ�ضافية ،ذلك بالإ�ضافة لتو�سطه
امل�سافة بني مدن لوزان وجينيف وبرين ونيو�شاتيل ،مما يجعل الإقامة فيه وك�أنك ملكت �سوي�رسا كلها.
ويتميز الفندق بهند�سته املعمارية الأنيقة التي متيزه كفندق �أو كمبنى
�أثري عن عدد كبري من املباين املماثلة ،وهند�سة الفندق املعمارية تربطه
بتاريخ املنطقة العريق الذي يعود لآالف ال�سنني.
وبالرغم من رائحة التاريخ التي تلف املكان �إال �أن املعا�رصة واحلداثة
وجدت لها طريق جلعل الإقامة يف الفندق �أكرث راحة وي�رس ،والفندق
والعاملني به يرحبون بال�ضيوفه مهما اختلفوا ويحقق لهم طلباتهم
مهما تنوعت ،فمن �أتى للعمل �أو للإجتماعات �سيجد ما يريده من قاعات
للم�ؤمترات ومركز لرجال الأعمال ،ومن �أتى للنزهة واال�ستجمام �سوف
يتمتع حقا ً ب�إمكانات الفندق واملدينة التي ت�ضمه ،كما انه �سيتيح جلميع
نزالءه فر�صة التمتع مبنتجعه ال�صحي الفريد ذي املياه املعدنية الدافئة
التي ت�أتي من ينبوع املدينة الدافئ مبا�رشة .
والفندق مفتوح طوال العام ،على عك�س فنادق �أخرى يف �سوي�رسا،
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وهو من نوع الأربعة جنوم ال�سوبرييور وقد مت جتديد جميع غرفه الـ 120
وكذلك جميع �أجنحتة ،وجميعها غري م�سموح فيها التدخني وبها �شبكة
«واي فاي» داخلية جمانية للإت�صال ب�شبكة الإنرتنت طوال اليوم.
ومن �أهم مميزات الفندق �أي�ضا ً هو تنوع غرفه و�أجنحته� ،سواء من حيث
احلجم وامل�ساحة �أو من حيث الديكورات واملفرو�شات التي مت اختيارها
بعناية لكي تعك�س مدي اهتمام �إدارة الفندق حتى تالئم �أذواق �ضيوفه
ونزالئه من جميع �أنحاء العامل ،فمثالً تتوافر العديد من الغرف املزدوجة
ذات الأ�رسة الكبرية و�أي�ضا ً ذات الأ�رسة املفردة وبع�ضها به �أر�ضيات
موكيت فاخرة والبع�ض الأخر ب�أخ�شاب الباركيه الطبيعية.
ولنزالء الفندق من العائالت كبرية العدد وحمبي اخل�صو�صية ميكن فتح
غرف مع غرف �أخري �أو �أجنحة كبرية مع غرف �أخرى لتنا�سب �أية �أعداد،
وعموما ً تتوافر يف كافة الأجنحة والغرف كافة و�سائل الراحة احلديثة يف
الفنادق الع�رصية مثل �أجهزة التلفزيون احلديثة امل�سطحة ذات قنوات
الأقمار ال�صناعية مبختلف اللغات ،و�أجهزة للإت�صال الداخلي والإت�صال
الدويل وامليني بار واخلزائن احلديدية اخلا�صة واحلمامات الفاخرة بكل
ما تعنيه الكلمة ،ب�إخت�صار �شديد �سوف يتمتع النزالء وال�ضيوف بغرفهم
و�أجنحتهم ولو ق�ضوا فيها يومهم كله.
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وغرف الفندق الفاخرة واملريحة فقط هى ما مييزه ،ولكن م�ستوى
الطعام املقدم و�أماكن تناوله تعترب من مميزات الفندق الأخرى ،حيث
ي�ضم الفندق مطعم رئي�سي فخم وكبري وبه قائمة طعام مميزة يقوم على
جتهيزها فريق حمرتف من �أكرب طهاة �سوي�رسا ،واملطعم نف�سه حتفة فنية
يف حد ذاته حيث تزينت جدرانه بديكورات فنية رائعة ،ذلك بالإ�ضافة ملطعم
التريا�س الذي يعترب �أحد مميزات الفندق خالل ف�صل ال�صيف حيث يقدم
قامة طعام و�رشاب تالئم ف�صل ال�صيف ،كما توجد خدمة غرف طوال اليوم
حيث ميكن ل�ضيوف الفندق تناول طعامهم و�رشابهم يف غرفهم.
وال تنتهي مميزات الفندق عند ح�سن الإقامة �أو متعة تناول الطعام ،بل
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يتعدي الأمر �إىل العناية ال�صحية �أي�ضاً ،وتعترب �أحد مميزات فندق جراند
هوتيل دي بان هى منتجعه ال�صحي املميز وخدماته الطبية املمتازة،
فالفندق مت�صل باملنتجع املائي ال�صحي العام ملدينة �إيفردون  -دي  -بان،
حيث مير حتته تقريبا ً ينبوع املياه املعدنية ال�ساخن.
وميكن ل�ضيوف وزوار الفندق التمتع بخدمات وحمام ال�سباحة ذي املياه
املعدنية ال�ساخنة ملنتجع املدينة بالإ�ضافة �إىل متتعهم بنف�س اخلدمات داخل
حمام �سباحة الفندق الذي ال تزيد درجة حرارته وال تقل عن  34درجة
م�ؤية ،مما يعني متتع دائم بال�سباحة طوال العام.
وي�ضم املنتجع ال�صحي بالفندق �صالة خا�صة للتمارين الريا�ضية
ت�ضم جمموعة من الأجهزة الريا�ضية احلديثة وحتت ا�رشاف ورعاية
فريق متخ�ص�ص ،بالإ�ضافة حلمامات �ساونا و�ساونا فنلنديه وحمامي
بخار �أحدهما خا�ص لل�سيدات وحمام ياباين وجاكوزي وغرف للمعاجلات
وامل�ساج والعناية بالب�رشة ،ذلك بالإ�ضافة لوجود جناح خا�ص للعناية
ال�صحية� ،أو مبعنى �آخر منتجع �صحي خ�صو�صي ميكن ت�أجرية ل�ساعات
معدودة ملحبي اخل�صو�صية.
ويوجد بالفندق فريق طبي متخ�ص�ص وم�ؤهل يقوم بعمل الفح�ص الكلي
و�إجراء التحاليل الالزمة ومتابعة احلاالت ،وي�أتي عدد غري قليل من �ضيوف
الفندق خ�صي�صا ً ملتابعة حاالتهم ال�صحية والتمتع باملنتجع ال�صحي للفندق
وب�إمكانات منتجع املدينة العام القريب.
ومن ناحية تنطيم امل�ؤمترات والإجتماعات ي�ضم الفندق �إمكانات عديدة
لتنظيم امل�ؤمترات والإجتماعات املميزة ،فهو ي�ضم مثالً غرف للإجتماعات
متعددة الأحجام وي�سع بع�ضها حلوايل  200فرد وميكن فتحها مع بع�ض
�أو غلقها تبعا ً للعدد املطلوب ،ذلك بالإ�ضافة لتوفر املعدات و�أجهزة الإت�صال
احلديثة يف هذا املجال� ،أما حديقة الفندق فتت�سع حلفالت تزيد عن 500
�شخ�ص.

ويزور الفندق خالل فرتات ال�صيف عدد كبري من
الفرق الريا�ضية مثل فرق كرة القدم والرجبي وكرة
القدم الأمريكية والهوكي والتن�س ،وت�ستفيد هذه الفرق
من جودة الطق�س يف �إقامة العديد من املباريات وامل�سابقات
بالإ�ضافة لإجراء العديد من التدريبات يف املجمع
الريا�ضي الكبري باملدينة الذي يبعد دقائق معدودة عن
الفندق ،وي�ضم هذا املجمع جمموعة من املالعب الريا�ضية
الأوليمبية وحمام �سباحة مغطى ،وال يبعد حمام ال�سباحة
املفتوح مثالً ذي الأبعاد الأوليمبية �سوي خم�س دقائق
عن الفندق.
ويف�ضل �إداري هذه الفرق الإقامة يف الفندق للت�سهيالت
وح�سن ال�ضيافة وجودة الطعام املقدم ،ودائما ً ما تقدم
قوائم طعام خا�صة بالريا�ضيني.
وتهتم �إدارة الفندق كما تقول ال�سيدة نادين ترابر
ب�ضيوفه من منطقة اخلليج العربي وتقدم لهم كل
الإمكانات التي جتعل من �إقامتهم جتربة ال تن�سى،
والفندق ي�ستعد لإ�ستقبالهم خالل �شهر رم�ضان.
ومنطقة «بحرية جينيف» التي ينتمي لها الفندق هى
منطقة مميزة وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة جداً ،فهى
متتد من �سفوح جبال جورا �إىل �أق�صى نقطة يف اجلنوب
من بحرية نيو�شاتل وجميع مدنها وقراها جذابة وجميلة
وتتميز بتنوع طبيعتها بني اجلبال والوادي وبالطبع
البحرية .كما تتميز مبرور العديد من امل�سارات التاريخية
بها والتي عبدها الرومان وا�ستخدموها يف حتركاتهم
الع�سكرية والتجارية .كما �أن مناخها مثايل خالل جميع
الف�صول للأن�شطة الثقافية والريا�ضية مثل ركوب
الدراجات ،وامل�شي واجلولف والريا�ضات املائية.
و�أقل من �ساعة �سوف ت�صل لفندقنا من جينيف �أو
لوزان �أو برين �سواء بالقطار �أو بال�سيارة.
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ي�ضم فندق بارك فيجيز وهو من فئة  5جنوم �سوبرييور والع�ضو يف جمموعة «�سوي�س ديلوك�س هوتيلز �أند ريليه �أند �شاتو»
خا�صا ومنتجع رفاهة مت�ألقًا به حمام �سباحة خارجي وغرف عالج و6
على  52غرفة
ً
وجناحا و 3مطاعم خمتلفة ويوفر �شاطئًا ً
�أكواخ �سبا خا�صة ومركز التجميل «ميدبيوتي» املتخ�ص�ص يف املعاجلات اجللدية با�ستخدام «اخلاليا اجلذعية» واملعاجلات
الطبية التجميلية للجلد .هذا الفندق الرائع هو مكان �صغري كامن يقدم �أعلى م�ستويات اخلدمة ويتمتع مبوقع فريد على بحرية
لو�سرين ويطل على م�شاهد مذهلة على البحرية واجلبال املحيطة ويعترب املكان الأمثل لال�ستجمام والعطالت الرومان�سية.
ويحت�ضن الفندق قرية فيجيز ،وهى قرية �سوي�رسية مثالية ومق�صد
�سياحي منوذجي يف و�سط �سوي�رسا ،وتقع القرية يف مكان رومان�سي على
بحرية لو�سرين على بعد  20دقيقة فقط من مدينة لو�سرين ال�ساحرة وعلى
بعد  30دقيقة من مطار �أكرب املدن ال�سوي�رسية زيوريخ .هنا ميكن لل�ضيوف
�أن ي�ستمتعوا مبناخ البحر املتو�سط املعتدل �أثناء �سريهم يف املتنزه الرائع
على امتداد  2كيلومرت ويرفهوا عن �أنف�سهم برحلة بحرية يف قارب على مياه
بحرية لو�سرين �أو نزهة �إىل �أحد اجلبال ذات ال�شهرة العاملية )بيالتو�س –
تيتلي�س – ريجي( �أو اكت�شاف �أهم املعامل الثقافية واملحالت ومراكز الت�سوق
وحمالت املجوهرات والأزياء العاملية يف كل من لو�سرين وزيوريخ .كما يقام
يف فيجيز ولو�سرين العديد من الأحداث الثقافية واملو�سيقية املختلفة عالوة
على املهرجانات املتنوعة التي توفر �أروع فر�ص الرتفيه لل�سكان املحليني
74

وال�سائحني خالل املو�سم ال�صيفي ب�أكمله .وتتمتع غرف الفندق و�أجنحته
الـ  52بالأناقة ويطل الكثري منها على البحرية واجلبال كما يوجد مبعظمها
تكييف هواء ،ومبا يوفره الفندق من خدمة �شخ�صية وتوزيع الغرف على
 3مبانٍ ي�شعر ال�ضيوف وك�أنهم يقيمون يف منازل خا�صة .وللخ�صو�صية
�أهمية كربى يف املنتجع ال�صحي «�سباركلينج ويلني�س» الذي يعترب قلبه
هو حمام ال�سباحة اخلارجي املغطى ذو املياه الدافئة ،وميكن لل�ضيوف
اال�ستجمام يف �أي من �أكواخ ال�سبا اخلا�صة ال�ستة )م�ساحة  70م ً
رتا مرب ًعا(
ً
وت�ضم �ساونا وحمام بخار وحمام دوامات ،كما يوفر طيفا ً وا�سعا من
�أ�ساليب التدليك واملعاجلات البدنية والتجميلية ومعاجلات تيبيتية )من
موروثات التيبيت( كما يحتوي على مركز «ميدبيوتي» حتت �إدارة د .هريالد
جريين للمعاجلات التجميلية للجلد با�ستخدام اخلاليا اجلذعية ومعاجلات
التجميل الطبي .ويتوافر مدرب خا�ص وبرامج للتغذية ال�شخ�صية.
وعندما ي�أتي وقت تناول الطعام يوفر الفندق  3مطاعم خمتلفة هي
«ري�ستورانت �سبارك�س» احلا�صل على  15نقطة من دليل «جولت-ميلو»
وهو يجمع بني التقاليد واملعا�رصة يف مطبخه الذي يقدم الأطباق اخلفيفة

