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m o s t a r :  t h e  s t a r  o f  t h e  s h o w
 A gem in southern Bosnia & Herzegovina
 that boasts of architectural marvels

 D i s c o v e r  B a k u
 Asia meets Europe at this city located
on the shores of the Caspian Sea
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Dear readers, it gives us immense pleasure to present 

to you, yet another issue of Nawras. Read about 

the star of the show Mostar  — a gem in Bosnia and 

Herzegovina on page number 20. Azerbaijan’s capital 

of Baku is the architectural love child of Paris and 

Dubai. Read about Baku on page number 26. With 

graceful domes and clusters of chimneys on its tiled 

roofs, Lviv is a central European city with a fairy tale 

charm. On page number 32, we take you through 

the cobbled streets of Lviv’s mesmerising UNESCO-

protected old town. As always, it is our endeavour 

to bring to you stories about the most sought after 

destinations from across the globe. We hope this issue 

inspires you to fulfil your travel dreams.

on the cover
A souvinir shop in Old 
City, Baku

Photo: Alamy

Air ArAbiA flies 4 times A week to 
bAku stArting from mArch 16. 

m o s t a r :  t h e  s t a r  o f  t h e  s h o w
A gem in southern Bosnia & Herzegovina 
Mostar boasts of architectural marvels 

4 8  h o u r s  I n  B a k u
Asia meets Europe at this city located 
on the shores of the Caspian Sea
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Happy reading,

pranav Kulkarni

editor
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The Camel track was the 
first to host Thoroughbred 
racemeeting in Dubai in 1981.

The $30m race day is held at 
Meydan Racecourse on the last 
saturday in March.

It offers nine races, consisting of 
eight Thoroughbred contests and 
one Purebred Arabian contest.

duBai worLd cup, duBai, uae

1 2 3

the short List

The Meydan Racecourse will host the world’s finest horse race on March 30, 2017



events 
caLendar

Where: abu Dhabi, uae
Aiming to spread cultural awareness, the event celebrates 

classical art and culture from the East and the West. 

Previous performances include Shakespeare’s Mid-summer 

Night’s Dream, exhibitions by the Shaolin Monks etc.

www.abudhabifestival.ae

Where: Barka, 
oman
The biggest salsa 

event in Oman, 

professional 

dancers and 

instructors from 

all over the world 

attend the fest 

to set workshops 

and organise 

spectacular shows 

accompanied by all 

night dance parties. 

www.omansalsafes-
tival.com

Where: Doha, Qatar
Celebrating Afghani traditions, the Museum 

of Islamic Art Park in Doha dedicates the 

day to kite flying accompanied with live 

music, dancing and traditional food fare. 

www.worldtravelguide.net

march 1

Abu Dhabi Festival

march 1

International Salsa and 
Dance Festival

march 1

Kite Festival

airarabia.com
10

Where: pakistan
To welcome the season of spring, regions 

in Pakistan fill the skies with colour during 

Basant. Beautiful, handcrafted kites are 

flown and the sessions are accompanied 

with music and local delicacies.  

march 1

Basant

Where: Dubai, uae
Covering over 30 of the city’s highly rated 

restaurants, celebrity chefs and cuisines created 

to delight the gastronomic senses, the annual 

event is one of the biggest of its kind in Dubai.

www.tasteofdubaifestival.com

Where: 
Moscow, 

russia
Considered 

Moscow’s 

prestigious 

drama, ballet and 

opera festival, it 

showcases the 

best premiers 

and caters to 

all genres of 

theatre arts and 

incorporates 

the prestigious 

National Theatre 

Awards.

www.eng.
goldenmask.ru

Where: India
Considered a festival of colours, the day is observed 

to welcome the spring season. People throw colour 

and water upon each other and the festival is marked 

with general feasting and celebration. 

www.holifestival.org

Where: Dubai, uae
A non-profit cultural scheme, exhibitions 

from over 75 galleries are carefully curated 

for visitors in this week-long event. It also 

includes performances and educational 

workshops designed especially for art lovers. 

www.artdubai.ae

march 14

Taste of Dubai

march 24

Holi

march 20

Art Week Dubai

march 25

Golden Mask Festival

airarabia.com
11

events
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snapshot

The Dubai 

international Horse 

fair is a dedicated 

platform for 

equestrian industry 

professionals, 

horse owners 

and equestrian 

enthusiasts to meet 

experts and examine 

the latest equipment 

for equine care.

1

Takes place twice a 

year. Spoga Horse 

Cologne is an 

international trade 

fair for horses and 

equestrian-sports. 

The exhibition is 

generally open only 

to trade visitors.

2

NEW RELEASE – Emma Watson stars as 

Belle in her new movie Beauty and the Beast 

releasing on March 17. It is the retelling of the 

popular fairy tale of the same name.

THE QUOTE – I don’t have perfect teeth, I’m 

not stick thin. I want to be the person who 

feels great in her body and can say that she 

loves it and doesn’t want to change anything. 

TriViA – 

Emma Watson 

is a health 

freak. Not 

many know 

that she is a 

certified yoga 

and meditation 

instructor.

COLOGNE

Generally found 

in tropical and 

sub-tropical 

waters, the 

stream-lined 

torpedo shape 

of the fishes 

helps them to 

gather enough 

underwater speed 

to break through 

the water surface. 

Their large, wing-

like pectoral fins 

help them remain 

airborne. There 

are 40 known 

species of flying 

fish and their 

ability to take 

flight is a defence 

mechanism to 

escape predators.

1
MINUTE

GUIDE TO
FLyING FISHES

DUBAI

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

Focus on

Emma Watson

2 Ways
to explore  
Horse Fairs

The Airselfie
Claimed to be the first portable flying camera, this pocket-
sized drone is an innovative concept that helps capture photos 
and videos without the aid of any selfie stick or encumbering 
mechanism. Designed by an international team comprising of 
developers and engineers from Shanghai to Italy, the simple-
to-use minuscule quad-copter fits in the palm of the hand and 
can fly for three minutes to click the perfect selfie.

Galle, Sri Lanka
SEE

Flag Rock. Easily 

the most popular 

place to catch a 

sunset. This is the 

southernmost end 

of the fort which 

once served as 

a Portuguese 

bastion. 

EAT 

Royal Dutch Cafe. 

The owner is a 

charming storyteller 

who serves tea 

and coffee in 

various flavours 

of cinnamon, 

cardamom and 

ginger.

RELAX 

Lighthouse 

Beach. Located 

on the east side 

of the Fort, this 

beach is one of 

the best places to 

enjoy a dip after 

a long sweaty 

day.

12 hours

SHOP 

Old Railway.

The delightful 

cafe-cum-

store is the 

best place to 

find locally 

made clothes, 

décor items 

and souvenirs.

Day IN 
HIsTORy

March 14, 
1879

Albert Einstein 

was born on 

March 14, 1879 

in Germany. 

recognised 

as one of 

the greatest 

physicists of 

all times, he 

developed the 

general theory of 

relativity which 

is considered 

one of the 

two pillars of 

modern physics 

besides quantum 

mechanics. 

THE BIRTH OF
EINSTEIN

traveL app
MyTSA app is one 

of the best ways 

to know about 

travel delays. It 

scores better 

over other apps 

for efficiently 

calculating the 

wait times for 

security checks at 

domestic airports 

and shows 

delays across 

the country.

tHe reaD

Katie Bayerly 
is releasing her 
latest fiction A 
Psalm of Lost 

Girls on  
March 14.

MUSIC PLAYLIST Canadian singer-songwriter Nelly Furtado 

is set to release her upcoming sixth studio album The Ride 

on March 31, 2017. Largely produced by Grammy Award 

winner John Congleton, Furtado has already released the 

lead single from the album “Pipe Dreams”.

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

HoLIDAy ApArTMEnTS
Designed to make you feel at home, these apartment hotels 
let you check-in and out any time of the day

SOMeRSeT WeST BAy

DOHA, QATAR

Located at the Diplomatic area of Doha, 

the upmarket high-rise apartment is ideally 

situated. It is approximately eight km from the 

Museum of Islamic Art, a 13- minute walk  from 

the City Center Doha shopping mall and only 

seven km from the Souq Waqif market. The 

best features of these bedroom apartments 

are the floor to ceiling windows which give 

uninterrupted views of the city.  

Diplomatic Area, Doha, Qatar

T: +974 4420 3333

www.somerset.com

History 
apart

swanky stay

Holiday 
Uninterrupted

MARinA HOTeL ApARTMenTS

DUBAI, UAE

Situated close to Dubai Marina and a short walk away 

from the island of Palm Jumeirah, this spacious, upscale 

apartment is self catering. It is approximately nine km from 

Ski Dubai, the city’s indoor skiing destination and 10 km 

from the Mall of the Emirates, making it perfect to fit in fun 

and shopping. It also includes plush, modern furnishings and 

has a swanky outdoor pool. Keeping in mind your health 

needs, it comes with fitness facilities, a gym, sport court, a 

sauna and a steam room.

Marina Walk, Dubai Marina, near the waterfront, Dubai, 

United Arab Emirates; T: +971 4 399 6644

www.marinahotelapt.com

pALAzzO AL VeLABRO

ROME, ITALy

The best thing about this apartment hotel is the 

building which dates back to the 17th century. 

Renovated to suit modern purposes, the 

contemporary hotel is 1.5 km from the Colosseum 

and 3.7 km from the Sistine Chapel. The centuries-

old building has comfortable modern studio 

apartments fitted with modern appliances and 

serviceable kitchenettes. The beautiful terrace is a 

treat during the evening.

Via del Velabro, 16, 00186 Roma, Italy

T: +39 06 679 2758

www.velabro.it



With a name that means ‘infinity’, it 

is no wonder that there’s no end to 

Chef Khulood Atiq’s gastronomical 

genius and warm hospitality. With 

a charming smile, she dishes out 

interesting snippets about the towering 

responsibility of being the United Arab 

Emirates’ first female national chef.

How did it all start?

I am from Dubai and have been 

cooking since a young age. My first 

break was as an assistant to Chef Ali on 

a cooking show that was aired on Sama 

TV in 2008. Post this, I was employed 

as an Emirati-speciality chef at Mina Al 

Salam, Jumeirah Group. Eventually, my 

work got noticed and i started hosting 

my own cooking shows, Sarareed 

Khulood and Sarood Khulood on Abu 

Dhabi TV. I have also written a book, 

Sarareed, which traces Emirati cuisine 

that’s inspired by the country’s varied 

topography comprising both the sea 

and desert land. 

Do you think your upbringing has 

played a key role in your cooking style?

I come from a family of fisher folk. We 

live near the sea and use it a source 

for our food. Needless to say, I love all 

kinds of seafood: grilled, fried, cooked 

in gravy and served with rice. I have 

also learnt a lot from my mother and 

grandmother, I grew up observing 

them in the kitchen. The recipes that 

they handed down to me are very 

close to my heart and I try to translate 

their love for food and hospitality in 

my cooking.

What do emiratis like to eat?

Most Emirati people follow this pattern: 

breakfast is the main meal then there 

is iftaar time at home and dinner we 

usually eat outside to try many cuisines. 

Cities like Abu Dhabi, Dubai and 

Sharjah are blessed with restaurants 

serving cuisines from around the world. 

But for me, I prefer home food. I stop 

my kids from indulging in too much 

junk or fast food as well. My personal 

favourite restaurants are Sambusek 

at Rosewood Abu Dhabi and Byblos 

Sur Mer at intercontinental Hotel 

Abu Dhabi.

What are some of the challenges you’ve 

faced? How did you counter them?

Being a chef can be a glamorous job. 

But, it requires a lot of hard work. 

Cooking for family is different from 

cooking for large banquet parties. A 

lot of people didn’t take me seriously 

because I am a woman—they assumed I 

wouldn’t last long. Starting out, salaries 

are low. But, I was never in it for the 

money. I just want to show the world 

what Emirati food is all about. When all 

else fades, it is passion that comes to 

your rescue. When you allow passion 

to drive you, these seemingly tough 

hurdles just melt away. I try to convert 

the obstacles into opportunities 

for success.

How important is the support of family?

It is paramount! And I believe it is so 

for all professions. My family is the 

wind beneath my wings. They’ve 

understood and given me space 

to pursue my career. There have 

been times when I’ve missed family 

vacations, iftaar gatherings and even 

my brother’s wedding! But, most of 

all, I’m strengthened by the support of 

my kids. They accompany me to work 

occasionally. My son often says, “Mom, 

I am so proud of you because you are 

a famous chef in my country, I love you 

so much!” My daughter, on the other 

hand, aspires to be a chef just like me. 

Every year, they cook with me on my 

TV show for at least one episode! 

Opposite page: Chef Khulood Atiq with 
her recipes

FooD ArT

teXt BY ananYa BahL

Making history with every meal seems to be the motto of the UAE’s first female 
national chef Khulood Atiq

interview
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A large tufa cascade on the 
Trebizat river, Kravica waterfall is 
a major tourist attraction.

Its height is 80 feet and the radius 
of the lake at the base of the 
waterfall measures about 390 feet.

Popular for swimming and 
picnic activity, tourists from 
across the globe frequent it.

kravica waterfaLLs

1 2 3
Located in Bosnia and Herzegovina, the waterfall is famous for its riveting beauty

destinations
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A gem in southern Bosnia and Herzegovina, Mostar boasts of 
architectural marvels and a rich cultural heritage enveloped by a quaint and

breezy vibe

SHoW

escape

The Star of the
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escape

Picture this: a quiet settlement, 

dressed in shades of cream and 

grey stone that’s accessorised with 

occasional bursts of bright colours, 

has an azure river flowing right 

through it. The huddled houses seem 

to shield themselves from the sun with 

rust-coloured roofs—almost as if they 

were hats! All around this township 

are rolling green hillocks which seem 

to nestle it in a cozy embrace. Just 

when you seem to be totally taken in 

by this picture-perfect and peaceful 

scenery, your eyes notice something 

odd. There’s a man standing on the 

railing of a bridge, ready to take the 

plunge into the gushing river below. 

you snap out of your trance and 

immediately call out to the nearest 

person for help. Except that, you’re 

met with surprised—but friendly—

eyes all around. Relax, the man is a 

escape

professional diver who happens to be 

taking his usual stance on a UnESCO 

World Heritage Site-listed bridge. 

Confused? Mostar, the cultural capital 

of the Herzegovina region, has a habit 

of pleasantly surprising even the most 

seasoned travellers, and there’s more 

in its kitty!

BRiDGe THe GAp

The city gets its name from the 

Mostari who were the guards in 

charge of the afore-mentioned bridge 

or the Stari Most. Flanked by two 

towers on either side, it served as a 

check-point for the Ottomans on an 

important trade route. The diver, one 

of many from the Mostar Diving Club, 

is a regular fixture who dives from the 

bridge’s central tip which is located 

twenty-one metres above the waters 

of the Neretva river flowing below. 

Previous page: The Old Bridge, Stari 
Most, with emerald river Neretva; 
Opposite page: A city street Right: A 
mosque in Mostar,Bottom: Souvenir bazar 
by the Mostar Bridge

If you love adrenaline-boosting 

activities, give this a try, but not 

before you go through a brief training 

first. Also called Old Bridge, it was 

built in the 15th century and displays 

pre-Ottoman, eastern Ottoman, 

Mediterranean and western European 

architectural features. The bridge 

is quite steep, so make sure you 

wear comfortable footwear. It was 

destroyed in in the early 90s during 

the civil war, however was rebuilt in 

2004 and serves as a reminder of the 

city’s reunification. Not far from the 

bridge is a stone with the words ‘Don’t 

forget’ engraved on it where you can 

stop for a moment to remember those 

who perished during the war. 

Another bridge, the ‘Crooked 

Bridge’ or Kriva Cuprija, is a much 

smaller version of the Stari Most 

and older than it, too. It is said to 

have been a precursor to the iconic 

Old Bridge and served to develop a 

blueprint for its construction.

