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موسم شهر رمضان واألعياد
نعرض عليك خمسة أسواق رمضانية من جميع انحاء 
العالم، حيث يجب أن تزور إحداها على األقل في شهر

48 ساعة في يريفان

العاصمة األرمينية هي أكثر بكثير من مدينة تاريخية 
وأثرية عظيمة

48 hours in Yerevan
 The Armenian capital is so much more than
just a historic marvel

‘Tis The season
 This Ramadan, here are five night markets
 that should be on your must-visit list
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Dear readers, 

As you prepare for a month of fasting, feasting and 

festivities this Ramadan, we pick out five of our favourite 

night markets — some especially organised for Ramadan, 

others held throughout the year — from all over the world 

(pg 20) to indulge your post-Iftar fancies. Then turn to pg 

26, where we explore Yerevan. The flamboyant capital of 

Armenia is a treasure trove of touristy delights. We also 

travel to Barcelona (pg 32). Buzzing all day and night, 

there is never a dull moment here. Beirut is another gem 

we delve into this month on pg 38. The eclectic mix of 

ancient and modern in this beautiful city is unmissable. 

It’s always been our endeavor to showcase some of the 

most sought-after destinations in the world. We hope this 

issue inspires you to satiate your wanderlust and travel 

the world!

on the cover
The city of Yerevan, 
with a weathervane in 
the foreground

Photo: Shutterstock

Air ArAbiA Announced TrAbzon As 
iTs lATesT Turkish desTinATion,
sTArTing 23 June 2017

48 hours in Yerevan
The Armenian capital is so much more than 
just a historic marvel

‘Tis The season
For Ramadan, we list five night markets 
that should be on your must-visit list 
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Happy reading,

editorial team 

nawras
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It is a celebration of brotherhood 
and harmony, and people typically 
greet each other with Eid Mubarak

The festival has no fixed date — it 
depends on the sighting of the moon 
in the Islamic month of Shawwal

The celebrations involve days 
of feasting and get-togethers, 
and charity (Zakat ul Fitr)

eid uL fitr

1 2 3
One of the most important Islamic celebrations, the festival marks the end of ramadan, the holy month of fasting

the short List



events 
cALendAr

Where: amman, 
Jordan
Featuring 31 

contemporary 

women artists from 

the Middle East, 

it is an East-West 

peace building 

art exhibition, 

celebrating 

the important 

contributions that 

the Middle Eastern 

women make 

to the quest for 

global peace.

Where: Dubai, the uae
The prestigious squash series is made up of seven 

qualifying tournaments that are played across 

five countries. This is the last knockout round, 

where the final eight players will battle it out for 

the championship title at the Dubai Opera.

worldseriesfinals.com

Where: shimla, India
Marking the beginning of summer in the 

hill station, the festival features musical 

and folk performances, along with many 

fun activities such as flower exhibitions, 

food festivals, painting competitions, film 

screenings and more. 

until June 14

I AM Exhibition

June 6 - 10

PSA Dubai World Series Finals

June 1 - 5

Shimla Summer Festival

airarabia.com
10

Where: across russia
It will be played in four cities: Moscow, 

Saint-Petersburg, Sochi and Kazan. A 

prelude to the 2018 FIFA World Cup, the 

tournament will feature the first-time 

hosts along with seven other countries.

www.fifa.com/confederationscup

June 17 - July 2

FIFA Confederations Cup

Where: Jounieh, Lebanon
Opening with a spectacular eight-minute show 

of synchronised fireworks launched from the 

Mediterranean Sea, this fun-filled street festival 

will boast an array of artistes, musicians, street 

entertainers and international performers.

www.jouniehinternationalfestival.com

Where: Baku, azerbaijan
Hosting its second Grand Prix, the specially  

constructed 6 km-long circuit offers spectators 

the chance to see famous F1 drivers race around 

the picturesque streets of downtown Baku.

www.formula1.com

June 25 - Jul 2

Jounieh Summer Festival
June 25

Baku Grand Prix

airarabia.com
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events

Where: essaouira, Morocco
This jazz, pop, rock, soul and contemporary world 

music fest boasts a diverse line-up of performances by 

Gnaoua musicians as well as international artistes. The 

city comes alive with street performances, walkabout 

theatres, people dancing on the streets and more. 

festival-gnaoua.net/en

June 29 - July 2

The Gnaoua World Music Festival

Where: Werchter, Belgium
One of the most influential festivals in Europe, 

it has won the award for ‘Best Festival in the 

World’ at the International Live Music Conference 

numerous times. This year, the line-up includes 

Lorde and Imagine Dragons, among others.  
www.rockwerchter.be/nl

June 29 - July 2

Rock Werchter
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snApshot

From gold and 

silverware to spices, 

perfumes and more, 

you’ll find all kinds 

of baubles, along 

with a choice of 

eateries, in this 14th-

century market.

1

One of the largest 

and oldest covered 

markets, it has 61 

streets and more 

than 4,000 shops, 

selling everything 

from carpets and 

ceramics to furniture.

2

NEW rELEASE – As Wonder Woman 

releases this month, the 31-year-old, who 

plays the title role, will be the first woman to 

lead a superhero film in Hollywood in more 

than a decade.

THE QUOTE – “I think women are amazing 

for being able to show what they feel…it’s a 

mistake when they cover their emotions to 

look tough. I say let’s own who we are...”

TRIVIA – Gadot 

was five months 

pregnant during 

Wonder Woman 

re-shoots. She had 

to wear a special 

costume and the 

baby bump was 

removed in post-

production.

COvERED 
BAzAAR, 

ISTAnBuL, 
TuRKEY

Colourful, shining 

pillars/vertical 

beams of light 

were spotted all 

over the country 

recently. An 

atmospheric 

optical illusion, 

the phenomenon 

is said to occur 

when light is 

reflected from 

ice crystals 

floating close to 

the ground. This 

light can come 

from the sun or 

the moon, or 

sometimes even 

artificial sources 

such as street 

lights.

1
MINUTE

GUIDE TO
LIGHT PILLARS In 

RuSSIA

KHAn 
EL-KHALILI, 

CAIRO, EGYPT

You can comment on your experience or discover air arabia's latest news and offers by following @airarabiagroup

Focus on

Gal Gadot

2 Ways
to explore  

Souks

Ancient Human 
Footprints in Tanzania
Footprints of early humans, known as Australopithecus afarensis, have 
been found in Tanzania. Scientists believe these are the oldest tracks of 
their kind ever found, and were made more than 3.6 million years ago. 
The discovery comes almost 40 years after similar tracks were found by 
famous paleoanthropologist Mary Leakey and team in 1976, just 150m 
north, in Laetoli, Tanzania (in pic). Researchers believe the two sets could 
belong together, giving many clues about ancient humans, including that 
they walked upright, though the evidence is limited.
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City Stopover: Rakaposhi
SEE

Zero Point of 

Rakaposhi 

In Ghulmat, 

this is the most 

convenient point 

for tourists to soak 

in the beauty of the 

peak — the 27th 

highest in the world.

EAT 

Chapshuro

Made of chopped 

meat, onion, chili 

peppers, tomato 

and fresh coriander 

leaves, It is one of 

the most delicious 

dishes of the area 

and a must-try.

ExPERIEnCE 

Karakoram highway

There are some 

magnificent views of 

rakaposhi from the 

highway,  through 

Nagar and Hunza 

towns. A road 

trip here is highly 

recommended.

12 hours

DO 

Trek

Take a trek to 

the base camp of 

the peak. There 

are a number 

of choices, with 

relatively easy 

hikes and fixed 

camping sites.

#airarabia or DM photos of your trips with us to
@airarabiagroup and we’ll post them online

Day IN 
HIsTORy
June 5, 1783

On this day, 

more than two 

centuries ago, 

brothers Joseph 

and Jacques 

Montgolfier took 

their hot-air 

balloon, made of 

silk and paper, 

more than 6,000 

feet high, over 

a marketplace 

in Annonay, 

France. It stayed 

aloft for 10 

minutes and 

travelled about  

two kilometres.

FIRST
HOT-AIR
BALLOOn

traveL app
Grab

This app will let 

you look at the  

airport-restaurant 

menus ahead of 

time, map them in 

the terminal and 

in some locations 

even order in 

advance and pick 

up your food on 

the way to the 

boarding gate. 

tHe reaD

Carrie Firestone 
comes out with 
her latest work, 
The Unlikelies, 

on June 6, 2017

MUSIC PLAYLIST Coldplay will be releasing their new 

EP, Kaleidoscope, on June 2, 2017. The album will have 

five tracks and will also include the band’s collaboration 

with The Chainsmokers, called Something Just 

Like This.

snApshot

Agreat place to visit any time of the 
year, Batumi is a multi-seasonal 
destination that will leave you 

mesmerised and coming back for more.
The Autonomous Republic of Adjara 

is one of the most attractive regions of 
Georgia, fast becoming popular among 
the tourists not just for its natural beauty, 
but also stunning resorts, high-class 
hotels and diverse cultural events. 

According to numerous international 
researches, Georgia is one of the top 10 
safest countries in the world. Batumi, its 
second largest city, has historically been 
one of the most tolerant cities in the 
Caucasus region.  

 Located along the coast of the Black 
sea,  Batumi boasts both European and 
Asian architecture, featuring old squares 
with modern buildings. There are also a 
number of museums and art galleries 

that offer visitors not only ancient 
artefacts but also masterpieces of 
modern art. The city is also many cultural 
hosts events such as the Black Sea 
Jazz Festival, Checkin Georgia, Autumn 
Festival, Festival of Ethnic Minorities and 
more throughout the year. 

The city is home to many monuments 
too. The Batumi Boulevard,  along the 
Black Sea, is among of the most visited 
places here, along with the Gonio 
Fortress and the Petra Fortress. 

Batumi also has many man-made 
sites that are worth a visit. This includes 
the Batumi Cable Car, the Piazza 
Square (with one-of-a-kind mosaic and 
stained-glass art and live music) , the 
Dolphinarium and the ski resort, among 
many others. 

There are also the famous Ali and Nino 
statue and the Batumi Botanical Garden 
— one of the richest gardens in the world.

That’s not all. The masterpieces of the 
Georgian Polyphonic Singing are enlisted 
in UNESCO Intangible Cultural Heritage.

The mix of hotels here, both luxury 
and economy, welcome guests from all 
backgrounds and cater to all their needs 
and desires.

Everywhere you go, you will always be 
welcomed by Georgian hospitality and 
the exquisite Adjarian cuisine. So come 
and be a part of this stunning reality!

Advertorial

Batumi at its best
With immense natural beauty, monuments, adventure 
sites, great food and the famous Georgian hospitality, this 
city is a tourist’s delight, in every sense

Lying along the coast of the 
Black sea, the city is full of 

things-to-do and places-
to-see, with great weather 

throughout the year

The 12-century arched bridge of Queen Tamar
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room service

THe ‘FAST’ LANe
With exclusive (and extravagant!) offerings for the holy month, these 
plush hotels will make your Ramadan even more special

EmiRaTES PalaCE

ABu DHABI, THE uAE

Their ramadan Pavillion is a must-see. The 

2,400 sq metre, custom-built pavilion boasts a 

large open dining area, four private majlises and 

a lounge overlooking the beach. During the day, 

this lounge serves as a tranquil sitting area, with 

the Arabian Sea in the background. At night, 

it is the perfect venue for Suhoor, offering a 

delicious à la carte menu and fragrant shishas. 

The Iftar buffet includes traditional Emirati 

favourites and an assortment of desserts. 

West Corniche Road, Abu Dhabi

T: +971 2 690 9000

www.kempinski.com

a Royal 
Treat

Gaiety  Galore

arabian 
Nights

ThE RiTZ CaRlTon

DuBAI, THE uAE

The hotel transforms its ballroom into an exquisite majlis 

for ramadan. This majlis is especially re-designed for 

the occasion, and serves special Iftar and Suhoor buffets 

throughout the month. The menu is also especially made for 

the holy month, with cuisines from across the world. There 

is also a special juice station and a Date Market, with shisha 

served during Suhoor. For entertainment, there are live 

performances by various Arab artistes every night, making 

this one of the most sought-after experiences in the area.

P.O. Box 26525, Dubai, uAE

T: +971 4 399 4000

www.ritzcarlton.com/en/hotels/dubai/dubai-beach

FouR SEaSonS RESoRT

MARRAKECH, MOROCCO

They offer a range of special festivities during 

this month. These include exclusive Iftar buffets, 

consisting of a wide range of traditional recipes, as 

well as special performances and entertainment 

activities in the evenings. They usually also have 

a dedicated lounge area for poetry and cultural 

exchange. The ‘Kids Club’ also offers a special 

ramadan program where children can learn how to 

craft lanterns or write their names in Arabic. 

Avenue de la Ménara, Marrakech, Morocco

T: +212 5243-59200

www.fourseasons.com/marrakech



Growing up in a small village near Nîmes 

in the south of France, in what he calls 

“a very dry landscape”, Pascal Monteil 

knew very early that he was going to 

be an artist. He left the family vineyards 

to pursue fine art, travelling the world 

in the process and soaking in all it had 

to offer. Having carved a niche for 

himself in the field today, the 49-year-

old is especially known for the way he 

juxtaposes his images — ranging from 

architecture, ceramics, fabrics and 

flowers to people, animals and even 

windows — to create mesmerising 

digital narratives.

1. tell us something about your 

formative years as an artist?

I knew from the beginning that I wanted 

to be an artist. But my education at École 

des Beaux-Arts in Nice, France, opened a 

whole new world of questions for me: Is 

painting dead? Why does one make art? 

For what, and for whom? One question 

that I found particularly pressing was 

not how to make art, but, first, how to 

live as an artist. If I was to spend my days 

making art, it must have a link with my 

life. Soon, I started feeling cramped in 

the West. So I left… to see the world, and 

from a different perspective. I travelled 

the roads of India, Japan, Bangladesh, 

Turkey and Iran.

 

2. How does travelling influence you? 

All my work is to try and see the 

contemporary world as a miniaturist 

would do. When I am back in my 

studio in Paris, I immerse myself fully in 

literature, films and music from all the 

countries I visit. I read a lot of poetry 

and the writings of the mystics.

3. Your photographic work is like an 

assemblage of a thousand intricate 

components. tell us something about 

the process.

Each work has innumerable 

elements, either designed, painted 

or collected from my travels. I revise, 

assemble and juxtapose them on 

the computer screen, using these 

fragments just as a painter would do 

with his colours and paintbrushes... 

except, that I use the digital technique. 

The result is an unsettling universe 

where painted figures converse with 

photographic ones, where two usually 

separate worlds (the photographic and 

the painted) meet.

4. You have recently begun to work 

with tapestry. How is that?

Working with textile, I embroider the 

tapestries myself. The work that I have 

done in the last three years was born 

out of my long observations of weaving 

and embroidery in the East. 

5. What is your advice to budding 

photographers? 

Show the invisible… show the 

complexity of things. But above all, 

do not show an image that can be 

understood in a second. Beauty lives in 

complexity.

6. What is the next big thing you’re 

working on? 

I have just installed a huge exhibition of 

my work from the last 10 years in the 

castle of King rené, on the banks of 

the rhone between Avignon and Arles 

in France. The place is magical, and 

pictorial and textile works will unfurl 

and meet throughout the 12 wonderful 

medieval rooms in the castle.The 

exhibition will last six months, until 

September 30. 

Inset: Monteil(shot by R. Upadhyay); 
Opposite page: some of Monteil’s works

PicTuRe THiS

teXt By poonAm GoeL

French artist Pascal Monteil has successfully transcended the 
boundaries between painting and photography to produce a body 

of work which is intricate and mystical in equal measure

interview
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// escApe
// eXpLore
// discover
// eXperience

Boasting diverse wildlife, the 
park is home to ostriches, lions, 
rhinos, zebras, giraffes and more

It has a sanctuary where 
orphaned and sick animals from 
all over Kenya are hand-reared

The park’s wetland areas also 
sustain about 400 species of 
birds from all over the world

nAiroBi nAtionAL pArk, nAiroBi

1 2 3
Established in 1946, this is Kenya’s first national park

destinAtions
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escApe

This Ramadan, here are five night 
markets from across the world that should be

 on your must-visit list 

SeASoN
‘Tis the

teXt By AnAnyA BAhL

inputs By humrA Afroz khAn
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RaMaDaN aND EID 
FEsTIval 
abu Dhabi, ThE uaE

Held at the National Exhibition Centre, 

this ramadan and Eid Festival is one of 

the largest indoor bazaars in the Middle 

East. As large-scale and extravagant 

as it gets, the festival sees some 500 

exhibitors, selling just about everything 

at the large air-conditioned venue 

— from traditional offerings such as 

baklava and spices to Ghanaian cocoa 

butter and even Japanese massage 

chairs. Whatever your Eid gifting 

requirements are, this market’s got you 

covered. And as you shop away, there 

are Arabic musicians and dancers to 

keep you entertained too.