من منتجات �إقليمية طازجة يف جو ودي دافئ .ويوفر �أطباق احلمية الغذائية
اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل الطلبات اخلا�صة� .أما مطعم «جورميه ري�ستورانت
�أنيك�س» احلا�صل على جنمة من دليل «ميت�شيلني» و 16نقطة من دليل
«جولت-ميلو» فهو مطعم ع�رصي يقدم املطبخ الفرن�سي الراقي مع مل�سات
بحر متو�سطية و�أ�سيوية .ويقدم املطعم الثالث «ري�ستورانت ذا جراب»
�أطبا ًقا من �أنحاء العامل مبا فيها ت�شكيلة كبرية من �رشائح اللحم والبيت�سا.
ويقع هذا املطعم على بعد  200مرت من الفندق ويوفر حمي ًطا بيئيًا متنو ًعا.
ي�ضم الفندق � ً
أي�ضا بارين متميزين هما «بيت�ش بار الوجن» الذي يعترب
مثاليًا لف�صل ال�صيف خا�صة الأم�سيات على �شاطئ البحرية التي تعطي
�إح�سا�س العطالت يف منطقة الكاريبي ولكن يف �سوي�رسا ،ويقدم البار
امل�رشوبات الباردة ووجبات خفيفة ومو�سيقى هادئة ،والآخر هو «الليك
كافيار بار» ويعترب نقطة التقاء ب�إطاللة رائعة على �أجمل م�شاهد بحرية
لو�سرين ويقدم �ألذ �أنواع الكافيار وتنويعة هائلة من ال�سيجار.
وللفندق �شاطئ �سباحة خا�ص ومدرج للت�شمي�س وقوارب مبحركات
ودراجات وطاوالت للعب تن�س الطاولة والبلياردو وغرفة لعب للأطفال.
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يعترب كل فندق من جمموعة فنادق «فيكتوريا -يوجنفراو» فندقا ً فريداً من نوعه متميزاً بال�سحر الفاتن واجلمال،
وتتميز الفنادق الفاخرة يف �سوي�رسا بوقوعها يف �أماكن تقليدية ومبان تاريخية واحتوائها على منتجعات �صحية متميزة
وتنوع يف مطاعمها وقوائم طعامها ،مع �ضيافة �أ�صيلة وفخامة ع�رصية ،وهذا بال�ضبط ما مييز جمموعة فنادق «فيكتوريا
يوجنفراو» التي تتواجد فنادقها يف مدن �سوي�رسية رئي�سية ويف مبان تاريخية عتيقة ،وبتوفر منتجعات �صحية وغرف
و�أجنحة فاخرة ومطاعم لي�س لها مثيل يقوم عليها طهاة ذوي خربة عاملية وذوق �سوي�رسي �أ�صيل وفنادقنا الأربعة هي:

فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل»

ويقع هذا الفندق اجلميل يف منطقة «برنيز �أوبرالند» الرائعة ،وهي موطن
القمم الثالث ال�شهرية «�آيجر» و«مون�ش» و«يوجنفراو» وتتميز مبروجها
اخل�رضاء وجداولها اجلبلية و�شالالت املياه املبهرة والبحريات ذوات املياه
ال�صافية والأودية الربية الرومان�سية ،وهي منذ � 1856أر�ض ال�ضيافة
واال�ستجمام التام يف فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل».
وغرف الفندق �أنيقة الأثاث والفر�ش جميلة ال�شكل والت�صميم ويف غاية
الع�رصية واحلداثة ،هي بالفعل مكان مثايل لتجربة �شديدة اخل�صو�صية.
وميتد منتجعه ال�صحي على م�ساحة  5500مرت مربع وجمهز بجميع
�إمكانات العناية بال�صحة واجلمال مبا يف ذلك «�إ�سبا �سبا» و»�سين�ساي
�سيليكت �سبا» .وي�شكل مركز «�إ�سبا �سبا» مالذا ً ا�ستجماميا ً وينبوع �شباب
للج�سد والنف�س والروح حيث جتدد املعاجلات امل�ستوحاة من املمار�سات
العالجية من ال�رشق الأق�صى حيويتك .وهنا ميكنك اال�ستمتاع باملياه
بجميع �أ�شكالها ،يف حمام ال�سباحة الداخلي الكبري �أو يف حمام املياه املاحلة
اخلارجي املطل على �أجمل املناظر الطبيعية �أو يف احلمامات الدوامة �أو يف
منطقة جتربة احلرارة «هييت �إك�سبريين�س زون» وميكنك ممار�سة مترينات
اللياقة البدنية �سوا ٌء يف جمموعات �أو مبفردك مع مدربك ال�شخ�صي.
ويقدم الفندق تنوعا ً مذهالً يف فن الطهي حيث ي�أخذك مطعم «يوجنفراو
برازيري» يف رحلة خالل الأطباق ال�سوي�رسية اخلال�صة ،بينما �سيمتعك
مطعم «ال تريا�س» احلا�صل على  16نقطة من «جولت ميلو» ب�إبداعات املطبخ
الفرن�سي الكال�سيكي ،ويقدم مطعم «ال با�ستاتيكا» املذاق اخلا�ص مبطبخ
البحر املتو�سط� .سوف تكون زيارتك لهذا الفندق الرائع جتربة ال تن�سى.

ويف مطعم «جا�سرب» حيث احلداثة وال�صفاء والإح�سا�س ُتقدم �أرقى
الوجبات والأطباق اخلفيفة من �إبداعات املطبخ احلديث .ويف «ليز �أرتي�ست»
يقدم الطهاة �إبداعات وعجائب فن الطهي كل يوم .وبعد الغروب يجتذب بار
«باال�س بار» ع�شاق ال�سهر باملدينة للتعرف على �أنا�س جدد.
والفندق ال يبتعد كثريا ً عن و�سط املدينة ومراكز الت�سوق الرئي�سية وهو
قريب من حمطة القطار مما يجعل �سوي�رسا كلها يف متناول اليد.

فندق «�إيدن �أو الك»  -زيوريخ

هى حياة ناب�ضة يف مدينة كبرية تقع مبا�رشة على بحرية زيوريخ ،هنا
فندق «�إيدن �أو الك» �أو بيت ال�ضيافة الأ�صيلة لرجال الأعمال وع�شاق
الفنون وع�شاق الطعام اجليد وال�سائحني من جميع �أرجاء العامل لأكرث من
 100عام .اخل�صو�صية الكاملة واخلدمة املمتازة بالأ�سلوب ال�سوي�رسي
اخلال�ص ،ذلك ما ينتظر �ضيوفنا ولدينا الكثري لنقدمة لهم ولعائالتهم.
نن�صح مبطعم «�إيدن» حيث يقدم كبري الطهاة مع م�ساعديه �أطايب الطعام
امل�ستوحاة من مطبخ البحر املتو�سط� .أما «�إيدن بار» فيدعوكم الحت�ساء
�شاي بعد الظهرية �أو م�رشوب بعد العمل �أو اال�ستمتاع بعزف مو�سيقى
اجلاز احلية ،وهو نقطة التجمع واللقاء الأوىل يف زيوريخ ولي�س فقط
ل�ضيوف الفندق بل لكل من يتواجد يف املدينة ،حيث ُتقدم امل�رشوبات الباردة
وال�سالطات الطازجة يف جو رائع مع �إطاللة على م�شهد فريد ل�شاطئ
البحرية.

فندق «بيلفيو باال�س»  -برين

�إن التقاليد العامة لل�ضيافة الناب�ضة باحلياة يف �سوي�رسا ترمز �إىل ال�ضيافة
البرينية الأ�صيلة واخل�صو�صية واملناظر الطبيعية املبهرة ،ويرتجم فندق
فندق «باال�س لو�سرين»
«بيلفيو باال�س» التقاليد �إىل واقع حي وترحيب مميز ب�ضيوفه.
ً
�إنه �إ�سلوب رفيع وحياة راقية �أن تكون نزيال يف هذا الفندق الذي يقع ومتثل غرفه و�أجنحتة التي تتميز بالكال�سيكية والأناقة واجلمال التفاعل
مبا�رشة على بحرية لو�سرين الرائعة ويطل على �أجمل م�شاهد جبال الألب بني املا�ضي واحلا�رض ،كما �أن �إطاللتة على �أروع م�شاهد املدينة القدمية
يف و�سط �سوي�رسا� ،إنه فندق «باال�س لو�سرين» الذي يعترب بيت لل�ضيافة وجبال الألب البرينية املمتزجة بهواء نقي منع�ش �إلهاما ً للروح� ،إنها منتهى
الأ�صيلة والأبهة والتدليل اخلا�ص للج�سد والروح ملا يزيد عن  100عام .العظمة ،فال تفوتك فر�صة زيارة هذا الفندق الرائع عند زيارتك للعا�صمة
�سوف يعتربه نزالئه منزل م�ؤقت ،وواحة لراحة البال ،مالذ للت�أمل ،تلك برين .ويعترب مطعم «ال تريا�س» هو �أ�شهر عنوان يف برين لع�شاق الطعام
هي غرفنا و�أجنحتنا التي مت فر�شها وتزيينها ب�ألوان دافئة ومواد ممتازة مت اجليد بديكوراته الكال�سيكية الرائعة و�رشفتة الأ�سطورية املطلة على �أجمل
اختيارها بعناية ل�ضيوفنا مع االهتمام اخلا�ص بالتفا�صيل.
مناظر الألب البرينية.
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ُبني فندق «فريمونت لو مونرتو باال�س» عام  1906ويعترب
أي�ضا با�سم
جوهرة فن عمارة «الزمن اجلميل» ،كما �أنه يعرف � ً
جوهرة الريفيريا ال�سوي�رسية.
ومبوقعه الرائع على �ضفاف بحرية جينيف يوفر الفندق ً
غرفا
و�أجنحة كبرية (ت�ضم غرفتي نوم) و�أجنحة �صغرية جميعها يف
غاية الأناقة والفخامة من حيث الأثاث والديكور ،وجميعها
�أي الغرف والأجنحة جمهزة ب�أحدث التكنولوجيا مبا يف ذلك
تكييف هواء بنظام التحكم ال�شخ�صي والعديد من حمطات
التلفاز الف�ضائية من ال�رشق الأو�سط ،كما �أن معظم الغرف
والأجنحة مت�صلة ببع�ضها عن طريق �أبواب داخلية مبا ميكن
العائالت كبرية العدد من الإقامة م ًعا.
وي�ضم الفندق جمموعة خمتارة ومميزة من املطاعم التي قد تتنوع فيما
تقدمه من �أطباق �سوي�رسية وعاملية �إال �أنها ت�شرتك جميعا ً يف جودة الطعام
املقدم ،ومنها مطعم «ال برازيري» الذي يقدم �أ�شهى الأطعمة املحلية� ،أما
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يف ف�صل ال�صيف فتقدم �رشفة الفندق ال�شهرية املطلة مبا�رشة على البحرية
واملعروفة با�سم «لو بيتيت باال�س» فتقدم الأطباق ال�رشقية والأ�سماك
امل�شوية واللحوم لذيذة املذاق.
�أما بار «هاريز نيويورك» فيقدم جمموعة متنوعة من امل�رشوبات
وامل�أكوالت واملو�سيقى احلية حتى ال�ساعات الأوىل من ال�صباح ،كما �أنه
يقدم خدماته يف ف�صل ال�صيف يف احلديقة اخلارجية مع �إمكانية اال�ستمتاع
بتدخني ال�شي�شة يف �أم�سيات ال�صيف املنع�شة.
وعالوة على ذلك ،يقدم بار «لوبي الوجن» املوجود داخل ردهة الفندق
ال�شاى واحللويات املحلية الطازجة امل�صنوعة يف الفندق ،كما �أن خدمة
الغرف دائ ًما على ا�ستعداد لتقدمي كل ما يطلبه نزالء الفندق من طعام
و�رشاب يف غرفهم ملزيد من اخل�صو�صية.
وي�ضم الفندق منتجع �صحي متميز جدا ً ويعترب الأف�ضل يف منطقة
الريفريا ال�سي�رسية ،وي�سمي املنتجع «ويلو �سرتمي �سبا» وهو جممع
حديث وع�رصي وواحة حقيقية للعناية بال�صحة والعافية ،ويقع «ويلو
�سرتمي» على م�ساحة  2000مرت مربع مليئة باخلربات والإحرتافية يف
عامل املنتجعات الأ�صيلة امل�ستلهمة من التقاليد املحلية حيث يتم ا�ستخدام
النباتات والأع�شاب بكفاءة تامة ،وي�ضم املنتجع طاقم من العاملني اخلرباء

املتخ�ص�صني يف تقدمي املعاجلات املتميزة بتوقيع «ويلو �سرتمي» ذلك
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية توفري مدرب �شخ�صي حتت ت�رصفكم ح�سب الطلب.
وي�ضم منتجع «ويلو �سرتمي» حمامي �سباحة �أحدهما داخلي والآخر
خارجي يحيط بهما حديقة تقع مبا�رشة على �ضفة البحرية ،ومنطقتي
بخار منف�صلتني للرجال وال�سيدات وكالهما به �ساونا وحمام بخار وحمام
بارد وجاكوزي وحمامات الفقاعات .وبالإ�ضافة �إىل غرف املعاجلات الع�رش
ميكنكم ا�ستئجار جناحكم اخلا�ص للمعاجلة املجهز ل�شخ�صني وي�شمل
حمام فقاعات و�شاور بخار و�رشفة خا�صة .ويوجد باملنتجع مقهى �أو
مطعم �صغري يقدم امل�رشوبات والوجبات اخلفيفة املجهزة وامل�صممة ملحبي
املحافظة على الوزن والباحثني عن الطعام ال�صحي.

وت�شتهر مدينة مونرتو بكونها املكان الأمثل لق�ضاء العطالت
اال�ستجمامية طوال �أيام ال�سنة ويف بيئة طبيعية جذابة كما �أنها تعترب نقطة
انطالق مثالية للعديد من النزهات يف جميع �أنحاء املنطقة �سوا ٌء بال�سيارة �أو
القطار �أو القارب.
وميكن تنظيم �أي نزهة �أو ن�شاط ترغبون فيه عن طريق مكتب الكون�سريج
بالفندق ،كما ميكنكم ممار�سة ريا�ضة امل�شي على طول �شاطىء بحرية
مونرتو ،وحيث توجد العديد من �أماكن اللهو للأطفال.
�إن الأمن والهدوء واخل�صو�صية هي مفاتيح احلياة يف مونرتو ويتوق
فريقنا يف الفندق للرتحيب بكم ويعدكم ب�إقامة ال ُتن�سى يف كل من فندق
«فريمونت لو مونرتو باال�س» �أو ل�ؤل�ؤة الريفريا ال�سوي�رسية.
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يقع الفندق يف ركن غاية يف الأناقة هو منطقة “كولينا دورو”
يف مدينة لوجانو ،وتعترب الفيال جوهرة من جواهر ع�رص الزمن
اجلميل املعمارية وكانت قد حتولت �إىل فندق عام ،1986
ومازالت اللوحات الزيتية ولوحات اجل�ص و�أثاثات الزمن
اجلميل تزين غرف و�أجنحة الفندق.