A WeALTH OF KnOWLeDGe

The city isn’t called the cultural capital 

for nothing. It offers visitors a plethora 

of museums and art establishments 

to choose from. For instance, the 

Croatian Lodge “Herceg Stjepan 

Kosača” is named after a 14th-century 

Herzegovinian nobleman and is home 

to a public library, café and a music 

school. From March to May every 

year, it hosts the Dani Matice Hrvatske 

art event. The Old Bridge Museum 

is housed in the eastern tower of 

the Stari Most and offers visitors a 

glimpse of the construction of the 

architectural marvel. The Cultural 

Centre Okc-Abrasevič is powered by 

the youth of the city and organises 
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Mostar

Air ArAbiA flies 
thrice A week from 
shArjAh to sArAjevo 
stArting from  
22 mArch.  mostAr 
is 2 hrs 9 mins AwAy. 

the Mostar Intercultural Festival every 

summer that showcases exhibits 

in cinema, theatre, music, etc. and 

gathers artists from across Europe. 

As if this weren’t enough, Mostar is 

home to the Museum of Herzegovina, 

Mostar National Theatre, Croatian 

National Theatre, Pavarotti Music 

Centre, French Cultural Centre, 

Puppet Theatre, The Hamam Museum 

and the list goes on!

OLD iS GOLD

Saunter through the cobbled streets 

of the Old City to feel like you’re a 

merchant from the medieval era. 

At its heart is the market or čaršija 

where you can haggle away to make 

rugs, painted plates, engraved pots, 

memorabilia and copper items your 

prized possessions. The Old City 

can also make you feel like a lover 

lost in time because of its romantic 

ambience—amble along its quaint 

alleys hand-in-hand with your special 

someone and stop by at one of the 

delightful restaurants and cafes like 

Šadrvan. Try their traditional Bosnian 

food including grills, soupy Begova 

corba and cevapcici sausages. Don’t 

forget to sample some baklava and 

Bosnian coffee while you’re at it. To 

add to the Bosnian feel, the staff 

is dressed in traditional attire. Try 

beginning your exploration of the 

Old City early in the morning to avoid 

tourist traffic.

SAy A pRAyeR

A gated courtyard will lead you 

to the 17th-century Koski Mehmed 

Paša Mosque. Drawing beauty from 

simplicity, this Ottoman-built mosque 

is decorated with some rugs and 

QUICK GETAWAyS:
KRAViCe FALLS: Located 
40km south of Mostar, these 
glorious waterfalls comprise 
about 20 cascades that 
plummet 30m-deep into a lake. 
They’re spread in a semi-circular 
shape and are a natural wonder. 
Surrounded by fig and polar 
trees, the area is wonderful for 
picnicking. Spring time is the 
best for a dip in its waters.

BLAGAJ: Just outside the city, 
on the South-eastern side is 
Blagaj. Its soothing climate is 
a treat and the main attraction 
is the Blagaj Tekija or Dervish 
monastery that’s situated on 
the banks of the sparkling 
Buna river. Washed in white, it 
displays a mix of Ottoman and 
Mediterranean architecture. 
you can learn about the dervish 
culture within the monastery 
and have a relaxing meal at its 
charming restaurant.

stained glass windows. But, what 

people really come here for are the 

sweeping views of the Stari Most 

and Old City. As they say, “no pain, 

no gain” and it is true here too: you 

have to climb a really tall minaret but 

the view makes it all worth it. After 

a fun photo-clicking session, you 

can lounge in the mosque’s pleasant 

courtyard which has a splendid 

fountain and tea stall. Then there is the 

Cejvan Cehaja Mosque which is often 

considered to be the oldest mosque 

in Mostar. It is unique because it’s the 

only one whose minaret is situated on 

the left of its entrance. The Tabacica 

mosque was built in the 1600s and is 

named after the ‘tabaci’ or tanners 

who would come here to pray since 

their workshops were close by. It has 

a twenty-metre tall minaret and a 

small stream of the Radobolja river 

flows below it.

Mostar is also home to the Church 

of St. Peter and Paul. It was built in 

about 1874 and served as a major 

centre for the Catholic religion in the 

region. Within its complex are stored 

more than fifty-thousand books of 

religious and cultural importance, 

some of which are extremely rare. 

The building also houses a collection 

of works by Italian artists of the 16th 

and 17th centuries as well as some 

contemporary art exhibits.

GeT STReeT SMART

years of civil unrest birthed a 

movement of alternative art in the 

city. This resulted in the creation of 

murals and other street art all over 

Mostar. The Street Arts Festival 

Mostar is at the helm of it all. Their 

aim is to create a stable multicultural 

artistic platform for young people 

in the city. The public spaces in the 

Mostar are the canvases of these 

artists who are using this urban 

initiative to communicate with the 

general population of the city. It is 

seen as a way to liven up the cream-

coloured walls of the city. They keep 

having events throughout the year, 

the details of which are put up online.

HOMe iS WHeRe THe HeART iS

Another feather in the hat of 

Mostar’s glorious architectural 

portfolio is its set of unique houses. 

Declared a protected monument, the 

Muslibegovič House is a fine example 

of Ottoman architecture. It is now a 

luxury hotel and museum. White-

washed walls, wooden furnishings 

and Ottoman rugs are this property’s 

hallmarks. Biscevica House is another 

remnant from the Turkish period. It is 

a private residence that exists like it 

did in the 1600s. One portion of the 

house is supported by just two pillars! 

The Svetozar čorovič House was built 

in 1874 in neo-Renaissance style. It’s 

named after the great Herzegovinian 

novelist who lived here and is now a 

writer’s home museum. 
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If you want to 
feel the historical 
pulse of Baku, 
Shah Hotel inside 
the Old City is a 
great choice for 

its location close 
to the palace, 
museums and 
the mosque. The 
fountain Square 
full of cafes, bars 

and shopping 
malls is within 10 
minutes walking 
distance from 
the Old City 
gate.

teXt BY priti zararia

The Port city of Baku is located on the shores of the Caspian Sea where Asia meets 

Europe. Since ancient times, rich natural reserves have played an important role in Baku’s 

history. The city further prospered being in a favorable location in the middle of the 

silk trade routes. After the discovery of some of the largest oil reserves in 19th century, 

investors from the world over brought in the wealth to Baku, reviving the limping 

economy of the country. The breathtaking urbanization along the shores of Caspian 

coastline is the result of the relentless industrial development throughout the Absheron 

Peninsula after the oil boom. The British journalist James Dodds Henry who traveled to 

Baku in 19th century observed: “If oil is the king, Baku is its throne”.

Inside Flame 
Towers is 
a signature 
address in 

Baku. This fancy 
upscale hotel 
features city’s 
most exquisite 

dining options 
from chic bistros 
to juice bars 
besides state-
of-the-art rooms 
and serviced 
apartments.

FAiRMOnT HOTeL 

SHAH HOTeLWHErE To STAy

Asia meets Europe at this city located on the shores 
of the Caspian Sea

48 Hours In
Baku
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While glistening towers greet you 

upon arrival, the Old City is the soul of 

Baku. The medieval centre with narrow 

streets, congested buildings and tiny 

courtyards surrounded by thick walls 

has survived to tell the historic tales. 

Much of the medieval defensive walls of 

the Inner City (Icheri Sheher) have been 

restored to its original glory. The 12th-

century Maiden Tower (Giz Galasy) 

is a prominent structure inside Icheri 

Sheher but the Palace of the Shirvan 

Shah is the highlight. Visit the 15th 

century sandstone complex and admire 

the Diwankhana, smaller courtyard, the 

mausoleum and the palace bathhouse. 

The impressions of glorious silk route 

days are evident in the remains 

Previous page: Souvenir shop at Baku, Opposite 
page top: Baroque Fountain square; Opposite 
page bottom: Baku city street, Top: Monument 
to heroes

of caravanserais and bathhouses 

scattered around the Old City. Built in 

15th century, the Multani Caravanserai 

was constructed for Indian merchants 

whereas the Bukhara Caravanserai 

served the travelers from Central Asia. 

Walking is the best way to explore the 

Icheri Sheher. you will be fascinated 

to discover the Zoroastrian, Sasanian, 

Arabic, Persian, Shirvani, Ottoman 

and Russian influences interlaced 

beautifully within the walls of the city. 

Spend a leisurely afternoon sipping 

on local tea at one of the genuine 

Azeri “chaykhana” (teahouse) inside 

the Old City. you can order from a 

range of teas blended with herbs and 

spices. The tea spiced with thyme 

accompanied with a bite of Baklava 

will take you back in time.

The Fountain Square greets you 

as you come out of the gates of 

the Old City. The square derives its 

name from the presence of dozens 

of fountains in all kinds of shapes, 

sizes and styles. The square lined with 

many boutiques, restaurants, shops, 

cafes and souvenir shops is the most 

lively place in Baku. It is a public 

gathering place for tourists as well 

as for locals. This is the best place for 

people watching!

Night
Because of the sizable expat 

community and business travelers 

who visit Baku, the city boasts a 

vibrant nightlife. Head to one of the 

‘Azerbaijan-style’ discos and feel the 

pulse of this urban oasis thriving on 

oil money. Bar Eleven located on the 

eleventh floor of Park INN hotel is 

worth checking out for the stunning 

panorama of Baku Bay.

daY 2

 

Urban Baku stands at par with some of 

the glitziest metros in the world. The 

architectural marvels of Baku now rub 

shoulders with those of Las Vegas and 

Dubai. Visit Baku’s downtown seafront 

and stare into the horizon lined with 

skyscrapers. The Flame Towers is the jaw-

dropping masterpiece of the capital. They 

are the tallest buildings in Baku. The three 

tapering towers are designed to create an 

illusion of a vast fire. The towers covered 

with LED screens display the movement 

of a fire which can be seen from any point 

in the city.
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EAT STrEET
ART GARDen 
ReSTAuRAnT: located in the 
heart of the historical quarter 
is an ideal place for late lunch 
after a tour of the Old City. 
Decorated in tribal style with 
carpeted walls, this upscale 
restaurant is famous for 
authentic Azerbaijani cuisine. 
Some of the must try Azeri 
dishes include Lula kebabs, 
Azeri Fesenjan, Turshi Gorma 
served with aubergine dip, 
crispy fresh herbs, salad and 
pickled cherries.

FiRuze ReSTAuRAnT: 
Located near the Fountain 
Square, Firuze Restaurant 
is a reasonable alternative 
for traditional cuisine. The 
interior is stylishly decorated 
with local paintings and 
carpets, adding warmth 
to the place.The extensive 
menu carries Azerbaijani, 
European, Georgian and 
Mexican dishes. Must try 
includes Kutabs with Lamb & 
Herbs, Quail Kebabs, Kufte-
Bozbash and Dushbere Soup.

Air ArAbiA flies 4 
times A week to 
bAku stArting from 
mArch 16. 

Opposite page top: Icheri Sheher; Opposite page 
bottom: Summer Cafe, Top(cloclwise): Flower 
shop at Baku, Architecture in the city, Street 
musicians in Baku

Heydar Aliyev Cultural Center is 

another striking landmark in Baku. It 

has received international fame for the 

architectural excellence and has become 

the postcard picture of Azerbaijan. 

Designed by Iraqi-British architect Zaha 

Hadid, the distinctive structure appears 

flowing in a curved style which folds 

in a single continuous surface. Do not 

miss the Azerbaijan’s History Exhibition 

inside the museum. The center also 

features miniature sculptures of famous 

landmarks of Baku making it a must-visit 

in the capital.

Carpet weaving is considered one of the 

oldest craft forms and Azerbaijan Carpet 

Museum is curated to highlight the 

ancient weaving techniques. The museum 

displays more than 10,000 exhibits 

including carpets, ceramics, metal pots 

and jewellery. Visit this unique museum 

which boasts of rare carpet collection 

from 17th to 20th centuries. The shape of 

the building in the form of a folded carpet 

is a striking tribute to the ancient craft.

The Baku Boulevard is the urban street 

which runs parallel to the seafront starting 

from the National Flag Square ending at 

Freedom Square. The promenade was 

developed after the Baku oil barons built 

their mansions along the Caspian shore in 

1909. Cycling is the best way to enjoy the 

more than 25km stretch of Bulvar. The 

multi-story Park Bulvar shopping mall 

is the most popular attraction besides 

Baku Crystal Hall and Baku Ferris Wheel. 

The Bulvar lined with cafes and fountains 

is popular with locals as well as tourists. 

Another exciting option is to take an 

evening Caspian Cruise and sail around 

the coast line. The 40 minute boat tour 

gives an opportunity to click awesome 

pictures of the glittering panorama of 

Baku’s ever-changing cityscape. The 

illuminated Flame Towers will leave 

you speechless.  

eXpLore



discover

Lviv fuses its inherent Ukrainian character with a 
Central European charm, making sure tourists 

keep coming back for more

IT Up!
Lvivin’

teXt BY ananYa BahL
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“I’m glad you’ve warmed up to Lviv’s 

coffee culture! Do you want another 

piece of Syrniki?” Katerina asks with a 

warm smile. I am almost done with my 

second cup and contemplating a third 

— in my defence, coffee in Ukraine is 

irresistible — so her statement totally 

fits the occasion. We are in Ploshcha 

Rynok, the market square, sipping 

on our brews just like several others. 

Some people are reading newspapers, 

others are chatting away while some 

choose simply to take in the morning 

breeze. Katerina, a friend of a friend, 

has very graciously offered to take me 

around her city. If there’s one thing 

you should know about the locals, it is 

that they take their Ukrainian identity 

very seriously and are proud of Lviv or 

anything associated with it—even if it’s 

a quark pancake also called Syrniki!

We walk around taking in the colour 

pop of the building facades — almost 

every pastel hue and dark tone can be 

seen here. At several points in history, 

Lviv was occupied by Germany, 

airarabia.com
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Austria, Poland and Russia before it was 

eventually included in the territory of 

Ukraine. This is probably why it flaunts 

diverse architectural styles. These are 

best exemplified in the courtyards and 

buildings of the 44 tenement which 

comprises numbered houses, each with 

a significant architectural style. We 

walk past Number four or Black House 

which Katerina says is one of the most 

famous structures in the square. Built 

in the 16th century, it’s a fine example 

of Renaissance style architecture. 

its front façade was erected with 

sandstone which darkened over the 

years giving it an iconic look. There are 

some remnants of the city’s original 

Gothic buildings as well. Number two 

(Bandinelli Palace) and six (Kornyakt 

House) form the Lviv History Museum 

where i soak in the gorgeous italian 

courtyard, King John III Sobieski’s royal 

chambers, rococo furniture, beautiful 

hardwood floors and the historic 

audience hall where the Eternal Peace 

Treaty of 1686 was signed.  Number 

eight exhibits Empire-style architecture 

while Number 40 is done up in Baroque 

style. Walking around, I can’t help but 

wonder how so many of these buildings 

have survived two World Wars and the 

erstwhile USSR’s compulsory Soviet-

style housing! This market square along 

with the Old Town was recognised as a 

UNESCO World Heritage Site in 1998.

Katerina suggests that we take the 

high road — quite literally — and so we 

head to Vysoky Zamok which is the 

Opening page: Lviv City Centre; Opposite 
page top: Residents and tourists against 
Lviv’s colourful tram; Bottom right: A 
souvinir shop in a tram, Bottom left: 
Decorative bells with Lviv city symbols

highest point in the city. Perched on 

Castle Hill (the original castle is now in 

ruins), it provides magnificent vistas of 

the city below. From a height of four-

hundred metres, the cityscape looks 

like a child’s colouring book! Or better 

still, straight out of a fairy tale. Maybe 

Cinderella was running to get home 

before midnight through these very 

cobbled streets? Hold on, did I just spot 

her? I realise that my mind is playing 

games with me. Firstly, there is a 

sprawling post-card worthy panorama 

of Lviv in front of me and secondly, all 

the walking and hiking has gotten me 

hungry. We walk back to the market 

square where an interesting experience 

awaits us. Fest! is a chain of thematic 

restaurants founded by Andriy Khudo, 

yurko Nazaruk and Dmytro Gerasimov. 

Their flagship restaurant, Kryjivka, is 

designed as the last hiding place of 

the Ukranian Insurgent Army from the 

times of World War II. Kalashnikov 

models, war memorabilia, bunkers 

Housed in 
a restored 
UnESCO World 
Heritage Site-
listed building, 

the Leopolis 
Hotel is home 
to 72 rooms 
including 
three suites 

and executive 
suites. Done 
up in pastel 
colours, warm 
lighting and 
Italian furnishing, 
the property 
has a soothing 
ambience. 

Located close 
to the Market 
Square, the 
Swiss Hotel is 

done up in a 
classic fashion. 
It offers respite 
in the form 

of luxuriously 
done up rooms. 
Its restaurant, 
Valentino, serves 
a magnanimous 
breakfast spread 
and a special 
Ukrainian brunch 
every Sunday.