ComE hERE FoR:

A smorgasbord of products from 

the Middle East — Arabic perfumes 

and embroidery, oud from Bahrain, 

Lebanese cheeses, jams and pickles as 

well as different seeds from Egypt.

aUDRIx NIGhT MaRkET
auDRix, FRanCE

A quaint, old-world market in a village 

in the south of France. — it can’t get 

dreamier than this. Food fresh from 

brick ovens, musical performances 

and general dancing, singing and 

merrymaking are the hallmarks of this 

market. It will make you feel like you’re 

in a Hans Christian Andersen fairy tale. 

And believe it or not, little kids can 

enjoy rides on a traditional donkey cart 

here too. 

The market is put up every Saturday 

night. It is one of France’s pure night 

markets in that its vendors only sell 

what they grow or produce directly. 

Long wooden tables are laid out 

everywhere, so you can sit down with 

family and friends for some quality 

time, over a traditional French meal. It is 

especially known for the food, such as 

foie gras and truffles that are typically 

produced in the greater Périgord Noir 

region of southwest France.

ComE hERE FoR:

The region is known for its walnuts, 

so make sure you buy anything that 

uses them as an ingredient. And while 

you’re at it, enjoy the quaint French 

countryside and the cool summer 

sea breeze.

It’s that time of the year again! As the 

month ushers in the piety of ramadan, 

the days are usually filled with prayers, 

fasting and introspection, along with 

a strict observance of all things holy. 

However, once the sun sets, a whole new 

world unravels: one that begins with Iftar 

or the breaking of the fast, a celebration of 

sorts, followed by endless entertainment 

and merrymaking, and lasts until the wee 

hours of the morning. There are even 

some special night markets that surface 

in this month, to pander to your late-night 

shopping fancies. We list five such night 

markets across the globe for your post-

sunset fix, especially during ramadan. 

Fasting or not, they’re sure to make you 

want to turn nocturnal.

JEMaa El FNaa
maRRaKECh, moRoCCo

Located in the centre of Marrakech’s 

Old Quarter or Medina, this market is 

bustling with locals and tourists 24 

hours a day. It’s a labyrinth of stalls 

that could easily be straight out of an 

Arabian Nights tale. Enjoy a range of 

delightful sights, sounds and smells 

here, as everyone from traditional 

storytellers, perfomers and snake-

charmers to spice merchants, culinary 

experts, musicians and craftsmen show 

off their skills side-by-side.

The market attracts throngs of 

people the whole year round, but is a 

sight to behold during ramadan. 

It is a hit with celebrities as well, even 

finding a mention in pop culture several 

times: from Alfred Hitchcock’s movies 

and Jimmy Page’s music to famous 

reality shows such as The Amazing 

Race and America’s Next Top Model. 

It has also been featured as a UNESCO 

Masterpiece of the Oral and Intangible 

Heritage of Humanity. 

But, don’t be so enamoured by the 

charming ‘bonjours’ of the vendors that 

you forget to haggle your way through!

ComE hERE FoR:

Snake dances, delicious food, the 

fascinating mix of Arabian-French-

Moroccan culture and comfort in chaos.

Opening page: The Jemaa El Fnaa night 
market in Marrakech; Opposite page: The 
National Exhibition Centre in Abu Dhabi, 
adjacent to the Hyatt Capital Gate 
hotel; This page: Lamps on sale at one 
of the night markets

escApe
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RaMaDaN NIGhT 
MaRkET
Dubai, ThE uaE

Probably one of the best night markets 

during this season, it is being held in 

Dubai’s World Trade Centre from June 

1-10 this year. It is open from 8 pm to 2 

am, and the visitors can head here after 

Iftar to indulge in a night of splurging 

and festivities well past midnight. 

The products range from clothing, 

jewellery, accessories, perfumes, health 

and beauty products to food, home 

appliances, electronics, toys and baby 

items, handicrafts, souvenirs and much 

more. The list is so long and diverse that 

many visitors end up dropping by  the 

market almost every evening for these 

10 days. Other than being the go-to 

place for all your Eid needs, the market 

also has a number of fun activities to 

keep the non-shoppers busy. This 

includes an exclusive henna-painting 

section for the ladies and a special area 

for the kids, with bouncy castles, face 

painting, sand art and more. 

The market is also a foodie’s delight. 

The food court here abounds with 

gastronomic goodness from around 

the world.

ComE hERE FoR:

A guaranteed fun time for the entire 

family at the ‘Play and Win Area’.

 haRyalI NIGhT MaRkET
lahoRE, PaKiSTan

Lahore has always been the cultural 

centre of Pakistan. It boasts monuments 

like the Badshahi Mosque, Shahi Qila 

Opposite page & this page: Visitors  
come to indulge in the various offerings 
— from food and shopping to fun 
activities — of these night markets 
across the globe

and the Shahi Garden as well as one of 

the most lip-smacking culinary scenes 

in the country. In fact, no conversation 

about delicious street food is complete 

without the mention of the famous 

food street here. 

It comes as little surprise then 

that the city has a special night 

market that is dedicated to only 

food. The Haryali Night market 

sprouts up only during the month of 

ramadan. Usually open from 6 pm to  

11 pm, the market has no fixed venue 

and is a pop-up of sorts, that can take 

place anywhere from the Grande Mall  

and Avenue Marquee DHA to Gulberg.

This market, along with its day 

counterpart, the special farmer’s 

market, has made waves in Pakistan’s 

ever-evolving food industry. Although 

it focusses on organic produce, it also 

has a number of stalls and counters 

dishing out popular local fare, including 

biryani and kebabs. Try it out, you 

won’t regret breaking your fast at this 

yummy market. If not fasting, pay this 

food-paradise a visit to channel the 

foodie in you.

ComE hERE FoR:

The organic produce. Also for the great 

food that is served. This one’s especially 

for the healthy eaters. 

escApe
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eXpLore

Barely 15 
minutes from 
the International 
Airport, this 
hotel is at a 
walking distance 

from some 
major tourist 
attractions, 
including the 
Opera Theatre 
and the famous 

fashion street, 
Northern 
Avenue. The 
rooms are 
elegant and 
stylish, replete 
with all modern 
comforts.

teXt By AromA sAh AnAnt

Have you heard of Aram Nikol? Faina Arutyunyan? Diana Shatverian? Well, they are all 

celebrated Armenian fashion designers who make young women go weak in the knees 

with their gorgeous offerings. I had to put them on my bucket-list for yeravan. Even 

though I’m not much of a high-fashion shopper, I do like to visit stores of local designers.  

After all, the way indigenous fashion is represented speaks volumes about the city and its 

ideologies. It almost always gives intriguing and interesting insights into the people and 

their lifestyle. But with yerevan, I was in for a pleasant surprise. Little did I know that the 

city would turn out to be such a treasure trove of touristy delights — offering so much 

insight into its ethos — that looking into fashion and clothing would take a complete 

backseat. There’s another thing that strikes you the moment you land. The flamboyant 

capital of Armenia may be counted among the oldest cities in the world, but the moment 

you step out of the aircraft, the ‘old city’ claim doesn’t seem to quite fit. Starting from 

the beautiful airport to what you see for the rest of your stay, it is all a picture of modern 

prosperity and elegance, blended, of course, with old world charm. With so much to 

explore and reassess, yerevan has to be visited to really be experienced. 

This lavish hotel 
matches its 
prime location 
with equally 

impressive rooms 
(that overlook 
the republic 
Square) and 

great dining 
options. Try 
the Armenia 
Brasserie and 
other restaurants. 
The ice-cream 
from their on-site 
parlour is a must.

aRmEnia maRRioTT hoTEl YEREvan

GRanD hoTEl YEREvanWHeRe To STAy

48 hours in
Yerevan

Lying on the edge of Eastern Europe, this city — with 
almost 3,500 years of recorded past — is so much 

more than just a historical marvel
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dAy 1

 

From my hotel room, I got a sweeping 

view of the city and the gorgeous 

landscape. It was breathtaking, to say the 

least. But the real beauty of yerevan lay 

in the warmth and welcome of its people. 

After a hearty breakfast, I ventured out 

into the city that boasts undeniable 

history and enchanting culture. 

I started my tour with the republic 

Square — the centre of the city. It 

is a very active intersection, with 

a series of dancing fountains, the 

History Museum and the government 

office that has the clock tower (often 

referred to as yerevan’s very own Big 

Ben). The History Museum is a must-

visit — after all, the city is said to have 

recorded history that goes back some 

3,500 years. The museum houses an 

extraordinary collection of Bronze Age 

artefacts, medieval-era discoveries and, 

quite interestingly, a leather shoe that is 

said to be more than 5,000 years old.

It was early afternoon and I was climbing 

the steps of the popular Matenadaran. 

Technically a library, but really a shrine, 

it showcases ancient manuscripts that 

go back centuries. There are hundreds 

of books and miniature paintings on 

display here, all preserved with utmost 

care. Just to be able to hold a book that 

is so unique (and so old!) is a once-in-a- 

lifetime experience.

At just some distance from this exotic 

library was my next stop — the yerevan 

cascade, also home to a multi-level 

contemporary art space known as the 

Cafesjian Museum. Sculptures, works of 

art and furniture are exhibited here both 

in the internal galleries as well as on the 

garden outside. The external flight of 

more than 500 stone steps takes you to 

 

It was a bright, sunny morning, and 

I decided to head out to admire the 

city’s architecture, which so gracefully 

blends the old with the new. First on my 

list was the UNESCO World Heritage-

listed Echmiadzin Mother Cathedral — 

considered one of the oldest churches 

in the world. My next destination was 

the Blue Mosque — the only functioning 

mosque in the city. Its tiled dome and 

small minarets might seem a bit modest 

in comparison to its namesake in 

Istanbul, but the garden, with blooming 

flowerbeds and pretty fountains, 

definitely merits a visit.

Artistic expression can be seen 

blossoming in every part of Barcelona. 

This extends to art and architecture 

as well as fashion. While shopping had 

been put on the backburner, my trip to 

the city would have been incomplete 

without exploring its most famous 

fashion street. So, I headed to the 

Northern Avenue, the contemporary 

pedestrian mall just walking distance 

from the History Museum. A shoppers 

paradise, you can find every imaginable 

international fashion brand here.

When you are done shopping, walk 

straight ahead to the magnificent 

yerevan Opera House. This is where you 

get a taste of the real yerevan art and 

culture. This architectural and cultural 

masterpiece is more than 80 years old 

eXpLore

the Haghtanak Park and the Monument 

Neighbourhood. Going up, each tier of 

the Cascade offers a mesmerising view 

of the city.

And while you stand there soaking 

up the sight, do notice the colourful 

flowers — you’ll find them everywhere  

in yerevan.

As the sun goes down, find your way 

back to the republic Square. This 

is when the singing fountains (the 

first of their kind in the Soviet Union) 

come alive. The many fountains dance, 

beautifully choreographed, to the tunes 

of classical and jazz music. As they go 

up and down, a range of bright colours 

adds majesty to this sound and dance 

routine. Music is an integral part of 

yerevan’s culture, so for dinner, head 

to any restaurant playing live music. 

Don’t worry about the food — it will be 

delicious nonetheless. Armenians love 

dAy 2

Air ArAbiA flies from 
shArJAh To YerevAn 
Three Times A week

and hosts traditional operas, ballets and 

other performances.

Parks, fountains and sidewalks for 

leisurely strolls galore, yerevan is a 

family-friendly destination. I spent the 

evening just dawdling around some of 

them. Almost all the streets here are 

lined with pretty little cafés. Do try the 

special Armenian coffee in one of these. 

The cuisine is delicious too. The local 

produce is the hero of every dish featured 

on the menu, and the hospitality of the 

people here makes food even tastier. 

Gorge on the mezzes, mante, dolma, 

khash, rice pilaf, fatayer, lahmajoon, 

and, of course, the kebaps. Just like 

me, close the meal with a sumptuous 

serving of the heavenly baklava. And, 

in case you’re wondering what to take 

home, stock up on the dry fruits and 

home-made honey that yerevan is  

famous for.  

MuSeuM WATcH 
Besides Matenadaran, 
the History Museum and 
Cafesjian, there are many 
other museums of interest 
in yerevan: 

ThE EREbuni muSEum: 
Sitting on Arin Berd hill, 
it is considered to be the 
birthplace of yerevan. One 
can explore the ruins of the 
citadel and frescoes on  
the wall.

moDERn aRT muSEum: 
Established in 1972, the 
prime objective behind 
this museum was to 
promote and support 
Armenian artists. The first 
of its kind in the Soviet 
Union, the collections it 
features consist of works 
by both international and 
Armenian masters.

Opening Page: The Blue Mosque; This page: 
Yerevan railway station, with David of Sassoun’s 
statue in the foreground; Opposite page: The 
city of Yerevan at sunrise

to congregate over drinks and food. In 

the evenings, terraces and cafés come 

alive with light music, clinking of glasses, 

and friendly chatter.



Fascinating traditions, jaw-dropping architecture, 
 round-the-clock exuberance and irresistible

 cuisines, this city is a feast for the senses 

BARceLoNA
Basking in

teXt By BeccA hensLey

discover



Come hungry. you’ll want to chew and 

digest Barcelona. 

And, I’m not just talking about the 

food. There’s just so much to explore in 

this Catalan, seaside city in northwest 

Spain! So put on your walking shoes 

and get ready to be mesmerised — 

Barcelona’s unique architecture and 

energetic joie d’vivre is sure to cast 

you in a fanciful mood. 

Begin with the centre of the Old 

City. Otherworldly, the Gothic Quarter 

here — with its winding, cobble-stoned 

medieval streets, grey, weathered 

houses — and the stunning cathedral, 

La Seu, project the old Catalan 

capital’s historic framework. Full of 

eateries to start your day (order a 

freshly baked pastry and a ‘Cafè amb 

llet’, the Catalan phrase for coffee 

with milk, and sit for hours watching 

the world go by) and packed with 

clubs for ending it (try the jazz clubs 

on Plaça reial), the Quarter is a lively, 

vibrant place, always brimming with 

people. I loved to walk endlessly here, 

on a quest only to turn at the next 

corner, until I was completely lost.

I would then shuffle over to the 

nearby, tree-lined boulevard known 

as Las ramblas. This famous pathway 

begs you to join the Barcelonese 

in their unofficial pastime — the 

paseo. Strolling leisurely with family 

and friends, both young and old 

traipse this street. Most have no true 

destination, only joining in as a social 

activity — a repetitive daily trudge to 

nowhere in particular. Some stop for a 

snack at a café, others allow children 

to frolic in the tiny parks along the 

way. But most just seem to walk — 

talking, laughing and sharing their 

lives. Join them… that’s what I did, 

letting my feet be the guide. There is 

also a plethora of ateliers and shops 

on the intersecting streets. Many of 

them sell original Barcelona-made 

airarabia.com
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merchandise, so it’s always a good 

idea to stop by.

When in this neighbourhood, also 

visit the Picasso Museum. On Montcada 

Street, it is housed in five adjoining 

medieval palaces and showcases an 

intimate collection of Pablo Picasso’s 

early years. Another museum worth 

taking a look at in the city is Poble 

Espanyo. Built in 1929 to showcase the 

various styles of Spanish architecture, 

it consists of 117 buildings, recreating 

an Iberian village.

Barcelona has many stunning ruins 

and fortresses — all reminders that this 

seaport has endured invaders galore, 

but never quite lost itself. Diverse 

and fiercely independent, the Catalan 

region boasts its own language and 

Opening page: Park Güell; Opposite page 
top: Sagrada Família; Below: The Ferris 
wheel at Barcelona’s Tibidabo amusement 
park; This page top: Plaça d’Espanya; 
Right: Buildings at the Gothic quarter

discover
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culture. So don’t be surprised if your 

Spanish doesn’t get you as far as 

expected. But the city’s signs, menus 

and public instructions are usually in 

both Catalan and Spanish, and English 

is spoken by many as well.

