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FROM THE 
EDITOR
Don't get me wrong. I love the Rose City of Petra, with its 

impressive Nabataean architecture — the Siq, the Treasury, 

the Royal Tombs — but so many people travel to Jordan 

for this one magnificent site and miss out on all the other 

treasures Jordan has to offer. In Looking Beyond Petra on 

pg20, we highlight some wonderful alternative experiences 

from the Dead Sea to Wadi Mujib and more. For a greener 

holiday experience, check out The Great Himalayan Journey 

on pg28, for biking and hiking adventures in the forests 

and valleys of the mountain range. If you fancy more of a 

seaside getaway, Air Arabia’s newest destination, Batumi, 

launches next month. Surrounded by the Lesser Caucasus 

Mountains and the Black Sea, this Georgian resort town 

has emerged as an exciting new summer retreat. Read all 

about it in 48 hours in Batumi on pg32. 

See you next month!

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor

ON THE COVER 
Jordan's Dead Sea is not only the 
lowest point on Earth but you 
can float away your cares in the 
therapeutic, mineral-rich waters. 
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THE SHORT LIST

ADVERTISMENT

1 In 1864, the British declared 
the hill station of Shimla their 
summer capital. 2 Located in the Himalayas, 

Shimla sits at an elevation of 
2,206 metres above sea level. 3 The Summer Festival runs 

from May 31 until June 7. 
www.incredibleindia.org

SHIMLA SUMMER FESTIVAL
Escape the monsoons by catching the train to the mountain city of Shimla for live music, food and fashion
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Where: Kiev, 
Ukraine
The German folk 
duo combine 
guitars and 
electronic DJ 
beats to create a 
sound that saw 
the group feature 
in the Shazam 
Hall of Fame, after 
releasing Stolen 
Dance, one of the 
most "shazamed" 
songs of all time 
on the music 
recognition app.
www.milkychance.
net

Milky Chance
June 2

Where: Moscow, Russia
The incredibly popular American pop rock 
outfit will be performing at the Olimpiskiy 

Arena for one night only.
www.maroon5.com

Maroon 5
June 3

Where: Dubai, UAE
This urban contemporary art show 

features works by nine international 
artists and explores the increasingly 
blurred lines between contemporary 

art and street art.
www.themine.ae 

Between the Lines
Until June 8Where: Istanbul, Turkey

This celebration of opera, ballet, classical and 
traditional music features more than 600 local and 
international performers. This year’s festival is inspired 
by William Shakespeare, to mark the 400th anniversary 
of the famous playwright's death. 
muzik.iksv.org/en

The 44th Istanbul Music Festival
June 1-24

EVENTS 
CALENDAR
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Where: Sri Lanka
One of the 
most important 
festivals in the Sri 
Lankan calendar, 
this is held in 
commemoration 
of the introduction 
of Buddhism 
to the country. 
The occasion is 
marked by mass 
pilgrimages.
www.srilanka.travel

Poson Poyo Festival
June 19

Where: 
Guwahati, India

This festival, 
off the beaten 
tourist path in 

the north eastern 
state of Assam, 

attracts hundreds 
of thousands 

of pilgrims, 
who travel to 

Kamakhya Temple 
to honour the 

deity Sati.
www.

kamakhyadham.
com

June 22-26

Ambubachi Mela festival

Where: London, UK
This grass court competition is also 

the world’s longest running grand-slam 
tennis tournament.

www.wimbledon.com 

Wimbledon
June 27 – July 10

11
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EVENTS

Where: Sharjah, UAE
This public event, which takes place 
at the Expo Centre, is an opportunity 
to purchase gifts ranging from electronic 
goods and perfume to clothing 
and jewellery.
www.expocentresharjah.ae

Ramadan and Eid Exhibition
June 16 – July 9
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MINUTE 
GUIDE TO1 

 LA TOUR  
 D’ARGENT 

This Michelin-starred 
Parisian restaurant 
claims it has been 
serving its patrons 

since the 1500s. 
Its signature dish, 
the pressed duck, 
appeared on the 
menu only in 1919. 

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

1
 ICE CREAM 

Although thought to 
have emerged in China 
in the second century 

BC, the exact origins of 
ice cream are unknown. 