SWiSS HOTeL

LeOpOLiS HOTeLWHErE To STAy

discover

and secret passageways make up its 

décor. Online, its address is listed as 

“somewhere in Rynok Square” which is 

why I am happy to have Katerina with 

me. We devour Pierogi dumplings and 

borscht, take a couple of photos in 

uniform and resume our exploration of 

the city.

On our agenda is the Lychakiv 

Cemetery. To reach it, we hop onto Tram 

7 from the city centre. It is considered 

a necropolis of Lviv’s nobility, 

intelligentsia and war heroes. These 

include Ukrainian, Polish and American 

nationals. Respected nationalist poet, 

ivan franko was laid to rest as here 

as were Soviet gymnastics legend 

Viktor Chukarin and early 20th century 
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Clown play at a street fest

opera star Solomiya Krushelnytska. I 

can’t help but introspect life here, I’m 

spending time amongst some of the 

greatest people to ever walk these 

grounds. I take a moment or two to 

reflect on the works of Ivan Franko. 

Using the internet, I read aloud a few 

translated lines of his poetry— “…Don’t 

harbour regrets for what is done, and 

which, for good or evil, can never be 

undone.” The cemetery also houses a 

Ukrainian National Army Memorial and 

a Field of Mars war memorial in honour 

of Soviet soldiers. Since the Museum of 

Folk Architecture and Life is near the 

cemetery, we head there for a quick 

dekko before calling it a day.

The next day, I start bright and early 

as I have little more than half the day 

to explore Lviv. I had read so much 

about its domes and church spires 

that I requested Katerina to take me 

on a church-hopping spree. Different 

architectural styles can be found in 

abundance here too. 

Katerina and I head to Rynok Square 

to grab a quick lunch before I leave. 

Sitting at the al fresco café, we ponder 

on the spots we toured over two days. 

I can’t help but feel immense gratitude. 

Maybe it was because I visited so 

many churches together. However, an 

immense thankfulness is what I feel, 

just to be able to say that I visited a city 

so beautiful. Like almost everyone who 

visits Lviv wishes, I, too, hope to come 

back someday for more. 

CAFFEInE FIX
•  COFFee MAnuFACTuRe
 Located in Rynok Square, this 

café is considered a coffee lover’s 
mecca. They have an interesting 
concept in which they take guests 
underground to see how coffee 
is ‘mined’. Espresso, cappuccino 
and cinnamon coffees are must-
tries. If you get lost, the aroma of 
freshly roasted coffee will bring 
you back on track. 

•  SViT KAVy
 Coffee accompanied with jazz 

music in a cozy ambience can 
rarely go wrong. This feeling 
of coffee nirvana is exactly 
what you will get at the quaint 
Svit Kavy that’s located in 
Katedralna Square. They serve 
delectable peach cheesecake 
and macaroons to go with freshly 
roasted coffee. you can choose 
to sit indoors or outdoors.

Air ArAbiA flies five 
times A week from 
shArjAh to kiev. lviv 
is 1 hr 10 mins AwAy.
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Take a way down these cobbled French streets for 
a great escape from the routine life

MALAGA
City of joy
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The journey from Madrid to Málaga took 

just over 2 hours in a direct high speed 

train. I was reading about the history 

and recent urbanization around the 

Costa Del Sol. Malaga, the historic and 

culturally rich provincial capital, which 

long lived in the shadow of the iconic 

Granada and Seville has emerged as 

the cultural and gastronomic centre of 

Andalucia.

After being reinvented and rebuilt, 

Malaga has been featuring on the bucket 

list of every global traveler seeking 

sunshine. Besides the tempting coastline, 

the historical quarter and the charming 

center dotted with red tiled roofs lure 

the wanderers to this Andalucian jewel. 

The birthplace of Pablo Picasso is a 

perfect place to soak up the sun and eat 

sardines by the sea, or go crazy spotting 

monuments. And I chose to do all of it. 

It was all about ‘Do it in style and blame 

it on Malaga!’

i was confronted with the sea of 

bronzed bodies at Málaga María 

Zambrano railway station. In the 

excitement i almost forgot for how long 

i had been dreaming of visiting Costa 

Del Sol. I took few deep breaths to slow 

down my pulse so that i could feel the 

Mediterranean vibe. 

After hurriedly checking in the hotel 

in one of the narrow lanes by the 

cathedral, i headed to La Malagueta 

for an obligatory dip in the shimmering 

azure waters. An hour long sunshine 

and cool breeze from the ocean was all 

i needed to blend in. On the way back 

to the center, i stopped for lunch at one 

of the outdoor restaurants on marble-

paved Calle Marqués de Larios. I was 

tempted to try several tapas bars along 

the way but the need of the hour was 

to satiate the hunger pangs which were 

ignored in excitement since morning. 

Sipping on the local sweet wine over 

the sumptuous lunch of Pescaíto Frito 

(included variety of deep-fried fish from 

anchovies to squid), i reminded myself 

that this is as close to heaven it can get.

narrow walk down the cobbled street 

in the center and i was standing in front 

of a facade of 16th century Buenavista 

Palace. Besides the collection of 204 

41
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Horse drawn carriage for tourists

works by Pablo Picasso inside the 

Museo Picasso, the historic complex 

holds the Phoenician, Roman and islamic 

archaeological remains in the basement. 

Further down the street stood the “Casa 

Natal” where the famous artists was born 

in 1881. The historic building contains 

some of the noteworthy artworks by 

young Picasso under its permanent 

collection.

After paying tribute to one of the 

greatest artists of 20th century, it was 

time to wander around the center. 

The laidback Mediterranean vibe was 

palpable in everyone and everything. I 

eventually had to get tapas out of my 

mind. Bodeguita el Gallo situated in Calle 

San Agustin was just the right place to 

unwind over variety of jamón, croquetas 

and tortilla with liberal rounds of “Vinos 

de Málaga”.

The next day was dedicated to the 

history of Malaga, after a satisfactory 

beach sojourn once again in the morning. 

The tastefully restored historic centre 

is a delight to cover by foot. The 16th 

century Malaga Cathedral stands tall 

with one tower by its side. Known as La 

Manquita, means ‘one armed woman’, 

the cathedral took more than 200 years 

to complete. The south tower was never 

finished which resulted in a lopsided 

effect.

A short bus ride brought me to the 

ramparts of Gibralfaro. The 11th-century 

Gibralfaro castle sits grandly on top 

of Montes de Málaga and provides a 

magnificent view of the port city. Walk 

along the walls through lush green 

bushes revealed the gardens, fountains 

and beautiful courtyard of the Alcazaba. 

The old fortress of Alcazaba was built in 

the 11th century by Malaga’s Arab rulers. 

It initially served as a defence to the 

city from the attacks of the pirates. A 

sucker for panoramic views, i was back 

in the outer citadel, soaking in the views, 

after a quick tour of the archaeological 

museum inside. Every cityscape is 

unique, and the ‘trigger-happy’ me was 

eXperience

EATInG oUT In 
MALAGA
GAzpACHueLO 
MALAGueñO - A fishermen’s 
soup cooked with fish, potato 
and wine vinegar.

enSALADA MALAGueñA 
- Salad mixed with cooked 
pieces of desalted codfish

eSpeTOS De SARDinAS 
- Skewered and roasted 
sardines, a signature Malaga 
dish

peSCAíTO FRiTO - fried 
seafood containing sardines, 
anchovies, baby squids, red 
salmon, cuttlefish, mackerel 
and/or Norwegian fish
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delighted to capture the bird’s eye view 

of Malaga from the elevation. At the 

foot of the Alcazaba hill lies the Roman 

amphitheatre which dates back to 1st 

century BC. It was quite fascinating to 

learn that it was rediscovered in 1951.

El Pimpi was an ideal pit stop after 

exploring the medieval history of 

Andalucian capital. Located in Calle 

Granada, this atmospheric wine bar is a 

Malaga institution. Along with delicious 

gourmet platters, i savored the floodlit 

view of Alcazaba and Gibralfaro which 

form a permanent backdrop. The sun 

was nearly setting and it was time to visit 

the famous Malaga harbour. The ancient 

port has been operating continuously 

since 600 BC. The reconstructed harbour 

now is crowded with cruise ships and 

yachts. Lined with bars and restaurants, 

the harbour along with the boulevard is 

the most lively place in Malaga after the 

sun goes down.

The visit to the lively Mercado Central 

de Atarazanas was a visually delight. 

Along with the locals, there were hoards 

of tourists shopping for edible souvenirs 

of Spanish jamon, cheese and olives. The 

best part of the day in Malaga was the 

‘Merienda time’! It is like a happy hour, 

where everyone heads to Calle Larios, 

Granada Street or La Merced for an 

‘afternoon snack’, gorging on Andalucian 

delights. I covered the Carmen Thyssen 

Museum and the Botanical Gardens 

in next two days while devoting most 

of my time breathing in the sunshine 

at different beaches and devouring 

Malaga cuisine at Chiringuitos. Cycling 

to the pristine beaches further east 

of Malaga, visiting harbour and eating 

Espetos (Grilled sardines) turned out Top: Yacht scene at Malaga beaches

eXperience

N O T  S U R E  w H E R E  w E  F LY ?  C H E C K  O U T  T H E  A I R  A R A B I A  N E T w O R K

// corporate news
// network maps
// caLL centres

DID You KnoW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al Khaimah

DID You KnoW?
Air Arabia has more legroom 
than any other low cost carrier 
with a 32” seat pitch

DID You KnoW?
Air Arabia Group operates 
more than 1,400 flights a week 
to more than 120 destinations

news & routes

to be my favorite activities.Malaga is 

every traveler’s paradise; it is packed 

with historical monuments, gorgeous 

beaches, stunning 

coastal panorama, delicious cuisine, 

chic boutiques and vibrant nightlife! 

After binging on grilled sardines and 

cherishing the coastal charm, i embarked 

on a journey to Granada 75 miles 

north-east of Malaga. En route i was 

reminiscing the history of Malaga, which 

now has risen to a modern metropolis 

with some fierce architecture along 

the coast. While being compared to 

Madrid for its urban development, the 

dynamism of Malaga is no less than that 

of Barcelona. 

Air ArAbiA moroc 
flies 3 times A week 
from tAngier to 
mAlAgA
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H.H. Dr. Shaikh Sultan Al Qasimi 

completes 45 glorious years as the 

Ruler of Sharjah on 25th January 2017, 

one of the world’s few long-reigning 

monarchs.

Sharjah joined the UAE as a founder 

member on 2nd December 1971. In 1972, 

H.H. succeeded as Ruler of Sharjah. 

The same year, oil was struck in the 

Mubarak field, 80 kms offshore, close 

to the island of Abu Musa. A few years 

later, gas condensate was discovered 

and drilling started in 1990. This natural 

wealth combined with the foresight 

of H.H. has allowed Sharjah to enjoy 

prosperity and vitality whilst retaining 

the charm and traditional values of an 

Islamic city.

The Emirate of Sharjah witnessed 

a developmental march on all fronts 

thanks to the Emirate’s plans and 

programs which have been devised 

under the guidance and vision of 

H.H. Shaikh Sultan, leading to quality 

achievements in educational, scientific, 

social, cultural, health, infrastructural 

and economic fields.

Sharjah is the third largest of the six 

Emirates viz; Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 

Ajman, Fujairah and Umm Al Quwain 

that constitute the federal nation of the 

United Arab Emirates - UAE – born on 

2nd December 1971.

However, before the formation of the 

UAE there were several Shaikhdoms in 

the Arabian Gulf called Trucial States 

under British Hegemony, including Ras 

Al Khaimah which was then hesitant to 

join the UAE.

His Highness Shaikh Sultan Bin 

Mohammad Al Qasimi’s succession 

on 26th January 1972 as the Ruler of 

Sharjah and its Dependencies and 

Member of the Supreme Council of the 

United Arab Emirates, heralded the 

dawn of the Arabian renaissance in 

Sharjah, which has been ruled by the 

Al Qasimi clan ever since 1570. He is 

the 15th Ruler of the Al Qasimi family 

and is a highly qualified and a visionary 

personality of the 21st century.

His Highness Shaikh Sultan Al 

Qasimi was known as an innovative 

and visionary person right from his 

childhood. Shaikh Sultan became Ruler 

of Sharjah and Member of Supreme 

Council after 55 days of formation 

of the UAE and played a vital role in 

bringing the emirate of Ras Al Khaimah 

A TrIBUTE To H.H. Dr. SHAIKH 
SULTAn AL QASIMI on HIS

45TH AnnIvErSAry AS 
rULEr oF SHArjAH 
teXt BY dr s d karnik

as a 7th member of the newly formed 

federal state, the UAE. A glance at the 

selected speeches of Dr. Shaikh Sultan 

Al Qasimi, delivered during his reign 

of 45 years, take us through his vision 

of One Nation, One Flag, Arab Islamic 

Culture, Heritage and generosity 

towards the welfare of his people in 

particular and humanity at large.

Sharjah has now a population of 

approximately one million and covers 

an area of 2590 square kilometers. It 

is the only emirate with access to the 

Arabian Gulf and the Gulf of Oman 

and is home to a number of strategic 

ports including port Khalid in the city 

of Sharjah, Port Khorfakkan on the 

east coast as well as Port Hamariya. 

Al Dhaid, Dibba and Kalba are three 

rapidly developing Municipal Towns in 

the emirate. It is a beautiful desert area 

with its fauna and flora.

The Emirate of Sharjah has been 

the recipient of many accolades and 

distinction both in the Middle East and 

worldwide. The past three years have 

also witnessed the crowning of Sharjah 

as the Capital of Islamic Culture in the 

Arab Region in 2014, The Capital of 

Tourism in the Arab World in 2015 and 

The Capital of Arab Press in 2016.

His Highness Dr. Shaikh Sultan is an 

Arab historian of repute, Myth of Arab 

Piracy In The Gulf published in 1986 is 

the magnum opus of his research career 

which challenges the myth of Arab 

piracy during the European Colonial 

period in the Indian Ocean and argues 

that the myth of the threat of piracy was 

created by the East India Company for 

its own commercial reasons.

Dr. Shaikh Sultan is the architect of 

Modern Sharjah, a cultural personality 

of the Arab world and a lover of 

theatre, performing arts as well as an 

accomplished writer and playwright 

himself. Till date he has authored more 

than 60 books and ten plays covering a 

wide variety of subjects.

Under his inspiration and guidance 

Sharjah has established three 

universities, viz., the Sharjah University 

(1996), the American University Sharjah 

(1997) and the Al Qasimia University of 

Islamic Studies (2014). The University 

City has a sprawling and picturesque 

campus of 1.5 km. His Highness Dr. 

Shaikh Sultan is the President of 

these three Universities. Thus Sharjah 

has today become a hub of higher 

education in the Arab region with more 

than eight thousand students hailing 

from more than seventy nationalities 

studying at its universities.

After 37 years as Ruler of Sharjah 

in 2008 Dr. Shaikh Sultan decided 

to pen his Memoirs. He has since 

then published four volumes of his 

outstanding autobiography literary 

work; My Early Life 1944 to 1972,Taking 

the Reigns –The critical years 1971-1977, 

The Consolidation years 1979-1987 

and Culture, Education and Change 

1987-2004in elegant Arabic language 

and its translation in European and 

Asian languages. Shaikh Sultan is an 

astute Autobiographer who has an 

eidetic memory.

This tribute to Shaikh Sultan’s 

reign of compassion and service has 

been written in the spirit of pure and 

simple appreciation of all that he has 

stood for me and his peoples. As the 

great philosopher Voltaire has said, 

“Appreciation is a wonderful thing. 

It makes what is excellent in others 

belong to us as well.” 

coLumn
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Charity Cloud initiative in Bangladesh

Air Arabia is not only committed 

to providing affordable air travel 

but is also dedicated to uplifting 

the lives of the less fortunate. 

Air Arabia was among the first 

to introduce a sustainable CSr 

initiative by launching ‘Charity 

Cloud’ project in collaboration 

with Sharjah Charity International. 

The program aims in raising 

funds through certain initiatives 

such as on-board donations. The 

fund is raised, collected annually 

and re-invested in educational 

and medical care establishments 

in countries in need across Air 

Arabia network.

As part of the program’s various 

initiatives, Air Arabia celebrated 

the opening of its latest 

pediatric clinic in Bangladesh 

which will cater to the medical 

needs of many children of the 

nearby communities. 