ويعترب الفندق واملنتجع ال�صحي امللحق به واحة حقيقية للراغبني
يف اال�سرتخاء وكذلك يف تنظيم لقاءات العمل �أو امل�ؤمترات وي�ضم قاعات
اال�ستقبال ال�سبع التي ميكن �أن ت�سع  250فردًا .ويفخر الفندق ب�أن مطعمه
يعترب قطعة فنية متميزة ،مبوقعه الدائم على جميع �أدلة املطاعم العاملية مبا
يقدمه من جمموعة من �أ�شهى الأطباق العاملية وال�سوي�رسية ذات النكهة
الأيطالية ،كما يقدم البيانو بار والوجن الفندق جمموعة منتقاة من الكوكتيالت
املختلفة مب�صاحبة �أنغام البيانو احلية كل ليلة مما جعل الفندق مكان اللقاء
والتجمع املميز يف لوجانو .ويقوم على �إدارة مطاعم وبارات الفندق ثالثي
رائع هم كبري الطهاة “داريو ران�سا” واملرتدوتيل “كالوديو ريكيا” ومدير
ق�سم امل�رشوبات “جابرييل �سبيت�سيايل” ومتثل هذه ال�شخ�صيات املتميزة
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فري ًقا متكامال و�ضع الفندق يف م�صاف �أف�ضل فنادق اخلم�س جنوم يف جمال
الطهي وتقدمي الطعام .ومن �أجل العناية بال�صحة والعافية يوفر املنتجع
املائي “كيزو �سبا” بيئة مريحة ت�ساعد على اال�سرتخاء قوامها الرفاهية
واخل�صو�صية والعالجات ال�شخ�صية التي �أ�سا�سها خط املنتجع التجميلي
عايل اجلودة .ولق�ضاء �أوقات الفراغ يف ممار�سة الريا�ضات املحببة ،هناك
حمامني للمياه الدافئة خارجني وملعبا تن�س ومركز لياقة بدنية مع مدرب
�شخ�صي .وعموما ً من يريد التمتع بامل�ستوى الراقي للحياة ال�سوي�رسية مع
نكهة �إيطالية مميزة فمدينة لوجانو هى املكان الأمثل ،وفندق ومنتجع فيلال
برين�سيب ليوبولدو يف لوجانو �ستكون هى وجهته الطبيعية.
Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa
Tel. +41(0)91 985 88 55
Fax +41 (0)91 985 88 25
info@leopoldohotel.com
www.leopoldohotel.com

الراحة والرفاهية والأناقة هي ال�شعار الذي يحكم �أن�شطة هذا
املجمع الفندقي الكبري الذي يقع على م�ساحة � 16ألف مرت
مربع ويحتوي على  120وحدة تنت�رش بجمال و�أناقة حول الفيال
القدمية التي مت جتديدها.

وال �شك يف �أن �أناقة ت�صميم “فيلال �سا�سا” واخلدمات املتميزة التي
ن�سى ،حيث
تقدمها واجلمال املحيط بها �سيجعل من �إقامتكم جتربة ال ُت َ
تتعانق الراحة والرفاهية برقة مع متع الرتفيه والطعام اللذيذ لرت�ضي
جميع الأذواق ،لأنه �سواء كان �ضيوفنا يف فيلال �سا�سا من ع�شاق املو�سيقى
�أو الرق�ص �أو ال�سينما �أو الأزياء �أو من ع�شاق الطعام اجليد ال�شهي ،ف�سيجد
كل منهم �ضالته من �ضمن اختيارات عديدة �أمامه ،ويقدم الفندق يف مطعمه
قائمة طعام رائعة مت الإعداد لها بعناية ،وت�ضم هذه القائمة جمموعة من
الأطباق ال�سوي�رسية ال�شهية بالإ�ضافة �إىل العديد من الأطباق العاملية يقوم
ب�صنعها وطهيها جمموعة من خرية طهاة �سوي�رسا و�أكرثهم خربة.
و�أيا ً كانت رغبات �ضيوفنا ف�إن طاقم العاملني يف الفندق بخربتهم
املعهودة �سيبذلون كل جهدهم لتنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهم النزالء يف

ت�صميم برامج �سياحية خا�صة ح�سب طلباتهم �أو م�ساعدة ال�ضيوف على
اختيار ما ينا�سبهم من العرو�ض املوجودة .وي�شمل منتجع ونادي �سا�سا
منطقة خا�صة للياقة البدنية جمهزة ب�أحدث الأجهزة ومنطقة رائعة �أخرى
لال�ستجمام بها حمام �سباحة وحمام دوامة “چاكوزي” و�ساونا وحمام
تركي وغريها الكثري مما يجعله املكان الأمثل للعناية باجل�سد والعقل يف �آن
واحد .ول�ضيوف الفندق من حمبي الرتفيه وال�سهر يوجد دي�سكو كلوب
�سا�سا وبهو �سا�سا حيث تقدم العديد من الفعاليات املو�سيقية والرق�ص
وعرو�ض الأزياء والأم�سيات اخلا�صة .و�إذا كان الفيل�سوف “تريي باكو”
قال �أن الرتف والرفاهية هذه الأيام لي�س �أن تقوم برحلة عرب املحيط ولكن
�أن جتد الوقت للعناية بنف�سك ،ف�إن فندق فيلال
�سا�سا هو املكان الأمثل لتنفيذ هذه املقولة.
Villa Sassa Hotel, Residence & Spa
Tel. +41 (0)91 911 41 11
Fax +41 (0)91 922 05 45
info@villasassa.ch
www.villasassa.ch
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ُب ِني فندق ومنتجع «كورهاو�س كادمياريو» عام  1914و�سيعاد
افتتاحه يف مار�س  2013بعد عملية جتديد ا�ستمرت عدة �سنوات.
ويرتبط الفندق اجلديد ،ب�إرثه الكبري من التقاليد الذي يقارب 100
موفرا املكان الأمثل ل�ضيوفه لكي ينغم�سوا يف عامل الرفاهية
عام
ً
والعناية بال�صحة مبنتجعه املقام على م�ساحة  2200مرت مربع.

وبرغم جتديد كل �شيء يف الفندق واملنتجع �إال �أنه مازال يتمتع بالهدوء وامل�شاهد
ال�ساحرة لبحرية لوجانو وجبال تيت�شينو .ويقع الفندق املعاد ت�صميمه بغرفه و�أجنحته

الـ  82التي تتميز بالذوق الرفيع على ارتفاع  850م ً
رتا فوق �سطح البحر ويوفر هذا املوقع
م�شاهد رائعة لبحرية لوجانو وجبال منطقة مالكانتوين املحيطة .وتعترب كادمياريو من
�أ�شم�س املوا�ضع يف �سوي�رسا وهي قرية �ساحرة تقع على بعد  12كيلوم ً
رتا من لوجانو.
وي�ضم املنتجع ال�صحي حمام ملحي وحمامي �سباحة داخلي وخارجي وحمام دوامات
وكهف ملح ومنطقة �ساونا مع حمام مياه ماحلة �ساخنة وحمام مغربي وبخار تركي
و�ساونا فنلندية و�ساونا حيوية ،ومنطقة لياقة بدنية ،ويف ال�صيف هناك حمام �سباحة مع
منطقة ت�شمي�س� .أما املطعمان البانوراميان «ال تريات�سا» و»ال كوت�شينا» ف�سي�أخذانكم يف
رحلة ا�ستك�شافية يف عامل الذوق ال�سليم والطعام ال�شهي من خالل �إبداعات مطبخ تيت�شينو
و�شمال �إيطاليا .ندعوكم لت�ستمتعوا ب�أ�سلوب احلياة الإيطايل يف تيت�شينو وكرم ال�ضيافة
وال�سحر والود ومفهوم الدقة واجلودة التي يتمتع بها اجلنوب ال�سوي�رسي وال�شمال
الإيطايل يف فندق ومنتجع «كورهاو�س كادمياريو» حيث احلياة اجلميلة ب�أ�سلوب تيت�شينو.
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هذه الرحلة اجلميلة واملمتعة واجلديدة �أي�ضا ً قام بها
الرحالة ال�سعودي املعروف بعمدة �سوي�رسا �أبوعزيز،
وكعادته دائما ً ال يحب �أبوعزيز �أن يحتفظ لنف�سه
بذكريات رحالته ويحب �أن ي�شارك فيها �أ�صدقا�ؤه
حول العامل .ويف هذا العدد يحكي لنا �أبو عزيز عن
مغامرته يف ركوب �أول «تلفريك» �سوي�رسي مفتوح،
ويق�ص لنا كيف �أن ركوب التلفريك �أو العربات
املعلقة املغلقة ب�أبواب �أوتوماتيكية �أمر �صعب يف
حد ذاته ،فما بالنا �إذا كانت مفتوحة وبال �أبواب؟
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كعادتنا دائما ً عندما نبد�أ رحلة جديدة ف�إننا ن�ستيقظ
مبكرين ونتكل على اهلل لنبد�أ يوما ً جميالً منع�شا ً يف ربوع
�سوي�رسا ،و�سوف ن�صحبكم اليوم ملنطقة جميلة جداً يف قلب
�سوي�رسا ،وبالتحديد ملنطقة قريبة من مدينة لو�سرين
ال�شهرية ،وتقع هذه املنطقة �ضمن كانتون نيدفالدين.
وال يهم يف �أية منطقة �أنت يف �سوي�رسا ،فكما تعلم لي�س
هناك �أ�سهل وال �أ�رسع من املوا�صالت يف �سوي�رسا ،ورحلتنا
�ستكون مب�شيئة اهلل لركوب �أول تلفريك �سوي�رسي مفتوح
املعروف با�سم الكابريو ،والبد من الو�صول �إىل قرية
�سانت�س  Stans-حيث توجد حمطة �ستان�سريهورن التي
تبعد بال�سيارة عن مدينة لو�سرين حوايل  15كم و65
كم من مدينة زيورخ  ,وحوايل ال�ساعة من منتجع انرتالكن
ال�شهري ،ومن جينيف �سوف ي�ستغرق الأمر حوايل ثالث
�ساعات للو�صول �إىل حمطة ركوب الكابريو.
وعموما ً ت�شتهر �سوي�رسا بالتلفريكات و العربات املعلقة بجميع انواعها
و�أ�شكالها التي تنفرد بروعة الت�صماميم و�أغربها ،وال �شك يف �أن تلفريك
كابريو مثال قوي على هذا الإبداع ،وكعادة اي م�رشوع ابتكاري بد�أت فكرة
التلفريك املفتوح بفكرة ال�سيارات املك�شوفة والتي يطلق عليها يف اخلارج
كابريو �أي املفتوحة �أو املك�شوفة وقد ا�ستنبط امل�صمم فكرته من هذا النوع
من ال�سيارات ،فقرر �صناعة تلفريك كابريو املك�شوف وقد بد�أت الفكرة يف
التنفيذ منذ عدة �سنوات بت�صميم تلفريك ذو طابقني الطابق ال�سفلي تقليدي
والطابق العلوي مك�شوف.
وقد حمل التلفريك اجلديد ا�سم كابريو  Cabrioتيمنا ً بنف�س ا�سم طراز
ال�سيارات املك�شوفة ،ومير يف رحلته فوق جبل �ستان�رسهورن بالقرب من
مدينة لو�سرين ،وي�ستوعب �ستني راكبا ً كل مرة؛ ن�صفهم يف املن�صة العليا
املك�شوفة التي رمبا تتطلب بع�ض اجلر�أة للتواجد على هذا االرتفاع يف الهواء
الطلق ،ويبقى الطابق ال�سفلي من العربة مغطى متاما ً بالزجاج كخيار �آخر
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للركاب الذين يخافون الإرتفاعات �أو الهواء البارد؟ وقد مت االفتتاح الر�سمي
لهذا التلفريك املك�شوف يف يوم  29يونيو 2012م وت�ستغرق رحلتة حوايل
�ست دقائق مل�سافة  2.3كيلومرت وب�رسعة ثمانية �أمتار يف الثانية يتزايد فيها
العلو تدريجيا ً من  711مرتا ً يف البداية وحتى املحطة الأخرية التي ترتفع لـ
 1900مرت فوق م�ستوى �سطح البحر ،وخالل هذه الرحلة الق�صرية �سوف
ي�ستمتع الركاب مب�شاهدة بانورامية رائعة جلبال الألب واملناظر الطبيعية
املحيطة خا�صة و�أنها من املناطق الألبية املميزة يف �سوي�رسا.
وحمطة كابريو النهائية هى قمة جبل �ستنا�سي هورن – Stanserhorn
الذي يزيد ارتفاعه على  1900مرت ،ويعترب هذا اجلبل هو املحطة االنهائية
واملق�صد الأخري ،وللو�صول اليه �سوف نتوجه بالقطار اىل قرية Stans
وا�سم حمطتها هو  Stanserhorn – Stansومن هناك �سوف ن�ستقل
قطار الفونكلري العتيق بعد م�شي على االقدام حوايل  4دقائق �إىل حمطة
الفونكلريالذي �سينقلنا �إىل حمطة �أخرى ت�سمى كالتي  Kaltiومنها ن�ستقل

التلفريك املك�شوف اىل القمة ،وي�صل �سعر تذكرة الركوب  68فرنك للراكب
العادي� ،أما حاملي ال�سوي�س با�س فريكبوا الفونكلري جمانا والكابريو
بتخفي�ض  50%وحلاملي ال�سوي�س هاف فري  % 50لكامل الرحلة.
و�آخر ن�صيحة للح�صول على متعة كاملة عند ركوب الكابريو هو �رضورة
متابعة الطق�س خا�صة ولو كنت تريد الركوب يف املنطقة املفتوحة لأن الربد
والهواء �سيكونون يف منتهى ال�شدة ،وميكن دائما ً يف �سوي�رسا توقع مثل
هذه الأجواء ،ونن�صح مبراجعة موقعهم االلكرتوين قبل التخطيط للرحلة
لأن التلفريك املفتوح قد يكون مغلقا ً ب�سبب �أعمال ال�صيانة �أو �سوء االحوال
اجلوية ،وعموما ً فالتلفريك يعمل يوميا ً من الثامنة والربع �صباحا ً وحتى
اخلام�سة �إال الربع م�ساء �إبتداء من  28يونيو وحتى  17نوفمرب.
و�أخريا ً �أرجو �أن تكون رحلتنا هذه قد �أعجبتكم و�أن تقوموا بزيارة حمطة
التلفريك املفتوحة وتتمتعوا برحلة ممتعة مع عائالتكم و�أ�صدقائكم و�إىل
رحلة قادمة �إن �شاء اهلل.
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يف

