
تاراشتسالل موكإ نّيعت زمود تاعجتنم
قيوستلاو تاعيبملا ليثمت ةلاكو اهتفصب
طسوألا قرشلا يف ةدئارلا

Domes of Elounda, Autograph Collection

Domes Noruz Chania, Autograph Collection

ةفايضلل زمود تاعجتنم نواعتت

كيرش يهو ،نانويلا يف ةرخافلا

،لانويشانرتنإ تويرامل يجيتارتسا

تايلمع يف تاراشتسالل موكإ ةكرشو

قرشلا يف قيوستلاو تاعيبملا

طسوألا

, ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ,يبد

April 30, 2021 /EINPresswire.com/ --

موكإو زمود تاعجتنم ةعومجم تنلعأ

امهتكارش ءدب نع تاراشتسالل

هذهل اًقفوو .2021 سرام نم اًرابتعا

تاراشتسالل موكإ نإف ،ةمهملا

تاعيبملا تايلمع عيمج نع ةلوؤسم

قرشلا يف زمود تاعجتنمل قيوستلاو

تاراشتسالل موكإ موقتس .طسوألا

قوس يف زمود تاعجتنم دجاوت عيسوتب

يف لود 10 ربع ةرخافلا ةيهافرلا

لامعأ تاعاطق ةثالثو طسوألا قرشلا

ىلع صاخ لكشب زيكرتلا عم ةيسيئر

.يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم

رفسلا تايدحت نم ةليوط ةرتف دعب

ةحئاج اهب تببست يتلا دويقلا ببسب

اهباوبأ نانويلا حتفت ،انوروك

نييلودلا حايسلا مامأ اًريخأ

تاعجتنم أدبتس .ويام 14 نم اًرابتعا

عيمج يف اهفويضب بيحرتلا يف زمود

ةرخافلا ةسمخلا اهتاعجتنم

ةبسنلاب .ةيقارلاو ةليصألاو

تيوكلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم نيرفاسملا فويضلل

قيوستو تاعيبم ةيجيتارتسا عم تاراشتسالل موكإ ةكرش نإف ،رطقو نامع ةنطلسو نيرحبلاو

نيرفاسملاو ةمخفلا ةايحلا بولسأ قاشعل تالطعلا ضورع لضفأ ميدقت ةمهم ذخأت ،ةسلَس
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Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu

نواعتلا سلجم لود يف نيرخافلا

.يجيلخلا

تاعجتنملا نم ةراتخم ةعومجمك

تامدخ زمود تاعجتنم مدقت ،ةديرفلا

تاذ ةراتخم تاهجو يف ةيقار ةفايض

تايركذ اهفويضل كرتيس ينغ خيرات

نوكتت .مامتهالاب ةريدجو ةديرف

تاعجتنم سمخ نم اًيلاح ةعومجملا

عجتنم لك .تيركو وفروك رزج يف عقت

تحت ةكرتشم ةيراجت ةمالع لمحي

ةيلودلا ةيراجتلا تامالعلا

وأ نشكيلوك فارغوتوأ) تويرامل

(نشكيلوك يرشكال

فارغوتوأ ,ادنوليا فوا زمود

 نشكيلوك

قرش يف زئاوجلا نم ديدعلا ىلع زئاحلا نشكيلوك فارغوتوأ ،ادنوليا فوا زمود قدنف عقي

نم لكل ةيلاثمو اًرخؤم لماكلاب اهديدجت مت طقف تاليفو ةحنجأ مدقيو ،تيرك ةريزج

اجنولانيبس ةريزج لباقم ،صاخ يعيبط يلمر ئطاش ىلع عجتنملا عقي .تالئاعلاو جاوزألا

نفلا براجت "روك اذ" عجتنملاب قلطلا ءاوهلا ىقتلم عمجي .وكسنويلا ةمظنم لبق نم ةيمحملا

.لافطألاو نيغلابلل يهطلا نفو ةحصلاو ةضوملاو ميمصتلاو

نشكيلوك فارغوتوأ ،ايناه زورون زمود

رايتخا وهو ،تيرك برغ يف طقف نيغلابلل صصخملا نشكيلوك فارغوتوأ ،ايناه زورون زمود عقي

.اًعم نورفاسي نيذلا ءاقدصألا وأ جاوزألل يلاثم .ديدجلا رصعلا يف نييملاعلا نيرفاسملا