This is one of the many medical 

initiatives by Charity Cloud , 

different medical clinics and 

centers were also established in 

Egypt and Srilanka catering to the 

needs of the community around 

47

air araBia delivers strong 2016 net profit

nouveLLes

Air Arabia announced full-year 

financial results for 2016 as it 

continued to deliver healthy growth 

and strong levels of profitability 

despite challenging market conditions. 

Air Arabia’s net profit for the full 

year ending December 31, 2016 was 

AED 509 million, a 4 per cent lower 

than 2015 figure of AED 531 million. 

Turnover for the full year 2016 was 

in line with the preceding 12 months 

reaching AED 3.8 billion. More than 

8.4 million passengers flew with Air 

Arabia in 2016, a 12 per cent year-on-

year increase. The average seat load 

factor – or passengers carried as a 

percentage of available seats – in 2016 

stood at an impressive 79 per cent.

Following its solid full year 2016 

performance, Air Arabia’s Board 

of Directors proposed a dividend 

distribution of 7 per cent of share 

capital, which is equivalent to 7 fils 

per share. This proposal was made 

following a meeting of the board 

of directors of Air Arabia and is 

subject to ratification by Air Arabia’s 

shareholders at the company’s 

upcoming Annual General Meeting.

Air Arabia added 9 new routes to 

its global network in 2016 from its five 

operating hubs in the UAE, Morocco, 

Egypt and Jordan. The carrier took 

delivery of 7 new aircraft and ended 

the year with a fleet of 46 Airbus 

A320 aircraft operating to 124 routes 

across the Middle East, Africa, Asia 

and Europe.

In the fourth quarter of 2016, Air 

Arabia reported a net loss of AED 33 

million despite maintaining a strong 

average seat load factor of 80%. 

Turnover for the three months ending 

December 31, 2016 was AED 814 million, 

a drop of 15 per cent compared to AED 

956 million in the same period in 2015. 

Air Arabia flew 2.1 million passengers in 

the final quarter of 2016, an increase of 

6% on the corresponding 2015 figure. 

Air Arabia was ranked 3rd among 

top 50 airlines in the world in 2016 

by Airfinance Journal. The carrier 

was also named “Best Low-cost 

Airline serving the Middle East” at 

the Business Traveller Middle East 

2016 Awards as well as “Best Value 

Leisure Product Award’ at Travel 

Trade Fair Pune in India. The carrier 

Chief Executive Officer was also 

named “Airline CEO of the year” at the 

prestigious CEO Middle East Awards 

2016.  The carriers corporate social 

responsibility program “Charity Cloud” 

was also recognized once again in 

2016 by winning the “Initiative of the 

year” award. 
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caLL centre

 RAS MuHAMMAD nATiOnAL pARK, ReD SeA, 
eGypT

CoraL reeF, reD sea

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

مسجد أورتاكوي، 
اسطنبول

مسجد أورتاكوي وجسر 
البوسفور

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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العربية للطيران تحقق صافي أرباح مبادرة سحاب الخير  في بنغالديش
قوي للعام 2016

المالية  نتائجها  عن  للطيران  العربية  أعلنت 
الناقلة  مواصلة  عكست  والتي   ،2016 للعام 
قوية  مستويات  وتسجيل  النمو  تحقيق  في 
التحديات  من  الرغم  على  وذل��ك  الربحية،  من 

الصعبة. االقتصادية 
عن  للطيران  العربية  أرب��اح  صافي  ووص��ل 
ديسمبر   31 ف��ي  المنتهية  المالية  السنة 
بنسبة  وذلك  درهم،  مليون   509 الى   2016

بلغت  والتي   2015 ع��ام  أرب��اح  عن   4% تقل 
الشركة  إي���رادات  وج��اءت  دره��م.  مليون   531

لعام 2016 متوازية اليرادات العام 2015 حيث 
على  الشركة  ونقلت  درهم.  مليار   3.8 بلغت 
مليون مسافر   8.4 عن  يزيد  ما  متن طائراتها 
مقارنة   12% قدرها  بزيادة  أي   ،2016 عام  خالل 
المقاعد  إشغال  معدل  واستقّر   .2015 بالعام 
المقاعد  عدد  إلى  المسافرين  عدد  نسبة  أي   -
مستويات  عند   2016 ع��ام  خ��الل   – المتوفرة 

مرتفعة بلغت 79%.
حققتها  التي  القوية  االرب���اح  أع��ق��اب  وف��ي 
إدارة  مجلس  أوصى   ،2016 عام  في  الشركة 
رأسمال  من  بالمئة   7 بتوزيع  للطيران  العربية 

بتوفير  للطيران  العربية  تتعهد  ال 
فقط  معقولة  بأسعار  الجوي  السفر 
حياة  مستوى  برفع  أيضا  تهتم  لكنها 
وتحقيقا  احتياًجا  األش��د  المجتمعات 
لهذه الغاية ،نفذت  العربية الطيران من  
بين األوائل بإدخال مبادرات المسؤولية 
من  للشركات  المستدامة  االجتماعية 
 “ الخير  سحاب   “ مشروع  إط��الق  خ��الل 
الخيرية  الشارقة  جمعية  مع  بالتعاون 
األم��وال  جمع  إل��ى  البرنامج  وي��ه��دف   .
كتبرعات  ع���دة،  م���ب���ادرات  خ���الل  م��ن 
يتم  و  الشركة.  رحالت  عبر  المسافرين 
الجهات  من  المحصلة  االموال  استثمار 
كالرعاية  شتى  مجاالت  في  المختلفة 
ال��ب��ل��دان  ف��ي  وال��ط��ب��ي��ة  التعليمية 
المحتاجة عبر شبكة العربية للطيران .
كجزء من مبادراتها الخيرية العديدة  
،  إفتتحت العربية للطيران مستوصف 
بنغالدش  ف��ي  الخير  س��ح��اب  أط��ف��ال 
الطبية  اإلحتياجات  سيلبي  ال��ذي  و 

لألطفال في المناطق المجاورة. 

 7 بمقدار  أي  للمساهمين،  ك��أرب��اح  الشركة 
المقترح  ه��ذه  تقديم  وت��م  سهم.  لكل  فلس 
بعد اجتماع مجلس إدارة العربية للطيران حيث 
عليها  للتصديق  التوصية  ه��ذه  ط��رح  سيتم 
الجمعية  اجتماع  خالل  المساهمين  قبل  من 

المقبل. السنوية  العمومية 
جديدة  خطوط   9 أضافت  قد  الناقلة  وكانت 
 2016 ف��ي  العالمية  وجهاتها  شبكة  إل��ى 
اإلمارات،  دولة  في  عملياتها  مراكز  من  انطالقًا 
الشركة  وتسلمت  واألردن.  ومصر،  والمغرب، 
أسطولها  حجم  ليصل  جديدة  طائرات   7 أيضًا 
 ،”A320 “إي��رب��اص  م��ن ط��راز  46 ط��ائ��رة  إل��ى 
وتسير رحالتها إلى أكثر من 124 وجهة عالمية 
في أنحاء الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.
سجلت   ،2016 ع��ام  من  األخير  الربع  وف��ي 
 33 ارباحها بلغت  العربية للطيران خسارة في 
مليون درهم وذلك بالرغم من تحقيق الشركة 
بلغ  المقاعد  إشغال  نسبة  في  مرتفع  معدل 
%80. ووصلت إيرادات الشركة  لألشهر الثالثة 

 814 الى   2016 ديسمبر   31 بتاريخ  المنتهية 
 956 ب�  51% مقارنة  مليون درهم، اقل بنسبة 

مليون درهم عن نفس الفترة من العام 2015. 
ونقلت الشركة على متن طائراتها 2.1 مليون 
 ،2016 ال��ع��ام  م��ن  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  ف��ي  مسافر 
الفترة  بنفس  مقارنة   6% ق��دره��ا  ب��زي��ادة  أي 

من 2015.
المرتبة  احتلت  قد  للطيران  العربية  وكانت 
طيران  شركة   50 أفضل  قائمة  ضمن  الثالثة 
للدراسة  وفقًا  وذل��ك   ،2016 عام  في  عالمية 
كما  جورنال”.  فاينانس  “إير  مجلة  أجرتها  التي 
طيران  شركة  أفضل  لقب  أيضًا  الناقلة  أحرزت 
ضمن  األوس��ط”  الشرق  منطقة  في  اقتصادي 
إيست  ترافيلر ميدل  “بيزنس  توزيع جوائز  حفل 
السفر  “منتج  ج��ائ��زة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،”2016

فير  ترايد  “ترافيل  معرض  في  قيمة”  األفضل 
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  وك���ان  ال��ه��ن��د.  ف��ي  ب��ون��ا” 
لقب  حصد  ق��د  للطيران  العربية  لمجموعة 
خالل  الطيران  لشركات  العام”  تنفيذي  “رئيس 
األوسط  الشرق  أو”  إي  “سي  مجلة  جوائز  حفل 
االجتماعية  المسؤولية  برنامج  وكان  المرموقة. 
في  أخرى  مرة  توج  قد  الخير”  “سحاب  للشركة 

عام 2016 بجائزة “مبادرة العام”.
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سُيكمل سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
و  الخامسة  ال��ذك��رى   2017 يناير   25 ي��وم  في 
األربعين لتوليه مقاليد حكم إمارة الشارقة، وهو 
أحد  الحكام القالئل الذين حملوا مقاليد الحكم 

لفترة طويلة.
وان��ض��م��ت إم���ارة ال��ش��ارق��ة إل��ى دول���ة اإلم���ارات 
باعتبارها عضوًا مؤسسًا في الثاني من ديسمبر 
1971. ونجح سموه في تولي مقاليد حكم إمارة 

تم  العام  نفس  وفي   .1972 عام  في  الشارقة 
 80 بعد  على  مبارك  حقل  في  النفط  اكتشاف 
موسى.  أب��و  جزيرة  من  بالقرب  البحر  في  كم 
الُمكثف،  الغاز  اكتشاف  تم  وبعد سنوات قليلة، 
1990. وساهمت  الحفر في عام  وبدأت عمليات 
الثاقبة  النظرة  جانب  إلى  الطبيعية  الثروة  هذه 
إم��ارة  وت��ق��دم  ب��ازده��ار  السمو  صاحب  لحضرة 
والعادات  بالقيماإلسالمية  االحتفاظ  مع  الشارقة 

العربية لإلمارة.

و  الخامسة  بالذكرى  واحتفال  إش��ادة 
األربعين لتولي صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان القاسمي

مقاليد حكم إمارة الشارقة
كتبه: الدكتور إس دي كارنيك

واسعة  تنمية  مسيرة  الشارقة  إمارة  شهدت 
الجبهات، وذلك بفضل خطط وبرامج  في جميع 
ورؤية  إش��راف  تحت  ُوضعت  التي  اإلم��ارة  تطوير 
وهذا  القاسمي،  سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
ما كان له بالغ الفضل في اإلنجازات الكبيرة التي 
ساعدت في تطور المجاالت التعليمية والعلمية 
واالقتصادية  والصحية  والثقافية  واالجتماعية 

والبنية التحتية لإلمارة.
دولة  في  إم��ارة  أكبر  ثالث  الشارقة  إم��ارة  وُتعد 
أبو ظبي  إم��ارات؛ وهي  التي تضم ست  اإلم��ارات 
القيوين.  وأم  والفجيرة  وعجمان  والشارقة  ودبي 
وكونت هذه اإلمارات دولة االتحاد لإلمارات العربية 
المتحدة، الذي تأسس في 2 ديسمبر عام 1971.

المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  قيام  وقبل 
مشيخات  ع��دة  عن  عبارة  المنطقة  ه��ذه  كانت 
في الخليج العربي ُتسمى “اإلمارات المتصالحة”؛ 
البريطانية، بما فيها إمارة  وكانت تحت الهيمنة 
رأس الخيمة التي ترددت حينئٍذ في االنضمام إلى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
القاسمي  تولى سمو الشيخ سلطان بن محمد 
حكم  ومقاليد  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضوية 
 .1972 يناير   26 في  حولها  وما  الشارقة  إم��ارة 
وقد أكمل مسيرة التطور والنهضة العربية إلمارة 
الشارقة التي حكمتها ساللة لقاسمي منذ عام 
1570. ويتمتع سمو الشيخ سلطان بدرجة عالية 

من الحكمة ورجاحة العقل؛ وهو الحاكم الخامس 
الشيخ  سمو  نال  وقد  القاسمي.  لعائلة  عشر 
سلطان القاسمي لقب الشخصية صاحبة الرؤية 

الثاقبة في القرن الواحد والعشرون.
ُعرف عن صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي 
منذ  ثاقبة  نظرة  ل��ه  و  ُمبدعة  شخصية  بأنه 
إم��ارة  حكم  سلطان  الشيخ  وت��ول��ى  طفولته. 

الشارقة وعضوية المجلس األعلى بعد 55 يومًا 
المتحدة. كما  العربية  اإلمارات  من تأسيس دولة 
الخيمة  رأس  إمارة  إنضمام  في  حيويًا  دورًا  لعب 
لالتحاد  السابع  العضو  ُتعتبر  التي  و  لإلتحاد, 
المتحدة.  العربية  اإلم���ارات  في  حديثًا  الُمقام 
التي  المختارة  الخطب  بعض  إلى  نظرة  وبإلقاء 
خالل  القاسمي  سلطان  الشيخ  الدكتور  ألقاها 
أنه  45 عامًا، نرى  التي تبلغ  المجيد  فترة حكمه 
وطن  في  العيش  إلى  تدعو  خاصة  رؤية  يتبنى 
بالتراث  التمسك  م��ع  واح���د،  علم  تحت  واح���د، 
ما  إل��ى  باإلضافة  اإلسالمية,  العربية  والثقافة 
الرفاهية لشعبه  ُيقدمه من عطاء وبذل لتوفير 

على وجه الخصوص ولإلنسانية جمعاء.
يصل عدد سكان إمارة الشارقة حاليًا إلى مليون 
نسمة تقريبًا، وتبلغ مساحتها 2590 كم مربع. 
تطل  التي  الوحيدة  اإلم��ارة  هي  الشارقة  وإم��ارة 
العربي وخليج عمان، ولذلك فهي  الخليج  على 
االستراتيجية،  البحرية  الموانئ  من  عدد  تضم 
بما فيها ميناء خالد في مدينة الشارقة وميناء 
ميناء  وكذلك  الشرقي  الساحل  في  خورفكان 
الحمرية. وتطورت بشكل سريع ثالثة مدن محلية 
في إمارة الشارقة و هي الذيد ودبا وكلباء. وتتميز 
إمارة الشارقة بأنها منطقة صحراوية رائعة وغنية 

بالحيوانات البرية والنباتات.
الجوائز  من  العديد  على  الشارقة  إم��ارة  حصلت 
الشرق  مستوى  على  والتكريمات  واألوس��م��ة 
األوس���ط وال��ع��ال��م. وش��ه��دت ال��س��ن��وات الثالث 
الماضية أيضا تتويج إمارة الشارقة بلقب عاصمة 
العربية في عام  المنطقة  الثقافة اإلسالمية في 
2014، وفي عام 2015 ُتوجت كعاصمة للسياحة 

2016 أًطلق على  في العالم العربي وفي عام 
إمارة الشارقة لقب عاصمة الصحافة العربية.

ويعتبر الشيخ سلطان القاسمي واحًدا من أشهر 
المؤرخين العرب, له أهم  مكانة علمية مرموقة، 
ففي عام 1986 قام بنشر أعظم إبداعاته طوال 
مسيرته البحثية, وهي “أسطورة القرصنة العربية 
في الخليج” التي أثبت فيها أن أسطورة القرصنة 
العربية والتهديد الذي ظهر بسببها خالل الفترة 
تم  الهادي  المحيط  لدول  األوروبية  االستعمارية 
تأسيسها من قبل شركة الهند الشرقية, وذلك 

ألسباب تجارية خاصة بهذه الشركة.
يعد الدكتور الشيخ سلطان المخطط والمهندس 
يتمتع  فهو  الحديثة،  الشارقة  إمارة  أسس  الذي 
المحب   أن��ه  كما  واسعة  ثقافة  ذات  بشخصية 
لكونه  المسرحية,باإلضافة  وللفنون  للمسرح 
كاتبًا بارعًا وكاتب مسرحيًا أيًضا. وحتى اآلن قام 
مسرحيات  عشر  و  كتاًبا   60 من  أكثر  بتأليف 
تغطي مجموعة واسعة من مختلف الموضوعات. 