� 3أغ�سط�س من عام  1811كان ال�صعود الأول �إىل قمة يوجنفراو حدثًا
حكرا على قلة من
ً
مدويا لأنه يف تلك الأيام البعيدة كانت هذه املنطقة ً
املغامرين اجل�سورين ،وهي �أول قمة �سوي�رسية يزيد ارتفاعها عن � 4آالف
مرت ي�صعدون �إليها ،وكان املغامرون الأخوة «ماير» من منطقة �آراو
�أول من ا�ستك�شف ور�سم خرائط جبال الألب البرينية وبعد عدة عقود بد�أ االندفاع
الكبري لقهر قمم جبال الألب ،وبعد  200عام من ال�صعود الأول �إىل هذه القمة قام
حمرتفو ت�سلق جبال الألب واملر�شدون اجلبليون من منطقة «الوتربرونن» بت�سلق
جبل يوجنفراو مرتدين الأزياء التاريخية احتفاالً بيوبيل تلك املنا�سبة.
ولكن يف �أيامنا هذه ،وبف�ضل �سكك احلديد اجلبلية وممرات امل�شي وم�سارات
النزهات الربية على الأقدام� ،أ�صبح يف �إمكان اجلميع القيام بالعديد من املغامرات
يف منطقة يوجنفراو ،وبد�أت ال�سياحة يف االزدهار ،وتطورت قرى «جريندلفالد»
و«ميورين» و «فينجن» و «الوتربرونن» لت�صبح منتجعات �سياحية �شهرية.
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وا�ستمرت جبال منطقة يوجنفراو يف جذب الزائرين ب�سحرها كما �أنها تقدم
يف الوقت الراهن تنو ًعا هائال من الأن�شطة ينا�سب كل النا�س من الريا�ضيني
املتحم�سني الباحثني عن احلركة واملغامرة �إىل ع�شاق اال�ستجمام والراحة.
وتنقل الرحلة من قمة «يوجنفراويوخ» ،وهي �أعلى حمطة قطار يف �أوروبا
على ارتفاع  3453م ً
رتا فوق �سطح البحر ،الزائرين �إىل العامل ال�سحري
للجليد والثلوج الأبدية .ومن اجلانب املقابل للوادي �أعلى «ميورين» على
قمة «�شيلتهورن» التي ي�صل ارتفاعها �إىل � 3آالف مرت ،ي�ستطيع هواة نزهات
اليوم الواحد اال�ستمتاع ب�أجمل م�شاهد الثالثي اجلبلي «�آيجر» و»مون�ش»
و»يوجنفراو» .ويف الأ�سفل يف وادي «الوتربرونن» �ستبهركم �شالالت
«تروملباخ» التي افتتحت للجمهور منذ ما يقرب من  100عام ،حيث ي�سقط
� 20ألف لرت من املياه يف الثانية مزجمرة �إىل «وادي الـ � 72شالال».
يف «يوجنفراويوخ» و»�شيلتهورن» �ست�ستمتعون بعطالت ال ُتن�سى يف
حميط طبيعي بكر ويف اخللفية الثالثي اجلبلي الرائع «�آيجر» و»مون�ش»
و»يوجنفراو» ،فالرحلة �إىل �أعلى حمطة قطار جبلية يف �أوروبا وهي
«يوجنفراويوخ» التي تقع على ارتفاع  3454م ً
رتا.
�أما وادي الوتربرونن فهو �أكرث الوديان اجلليدية �إبها ًرا يف منطقة الألب
حيث تنهمر مياه � 72شالال �إىل الوادي على احلوائط ال�صخرية التي نحتها
النهر اجلليدي .وقد �ألهم �شالل «�شتاوباخ»  ،الذي يعترب العالمة التجارية
لالوتربرونن والواقع على ارتفاع  300مرت ،الأديب الأملاين الكبري «جوته»
عند كتابته ق�صيدة «�أرواح فوق املياه»� ،أما �شالالت تروملباخ اجلليدية
الع�رشة داخل ال�صخرة فهي الأكرث تفردًا يف �أوروبا ،كما �أن �شالالت
تروملباخ وحدها تنهمر على احلوائط اجلليدية العمالقة جلبال �آيجر
ومون�ش ويوجنفراو مبعدل � 20ألف لرت ماء يف الثانية.
ولع�شاق امل�شي والنزهات الربية توفر منطقة يوجنفراو �أق�صى ما ميكن
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�أن يتمنوه ،فهناك �أكرث من  500كيلومرت من ممرات امل�شي املعلمة تعطي
هواة امل�شي حمي ًطا متنو ًعا غاية يف الإبهار ،فمن امل�سارات ال�سهلة التي
تنا�سب ال�صغار �إىل م�سارات املغامرات وامل�سارات اجلبلية الوعرة �إىل �سكك
احلديد «فيا فرياتا» .وتعترب م�سارات املغامرات العديدة ،التي حتتوي على
مواقع بها �إمكانيات ال�شواء ،الأ�شهر بني العائالت مثلها مثل املبيت يف �أكواخ
«ال�ساك» اجلبلية .وعالوة على ذلك تتوافر ممرات مب�صاعد ت�ساعد على
جعل ا�ستك�شاف منطقة يوجنفراو با�ستخدام تلك امل�صاعد �أو القطارات
اجلبلية �أكرث �سهولة وي�رس� .أما ع�شاق التحدي وركوب الدراجات اجلبلية
فهناك  160كيلوم ً
رتا من م�سارات الدراجات املوقعة تنب�سط على امتداد
امل�شاهد الطبيعية املذهلة ملنطقة يوجنفراو ،وهناك جولة تنا�سب جميع
القدرات من امل�ستوى الب�سيط �إىل امل�ستوى ال�شديد ،من هواة التمهل �إىل
الريا�ضيني ومن الدائرة العائلية �إىل م�ضمار املاراثون بطول  88كيلوم ً
رتا.
�إن الوقوف على قمة جبلية ولو مرة يف العمر لهو جتربة فريدة البد �أن
حتاول القيام بها ،فالواقف على القمة اجلبلية ومن حوله اجلبال بر�ؤو�سها
املغطاة بالثلوج ومن حتته بعيدًا تقع القرى ال�ساحرة والوديان اخل�رضاء

ال ميكن �أن ين�سى �أبدًا هذا امل�شهد املهيب طوال حياته .وتعترب
قمة مون�ش �إحدى �أ�سهل القمم التي يزيد ارتفاعها عن � 4آالف
مرت يف منطقة الألب وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة خا�صة
من يوجنفراويوخ� .أما رحالت ال�سري على النهر اجلليدي
مب�صاحبة مر�شدين واملبيت يف �أحد �أكواخ كونكورديا فهي
جتربة خا�صة فريدة يف روعتها ،كما �أن الوقوف و�سط نهر
�أليت�ش اجلليدي ،الذي يبلغ طوله  23كيلوم ً
رتا وهو الأطول
يف منطقة الألب ،والتمتع مب�شهد عامل الأنهار اجلليدية الألبي
املرتفع فهو بحق �شيء يبهر الأنفا�س.
ويف وادي الوتربرونن التزال الن�ساء يزاولن حرفة �صناعة
�رشائط الزينة املزرك�شة ،حيث تتحول �آالف اخليوط امللفوفة
حول عود خ�شبي ،بكل مهارة� ،إىل �رشائط مزرك�شة و�أغطية
مزينة� ،أما يف جريندلفالد فيفخر �أهلها بال�صناعات اخل�شبية
حيث التزال «فيلوجيميل» وهي دراجة خ�شبية مت اخرتاعها
منذ  100عام ،ت�صنع يدو ًيا .وتعترب الرق�صات ال�شعبية و�إلقاء
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الأعالم واملو�سيقى ال�شعبية جز ًءا ال يتجز�أ من �شخ�صية منطقة
يوجنفراو ،كما �أن مهرجان اجلبال يقام يف يونيو من كل عام يف مينلي�شن
�أمام �إحدى �أجمل اخللفيات الطبيعية وهي جبال �آيجر ومون�ش ويوجنفراو.
متعة الطهي يف �أحد مواقع ال�شواء العديدة وت�سلق ال�صخور وال�سباحة يف
املياه ال�صافية للبحريات اجلبلية ومتابعة احليوانات الربية ثم يف �آخر اليوم
اخللود �إىل النوم ،متعبني لكن �سعداء ،يف كوخ جبلي ،كل هذا بع�ض مما توفره
منطقة يوجنفراو من تنوع يف املغامرات للعائالت ،كما توجد جمموعات
كثرية من املمرات املتنوعة امل�صممة ب�شكل خا�ص للعائالت التي ت�صطحب
�أطفالها معها .ويف «بورت» �أعلى جريندلفالد يوجد ملعب �ألبي جديد للأطفال
يحتوي على �أماكن للت�سلق والتوازن ومن�صة القفز الزمربكية ومنزلقات
و�أرجوحات ،وعالوة على ذلك هناك جدول مائي ميكن للأطفال اللعب فيه
ويف �أيام الأربعاء تتم ت�سلية الأطفال بحكاية الق�ص�ص الأ�سطورية لهم.
تعترب «جريندلفالد» قرية جبل �آيجر املفعمة باحلياة والن�شاط فهي
منتجع ق�ضاء العطالت الواقع على �أعتاب �آيجر ولذلك فهي على ات�صال
وثيق بريا�ضة ت�سلق اجلبال ،حيث يقوم الألبيون دائ ًما ب�إبهارنا على
الواجهة ال�شمالية جلبل �آيجر ،ولكن جريندلفالد تقدم � ً
أي�ضا تنو ًعا رائ ًعا
من الإمكانيات التي تنا�سب من يبحثون عن املعافاة الفعالة .يقع منتجع
جريندلفالد ال�شهري يف �أح�ضان املنظر الطبيعي الألبي البكر املتفرد يف جماله
على �أعتاب الواجهة ال�شمالية جلبل �آيجر ،ومن امل�ؤكد �أن التنوع الهائل لهذه
القرية الواقعة و�سط عامل جبلي مل يمُ �س هو الذي يجعلها غاية يف اجلاذبية
حيث تتعدد �إمكانيات الأن�شطة اخلارجية مثل امل�شي وركوب الدراجات.
�أما «فينجن» فهي منتجع العطالت الكال�سيكي اخلايل من ال�سيارات
الواقع على �أعتاب جبل يوجنفراو والذي يعترب من منتجعات اال�ست�شفاء
مبا له من تقاليد عريقة وب�أ�شعة ال�شم�س التي تلفه يف جميع الأوقات ،ولذلك
فهو يدعوعكم لتجربة الإقامة فيه ويعدكم �أنكم �ستعودون �إليه مرا ًرا .هنا
ميكنكم اال�ستمتاع بنزهة �إىل يوجنفراويوخ� ،أعلى حمطة قطار يف �أوروبا.
وعلى �أعتاب �شيلتهورن تقع القرية الألبية التقليدية اخلالية من ال�سيارات
«ميورين» ،ويعترب اجلبل مب�شهده الدائري املده�ش �أحد �أبرز النقاط يف
منطقة يوجنفراو ،وبرغم وقوع ميورين على �أعتاب جبل �شيلتهورن فقد
حافظت القرية على �شخ�صيتها الأ�صلية ،فهي قرية جبلية بكر ذات تاريخ
كبري حيث كانت املالذ املف�ضل لأبناء الطبقة الأر�ستقراطية حيث �أقاموا
وا�ستمتعوا بربودة ال�صيف املنع�شة خالل �شهور ال�صيف وفيها � ً
أي�ضا
ا�ستحدث الإجنليز التزحلق على اجلليد و�أكرث �سباقات التزحلق جنو ًنا يف
العامل �سباق «�إنفرينو» .ويف امل�ستوطنة ال�سابقة «فال�رس» ،حيث ينعك�س
و�ضعها ال�سابق على طراز املنازل ولكنة �أهايل ميورين ،يجد كل من ع�شاق
الطبيعة املتحم�سني و�أولئك الذين يبحثون عن الهدوء وال�سكينة بغيتهم.
وميكن ا�ستك�شاف املنطقة من خالل ممرات ال�سري العديدة والنزهات �إىل
�شيلتهورن �أو الرحالت العائلية �إىل �أملندهوبيل� .أما العميل الربيطاين ال�رسي
«جيم�س بوند» فقد �أ�ضاف �إ�ضافة كبرية �إىل �شهرة ميورين العاملية حيث
مت يف �ستينيات القرن املا�ضي ت�صوير فيلمه ال�شهري «يف اخلدمة ال�رسية
جلاللة امللكة» على قمة �شيلتهورن التي يبلغ ارتفاعها  2970م ً
رتا ،وقد
عمل ت�صوير الفيلم يف هذا املكان على مزج �شيئني خمتلفني م ًعا وهما عامل
هوليوود الرباق والطبيعة الريفية الفلكولورية يف ميورين.
وعند احلديث عن «الوتربرونن» البد �أن نذكر وادي الـ � 72شالال ،فهنا
توجد �أعلى ال�شالالت و�أكرثها �إبها ًرا يف املنطقة تقذف مياهها الهادرة
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عمود ًيا �إىل الوادي .وهنا كان �شالل �شتاوباخ مله ًما للأديب الأماين الكبري
«جوته» لكتابة �إحدى ق�صائده .ويوجد يف وادي الوتربرونن � 72شالال يقع
�أجملها و�أكرثها �إبها ًرا بني الوتربرونن و�شتيخلبريج .وتعترب الوتربرونن
نقطة املغادرة املثالية للرحالت اخللوية يف منطقة يوجنفراو ب�أكملها ،فهي
على بعد حوايل  15دقيقة من �إنرتالكن �سوا ٌء بالقطار �أو بال�سيارة ،كما �أن
هواة التخييم �سيجدون هنا مواقع رائعة اجلمال للمخيمات بالقرب من
القرية حيث يتجمع الرحالة من جميع �أنحاء العامل.
وعند احلديث عن الثقافة الألبية الأ�صيلة يربز ا�سم «جيميلفالد» تلك
القرية الهادئة �أمام خلفية طبيعية عظيمة� .ستبهركم �شاليهات هذه القرية
اجلبلية الزراعية ال�صغرية التي �أخذت الكثري من االهتمام بتزيني واجهاتها
بحيث تبدو واجهات تلك ال�شاليهات وك�أنها جزء من متحف .تقع هذه القرية
ال�ساحرة يف منت�صف الطريق بني �شتيخلبريج وميورين بعد اجلزء الأول من
رحلة عربات �شيلتهورن املعلقة عرب اجلدارات ال�صخرية �شديدة االنحدار،
وتعترب مثاال �أ�سا�سيًا جلمال وقوة اجلبال اجلليدية ،حيث �أن املقيمني هنا
يجدون �أنف�سهم �شديدي القرب من امل�شهد العظيم للواجهات ال�شمالية
جلبال الألب البرينية املهيبة وهو امل�شهد الذي يبهر الأنفا�س ويخلب العقول.
�أما «�شتيخلبريج» فهي املدخل �إىل منطقة الألب ال�سوي�رسي املدرجة على
قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي «يوجنفراو – �أليت�ش» .هذه هي �آخر قرى
وادي الوتربرونن وهي عبارة عن م�ستوطنة متناثرة املنازل حيث ي�ستطيع
الباحثون عن الهدوء وال�سكينة اال�سرتاحة و�سط حميط طبيعي هائل
رائع اجلمال وحياة ريفية زراعية �ساحرة .وال ي�ستطيع املرء �أن ي�صدق
�أن �أحد امل�شاهد الطبيعية املذهلة يقع على نا�صية القرية� ،إنها �شالالت
«تروميلباخ» .وال تزال الطبيعة يف اجلزء العلوي من وادي الوتربرونن
ت�أخذ كل الرباح املوجود يف املنطقة ،فال�شالالت مثل �شالل «�شمادريباخ»
متعدد امل�ستويات �أو «�أوبرهورنزي» بالقرب من النهر اجلليدي تزيد من
ت�أثري امل�شهد الطبيعي الذي يبدو وك�أنه مل مت�س�سه يد ب�رش ،ومع ذلك ف�إن
�آثار الب�رش مازال يف الإمكان ر�ؤيتها مثلما يف «ليجر» وهو مرعى �ألبي �سابق
�أو يف «تراك�سيالونن» حيث توجد بقايا �أفران ال�صهر من �أيام عمل املناجم.
وتغري فنادق ال�شموع ،الواقعة و�سط هذا امل�شهد الألبي الفريد ،ال�سائرين
ليق�ضوا فيها ليلة و�سط هذا املحيط املبهر واال�ستمتاع ب�رشوق ال�شم�س يف
اجلبال� .أما �شالالت تروميلباخ فتقع يف �أح�ضان اجلبال لي�س بعيدًا عن قرية
�شتيخلبريج وهي فريدة من نوعها يف �أوروبا حيث تنهمر مياهها وحدها
على اجلدارات اجلليدية الهائلة جلبال �آيجر ومون�ش ويوجنفراو مبا يقرب
من � 20ألف لرت يف الثانية .والبد من جتربة املبيت يف �أحد فنادق ال�شموع،
مثل «�أوبر�شتاينبريج» �أو «بريجهوتيل ت�شينجلهورن» يف منطقة اليون�سكو
للرتاث الطبيعي العاملي.،ف�ستكون جتربة ال ُتن�سى.
يتكون املق�صد ال�سياحي ملنطقة يوجنفراو من  8قرى هي جريندلفالد
ولوت�شينتال وفينجن وميورين والوتربرونن و�شتيخلبريج وجيميلفالد
و�إيزينفلوه ،وتتميز املنطقة مبوقع مثايل يف منطقة «برينيز �أوبرالند» يف
قلب �سوي�رسا على �أعتاب جبال الألب البرينية �آيجر ومون�ش ويوجنفراو.
تبعد منطقة يوجنفراو م�سافة  140كيلوم ً
رتا بال�سيارة من زيوريخ و150
رتا من جينيف و 70كيلوم ً
رتا من بازل و 195كيلوم ً
كيلوم ً
رتا فقط من
برين .وتوفر املنطقة  90فند ًقا حتتوي على � 5500رسير بالإ�ضافة �إىل
� 2900شقة وخميم وكوخ جبلي وبيت طلبة وبيت �شباب توفر جميعها
� 146400رسير.
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اكت�شف قرية «جريندلفالد» الواقعة يف منطقة «برنيز �أوبرالند» من �أفخم جوانبها:
فندق «رومانتك هوتيل �شفايزرهوف» املنتمي ملجموعة «�سوي�س �ألب ريزورت
�أند �سبا» .نحن هنا يف هذا الفندق البديع لدينا كل ما ميكن �أن يرغبه �أو يتمناه
�ضيوفنا� ،سوف تده�شهم تلك التوليفة اخلا�صة بني الطراز التقليدي ل�شاليهات
جال�سا يف دفء
اجلبال ال�سوي�رسية مع الت�صميم الع�رصي املميز لها .تخيل نف�سك
ً
ال�شم�س م�ستمت ًعا بكوب من قهوة «�شفايزرهوف» و�أ�شعة ال�شم�س تلف املكان من
متعجبا من عظمة وجمال البانوراما املذهلة ملجموعة جبال «�آيجر»
حولك بينما تنظر
ً
و»مون�ش» و»يوجنفراو»؛ �إنه م�شهد رائع ومتميز حيث يقع فندقنا على �أعتاب قمم
جبلية مهيبة وو�سط م�ضمار خم�ص�ص للتنزه والتزلج ال ميكن مقاومته.
�سوف تتميز �إقامتكم يف فندقنا ،الذي يعترب �أحد
�أف�ضل فنادق �سوي�رسا يف م�ستوى ال�ضيافة وكرم
الوفادة ،مبتعة خا�صة �سوف ت�ستمتعون بفخامة
�أثاث غرف الفندق وجودة �أجنحته الوا�سعة ،و�سوا ًء
كانت �إقامتكم يف �إحدى الغرف املزدوجة املريحة
على الطراز ال�سوي�رسي التقليدي يف املبنى الرئي�سي
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للفندق �أو يف جناح فاخر يف �أحد �شاليهاتنا ،ف�إن جميع
غرفنا جمهزة بو�سائل راحة متطورة وع�رصية مع
االحتفاظ باجلو التاريخي الفريد للفندق ،وقد مت
جتهيز جميع الغرف ب�أجهزة تلفاز ب�شا�شة م�سطحة
وراديو وتليفون مبا�رش وميني بار وجمفف �شعر
وخزينة خا�صة وو�صلة واي فاي جمانية ،ول�ضيوفنا