One of my favourite typically 

Catalan things to do here was to join 

friends in the ritual of eating calcots 

— large, indigenous leeks that grow 

both in gardens and wilderness 

across the landscape. you can also 

find these vegetables, among other 

delectables, in the city’s most beloved 

market, La Boqueria. Head here to 

buy strawberries as big as plums, 

thinly-sliced ham mounded into paper 

cones to nibble on as you stroll about, 

fresh seafood, nuts and more. It’s a 

joy just to peruse the neatly curated 

stalls. Simple cafés serving tapas 

and seafood-special restaurants to 

Barcelona’s fancy Michelin-starred fare 

and more, the city spoils diners with its 

infinite variety. I lunched at restaurant 

Gaig, where the chef himself brings his 

Catalan, home-cooked dishes to the 

table. Also try Los Caracoles, an iconic 

seafood eatery in the Gothic Quarter. 

Their pulpo, or grilled octopus, is 

an absolute must-try. At Pastisseria 

Escribà, indulge in the fancy baked 

goodies on offer, perhaps the best in 

town. They especially draw crowds for 

brazo de gitano, a sponge cake awash 

in chocolate. 

But the sweetest treat of all in 

Barcelona for me were the various 

masterworks by innovative, eccentric, 

(some say visionary) architect Antoni 

Gaudi. Walk up to the bedazzling 

Sagrada Familia, the Catalan artist’s 

unfinished cathedral, and you feel 

like you’ve entered a dream. Listed 

by the UNESCO, it rises almost to 

the heavens (with 18 towers!). Castle-

like, with columns and arches aplenty, 

the structure screams Byzantine 

meets Cubism, and whispers Gothic 

fused with Arts and Crafts — so 

many influences all rolled into one. 

yet, as Catalan Modernism, its style 

stands alone.

While Sagrada Familia may be 

Gaudi’s most visited work, there is 

more to be seen, including Park Güell, 

an impressive green expanse that 

crowns a hill. This was planned by Gaudi 

to be a residential neighbourhood. 

Standing against its colourful walls,  

look down at enchanting Barcelona. The 

panoramic view feels like a poem, and 

Opposite page: The port of Barcelona at 
sunset; This page right: Restaurants 
at Plaça Reial or the Royal Plaza; 
Below: Camp Nou, the home stadium of FC 
Barcelona, largest in Spain
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WHeRe To eAT
•  RESTAuRAnT GAIG

Destined to be a chef, 
Carles Gaig received his 
early training from his 
grandmother in the family 
taverna. Now a master 
of the art, he serves 
true Catalan flavors 
in a sophisticated, yet 
welcoming atmosphere.

•  LOS CARACOLES
This is one of the classics 
in the city. Made up 
of old-school Catalan 
ambiance and décor, 
the seafood here is an 
absolute must-try.

Gaudi, in all of his wisdom, must have  

known that.

But, to really immerse yourself into 

Barcelona’s buzzy culture, you will have 

to stay out late (maybe that’s why the 

Barcelonese tend to nap each afternoon). 

With dinner time beginning only around 

10 pm, the evenings’ after-parties tend to 

last nearly until dawn. In fact, the clubs 

don’t really get packed until around  

3 am! From salsa joints and jazz venues 

to modern discos, there is a whole range 

to choose from, depending on your 

mood. My favourite was La Terrazza, 

located in Casa Son Berga. A literal 

castle, atop a hill, it is open-air and the 

visitors get to dance the night away 

under the stars. Also try razzmatazz, a 

capacious warehouse like spot known 

for stellar music and lively crowds.

Unforgettable museums, jaw-

dropping architecture, fascinating art 

and more, there truly is never a dull 

moment in this city. 



eXperience

The eclectic mix of ancient and modern here — from its food
 and shopping to architecture and landscape — is unmissable; 

Lebanon’s capital never fails to charm

BEIRuT
Simply brilliant...

teXt By pAuL v wALters
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This picturesque city perches on a thin 

peninsula that extends outwards into 

the azure waters of the Mediterranean. 

Behind the city are the high Lebanon 

Mountains, seeming a little like a 

mother, wrapping her protective arms 

around an errant child. They also act 

as barriers, sheltering the city from the 

stifling desert winds (and also giving it 

temperate climate all year round). 

Welcome to Beirut… recognised as 

one of the oldest cities in the world, 

where archeologists have dated human 

habitation to over 3,000 BC.

Once affectionately known as the 

“Paris of the Middle East”, it has always 

had interesting history. Having one 

foot in Europe and the other placed 

firmly in the Middle East, it’s managed 

to culturally straddle the two with élan, 

finding a middle road of sorts. The 

renowned author, Jan Morris probably 

summed it up best when she described 

it as “one of the last of the Middle 

Eastern fleshpots.” 

Time and again, Beirut has managed 

to rise from the proverbial ashes to 

become a cultural melting pot that 

has attracted poets, writers, artists, 

designers, ‘movers and shakers’ and 

the like — all contributing to enhance 

its eclectic heterogeneity.

Sleek high-rises, all bright steel 

and tinted glass, rise into the sky and 

have begun to dwarf the Downtown 

area. Hoardings, promising even more 

chic offerings to amuse the populace, 

surround building sites where frantic 

activity goes on day and night. 

Porches, Bentleys and Ferraris jostle 

in the labyrinth of twisting streets, 

battling battered Mercedes taxis for 

Located on 
Martyrs’ Square, 
the hotel is 
worth staying 
at just for 
the dizzying 

experience of 
swimming in 
the rooftop 
infinity pool. 
Also, you are 
just moments 

away from the 
city’s museums, 
shopping areas 
and the thriving 
nightlife, and 
a 15-minute 
drive from the 
International 
Airport.

Once a splendid 
mansion in a 
mélange of 
Ottoman and 

French styles, 
this is a luxury 
boutique hotel 
in the centre of 

the city. Located 
on Abdel 
Wahab el Inglizi 
Street, it is 
tucked in a quiet 
neighbourhood, 
yet very close  
to the lively  
Monot district.

hoTEl albERGo

lE GRaYWHeRe To STAy
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Opening page: Aerial view of Beirut; 
This page top: The Pigeon rocks; 
Right: The Umayyad Palace near Beirut; 
Opposite page top: Guests enjoying in  
a local café in central Beirut

space, making the prosperity of the city 

even starker.

The heady mix of history, ancient and 

modern, is unmissable too. A tumble-

down Ottoman fort sits cheek by jowl 

to a breathtaking Maronite chapel, 

while remnants of the Green Line (a 

Maginot type line that once divided the 

city) lie like symbolic gestures among 

roman relics dating back thousands 

of years. Mosques and churches all 

operate in surprisingly close quarters.

The food is just as diverse. To get 

a slice of the variety, head to the 

scented and tranquil gardens of Makan. 
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you’ll find it on the ground floor of 

the famous Baffa House, an authentic 

Lebanese house renovated and turned 

into a guesthouse. Makan prides itself 

on its superb vegetarian Lebanese and 

Sri Lankan cuisine, served buffet style. 

It also hosts celebrity chefs up to three 

times a week, serving French and Italian 

cuisine, and is fast becoming ‘the’ place 

to dine in the city.

While you’re there, do check out 

Baffa House as well.  Small, cozy and 

extremely comfortable, it is often the 

first choice of lodging for visitors who 

know the city. Painted a cheery bright 

yellow, the place has four bedrooms. It’s 

best to make reservations in advance 

as it is extremely popular and usually 

booked out. Baffa House is also within 

walking distance of the Gemmayzé 

neighbourhood, which offers a superb 

array of shopping opportunities. Do 

swing by rue Gouraud street here.

While there are many designer shops 

and stores around,  a striking number 

of the outlets on the narrow streets 

seem to cater to those looking to re-

decorate their homes. Funky furniture 

and over-the-top lighting ensembles sit 

pretty in traditional Lebanese designer 

shops which have enthusiastically 

embraced the modernity that now 

engulfs the city.

Not far from this district is the 

Sursock Museum — an Italian-inspired 

mansion, dating back to about 1905. 

Inside, the curators have lovingly 

collected and restored a vast range of 

Lebanese and contemporary art works 

that leave you enthralled. you must 

also explore the ancient cobblestone 

streets of Saifi Village, easily one of the 

best art districts in Beirut. 

Don’t forget to dawdle in the district 

of Mar Mikhael. you will be spoilt for 

choice here when it comes to pop-

up restaurants, lively nightspots 

and unusual stores selling all sorts 

of intriguing items, besides clothes, 

accessories, shoes and home décor.

And if you happen to be in Beirut 

on a Saturday, do try to get to Souk 

el Tayeb. Said to be the first farmers 

market to be established in Lebanon, 

the souk runs from 9 am to 2 pm. The 

food on offer — fruits, vegetables, 

various kinds of chees and more — 

is local, fresh and delicious, and the 

place gives one the feeling of being in  

a community. 

 Clearly, Beirut is a city of surprises. 

With its newly restored architecture, its 

cheerful people, chic nightclubs, lively 

streets, great shopping, sophisticated 

restaurants and newly created parks 

and gardens, it is a place that can charm 

even the most hardened critics. 

Opposite page top: Under the dome of 
the Blue Mosque in Beirut; Below: 
Traditional Lebanese meal at a café 
in Beirut; This page top: The Harissa 
Monastry near Beirut; Right: Baffa House

Air ArAbiA operATes 
flighTs All 7 dAYs A 
week from shArJAh 
To beiruT
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corporAte news

Charity Cloud turns 10!

‘Charity Cloud’ program was launched 

by Air Arabia in partnership with Sharjah 

Charity International as an initiative for 

social and economic development of 

underprivileged communities around 

the world. The initiative is focused on 

building and operating educational 

and healthcare projects in needy 

communities across the Air Arabia 

Air Arabia PJSC reported strong 

financial results for the first quarter of 

2017 exceeding analyst expectations 

as the Middle East’s first and largest 

low cost carrier continued to deliver 

solid commercial and operational 

results.  Air Arabia reported a net profit 

of AED103 million for the three months 

ending March 31, 2017, a 10 percent 

less than the corresponding 2016 

figure of AED114 million. In the same 

period, the airline posted a turnover 

of AED810 million, a 14 percent less 

than the corresponding first quarter 

of last year. The solid financial results 

were recorded amidst the continuous 

destination network. The program 

marked its first successful first project 

in 2007 by launching the first ‘Charity 

Cloud Clinic’ in the remote area of 

Jallas in Sudan.  Till date, ‘Charity Cloud’ 

has built multiple clinics and schools 

in various communities in the region. 

Charity Cloud Clinics and charity cloud 

schools are spread across the Air Arabia 

air arabia reports strong first quarter 2017 net 
profit of aed103 million

drop in the yield margins that the 

industry witnessed in the first quarter 

of this year; and were backed by Air 

Arabia’s strong passenger demand as 

well as cost control measures taken 

by the carrier. More than 2.1 million 

passengers flew with Air Arabia 

between January and March 2017, 

in line with the record number of 

passengers carried in the first quarter 

of last year. The airline’s average seat 

load factor – or passengers carried as a 

percentage of available seats – during 

the first three months of 2017 stood at 

an impressive 81 per cent. Air Arabia 

added one new route from its main 

hub in Sharjah in the first three months 

of 2017, with flights commencing to 

Baku in Azerbaijan. This was followed 

by the announcement of new seasonal 

flights from Sharjah to Trabzon, 

Turkey staring June 2017. In addition, 

Air Arabia added one new route in 

the first quarter of this year from its 

operating hub in Morocco between 

Casablanca and Catania in Italy. The 

carrier took delivery of 1 new aircraft 

in the first quarter of this year and 

currently operating a fleet of 47 Airbus 

A320 aircraft operating to 126 routes 

across the Middle East, Africa, Asia 

and Europe.

destination network aiming to serve 

the needy communities across. A New 

‘Charity Cloud’ school is currently being 

built in Egypt to provide education to 

400 local students. Since inception, 

over 70,000 patients received medical 

treatments across Charity Cloud Clinics 

and at present, over 30,000 patients are 

treated annually. Each of Charity Cloud 

schools caters to some 300 student 

every year. In addition, the programme 

has launched over 70 aid-campaigns in 

over 12 countries across the Middle East, 

North Africa and Asia over the past 10 

years. Construction has already begun 

for a new two-story ‘Charity Cloud’ 

school in Egypt, which aims to provide 

education to 400 students at the 

primary, middle and secondary school 

levels.  In 2014 and 2016, ‘Charity Cloud’ 

was crowned the ‘Corporate Social 

responsibility Initiative of the year’ 

title at the one of the region’s most 

prestigious awards ceremony. 

air arabia Jordan’s inaugural tbilisi 
flight touChes down 

that the destination will be 

served twice a week, operating 

on Tuesdays and Fridays. The 

outbound flight will depart 

Amman International Airport 

at 13:00, arriving at the Shota 

rustaveli Tbilisi International 

Airport at 16:40 local time. The 

return flight will leave Tbilisi at 

17:30, reaching Amman at 19:25 

local time. 

Tbilisi caters to travellers 

who are eager to discover the 

crossroads between Europe and 

Asia. Through its cobblestoned 

pathways, old town Tbilisi hosts 

an array of ornate art in its original 

architecture and structures 

Air Arabia Jordan, the Kingdom’s 

leading low-cost carrier (LCC), 

launched its inaugural flight to 

Tbilisi from Amman on Friday, 

becoming the first regular flight to 

directly link Jordan with Georgia.

The new service to Tbilisi aims to 

enhance tourism, and contribute 

to strengthening the trade and 

bilateral relations between Jordan 

and Georgia. 

The inaugural flight departed 

Amman International Airport 

yesterday at 13:00 hours local 

time, and the aircraft received 

a traditional water canon salute 

upon arrival in Tbilisi. 

Air Arabia Jordan announced 

which reflect the city’s past 

influenced by both Persian and 

russian rule. The modern city 

harmoniously combines antique 

and contemporary features 

among the vast nature with its 

winding streets that run around 

the mountain ridges. 

Air Arabia Jordan began 

operations in May 2015 and is 

Jordan’s leading and only low 

cost carrier (LCC). The carrier 

focuses on offering comfortable, 

reliable and value for money air 

travel from and into Jordan. The 

company offers its passengers a 

32” seat pitch, the best economy 

configuration in the market.
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cALL centre

 hawa mahal oR ThE PalaCE  
oF bREEZE in JaiPuR 

JaIpur, InDIa

arMenIa

Yerevan

+374 10 525499

BaHraIn

nationwide call centre

+973 1330 0555

BangLaDesH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosnIa anD 

HerzegovIna

Sarajevo 

+387 33295446

CHIna

urumqi

+86 991 2304855

egYpt

nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

georgIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

InDIa

nationwide call centre

+91 -022- 71004777

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 38476601

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

Qatar 

Doha

+974 4407 3434     

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI Lanka 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDan 

Khartoum

+249 183 770977

turkeY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uae

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

ukraIne

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

IraQ

Baghdad

+964 77 25461180

najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDan  

Amman 

+962 6 4602222

kazakHstan 

 Almaty

+77272726681/ 

+77273173111

kenYa 

nairobi

+254-020 

706757149 / +254-

020 736244905

kuWaIt 

Kuwait City

+965 222 54071

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+97 71 4434925/ +97 

71 4430456

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98

pakIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

جايبور، الهند
 محل هوا أو متجر النسيم 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(57) 7328791
أوديسا

(48) 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(9851)  38476601
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

(92) 21 111272242
(92) 21 356 93816 /17/18/19/21

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\
إسالم آباد

(92) 51 2805345
الهور

(92) 42 35774167/68
ملتان

(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(6)4602222
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
آلماتي 

(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا
نيروبي

(254) 0706757149 /
 0736244905

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777
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الرحلة االفتتاحية لـ  “العربية للطيران 
األردن” تصل الى العاصمة الجورجية تبليسي 

ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ
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الساعة  تمام  ف��ي  الجمعة  أم��س  ي��وم 
وتلقت  ال��م��ح��ل��ي،  بالتوقيت   13:00

المياه  برشاشات  تقليدية  تحية  الطائرة 
تبليسي  بعد هبوطها على مدرج مطار 

الدولي.
عن  األردن  للطيران  العربية  وأعلنت 
بواقع  أسبوعيتين  رحلتين  تشغيل 
الرحلة  وتقلع  وجمعة.  ثالثاء  كل  رحلة 
من مطار الملكة علياء الدولي في تمام 
“شوتا  مطار  في  لتحط    13:00 الساعة 
تمام  في  الدولي  تبليسي  روستافيلي” 
الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي. فيما 
في  تبليسي  م��ن  ال��ع��ودة  رحلة  تقلع 
الساعة 17:30 لتصل عّمان في الساعة 

المحلي.  بالتوقيت   19:25

من  ف��ري��د  ب��م��زي��ج  تبليسي  وت��م��ت��از 
والمعمارية  والمالمح  التاريخي  الغنى 