تم  والملهمة  الحكيمة  ق��ي��ادت��ه  ظ��ل  وت��ح��ت 
تم  حيث  ب��ال��ش��ارق��ة؛  ج��ام��ع��ات  ث��الث  تأسيس 
وجامعة   ،1996 ع��ام  الشارقة  جامعة  إن��ش��اء 
الشارقة األمريكية عام 1997، وجامعة القاسمية 
2014، باإلضافة لوجود  للدراسات اإلسالمية عام 
وحرم  األط���راف  واسعة  ممتدة  جامعية  مدينة 

جامعي خالب على مسافة 1.5 كم.
يترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
الشارقة  أصبحت  ولذلك  الثالث،  الجامعات  هذه 
اآلن من أكبر مراكز التعليم العالي في المنطقة 
طالب  آالف  ثمانية  على  يزيد  ما  بوجود  العربية 
وطالبة جاءوا من كل حدب وصوب ومن أكثر من 

سبعين جنسية للدراسة في تلك الجامعات.
سلطان  الشيخ  الدكتور  قرر   2008 عام  وفي 
الذكرى  مرور  بعد  مذكراته  بتدوين  القيام  على 
إم��ارة  حكم  توليه  على  الثالثين  و  السابعة 

أربعة  بنشر  ق��ام  الحين  ذل��ك  ومنذ  ال��ش��ارق��ة. 
الترتيب:  على  وهي  الذاتية  سيرته  عن  مجلدات 
الحكم  تولي   ،1944  –  1972 المبكرة   حياتي 
، سنوات   1971  –  1977 الحاسمة   السنوات   –
التربية  الثقافة,   ،1979  –  1987 التوطيد  
العربية  باللغة  2004، وتم نشرها   – والتغيير 
المنمقة وُترجمت إلى اللغات األوروبية واألسيوية. 
الذاتية  السيرة  كتاب  أحد  سلطان  الشيخ  وُيعد 
لها  قوية  ذاك��رة  من  به  يتمتع  لما  المخضرمين 
لقد كتبت هذه  األح��داث.   القدرة على استحضار 
الشيخ  سمو  لعهد  البسيطة  والتحية  اإلش��ادة 
سلطان بن محمد القاسمي نتيجة لروح اإلمتنان 
والمحبة والتقدير البسيط لما قدمه لي ولشعبه 
العظيم  الفيلسوف  فولتير  يقول  وكما  الكريم. 
يمتلكه  ما  يجعل  إن��ه  رائ��ع،  ش��يء  التقدير  “إن 

اآلخرون من إبداعات يعود بالفضل علينا أيًضا.” 
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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(

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

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 

عشر والتي ال زالت شامخة وشاهدة على عظمة 
المسلمين في فنون بناء القالع والحصون.

واستمتع  القصبة  قلعة  إل��ى  توجه  بعدها 
بالسير بين األشجار والحدائق الخضراء ونافورات 
المياه ذات األلوان الزاهية الموجودة بتلك القلعة 
التي شيدها حكام مالقا العرب في القرن الحادي 
عشر. حيث كانت بمثابة حصن دفاعي للمدينة 
ضد هجمات القراصنة. فقد بنيت فوق تل مرتفع 
تحولت  ولكنها  وميناءها  المدينة  على  يشرف 
اليوم إلى أحد المعالم التاريخية. كما يوجد على 
يعود  الذي  الروماني  المسرح  القصبة  تل  سفح 

تاريخه إلى القرن األول قبل الميالد.
مزار بيمبي في شارع غرناطة هو أحد المزارات 
إليها الستحضار  الذهاب  يمكنك  التي  التاريخية 
العاصمة  وتاريخ  الوسطى  العصور  في  الحياة 
بتناول  االس��ت��م��ت��اع  يمكنك  كما  األن��دل��س��ي��ة. 

المشروبات في جو ساحر.
ومعالمها  القصبة  بقلعة  االستمتاع  بعد 
توجه  المتعة،  استكمال  أجل  ومن  الطبيعية، 

بغروب  تستمتع  الشهير حتى  مالقا  ميناء  إلى 
من  احساسًا  وجدانك  إلى  فيتسلل  الشمس 
وهي  البحارة  أصوات  إلى  بعيدًا  يحملك  التاريخ 
تتعالى في هذا الميناء الشهير الذي يعمل منذ 
عام 600 قبل الميالد ثم أعيد بناؤه، ويعج اآلن 

بالسفن السياحية واليخوت.
تذهب  عندما  فعله  يمكنك  م��ا  أروع  م��ن 
بين  التواجد  هو  للمدينة  المركزي  السوق  إلى 
حيث  مالقا.  لمدينة  المحليين  والسكان  الناس 
شراء  فرصة  وللزوار  للسياح  السوق  هذا  يتيح 
اإلسبانية  األطعمة  وش��راء  التذكارية  الهدايا 

كالجبن والزيتون.
التي يمكن  اليومية  األوقات  ومن بين أفضل 
حيث  الظهيرة  وقت  هو  مالقا  في  تقضيها  أن 
غرناطة  الريوس وشارع  إلى شارع  الجميع  يتوجه 
أو “ال مرسيد” لتناول وجبة خفيفة واألطعمة ذات 

المذاق األندلسي في فترة بعد الظهيرة.
والمسطحات  والمتعة  الطبيعة  ولعشاق 
الالحقين في  اليومين  الخضراء يمكنهم قضاء 

النباتية  الحدائق  وف��ي  تايسن  كارمن  متحف 
بضوء  واالستمتاع  النقي  الهواء  واستنشاق 
المختلفة  الشواطئ  على  ودفئها  الشمس 
لمدينة  الشهية  واألط��ب��اق  باألطعمة  والتلذذ 
مالقا في “شرينجيتوس”. وركوب الدراجات على 
غربها  إل��ى  شرقها  م��ن  مالقا  ش��واط��ئ  ط��ول 
وتناول طبق السردين المشوي في ميناء مالقا 

الشهير حيث ستقضي يومين رائعين.
في الطريق إلى غرناطة ستتذكر تاريخ مالقا 
الحضارة  بروح  واختلط  اآلن  امتزج  الذي  العظيم 
الحديثة والعمارة المعاصرة المزدهرة على طول 
المدينة تنمية  الشريط الساحلي، حيث شهدت 
يوجد  ما  غ��رار  على  عظيمة  وحضارية  معمارية 
بمدريد من تنمية حضارية، وليست مالقا أقل من 

برشلونة حيويًة وازدهارًا حضاريًا. 

أعلى: مشهد اليخوت في شواطئ ملقة

ُتسير العربية للطيران 
المغرب رحالت ثالث رحالت 
اسبوعيًا من طنجة  إلى 

مدينة مالقا. 
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من  المباشر  السريع  بالقطار  الرحلة  استغرقت 
ولقد  ساعتين.  حوالي  مالقا  إلى  مدريد  مدينة 
من  حدث  وما  تاريخ  عن  بقراءة  مستمتعًا  كنت 

تقدم حضاري مؤخرًا بمنطقة كوستا دل سول.
اإلقليمية  تعتبر مالقا عاصمة مقاطعة مالقا 
والتي  العالية  والثقافة  المزدهر  التاريخ  ذات 
عاشت في ظالل مدينة غرناطة العتيقة ومدينة 
كانت  حيث  األندلسية،  الحقبة  إب��ان  إشبيلية 
في  والثقافة  واإلبداع  الفني  التذوق  مركز  مالقا 

منطقة أندلوسيا.
وجهة  وهي  مالقا  بناء  وإع��ادة  تأسيس  منذ 
االستمتاع  أراد  لمن  العالم  ح��ول  المسافرين 
هذه  تطل  حيث  ودف��ئ��ه��ا،  الشمس  بأشعة 
األج���واء  ذات  ال��س��اح��رة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  المنطقة 
بأصدافه  المتوسط  البحر  ساحل  على  الرائعة 
ه��ذه  ع��ل��ى  ج��م��ال��ه��ا  تعكس  ال��ت��ي  ال��ح��م��راء 

الجوهرة األندلسية.
مهد  فهي  والسحر  الجمال  وجهة  هي  مالقا 
اإلسباني  التشكيلي  والفنان  والنحات  الرسام 
مالقا  بشمس  استمتع  ال��ذي  بيكاسو،  بابلو 
أبرز  منه  جعلت  وق��د  أسماكها  بطعم  وتلذذ 

رسامي القرن العشرين.
النزول بأحد الفنادق في المناطق ذات الطرقات 
الحقب  إب��ان  الطرقات  شكل  لك  يعيد  الضيقة 
لتحظى  الذهاب  أردت  وإذا  القديمة،  التاريخية 

ال  شاطئ  إلى  بالذهاب  فعليك  المتعة  ببعض 
في  السياحية  المعالم  أروع  أحد  وهو  ماالجويتا 
الصافية،  الزرقاء  المياه  في  تسبح  حيث  مالقا 
تهب  التي  النسمات  عبير  باستنشاق  والتلذذ 
المدينة  مركز  إلى  العودة  وأثناء  المحيط.  من 
سوف تحتاج إلى تناول الغداء في الهواء الطلق 
بأحد المطاعم الموجودة بشارع كالي ماركيز دي 
الجلوس  إلى  متشوقًا  وكنت  بالرخام.  الممهد 
في أحد المقاهي الموجودة في الطريق إال أنني 
أنني  الجوع حيث  آالم  بحاجة ماسة إلشباع  كنت 
النشغالي  الصباح  منذ  طعام  أي  أت��ن��اول  لم 

باالستمتاع بهذه األجواء المذهلة.
وسمك  األنشوجة  مع  المقلي  السمك  طبق 
الحبار في الغداء من أطيب األطباق التي يمكنك 
طعامًا  ت��ت��ذوق  وك��أن��ك  تشعر  حيث  تناولها 

من الجنة.
الطرقات  ف��ي  بالسير  االستمتاع  يمكنك 
المدينة  م��رك��ز  ب��ات��ج��اه  ال��م��رص��وف��ة  الضيقة 
واستحضار عظمة القرن السادس عشر من خالل 
الفنون  لمحبي  بوينا فيستا. ويمكن  زيارة قصر 
تضم  التي  بيكاسو  بابلو  بمجموعة  االستمتاع 

204 عمل فني له وذلك بداخل متحف بيكاسو.

كما يوجد بالطابق السفلي بالمجمع التاريخي 
والرومانية  الفينيقية  الحضارة  من  فنية  أعمال 

وكذلك بقايا أثرية للحضارة اإلسالمية.
الفنون  لمحبي  أيضًا  فرصة  هناك  زال��ت  وال 
الذي  المكان  وه��و  ناتال”  “كاسا  إل��ى  بالذهاب 
المولودة  الفن  مشاهير  أحد  فيه  تعيش  كانت 
في 1881. ويضم المبنى التاريخي بعض األعمال 

الفنية لبيكاسو.
بعد زيارة متحف واحد من أعظم الفنانين في 
الفنية، حان  القرن العشرين واالستمتاع بأعماله 
إلى  والذهاب  مالقا  مدينة  بمركز  التجول  وقت 
مطعم بوديغيتا إلجايو الموجود في شارع سان 
أوجستين حيث االسترخاء.  ولكي تحظى ببعض 
الخامون والدجاج  بتناول لحم  الراحة واالستمتاع 

ووجبة التورتيال واالستمتاع بنبيذ مالقا.
على  جميل  ووق��ت  ممتع  ي��وم  قضاء  وبعد 
خاص  يوم  التالي  فاليوم  الجذابة،  الشواطئ 

لزيارة األماكن التاريخية والتراثية بمالقا.
استقالل الحافلة للوصول إلى قلعة جبل فارو 
أحد المعالم البارزة التي بنيت في القرن الحادي 

األطباق الشهية 
جازباتشويلو ماالجوينيو: وجبة من 

األسماك الطازجة وحساء السمك 
المطبوخ مع البطاطا وخل النبيذ.

إنسالدا ماالجوينيا: سلطة مختلطة 
بقطع سمك القد المطبوخة.

بورا أنتيكيرانا: حساء بارد سميك 
القوام يشبه الجازباتشو.

السردين: يعد طبق السردين مشوي 
أو المقلي من أشهر األطباق وأفضلها 

في مالقا.

بيسكاتو فريتو: وهي وجبة مأكوالت 
بحرية مقلية تحتوي على السردين 

واألنشوجة والحبار وسمك السلمون 
األحمر والسبيط والماكريل وأسماك 

على الطريقة النرويجية.

وإذا رغبت في تناول بعض الحلوى 
فننصحك بتناول كعكة ماالجوينيا 

وهي عبارة عن كعكة مشهورة 
بمالقا تحضر باللوز والنبيذ الخاص 

بمدينة مالقا.

الصفحة السابقة: مدينة ملقة، صفحة مقابل )عقارب 
الساعة(: الموسيقيون خالل المهرجان، والهندسة 

المعمارية من ملقة، مدينة مقهى. كبار: الحصان عربة 
تجرها للسياح

اتـــــــجـــــــارب
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كتبه: بريتي زاراريا

مالقا جعل في  الفاتنة  واألجواء  الحياة  جمال وسحر 
شهيرًا. سياحيًا  مقصدًا  منها   

سحر
 مالقا

اتـــــــجـــــــارب
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لضحايا  تذكاريًا  نصبًا  المقابر  في  يوجد  كما 
ال��وط��ن��ي األوك���ران���ي ونصب  ال��ج��ي��ش  ح���روب 
تذكاري لتخليد ذكرى ضحايا الجنود السوفييت. 
في  والجمال  بالمتعة  لنحظى  بعدئٍذ  وتوجهنا 
من  بالقرب  والمعمارية  الشعبية  الحياة  متحف 

تلك المقابر قبل نهاية اليوم.
عندما أردت أن أتناول وجبة الغداء قبل أن أغادر 
المدينة، جلست أنا وكاترينا بمقهى آل فريسكو 
الذي  جولتي  مرت  كيف  وتأملت  رينوك.  بساحة 
أنني  إال  هكذا!  سريع  بشكل  ليومين  استمرت 
التي  رحلتي  في  ورأيته  عشته  لما  جدًا  امتننت 
قضيتها بهذه المدينة الجميلة جدًا. ومثلي مثل 
أتمنى  إذ  المدينة،  هذه  يزورون  الذين  الكثيرين 
العودة مجددًا لزيارة مدينة لفيف يومًا ما وأقضي 

بها فترة أطول. 

الصفحة المعاكس أعلى: مقهى في السوق الشهير 
ميدان الصفحة المقابلة أسفل: تمثال ليوبولد فون زاخر 
األعلى: الصاخبة شوارع المدينة، أسفل اليمين: المهرج 

اللعب في الشارع مهرجان

ُتسير العربية للطيران 
خمس رحالت إسبوعيًا من 
الشارقة إلى كييف، وتبعد 
كييف ساعة وعشر دقائق 

عن مدينة لفيف. 

لعشاق القهوة  
صناع القهوة

 يوجد مقهى كافيين فيكس في 
ساحة رينوك، وُيعتبر هذا المقهى 

الوجهة الرئيسية لمحبي مذاق القهوة 
األصيلة. يأخذ أصحاب المقهى الزوار 
إلى مطحن البن لجعلهم يشاهدوا 

طريقة صنع القهوة. لذا فإننا ننصحك 
بتجربة االسبريسو والكابتشينو 

والقهوة بالقرفة. وإذا ضللت الطريق 
فسوف ُترشدك رائحة القهوة الطازجة 

إلى المسار الصحيح.