There are historical 
references to 

Alexander the Great 
enjoying ice flavoured 

with honey and Roman 
Emperor Nero's 
penchant for icy 

concoctions. In the 
1600s, British King 

Charles I was so 
impressed with ice 

cream, he gave his chef 
a pension for life to 

keep the recipe secret. 
Today, China is its 
biggest consumer, 

accounting for 30% of 
global sales. 

Most Instagrammed
If you think the Eiffel Tower or the Empire State Building are the 
world's most Instagrammed attractions, you'd be wrong. According 
to a report by Parrot Print, based on data from a Google-powered 
photo-sharing app and Instagram, it's the Guggenheim Museum in 
New York that's hashtagged the most. On Air Arabia's network, 
Park Güell in Barcelona, the Moulin Rouge in Paris, Maiden's Tower in 
Istanbul and Ponte dell'Accademia in Venice, all make the top 10 list. 

2 
WAYS

Focus on

Diane Kruger

 to dine at 
 historic 

 restaurants

TRIVIA – Born Diane 
Heidkrüger, Kruger 
was accepted to the 
Royal Ballet School 
in London at the age 
of 13, but abandoned 
her hopes of a career 
in dance following 
an injury. 

NEW RELEASE – The 39 year-old German 
actress plays an undercover cop in The 
Infiltrator, out next month, based on the 
true story of drug baron Pablo Escobar.

THE QUOTE – “People always think I’m 
dainty when they meet me, but I’m really 
not. I’m very German – we’re not made out 
of sugar."

2
 SOBRINO  
 DE BOTÍN 

Certified as the 
world's oldest 

restaurant by the 
Guinness Book 
of Records, this 

central Madrid spot 
has been serving 
Spanish dishes 

since 1725.
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TRAVEL APP 
If you're travelling 
on business and 
want to conveniently 
manage your 
expenses, Expensify 
allows you to import 
expenses from your 
credit card, photolog 
receipts and, best 
of all, it offers Smart 
Scan, which will 
read your receipts 
and turn them into 
computerised files. 

THE READ
Next month, 

JK Rowling releases 
the script for Harry 

Potter and the 
Cursed Child as the 
eighth official book 
and the first Potter 

West End play.

June 27, 
1967 

MUSIC PLAYLIST June 17 sees the return of Red Hot Chili 
Peppers, when they release their new album The Getaway. 
The Californian funk rockers' new record will be produced by 
Danger Mouse — the first time Rick Rubin hasn't produced 
the group since 1989's Mother's Milk.

 THE WORLD'S 
 FIRST CASH 
 MACHINE 

The world's first 
cash machine was 
installed by Barclays 
Bank in its Enfield 
Town branch in 
north London. John 
Adrian Shepherd-
Barron, the British 
inventor, claimed to 
have been inspired 
by chocolate bar 
dispensers. He 
thought instead 
of chocolate, why 
not dispense cash? 
There are now close 
to 3 million ATMs 
worldwide.

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

TODAY

12 hours 

City stopover: Cairo
SEE  
Al-Azhar Mosque
With parts dating 
back to AD 970, this 
mosque also houses 
a madrassa, which 
is considered one of 
the finest centres for 
Islamic learning on 
the planet.

EAT  
Café Riche
One of the city's 
cultural stalwarts, this 
spot has been part of 
Cairo's café culture 
since 1908 and is 
located just two  
blocks away from 
Tahrir Square.

DO
The Egyptian  
Museum
The place to see the 
famous treasures 
from the grave of 
Tutankhamun, more 
than 100,000 ancient 
Egyptian artefacts are 
housed here. 

SHOP
Khan Al-Khalili
A centre for 
shopping since the 
14th century, this 
mishmash of stalls 
located down tiny 
alleyways is popular 
with both locals  
and visitors.
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ROOM SERVICE

Kick back at these amazing establishments, which will 
welcome your kids with open arms

CHECKING IN

15
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CHESSINGTON SAFARI HOTEL
LONDON, UK

This hotel is in a theme park, so there are dozens of 
rides and attractions on your little ones' doorstep. 
There are more than 1,000 animals on site at this 
former zoo, so if your kids are wildlife mad, staying 
at a property with views of monkeys over breakfast 
should wow them. Book a themed family suite 
and your sprogs get to stay in rooms with animal 
prints, ethnic decor and tented sleeping areas, 
while you enjoy more grown-up surrounds.  