شركة  األردن،  للطيران  العربية  اطلقت 
المملكة،  الرائدة في  االقتصادي  الطيران 
األردن��ي��ة  العاصمة  بين  رحالتها  أول���ى 
تبليسي يوم  الجورجية  عّمان والعاصمة 
نيسان،   / إبريل   28 الموافق  الجمعة 
بين  ت��رب��ط  مباشرة  رح��ل��ة  أول  لتكون 

المدينتين. 
وت��س��ت��ق��ط��ب وج���ه���ة ت��ب��ل��ي��س��ي 
الذين يتطلعون الستكشاف  المسافرين 
فريدًا  ثقافيًا  تقاطعًا  تحتضن  مدينة 
سيسهم  ك��م��ا  وأوروب������ا.  آس��ي��ا  ب��ي��ن 
القطاع  رفد  في  الجديدة  الرحلة  تشغيل 
وكذلك  جديدة  بسوق  األردني  السياحي 
اإلس��ه��ام ف��ي ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ب��ادل 

البلدين.  بين  التجاري 
من  االفتتاحية  الرحلة  وغ���ادرت  ه��ذا 
عّمان  في  الدولي  علياء  الملكة  مطار 

اإلرث  ب��ي��ن  ت��ج��م��ع  ال���ت���ي  وال���ث���ق���اف���ة 
الجورجية  العاصمة  وتمتد  والمعاصرة. 
ال��ذي  ك���ورا  ن��ه��ر  ضفتي  ام��ت��داد  ع��ل��ى 
عراقة  وتتجلى  القوقاز.  جبال  من  ينبع 
تحف  التي  القديمة  بلدتها  في  المدينة 
تشهد  التي  الصخرية  األح��ج��ار  أزقتها 
الثقافي  واألث����ر  ال��ح��ك��م  م��راح��ل  ع��ل��ى 
تنصهر  بينما  وال���روس���ي.  ال��ف��ارس��ي 
المعالم التاريخية والحداثية في المدينة 
الغنى  م��ع  ت��ت��ن��اغ��م  ال��ت��ي  ال��ع��ص��ري��ة 

المحيطة.   الجبال  لسالسل  الطبيعي 
األردن”،  للطيران  “العربية  وب��دأت  هذا 
في  ال��رائ��دة  االقتصادي  الطيران  شركة 
من   2015 عام  في  عملياتها  المملكة، 
تركز  حيث  الدولي،  علياء  الملكة  مطار 
مريحة  جوية  رح��الت  تقديم  على  الناقلة 
وموثوقة من وإلى األردن وبأسعار معقولة.  
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مبادرة العربية للطيران “سحاب الخير” تحتفي 
بعامها العاشر على اطالق اولى مشاريعها 

العربية للطيران تحقق نتائج قوية في الربع 
األول مسجلة 103 مليون درهم أرباحًا صافية

احتفت “سحاب الخير” ، مبادرة العربية للطيران 
للتنمية المجتمعية المستدامة والحائزة على 
العديد من الجوائز المرموقة، بمرور عشر أعوام 

على انطالق اول أعمالها الخيرية.
هذا وكانت العربية للطيران من قد اطلقت 

مبادرة “سحاب الخير” بالتعاون مع جمعية 

الشارقة الخيرية، حيث يهدف البرنامج إلى 
دعم جهود التنمية المجتمعية واالقتصادية 

في المجتمعات األقل حظًا، من خالل تأسيس 
وتطوير مؤسسات تعليمية ومؤسسات الرعاية 
الصحية في الدول التي بحاجة ماسة لمثل هذه 
الخدمات ضمن شبكة وجهات العربية للطيران. 

ويعود سجل انجازات “سحاب الخير” لعام 
2007 مع اطالق أول عيادة طبية  في منطقة 

“جالس” النائية في السودان.
وعلى مدار األعوام الماضية أسهمت “سحاب 

الخير” في بناء عيادات ومدارس متعددة في 
المجتمعات المحلية في الشرق األوسط وجنوب 

آسيا. وتنتشر عيادات “سحاب الخير”  في 
العديد من شبكة وجهات العربية للطيران. 

فيما تنتشر المدارس التي أسستها ودعمتها 
المبادرة في سريالنكا والهند وتركيا ونيبال. 

ومنذ اطالق المبادرة، تلقى أكثر من 70 ألف 
مريض العالج الطبي الالزم عبر عيادات “سحاب 

الخير”، وحاليًا، يتم عالج أكثر من 30 ألف مريض 
سنويًا. هذا وتوفر كل مدرسة ضمن المبادرة 
التعليم ألكثر من 300 طالب كل عام. كما 

اطلقت “سحاب الخير” على مدار األعوام العشر 
الماضية أكثر من 70 حملة إغاثة في 12 بلدًا 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

نتائج  تسجيل  عن  للطيران  العربية  أعلنت 
 ،2017 العام  من  األول  الربع  خالل  قوية  مالية 
حيث  الماليين  المحللين  توقعات  متجاوزة 
تواصل أول ناقلة اقتصادية في الشرق األوسط 
المستويين  على  القوي  األداء  افريقيا  وشمال 

والتشغيلي. التجاري 
صافية  أرب��اح��ًا  للطيران  العربية  وسجلت 
المنتهية  الفترة  عن  درهم  مليون   103 بلغت 
 10% تقل  بنسبة  وذلك   2017 مارس   31 في 
تم تسجيلها عن  درهم  مليون   114 مع  مقارنة 
وصلت  فيما  الماضي.  العام  من  عينها  الفترة 
إلى  الحالي  العام  من  األول  الربع  خالل  اإليرادات 
عن   14% تقل  بنسبة  وذلك  درهم  مليون   018
ويأتي   .2016 العام   من  األول  الربع  إي���رادات 

بالرغم  النوعية  المالية  النتائج  هذه  تحقيق 
الربح  على  العائد  هامش  تراجع  استمرار  من 
من  االول  الربع  في  الطيران  قطاع  شهده  الذي 
بالطلب  النتائج مدعومة  العام. كما جاءت  هذا 
القوي من قبل المسافرين على رحالت الشركة، 
ادارة  حسن  استراتيجية  استمرار  الى  باالضافة 

الكلفة التشغيلية التي تنتهجها الشركة.
ونقلت العربية للطيران على متن اسطولها 
بين  الفترة  خالل  مسافر  مليون   2.1 من  أكثر 
 2017 العام  من  م��ارس  ونهاية  يناير  مطلع 
لينسجم ذلك مع الرقم القياسي الذي سجلته 
الناقلة خالل الربع األول من العام الماضي. وجاء 
المسافرين  عدد  (نسبة  المقاعد  إشغال  معدل 
األول  الربع  خالل  المتاحة)  المقاعد  عدد  مقابل 

من العام 2017 عند %18 وهو ما يعتبر معدالً 
مرتفعًا في قطاع الطيران.

وجهة  للطيران  العربية  أضافت  وق��د  ه��ذا 
باكو، العاصمة األذربيجانية، خالل الربع األول من 
إعالنها  ذلك  لحق  الشارقة،  في  عملياتها  مركز 
عن تشغيل رحالت موسمية إلى مدينة طرابزون 
أضافت  كما  المقبل.  يونيو  من  ابتداًء  التركية 
من  االيطالية  كتانيا  مدينة  للطيران  العربية 
المغرب.  في  البيضاء  الدار  في  عملياتها  مركز 
جديدة  طائرة  للطيران  العربية  استلمت  وقد 
عدد  ليصل   2017 العام  من  األول  الربع  خالل 
عائلة  من  طائرة   47 إل��ى  اسطولها  ط��ائ��رات 
وجهة   126 إلى  تحلق  والتي   A320 إيرباص 

عبر الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا. 
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ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال
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 أعلى هذه الصفحة: دير حريصا بالقرب من بيروت؛ 
في األسفل: وجبة لبنانية تقليدية في أحد المطاعم

تحجز حجرة مقدمًا ألنه شعبي للغاية وعادة ما 
هاوس  بافا  ضيافة  بيت  ويبعد  ممتلئ.  يكون 
حي  م��ن  األق���دام  على  سيرًا  قصيرة  مسافة 
للتسوق.  رائعة  فرصة  لك  يوفر  الذي  الجميزة 

يمكنك إجراء جولة تسوق في شارع غورو.
المحالت  من  العديد  الشارع  هذا  حول  ويوجد 
من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة  والمتاجر،  التجارية 
لتلبية  الضيقة  الشوارع  في  الُمقامة  األس��واق 
االحتياجات الغذائية للمنازل الموجودة في هذه 
المميز  باألثاث  التجارية  المحال  وُتزين  المنطقة. 
واإلض��اءة  التقليدية  اللبنانية  والتصميمات 
تجتاح  التي  الحداثة  معالم  وتحتضن  الرائعة 

المدينة اآلن، لتجعلك تجلس في أجواء ُمريحة.
 – المنطقة  يبُعد متحف سرسق عن هذه  وال 
وهو قصر مستوحى من الطراز اإليطالي، ويعود 
قام  القصر  داخل  وفي   .1905 عام  إلى  تاريخه 
واسعة  مجموعة  واستعادة  بجمع  المختصون 
التي  والمعاصرة  اللبنانية  الفنية  األعمال  من 
ستجعلك مبهورًا حقًا. ويجب عليك استكشاف 
الشوارع القديمة المرصوفة بالحصى والموجودة 
في “قرية الصيفي” التي ُتعد واحدة من أفضل 

المناطق الفنية في بيروت.
الصيفي  قرية  مخايل عن  مار  منطقة  وتبعد 
قلياًل، وهناك سيكون أمامك اختيارات ترفيهية 

التي  والمحالت  المميزة  المطاعم  مثل  كثيرة 
واألحذية  الفاخرة  المالبس  أن��واع  جميع  تبيع 

ومواد الديكور الغير عادية.
وإذا صادفت وزرت بيروت يوم السبت، فيجب 
أال ُتفوت زيارة سوق الطيب. فهذا هو أول سوق 
هذا  ويمتلئ  لبنان،  في  للمزارعين  إنشاؤه  تم 
حٍد  على  والسياح  المحليين  بالسكان  السوق 
سواء. ويمتد السوق من الساعة 9 صباحًا حتى 
المحلي  الطعام  السوق  في  وُيعرض  مساًء.   2
الطازج اللذيذ. وسيمنحك هذا السوق بالوطني 

في المجتمع اللبناني.
ومن الواضح أن بيروت هي مدينة المفاجآت، 
حديثًا،  ُمجددة  معمارية  مباني  بها  يوجد  حيث 
وأهلها ودودين، ويوجد بها العديد من األماكن 
الراقية  والمطاعم  الحية  وال��ش��وارع  المتألقة، 
حديثا،  إنشاؤها  تم  التي  والحدائق  والمتنزهات 
فيها  تجد  أن  ويصعب  س��اح��رة  مدينة   إن��ه��ا 

ما ُيزعجك. 

ُتسير العربية للطيران 
رحالتها طوال األسبوع من 

الشارقة إلى بيروت.

 \\
 \\
 \\ 
 \\

تعلم؟ هل 
مراكز عمليات في لديها  للطيران  العربية  أن 
البيضاء والدار  وعمان  واالسكندرية  الشارقة 

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

تعلم؟ هل 
للطيران  ال��ع��رب��ي��ة  مجموعة  أن  تعلم  ه��ل 
في  ط��ي��ران  رح��ل��ة   1,400 م��ن  أك��ث��ر  تسير 

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

م�������ق�������ال راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات
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تقع مدينة بيروت ذات المناظر الخالبة في المياه 
الزرقاء الالزوردية للبحر األبيض المتوسط. وتقف 
خلف المدينة جبال لبنان العالية، التي تحتضن 
من  تحميها  وكأنها  حولها  وتلتف  المدينة 
المخاطر، كما تشكل هذه الجبال حواجز مانعة 
بدورها  (والتي  الخانقة  الرياح  المدينة من  تؤوي 

تعطيها مناخًا معتدالً على مدار السنة).
مدينة  عن  ُيعرف  ب��ي��روت...  في  بكم  مرحبا 
العالم،  بيروت بأنها واحدة من أقدم المدن في 
سكنوا  البشر  أن  إل��ى  اآلث��ار  علماء  أش��ار  حيث 
قبل  سنة   3000 من  أكثر  منذ  المدينة  هذه 
الشرق  “باريس  باسم  بيروت  وتشتهر  الميالد. 
في  أزمة  من  دائمًا  ُتعاني  كانت  فقد  األوس��ط”، 
تاريخها  بسبب  الواقع  في  هذا  وكان  هويتها 
تحديد  على  ق��ادرة  غير  جعلها  ال��ذي  المتقلب 
أوروبا  في  قدم  لديها  وكأن  الخاصة،  ثقافتها 
وقد  األوسط.  الشرق  في  راسخة  األخرى  والقدم 
أفضل  موريس  ج��ان  الشهير  الكاتب  ُيلخص 
“المدينة  بأنها  وصفها  عندما  بيروت  في  ما 
االستجمام  مدن  آخر  أحد  وأنها  المستحيلة”، 

والترفيه في الشرق األوسط.
وعلى الرغم من ماضيها المضطرب، تمكنت 
في  ونجحت  عثراتها  من  النهوض  من  بيروت 
الثقافات  مختلف  بها  انصهرت  بوتقة  تكون  أن 
والفنانين  وال��ك��ت��اب  ال��ش��ع��راء  ج��ذب��ت  ال��ت��ي 
البارزة”،  “الشخصيات  عن  فضال  والمصممين، 
هذا  وتعزيز  زي��ادة  في  جميعها  أسهمت  التي 

االختالف االنتقائي.
في  الشاهقة  المباني  م��ن  الكثير  ترتفع 
في  ُمشرقًا  الُملون  زجاجها  ويظهر  ب��ي��روت، 
وسط  منطقة  حجم  تقليل  في  وبدأت  السماء، 
َتِعد  التي  اإلعالنية  الالفتات  وتتواجد  المدينة. 
وتحيط  الُمسلية،  الرائعة  بالعروض  السكان 
التي  الصاخبة  واألماكن  بالمباني  الالفتات  هذه 

يكثر فيها النشاط والحركة لياًل ونهارًا.

وفيراري  وبنتلي  البورش  سيارات  وتتدافع 
المزدحمة.  الشوارع  وسط  في  لها  مكان  لتجد 
وت��ت��زاح��م س���ي���ارات األج����رة ال��م��رس��ي��دس في 
األجرة  سيارات  من  الكثير  مثل  مثلها  الشوارع 
من  كثير  في  وُتحاول  العالم،  أنحاء  جميع  في 
حركة  خالل  الطريق  على  تستحوذ  أن  األحيان 

الكثيفة. المرور 
القديم  ال��ت��اري��خ  م��ن  بمزيج  ب��ي��روت  تتميز 
في  العثماني  الحصن  يقع  حيث  وال��ح��دي��ث. 
ال��م��ارون��ي��ة  الكنيسة  ج��ان��ب  إل��ى  ت��ام  ت��الح��م 
(ُيشبه  األخضر  الخط  آثار  أن  حين  في  الرائعة، 
السابق)  في  المدينة  قسم  الذي  ماجينو  خط 
الرومانية  اآلثار  بين  رمزية  إشارات  وكأنها  تظهر 
وتقع  السنين.  آالف  إل��ى  تاريخها  يعود  التي 
من  قريبة  أم��اك��ن  ف��ي  والكنائس  المساجد 

البعض. بعضها 
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الصفحة االفتتاحية: صورة جوية لبيروت؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: الضيوف يستمتعون في مقهى شعبي بوسط 

بيروت؛ تحت قبة المسجد األزرق؛ في األسفل: القصر األموي، 
بالقرب من بيروت

ألبيرغو فندق 
فندق لو غراي

مكان اإلقامة 

يقع هذا الفندق 
البوتيكي الفاخر في 
وسط المدينة، وهو 
عبارة عن قصر رائع 

قد تم تصميمه على 
الطرازين العثماني 

والفرنسي. يقع على 
شارع عبد الوهاب 

على  الفندق  يقع 
الشهداء،  ساحة 

البقاء  يستحق 
الفندق  هذا  في 

بتجربة  لالستمتاع 

في  السباحة 
السباحة  حوض 

على  الرائع 
ويبعد  السطح. 

فقط  دقائق  بضع 

متاحف  عن 
ومناطق  المدينة 

التسوق 
الليلية  والحياة 

الصاخبة.

اإلنجليزي، في أحد 
األحياء الهادئة، وهو 

قريب جدًا من حي 
مونو الصاخب.