سفيت كافي
 إذا أردت أن تحظى بالسعادة التي ال 
توصف وسماع بعض موسيقي الجاز 
في أجواء مريحة وأنت تتناول فنجان 

القهوة فما عليك سوى الذهاب 
إلى مقهى سفيت كافي الموجود 
في ساحة كاتيدرالنا، كما يمكنك 

االستمتاع بتناول كيكة الخوخ اللذيذة 
والحلويات التي يقدمونها مع فنجان 

القهوة المحمصة الطازجة وأنت تجلس 
في الداخل أو في الهواء الطلق.
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 44 حوالي  به  يوجد  الذي  الميدان  هو  المميزة، 
المعماري  األسلوب  تحفة معمارية مرقمة حسب 
قبالة  بالسير  وكاترينا  أن��ا  استمتعت  ال��رائ��ع، 
بالبيت  يعرف  ما  أو   4 رق��م  المعمارية  التحفة 
المنزل واحدًا  “إن هذا  األسود حيث قالت كاترينا 
ال��ذي  ال��م��ي��دان  ف��ي  المباني ش��ه��رة  أك��ث��ر  م��ن 
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“إنني سعيدة للغاية الستمتاعك بقهوة مدينة 
لفيف التي نشتهر بصناعتها، هل ترغبين في 
سألتني  هكذا  السيرنيكي؟”  من  أخرى  قطعة 
وشك  على  وكنت  داف��ئ��ة،  بابتسامة  كاترينا 
بتناول  وأف��ك��ر  ل��ي،  قهوة  فنجان  ثاني  ان��ه��اء 
الثالث. وال أخفيكم سرًا، إن القهوة في  الفنجان 
أوكرانيا ال تقاوم، لذا فقد جاء سؤال كاترينا في 

الوقت المناسب.
رينوك”  “بولشكا  ميدان  سوق  في  اآلن  نحن 
في  الزبائن  من  كالعديد  المشروبات  نحتسي 
هذا المكان. عرضت عليَّ كاترينا كونها صديقة 
جولة  في  لتأخذني  ج��دًا،  كريمًا  عرضًا  ودودة 

شيء  هناك  ك��ان  وإذا  الرائعة.  مدينتها  ح��ول 
كيف  هو  يكون  أن  فيجب  معرفته  عليك  واحدًا 
الحضارية  بهويتهم  األوكرانيين  السكان  يفخر 
لهم  وافتخار  تقدير  مبعث  التي هي  والتاريخية 
عندهم  األش��ي��اء  بأبسط  حتى  ش��يء  كل  في 

كفطائر الكوارك أو السيرينكي.
كانت لفيف على مر العصور مسرح صراع بين 
القوى االستعمارية مثل ألمانيا وأستراليا وبولندا 
جزءًا  لتصبح  النهاية  في  ضمها  قبل  وروسيا 
تحظى  جعلها  ما  وهذا  األوكرانية،  األراض��ي  من 

بأساليب معمارية فنية مختلفة.
المعمارية  الفنون  على  مثال  أفضل  ويعد 

الصفحة االفتتاح: لفيف سيتي سنتر. الصفحة المعاكس 
أعلى: المقيمون والسياح من الترام الملونة لفيف. أسفل 
اليمين: متجر souvinir في الترام، أسفل اليسار: أجراس 

الزخرفية مع رموز مدينة لفيف

النهضة  لعصر  المعماري  والطراز  الروح  يعكس 
إبان القرن السادس عشر.” فواجهته األمامية من 
بفعل  داكن  لون  إلى  تحول  الذي  الرملي  الحجر 
كما  بديعًا.  مظهرًا  عليه  يضفي  مما  السنوات، 
يمكنك أن تستمتعي بالنظر إلى بعض التحف 
المعمارية على الطراز القوطي مثل المبنى رقم 
2 (قصر باندينيللي) ورقم 6 (منزل كورنياكت) 
واللذين يشكالن المتحف التاريخي لمدينة لفيف.
وساحة  القديمة  المدينة  إض��اف��ة  ت��م  وق��د 
العالمي  التراث  مواقع  قائمة  إلى  هذه  التسوق 

لليونسكو في عام 1998.
التعرف على أعالم هذه  وإذا كنت من محبي 
المدينة فما عليك سوى أن تستقل الترام لمدة 
مقبرة  إلى  وتتجه  المدينة  وسط  من  دقائق   7
ليتشاكيف، التي ُيعرف عنها بأنها مقبرة طبقة 
بالمدينة.  الحرب  وأب��ط��ال  والمثقفين  النبالء 
المقابر  بتلك  الراقدون  األع��الم  هؤالء  بين  ومن 
والع��ب  فرانكو،  إي��ف��ان  ال��ب��ارز  الوطني  الشاعر 
الجمباز السوفيتي األسطورة فيكتور شوكارين، 
العشرين  ال��ق��رن  أوائ����ل  ف��ي  األوب�����را  ون��ج��م��ة 

سولوميا كروشلنتسكا.

اســـــتـــــطـــــالع
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كتبه: أنانيا باهل

اندمج  الذي  األوكراني  للتراث  مثال  لفيف هي  مدينة 
المدينة  تلك  من  يجعل  الذي  الوسطى،  أوروبا  بسحر 

دائمة سياحيًة  وجهًة 

جولة في

مدينة لفيف

اســـــتـــــطـــــالع
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الصفحة المعاكس أعلى: Icheri الشحر. المعاكس أسفل 
الصفحة: الصيف مقهى، األعلى )clockwise(: متجر زهرة 

في باكو، الهندسة المعمارية في المدينة، والموسيقيين 
شارع في باك

في الظهيرة
طول  على  باكو  في  البوليفارد  ش��ارع  يمتد 
ساحة  من  الشارع  هذا  ويبدأ  قزوين  بحر  شاطئ 
العلم الوطني وينتهي بساحة الحرية. وقد شهد 
شارع البوليفارد تطورًا كبيرًا بعد بناء أقطاب النفط 
قصورهم على طول شاطئ بحر قزوين في عام 
التجارية  1909 ويعد مركز بارك بولفار ذو المحال 

التسوق جذبًا وشعبيًة  أكثر مراكز  المتعددة من 
في باكو. ويمكنك من خالل جوالتك في شارع بولفار 
االستمتاع برؤية السكان والسياح والتفاعل معهم 

ومشاهدة العديد من المقاهي والنافورات أيًضا.
كما لديك فرصة أخرى مثيرة للقيام بجولة بحرية 
في بحر قزوين واإلبحار حول الساحل لمدة  40 دقيقة 
باستخدام أحد القوارب والتقاط الصور للمناظر باكو 

الخالبة في باكو وأبراج اللهب الُمضيئة الرائعة. 

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

ُتسير العربية للطيران 
أربع رحالت إسبوعيًا  إلى 

باكو.
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الصفحة السابقة: متجر للهدايا التذكارية في باكو، 
الصفحة المقابلة: النصب التذكاري ألبطال، األعلى: شارع 

مدينة في باكو
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ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

أماكن تناول 
الطعام

 مطعم آرت جاردن
ندعوك إلى االستمتاع بالطعام 

االذربيجاني التقليدي في مطعم آرت 
جاردن الشهير الذي تم تصميمه على 

نمط الحياة القبلية القديمة بجدران 
مغطاة بالسجاد. ومن بين األطباق 
التي ننصحك بتناولها هي أطباق 

الكباب والفسنجون األذربيجاني التي 
تقدم مع أطباق المخلل والباذنجان 

واألعشاب الطازجة المقرمشة 
والسلطة والكريز المملح.

فيروز مطعم 

كما يمكنك الذهاب إلى مطعم 
فيروز الُمزين من الداخل باللوحات 

الفنية والسجاد المحلي الذي يضفي 
روح الدفء على المكان. كما يمكنك 
االختيار من بين األطباق األذربيجانية 
واألوروبية والجورجية والمكسيكية. 

وننصحك بتناول طبق الكوتاب 
الشعبي مع لحم الضأن واألعشاب 

وكباب لحم السمان والكفتة 
وحساء الدوشبرة.

في الصباح
بمجرد  استقبالك  في  المتأللئة  األبراج  ستجد 
وصولك إلى باكو، يمكنك بعدها أخذ جولة في 
المدينة القديمة التي ُتعتبر روح باكو. وقد ُرممت 
تاريخها  يعود  التي  الدفاعية  الحوائط  معظم 
القديم.  الوسطى لتستعيد مجدها  القرون  إلى 
المدينة  على  الحفاظ  بناؤها  من  الغرض  وكان 

الداخلية (أشير شهير).
وفي المدينة القديمة يمكنك زيارة برج العذراء 
أحد  وه��و  عشر  الثاني  ال��ق��رن  إل��ى  يرجع  ال��ذي 
ويمكنك  شهير”.  “أشير  لمدينة  البارزة  المعالم 
األب��رز في  المكان  زي��ارة قصر ش��روان ش��اه وه��و 
الرملي  المجمع  بزيارة  واستمتع  شهير”.  “أشير 
عشر.  الخامس  القرن  إل��ى  تاريخه  يعود  ال��ذي 

الصغيرة  خان  دي��وان  ساحة  ذلك  بعد  وستجد 
أيضًا  وسترى  الملكية.  والحمامات  واألض��رح��ة 
عشر  الخامس  القرن  في  ُبني  الذي  التجار  خان 
كان  ال��ذي  خان  بخاري  قبل  من  الهنود  للتجار 
آسيا  من  القادمين  للمسافرين  الخدمات  يقدم 
اكتشاف  على  السير  وسُيساعدك  الوسطى. 

مدينة (اشير شهير).

في الظهيرة
ما  ف��ت��رة  ق��ض��اء  يمكنك  الجولة  ه��ذه  بعد 
بأحد  التقليدي  الشاي  تناول  في  الظهيرة  بعد 
القديمة.  المدينة  داخ��ل  خانة”  “الشاي  مقاهي 
من  كبيرة  مجموعة  بين  من  تختار  أن  ويمكنك 
أو  والتوابل  باألعشاب  المخلوطة  الشاي  أن��واع 
الشاي مع الزعتر الذي يقدم مع قطع من حلوى 
البقالوة وبعدها سوف تجد نفسك في عالم من 

السحر والتراث القديم.

في الظهيرة
الصناعات  أقدم  من  واحدًة  السجاد  صناعة  تعد 
أذربيجان  متحف  يسلط  لذلك  هناك  الحرفية 
للسجاد الضوء على األساليب التي كان يتبعها 
هذا  زي��ارة  ف��إن  ل��ذا  السجاد.  نسج  في  القدماء 
زخرفي  بشكل  بنائه  يتميز  الذي  الفريد  المتحف 
السجاد  صناعة  حرفة  أهمية  يعكس  منمق 
االطالع  الفرصة  لك  وستسنح  القديمة.  اليدوية 
على محتوى ضخم للسجاد النادر الذي كان يوجد 

في القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين.

في المساء
القديمة  المدينة  في  ممتعة  جولة  قضاء  بعد 
وبمجرد خروجك من بواباتها فسوف تجد ميدان 
نظًرا  بذلك  وُسمي  استقبالك،  في  النافورة 
بأشكال  المياه  ن��اف��ورات  من  العشرات  لوجود 

وأحجام وألوان مختلفة.
العديد  وتفقد  الميدان  أخذ جولة في  يمكنك 
من المتاجر التجارية والمطاعم والمقاهي الرائعة 
في باكو. وُيعد ميدان النافورة من أكثر الوجهات 
لمشاهدة  مكان  أفضل  وهو  باكو  في  الرائعة 

عادات وتقاليد الشعب األذربيجاني.

في الصباح
مترو  مثل  ب��ارزة  معالم  باكو  بمدينة  يوجد 
النقل بالعالم.  أبرز وسائل  الذي ُيعد من  األنفاق 
كما يمكنك االستمتاع بجولة على شاطئ البحر 
بوسط مدينة باكو مع االستمتاع برؤية لناطحات 

السحاب الُمطلة على الشاطئ.
عبارة  وهي  اللهب  أبراج  أيضًا  هناك  وستجد 
عن تحفة هندسية لثالثة أبراج على شكل ألسنة 
ويوجد  هائلة.  وهمية  نار  شكل  لتعطي  لهب 
عرض  شاشات  الثالثة  األبراج  تلك  واجهات  على 
النار  حركة  شكل  لتعرض   DEL بتقنية  عمالقة 
التي يمكن أن تراها من أبعد مكان في المدينة.

أحد  من  الثقافي  علييف  حيدر  مركز  وُيعتبر 
المهندسة  فيها  أبدعت  التي  الفنية  التحف 
فقد  ح��دي��د،  زه��ا  ع��راق��ي  أص��ل  م��ن  البريطانية 
شكل  على  وُمميز  ُمختلف  بشكل  المركز  بنت 
سقف  وبه  العالية  البحر  أمواج  ُتشبه  انحناءات 

واحد ينطوي على المبنى بأكمله.

اليوم الثاني

اليوم األول



باكو مدينة مزدهرة تقع على ضفاف بحر قزوين حيث تلتقي آسيا بأوروبا. وقد كان للمحميات الطبيعية 
المدينة في موقع متميز لمركز  المزدهر، إضافة لوجود  بارًزا في تاريخ باكو  القديمة دوًرا  منذ العصور 
اقتصادي  كمركز  تها  أهميَّ وازدادت  الِقدم  منذ  المكانة  هذه  باكو  ت  احتلَّ وقد  بالعالم،  الحرير  تجارة 
ل مرة في القرن التاسع عشر وأصبحت أذربيجان من أكثر  إقليمي بعد أن تمَّ استخراج النفط فيها ألوَّ
الدول إنتاًجا للنفط في العالم. ولهذا فإن ما تراه من تحضر وتقدم على امتداد شواطئ ساحل بحر 
قزوين هو نتيجة للتنمية الصناعية المستمرة في جميع أنحاء شبه جزيرة آبشوران بعد ازدهار الحياة 
بها نتيجة للطفرة النفطية. وقد وصف الصحفي البريطاني، جيمس دودز هنري، مدينة باكو بعد قيامه 

برحلة إليها في القرن التاسع عشر، قائاًل “إذا كان النفط ملًكا فمدينة باكو هي عرش الملك”.

كتبه: بريتي زاراريا

أذربيجان  لدولة  والثقافي  والصناعي  العلمي  المركز  باكو  مدينة  ُتعد 
ساحرة بجولة  لالستمتاع  القديمة  المدينة  هذه  تدعوك  ولهذا 

48 ساعة في

 باكو

فيرمونت فندق 
فندق شاه

مكان اإلقامة 

وهو أحد الفنادق التي 
توفر لك أرقى مستوى 

لإلقامة لما تحتويه 
الغرف من رسومات 

وأسلوب فني، وما 
يقدمه الفندق من 

خدمات مميزة، 
باإلضافة لوجود عدة 

مطاعم فاخرة تقدم 
أفضل المشروبات 

واألطعمة.
استمتع بأحدث وأرقى 

مستوى معيشي 
يقدمه فندق فيرمونت 

الذي يطل على بحر 
قزوين.

هو الخيار األفضل 
لإلقامة وذلك 

لقربه من قصر 
ومتحف ومسجد 

الشروان شاه. 

كما يمكنك الوصول 
بسهولة إلى 

والمطاعم  المقاهي 
المنتشرة في ميدان 
النافورة والتوجه إلى 

مراكز التسوق 
وذلك في خالل 

01 دقائق سيًرا 
من بوابة المدينة 

القديمة.

