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يبحثون عن الطبيعة ويهربون من الحرارة

«هواة السفر» ..يوثقون رحالتهم عبر سناب شات
يفضل كثيرون توثيق رحالتهم
اخل��ارج��ي��ة ع��ب��ر س��ن��اب ش��ات
أو انستغرام اذ يقوم «عشاق
السفر» بتصوير رحالتهم من
امل��ط��ار إل��ى زي��ارت��ه��م لألماكن
الترفيهية وال��ذي��ن يسلطون
الضوء على طبيعة الدول التي
يقومون بزيارتها عبر «سناب
ش����ات» و«إن��س��ت��غ��رام الي��ف»
بالصوت والصورة لتلك األماكن
اجلميلة التي تناسب العائالت أو
الشباب بأسعار مناسبة وإقامة
ممتعة وم��ن��اظ��ر ج��ذاب��ة ل��دول
جديدة لم يسمع عنها البعض.
من يقترب من مهند بن جمعوه
يكتشف أنه من عشاق السفر فقد
استطاع أن يسافر إلى  90دولة
حيث ص��ال وج��ال ف��ي مشارق
األرض ومغاربها فهو من عشق
السفر منذ فترة طويلة لكن
كل رحالته يوثقها عن طريق
سناب شات ليعيش متابعوه
حل��ظ��ة بلحظة ف��ي تنقالته
للمناطق التي يزورها مسلطا ً
ال��ض��وء على جميع اجلوانب
م��ن حيث التسوق واألم��اك��ن
الطبيعية والساحات ووسائل
النقل.
وي��ق��ول مهند« :قبل الشروع
في السفر من أه��م ما أق��وم به
البحث في جوجل عن املناطق
التي س��أزوره��ا للتعرف على
أهم ما تتميز به هذه الدولة لكن
اجلميل في األمر أني أركز على
األماكن اجلديدة لكل تلك الدول
حيث لم تطأ قدم أحد فيها.
وي���ض���ي���ف :ح���ب امل��غ��ام��رة
والتعرف ع��ن ق��رب على تلك
امل��ن��اط��ق واك��ت��ش��اف��ه��ا ه��و ما
يدفعني للسفر باإلضافة إلى أن
أغلب متابعي عبر حسابي في
سناب من الشباب والعائالت
وكل يبحث عن مطلبه ..وأعتبر

السفر ثقافة بالنسبة لي فمن
خ�ل�ال زي���ارت���ي ل��ت��ل��ك ال���دول
أتعرف على الكثير من العادات
والتقاليد واألماكن التاريخية
واألث��ري��ة باإلضافة إل��ى مراكز
التسوق التي تعد مطلب الكثير
من العائالت والفنادق واملناطق
ال��س��ي��اح��ي��ة ووس���ائ���ل النقل
التي يفضل البعض أن تكون
بالسيارة أو بالقطار مبينا ً من
خالل ذلك سلبيات وإيجابيات
وسائل النقل ..وفي بادئ األمر
كانت سفراتي من باب الهواية
لكن اآلن أصبحت متخصصا ً
بالبحث عما يناسب متابعي
موضحا ً لهم كل التفاصيل التي
تتعلق بتلك الدول التي أزورها
مشيرا ً إلى أنه بصدد زيارة دول
غريبة ل��م يسمع عنها الكثير

لتسليط الضوء على طبيعتها
وسكانها مثل «مدينة الشمس».
«جمهورية التفيا» من األماكن
اجلميلة ف��ي ال��ع��ال��م ت��ق��ع في
منطقة بحر البلطيق في أوروبا
ويحدها م��ن الشمال إستونيا
وإل��ى اجل��ن��وب ليتوانيا وإل��ى
اجل���ن���وب ال���ش���رق���ي روس��ي��ا
البيضاء وتشترك بحدود بحرية
إلى الغرب مع السويد وما مييز
هذه املنطقة أن بها مدينة أسسها
مليونير بنى فيها مئة منزل وكل
واحد يحتوي على نهر وبحيرة
وغابة وأصبحت اليوم م��زارا ً
سياحيا ً مهما ً على أكثر من 3
آالف هكتار.
بيتزا إيطالية

ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ات واحل��ض��ارة

ال��روم��ان��ي��ة ب��ج��ان��ب الطبيعة
اخل�ل�اب���ة ه���و م���ا دف���ع ف���ارس
الطويل لزيارة إيطاليا عدة مرات
باإلضافة إلى دول أخرى فهو من
خ�لال حسابه في سناب شات
يقدم ملتابعيه شرحا ً وافيا ً وكافيا ً
ع��ن مدينة البيتزا والباستا
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال����دول األكثر
زيارة في العالم ملا تتمتع به من
السواحل اجلميلة والشواطئ
واجلبال واآلث��ار القدمية التي
ال تقدر بثمن ال سيما معاملها
التاريخية العريقة من احلضارة
اليونانية واحلضارة الرومانية.
ويقول« :حبي ملدينة البندقية»
إي��ط��ال��ي��ا «وت��ن��وع امل���دن فيها
وامل��م��رات والقنوات الفضائية
واملباني املعمارية التاريخية
والقصور اجلميلة هو ما دفعني

• استرخاء

إلى تسليط الضوء عليها حيث
مي��ك��ن ل��ك��ل م��ن يتابعني عبر
سناب ش��ات التعرف عن قرب
على هذه املنطقة الساحرة التي
تضم ب��رج بيزا املائل املشهور
إحدى عجائب الدنيا باإلضافة
إل��ى م��درج الكولوسيوم وهو
املدرج الروماني العمالق الذي
كانت تخصص ساحته ملعارك
قتال املصارعني وميكنك أيضا ً
مشاهدة ن��اف��ورة تريفي وهي
أشهر وأكبر ن��اف��ورة في روما
والعالم وتقول األس��ط��ورة إن
الذي يقوم برمي عملة معدنية
في م��اء النافورة سيأتي عليه
اليوم الذي يعود فيه إلى روما
مرة أخرى.
وأض����اف :م��ا مي��ي��ز تغطياتي
في السناب أنها تكون موثقة

بالصوت والصورة حيث ميكن
للجميع ال��ت��ع��رف على أجمل
األماكن السياحية في إيطاليا
باإلضافة إلى طرق املواصالت
ووس��ائ��ل ال��ن��ق��ل م��ع التركيز
على األماكن الترفيهية ومراكز
ال��ت��س��وق ال��ت��ي ت��ب��ح��ث عنها
الكثير م��ن ال��ع��ائ�لات بجانب
«الكافيهات» التي ال يستغني
الشباب عن زيارتها مبيناً« :من
خالل زياراتي الكثيرة إليطاليا
أجيد اللغة اإليطالية بطالقة.
ويضيف :في كل سفرياتي أركز
دائما ً على وسائل التنقل لكل من
يزور إيطاليا سواء من العائالت
أو الشباب والتي تعتبر من أهم
األمور التي يبحث عنها اجلميع
للتمتع بتلك الدولة السياحية
م��ع ت��وض��ي��ح أس��ع��ار وكيفية
التنقل وت��وض��ي��ح سلبيات
وإيجابيات كل وسيلة نقل عن
األخرى.
وي���ق���ول« :ب���ع���ض ال��ش��ب��اب
ب��ات اليوم يفضل التنقل عبر
السيارة من باب االعتماد على
النفس واكتشاف الكثير من
املناطق السياحية اإليطالية
وما هو الوقت املناسب لتأجير
تلك ال��س��ي��ارة وأس��ع��اره��ا أما
البعض اآلخر فيجد القطار هو
األفضل الختصار املسافة وقلة
التكلفة ولكن ما يعيب «القطار»
االزدح����ام وه��و م��ا ال يناسب
العائالت.
 60دولة منذ كان عمره  16عاما ً
وهو يعشق السفر حيث كانت
البرامج التلفزيونية التي تسلط
الضوء على املناطق السياحية
اجلميلة متعته املفضلة حتى
ه��ذه اللحظة ونتيجة لذلك
وج��د فيصل الشحي الطالب
اجلامعي ف��ي السنة الثانية
تخصص إع�لام ف��ي اجلامعة