Leatherhead Road, Chessington KT9 2NE1 
T +44 137 273 4600
www.chessington.com

JARDIN DES DOUARS
ESSAOUIRA, MOROCCO

Nestled in the hills above Essaouira, this romantic 
retreat is also ideal for families. In fact, there’s a 
dedicated family restaurant and family pool as well 
as a separate pool for adults looking to escape the 
splashes. Located just 10 minutes from a beach, 
offering camel and horse rides, there’s a chance to 
tire your offspring out with fun activities. The resort 
also offers villas with private pools for families 
looking for that extra bit of privacy.

Douar Sidi Yassine
T: +212 524 474 003
www.jardindesdouars.com

JUMEIRAH BEACH HOTEL
DUBAI, UAE

If you want to tempt your kids away from their 
gaming devices, this hotel, adjacent to the Burj 
Al Arab, is perfect, pitching itself as the ultimate 
family hotel. There are six different pools, a 
private beach, a vast 1,178 square metre kids' 
club, a scuba diving school and free, unlimited 
access to Wild Wadi water park — where 
children can take their pick from 30 attractions 
for amusement.
 
Jumeirah Beach Road
T: +971 4348 0000
www.jumeirah.com

 Head out on safari

 Run to
 the hills

 Go wild in
the water
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UAE-based Brazilian-Italian street artist  
Tarsila Schubert’s colourful paintings and murals are 

a spontaneous reflection of a philosophical soul

COLOURFULLY 
CREATIVE

TEXT BY PETER FEELY

Candid, passionate and deeply in touch with her imagination, 
Tarsila Schubert is unconventional but thoughtful. Her giant 
murals have adorned buildings and walls in Dubai, Beirut, Paris, 
Barcelona and the US. She has exhibited her work in galleries, 
been commissioned to decorate restaurants in the UAE, and 
her work can be seen adorning the exterior of The Mine Gallery 
in Al Quoz, Dubai. Schubert has travelled extensively and 
lived in Chile, Bolivia, Brazil and Uruguay before moving to 
the UAE four years ago. While travelling, she often paints in 
neighbourhoods where the residents aren’t wealthy. Her hope 
is to bring colour and art to places where people don’t have 
much contact with culture.

» What inspires you?
I grew up in an environment where we believed in dreams 
and I would paint them. I think sometimes dreams 
can come true — that’s happened to me before. I believe in 
the universe and guiding energy. 

» Are you from an artistic family?
My grandmother is a painter and our family is always talking 
about art. I’m inspired by nature and when I was in South 

Clockwise from top left: Artist Tarsila Schubert adding 
colour to the streets of Los Angeles in a hand-painted 
jacket; her artwork at Venice Beach, LA; "Umm an-Nar II" - 
2600-2000 BC
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America, I started to take inspiration from 
the colours, culture and music. When I 
was growing up, I began to read about 
history and philosophy, and then I started 
thinking about things like society and 
incorporated this into my paintings.

» Describe your creative process…
I just paint naturally, without planning. 
It’s a kind of freehand. My process is that 
I choose the colours that I’m going to 
use and then I try not to think about 
anything. I imagine shapes and lines and 
I let myself go and I know the moment 
that I have to stop. I want to play with 
my subconscious. It’s interesting because 
depending on my mood, the paintings 
come out very differently.

» How do you feel about taking on 
corporate clients? Do you ever worry 
you are 'selling out'?
Street art is my passion. For me it’s pure 
art. Unfortunately, I can’t make a living 
only painting the streets, so I have to do 
commissions. I always fight with myself 
because five years ago I thought I could 
never work on commercial projects as 
art must never lose its value. The value 
for me is that art is something very 
important and sublime. 

» Would you say you’re a pessimist or 
an optimist?
Actually, even if I’m in a dark mood I try 
to take dark themes and put a positive 
side on things with colour. I think it’s a 

Below: Mural at Al Ghurair Centre, 
Deira, Dubai, UAE

INTERVIEW

personal thing. I always try to cover my 
dark feelings with a smile, but inside I’m 
not that person. 