فويضلا لبق نم ازيبيإو سونوكيمل اًيملاع ًاليدب تيرك ةريزج يف ايناه ةنيدم ربتعت

عيمج زيمتت .ةقينألا هزنتلا تارايخ نم ةعونتم ةعومجم مدقيو رارمتساب نورفاسي نيذلا

زمود مدقت .يزوكاج وأ ةأفدُم ةيجراخ حباسم ىلع يوتحتو ،ثيدح ميمصتب ةحنجألاو فرغلا

ةضبان ةماقإب عاتمتسالا يف نوبغري اوناك ءاوس اهفويضل ةفلتخم تارايخ ،ايناه زورون

.ةئداه وأ ةايحلاب

نشكيلوك فارغوتوأ ، وفروك فوا زمود

يف ركبلا ةعيبطلا طسو ،وفروك ةريزج يف نشكيلوك فارغوتوأ ،وفروك فوا زمود قدنف عقي

ةفايضلا عمجت ةقروم ءارضخ ةنج نع ةرابع وهو ،ةعومجملا يف ثدحألا وهو ،ينويألا رحبلا

لود يف ةيكلملا تالئاعلا نيب وفروك رهتشت .ةرصاعملا ةماقإلا عم ةليصألا ةينانويلا

اهجيزمو ،اهتيصوصخو ،ةيطارقتسرألاو ،ةيفاصلا اههايمب يجيلخلا نواعتلا سلجم

ئطاش ىلع ةرشابم قدنفلا عقي .تافاقثلاو ةيرامعملا ةسدنهلا نم ينانويلاو ينايتنيفلا

،عجتنملا يف .ةيوامسلا ءاوجألا لمكت ةيرغم ةحابس تامامح عم صاخ ئطاش عم يتأيو رحبلا

ةحارلا ريفوتل وفروك فوا زمود ميمصت مت .ةئدهم لاكشأبو ةيعيبط داوم نم ةقانألا يتأت

ةعومجمو رصاعملا ابسلا رفوي .تالئاعلل ةصصخم قطانم عم نييقارلا جاوزألاو تالئاعلل

.راركت نود ةليوط ةماقإب عاتمتسالل فويضلل ةيفاك تارايخ معاطملاو تاناحلا نم ةعونتم



تيرك ،نشكيلوك يرشكال عجتنم ،ايناه نيز زمود

ةايحلاب ضبانلا يعامتجالا ةايحلا طمنب رهتشيو تيرك برغ يف ةريزجلا نم ءزجلا اذه عقي

حبصأ ،2019 ماع يف هحاتتفا نم ةزيجو ةرتف دعب .ةيئاوتسالا هبش ءاضيبلا ئطاوشلاو

.اهل ليثم ال يتلا هتيصخشو هل ليثم ال يذلا هبولسأب رفسلا يروصم ىدل لضفملا عجتنملا

طيسب ملحو ةيرصع ةيرق يه عجتنملل ةيرامعملا ةسدنهلا .عجتنملل ”ديهأ ربيلس“ ةزئاج تحنُم

قطانملا ميمصت متو ،نييسنامورلا جاوزألاو تالئاعلا نم لكل ةبسانم !يكذلا رفاسملل

ةيبارتلا فرغلا نأ نيح يف ،ةحوتفم ةيعامتجا تاحاسم عم حيرم يرامعم بولسأب ةماعلا

.ةميمحو ةيوضعو ةئداه اًيودي ةعونصملا

وفروك ، نشكيلوك يرشكال،ىراماريم زمود عجتنم

ىلع لهذم عجتنم وهو ،وفروك ةريزج يف وفروك ،نشكيلوك يرشكال ،ىراماريم زمود عقي

ىراماريم زمود عجتنم بذجي .اًقح ةيقار ةزاجإ ةبرجت رفوي طقف نيغلابلل ةيرحبلا ةهجاولا

وفروك ةنيدم ىلإ لقنيو ،ةصاخلا تابسانملل اًرخاف اًتخي مدقي .ملاعلا يف ددجلا ءالبنلا

يف تاعجتنملا رهشأ دحأ عجتنملا دعي .وكسنويلا لبق نم ةيمحم ةقطنم يهو ،ةميدقلا

ةيلمعل اًرخؤم عضخو تاينيتسلا يف سيسانوأ ةلئاعل اًنطوم ناكملا اذه ناك ثيح نانويلا

ةلئاعلا ءاضعأو ريهاشملا نم ديدعلا عجتنملا فاضتسا .ينيلرتسإلا هينجلا نييالمب ديدجت

يتأيو ،ًةرشابم رحبلا ئطاش ىلع هلمكأب قدنفلا ءانب مت .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةكلاملا

ةلماكلا ةيصوصخلا نمضي امم ،ءاملا نم طقف تاوطخ دعب ىلع عقت ،تايصخشلا رابكل ةقطنم عم