من ال�رشق الأو�سط لدينا «�سجادة �صالة» ون�سخة من «القر�آن الكرمي» ملن
يطلبها كما �أن اجتاه القبلة معلوم لدينا.
وم�ضيفوكم يف الفندق هما ال�سيد وال�سيدة �أنيليزه و�أوتو هاوزر ـ ـ زيجر
اللذان ظال على قمة �إدارة الفندق لأكرث من  30عاما ً حمافظني �شخ�صيا ً على
التعاي�ش الرائع بني التقاليد العريقة و�أ�سلوب احلياة الع�رصي .لقد �أن�ش�آ منتج ًعا
�أني ًقا يتمتع بجو من الفخامة واخل�صو�صية مع خدمة ممتازة يقدمها لكم طاقم
العاملني يف الفندق بكل و ٍد وتفان ومنهم من يتحدث العربية بطالقةٍ.
ومن تقاليد فندق ومنتجع «�شفايزرهوف» �أنه ميكنكم اال�ستيقاظ مت�أخ ًرا
ومع ذلك ت�ستمتعون ببوفيه الإفطار الغني الذي ي�ستمر حتى ال�ساعة 11:30
�صباحا� ،أما يف امل�ساء فيمكنكم بدء �أم�سيتكم بتناول املقبالت وامل�شهيات يف
ً
البار �أو �أمام املدف�أة يف اللوبي ،وكل م�ساء ميكنكم التمتع مبا �ستتناولونه من
الإبداعات الرثية لكبري طهاتنا ،وهناك  3مطاعم تدعوكم لال�ستمتاع ب�أف�ضل
�أطباق املطبخ ال�سوي�رسي ،و�سيمكنكم تناول فوندو اجلنب التقليدي �أو فوندو
�شينوا يف مطعم جا�ست�شتوبلي ،ذلك بالإ�ضافة لـ «�شي�شة» بار حيث ميكن
التمتع بتدخني ال�شي�شة يف جو «�ألبي» مميز� ،أما قائمة وجبة الإقامة فيقدمها
مطعم �ألبتريا�سني� ،سوف تكت�شفون اجلانب ال�شهي من منتجع جريندلفالد
يف مطعم «�شميته» الذي يقدم قائمة مفتوحة بالإ�ضافة �إىل جمموعة من �أطباق
الأطعمة احلالل التي يطلبها �ضيوفنا من الدول العربية والإ�سالمية.
وبعد ق�ضاء يوم طويل يف منطقة «برنيز �أوبرالند» م�ستمتعني بالتزحلق
على املنحدرات املمتدة يف ال�شتاء �أو القيام بنزهة برية على الأقدام يف ال�صيف،
ميكن لع�شاق املنتجعات ال�صحية اال�ستجمام يف «واحة �سبا» بالفندق التي

�أقيمت على م�ساحة  650مرتا ً مربعا ً وت�ضم حمام �سباحة داخلي دافئ املياه
وغرفة بخار و�ساونا حيوية )بايو ـ ـ �ساونا( و�ساونا فنلندية ومغارة ثلجية
و�شاور وچاكوزي و�رشفة خا�صة للإ�ستجمام تطل على م�شاهد مبهرة للجهة
ال�شمالية جلبل �آيجرخا�صة فى �أوقات غروب ال�شم�س.
�سوف ي�ساعدكم فريقنا امل�ؤهل يف «واحة �سبا» بالفندق على اختيار �أف�ضل
املعاجلات التي تنا�سبكم بينما يدللونكم بجل�سة تدليك رائعة� ،إن خربا�ؤنا
ي�ستخدمون �أف�ضل الكرميات والزيوت وامل�ستخل�صات العطرية لتن�شيط
ب�رشتكم وا�ستعادة حيويتها ،و�سوف ي�ستمتع �ضيوفنا مبنتجعنا اخلا�ص �أو
برايفيت �سبا الذي ي�ضم جاكوزي ويوفر ج ًوا فريدًا مع ال�شموع واملو�سيقى
الرومان�سية� .سوف تكون جتربة ال تن�سى.
ويقول ماريوريت�ش مدير الت�سويق واملبيعات �أن باقاتنا احل�رصية للإقامة
تتنوع ما بني  6و 7و 14ليلة ،ويف ال�صيف نوفر بطاقة �سفر على القطارات
املحلية ملدة � 7أو  14يوما ً �أو بطاقة �سفر «يوجنفراوبانن» ملدة � 6أيام لالنتقال
احلر يف كامل وادي جريندلفالد� .أما �إذا كنتم ترغبون يف �إقامة ق�صرية جميلة
فنن�صحكم بباقة «� 3أيام رومان�سية» التي ت�شمل الإقامة وكوكتيالت الرتحيب
وع�شاء فاخر يف مطعم «�شميته» �أو قائمة �أوبرالندر �أو فوندو �شينوا يف مطعم
«جا�ست�شتوبلي» والع�شاء يف مطعم «�ألبتريا�سني» ،كما يوجد لدينا مهبط خا�ص
لطائرات «الهليوكوبرت» ملن يريد زيارتنا يف �أق�رص وقت.
ال�سيد وال�سيدة �أنيليزه و�أوتو هاوزر ـ ـ زيجر ،مديرا الفندق يقوالن دائما ً
�إنهما قد �أتقنا فن «تدليل ال�ضيوف» ولذلك فهما يدعوانكم بكل ود و�إخال�ص
لال�ستمتاع بفندق مبميزات وخدمات الفندق التي ال تنتهي وال تن�سى.
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من حظ �سوي�رسا اجليد �أنها ت�شتهر يف جميع �أنحاء العامل ب�أ�شياء كثرية من بينها اجلبال والبحريات و�صناعة ال�ساعات والأجبان وال�شوكوالته
أي�ضا �إىل التكنولوجيا الفائقة واجلودة واالبتكار واملراكز احل�رضية
ولكن هذه الأ�شياء متثل بع�ض الأبعاد فقط لأن �سوي�رسا ترمز � ً
املليئة باحليوية والن�شاط .ويف تقرير التناف�سية الأخري ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ح�صلت �سوي�رسا على الت�صنيف الأول
يف قائمة الـ  144دولة التي مت تقييمها.
و�سوي�رسا لكونها دولة �صغرية ال متتلك الكثري من املوارد الطبيعية ف�إن االبتكار والتكيف الهيكلي يف بيئة دائمة التغري ي�صبحان من
املتطلبات الأ�سا�سية من �أجل تقدم م�ستدام .ولذلك يجب على ال�رشكات هنا �أن تناف�س ب�شدة يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية.
وقد رحبت �سوي�رسا بالعوملة وتبنتها كمحرك للنمو والتغيري و�شاركت يف تاليف �سلبياتها .وقد ا�ستفادت بيئة احلرية ال�صديقة للأعمال
أي�ضا.
ب�شكل كبري من هذا على مدار عقود ،ولذلك ف�إن �سوي�رسا ال تتوا�صل فقط مع الآخرين ولكنها ترحب بهم �إىل �أر�ضها � ً

Raymund Furrer
Director SBH GCC
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وتعترب �سوي�رسا يف كثري من النواحي دولة تتمتع مبيزة املوقع اجلذاب حيث
�أنها تقع يف قلب �أوروبا عند مفرتق الطرق بني �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا بثقافاتها
املتنوعة التي امتزجت لت�ضفي على �سوي�رسا خا�صية و�سمة فريدة .كما �أنه من
�أي مكان يف �سوي�رسا ميكن الو�صول ب�سهولة �إىل الدول الأوروبية و�أ�سواقها
وم�ستهلكيها �سوا ٌء بالطرق الربية �أو القطارات �أو الطائرات.
وعالوة على ذلك فقد �سهلت االتفاقيات الثنائية بني �سوي�رسا ودول اجلوار
اندماجها الكامل يف الأ�سواق الأوروبية مع احتفاظها بتفردها الرا�سخ ومتيزها
الوا�ضح .وال تعترب �سوي�رسا فقط مق ًرا للعديد من املنظمات الدولية ولكن �أي�ضا ً
اختارها العديد من ال�رشكات الدولية البارزة لتكون مقرا ً لإداراتها الإقليمية �أو
الدولية ،وذلك �إىل جانب �أن الغالبية العظمى من ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
ت�ساعد يف جعل االقت�صاد ال�سوي�رسي �أكرث تنوعا ً وثرا ًء.
ومن املعلوم �أن الأيدي العاملة ال�سوي�رسية م�ؤهلة وعالية الكفاءة وتتمتع
بخربة دولية مع �إجادة العديد من اللغات .وفيما يخت�ص بالتعليم ف�إن �أبرز
اجلامعات العاملية قريبة بالإ�ضافة �إىل توافر تبادل املعلومات ونقل املعرفة
والتعاون مع القطاع اخلا�ص ،كما �أن �أق�سام البحث والتطوير �سوا ٌء يف ال�رشكات
الكربى �أو النا�شئة غالبًا ما ُتخرج ابتكارات عالية امل�ستوى وذلك ما يظهره
ارتفاع معدل ت�سجيل براءات االخرتاع ،كما �أن القطاع املايل بالغ التطور يوفر
خدمات ومنتجات فائقة التطور والرقي.
وتبذل احلكومة ق�صارى جهدها للو�صول �إىل واحلفاظ على اال�ستقرار
االقت�صادي وال�سيا�سي والظروف املعي�شية والعملية املواتية وتعزيز التعاون
الدويل والعالقات الثنائية مع الدول الأخرى ،وكمثال ،ف�إن اتفاقيات منع
االزدواج ال�رضيبي ،وحماية اال�ستثمار ،والتجارة احلرة )اتفاقية التجارة