» What dreams do you have 
professionally?
I would really like to paint the Colosseum 
in Rome. I like its shape. I love Rome; 
everywhere you look there’s art and 
culture — on every street. I also want to 
do a solo exhibition here in Dubai with 
paintings, sculptures and photographs. 
In June, I’m going to New York and then 
I have no idea what’s next.  

www.tarsilaschubert.net 

D I S C O V E R  A L L  T H E  E X C I T I N G  P L A C E S  T H AT  A I R  A R A B I A  C A N  TA K E  Y O U

// ESCAPE
// CULTURE
// EXPERIENCE
// EXPLORE

DESTINATIONS

1 The design features 82 domes, 
1,000 columns and one of the 
world's largest chandeliers. 2 More than 1,000 tonnes of 

white Greek and Macedonian 
marble was used in the build. 3 During Ramadan, the mosque 

is open daily, except Fridays, 
9am – 2pm.

 With space for 40,000 worshipers, this spectacular building is one of the largest of its kind in the world
SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE, ABU DHABI, UAE
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 TEXT BY PETER FEELY 

 Why Jordan has far more to offer than just its famous Rose City 

Looking

Petra
beyond

ESCAPE
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Rubbing shoulders with Rome’s 
Colosseum, India’s Taj Mahal and 
China’s Great Wall, Petra sits in exclusive 
company as one of the New 7 Wonders 
of the World. The Rose City is the jewel in 
Jordan’s tourism crown and the country’s 
top attraction. Such is the lure of Petra, 
many visitors merely pass through the 
Jordanian capital, Amman, en route 
to the star destination. If you’re willing 
to disregard the 6,000-seater Roman 
amphitheatre, discount the Dead Sea 
scrolls (along with 1.5 million years of 
history at The Jordan Museum) and 
bypass Darat al-Funun, with its legion 
of contemporary galleries and museums, 
then head immediately to Petra, but 
you’re definitely missing out.

If Amman piques your curiosity, it is 
a safe, stimulating and surprising spot. 
Its warrens and souqs reverberate to 
the beat of ancient trade traditions. Its 
educated population are generous and 
gregarious and a sense of history and 
culture permeates through the very fabric 
of society. In fact, it’s a cosmopolitan 
capital, with swanky malls, swish hotels, 
and chic art galleries.

Amman isn’t Jordan’s only world-class 
attraction though. In just a few days, you 
can brave canyoning in Wadi Mujab, bask 
in your own buoyancy in the rejuvenating 
Dead Sea and cheer on a chariot race 
in Jerash.

Touch down at Queen Alia International 
Airport, joust through the chaotic traffic 
and you’ll soon be amongst the densely 
packed sandstone cubes of architecture 
that litter Amman’s numerous hillsides. 
The capital’s overlooked by an ancient 
Roman citadel, which rests imperiously 
on Amman’s highest hill, 850 metres 
above sea level. The site of a fort, even 
before the Romans came and conquered, 
the two remaining classical columns from 

the Temple of Hercules loom grandly over 
Rome’s former territory.

Under subjugation of the Romans, 
Amman was dubbed Philadelphia. 
Ptolemy II Philadelphus, Egypt’s 
Macedonian ruler, rebuilt the city and 
decreed his name upon the metropolis. 
The most apparent and grandest legacy 
of the Romans is Amman’s amphitheatre. 
The amphitheatre dates back to the 
second century AD and was built into a 
hillside, shading the audience from the 

Previous page: Wadi Mujib;  
Below: Jerash; Opposite page from 
top: Roman amphitheatre,Amman; Roman 
Temple of Hercules, Amman; Traditional 
musicians in Jerash 

“Its warrens and souqs 
reverberate to the beat of 
ancient trade traditions” 

ESCAPE

23
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Where to stay
AmmAn
Le Meridien AMMAn
With a choice of nine 
restaurants and bars, a pool, 
and a gym and spa, this vast 
hotel is also reasonably priced 
for an upscale property in the 
centre of the city.
www.lemeridienamman.com 

DeAD SeA
Mövenpick resort & spA 
deAd seA
Set in 6,000 square metres of 
lush grounds, this luxury hotel 
on the northern banks of the 
Dead Sea should leave you 
feeling suitably relaxed.
www.movenpick.com 

JerASh
oLive BrAnch stAge
This unpretentious, family-run 
property is only 5km from the 
city’s ancient Roman ruins 
and has an on-site pool and 
restaurant.
www.olivebranch.com.jo

ESCAPE
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fierce Arabian sun. In summer months, the 
locals still congregate for performances, 
keeping past traditions alive.