تسيل ،نيصاخلا ةاهطلاو مدخلا ريبك ةمدخو صاخلا جريسنوكلا .ةيقارلا ةرخافلا ةمدخلاو

.عجتنملا اذه عم يتأت يتلا تايصخشلا رابكل ةصصخملا تامدخلا نم ليلق ددع ىوس

زمود تاعجتنم نع ةذبن

فلأتت .نانويلا يف اًومن عرسألا ةرخافلا ةفايضلا تاعومجم نيب نم يه زمود تاعجتنم

،ايناه زورون زمود و يروطسألا نشكيلوك فارغوتوأ ،ادنوليا فوا زمود   نم ةعومجملا

تاعجتنم دحأ ،ىراماريم زمود و نشكيلوك فارغوتوأ ،وفروك فوا زمود و نشكيلوك فارغوتوأ

نيب زمود تاعجتنم عمجت .تيرك ،نشكلوك يرشكال عجتنم ،ايناه نيز زمود و ،نشكلوك يرشكال

رفاسملل ةزيمم براجت مدقتو ةيلودلا تاعجتنملا ريياعمو ةليصألا ةينانويلا ةفايضلا

بناج لك يف ةيلحملا اهتائيب ناضتحاو ةزيمم تاهجو يف زمود تاعجتنم ريوطت مت .زيمتملا

تاعجتنملا عيمج .ةيعمتجملا ةكراشملاو قدانفلا ميمصت ىلإ ةيلحملا براجتلا نم ،نكمم

اهتامدخو ةينكسلا اهضورعو روطتملا اهميمصتل زئاوج ىلع ةزئاحو اهعون نم ةديرف

يف ةعومجملا ةظفحم ىلإ ةديدج قدانف 4 ةفاضإ متتس ،2022 ماع نم اًرابتعا .ةعفترملا

ةرايز ىجري ،تامولعملا نم ديزمل .اينابسإ يف دحاوو لاغتربلا يف دحاوو نانويلا
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اندعسي" :زمود تاعجتنم يف قيوستلاو تاعيبملا ريدم ، سالوزتاف سونام لاق قايسلا اذه يفو

نواعتلا سلجم لود يف زمود تاعجتنم ريوطت لجأ نم تاراشتسالل موكإ ةكرش عم نواعتن نأ

طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يف اًومن عرسألا ةرخافلا ةيراجتلا ةمالعلا نحن .يجيلخلا

نم .طسوألا قرشلا نم رفاسملل ةددحملا تاجايتحالا ةاعارم عم انقدانف ريوطتب موقنو

ةحاتملا ةلماكلا ةرخافلا تاعمجملا ىلإ ةرخافلا سلاجملاو ةصاخلا حباسملا تاذ تاليفلا

بيحرتلا ىلإ علطتن .ديزملاو نيصاخلا ةاهطلاو جريسنوكلا تامدخو صاخلا مادختسالل

."ماركلا انفويضب

انتكارشب ءادعس نحن" :تاراشتسالل موكإ ةكرشل ماعلا ريدملا ،قلاخلا دبع دمحم فاضأ امك
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نواعتلا سلجم لود قوس يف ةرخافلا ةيراجتلا ةمالعلا هذه ليثمتو زمود تاعجتنم عم

قطانملا عرسأ نم ةدحاو ىلإ لاعف لكشب لوصولاب زمود تاعجتنمل اننواعت حمسيس .يجيلخلا

دجاوتلا نامضل ةلاعفلا ليثمتلا تاسرامم لالخ نم ملاعلا يف   ةيجراخلا ةحايسلل ًاديلوت

." ةوجرملا تاداريإلا قيقحت عم بنج ىلإ اًبنج قوسلا يف ةطشنألاو

تاراشتسالل موكإ نع ةذبن

ةحايسلاو رفسلا تامظنم ةدعاسم يف ةصصختم ةيكيمانيد تاراشتسا ةكرش يه تاراشتسالل موكإ

موكإ رخفت .ةركتبملا تاقيبطتلاو لولحلا لالخ نم اهحابرأو اهتاناكمإ ميظعت ىلع

ملاعلا يف انوروكلا ةحئاج نم اًررضت تاعاطقلا رثكأ يف اهئالمع ةدعاسمب تاراشتسالل

ةرايزب مق تامولعملا نم ديزمل .اهنوهجاوي يتلا تايدحتلا بعصأ لحل

www.akhomconsulting.com

Ece Muratoğlu

Akhom Consulting L.L.C
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