كبير،  بشكل  بيروت  في  األطعمة  وتتنوع 
تتوجه  أن  يمكن  األطعمة  بهذه  ولكي تستمتع 
إلى مطعم “مكان” الذي يتميز بحديقته العطرة 
الطابق  في  المطعم  ه��ذا  وستجد  والهادئة. 
الشهير.  ه��اوس  بافا  ضيافة  بيت  من  األرض��ي 
وتحول  تجديده  ت��م  أصيل  لبناني  بيت  وه��و 
“مكان”  مطعم  ويشتهر  للضيافة.  بيت  إلى 
والسريالنكية  واللبنانية  النباتية  بمأكوالته 
الرائعة، كما يقدم الطعام بنظام البوفيه، وهذا 
كما  الطعام!  تقديم  لحين  االنتظار  عدم  يعني 
يستضيف هذا المطعم مشاهير الطهاة لثالث 
األطباق  المطعم  وُي��ق��دم  األس��ب��وع.  في  م��رات 
أشهر  أصبح  ما  وسرعان  واإليطالية،  الفرنسية 

مكان لتناول الطعام في المدينة.
ُتقيم  بأن  بيروت  تزور  عندما  أيضًا  وأنصحك 
في بافا هاوس، فهو بيت ضيافة صغير ومريح 
للغاية، وغالبًا ما يكون خيار اإلقامة األول للزوار 
اإلقامة  ُتفوت  أال  ويجب  المدينة.  يعرفون  الذين 
باللون  الُملون  ه��اوس  بافا  ضيافة  بيت  في 
أربع  على  المكان  هذا  ويحتوي  المشرق!  األصفر 
أن  يجب  ذلك  من  الرغم  على  فقط،  نوم  غرف 



كتبه:  بول في والترز

والقديم  الحديث  الطابع  من  فريدًا  مزيجًا  تضم  التي  لبنان  عاصمة  إنها 
المعمارية  وهندستها  التجارية  وأسواقها  الشهي  طعامها  عن  فضاًل 

الساحرة الطبيعية  ومناظرها 

مدينة الجمال
بيروت
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بشكل  اإلسبانية  تتحدث  ال  كنت  إذا  تقلق 
في  المنتشرة  اإلرش��ادي��ة  اللوحات  لكن  جيد. 
العامة  والتعليمات  الطعام  وقوائم  المدينة 
واإلسبانية  الكاتالونية  باللغة  مكتوبة  كلها 
من  ال��ع��دي��د  بها  يتحدث  ال��ت��ي  واإلن��ج��ل��ي��زي��ة 

السكان هناك.
وُي��ع��د “ال��ك��ال��ك��وت” م��ن أك��ث��ر ال��خ��ض��روات 
والتي  الكاتالونيين  لدي  المفضلة  الشعبية 
عبارة  هي   – األصدقاء  مع  هنا  تناولها  يمكن 
الحدائق  ف��ي  تنمو  الحجم  كبيرة  ُك���راث  ع��ن 
الطبيعية.  المناظر  بين  ال��ب��ري��ة  واألراض����ي 
ويمكنك العثور على هذه الخضروات في سوق 
ويمكنك  المدينة.  في  شهرة  األكثر  البوكيريا 
ال��ت��وج��ه إل��ى ه��ذا ال��س��وق ل��ش��راء ال��ف��راول��ة، 
في  الُمعبأة  لحم  شرائح  من  رقائق  وت��ن��اول 
مع  تتناولها  ان  يمكن  بحيث  ورقية  قراطيس 
وأكثر  والمكسرات  الطازجة  البحرية  المأكوالت 
وستكون  ن��زه��ة.  ف��ي  تكون  عندما  ذل��ك  م��ن 
أكشاك  ف��ي  ال��دخ��ول  بمجرد  للغاية  سعيدًا 
وتوجد  الشهية.  الوجبات  ُتقدم  التي  الطعام 

ُتقدم  التي  البسيطة  المقاهي  أيضًا  بالمدينة 
والمميزة  البحرية  والمأكوالت  الخفيفة  الوجبات 
على  الحائزة  برشلونة  مطاعم  إلى  باإلضافة 
المطاعم  بالمدينة  تنتشر  نجمة ميشلين، كما 
حصر  ال  التي  الوجبات  من  مجموعة  ُتقدم  التي 
في  الغداء  تناولت  هناك  كنت  وعندما  لها. 
كارليس  الشيف  لي  قدم  حيث  غايغ،  مطعم 
المطبوخة  الكاتالونية  األطباق  بنفسه  غايغ 
تجربة  ويمكنك  ال��ط��اول��ة.  إل��ى  ال��م��ن��زل  ف��ي 
األطباق  ُيقدم  ال��ذي  كاراكوليز،  لوس  مطعم 
ُتغادر  ال  القوطي.  الحي  في  الشهية  البحرية 
األخطبوط  أو  بولو  وجبة  تناول  بدون  المطعم 
باستيسيريا  مخبز  إل��ى  ال��ذه��اب  ال��م��ش��وي. 
ُتعد  التي  الفاخرة  المخبوزات  لتجربة  إسكريبا، 
الزوار  من  العديد  ويأتي  المدينة.  في  األفضل 
حلوى  لتناول  خ��اص  بشكل  المخبز  ه��ذا  إل��ى 
مملوءة  إسفنجية  كعكة  وهي  السويسرول، 

بالشوكوالتة.
برشلونة  في  ُزرتها  التي  األماكن  وأفضل 
األعمال  مختلف  بالتأكيد  ك��ان  لي  بالنسبة 

شّيدها  ال��ت��ي  وال��م��ب��ت��ك��رة  ال��م��م��ي��زة  الفنية 
زي��ارة  ويمكنك  غ���اودي.  أنطوني  المهندس 
بناها  التي  الرائعة  فاميليا  ساغرادا  كنيسة 
الكنيسة  هذه  تدخل  وعندما  غاودي،  أنطوني 
الكاتالونية غير المكتملة، ستشعر وكأنك في 
الكنيسة ضمن  إدراج هذه  حلم جميل. وقد تم 
قائمة التراث العالمي لليونسكو. وصممت هذه 
باألعمدة  مليء  بطراز  القلعة  مثل  الكنيسة 
مع  البيزنطي  النمط  يلتقي  حيث  واألق��واس، 
القوطي  النمط  ويمتزج  التكعيبي،  التصميم 
الحدائق  أسلوب  عن  فضاًل  الخزفية  القطع  مع 
بناء معماري  ليجتمع كل ذلك في  الكاتالوني، 

واحد ليعكس روح التميز والرقي.
من  فاميليا  ساغرادا  كنيسة  ُتعد  وبينما 
الذين  الكثيرين  هناك  أن  إال  زيارة،  األعمال  أكثر 
يزورون حديقة بارك غويل، وهي مساحة خضراء 

أعلى الصفحة الُمقابلة: مطاعم بالزا ريال؛ أسفل الصفحة 
المقابلة: كامب نو، الملعب الرئيسي لفريق برشلونة، وهو 
األكبر من نوعه في إسبانيا؛ هذه الصفحة: ميناء برشلونة 

حقائق ُمذهلة
غايغ مطعم 

أراد كارلز غايغ أن يكون طاهيًا، 
وقد تدرب على يد جدته في 

يمكنك  العائلة.  مطعم 
الكاتالونية  بوجباته  االستمتاع 

األصيلة في أجواء حديثة وودودة.

كاراكوليز مطعم لوس 
الكالسيكية  المطاعم  أحد  هو 

بأجواء  ويتميز  برشلونة.  في 
القديم.  الكاتالوني  الديكور 

وُيقدم مطعم لوس كاراكوليز 
البحرية  المأكوالت  العديد من 

في  المدينة.

رائعة ُمحاطة بتلة. وقد خطط غاودي لتصميم 
مطلع  ف��ي  الحديقة  ه��ذه  مكان  سكني  ح��ي 
الحديقة  جدران  وسط  تقف  وعندما  القرن.  هذا 
من  ستتمكن  العضوية،  وأشكالها  الملونة 
رؤية منظر بانورامي خالب من على ارتفاع كبير 
لمدينة برشلونة الساحرة. ويبدو أن غاودي كان 

لديه نظرة حكيمة في تصميماته المعمارية.
برشلونة،  ثقافة  على  أكثر  تتعرف  ولكي 
(بسبب  متأخر  لوقت  البقاء  إلى  تضطر  سوف 
قيلولة  أخ��ذ  ُيحبون  ال��ذي��ن  برشلونة  سكان 
الساعة  حوالي  العشاء  بداية  مع  الظهر.)  بعد 

حتى  وتستمر  الحفالت  تبدأ  مساء،  العاشرة 
الساعة  حتى  بالناس  الشوارع  وتكتظ  الفجر. 
األماكن   بين  من  االختيار  ويمكنك  صباحًا!   3
التي ُتؤدى فيها رقصات السالسا أو غيرها من 
موسيقى  تعزف  التي  تلك  أو  الحديثة  األماكن 
الذي  المفضل  ومكاني  ُتحب.  حسبما  الجاز 
التي  تيرازا،  ال  قاعة  هي  رفقائي  مع  إليه  أذهب 
فوق  الموجودة  بيرغا  صن  كازا  قلعة  في  تقع 

للزوار  يمكن  وبذلك  سقف،  بها  وليس  تلة، 
ضوء  تحت  الليل  في  للرقص  إليها  الذهاب 
النجوم. ويمكنك أيضًا الذهاب إلى صالة رازماتاز 
الشهيرة بالموسيقى الحية والحشود الكثيرة.
ت��ن��س��ى، وال��ه��ن��دس��ة  ال��ت��ي ال  ال��م��ت��اح��ف 
الرائعة،  والثقافة  والفن  الُمدهشة،  المعمارية 
بأي  أب��دًا  تشعر  تجعلك  ل��ن  ذل��ك،  م��ن  وأك��ث��ر 

لحظة مملة في هذه المدينة التي ال تنام. 

تسير العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعية من 
كازابالنكا إلى برشلونة. 

إســـتـــكـــشـــاف
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برشلونة  اإلسبانية  المدينة  زي���ارة  ق��ررت  إذا 
الشهية،  أطعمتها  لتجربة  تستعد  أن  فالبد 
أمامك  ألن  األطعمة  هذه  هضم  من  تقلق  وال 
تكتشفها  أن  يمكن  التي  األماكن  من  الكثير 
على  المطلة  الكاتالونية  المدينة  ه��ذه  في 
لذلك  إسبانيا.  غرب  شمال  في  البحر  شاطئ 
لرحلة  واستعد  الرياضي  حذائك  بتجهيز  قم 
الهندسة  ذات  برشلونة  مدينة  ف��ي  ممتعة 
بالحياة  النابضة  واألج��واء  الفريدة  المعمارية 

التي ستجعلك في غاية السعادة.
ب��زي��ارة مركز  ب��داي��ة ج��ول��ت��ك  أن��ص��ح��ك ف��ي 
ذو  ال��ح��ي  فيها  وستجد  ال��ق��دي��م��ة،  المدينة 
التي  بالحجارة  المرصوفة  المتعرجة  الشوارع 
الرمادية  والبيوت  الوسطى،  العصور  إلى  تعود 
القديمة – وكاتدرائية ال سيو الرائعة، التي ُتصور 
كاتالونيا.  لعاصمة  القديم  التاريخي  الشكل 
أحد  على  الجلوس  يمكنك  اليوم  بداية  في 
مشروب  وتجربة  هناك،  المتواجدة  المقاهي 
المعجنات  مع  ُيقدم  الذي  الحليب  مع  القهوة 
لساعات  الجلوس  ويمكنك  الطازجة.  المخبوزة 

لمشاهدة المارة الذين يملئون الشوارع. وهناك 
الجاز  تعزف موسيقى  التي  النوادي  من  العديد 
الحي  هذا  ويتميز  ريال،  بالزا  حي  في  الموجودة 
بالناس.  وُم��زدح��م  دائمًا  بالحياة  نابض  بأنه 
هذا  في  المشي  أحببت  برشلونة  زرت  وعندما 
زاوية  زاوية إلى  أتنقل من  الحي الجميل، وكنت 

إلى أن ضللت الطريق تمامًا.
رامبالس  الس  شارع  إلى  سأنتقل  ذلك  بعد 
ويقع  الجانبين  على  من  األشجار  تملؤه  ال��ذي 
الشارع  هذا  ويدعوك  ريال.  بالزا  حي  من  بالقرب 
برشلونة  سكان  إل��ى  االنضمام  إل��ى  الشهير 
مع  مهل  على  التجول  بهواية  واالس��ت��م��ت��اع 
العائلة واألصدقاء، وستجد الشباب وكبار السن 
الشارع.  هذا  في  البعض  بعضهم  مع  يسيرون 
وجهة  لديهم  ليس  ال��م��ارة  ه���ؤالء  ومعظم 
لكنهم  إليها،  الذهاب  في  يرغبون  حقيقية 
ممارسة  من  كنوع  الشارع  ه��ذا  في  يسيرون 
يومية  وبصفة  جماعي  بشكل  المشي  رياضة 
على  مكان  أي  إلى  التوجه  قصد  دون  متكررة، 
وجه الخصوص. وستجد البعض يتوقف لتناول 

والبعض  هناك،  مقهى  أي  في  خفيفة  وجبة 
الحدائق  ف��ي  يتجولون  أط��ف��ال��ه  ي��ت��رك  اآلخ���ر 
ولكن  الطريق.  طول  على  الممتدة  الصغيرة 
الحديث،  وت��ب��ادل  المشي  ُيحبون  معظمهم 
ما  وهذا  حياتهم.  أمور  عن  والتحدث  والضحك 
فعلته عندما زرت هذا الشارع، لذا اسمح لي أن 
وجدت  وقد  هناك.  األماكن  بعض  على  أرشدك 
في  التجارية  المحال  من  كبير  عدد  أيضًا  هناك 
العديد منها  تعرض  المتقاطعة، حيث  الشوارع 

البضائع واألزياء المصنوعة في برشلونة.
إلى  أيضًا  توجه  الحي،  هذا  في  تكون  عندما 
مونتكادا.   شارع  في  يقع  الذي  بيكاسو  متحف 
يعود  جميلة  قصور  خمسة  المتحف  ويحتل 
المتحف  الوسطى، ويعرض  القرون  إلى  تاريخها 
األعمال الفنية األولى الكبرى التي قام برسمها 
الفنان بابلو بيكاسو، وهو المتحف الوحيد الذي 
متحف  ويوجد  الفنان.  هذا  حياة  إنشاؤه في  تم 
أال وهو متحف  الزيارة في برشلونة  آخر يستحق 
 1929 عام  في  بناؤه  تم  الذي  إسبانيو،  بوبل 
المختلفة  األنماط  جميع  على  الضوء  لتسليط 
مبنى،   117 المتحف  ويضم  اإلسبانية.  للعمارة 

إيبيريا. لُيعيد إنشاء قرية 
عهد  ف��ي  تأسست  برشلونة  مدينة  وألن 

الرومان، يوجد بها العديد من األطالل والحصون 
القديمة المذهلة - وجميع هذه الشواهد ُتشير 
بأن هذه المدينة البحرية قد تحملت العديد من 
الغزاة منذ ذلك الحين، لكنها لم تفقد طابعها 
الخاص تمامًا. وتتميز هذه المنطقة الكاتالونية 

ال  بتنوعها واستقالليتها وثقافتها. لذلك، 

 الصفحة االفتتاحية: حديقة غويل؛ أعلى الصفحة الُمقابلة: 
كنيسة ساغرادا؛ أسفل الصفحة المقابلة :عجلة فيريس 

مع إطاللة على مدينة برشلونة؛ أعلى هذه الصفحة: 
ساحة إسبانيا؛ أسفل هذه الصفحة: مجموعة مباني في 

الحي القوطي
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كتبته: بيكا هينسلي

المعمارية  والهندسة  الرائعة،  الثقافية  الحياة  على  تعرف 
الحواس تأسر  التي  برشلونة  أجواء  في  اللذيذة  واألطعمة 

متعة الحياة في 

برشلونة

إســـتـــكـــشـــاف



الطعام  وُيصبح  الطعام،  قائمة  في  الموجودة 
لذيذًا أكثر هنا بفضل حسن الترحاب والضيافة. 
ومن بين األطباق التي تناولتها في يريفان طبق 
واألرز  والباجة،  والدولما،  المانتي،  وطبق  المزة، 
والكباب.  بالعجين،  واللحم  والفطائر،  البرياني، 
حلويات  الشهية  الوجبة  هذه  بعد  تناولت  ثم 

البقالوة اللذيذة.
عندما  معك  شيئًا  تأخذ  أن  تريد  كنت  وإذا 
الجافة  الفواكه  فيمكنك شراء  بلدك،  إلى  تعود 

والعسل المحلي الذي تشتهر به يريفان. 