Amman’s latest conqueror is global 
capitalisation. Brands such as Mango, 
Tommy Hilfiger and DKNY occupy vast, 
air-conditioned malls. Tourists however 
tend to gravitate towards what Ammanis 
refer to as Al Balad — the capital’s historic 
downtown. With its bustling souqs, it’s 
a street photographer’s dream. For a 
trendier take on Amman, Rainbow Street 
contradicts the conservative stereotypes 
of Jordan, with numerous restaurants, 
bars, cafés and contemporary art 
galleries drawing the crowds.

While Romans, Ottomans — and 
even the current influx of refugees — 
have shaped the city’s narrative, its 
foundations stretch back far longer. 
Opened in 2014, the impressively modern 
Jordan Museum contains artefacts dating 
back to the Stone Age, over 1.5 million 
years ago. 

More than 3 million years old, The Dead 
Sea, around 60 kilometres from Amman, 
is perhaps the polar opposite experience 
to the capital. The sound of car horns and 
street hawkers recedes to eerie and hazy 
silence. Lifeless, the extremely salty body 
of water is, in fact, a lake. Nevertheless, 
wealthy visitors spend thousands on 
spa treatments and people swarm to 
the destination to take advantage of the 
mineral-rich waters, to cure a number of 

ailments. In fact, the lake’s been popular 
for centuries — Cleopatra was so fond 
of the destination she commissioned 
factories on the banks of the sea and 
exported resources back to Egypt. 

Culture and pampering are not 
Jordan’s only trick though. Outdoor 
adventurers will also find plenty to pump 
their adrenalin adjacent to the Dead 
Sea. Wadi Mujib nature reserve offers 
everything from trekking and canyoning 
down 200-metre cliff faces, with 
waterfalls and rock pools, to canoeing 
and camping. 

While Petra is undoubtedly Jordan’s 
tourism champion, the ancient city of 
Jerash, just 50 kilometres from Amman 
comes a close second. Hidden under 

Clockwise from left page: A souq in 
Amman; Chariot racing in Jerash; Al 
Husseini Mosque, Amman; The Dead Sea; 
Sweets in the souq, Amman 

sand for hundreds of years, making it 
remarkably well preserved, the classical 
ruins in the city form one of the most 
complete Roman cities in the world. 
Depending on visitor numbers, there are 
gladiator re-enactments and the thrill of 
witnessing a Roman chariot race at the 
city’s ancient hippodrome literally brings 
the past to life. 

Petra may indeed be one of the world’s 
most unique tourist attractions, but it’s 
only a small slice of a rewarding, enriching 
and remarkable country.  

AIR ARABIA FLIES TWICE 
A DAY TO AMMAN 
FROM SHARJAH



26
airarabia.com

CULTURE

The emiraTi 
NaTioNal house

 TExT by PETER FEELy 

TraNsformaTioNs: 

Discover the fascinating evolution of national houses in the 
United Arab Emirates at the 15th International Architecture 

Exhibition of la Biennale di Venezia (Venice Biennale)

In the late 1960s and early 1970s, as  
petrodollars began to flow into the UAE, 
the lifestyle of the local residents started 
to change. From a largely Bedouin, desert 
existence, citizens were provided with 
their own homes by the government, also 
known as sha‘bī (folk) houses.

Curator Yasser Elsheshtawy, an 
associate professor of architecture at 
UAE University, says that the theme 
of the UAE’s stand comes from the 
general theme of the Biennale. The focus 
is not on spectacular architecture but 
on architecture that provides specific 
responses to specific civic demands from 
the population.

According to Elsheshtawy, “We want 
to show that there is more to Gulf 
architecture than just modern iconic 
buildings and exclusive developments.”

The UAE stand will feature video, 
giving a tour through a traditional 
neighbourhood, models, historic plans 

and photographs. There will also be 
images by contemporary Emirati 
photographer Reem Falaknaz.

For the material, Elsheshtawy relied 
on library archives and old newspaper 
articles but also received help from his 
university students, including an Emirati 
who provided him with access to his 
family house and photo albums.

Initially, the houses weren’t always 
popular with citizens. Issues, such as the 
absence of a separate majlis from the 
women’s living areas for visitors and the 
height of courtyard walls were particular 
areas of concern.