احلرة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي على و�شك الت�صديق النهائي(،
القائمة على �أعلى امل�ستويات العاملية توفر �إطارا ً �صلبا ً للأن�شطة التجارية
العابرة للحدود .ومن املعلوم �أن النظام ال�رضيبي الذي يتبنى ر�سوما ً
معتدلة لل�رشكات والأفراد ي�ساعد على تخفي�ض النفقات والتكاليف ب�شكل
دائم ،ويف هذا الإطار تعترب �سوي�رسا �إحدى �أكرث الدول �صداقة للم�ستثمرين
يف العامل.
ويرتجم كل هذا �أي�ضا ً على حقل التجارة بتنامي العالقات بني �سوي�رسا
ودول جمل�س التعاون اخلليجي وازدياد �أهميتها ،ففي عام  2012ارتفعت
ال�صادرات ال�سوي�رسية �إىل جميع الدول بن�سبة  19%لت�صل �إىل  6.6بليون
فرنك �سوي�رسي )�أعلى من املعدل يف دول �أكرب من �سوي�رسا يف �آ�سيا و�أمريكا
اجلنوبية( ،بينما ا�ستقرت الواردات عند قرابة البليون فرنك �سوي�رسي.
واجلدير بالذكر �أن ال�صادرات �إىل قطر وحدها ارتفعت بن�سبة  50%العام
املا�ضي.
ونعمل يف �سوي�رسا على التعزيز امل�ستمر للتعاون التجاري بيننا
وبني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث تقوم وكالة تن�شيط التجارة
واال�ستثمار «�أو�سيك» وهي الوكالة ال�سوي�رسية الر�سمية لدعم ال�رشكات
ال�سوي�رسية لدخول الأ�سواق الأجنبية و�إر�شاد ال�رشكات وامل�ستثمرين من
اخلارج يف جمال اال�ستثمار يف �سوي�رسا.
ولهذا الغر�ض �أن�ش�أت الوكالة  19مركز �أعمال �سوي�رسيا ً على م�ستوى
العامل يف الدول ذوات االقت�صادات النا�شئة الأكرث حراكا ً وفعالية ،ويف دول
جمل�س التعاون اخلليجي مت �إن�شاء مركز �إقليمي عام  2005مكتبه الرئي�سي

يف دبي ومكاتب متثيل ملحقة بال�سفارات ال�سوي�رسية يف مدن الريا�ض
والكويت والدوحة.
ويعترب مكتب الدوحة �آخر الإ�ضافات �إىل �شبكتنا حيث مت افتتاحه يف يناير
 2013كتقدير للإمكانات امل�ستقبلية واحلراك االقت�صادي امل�ستمر يف هذه
الدولة ويف املنطقة ب�أ�رسها .وقام وفد خمتلط مكون من الرئي�س التنفيذي
لوكالة �أو�سيك وممثلني عن احلكومة و�رشكات القطاع اخلا�ص باالت�صال
املبا�رش مع ممثلي االقت�صاد القطري ،ومت تتويج افتتاح املكتب بعقد ندوة
و�إقامة احتفال كبري.
ويحتفظ زمال�ؤنا يف مكتب الأعمال ال�سوي�رسي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ب�شبكة ات�صاالت وا�سعة يف منطقة اخلليج مع م�ؤ�س�سات عامة
و�أي�ضا ً مع ال�رشكاء واخلرباء من القطاع اخلا�ص ،وهم يعملون جنبا ً �إىل
جنب مع زمالئهم يف الوكالة يف �سوي�رسا الذين يحتفظون بدورهم ب�شبكة
ات�صاالت حمكمة مع امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ال�سوي�رسية ،ولذلك يعترب مركز
الأعمال ال�سوي�رسي نقطة االت�صال املثلى لتوفري املعلومات واال�ست�شارات
املتخ�ص�صة املتعلقة بالتجارة واال�ستثمار.
نرحب دائما ً يف �سوي�رسا ب�ضيوفنا الذين يرغبون يف اال�ستمتاع باجلودة
العالية للحياة يف بيئة متعددة الثقافات �سوا ًء كانوا �سياحا ً �أو مغرتبني،
ون�أمل �أن ن�ستطيع الرتحيب الفائق يف بلدنا �سوي�رسا بالكثري من زائرينا من
دول البحرين وال�سعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات املتحدة لكي
ي�ستمتعوا وي�ستك�شفوا �أماكن اجلذب الكثرية والفر�ص العديدة التي توفرها
�سوي�رسا لل�سائحني وامل�ستثمرين على حد �سواء.
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افاد الأ�ستاذ وجدي بن عبداهلل الإدري�سي رئي�س طريان ال�سعودية اخلا�ص ( )SPAعن واقع الطريان اخلا�ص يف منطقة
اخلليج العربي وحتدياته و�أبرز املعوقات ،م�ستعر�ضا ً مالمح قطاع مهم تفوق ا�ستثماراته اخلم�سة مليارات دوالر.
يف البداية �أعطى الأ�ستاذ الإدري�سي ملحة عن هذا القطاع احليوي ،معترباً �أن مفهوم الطريان اخلا�ص قد تطور يف الآونة
الأخرية ب�صورة عك�سية حيث �أنه يف الفرتة املا�ضية كان ي�ستخدم بن�سبة  85%منه للرفاهية ،فيما تغري هذا املفهوم يف وقتنا
احلا�رض و�أ�صبح ي�ستخدم بالن�سبة ذاتها ل�صالح الأعمال التجارية .م�ست�شهداً بالإح�صائيات الأخرية التي ترى �أن �سوق الطريان
اخلا�ص يف منطقة اخلليج حتقق منوا ملحوظا برغم التحديات التي واجهت القطاع ب�سب الأزمة االقت�صادية العاملية وما
خلفته من �آثار �سلبية طالت جميع �أن�شطة الأعمال والقطاعات االقت�صادية .الفتا ً �إىل االهتمام الكبري الذي توليه الكثري من
ال�رشكات العاملية التي ت�سعى �إىل �إيجاد موطئ قدم لها يف �سوق الطريان اخلا�ص يف منطقة اخلليج العربي.
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وعن الرابط بني اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وطريان ال�سعودية
اخلا�ص ،و�ضح الأ�ستاذ وجدي الإدري�سي �أن �رشكة طريان ال�سعودية
اخلا�ص هي �إحدى ال�رشكات التي ت�شكل ال�رشكة القاب�ضة للخطوط
ال�سعودية ،وبالتايل فهي ت�ستفيد ب�شكل مبا�رش من الإمكانيات الكبرية
للخطوط ال�سعودية ,خا�صة �أن طريان ال�سعودية اخلا�ص يتمتع بخربة
طويلة يف جمال املناولة الأر�ضية ب�صفة عامة� ,إ�ضافة �إىل خربتها املتخ�ص�صة
يف جمال الطريان اخلا�ص واملمتدة لأكرث من  30عاما ً عرب �إدارة خدمات
الرحالت اخلا�صة التي �أ�صبحت جزءا مــن «طريان ال�سعودية اخلا�ص».
و�أ�شار الإدري�سي �إىل �أن طريان ال�سعودية اخلا�ص الذي بد�أ عمله �أكرث من 3
�سنوات ،والذي يعترب �أول و�أكرب �رشكة طريان عاملية متتلك �أ�سطول طائرات
خا�صة من طراز «فالكون�7إك�س» ،ولقد �أ�ستخدم �أ�سطولها �أكرث من 800
عميل من كبار ال�شخ�صيات ورجال الأعمال وال�رشكات تختلف مواعيدهم
ورحالتهم ،وتقدم ال�رشكة  3خدمات وهي خدمة ت�أجري الطائرات اخلا�صة،
وخدمة ت�شغيل الطائرات اخلا�صة ،وخدمة املناولة الأر�ضية للطائرة
اخلا�صة ،حيث ت�شكل �سوق ال�سعودية عامليا  % 7من �سوق الطريان

اخلا�ص العاملية ،ويبلغ عدد الطائرات اخلا�صة خليجيا  500طائرة منها
 350طائرة يف ال�سعودية.
�أما فيما يتعلق بحاجة ال�سوق خلدماتهم� ,أ�شار الإدري�سي �إىل الأ�سباب
التي دفعت اخلطوط ال�سعودية لدخول عامل �سوق الطريان اخلا�ص ,وقال
�إن الطلب على الرحالت اخلا�صة ميثل من  % 7من �سوق الطريان اخلا�ص
العاملي يف منطقة اخلليج العربي ،يف حني متثل ال�سعودية  % 70من �سوق
اخلليج ،ومن هنا تت�ضح احلاجة امللحة لوجود �رشكات طريان خا�صة تكون
قادرة على الوفاء مبتطلبات هذه ال�سوق املتنامية يف املنطقة.
وب�ش�أن متيزها عن غريها من �رشكات الطريان اخلا�ص ,قال الإدري�سي
�إن ر�سالة  SPAتكمن يف التفرد بتقدمي خدمات فائقة اجلودة والتميز ،مما
يك�سب ال�رشكة �سمعة عاملية رائدة يف هذا املجال ,تنطلق من �أهداف اخلطوط
ال�سعودية الوطنية التنموية ,من حيث الإ�سهام يف ت�شييد البنية التحتية
خلدمات الطريان اخلا�ص باملدن االقت�صادية وال�صناعية وتغطية املحطات
التي ال تغطيها �رشكات الطريان اخلا�ص الأخرى داخل اململكة وخارجها،
�إ�ضافة �إىل توفري اخلدمات الأر�ضية والت�شغيل والإدارة وال�صيانة
لطائرات القطاع اخلا�ص .ويتابع الإدري�سي حديثه حول �أبرز �أنواع
و�أحجام وموا�صفات �أ�سطول طريان ال�سعودية اخلا�ص من الطائرات
وقدرات الطيارين ذوي اخلربة والتدريب العايل ،فيقول� :إن �أ�سطول طريان
ال�سعودية اخلا�ص SPA ،يتكون من �أربع طائرات من طراز فالكون 7X
الفخمة ذات احلمولة  14راكبا ً � ،إ�ضافة �إىل �ست طائرات هوكر  400XPذات
حمولة �ستة ركاب.
و�أكد الإدري�سي �أن اخلطوط ال�سعودية ممثلة يف طريان ال�سعودية اخلا�ص
تعد �أول و�أكرب �رشكة طريان يف العامل متتلك وت�شغل عدد وت�ضم لأ�سطولها
طائرات الفالكون  7Xالفخمة من طراز فالكون �7إك�س بحمولة  14راكبا،
التي تتميز باملدى البعيد الذي ي�صل �إىل �أكرث من �إحدى ع�رشة �ساعة طريان
دون توقف ،م�شريا ً �إىل �أنه مت توزيعها بني مطار امللك عبد العزيز الدويل يف
جدة ،ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض حتى يغطي بذلك �أ�سطول طريان
ال�سعودية اخلا�ص �أنحاء ومناطق اململكة كافة .و�أ�شار الإدري�سي �إىل �أنه يتم
حاليا ً فيما يتعلق بالطائرات ذات احلـمولة الكبرية التي لها �سوق وا�سعة
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يف اململكة اال�ستعانة بطائرات �أ�سطول اخلطوط ال�سعودية ح�سب احلاجة,
م�ؤكدا يف الوقت نف�سه �أن �سوق اخلليج تعد الأوىل عامليا ً ل�رشيحة الطائرات
الكبرية .و�أ�ضاف الإدري�سي �أن اخلطوط ال�سعودية متلك خربات كبرية
م�شهودا ً لها بالكفاءة العالية ,حيث �إنها متتد �إىل �أكرث من  60عاما ،مبينا �أنها
تت�سلح بكادر ب�رشي تلقى درجات عالية من الت�أهيل والتخ�ص�ص يف جميع
املجاالت املتعلقة ب�إدارة الطريان ,م�شريا �إىل �أنه تتم حاليا �إدارة �أكرث من 10
طائرات �إدارة كاملة و 28طائرة �إدارة جزئية من جميع الأنواع.
ومن جهة �أخرى �أ�شاد الإدري�سي بالتنظيم اجلديد ل�سوق الطريان اخلا�ص
الذي �أ�صدرته �سلطات الطريان والذي �سوف يق�ضي على «ال�سوق ال�سوداء
للطريان اخلا�ص» وو�صفه باخلطوة املهمة حلماية امل�ستثمرين املحليني.
م�ؤكدا ً �أن التنظيم اجلديد يهدف �إىل منع ا�ستغالل ال�رشكات الأجنبية
للأ�سواق اخلليجية والتي تقوم برحالت خمالفة للأنظمة بني مدن الدول
اخلليجية وهو ما ي�ؤثر على �رشكات الطريان اخلا�ص الوطنية التي ت�ستثمر
يف الدولة ذاتها .و�أ�شار �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية �رشعت يف تطبيق هذا
التنظيم اجلديد حيث تع ّد هيئة الطريان املدين ال�سعودية �أول جهة م�س�ؤولة
عن قطاع الطريان يف اخلليج تقوم ب�سن تلك ال�ضوابط التي متنع ال�رشكات
الأجنبية من ت�سيري رحالتها بني املدن ال�سعودية .وقال الإدري�سي �إن
�أبرز نظام ت�أجري الطريان اخلا�ص التجاري حتديد �ساعات طريان بحيث
ال تتجاوز � 10ساعات مع ت�أكيد �سالمة كل جوانب الطائرة الفنية و�إجراء
فح�ص الرخ�صة كل � 6أ�شهر ،م�شريا �إىل �أن ذلك الأمر ال يتم ب�شكل فعلي
يف الطريان اخلا�ص لال�ستخدام ال�شخ�صي والذي ال يلتزم مبعايري حمددة
حيث �أن رخ�صة الطريان هي لال�ستخدام ال�شخ�صي وهو ما يعرف برخ�صة
 91و�أما رخ�صة الطريان اخلا�ص التجاري تعرف برخ�صة  135التي جتيز
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الت�أجري مما يجعل من اخلطورة ا�ستخدامه لعموم الركاب حيث ان ت�أجري
الأفراد لطائراتهم يعترب �ضمن ال�سوق ال�سوداء .حمذرا ً من الوقوع يف
خمالفة قانونية ،حيث �إن  % 50من رحالت الطريان اخلا�ص عامليا ً تعمل
بطرق غري نظامية ،عرب �سوق �سوداء ،وميكن �أن يقع رجل الأعمال �أو �سيدة
الأعمال �ضحية مل�سائالت قانونية ،وخ�صو�صا مع الت�شديد الذي تنتهجه
دول االحتاد الأوروبي و�أمريكا .و�أكد ذلك كوننا �أي�ضا ع�ضوا يف االحتاد
الأوروبي للطريان اخلا�ص كذلك وت�صلنا كذلك جميع التعليمات اوال ب�أول
يف هذا ال�ش�أن �أي�ضا.
كما د�شنت �رشكة طريان ال�سعودية اخلا�ص خالل معر�ض امليبا بدبي
نظامها الرتفيهي على �أجهزة االيباد
 Inflight Entertainment System )IFE( Appوالذي مت تزويد
رحالتها اخلا�صة به على منت �أ�سطولها املكون من طائرات الفالكون 7X
ذات الثالث حمركات طويلة املدى وتعترب �رشكة طريان ال�سعودية اخلا�ص
بتد�شينها لهذا النظام الرتفيهي لركابها �أول �رشكة طريان خا�ص عربية
تقدم هذه اخلدمة وهي خطوة جريئة نحو االرتقاء با�ستخدامها �أحدث
التقنيات و�أرقاها يف �سبيل املزيد من الرفاهية لل�صفوة واجلدير بالذكر ب�أن
هذا الربنامج يعمل يف دون االت�صال بالإنرتنت حفاظا على خف�ض التكاليف
وهذا ما �سعت �إليه �رشكة طريان ال�سعودية اخلا�ص من طرح تطبيق يعد
حتديا ً حقيقيا ً لأي تطبيق �آخر ،ويقوم با�ستخدامه العميل خالل فرتة
الرحلة وحتى قرب الهبوط يتم �إ�شعاره �آليا ً من نف�س التطبيق بذلك وب�إمكانه
تعبئة منوذج انطباع الراكب على اخلدمات املقدمة خالل الرحلة منذ بدايتها
وحنى و�صوله �إىل املحطة املن�شودة وقد حر�صت طريان ال�سعودية اخلا�ص
على تواجد هذا التقييم املبا�رش على الطائرة ليكون هنالك اال�ستفادة ب�آراء