أعلى هذه الصفحة:مدينة يريفان؛ أسفل هذه 
الصفحة: دير هيرافانك، بالقرب من يريفان

المعمارية  التحفة  ه��ذه  عمر  ويبلغ  الحقيقية. 
أكثر من 80 عام، وُيقام فيها العروض األوبرالية 

التقليدية وعروض الباليه األخرى.

في المساء
توجد في يريفان عدد كبير من الحدائق والنوافير 
واألصدقاء.  العائلة  مع  للتنزه  المثالية  واألرصفة 
الحدائق.  هذه  في  بالتجول  قمت  المساء،  وعند 
من  كبير  عدد  المدينة  شوارع  جميع  في  وتوجد 
المقاهي الرائعة، ويمكنك تجربة القهوة األرمنية 
الخاصة في واحدة من هذه المقاهي. كما تشتهر 
المنتجات  اللذيذة جدًا، وُتعتبر  بأطباقها  يريفان 
المحلية هي العنصر الرئيسي في كل األطباق 
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متاحف 
تستحق الزيارة

المتاحف  يوجد عدد كبير من 
في يريفان إلى جانب المتحف 
ماتيناداران  ومكتبة  التاريخي 

كافيسجيان. ومتحف 

متحف إريبوني:  يعتبر 
مسقط رأس يريفان، فقد 

أرينبيرد.  تم بناؤه على تلة 
أن تستكشف معالم  ويمكن 

اللوحات  األثرية من  القلعة 
الموجودة على  الجدارية 

الحائط.

متحف الفن الحديث:  تأسس 
الحديث في  الفن  متحف 
عام 1972، وكان الهدف 

تعزيز  إنشائه  الرئيسي من 
األرمن، كما  الفنانين  ودعم 
أنه المتحف األول من نوعه 

السوفيتي. ويضم  االتحاد  في 
أعمال فنية  اليوم مجموعة 

البارزين. األرمن  للفنانين 

تسير العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى يريفان.
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الصفحة السابقة: قلعة أربيل الصفحة أعلى مقابل: نافورة 
ساحة السوق. الصفحة المعاكس أسفل: جليل مسجد 

الخياط، تحت: النسيج متحف

الصفحة االفتتاحية: المسجد األزرق؛ أعلى هذه الصفحة: 
مدرجات يريفان؛ أسفل هذه الصفحة: سجاد للبيع في 

فيرنيساج، وسوق خارجي في يريفان؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: محطة السكة الحديد في يريفان مع تمثال 

ديفيد ساسون

هذه  إلى  بزيارتي  للغاية  وسعدت  العناية.  من 
المكتبة، فَحمل كتاب قديم وفريد من نوعه ُيعد 

أمرًا يستحق التجربة مرة واحدة في العمر.
وعلى ُبعد مسافة بسيطة من هذه المكتبة 
متحف  نحو  التالية  جولتي  إلى  انتقلت  الرائعة 
كافيسجيان  متحف  باسم  المعروف  يريفان 
الذي يضم مجموعة أعمال فنية من  المكشوف 
عرض  ويتم  المستويات.  متعدد  المعاصر  الفن 
حٍد  على  واألث��اث  الفنية  واألعمال  المنحوتات، 
في  وكذلك  الداخلية  العرض  صاالت  في  سواء 
الحديقة. وعندما تتجول خارج المتحف وتتخطي 
حديقة  في  نفسك  ستجد  حجر   500 من  أكثر 
ال��ت��ذك��اري.  النصب  ج��واره��ا  وإل���ى  ه��اغ��ت��ان��اك 
الحديقة  ه��ذه  درج���ات  على  تصعد  وع��ن��دم��ا 
للمدينة  ُتعطي  التي  المائية  الشالالت  ستجد 

منظرا خالبا. 
وعندما تقف في الحديقة وتنظر حولك سترى 
كل  في  الموجودة  الملونة  الزهور  من  العديد 

مكان في مدينة يريفان!

في المساء
يمكنك  الليل،  ويحل  الشمس  تغرب  أن  بمجرد 
يتم  عندما  الجمهورية  س��اح��ة  إل��ى  ال��ذه��اب 
نوعها  من  (األول��ى  الغنائية  النوافير  تشغيل 
ساحة  ف��ي  وي��وج��د  السوفياتي).  االت��ح��اد  ف��ي 
على  الراقصة  النوافير  من  العديد  الجمهورية 
الجاز  وموسيقى  الكالسيكية  الموسيقى  أنغام 
تصعد  أنها  كما  جميل،  بشكل  والمصممة 
ُتضيف  التي  الزاهية  باأللوان  وُتضاء  وتهبط، 

إليها الهيبة والعظمة عندما ُتغني وترقص.
ُتعتبر الموسيقى جزًءا ال يتجزأ من ثقافة مدينة 
في  العشاء  لتناول  تذهب  فعندما  يريفان. 
الحية.  الموسيقى  يعزف  ستجده  مطعم،  أي 
تقلق بشأنه،  فال  يريفان  للطعام في  وبالنسبة 
ألنه لذيذ بالتأكيد! واألرمن يحبون التجمع لتناول 
تمتلئ  المساء،  وفي  والمأكوالت.  المشروبات 
الموسيقى  وُتعزف  بالزوار  والمقاهي  الُمدرجات 
بعضهم  مع  الحديث  الناس  ويتبادل  الهادئة، 

البعض وهم يتناولون المشروبات.
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اليوم األول

في الصباح
لها  غرفة  في  أقمت  الفندق  في  نزلت  عندما 
ومناظرها  بأكملها  ال��م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  إط��الل��ة 
ذو  أن��ه  عنه  ُيقال  ما  وأق��ل  الخالبة.  الطبيعية 
الحقيقي  الجمال  ولكن  ساحر.  طبيعي  منظر 
ال��ودود  شعبها  طابع  في  يكمن  يريفان  في 
لذيذة،  إفطار  وجبة  تناولت  أن  وبعد  المضياف. 
خرجت في المدينة التي تفتخر بثقافتها الراقية 

وتاريخها العظيم الذي ال يمكن نسيانه.
ب����دأت ج��ول��ت��ي ال��س��ي��اح��ي��ة ب���زي���ارة س��اح��ة 
الجمهورية التي تقع وسط المدينة، وهي مفترق 
النوافير  من  عدد  بها  ويوجد  بالمارة،  ذاخر  طرق 
الراقصة، والمتحف التاريخي والمكتب الحكومي 
إليها في  (التي ُيشار  الذي يوجد به برج الساعة 
بيريفان).  الخاصة  بن  بج  ساعة  بأنها  الغالب 

ويجب أن تزور المتحف التاريخي العظيم – حيث 
يقال أن مدينة يريفان يعود تاريخها إلى 3,500 
من  استثنائية  مجموعة  المتحف  ويضم  سنة! 
البرونزي،  العصر  إلى  تعود  التي  األثرية  القطع 
الذي تم فيه العثور على اكتشافات آثار العصور 
لالهتمام  المثيرة  األش��ي��اء  وم��ن  ال��وس��ط��ى. 
األحذية  من  ع��دد  وج��ود  هي  المتحف  ه��ذا  في 
 الجلدية التي يقال أن تاريخها يعود إلى أكثر من 

5,000 سنة.

بعد الظهيرةمشاحنات. 
لزيارة  الظهيرة  بعد  مبكر  وق��ت  ف��ي  ذهبت 
من  مكتبة  وهي  الشهيرة،  ماتيناداران  مكتبة 
الفنية، لكنها في الحقيقة مزار ُمقدس  الناحية 
يعرض المخطوطات القديمة التي يعود تاريخها 
إلى قرون عديدة. وُيعرض بالمكتبة مئات الكتب 
المسؤولون  يحرص  التي  الصغيرة  واللوحات 
قدر  أقصى  ويمنحونها  عليها  الحفاظ  على 
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اليوم الثاني

في الصباح
لذلك  الصباح،  في  مشمسًا  التالي  اليوم  كان 
قررت أن أخرج في جولة لكي أستمتع بالهندسة 
المعمارية للمدينة التي يمتزج فيها طابع الحداثة 
مع الطابع المعماري القديم. وكانت أول الوجهات 
التي قمت بزيارتها هي كاتدرائية األم إشميادزين 
الُمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، 
العالم.  في  الكنائس  أقدم  من  واح��دة  وتعتبر 
الذي  األزرق  المسجد  نحو  التالية  وكانت وجهتي 
المدينة. وقد  المفتوح في  الوحيد  المسجد  ُيعد 
بالقرميد ذات حجم  الُمغطاة  المسجد  تبدو قبة 
الشيء  بعض  صغيرة  المسجد  وم��آذن  صغير 
في  االسم  نفس  يحمل  الذي  بالمسجد  مقارنة 
مليئة  المسجد  ه��ذا  حديقة  لكن  اسطنبول، 
ما  وه��ذا  الجميلة،  والنوافير  المزهرة  ب��األزه��ار 

يجعله يستحق الزيارة بالتأكيد.

بعد الظهيرة
كل  في  مزدهرًا  الفني  التعبير  مظاهر  ستجد 
والفن  العمارة  يضم  ال  وه��ذا  المدينة.  من  جزء 
فقط، بل يضم تصميم األزياء أيضًا. وبالرغم من 
أن التسوق كان ليس على قائمة اهتماماتي، إال 
يريفان  مدينة  ارتباط  عمق  مدى  اكتشفت  أنني 
المدينة  هذه  إلى  الرحلة  تكتمل  ولن  بالموضة. 
األكثر شهرة هنا.  األزياء  التجول في شارع  بدون 
يقع  الذي  الشمالي  الشارع  إلى  توجهت  لذلك، 
على بعد مسافة قصيرة سيرًا على األقدام من 

المتحف التاريخي. 
التسوق،  لُمحبي  م��الذًا  الشارع  هذا  وُيعتبر 
لألزياء  التجارية  العالمات  جميع  به  يوجد  حيث 

العالمية التي يمكن أن تتخيلها.
تمشي  أن  يمكن  التسوق،  من  االنتهاء  عند 
لتزور  الشمالي  الشارع  من  مباشرة  األم��ام  إلى 
دار أوبرا يريفان العظيمة. وهذا هو المكان الذي 
يريفان  مدينة  وثقافة  فن  على  فيه  ستتعرف 
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كتبته:  أروما ساه أنانت

أوروبا  أطراف  على  الرائعة  التاريخية  المدينة  هذه  تقع 
بكثير  أكثر  وهي  سنة.   3,500 تاريخها  ويبلغ  الشرقية، 

عظيمة وأثرية  تاريخية  مدينة  مجرد  من 

48 ساعة في

يريفان

اســتــكــشــاف

هل  سمعت قبل ذلك عن آرام نيكول؟ فاينا أروتيونيان؟ ديانا شاتفيريان؟ حسنا، هؤالء هم مصممو 
المذهلة.  رائعة من خالل عروضهم  أزياًء  الشابات  للفتيات  يقدمون  الذين  المشهورين  األرمنيين  األزياء 
وقررت أن أضعهم على قائمة اهتماماتي عند زيارتي لمدينة يريفان على الرغم من أنني لست مهتمة 
كثيرًا بتسوق األزياء الراقية. وأود أيضًا أن أزور معارض المصممين المحليين ألن األزياء من األشياء التي 
ُتخبرنا أكثر عن المدينة وثقافتها. لم أكن أعرف القليل عن مدينة يريفان الصغيرة التي تحولت إلى واجهة 
سياحية، وتسعى إلى تقديم المزيد من التطور والرقي إلى شعبها، وهذا ما ينعكس على اهتمامهم 
الشديد باألزياء التي سأخصص لها وقتًا كبيرًا في نهاية رحلتي. ولم يكن حب المدينة لألزياء هو المفاجأة 
الوحيدة التي اكتشفتها هنا، فُتعد مدينة يريفان العاصمة األرمينية المتألقة، من بين أقدم المدن في 
العالم. لكني أنصحك فور خروجك من الطائرة بأن تسأل عن كيفية الوصول إلى “المدينة القديمة”. فكل 
ما ستراه بدًءا من المطار الرائع إلى باقي األماكن األخرى التي ستزورها أثناء إقامتك في المدينة، هو صورة 

لالزدهار والتطور والرقي الممزوج بطبيعة الحال مع سحر العالم القديم.
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)يريفان( أرمينيا  يريفانفندق ماريوت  جراند هوتل 

أماكن اإلقامة

يقع هذا الفندق 
الفاخر في وسط 

المدينة، مع موقعه 
الرئيسي مع 

غرفه الرائعة (مع 
إطاللة على ساحة 

الجمهورية) وخياراته 
الكبيرة لتناول 

الطعام. جرب 
مطعم براسيري 
أرمينيا باإلضافة 

إلى مطاعم أخرى.

يقع فندق غراند 
هوتل يريفان على 

بعد 15 دقيقة فقط 
من المطار الدولي، 

وعلى مسافة قريبة 
من مسرح األوبرا 

وشارع المشاة األنيق، 
كما يقع شارع نورثرن 

بجوار الفندق. غرف 
الفندق أنيقة ومليئة 
بجميع وسائل الراحة 

الحديثة.
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بعض  ل��ت��ن��اول  ال���وق���ت  ل��ب��ع��ض  ع��ائ��ل��ت��ك 
الشهيرة  التقليدية  الفرنسية  ال��وج��ب��ات 
ُتطهى  ال��ت��ي  وال��ك��م��أة  ال��ب��ط”  “ك��ب��دة  مثل 
جنوب في  نوار  بيريغورد  منطقة  في   ع��ادًة 

فرنسا. غرب 

بـ: ستستمتع هنا 
لذلك  المنطقة،  بها  تشتهر  التي  الجوز  ثمرة 
التي  المنتجات  ش���راء  م��ن  تتأكد  أن  يجب 
أثناء  وستحظى  الُمكون.  ه��ذا  مع  ُتستخدم 
الخالب  الفرنسي  الريف  بمشاهدة  هنا  وجودك 

البارد. الصيفي  البحر  ونسيم 

سوق رمضان الليلي، مركز دبي التجاري 
العالمي

المتحدة العربية  اإلمارات  دبي، 
سوق  العالمي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  ُينظم 
هذا  يونيو   10 إل��ى   1 من  الفترة  في  رمضان 

صباحًا.   2 إل��ى  مساًء   8 الساعة  من  ال��ع��ام، 
التي  ب��ال��ع��روض  االس��ت��م��ت��اع  ل��ل��زوار  ويمكن 
المالبس  تشتمل  والتي  السوق،  هذا  ُيقدمها 
والمنتجات  واإلك���س���س���وارات  وال��م��ج��وه��رات 
وحتى  واألغذية  والعطور  والتجميلية  الصحية 
األطفال  ولعب  واإللكترونيات  المنزلية  األجهزة 
والهدايا  اليدوية،  والحرف  األطفال  ومستلزمات 
القائمة  وتشتمل  ذل��ك.  من  وأكثر  التذكارية 
التي  المعروضات  من  ضخمة  مجموعة  على 
تقريبًا  مساء  كل  السوق  هذا  تزور  ستجعلك 
السوق مكان  وُيعتبر هذا  انعقاده.  فترة  طوال 

والعائلة. العيد لألصدقاء  مثالي لشراء هدايا 
لرسم  حصري  قسم  أيضًا  هناك  يوجد  كما 
على  للقلق  داع���ي  وال  ل��ل��س��ي��دات.  ال��ح��ن��اء 
فيه  سترسمين  ال��ذي  الوقت  ففي  أطفالك، 
االحتفال  في  وقتهم  سيقضون  بالحناء،  يديِك 
منطقة  ف��ي  باللعب  وسيستمتعون  أي��ض��ًا، 
ممتعة  فعاليات  تقدم  التي  األطفال  ألعاب 

والقالع  الرملية،  واألل��ع��اب  ال��وج��ه  رس��م  مثل 
مشغولين  يظلوا  لكي  وغيرها،  اطة  النطَّ
السوق  هذا  وُيعتبر  جولتك.  من  تنتهي  حتى 
الطعام  فقاعة   - أيضًا  الطعام  لعشاق  ُمتعة 
تزخر بأطيب المأكوالت من جميع أنحاء العالم. 
ُمكيف  سقف  تحت  الترفيه  ه��ذا  ك��ل  وي��وج��د 

ومريح جدًا وشاسع!