In terms of the most remarkable 
discovery, it’s to be found in the historical 
section. “It’s an amazing video clip 
that we found of the construction of 
the very first sha‘bī or national house, in 
Abu Dhabi. This is something we 
discovered in an archive in the 
United Kingdom. It hasn’t really been 

shown anywhere before and it’s quite 
remarkable,” says Elsheshtawy.

Many of the national houses exist in 
Emirati neighbourhoods today. While the 
original structures were simple designs, 
set around a central courtyard, over the 
years residents upgraded and extended 
the homes to suit their modern needs. 

Architecture buffs will find a 
fascinating insight into the time before 
the UAE became known for record-
breaking skyscrapers. Casual visitors 
will learn about the UAE’s culture and 
its remarkable development.  

Until November 27, www.labiennale.org 

Clockwise from top left: Aerial views of 
Abu Dhabi island (1962); the harsh and 
basic conditions of life in settlements 
(1960); Rawiya Al Suroor at her house 
in Al Maqam, Al Ain; Dubai's skyline 
with Emirati national houses, or sha‘bī 
houses, in the foreground; A traditional 
tent inhabited by Bedouins (1974); Sha‘bī 
houses in Madinat Zayed, Abu Dhabi 
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EXPERIENCE

THE GREAT

JOURNEY
Himalayan

 With trekking and biking trails through valleys and forests, 
 the breathtaking scenery and diverse terrain of the Indian Himalayas 

 make for an unforgettable experience 

 TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA 
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RAFTING THRILLS

WHERE : KULLU VALLEY 
Fed by melting Himalayan glaciers, 
the sparkling river Beas offers one 
of northern India’s most exhilarating 
white-water-rafting experiences. The 
river winds through the forested hills 
and narrow gorges of the Kullu Valley in 
Himachal Pradesh, offering adventurers 
plenty of opportunities to negotiate 
grade 2 and 3 rapids. A full-day rafting 
adventure on the Beas usually starts at 
Pirdi, roughly four kilometres away from 
the town of Kullu, and covers a stretch 
of 14 kilometres. Other popular activities 
in the area are paragliding at Solang 
Valley in Manali, trekking and hiking, and 
mountain camping. 

WHERE TO STAY:
Set amid apple and cherry orchards, 
The Himalayan is an idyllic retreat in the 
town of Manali. It offers guest rooms in 
a stunning castle as well as standalone 
cottages with sweeping mountain views. 
www.thehimalayan.com
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EXPERIENCE

A TRAIL OF BEAUTY

WHERE: VALLEY OF FLOWERS
A UNESCO World Heritage Site, 
the Valley of Flowers is spread over 
87 square kilometres in the Chamoli 
District of Uttarakhand. Nature 
lovers flock to this valley, especially 
during the monsoon months of July 
and August, when the hillside trails 
come alive with a dazzling display of 
flowers. At least 300 varieties bloom 
every year, including orchids, daisies 
and marigolds. This high-altitude 
valley was unknown to the world until 
a British mountaineer discovered it 
in 1931. A truly remote and unspoilt 
wilderness, the Valley of Flowers is a 
four-kilometre trek from the mountain 
village of Ghangaria. 

WHERE TO STAY: 
With seven clean, spacious tents, 
Ghangaria Valley Camp offers no-frills 
accommodation and dining options 
to travellers. Ph
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LADAKH ON WHEELS

WHERE: MANALI TO LEH, LADAKH
Known for its twisting trails and hairpin 
turns, a road trip from Manali to Leh in the 
Ladakh region provides travellers with the 
opportunity to ride through high-altitude 
deserts, mountains and wide barren 
valleys on the same route. Rent an Enfield 
motorcycle in Manali and wind over 
some of the world’s highest mountain 
passes, including Khardung La (5,359 
metres) in the Indian state of Jammu 
and Kashmir. Other highlights in Ladakh  
are the Nubra Valley, a high-altitude cold 
desert; Pangong Lake, a beautiful blue 
lake, which freezes completely during 
winter; and the never-ending Ghata loop, 
featuring 21 narrow and treacherous 
loops. Mumbai Travellers, a travel club 
based in India’s financial capital, offers 
various motorcycle holidays in the 
Ladakh region. 