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال
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غرار  على  آخر  بجسر  االستمتاع  يمكنك  كما 
جسر ستاري موست وهو جسر “كريفا كوبريا”، 
موست.  ستاري  من  عمرًا  وأقدم  أصغر  ولكنه 
لبناء  الممهد  ك��ان  الجسر  ه��ذا  إن  وي��ق��ال 
الفضل  ول��ه  موست)  (ستاري  القديم  الجسر 
البنيان  بهذا  موست  ستاري  جسر  خ��روج  في 

المذهل. المعماري 
العاصمة  المدينة  ه��ذه  على  يطلق  ل��م 
مجموعة  للزوار  توفر  فهي  فراغ،  من  الثقافية 
التي  الفنية  والمنشآت  المتاحف  من  كبيرة 

زيارتها. يمكن 
التي  الكرواتية  المكتبة  المثال،  على سبيل 
القرن  في  الهرسك  نبالء  أح��د  باسم  سميت 
كوساك”  ستبيان  “هرسك  وه��و  عشر  الرابع 
مقهى  ب��ه��ا  ي��وج��د  ع��ام��ة  مكتبة  اآلن  وه��ي 
ومدرسة للموسيقى، حيث تستقبل في الفترة 
الفني  الحدث  إلى مايو من كل عام  من مارس 

ب� “داني ماتيس هرفاتسكي”. الذي يعرف 
المعمارية  الهندسة  عشاق  من  كنت  وإذا 

القديم  الجسر  متحف  إل��ى  التوجه  فعليك 
الموجود في البرج الشرقي من ستاري موست 

المعمارية. الهندسة  فيه متعة  حيث ستجد 
عليهم  فليس  والثقافة  الفن  محبي  ولكل 
أبرافيزيتش  أوك  الثقافي  المركز  قصد  سوى 
كذلك  وينظمون  المدينة  شباب  ينظمه  الذي 
يأتي  الذي  الثقافي كل صيف  مهرجان موستار 
والذي  أوروب��ا  أنحاء  مختلف  من  القانين  إليه 
والمسرح  السينمائية  بالعروض  فيه  تستمع 

الفنون. وغيرها من  والموسيقى 
موستار  فإن  لك  كافيًا  غير  ذلك  كان  وإذا 
والثقافية  الحضارية  المعالم  من  العديد  تضم 
الوطني  مستار  ومسرح  الهرسك  متحف  مثل 
بافاروتي  ومركز  الكرواتي  الوطني  والمسرح 
للموسيقى والمركز الثقافي الفرنسي ومسرح 

الكثير. وغيرها  الحمام  العرائس ومتحف 
وي��ظ��ه��ر م��ل��م��ح آخ���ر م���ن م��الم��ح األن��اق��ة 
والُمتمثل  موستار  بمدينة  المجيدة  المعمارية 
تلك  بين  من  نوعها،  من  الفريدة  منازلها  في 

هو  العثمانية  العمارة  ذات  التذكارية  المعالم 
منزل موسليبيجوفيتش لذا إذا أردت أن تحظى 
به  فعليك  الفاخرة  الفنادق  أح��د  في  بإقامة 
والمفروشات  البيضاء  الجدران  ستعجبك  حيث 
ُيعد  الذي  العثماني  والسجاد  الخشبي  واألثاث 

المكان. المميزة لهذا  أبرز السمات  من 
وأس��ل��وب  ال��ح��ي��اة  اس��ت��ح��ض��ار  أردت  وإذا 
التوجه  فعليك  عشر  السابع  القرن  معيشة 
طراز  على  المصمم  بيسكيفيكا  فندق  إل��ى 
إلى  ال��م��ك��ان  يستند  حيث  ال��ت��رك��ي،  العهد 

فقط. دعامتين 
الروائي  حياة  عن  المزيد  معرفة  أردت  وإذا 
العظيم سفيتوزار كوروفيتش فيتوجب عليك 
زيارة منزله الذي تم بناؤه عام 1874 على غرار 
إلى  اآلن  تحول  وقد  النهضة،  عصر  في  المنازل 

متحف باسم هذا الكاتب العظيم. 

الصفحة المعاكس أعلى: منازل من قبل جسر موستار. 
أدناه: دار الدراويش قرب نهر بونا، أعلى اليمين: مقهى في 

المدينة القديمة، موستار

نزهات سريعة  
شالالت كرافيتشي

إذا كنت من عشاق المناظر الطبيعية 
فسوف تجد في شالالت كرافيتشي 

العظيمة كل ما تأمله من مناظر 
طبيعية خالبة. حيث تتألف من 20 

شالل مياه صغير بعمق 30 متر في 
البحيرة وقد أخذت شكل دائري لتشكل 

إحدى عجائب الطبيعة.
مدينة بالغاي

تقع بالغاي أو ما يعرف بتكية بالغاي في 
الجزء الجنوبي الشرقي خارج موستار، 

يمكنك االستمتاع هناك بالمناخ 
الهادئ. ومن معالم الجذب هناك “دير 

الدارويش الذي يقع على ضفاف نهر 
بونا.

مدينة بوتشتلي
تقع بوتشتلي على مسافة 30 كم 

من موستار وهي مدينة تحتفظ بتراثها 
الذي ينتمي للقرن السادس عشر. وقد 

ُبنيت على مدرج الهرسك الموجود 
على الضفة اليسرى لنهر نيريتفا.

اســـــتـــــطـــــالع

ُتسير العربية للطيران 
رحلتين اسبوعيًا من 
الشارقة الى سراييفو 
ابتداًء من 22 مارس، 
وتبُعد سراييفو عن 

موستار بحوالي ساعتين 
و9 دقائق.
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escape

هادئة  حياة  ال��رائ��ع:  المنظر  ه��ذا  معي  تخيل 
لألحجار  المنبعث  ال��ه��ادئ  ال��ظ��ل  يكسوها 
بومضات  والمنمقة  المزينة  الملساء  الرمادية 
أزرق  نهر  يجري  تحتك  ومن  الزاهية،  األلوان  من 
أشعة  من  المنازل  الصخور  وتحمي  سماوي، 
وبينما  أسقفها.  فوق  تنبعث  التي  الشمس 
تام وهدوء  المشاهد في سالم  إلى تلك  تنظر 
من  يطل  غريبًا  شيئًا  عينيك  تالحظ  كامل 
الحديدية  الحواجز  على  يقف  برجل  فإذا  هناك؛ 
مما  ال��ن��ه��ر،  داخ���ل  للقفز  ويستعد  للجسر 
وتنادي  وهدوئك  صمتك  عن  تخرجك  يجعلك 
ه��ذا  ل��م��س��اع��دة  ش��خ��ص  أق���رب  ع��ل��ى  بلهفة 
عند  ذلك  بعد  كثيرًا  ستندهش  ولكن  الرجل. 
الرجل  هذا  فإن  قلياًل  تمهل  السبب.  معرفة 
من  القفز  ويريد  الماهرين  الغواصين  أحد  هو 
تلك  الستكشاف  بالنهر  والغوص  الجسر  على 
قائمة  إلى  اليونسكو  ضمتها  التي  المنطقة 

مواقع التراث العالمي. هل ال زلت في حيرة؟
موستار  مدينة  ف��ي  تجده  س��وف  ه��ذا  ك��ل 

المليئة  ل��ل��ه��رس��ك  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��اص��م��ة 
رصيدها  عن  أما  للزائرين.  المبهجة  بالمفاجآت 
في الجمال فستتعرف عليه بنفسك عندما تت
الدافئ  بمناخها  وتستمتع  جول في ضواحيها 

الخالبة.  الطبيعية  ومناظرها 
للحراس  نسبة  اسمها  المدينة  استوحت 
القديم  الجسر  حراسة  يتولون  كانوا  الذين 
الجسر  مدينة  تسمى  كما  أو  سلًفا،  المذكور 
برجين  بالجسر  ويحيط  م��وس��ت.  س��ت��اري  أو 
نقطة  بمثابة  الجسر  كان  حيث  الجانبين،  من 
طريقهم  على  العثمانيون  أقامها  تفتيش 
من  بالقفز  ال��غ��واص��ون  يقوم  واآلن  ال��ت��ج��اري. 
 21 ارتفاع  على  يقع  ال��ذي  الجسر  أط��راف  على 
أسفل  يجري  الذي  “نيريتفا”  نهر  مياه  فوق  متر 
الغربي  بالجزء  الشرقي  الجزء  ويربط  الجسر، 
“أو  موست  س��ت��اري  جسر  ويحظى  للمدينة. 
من  السياح  باهتمام  التاريخي  القديم”  الجسر 
كل حدب وصوب، خاصة بعد وضعه على قائمة 
أهم  من  ويعتبر  اليونسكو،  اإلنساني  التراث 

البوسنة  في  تميزا  واألكثر  السياحية  المعالم 
األنشطة  تلك  محبي  من  كنت  وإذا  والهرسك. 
فعليك  اإلثارة  ببعض  تحظى  أن  وأردت  المثيرة 
ليس  ولكن  الجسر،  على  من  القفز  محاولة 

قبل أن تتدرب على ذلك أوالً.
وب��ن��ى ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ال��ج��س��ر ال��ق��دي��م في 
تحفة  ُيمثل  اآلن  وه��و  عشر،  الخامس  القرن 
الشرقي  العثماني  الطراز  على  عريقة  معمارية 

الغربي. واألوروبي 
لفترة طويلة حتى  الجسر شامخًا  وظل هذا 
األهلية.  الحرب  أثناء   1993 ع��ام  تدميره  تم 
وهو   .2004 عام  في  الحقًا  بناؤه  أعيد  وقد 
بالقرب  ويوجد  والمودة.  والحوار  للتواصل  رمز 
حيث  تنسى”  “ال  عبارة  عليه  حجر  الجسر  من 
الذين  أولئك  وتذكر  للحظة  التوقف  يمكنك 

ضحوا بأرواحهم خالل الحرب.

الصفحة السابقة: جسر قديم، ستاري موست، مع 
الزمرد نهر نيريتفا. الصفحة المقابلة: شارع المدينة، من 
اليمين: مسجد في موستار، والقاع: تذكار بازار بواسطة 

جسر موستار

اســـــتـــــطـــــالع
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كتبه: أنانيا باهل

موستار  مدينة  إنها  والهرسك؛  البوسنة  جنوب  في  تقع  جوهرة 
الغني الثقافي  والتراث  المعمارية  بحضارتها  فخر  مبعث  هي  التي 

الطبيعة ونسيم  بعبير  المغلف   

نجمة المدن

 السياحية

اســـــتـــــطـــــالع



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

والهرسك  البوسنة  في  األخاذ  الطبيعي  بجمالها  الشهيرة  كرافيكا  شالالت  توجد 

وت��ص��ب ش����الالت ك��راف��ي��ك��ا ف���ي ن��ه��ر ت��ري��ب��ي��زات 
الخضراء  األشجار  به  ُتحيط  ال��ذي   (Trebizat)
الرائعة، وهذا ما يجعل من هذا المكان منطقة 

جذب سياحي.

ويصل  ق���دم،   80 ال��ش��الالت  ه��ذه  ارت��ف��اع  يبلغ 
عرض البحيرة التي شكلتها هذه الشالالت إلى 

390٣ قدم.  ٢ ١
كرافيكا شالالت 

 \\
 \\
\\

 

ومدينة  موستار  مدينة  من  السياح  ويأتي 
لالستمتاع  دبفرونك  ومدينة  ميديوغوريه 
بالسباحة والتنزه في هذه المنطقة الخالبة.

اس��ت��ك��ش��اف
ال����ت����ج����رب����ة

اس��ت��ط��الع
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يقولون أن لكل منا نصيب من اسمه، ويبدو أن 
اسمها،  من  نصيب  لها  العتيق  خلود  الشيف 
فعبقريتها في الطهي وحسن ضيافتها خالدة 
بابتسامتها  لنا  وتحكي  نهاية.  لها  وليس 
ال��م��ع��ت��ادة ع���ن ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا 
والمسؤولية الكبيرة الُملقاة عليها لكونها أول 

شيف إماراتية.

« كيف بدأتي حياتك المهنية؟
عملت  ع��ن��دم��ا  التقاليد  ق��ي��ود  أول  حطمت 
كمساعدة للشيف علي الذي كان ُيقدم برنامجًا 
وتم   .2008 عام  في  سما  قناة  على  للطهي 
في  متخصصة  إماراتية  شيف  ذلك  بعد  تعيني 
ذاع  هنا  وم��ن  ال��س��الم.  ميناء  جميرا  مجموعة 
الذي  خلود  سراريد  برنامج  تقديم  وبدأت  صيتي 
ألفت  كما  ظبي.  أب��و  تليفزيون  على  ُي��ع��رض 
اإلم��ارات��ي  المطبخ  يخص  ال��ذي  س��راري��د  كتاب 

فن الطعام

بقلم: أنانيا باهل

رائدة  بأنها  تتصف  إماراتية  أول شيف  العتيق،  خلود  الشيف 
تقدمها وجبة  مع كل  التاريخ  إلى صنع  وتسعى  اإلماراتي  المطبخ 

لإلمارات  المتنوعة  التضاريس  من  والمستوحى 
وصفات  وُأخ���ذت  وال��ص��ح��راء.  البحر  تضم  التي 
الكتاب من مناطق مختلفة من اإلمارات العربية 
المتحدة و إلى األطباق اإلماراتية الرئيسية و إلى 

تقاليد الطهي اإلماراتية.

بداية  فــي  واجهتك  التي  التحديات  مــا   »
عملك؟ وكيف واجهتيها؟

مهنة  هي  الشيف  مهنة  أن  البعض  ي��رى  قد 
تتطلب  الحقيقة  في  لكنها  وسهلة.  ُمبهرة 
المزيد من العمل الشاق. ويختلف طهي الطعام 
الكبيرة.  الوالئم  لحفالت  الطهي  عن  لعائلتك 
أستمر  لن  أنني  البعض  ظن  عملي  بداية  وفي 
طوياًل في هذه المهنة لكوني امرأة. وتلقيت في 
البداية أجرًا زهيدًا، لكن المال لم يكن هدفي، فأنا 
األول هو  للطهي، وهدفي  أجل حبي  أعمل من 
اإلماراتي.  المطبخ  أن أقدم للعالم كل ما يخص 
أتحملها  كنت  صعوبات  أية  تواجهني  وعندما 
من أجل تحقيق هدفي. فعندما يؤمن الشخص 
صعبة.  عوائق  أي��ة  أجله  من  سيتحمل  بهدفه 
الصعوبات  أتخطى  أن  عملي  في  دائما  وأح��اول 

وأحولها إلى فرص لتحقيق النجاح.

في  االبتكار  أسلوب  ُمؤيدي  من  أنك  بما   »

تحبي  فهل  التقليدية.  ــاق  ــب األط طهي 
التي  المأكوالت  مع  الطريقة  هــذه  تجربة 

تقومين بطهيها؟
سباق  ظبي  أبو  استضافت  سنوات،  عدة  منذ 
فولفو للمحيطات، وقد ُطلب مني أن ُأعد أطعمة 
في  والمشاركين  للضيوف  خفيفة  إم��ارات��ي��ة 
السباق، وكان ذلك ُمحيرًا بالنسبة لي. فاألطباق 

وُتقدم  حجمها  بكبر  تتميز  اإلماراتية  والوجبات 
باإلضافة  العائلية.  الوجبات  بأسلوب  األطعمة 
إليها  ُيضاف  التقليدية  اإلماراتية  األطباق  أن  إلى 
األذواق  م��ع  تُتناسب  ال  قوية  وت��واب��ل  نكهات 
األجنبية. لذلك قررت أن أبتكر في األطباق وأمزج 
الغربية.  األطباق  من  بإضافات  اإلماراتية  األطباق 
وكانت النتيجة النهائية أنني قدمت طبق سمك 
والبرغر  ب��األرز  المحشوة  والسمبوسك  القرش 
في  المختلفة.  والصلصات  اإلبل  بلحم  اإلماراتي 
بلغ  واليوم  أطباق،  سبعة  ابتكرت  عملي  بداية 
وفي  طبق.   300 ابتكرتها  التي  األطباق  عدد 
وزبدة  البوري  خبز  تناولت  للهند  األخيرة  زيارتي 

الدجاج ومشروب الالسي.

« ما هي خططك المستقبلية؟ وماذا تودي أن 

تقولي للنساء اإلماراتيات حتى ُتشجعيهن؟ 
سأواصل في المستقبل القريب تقديم برنامجي 
هيئة  مع  وسأتعاون  خلود  سراريد  التليفزيوني 
من  ع��دد  ف��ي  وال��ث��ق��اف��ة  للسياحة  ظبي  أب��و 
القادمة.  الفترة  في  سُتقيمها  التي  الفعاليات 
وأخطط أيضًا لفتح مطعمي الخاص حتى أحقق 
اإلماراتية  األط��ب��اق  العالم  لكل  وأق��دم  حلمي 
األصيلة مثل المجبوس والجشيد. وأود أن أقول 
مجال  في  يعملن  الالتي  اإلم��ارات��ي��ات  للنساء 
وأقبلن  القيود  كل  وحطمن  تشجعن  الطهي، 
ببراعتكن  يشهد  الجميع  ودع��ن  العالم  على 

في الطبخ! 

الصفحة المقابلة: الشيف خلود عتيق مع اإليرادات



الغرف خدمة 

بالزو ألفالبرو للشقق الفندقية
روما، إيطاليا

يعود مبنى فندق بالزو ألفالبرو للشقق الفندقية إلى القرن 
السابع عشر، وهذا ما ُيميزه عن غيره. وقد تم تجديده ليتناسب 
مع نمط الحياة الحديثة. وتبعد هذه الشقق الفندقية عن مبنى 
الكولوسيوم أو المدرج الفالفي بمقدار 1.5 كم، ويبعد 3.7 كم 

عن كنيسة سيستين. يوجد  في هذا المبنى العتيق شقق 
استوديو عصرية ومريحة وُمجهزة بأحدث األجهزة وبه مطبخ 
صغير. ويمكن االستمتاع بالجلوس في الشرفة في المساء.