واقرتاحات تعزز التوا�صل مع العميل مبا�رشة وحت�سني اخلدمة حيث تقوم
الإدارة املعنية بذلك بالقيام بواجبها فور تلقيها هذا التقييم ومن ثم ي�سلم
العميل اجلهاز للم�ضيفة.
وميتاز النظام الرتفيهي مبحتوياته الذي فاقت التوقعات وهي كالتايل:
القران الكرمي ودعاء ال�سفر  ،التعريف بال�رشكة و�أنواع الطائرات التي
تقوم بت�أجريها �رشكة طريان ال�سعودية اخلا�ص ،وبطاقة الأمن وال�سالمة
اخلا�صة بطائرات الفالكون والهوكر.
وكذلك �أحدث �أخبار طريان ال�سعودية اخلا�ص ،وميكن للعميل اختيار
�صحيفته اليومية من بني �أكرث من � 2000صحيفة �إليكرتونية متنوعة من
كافة دول العامل وتعدد لغاتها مع جمموعة من الربامج ال�صوتية واملرئية
والألعاب خمتارة.
كما ميكن عمل ملف �شخ�صي للعميل �أو حتديث ملفة ال�سابق وح�ساب
امل�سافات بني املطارات ،وتقدمي معلومات عن ال�رشكاء كالفنادق وال�سيارات
الفاخرة مزودة بال�صور عالية اجلودة وميكن من خاللها احلجز والتوا�صل
مع الفنادق او �رشكة ال�سيارات عرب و�سيلة ات�صال بجهة خم�ص�صة لتلبية
رغباتهم .
وميكن طلب رحلة جديدة وتقيم العميل لرحلته اخلا�صة ،ويقدم الربنامج
باللغة العربية والإجنليزية.
وقد كرم الأ�ستاذ وجدي بن عبداهلل الإدري�سي رئي�س طريان ال�سعودية

اخلا�ص وع�ضو جمل�س �إدارة احتاد ال�رشق الأو�سط للطريان اخلا�ص قطاع
الأعمال بال�رشكة ال�سعودية لالت�صاالت كراعي ح�رصي لهذا التطبيق
وتقدمي الدعم اللوج�ستي له بتزويدها بالأجهزة واالت�صال عرب �شبكة
 STCالتي يتم ا�ستخدامها يف تقدمي هذا التطبيق املميز بناء على االتفاقية
التي �أبرمت بني الطرفني خالل معر�ض  GITEXاملا�ضي مبدينة دبي.
كما وقعت  SPAمع �رشكة  PrivatAirمبعر�ض البطنب للطريان
اخلا�ص مبدينة �أبو ظبي ب�شهر مار�س  2013وذلك للإرتقاء باخلدمة اجلوية
وبلوغ �أعلى املعايري العاملية يف اخلدمات اجلوية على الطائرة وحتقيق عامل
)االنبهار( وهو الأهم يف خدمة عمالئنا.
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للمرة الثالثة �سوف يلتقي يف �شهر �أغ�سط�س من هذا العام
ملوك الطهي و�أمراء املطابخ ال�سوي�رسية من خالل «مهرجان
الأطعمة ال�سوي�رسية» الذي �أقيم لأول مرة منذ عامني يف
منتجع زرمات اجلبلي وبعد �أن حقق جناحا ً كبريا ً مت �إدراجه
على قائمة املهرجانات ال�سوي�رسية الأكرث �شهرة وجناحا ً.
واملهرجان يعترب فر�صة لكبار وم�شاهري الطهاة يف �سوي�رسا
لأن يقدموا �إبداعاتهم و�أح�سن ما عندهم ،ويف نف�س الوقت
فر�صة ل�شباب الطهاة واملبتدئني منهم للأطالع على خربة
ومهارة الكبار ،ذلك بالإ�ضافة لأهمية املهرجان ال�سياحية
حيث يحر�ص عدد كبري من ال�سياح على التواجد يف منتجع
زرمات يف نف�س وقت املهرجان للإ�ستمتاع بجوها البارد خالل
ال�صيف وم�شاهدة الطهاة وهم يعملون ،وبالطبع تذوق ما
يقدمة �شيفات �سوي�رسا العظام.
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و«مهرجان الطعام ال�سوي�رسي» يف منتجع زرمات ال�شهري يعنى � 3أيام
من املتعة وتذوق �أ�شهى الأطعمة والأطباق ال�سوي�رسية املميزة ،و�سوف
يقوم كبار طهاة املنتجع وامل�شاركني يف املهرجان ومن ذوي ال�شهرة
العاملية بتقدمي �أف�ضل �أعمالهم يف احتفال كبري ومميز يطلق عليه ا�سم «حفل
املطبخ» ومن املنتظر �أن يقام يف فندقي «لو بيتي �سريفان» و«جراند هوتيل
زرماترهوف» وهما يعتربان من �أكرب و�أفخم فنادق زرمات� ،أما املنتجون
ال�سوي�رسيون ف�سوف يعر�ضون ب�ضائعهم ومنتجاتهم داخل جمموعة من
ال�شاليهات اخل�شبية التي �صممت على طراز «ال�شاليه» ال�سوي�رسي ال�شهري
ومت �إقامتها على امتداد �شارع «بانهوف �شرتا�سه».
وكما حدث يف الأعوام املا�ضية ،ف�سوف تنت�رش رائحة حلم البقر امل�شوية
على طريقة «�إرينجر» ال�شهية يف جو القرية كلها ،و�سوف يتمتع زوار
املهرجان و�ضيوف املنتجع بتناول وجبة الفطور يف متهل وا�سرتخاء
وم�شاهدة املاترهورن �إك�سرب�س بينما ت�رشق ال�شم�س �أمامهم على قمم
اجلبال� .أما فرتة بعد الظهر ،وهي �ساعة الذروة يف �شارع «بانهوف
�شرتا�سه» ب�سبب مهرجان الفنون ال�شعبية� ،سوف يقام مهرجان
فولكولوري ويزدحم ال�شارع بالع�رشات من �أبناء زرمات واملناطق املحيطة
وهم يرتدون مالب�س مزرك�شة ذات �ألوان زاهية مع �إك�س�سوارات قد تبدو
غريبة ولكنها يف الأ�صل تعود ملئات ال�سنني حيث كان يرتديها �أهل و�سكان
املنطقة يف حياتهم اليومية .
ويف اليوم الأول للمهرجان �سوف يتم تق�سيم ال�ضيوف �إىل جمموعات
�صغرية بعدها ينتقلوا �إىل فندقي «لو بيتي �سريفان» و«زرماترهوف»
وبعد مقدمة ق�صرية تبد�أ املتعة احلقيقية حيث يبد�أون يف
اكت�شاف التنوع الهائل للمعرو�ضات من الأطباق ال�شهية
املو�ضوعة يف غرفة الطعام ،وبعد حوايل �ساعتني
�سيتم االنتقال �إىل مطبخ الفندق ذي اخلم�سة
جنوم حيث الفر�صة لال�ستمتاع ب�شكل
�أكرب ب�أ�شهى الأطباق التي تخ�ص�صت
فيها مطاعم زرمات احلا�صلة على 18
نقطة يف دليد «جولت-ميلو» ،ال�شهري

وهو ما ميثل بالفعل متعة خال�صة لع�شاق الطعام
الراقي واملميز ،وت�شمل احلفلة تقدمي جمموعة رائعة من
امل�شهيات وبالطبع �سيكون هناك نبيذ فاليه الفاخر.
�أما اليوم الثاين فهو خال�ص للزوار وال�ضيوف حيث
ميكنهم اال�ستمتاع باخلروج �إىل اخلالء وم�شاهدة املناظر
الطبيعية اخلالبة وخا�صة جمموعة القمم اجلبلية املهيبة
التي تتميز بها زرمات وجبل املاترهورن ال�شهري ،كما
ميكنهم التم�شية يف اجلادة اخلام�سة ال�سوي�رسية )على
غرار اجلادة اخلام�سة ال�شهرية يف مانهاتن/نيويورك(
وهى ال�شارع الرئي�سي للمنتجع الذي ي�ضم عدد كبري
من الفنادق واملطاعم واملحال التجارية ،و�سوف تتاح ل�ضيوف املهرجان
الفر�صة للتمتع باملنتجات الغذائية املحلية التي ينتجها وي�صنعها ال�سكان
والقرويني الذين يعي�شون بالقرب من املنتجع خا�صة منتجات الألبان
وع�سل النحل واملربات واخل�رضوات امل�صنعة وكل هذه املنتجات من
�صنع �أيديهم ومن منتجات مزارعهم وحقولهم.
ويف اليوم الثالث� ،سوف ي�ستمتع ال�ضيوف بركوب التلفريك لزيارة
جمموعة القمم اجلبلية ال�شهرية املحيطة بزرمات ،و�سوف ي�ستمتعون
�أي�ضا ً بتناول م�رشوب الإفطار اخلا�ص مع مائدة �إفطار جاهزة وكاملة
على منت اجلوندوال التي �سيجدونها يف ا�ستقبالهم ،وخالل رحلة
املاترهورن �إك�سرب�س �سوف ي�ستمتعون بوجبة �إفطار غنية ويف حمطات
«فوري» و«�شفارت�زسي» و«تروكرن �شتج» �سوف يقدم املزيد من
الأطعمة� ،إنها جتربة �إفطار كاملة ال ميكن ن�سيانها ،و�إذا كنتم يف �سوي�رسا
يف ذلك الوقت فعليكم بزيارة زرمات وح�ضور هذا املهرجان الفريد.

Kevin Kunz, organisation committee president
with Petra Ellmeier, Zermatterhof hotel.
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طبق ال�سمك الأبي�ض من البحرية.