بـ: ستستمتع هنا 
والترفيه  اللعب  مكان  في  ممتع  وقت  قضاء 

العائلة. أفراد  لجميع  المناسب 

الليلي، سوق هاريالي 
باكستان الهور، 

الثقافي  ال��م��رك��ز  ه��ي  اله���ور  م��دي��ن��ة  ُتعتبر 
األثرية  المعالم  من  ع��دد  وتضم  لباكستان، 
الشهير  الهور  وحصن  بادشاهي  مسجد  مثل 
عدد كبير من  وحديقة شاهي فضاًل عن وجود 

في  الشهية  األطعمة  ُتقدم  التي  المطاعم 
الطعام  ش��ارع  ف��ي  المشي  ويمكنك  ال��ب��الد. 
لالختالط  فرصة  يمنحك  الذي  بالحياة  النابض 
الكباب  رائحة  وستشم  المحليين،  بالسكان 
الديسي  وج��ب��ة  ورائ��ح��ة  وال��ب��ري��ان��ي  ال��ل��ذي��ذ 
الماهرين.  الطهاة  يطبخها  التي  الباكستانية 

ويوجد في السوق أيضًا مجموعة من البائعين 
والخضراوات  والمخلالت  التوابل  يبيعون  الذين 
التي  المطاعم  إلى  باإلضافة  عضويا  المزروعة 

المارة. تطهي الطعام الطازج أمام 
يستمتعون  كيف  جيدًا  الهور  شعب  يعرف 
س��وق  ف��ي  ال����روح  ه���ذه  وتنعكس  ب��ال��ح��ي��اة، 

شهر  خالل  فقط  ُيقام  ال��ذي  الليلي  هاريالي 
السوق  ُيفتح هذا  الغالب  الكريم. وفي  رمضان 
من الساعة 6 مساًء حتى 11 مساًء. وكما توجد 
هناك عدد من األسواق الغير دائمة ومن بينها 
غراند مول، غولبرغ وخيمة ماركيز. ويوجد أيضًا 
وهو  الليلي،  هاريالي  لسوق  مماثل  س��وق 
دائمًا  يعرض  الذي  بالمزارعين،  الخاص  السوق 
األغذية  صناعة  في  ومتطور  جديد  هو  ما  كل 
الرائعة  التجربة  هذه  وستجعلك  الباكستانية. 
في  اإلفطار  وجبة  تتناول  عندما  دائمًا  مسرور 

رمضان في هذا السوق الشهي.

بـ: ستستمتع هنا 
وهذا  العضوية.  والمنتجات  الشهي  الطعام 
في  يرغبون  الذين  ألولئك  جدًا  مثالي  السوق 

اللذيذ الصحي.  تجربة الطعام 

هذه الصفحة و الصفحة المقابلة: يستمتع الناس 
بالطعام اللذيذ، واألنشطة الترفيهية وتجربة التسوق 
الرائعة من هذه األسواق الليلة في جميع أنحاء العالم
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السنة  من  جزء  في  الكريم  رمضان  يأتي شهر 
عندما ُيشير التقويم الهجري إلى بداية قدومه. 
وال��ص��ي��ام،  ب��ال��ص��الة  رم��ض��ان  أي���ام  تمتلئ  و 
االلتزام  مع  جنب  إل��ى  جنبا  ال��ذات��ي،  والتأمل 
يحل  أن  فبمجرد  الدينية.  الفروض  بكافة  التام 
وقت المغرب وتغرب الشمس، يبدأ عالم جديد 
كليًا، حيث يفطر الصائمون، ثم يتبع ذلك عدد 
والمرح  المختلفة  الترفيهية  االحتفاالت  من 
الساعات  حتى  يستمر  والذي  له،  نهاية  ال  الذي 

األولى من الصباح.
الخاصة  الليلية  األس����واق  ب��ع��ض  ه��ن��اك 
كل  لك  لُتلبي  الشهر،  ه��ذا  في  ُتعقد  التي 
من  متأخر  وق��ت  ف��ي  ال��ت��س��وق  مستلزمات 
ليلية  أس��واق  خمسة  إليك  وسنذكر  الليل. 
لك  توفر  لكي  العالم،  أنحاء  جميع  من  كبرى 
الشمس،  غروب  بعد  من  بدًءا  تحتاجه  ما  كل 
ل��ك هذه  وت��وف��ر  رم��ض��ان.  وخ��اص��ة خ��الل شهر 
ستجعلك  ال��ت��ي  وال��ب��ه��ج��ة  ال��م��رح  األس����واق 

الليل.  متيقظًا طوال 
 

الفنا، مراكش جامع 
المغرب

القديم  الحي  وسط  في  الفنا  جامع  سوق  يقع 
سوق  وهو  مراكش،  في  القديمة  المدينة  أو 
والسياح  المحليين  بالسكان  ُمزدحم  ليلي 
سوق  يمتلئ  اليوم.  في  ساعة   24 مدار  على 
بأنها  ُتشعرك  التي  ب��األك��ش��اك  الفنا  جامع 
وليلة.  ليلة  ألف  حكاية  مباشر  بشكل  تصور 
المعالم  م��ن  بالعديد  االستمتاع  ويمكنك 
يشتهر  حيث  هنا،  اللذيذة  والروائح  واألص��وات 
الثعابين،  وسحرة  الكباب،  بطهاة  السوق  هذا 
والحرفيين  والموسيقيين،  التوابل،  وبائعي 
الذين يمارسون حرفهم جنبًا إلى جنب. ويجذب 
العام،  م��دار  على  الناس  من  حشود  السوق 
بأجواء  رمضان  السوق خالل شهر  يتميز  ولكن 

تفويتها. يجب  ال  استثنائية 
الفنا  جامع  ساحة  شعبية  تقاس  أن  يمكن 
إليها،  المشاهير  م��ن  كبير  ع��دد  ت��واف��د  م��ن 
ثقافة  في  مكانة  الساحة  هذه  كسبت  حيث 
بها،  ُأقيمت  فنية  أعمال  عدة  خالل  من  البوب 
وموسيقى  هيتشكوك  أل��ف��ري��د  أف���الم  مثل 
الشهيرة  ال��واق��ع  ب��رام��ج  وأي��ض��ًا  بيج،  جيمي 
عارضة  وبرنامج  المدهش  السباق  برنامج  مثل 
الفنا  جامع  ساحة  ُصنفت  وقد  القادمة.  أمريكا 
وغير  الشفهي  للتراث  اليونسكو  تحفة  بأنها 
رواة  العديد من  يتالقى  لإلنسانية حيث  المادي 

اســـــتـــــطـــــالع
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وفناني  والموسيقيين  التقليديين  القصص 
لكن  مواهبهم.  إلظهار  الساحة  األداء في هذه 
يقولها  التي  الرقيقة  “بونجور”  كلمة  تجعل  ال 
البائعون للزوار ُتنسيك المساومة على أسعار 

ستشتريها. التي  األشياء 

بـ: ستستمتع هنا 
من  ومزيج  اللذيذ،  والطعام  األفعى  رقصات 
والراحة  المغربية  الفرنسية  العربية  الثقافة 

األجواء الصاخبة. في 

أبوظبي،  مهرجان رمضان والعيد، 
المتحدة العربية  اإلمارات 

رم��ض��ان وال��ع��ي��د ف��ي مركز  ُي��ق��ام م��ه��رج��ان 
أكبر  أحد  وهو  بأبوظبي،  الوطني  المعارض 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  الداخلية  األسواق 
يبيعون  عارض   500 من  يقرب  ما  يضم  حيث 
والبقالوة  التقليدية  التوابل  من  ش��يء  كل 
التدليك  وك��راس��ي  الغانية  ال��ك��اك��او  وزب���دة 

التي  الهدايا  كانت  فمهما  تقلق،  وال  اليابانية. 
ستجدها  فحتما  للعيد،  شرائها  ف��ي  ترغب 
في  السوق  هذا  ُيقام  الكبير.  السوق  هذا  في 
بالمهرجان  ويوجد  الهواء،  مكيف  كبير  مكان 
واالستعراضية  الموسيقية  الفرق  من  مجموعة 

العروض. التقليدية إلقامة عدد من  العربية 

بـ: ستستمتع هنا 
بها  تشتهر  ال��ت��ي  المنتجات  م��ن  مجموعة 
العربية  العطور  مثل  األوسط  الشرق  منطقة 
والجبن  البحريني  والعود  المطرزة  والمالبس 
البذور  عن  فضال  والمخلالت  والمربى  اللبناني 

المختلفة. المصرية 

الليلي  سوق أودريكس 
فرنسا

يتواجد هذا السوق القديم الرائع في أحد قرى 
بعض  األصيل  السوق  وُيصور  فرنسا،  جنوب 
األغذية  يقدم  بحيث  القديمة.  الحياة  مظاهر 

الطوب.  م��ن  أف��ران  ف��ي  المخبوزة  الطازجة 
واالستعراضية  الموسيقية  العروض  وُتعتبر 
السوق.  لهذا  المميزة  السمات  والغنائية 
حكاية  في  تعيش  وكأنك  تشعر  وسيجعلك 
لألطفال  ويمكن  أندرسون.  كريستيان  هانز 
الخيل  بركوب  أيضًا  هناك  االستمتاع  الصغار 

التقليدية. العربة  على 
وهو  سبت،  كل  ليلة  السوق  ه��ذا  ُيقام 
المنتجات  تبيع  التي  الليلية  األس��واق  أحد 
ال��ب��اع��ة  أن  ح��ي��ث  ف��رن��س��ا،  ف��ي  الطبيعية 
التي  والفاكهة  ال��خ��ض��روات  فقط  يبيعون 
ُي��ن��ت��ج��ون��ه��ا  ال��ت��ي  األش���ي���اء  أو  ي��زرع��ون��ه��ا 
خشبية  ط�����اوالت  وض���ع  وي��ت��م  م���ب���اش���رة. 
مع  ال��ج��ل��وس  يمكنك  ال��س��وق  ف��ي  طويلة 

الصفحة االفتتاحية: السوق الليلي بساحة جامع الفنا؛
هذه الصفحة:  مصابيح مختلفة تباع في السوق الليلي؛ 

الصفحة المقابلة: مركز أبو ظبي الوطني للمعارض،  
قريب من حياة كابيتال جيت
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كتبته:  أنانيا باهل

بمشاركة:  حمرا أفروز خان

العالم، انحاء  جميع  من  ليلية  أسواق  خمسة  عليك  نعرض 
 حيث يجب أن تزور إحداها على األقل في شهر رمضان هذا العام 

موسم شهر رمضان
واألعياد



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

أول حديقة وطنية في كينيا 1946، وهي  إنشاؤها في عام  تم 

ه����ي م���وط���ن ل��م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 
ال��ح��ي��وان��ات ال��ب��ري��ة، بما ف��ي ذل��ك ال��غ��زالن، 

وحمار وحشي، والنمور وغيرها

المريضة من  الحيوانات  لتربية  لديها مكان 
سراحه  يطلق  ثم  ومن  كينيا،  أنحاء  جميع 

المحمية المناطق  ٣في  ٢ ١
نيروبي الوطنية،  نايروبي  حديقة 

 \\
 \\
\\

 

المناطق  بالحديقة أيضًا عدد من  وتوجد 
 400 من  يقرب  ما  على  للحفاظ  الرطبة 

نوع من الطيور
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في  مونتييل  باسكال  الفرنسي  الفنان  نشأ 
جنوب  نيم  مدينة  م��ن  بالقرب  صغيرة  قرية 
جدًا”  ج��اف  “مكان  في  نشأته  وكانت  فرنسا. 
ُيريد  مونتيل  باسكال  كانت  وصفه.  حد  على 
أن يكون فنانًا، وهذا ما جعله يترك  من الصغر 
عائلته وقريته لدراسة الفنون الجميلة، ويسافر 
مكان  كل  ثقافة  من  ينهل  لكي  العالم  حول 

يقوم بزيارته.
لنفسه  كبيرة  مكانة  باسكال  أن حقق  وبعد 
الذي  باسكال  استطاع  اليوم،  الرسم  مجال  في 
كبيرًا  نجًا  ُيحقق  أن  عامًا   49 العمر  من  يبلغ 
في مجاله إلى أن انتشرت صوره التي التقطها 
الهندسة  من  ب��دًءا   - العالم  أنحاء  جميع  في 
وال��زه��ور  واألقمشة  والسيراميك  المعمارية 
تخلق  أن   – والنوافذ  والحيوانات  الناس  وحتى 

حكاية رقمية جذابة. 

عبقرية فنان

بقلم: بونام غول

اللوحة  بين  الحدود  تجاوز  في  مونتييل  باسكال  الفرنسي  الفنان  نجح 
المعقدة  األعمال  من  مجموعة  بإنتاج  وقام  الفوتوغرافي،  والتصوير 

الجميلة والفنون 

نت  كوَّ التي  الــســنــوات  عــن  شيًئا  أخبرنا 
منك فنانًا؟

كنت أعرف من البداية أنني سأكون فنانًا. ولكن 
نيس  في  الجميلة  الفنون  مدرسة  في  دراستي 
األسئلة:  من  جديد  عالم  أمامي  فتحت  بفرنسا، 
برسم  الفنان  يقوم  لماذا  جامدة؟  اللوحة  هل 
التي  األسئلة  أحد  ومن  ولمن؟  ِلما،  اللوحات؟ 
كيفية  ليست  خاص  بشكٍل  علّيْ  ُملحة  كانت 
رسم اللوحات الفنية، ولكن كيف أعيش كفنان. 
إذا كان علّيْ أن أقضي أيام في رسم لوحة فنية، 
ما  وسرعان  بحياتي.  عالقة  لها  تكون  أن  فيجب 
بدأت أشعر بالضيق في الغرب. لذلك غادرت بلدي 
... لكي أرى العالم من منظور مختلف. وسافرت 

إلى الهند واليابان وبنغالديش وتركيا وإيران. 

كيف أثر السفر عليك؟
العالم  لرؤية  محاولة  هي  الفنية  أعمالي  كل 
لوحاتي.  خ��الل  م��ن  ُمصغر  بشكل  المعاصر 
في  بي  الخاص  االستوديو  إل��ى  أع��ود  وعندما 
واألف���الم  األدب  ف��ي  ت��م��ام��ًا  أن��غ��م��س  ب��اري��س، 
أزورها.  البلدان التي  والموسيقى الخاص بجميع 
وقد قرأت الكثير من الشعر والمؤلفات الصوفية.

الفوتوغرافية وكأنها مجموعة  أعمالك  تبدو 
عن  أكثر  حدثنا  متشابك.  عنصر  ألــف  من 

هذه العملية.
يضم كل عمل فني عدد ال يحصى من العناصر، 
قمت  أو  م��رس��وم��ة،  أو  ُمصممة  ك��ان��ت  س���واء 
أقوم  ثم  المختلفة.  رحالتي  تجارب  من  بجمعها 
شاشة  على  وجمعها  وتجهيزها  بمراجعتها 
مثلما  العناصر  ه��ذه  مستخدمًا  الكمبيوتر، 
به،  الخاصة  الرسم  وُفرش  بألوانه  الرسام  يفعل 

قبل أن أستخدم التقنية الرقمية. وتأتي النتيجة 
تتطابق  حيث  مستقر  غير  ع��ال��م  شكل  ف��ي 
الفوتوغرافية،  الصور  مع  المرسومة  الشخصيات 
(وهما  العادة  في  منفصالن  عالمان  يجتمع  و 

التصوير الفوتوغرافي والرسم).

4. كنت قد بدأت مؤخرًا العمل على النسيج. 
كيف هذا؟

بتطريز  قيامي  خالل  من  النسيج،  على  أعمل 
في  به  قمت  ال��ذي  العمل  ونشأ  المفروشات. 
السنوات الثالث الماضية من خالل تأملي الشديد 

لألعمال المنسوجة والمطرزة في الشرق.

ما هي نصيحتك للمصورين الناشئين؟
 ... المرئية  غير  األشياء  وإب��راز  بعرض  أنصحهم 
وإظهار تعقيد األشياء. ولكن قبل كل شيء، ال 
يجب أن ُيقدموا صورة يمكن أن ُتفهم في ثانية. 

فالجمال يكمن في التعقيد.

ما هي أهم أعمالك المقبلة؟
لقد قمت مؤخرا بتأسيس معرض ضخم ألعمالي 
في  األخيرة  العشر  السنوات  خالل  نفذتها  التي 
في  ال��رون  نهر  ضفاف  على  رينيه  الملك  قلعة 
وسُتعرض  للغاية،  ساحر  المكان  هذا  فرنسا. 
أعمالي التصويرية والمنسوجات في جميع أرجاء 
وسيستمر  القلعة.  في  موجودة  رائعة  غرفة   12

المعرض لمدة ستة أشهر، حتى 30 سبتمبر. 