WHERE TO STAY: 
The Grand Dragon Ladakh Hotel features 
rooms and suites, overlooking Leh Palace, 
Buddhist monastries and Khardong La 
Mountain and Tusrabs restaurant offers 
Ladakhi, Tibetan and Chinese cuisines.
www.thegranddragonladakh.com
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EXPERIENCE

A SPIRITUAL JOURNEY

WHERE: MCLEOD GANJ
Perched on the Dhauladhar range in 
the state of Himachal Pradesh, McLeod 
Ganj is a little piece of paradise in the 
Himalayas. The sleepy town, a suburb of 
Dharamshala, is the adopted residence of 
the 14th Dalai Lama and home to a vibrant 
Tibetan culture. Sign up for courses in 
meditation and yoga at a monastery, 
attend one of the Dalai Lama’s public 
talks at the town’s main temple, or enjoy 
Tibetan fare at a family-run restaurant and 
shop for locally made art and antiques at 
the market. However, if you get restless, 
go for a long trek in the Dhauladhars or 
visit the tea estates in the Kangra Valley. 
You can also see an entertaining dance 
performance at the Tibetan Institute of 
Performing Arts. 

WHERE TO STAY:
Overlooking the Kangra Valley, the 
charming Chonor House is situated near 
the residence of the Dalai Lama. All the 
rooms feature striking Tibetan decor. 
www.norbulingka.org
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WATCHING WILDLIFE

WHERE: JIM CORBETT NATIONAL PARK
With its densely wooded hills, verdant 
valleys and rolling grasslands, Jim Corbett 
National Park is one of the best places 
to spot the endangered Bengal tigers in 
their natural habitat in India. Set at the 
foothills of the Himalayas in the northern 
state of Uttarakhand, this is the oldest 
park in India, named after British-Indian 
hunter and conservationist, Jim Corbett. 
With an area of 520 square kilometres 
– classified into five zones – this is also 
home to leopards, elephants, spotted 
deer, black bear, the rhesus monkey, and 
at least 600 species of birds. Take in the 
landscapes, get up close with roaming 
animals or enjoy a range of adventure 
activities at the park, including rock-
climbing, rappelling, river-crossing and 
rafting on the river Kosi. 

WHERE TO STAY:
 Located at the edge of the national park, 
Jim's Jungle Retreat is an eco-friendly 
lodge, offering 18 cottages with stunning 
views and numerous bird-spotting 
opportunities. 
www.jimsjungleretreat.com

AIR ARABIA FLIES 
TWICE A DAY TO NEW 
DELHI FROM SHARJAH
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Once a sleepy coastal town best known as the chief Russian 
oil port in the Black Sea region, Batumi has emerged as a 
fashionable summer resort in the Adjara province – it is culturally 
rich, scenic, and always abuzz. Batumi has embarked on a major 
revamp in the past few years, garnering much international 
attention for its refurbished Old Town, shiny skyscrapers, chic 
new hotels, cafés and nightclubs. Whether you’re looking to 
relax on the beach, take a day trip to the mountains and cycle 
your way around the city’s old quarters or simply take in the laid-
back Georgian lifestyle, an array of attractions makes Batumi 

a wonderful destination for any traveller.

Surrounded by the Lesser Caucasus Mountains  
and the Black Sea, the Georgian town of  

Batumi is blissfully unspoiled 

SHERATON BATUMI HOTEL DIVAN SUITES BATUMI

PIAZZA BOUTIQUEWHERE TO STAY IN BATUMI
 

Conveniently 
located next to 
Batumi Boulevard, 
with easy access 
from the airport 
and central train 
station, this hotel 
also features  

Just a few steps 
from the beach, 
this sophisticated 
hotel in the 
Old Town 
offers spacious 
guest rooms 
with modern 

amenities. Its 
dining venue, 
Divan Pub, 
serves up 
Georgian, Turkish 
and international 
dishes. 
www.divan.com.tr

Situated in old 
Batumi, this cosy 
boutique hotel 
has 16 guest 
rooms, designed 
in eight interior 
styles, including 
country, retro, 
art deco and  
pop art. Each 

room features 
a king size bed, 
air-conditioning 
and other 
amenities.  
www.piazza.ge

The Sunflower 
Restaurant, a 
great place to 
sample Georgian 
khachapuri.
www.
sheratonbatumi.
com