ال�سيدة �آن�-صويف بيك هي �شيف مطعم ميزون بيك يف فندق بوريفاج
ال�شهري يف لوزان وهى حا�صلة على  3جنوم من دليل «ميت�شيلني»
عام  ،2007و 4جنوم من دليل «بوتان جورمان»  ،2008و 20نقطة من
دليل «جولت-ميلو» ،و 4جنوم من دليل «�شامبريار» .2007
وقد ح�صلت �آن�-صويف على العديد من اجلوائز ،مثل جائزة «املر�أة
الذهبية» يف الفنون عام  ،2008وجائزة «�شيف ال�سنة» عام  2007من
جملة ال�شيف ،وجائزة «�شيف ال�سنة» عام  2007من دليل «�شامبريار».
�ألفت عدة كتب ،من بينها «�سكوك 1-و�صفات لكل الأيام»
و«�سكوك -2و�صفات للمتلقني» وهما عبارة عن درو�س يف فن الطبخ.
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املكونات لأربعة �أفراد:
زبدة القهوة :كيلوجرام من الزبدة املاحلة  30 /جرا ًما من قهوة بلو ماوننت.
بيوريه اللفت 4 :ثمرات كبرية من اللفت /القليل من الزبدة /ملح.
زبدة الليمون 2 :من ثمار ليمون  50 /مللي من الكرمية.
 200جرام من الزبدة اللينة  /ملح ناعم.
اللم�سات الأخرية والتقدمي:
 2من ثمار الفجل الأرجواين  2 /من ثمار الفجل الأحمر.
 2من ثمار اللفت ال�صغرية � /صينية من فجل «دايكون كري�س».
القليل من اخلل الأبي�ض البل�سمي  /القليل من زيت الزيتون.
طريقة العمل:
زبدة القهوةُ :تطحن حبات القهوة وتحُ م�ص ملدة  15دقيقة على 160مئوية،
وبعد تربيدها ُت�ضاف الزبدة مع الت�سخني اخلفيف للح�صول على قوام
دهني متما�سك ،ثم ُتنقع لليلة يف الثالجة ،ثم ُتف�صل حبيبات القهوة.
هري�س اللفتُ :يق�رش اللفت ويغ�سل باملاء البارد ثم ُيقطع �إىل معكبات بحجم
� 3إىل � 4سم ُت�سلق يف ماء مملح ،ثم ُت�صفى ويكمل طبخها يف احلليب مع القليل
من امللح اخل�شن؛ وبعد االنتهاء من طهوها ُت�رضب يف اخلالط احلراري مع
�إ�ضافة احلليب �إذا ا�ستدعت احلاجة ،ومن ال�رضوري احل�صول على هري�س
ناعم القوام ثم ُيتبل و ُيو�ضع يف علبة من علب املعجنات ويحافظ عليه دافئًا.
قر�ص اللفتُ :يق�رش اللفت و ُيقطع �إىل قطع �صغرية ب�سمك  8مم و ُتطهى
لع�رش دقائق يف مرق خ�رضوات حتى الذوبان ،ومبجرد االنتهاء من طهوها
تفرد الأقرا�ص يف �أوعية �سعة  50مم و�أخرى  40مم ،وتحُ فظ باردة.
زبدة الليمون :ي�ؤخذ ق�رش الليمون ثم ي�ؤخذ ع�صري ليمونة واحدة و ُيخلط
مع  100مم من املاء و ُينقع لع�رش دقائق ،ثم ُي�صفى ويخفف �إىل ن�صف كمية
ماء الليمون ،ثم ت�ضاف الكرمية والزبدة ثم ُت�ضاف ق�شور الليمون وتنقع
لعدة ثوانٍ  ،ثم ُتتبل و ُي�ضاف ع�صري الليمون عند احلاجة.
اللم�سات الأخرية والتقدميُ :يغ�سل الفجل و ُيقطع �إىل قطع رفيعة و ُيرتك
لبع�ض الوقت يف ماء مثلج ثم يقطع اللفت وي�سلق ثم يربد �رسي ًعا يف ماء
مثلج؛ بعد ذلك ُي�صفى يف قما�شة ويو�ضع يف الثالجة.
 يو�ضع الزبد على �أقرا�ص اللفت مع زبدة القهوة والقليل من مرقاخل�رضاوات؛ ُتتبل �رشائح الفجل ومق�شور اللفت الأرجواين والأحمر
بالقليل من اخلل الأبي�ض البل�سمي والقليل من زيت الزيتون وامللح.
 تو�ضع قطع فيليه ال�سمك الأبي�ض ال�ساخنة على طبق وينزع اجللد مناجلوانب و ُت�ضاف زبدة القهوة املطبوخةُ .تو�ضع ال�سمكة البي�ضاء يف
منت�صف الطبق ويو�ضع قر�ص لفت على كل جانب ولتكملة تزيني الداخل
يو�ضع هري�س اللفت يف منت�صف القر�ص مع و�ضع � 2أو  3نقط من الهري�س
على الطبق.
 ُت�ضاف �رشائح اللفت والفجل حول نقط هري�س اللفت وينرث مب�شور فجل«دايكون كري�س» ثم ي�ضاف بع�ض الليمون ونقط الزبدة مع بع�ض زبدة
الليمون على اجلانب.
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�شرائح املعكرونة ال�سوداء مع اجلمربي
والبونتاريللي.
املكونات لع�شرة �أفراد:
 يطبخ على نار هادئة  4جرامات من الثوم مع  50مم من زيت الزيتون. ينرث بع�ض الفلفل احلامي وي�ضاف  150مم من النبيذ الأبي�ض غرياحللو.
 ُيطهى لتقليل الكمية وي�ضاف  100مم من �صل�صة مرق ال�سمك. يطبخ على نار هادئة لتقليل الكمية �إىل الن�صف وي�رضب مبخفقة مع�إ�ضافة  120جرا ًما من مكعبات الزبدة املثلجة رويدًا رويدًا.
 ي�ضاف  200جرام من ثمار الطماطم مقطعة �إىل مكعبات. ي�سلق ب�شكل منف�صل  500جرام من �رشائح املعكرونة ال�سوداء. تخلط املعكرونة مع ال�صل�صة وي�ضاف  300جرام من خ�ضارالبونتاريللي امل�سلوق مع  50مم من الزيت النقي وامللح والفلفل.
 يطبخ على البخار  20قطعة من اجلمربي اجلامبو مع امللح والفلفلوالزيت.
 يحم�ص  40جرا ًما من جوز ال�صنوبر.طريقة عمل عجينة �شرائح املعكرونة ال�سوداء لع�شرة �أفراد:
ُتعجن املكونات التالية:
  3بي�ضات.  260جرا ًما من الدقيق.  70جرا ًما من دقيق القمح اخل�شن وهو قمح الدوروم الغامقاملخ�ص�ص ل�صناعة املعكرونة.
  15جرا ًما من حرب ال�سبيا.  7جرامات من امللح.  2مم من زيت الزيتون.التقدمي:
يقدم يف طبق عميق ويزين باجلمربي منزوع الق�رش وبع�ض جوز
ال�صنوبر وبع�ض �أوراق الريحان ون�صف ثمرة طماطم جافة.
يعترب مطعم برين�شيبل ليوبولدو هو نقطة اجلذب الأعلى يف فندق ومنتجع
فيال برين�شيبل ليوبولدو وذلك بف�ضل مطبخه الذي ميثل الأ�صالة دون
�إهمال الإبداعات الإقليمية والتقليدية والو�صفات القدمية.
عاما كبري الطهاة ال�شيف داريو
ويقود املطعم منذ ما يزيد على ً 20
رانت�سا .وقد �أكمل ال�شيف داريو ،املولود يف بريجامو ب�إيطاليا ،درا�سته
يف جينيف ،ويف عام � 1990أ�صبح «ماي�سرتو فيدرايل» يف القطاع الناطق
بالأملانية يف �سوي�رسا بتوثيق االحتاد الدويل للطهاة.
ويحافظ ال�شيف داريو يف منهجه على التقاليد مع �إعادة تف�سريها و�إعالء
قدر املكونات التي ي�ستخدمها خا�صة املنتجات املو�سمية واملحلية.
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لفائف حلم العجل املح�شوة (�إنفولتيني دي
فيتيلو) مع الأرز بالقرع النباتي.
لفائف حلم العجل:

� 8 -رشائح من حلم العجل وزن كل منها  80جرا ًما  /ملح وفلفل.

احل�شو:

  1ف�ص ثوم مفروم � 4 /رشائح �أن�شوجة مفرومة مع الزيت.  15جرا ًما من نبات الكرب  100 /جرام من بارما هام مقطع �إىل مكعبات.  3مالعق مائدة من �أوراق البقدون�س املفرومة  2 /مالعق مائدة من الباذجناناملفروم املطبوخ يف الكراث.
  30جرا ًما من التو�ست 30 /جرا ًما من الزبدة  /ملح وفلفل.ُتخلط جميع املكونات ال�سابقة يف طبق عميق وتقلب جيدًا حتى ت�صبح عجينة لينة.
ُتدك �رشائح اللحم ثم ُتفرد العجينة عليها بالت�ساوي ،ثم ُتلف �رشائح اللحم بالراحة
من اجلوانب ثم ُت�شبك بعود ت�سليك الأ�سنان ملنع احل�شو من اخلروج من اللفافة،
وقبل الطهو بقليل ُتتبل و ُتر�ش بالدقيق.
ُي�سخن قليل من الزيت يف مقالة كبرية ويقلى الإنفولتيني  ،ثم ُتخف�ض درجة
احلرارة مع قلب اللفائف ب�شكل متوا�صل لع�رش دقائق �أخرى حتى ت�صبح جاهزة،
ثم ُتنزع اللفائف وتحُ فظ دافئة.

�صل�صة الطماطم اجلافة:

  120جرا ًما من الطماطم اجلافة املخللة � 90 /إىل  120مم من زيت الزيتون  40جرا ًما من جوز ال�صنوبر املحم�ص  /ف�ص ثوم واحد ملح وفلفل  40 /جرا ًما من جنب بارميزان املب�شور حديثاًُتخلط املكونات ال�سابقة عدا جنب البارميزان الذي �سوف ُي�ضاف فيما بعد.
الأرزُ :تذاب الـ  40جرا ًما من الزبدة وي�ضاف  60جرا ًما من الكراث و 250جرا ًما
من مكعبات القرع النباتي و ُيحلى اخلليط برفق �أثناء التقليب.
يف درجة حرارة متو�سطة ًي�ضاف  400جرام من �أرز �أربوريو ويقلب با�ستمرار ملنع
االلت�صاق حتى ت�صبح حباته �شبه �شفافة مع تفادي و�صولها لدرجة تغري اللون
ثم ُي�ضاف �إليها 150مم نبيذ �أبي�ض مع اال�ستمرار يف التقليب على درجة حرارة
متو�سطة حتى يت�رشب الأرز معظم النبيذ ثم ُي�ضاف لرت من مرق اخل�رضاوات
بالتدريج مع اال�ستمرار يف التقليب ،ويطهى الأرز ملدة � 12إىل  15دقيقة حتى
ي�صبح جاهزًاُ .ي�ضاف امللح والفلفل ويتبل بـ  30جرا ًما من الزبدة وملعقتي مائدة
من البقدون�س املفروم و 60جرا ًما من جنب البارميزان املب�شور.

�أزهار القرع �أو �أزهار الكو�سةاملقلية:
ولد ال�شيف مايكل كوبر يف كولون وهو متزوج و�أب لثالثة �أطفال وهو  100 -جرام من الدقيق  2 /بي�ضة  6 /مالعق مائدة من احلليب.
ُ
ال�شيف التنفيذي لفندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل  -ن�صف ملعقة مائدة من امللح  /فلفل �أبي�ض من املطحنة.
كطاه منذ � 30سنة واجتهد منذ ذلك تحُ ول املكونات ال�سابقة �إىل عجينة لينة و�إذا بقيت بع�ض الكتل ُتنخل العجينة
ٍ
�أند �سبا» يف �إنرتالكن .وقد تخرج
يف منخل �ضيق.
الوقت لرياكم ويطور من خرباته.
وعمل ال�شيف «كوبر» يف فنادق �شرياتون (دبي وزغرب والقاهرة) ُتنتقى زهرة كبرية لكل فرد و ُتغ�سل وجتفف بنرث املاء منها ثم ُتغطى
من  1994حتى  ،1999وبعد ذلك توىل امل�س�ؤولية يف املطعم الراقي بالدقيق و ُت�سحب خالل العجينة ثم ُتقلى يف زيت �ساخن وتتبل بعد ذلك.
يف منتجع «دودلر جراند ريزورت» ،ثم �أ�صبح الحقًا ع�ض ًوا يف �إدارة
أي�ضا يف من�صب
ؤخرا بد�أ العمل يف بازل و� ً
«كور�سال برين �إيه جي» .وم� ً
ال�شيف التنفيذي.
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يبدو �أن عدد كبري من ال�سوي�رسيات ال يقتنعن مبا حباهم اهلل من جمال وال يقتنعون ب�أنهن �أجمل
كثريا ً من ن�ساء دول �أخرى كثرية حول العامل ،ويبقى اجلمال هو الهاج�س الأول والأخري لهن
لدرجة �أن ن�ساء �سوي�رسا و�أي�ضا ً رجالها ي�ستهلكون يوميا ً نحو  64طنا ً من م�ستح�رضات التجميل
ومنتجات العناية بال�شعر للح�صول على مظهر �أف�ضل ،كما ينفقون على م�ستح�رضات العناية بالوجه
لوحدها مبلغا يناهز  400مليون فرنك �سنوياً.
وعموم�آِ فالن�ساء هن الن�ساء ،وال يهم من �أية بلدة يع�شن �أو من �أية مدينة يجئن ،وقد قامت اجلمعية
الدولية للجراحات التجميلية ب�إح�صائية طريفة حول اجلراحات التجميلية الأكرث �شيوعا ً والتي قام بها
عدد كبري من الن�ساء والرجال حول العامل .تقول الإح�صائية �أن �أكرث من  2مليون �شخ�ص حول العامل قاموا
بعمليات �شفط للدهون من �أماكن خمتلفة من �أج�سامهم يرون �أن بها دهون �أكرث من الالزم ،و�أن التخل�ص
من هذه الدهون �سوف يزيدهم جماالً� .أما عمليات تكبري الثديني فقد تعدت املليون ون�صف املليون عملية يف
الوقت الذي قامت فيه �أكرث من ن�صف مليون �سيدة وفتاه ب�إجراء عمليات ت�صغيري للثدي.
�أما عمليات �شد الوجه والبطن وجتميل الأنف والأذن فقد زادت عن الإثنني مليون عملية ،وغالبا ً ما
ي�شرتك الرجال مع الن�ساء يف �إجراء مثل هذه العمليات التجميلية.
وعمليات التجميل يلزمها بالطبع �أطباء جتميل متخ�ص�صني ،ومع زيادة املر�ضى الراغبني يف �إجراء
عمليات جتميل� ،أو مع ازدياد الزبائن مبعني �آخر ،ازدادت �أي�ضا ً �أعداد اجلراحني املتخ�ص�صني ،ويف
�سوي�رسا مثالً كان عدد جراحي التجميل عام  1980ال يزيد عن  24جراحا ً متخ�ص�صا ً وم�سجالً يف
اجلمعيات والنقابات الطبية ،وقد ت�ضاعف هذا العدد بعد مرور ع�رش �سنوات بال�ضبط ،وبعد ع�رش �سنوات
�أخري وبالتحديد عام  2000كان يف �سوي�رسا حوايل  110جراحا ً جتميلياً� ،أما �آخر �إح�صاءات عام 2011
فتقول �أن عدد جراحي التجميل املتخ�ص�صني قد و�صل �إىل  135جراحاً .ويجب �أال ن�أخذ قراءة خاطئة من
ذلك العدد ونقول �أن �سوي�رسا ذات املاليني ال�سبعة لي�س بها �سوى  135جراحا ً وعندنا يف بالدنا �أعداد
�أكرب بكثري من هذا عن جراحني جتميلني تعلن عن نف�سها كل يوم .ففي �سوي�رسا ال ي�ستطيع �أي طبيب �أو
�أية عيادة طبية �أن جتري مثل هذه اجلراحات �إال بعد املرور ب�إجراءات �صعبة واحل�صول على �شهادات
وت�صاريح عديدة.
ً
وملا كانت �سوي�رسا متفردة يف �أ�شياء كثرية ،كان تفردها �أي�ضا يف عامل اجلمال ،ومل يكتفي علما�ؤها
ومتخ�ص�صيها بالتقدم يف عامل اجلراحات التجميلية ولكن برعوا يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل
والأدوية التي تعالج عيوب الب�رشة وتنق�ص من الوزن ،و�أي�ضا ً يف �صنع الأجهزة التي ت�ستخدم يف عامل
اجلمال والإ�سرتخاء مثل �أجهزة «امل�ساج» والعناية بالب�رشة واملعدات الريا�ضية وغريها.
وال يخلو فندق ما يف �سوي�رسا من منتجع �صحى على م�ستوى عال ،وال تخلوا مدينة �أو قرية �سوي�رسية
فوق جبل �أو حول بحرية من مركز �صحي وريا�ضي متكامل ،والأمر لي�س للقادرين �أو للأثرياء فقط ،بل
ي�ستطيع �أي مواطن �سوي�رسي �أو �أي �ضيف لها �أن ميار�س الريا�ضة التي يحبها و�أن ي�ستمتع بجو وهواء
�سوي�رسا املنع�ش النقي و�أن يبتاع ما يريدة ويتمناه من مواد جتميلية حتافظ علي ن�رضة وجمال ب�رشته.
والأمر لي�س بغريب �أو عجيب ،فهذه هى �سوي�رسا.
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