T: +33144066265

www.offparisseine.com

فندق سمرست الخليج الغربي
الدوحة، قطر

يقع في المنطقة الدبلوماسية بالدوحة، وتوجد شقق الفندق 
الشاهقة الفاخرة في موقع مثالي، حيث تبعد 8 كم تقريبًا 

عن متحف الفن اإلسالمي، وتقع على بعد 13 دقيقة سيرًا 
على األقدام من مركز تسوق سيتي سنتر الدوحة، وتبعد 
7 كم فقط من سوق واقف. وأفضل ميزة في هذه الشقق 

الفندقية هي نوافذها الُمصممة من األرض إلى السقف حتى 
تستمتع بمنظر بانورامي للمدينة بأكملها، وُتقدم هذه 

الشقق الفندقية أيضًا خدمة رعاية األطفال.

T: +31 (0(20 626 42 47

www.amstelbotel.nl

إقامة فاخرة

شقق 
تاريخية

مارينا للشق الفندقية 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

يقع فندق مارينا للشقق الفندقية بالقرب من مرسى دبي ويبعد مسافة 
صغيرة سيرًا على األقدام من جزيرة نخلة جميرا. وشقق الفندق واسعة 

وبها مطبخ خاص. ويبعد الفندق 9 كم من منتجع التزلج المغلق سكي 
دبي، ويبعد 10 كم عن مول اإلمارات، وهذا ما يجعل فندق مارينا للشقق 

الفندقية الُنزل المثالي لقربه من أماكن الترفيه والتسوق. وشقق 
الفندق مجهزة بمفروشات حديثة وبالفندق أيضًا مسبح خارجي فاخر. 

كما ُيراعي الفندق احتياجاتك الرياضية، فبه صالة لأللعاب الرياضة ُمزودة 
بجميع أجهزة اللياقة البدنية وغرفة ساونا وغرفة بخار.

T: +971 4 2944441

www.jawhara.ae

عطلة بدون 
إزعاج

بعض  وه��ذه  منزلك،  في  وكأنك  بالراحة  تشعر  حتى  الشقق  هذه  ُصممت 
أي وقت ُتغادرها في  أو  بها  ان تحل  التي يمكن  الفندقية  الشقق 

شقق اإلجازات

airarabia.com
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القراءة
ستطرح الكاتبة 

 Katie Bayerly
روايتها الجديدة        

 of Lost girlson“
apsalm” في 14 

مارس القادم.

 “The Rideon” قائمة الموسيقى  تقرر طرح ألبوم االستوديو السادس
للمغنية ومؤلفة األغاني الكندية نيللي فورتادو في 31 مارس 2017. 

وسينتج هذا األلبوم جون كونجليتون الحائز على جائزة جرامي الموسيقية. 
وقد طُرحت فورتادو مؤخرًا أغنية ”Pipe Dreams“ وهي األغنية المنفردة 

في األلبوم.

وقفة في مدينة :جالي سريالنكا  
استجم شاطئ المنارة. 

يقع هذا الشاطئ الهادئ 
على يمين الجانب الشرقي 

للقلعة. وهو من أفضل 
األماكن التي يمكنك 

الذهاب إليها لالستمتاع 
بالسباحة بعد قضاء يوم 

حافل في التجول داخل 
مدينة جالي الساحرة

تسوق 
 .Old Railway

يقع هذا المتجر 
الرائع في منطقة 

تجارية يمكن أن 
تتسوق منها 

المالبس المحلية 
وقطع الديكورات 

والهدايا التذكارية.

تناول المقهى 
الهولندي الملكي.

يقدم هذا المقهى 
أفضل أنواع الشاي 

والقهوة بنكهة 
القرفة والهيل 

والزنجبيل مع أجواء 
ساحرة تبعث على 

االسترخاء. 

شاهد صخرة الَعلم. 
تقع صخرة الَعلم في 

الطرف الجنوبي من 
القلعة التي كانت أحد 

الحصون البرتغالية. 
ويأتي إليها السياح 
خصيصا لمشاهدة 

منظر الغروب الساحر 
في هذا المكان.

12 ساعة

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

ذكرى ميالد
 أينشتاين

ولد العالم 
األلماني  الفيزيائي 

الشهير ألبرت 
أينشتاين في  14 

مارس 1879. وُيعد 
أينشتاين أعظم 

عالم في الفيزياء 
على اإلطالق نظرًا 

الفريدة  لمساهماته 
في علم الفيزياء. 

فقد وضع نظرية 
الكلية  النسبية 

التي ُتعتبر البنية 
األولى في الفيزياء 

الحديثة. النظرية 

ُيساعد تطبيق 
MyTSA الرائع على 

إخبارك باألشياء التي 
يمكن اصطحابها معك 

على متن الطائرة. 
ويتميز هذا التطبيق 

بإمكانية احتساب 
وقت انتظار الفحص 

في المطارات المحلية. 
ويوضح التطبيق أيضًا 

الرحالت المتأخرة في 
مختلف المطارات. 

تطبيق  
السفر

يوم في 
التاريخ
14 مارس 

1879

تهتم   – طرائف 
إيما  النجمة 

بصحتها  واستون 
من خالل لعب 

باإلضافة  الرياضة 
أنها  إلى 

معتمدة  مدربة 
واليوغا.    للتأمل 

1

الطائرة الكاميرا 
تم ابتكار أول كاميرا طائرة آلية محمولة بحجم الجيب اللتقاط الصور 
والفيديوهات دون اللجوء إلى استخدام عصا السيلفي أو أي وسائل 

تشغيل ثقيلة. ُصممت هذه الكاميرا الطائرة من قبل فريق دولي 
من المهندسين والمطورين من شنغهاي وإيطاليا. وتتميز هذه 

الكاميرا الطائرة الرباعية بسهولة استخدامها فهي تناسب راحة 
اليد ويمكن أن تطير لمدة 3 دقائق لكي تلتقط أجمل صورة سيلفي. 

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

تحت العدسة

إيما واستون

األسماك الطائرة

يعيش هذا النوع من 
األسماك في المياه 
االستوائية وشبه 

االستوائية. وُيشبه 
جسم السمك 

الطوربيد،  الطائر 
وُيمكنه من القفز 

خارج الماء بسهولة، 
وُتساعد أجنحته 

الكبيرة التي ُتشبه 
الزعانف الصدرية 

على الطيران خارج 
الماء. ويوجد 40 
نوع معروف من 
األسماك الطائرة 
التي تستخدم 

قدرتها على الطيران 
كوسيلة للهروب 

من أعدائه. 

ُيعد معرض دبي 
الدولي للخيل منصة 
فريدة للمتخصصين 
في صناعة الفروسية 
ومالك الخيول، لكسب 

ميزة إضافية من 
خالل االلتقاء بخبراء 
الصناعة والتواصل 

معهم، واالطالع على 
أحدث معدات الفروسية 
ومنتجات رعاية الخيل. 

1

أخر األعمال – تلعب النجمة إيما واستون دور بيل في فيلمها 
الجديد “الجميلة والوحش” الذي سُيطرح في 17 مارس 2017. 
وفيلم “الجميلة والوحش” ُمقتبس عن قصة خيالية شهيرة 

تحمل االسم ذاته. 

االقتباس – ال أمتلك أسنانًا مثالية، ولست نحيلة القوام، 
فأنا فتاه تشعر بالرضى تجاه مظهرها وجسدها، وأرى أنني 

جميلة وال أريد أن ُأغير أي شيء في مالمحي.

كولونيا

ُيقام معرض سبوجا 
التجاري الدولي للخيول 

والفروسية مرتين سنويًا 
في مدينة كولونيا 

األلمانية. 

2

دليل في 
دقيقة  

من أفضل 
معارض الخيل

airarabia.com
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المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ُيشارك في هذا المهرجان أكثر من 30 مطعم من 
المطاعم الفاخرة في المدينة باإلضافة إلى مشاهير 

الطهي من مختلف البلدان لتقديم أفضل المأكوالت 
الشهية. وُيعد هذا المهرجان الحدث السنوي األضخم 

من نوعه في دبي.
www.tasteofdubaifestival.com

المكان: الهند
ُيطلق على هذا المهرجان، مهرجان األلوان وُيقام خصيصًا 
للترحيب بقدوم الربيع. وُتقدم في هذا المهرجان الوالئم 

الجماعية الشهية وُيلقي الناس المساحيق والمياه 
الملونة على بعضهم البعض كنوع من االحتفال.

www.holifestival.org

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
هو مخطط ثقافي غير هادف للربح، ويرعى عدد من 
المعارض المشاركة من أكثر من 75 معرض فني بهدف 
تثقيف الزوار. ويشمل هذا الحدث أيضًا على عروض 
وورش عمل تعليمية مصممة خصيصا للجمهور.
www.artdubai.ae

14 مارس

مهرجان دبي للتذوق

24 مارس

عيد االلوان

 20 مارس

أسبوع فن دبي

25 مارس 

مهرجان القناع الذهبي

7
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المكان: أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
يهدف هذا الحدث إلى نشر الوعي الثقافي من خالل عرض أشهر 

الفنون الكالسيكية للثقافة الشرقية والغربية. واشتملت العروض 
السابقة للمهرجان على رواية حلم منتصف ليلة صيف لشكسبير 

وعروض فرقة رهبان شاولين وغيرها.
www.abudhabifestival.ae

جدول
الفعاليات

المكان: الدوحة، قطر
ُتخصص حديقة متحف الفن اإلسالمي بالدوحة يومًا لالحتفال 
بالمهرجان األفغاني الشعبي من خالل تطيير الطائرات 
الورقية الُملونة التي ُيصاحبها عزف الموسيقى الحية 
والعروض الراقصة وتناول المأكوالت الشعبية.
www.worldtravelguide.net

المكان:  بركاء، عمان
ًيعد هذا الحدث أكبر 

مهرجان لرقصة 
السالسا في عمان، 

حيث ُيشارك فيه 
عدد من الراقصين 

المحترفين ومدربي 
الرقص من كافة أنحاء 

العالم، ويقومون 
بتنظيم عروضًا 

استعراضية رائعة 
لتقديمها في حفالت 

الرقص الليلية.
www.omansal-
safestival.com

1 مارس

مهرجان الطائرات الورقية

1 مارس

المهرجان الدولي لرقصة السالسا

1 مارس

مهرجان أبو ظبي
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1 مارس

مهرجان بسنت

المكان: باكستان
ُيقام هذا المهرجان في باكستان ترحيبًا بقدوم الربيع. 
حيث تمتلئ سماء ُمدن باكستان بالطائرات الورقية 
الملونة المصنوعة يدويًا وُتعزف الموسيقى وُتقدم 
المأكوالت التقليدية.

airarabia.com

المكان: موسكو، 
روسيا 
ُيعتبر مهرجان القناع 
الذهبي مهرجان 
موسكو األول للدراما 
الراقية والباليه واألوبرا. 
حيث يعرض أفضل 
العروض المسرحية 
األولى وُيقدم جميع 
أنواع الفنون المسرحية 
وُيقدم جوائز المسرح 
الوطني الرفيعة.
www.eng.gold-
enmask.ru



القائمة المختصرة 

2017 مارس   30 العالم في  للخيول على مستوى  وأفضل سباق  أغنى  يستضيف مضمار ميدان 

وُيقدم هذا الحدث ثماني سباقات للخيول 
األصيلة وسباق واحد خاص بالخيول 

٣العربية األصيلة. من  األخير  السبت  في  العالمي  دبي  كأس  وُيقام 
مارس بمضمار ميدان، وُيعد الحدث الرياضي األغنى 

٢في العالم مع جوائز تصل إلى 30 مليون دوالر. ح���دث  أول  دب�����ي  اس���ت���ض���اف���ت  وق�����د 
شهر  ف��ي  األص��ي��ل��ة  ال��خ��ي��ول  لسباقات 

١أكتوبر عام 1981.
المتحدة العربية  اإلمارات  دبي،  العالمي،  دبي  كأس 
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. A.S.T (Diann Bauer, Felice Grodin, 
Patricia M. Hernandez, Elite Kedan 
with Keller Easterling)

. Allora & Calzadilla

. Lawrence Abu Hamdan 

. Noor Abuarafeh

. Abbas Akhavan 

. Abdullah Al Saadi

. Tamara Al Samerraei

. Jonathas de Andrade 

. Kader Attia

. Ismaïl Bahri

. Sarnath Banerjee 

. Yto Barrada

. Abdelkader Benchamma 

. Ursula Biemann and Paulo Tavares

. Mariana Castillo Deball

. Roy Dib

. Vikram Divecha

. Bariş Doğrusöz

. Koo Donghee

. Mandy El Sayegh

. İnci Eviner

. Em’kal Eyongakpa

. Harun Farocki

. Futurefarmers

. Mario García Torres 

. Daniele Genadry 

. Deniz Gül

. Shadi Habib Allah 

. Taloi Havini 

. Takashi Ishida

. Iman Issa 

. Ali Jabri

. Lamia Joreige 

. Christoph Keller 

. Samir Khaddaje 

. Mahmoud Khaled 

. Nesrine Khodr 

. Tonico Lemos Auad 

. Basim Magdy

. Raqs Media Collective

. Metahaven

. Hind Mezaina 

. Hana Miletić

. Mochu

. Oscar Murillo 

. Joe Namy 

. Uriel Orlow 

. The Otolith Group

. İz Öztat & Fatma Belkıs

. Christodoulos Panayiotou 

. Deborah Poynton

. Fehras Publishing Practices 

. Khalil Rabah 

. Jon Rafman 

. Marwan Rechmaoui

. Stéphanie Saadé

. Natascha Sadr Haghighian 
with Ashkan Sepahvand

. Ghassan Salhab

. Roy Samaha 

. Massinissa Selmani 

. Dineo Seshee Bopape

. Setareh Shahbazi 

. Ross Simonini

. Nida Sinnokrot

. Walid Siti 

. Monika Sosnowska

. Zhou Tao 

. Maria Thereza Alves 

. Jorinde Voigt 

. Karine Wahbé

. James Webb

. Rain Wu and Eric Chen

. Paola Yacoub

. Fathallah Zamroud
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sharjahart.org
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6   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث هذا الشهر

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

10   فندق
ُصممت هذه الشقق حتى 
تشعر بالراحة وكأنك في 
منزلك، وهذه بعض الشقق 
الفندقية التي يمكن ان تحل 
بها أو ُتغادرها في أي وقت

14   الشخصية
الشيف خلود العتيق، أول 
شيف إماراتية تتصف بأنها 
رائدة المطبخ اإلماراتي 
وتسعى إلى صنع التاريخ مع 
كل وجبة تقدمها

42   خريطة 
وجهات العربية للطيران

28  جولة في مدينة لفيف
مدينة لفيف هي مثال للتراث األوكراني الذي اندمج 
بسحر أوروبا الوسطى، الذي يجعل من تلك المدينة 

وجهًة سياحيًة دائمة

16  نجمة المدن السياحية
جوهرة تقع في جنوب البوسنة 
والهرسك؛ إنها مدينة موستار 

التي هي مبعث فخر بحضارتها 
المعمارية والتراث الثقافي الغني
 المغلف بعبير ونسيم الطبيعة.

22 48 ساعة في باكو
ُتعد مدينة باكو المركز العلمي والصناعي 

والثقافي لدولة أذربيجان ولهذا تدعوك هذه 
المدينة القديمة لالستمتاع بجولة ساحرة

Nawras Sharjah March17.indb   98 2/23/17   7:58 PM
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T H E  I N F L I G H T  m a G a Z I N E  O F  a I r  a r a B I a  / /  m a r  2 0 1 72017 مارس    // للـــــــطـــــــيـــــــران    الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

باكو  إكتشف مدينة 
المدينة التي تجمع قارتي آسيا وأوروبا على ضفاف 

قزوين بحر 

موستار: نجمة المدن السياحية
الجوهرة الواقعة في جنوب البوسنة والهرسك ذات 

الحضارة المعمارية العريقة 

m o s t a r :  t h e  s t a r  o f  t h e  s h o w
 A gem in southern Bosnia & Herzegovina
 that boasts of architectural marvels

 D i s c o v e r  B a k u
 Asia meets Europe at this city located
on the shores of the Caspian Sea
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