الصفحة المقابلة: مجموعة أعمال متنوعة لمونتييل؛
هذه الصفحة: صورة لباسكال مونتييل (تصوير آر أوبادهياي)



الغرف خدمة 

منتجع فور سيزونز
مراكش، المغرب

يشهد منتجع الفور سيزونز بالمغرب عدد من الترتيبات 
الخاصة احتفاالً بالشهر الفضيل، وتشتمل هذه الترتيبات 

على إقامة بوفيهات حصرية وُمميزة لإلفطار، وتضم مجموعة 
واسعة من األطباق واألصناف التقليدية، فضاًل عن العروض 

الخاصة واألنشطة الترفيهية الُمقامة في المساء. كما يقدم 
"نادي األطفال" برنامج رمضاني خاص يعمل على تعليم 

األطفال كيفية ُصنع الفوانيس أو كتابة أسمائهم عليها 
باللغة العربية.

T: +212 5243-59200

www.fourseasons.com/marrakech

قصر اإلمارات
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

يدعو قصر اإلمارات ضيوفه في شهر رمضان الكريم لتناول 
اإلفطار والسحور في خيمة رمضانية ملكية تم بناؤها 

خصيصًا في منطقة كبيرة مفتوحة على مساحة 2,400 
متر مربع. وتضم الخيمة أربع مجالس خاصة وصالة مطلة على 

شاطئ البحر. وخالل النهار تستقبل هذه الصالة الضيوف 
وُتستخدم كمنطقة جلوس هادئة ُمطلة على بحر العرب، 

وفي المساء ُتعتبر مكانًا مثاليًا للسحور. وُتقدم هذه الخيمة 
قائمة طعام لذيذة باإلضافة إلى الشيشة العطرة. 

T: +971 2 690 9000

www.kempinski.com

المرح 
والسرور

الُمعاملة 
الملكية

فندق ريتز كارلتون 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

ل الفندق قاعة االحتفاالت إلى  بحلول شهر رمضان الفضيل، ُيحوِّ
مجلس خاص في زوايا القاعة كلها، حيث يتم إعادة تصميم هذا 

المجلس بشكٍل خاص احتفاالً بهذه المناسبة. ويقدم الفندق طوال 
شهر رمضان بوفيه خاص وُمميز لإلفطار والسحور، كما يتم إعداد 

قائمة طعام ُمخصصة تشتمل على أطباق من جميع أنحاء العالم. 
ويوجد أيضًا ركن خاص للعصائر والتمور، فضاًل عن الشيشة التي 

ُتقدم في السحور. وهناك عروض حّية ترفيهية ُيؤديها مجموعة من 
الفنانين العرب كل ليلة.

T: +971 4 399 4000

www.ritzcarlton.com/en/hotels/dubai/dubai-beach

الليالي 
العربية

ُنقدم إليكم العروض الحصرية والفريدة لعدد من الفنادق التي ستوفر لكم 
الكريم  رمضان  شهر  خالل  ُمميزة  تجربة 

عروض الفنادق في شهر رمضان
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وقفة في مدينة: راكابوشي
تذوق 

شابشورو
مصنوع من اللحم 

المفروم والبصل والفلفل 
الحار والطماطم وأوراق 

الكزبرة الطازجة. وهو 
أحد األطباق اللذيذة التي 
ُتقدم في هذه المنطقة، 

ويجب أن ُتجربها.

ب  جرِّ
طريق كاراكورام السريع

هناك بعض المناظر 
الرائعة على الطريق 

السريع في بلدة ناجر 
 وهونزا بمدينة 

راكابوشي، كما ُينصح 
بشدة القيام برحلة على 

هذا الطريق.

استمتع 
رحلة

يمكنك القيام برحلة 
إلى مخيم قاعدة 

الذروة، وهناك عدد من 
الخيارات، بحيث يمكنك 

التنزه هناك بسهولة 
فضاًل عن وجود مواقع 

التخييم الثابتة.

شاهد 
النقطة صفر 

لراكابوشي
هذه هي النقطة 

المالئمة للسياح لكي 
يستمتعوا بجمال واحدة 
من أعلى القمم الجبلية 

في العالم – القمة ال� 
27 األعلى في العالم.
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12 ساعة

القراءة
ستطرح الكاتبة 
كاري فريستون 
آخر مؤلفاتها 

 ”The Unlikelies“
في 6 يونيو 2017.

 EP Kaleidoscope قائمة الموسيقى  ستطرح فرقة كولْدّبْالْي ألبوم
في 2 يونيو 2017. وسيضم األلبوم خمسة مسارات، وسيشهد تعاون 

.Something Just Like This فرقة ذا شينسموكرز في أغنية

شاركونا بصور من رحلتكم على airarabia# أو بإرسالها برسالة مباشرة 
على airarabiagroup@ وسنقوم بدورنا بنشرها  

أول منطاد بالهواء
 الساخن

في مثل هذا اليوم 
قبل أكثر من قرنين، 

نجح األخوان جوزيف 
وجاك مونغولفييه 

في تحليق أول منطاد 
بالهواء الساخن 

مصنوع من الحرير 
والورق الرتفاع أكبر 

من 6 آالف قدم فوق 
السوق التجاري بحي 

أنوناي في فرنسا. 
وظل المنطاد ُمحلقًا 

في السماء لمدة 
عشر دقائق وسافر 
حوالي كيلومترين.

Grab: سيمكنك 

هذا التطبيق من 
إلقاء نظرة ُمسبقة 
على قوائم الطعام 

الخاصة بمطعم المطار، 
وتحديد الوجبات التي 
ستأخذها في المطار، 

وفي بعض األماكن. 
ويمكن أيضًا أن 

تطلب طعامك مقدمًا 
وتصحبه معك عندما 

تكون في طريقك إلى 
بوابة الصعود.

تطبيق  
السفر

يوم في 
التاريخ
5 يونيو 1783

طرائف – كانت غال 
غادوت حاماًل في 

خمسة أشهر عند 
تصويرها لفيلم “المرأة 

العجيبة”، واضطرت 
إلى ارتداء زي خاص، 

وتم إزالة بروز بطنها 
في مرحلة المونتاج.

1

أقدم بصمة قدم بشرية 
في تنزانيا

تم العثور على آثار أقدام بشرية في وقت مبكر في تنزانيا وُتعرف باسم 
أسترالوبيثكس أفارينسيس. ويعتقد العلماء أنها من أقدم آثار األقدام التي 

وجدت على اإلطالق، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 6.3 مليون سنة. ويأتي هذا 
االكتشاف بعد حوالي 40 عام من عثور عالمة الحفريات الشهيرة ماري ليكي 
وفريقها على آثار أقدام مماثلة في عام 1976، على بعد 150 متر شمااًل، في 

مقاطعة ليتولي بتنزانيا. ويعتقد الباحثون أن االستكشافين يعودان إلى نفس 
الحقبة، لُيشيرا إلى الكثير من المعلومات حول االقدام البشرية، وأنهم كانوا 

يمشون بشكل مستقيم، على الرغم من أن هذه األدلة محدودة.

@airarabiagroup بإمكانكم إرسال تعليق على تجربة سفركم معنا أو متابعة أخر األخبار و أحدث العروض من العربية للطيران

تحت العدسة

غال غادوت

أعمدة النور في
 روسيا

رُصدت مؤخرًا أعمدة 
ُمضيئة ملونة أو 

عوارض عمودية ُمضيئة 
في جميع أنحاء البالد. 
وهي عبارة عن أوهام 
بصرية موجودة في 

الغالف الجوي، وتحدث 
هذه الظاهرة عندما 
ينعكس الضوء من 
بلورات الثلج العائمة 

بالقرب من األرض. 
يمكن أن يأتي هذا 

الضوء من الشمس 
أو القمر، أو حتى من 

مصادر اصطناعية في 
بعض األحيان مثل 

أضواء الشوارع.

ستجد في هذا السوق 
القديم الذي يعود إلى 
القرن الرابع عشر جميع 
أنواع الحلي من الذهب 
والفضيات إلى التوابل 

والعطور وأكثر من ذلك، 
باإلضافة إلى مجموعة 
من المطاعم الرائعة.

1

أخر األعمال – في هذا الشهر سُيطرح فيلم “المرأة العجيبة” 
الذي سُتؤدي فيه النجمة غال غادوت البالغة من العمر 31 عام 
دور البطولة، وتعتبر أول امرأة تؤدي دور بطولة فيلم خارق في 

هوليوود منذ عقد من الزمان.

االقتباس – “أعتقد أن النساء بارعات في قدراتهن على إظهار 
ما يشعرن به ... وليس من الصواب أن ُتخبئ المرأة مشاعرها 

لكي تبدو قوية. لكني أريد أن أظهر للجميع من نحن ..... ”

السوق الُمغطى
إسطنبول، تركيا

هو أحد أكبر وأقدم 
األسواق المغطاة في 

تركيا، ويوجد به 61 شارع 
وأكثر من 4000 محل 
تجاري يبيع كل شيء 
من السجاد واألواني 

الفخارية إلى األثاث.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان 
 الكتشاف

 سوق

الخليلي خان 
القاهرة، مصر



المكان: جونيه، لبنان
ُيفتح المهرجان بعرض مذهل مدته ثماني دقائق لأللعاب النارية 

المتزامنة التي ُتطلق من البحر األبيض المتوسط. وُيقدم هذا 
المهرجان المتعة لجميع أفراد األسرة، كما يضم مجموعة متنوعة من 

الفنانين والموسيقيين وفنانين الشوارع والفنانين الدوليين. 
www.jouniehinternationalfestival.com

25 يونيو – 2 يوليو

مهرجان جونيه الصيفي 
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المكان: عمان، األردن
ُيقام هذا المعرض الفني 
من أجل بناء السالم بين 
الشرق والغرب، وُيشارك 

في المعرض 31 فنان 
معاصرة وناشئة من 12 

دولة في الشرق األوسط. 
وُيحَتفل في هذا 

المعرض باإلسهامات 
الهامة التي تقدمها 

نساء الشرق األوسط في 
السعي العالمي من أجل 

السالم والوئام.

جدول
الفعاليات

المكان: شيمال، الهند 
تحتفل محطة التلة الجميلة بهذا المهرجان كل عام بمناسبة بداية 
فصل الصيف في المنطقة. ويضم هذا المهرجان الذي يستمر 
خمسة أيام، مجموعة من العروض الموسيقية والعديد من األنشطة 
الترفيهية مثل معارض الزهور والمهرجانات الغذائية ومسابقات 
الرسم، وعرض األفالم وأكثر من ذلك. ُتزين المنطقة كلها من طريق 
المول إلى التالل، وُيشارك السكان المحليون والسياح في االحتفاالت.

المكان:  دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ُتقام بطولة السلسلة العالمية لالسكواش على 7 مباريات ُتقام في 

5 دول مختلفة. وتستضيف النهائّيات 8 العبين والعبات ممّيزين 
وساطعين تأّهلوا لهذه المرحلة الحاسمة ليتنافسوا على لقب 

النهائّيات الُمقام في القاعات الجديدة، المصنوعة من أفضل وأحدث 
أنواع الزجاج في أوبرا دبي.

worldseriesfinals.com

1 – 5 يونيو

مهرجان شيمال الصيفي

6 – 10 يونيو

بطولة نهائيات السلسلة العالمية 
لالسكواش

من 3 مايو إلى 14 يوينو

I aM معرض

8
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17 يونيو إلى 2 يوليو

كأس القارات

المكان:  في جميع أنحاء روسيا
هذه هي المرة األولى التي ستضيف فيها روسيا بطولة كأس القارات. 
وسُتشارك في هذه البطولة أربعة مدن مختلفة وهي: موسكو 
وسانت بطرسبورغ وسوتشي وكازان. وستكون هذه البطولة بمثابة 
مقدمة لكأس العالم لكرة القدم 2018. وُيعتبر الفريق المضيف 
مؤهل تلقائيًا، كما سينضم إلى هذه البطولة سبعة فرق أخرى.
www.fifa.com/confederationscup

29 يونيو – 2 يوليو

مهرجان كناوة للموسيقى العالمية

المكان:  الصويرة، المغرب
ينعقد المهرجان هذا العام في دورته التاسعة عشر، لُيقدم موسيقى الجاز 

والبوب والروك، باإلضافة إلى الموسيقى العالمية المعاصرة. وُيقام المهرجان 
بصفة سنوية ويضم مجموعة متنوعة من العروض التي ُتقدمها فرقة كناوة 

الموسيقية والفرق الفنية األخرى من جميع أنحاء العالم. ويستمر المهرجان 
لمدة أربعة أيام وُيقدم عروضًا في الشوارع، وعلى المسرح، وفي األسواق 

الصاخبة، فضاًل عن االحتفاالت الراقصة في الشوارع وغيرها.
festival-gnaoua.net/en

29 يونيو – 2 يوليو   

مهرجان روك ويرشتر

المكان: ويرشتر، بلجيكا
ُيركز المهرجان في األساس على موسيقى الروك باإلضافة إلى أنه 
يضم أيضًا مجموعة من فنانين الموسيقى الشعبية. ويعتبر واحدًا 
من المهرجانات األكثر شهرة في أوروبا، وقد فاز هذا المهرجان أكثر 
من مرة بجائزة أفضل مهرجان في العالم في المؤتمر الدولي السنوي 
للموسيقى الحية. وُيشارك في المهرجان هذا العام، مجموعة من 
الفنانين العالميين من بينهم لورد وإماجين دراغونس. 
www.rockwerchter.be/nl

25 يونيو

سباق جائزة باكو الكبرى 

المكان:  باكو، أذربيجان
ُيقام سباق الجائزة الكبرى الثانية الذي ُيعد أحدث إضافة إلى سباقات 
الفورميال 1 في أسرع حلبة سباق في العالم. وُتوفر حلبة هذا السباق 
الفرصة للمشجعين لرؤية المتسابقين العالميين المشهورين وهم 
يتسابقون حول الشوارع الخالبة بوسط مدينة باكو.  
www.formula1.com
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الصيام المعروف بشهر  المبارك  رمضان  نهاية شهر  تعقب  التي  اإلسالمية  االحتفاالت  أهم  من  هو 

عيد الفطر يعني أيضا االحتفال بالمحبة.   
الناس يعانق بعضهم البعض مع كلمة 

“عيد مبارك”

يتم  حيث  للعيد،  محدد  موعد  هناك  ليس 
ُيشير  الذي  القمر  رؤية  أساس  االحتفال على 

بداية شهر شوال إلى 

األق��ارب،  زي��ارة  بالعيد  االحتفال  يشمل  و 
ال��ف��ط��ر” والتي  ال��ص��دق��ة “زك���اة  م��ع إخ���راج 

والمحتاجين للفقراء  ُتعطى 

الفطر عيد 



8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

10   لقطات
صور ونصائح وحقائق عن 
السفر، والناس، والتاريخ، 
واألحداث

12   خدمة الغرف
ُتوفر لكم هذه الفنادق 
الفاخرة تجربة ُمميزة وفريدة 
م خالل شهر رمضان الُمعظَّ

14   مقابلة
ُيخبرنا الفنان الفرنسي 
باسكال مونتيل عن 
الحياة والفن والتصوير 
الفوتوغرافي

30   متعة الحياة ف 
برشلونة 
تعرف على األطعمة اللذيذة 
والهندسة المعمارية 
والحضارة العظيمة في 
المدينة

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

36  مدينة الجمال بيروت
إنها عاصمة لبنان التي تضم مزيجًا تاريخيًا فريدًا 

فضاًل عن طعامها الشهي وأسواقها التجارية 
وهندستها المعمارية وطبيعتها الساحرة

24  48 ساعة في يريفان
بالرغم من أن تاريخها يعود إلى 005.3 سنة، 
إال أنها أكثر بكثير من مجرد مدينة تاريخية 

وأثرية عظيمة

18 موسم شهر رمضان واألعياد
مع قدوم شهر رمضان الُمعظم، 
استعد لالستمتاع بالتجول بعد 

اإلفطار في أفضل خمسة أسواق ليلية 
ُنرشحها لك

  
SOHAR +968 2 6642582

KHUWAIR
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موسم شهر رمضان واألعياد
نعرض عليك خمسة أسواق رمضانية من جميع انحاء 
العالم، حيث يجب أن تزور إحداها على األقل في شهر

48 ساعة في يريفان

العاصمة األرمينية هي أكثر بكثير من مدينة تاريخية 
وأثرية عظيمة

48 hours in Yerevan
 The Armenian capital is so much more than
just a historic marvel

‘Tis The season
 This Ramadan, here are five night markets
 that should be on your must-visit list
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