Batumi
hours in48 

EXPLORE

 TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA
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Morning
Get your bearings in the city by 
wandering around Evropas Moedani or 
Europe Square, where lots of magnificent 
buildings and musical fountains dot the 
streets. With the imposing Statue of 
Medea — a Colchian Princess in Greek 
mythology — looming over the square, 
this is a go-to meeting place for the 
locals, especially during the summer, as 
well as the venue for the city’s biggest 
New Year’s Eve celebrations and high-
profile concerts. Batumi offers a range 
of dining options in historic mansions. 
Fanfan, set in a 20th-century building 
owned by the famous Georgian writer 
Mzechabuk Chabua Amirejibi, is a great 
place to stop for a quick bite, before 
heading to the city’s other top sights. 

Afternoon
The historic city is home to some 
of Georgia’s finest museums, full 
of fascinating exhibits. The Nobel 
Technological Museum is a good place 
to start, offering insight into the role 
played by the oil barons, the Nobel 
brothers and the Rothschilds in the 
economic development of Batumi in 
the late 19th century. Also on display are 
unique objects, highlighting the curious 
history of Georgian tea culture. Equally 
outstanding is the collection at Adjara 
State Art Museum, boasting more than 
500 artworks by renowned Georgian, 
European and Russian artists, including 
Niko Pirosmani and Lado Gudiashvili. 

Evening
Stroll along the seven-kilometre seaside 
promenade, lined with fountains, 
restaurants, retail outlets and galleries. 
At night, the area comes alive as locals 
flock to its outdoor cafés and bars to 
catch live music and enjoy the sea breeze. 

DAY 1

Previous page: Overview of Batumi 
with cable car facing the Black Sea; 
Clockwise from top: Statue of Ali and 
Nino; Alphabet Tower; Batumi Tower 

A few steps away stands the 200-metre-
high Batumi Tower, one of the city’s iconic 
urban landmarks, with an integrated 
Ferris wheel. Wander further down the 
boulevard and you’ll find the Alphabet 
Tower, a flamboyant contemporary 
structure, decorated with Georgian script. 
Enjoy the view over the city from the 
observation deck. Not far away is the 

rotating statue of Ali and Nino, another 
city icon, symbolising eternal love and 
cooperation among nations. 

EXPLORE
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Morning
Kick the morning off with a hearty 
local breakfast of khachapuri, a boat-
shaped bread stuffed with cheese and 
egg. There are a few eateries at the 
Piazza Square in the Old Town district 
where you'll find a range of local 
favourites. Also, set some time aside 
for the botanical garden, Batumi’s most 
treasured urban escape. Spread over 111 
hectares, the sprawling garden features 
plants from various geographical areas, 
including East Asia, the Americas, the 

DAY 2
Himalayas, and the Caucasian regions. 
Kafe Literaturuli, a hit among the locals 
for its friendly vibes, beverages and 
decadent desserts, is a nice place to 
pause and relax on your way back. 

Afternoon
Featuring a number of restaurants, 
cafés and shopping outlets, Argo 
entertainment complex on the Anuria 
Mountain offers a great escape from 
the city’s urban sprawl. Buy tickets 
for a scenic cable-car ride from the 
city to Anuria hills, enjoying sweeping 
views of Batumi, the Black Sea and 
the surrounding mountains on the 

way. Alternatively, you can hit one of 
the city’s gorgeous pebble beaches 
and spend a quiet afternoon, soaking 
up the sun. There are also plenty of 
wonderful options for half-day trips to 
the mountains in Adjara. Some of the 
spectacular routes for trekking and 
biking can be found in the villages of 
Mirveti, Merisi, Gobroneti and Akho.

Evening
It’s not a secret that Batumi’s party 
scene is considered the best in 
Georgia. From traditional live music 
joints to trendy beach clubs, Batumi is 
brimming with vibrant entertainment 
venues, packed on most evenings with 
energetic young local crowds and East 
European holidaymakers. When night 
falls, the well-heeled of the city often 
head to Iveria beach club to party until 
the wee hours. Other popular hangouts 
are Sublime, Mandarin and Sector 
26. During summer, you’ll also find a 
number of small bars, karaoke venues, 
and restaurants along the city’s main 
beaches with live entertainment.  

Above, from left: The recently 
refurbished Old Town; Sculpture 
called First Love by Irakli Tsuladze 
on the beach

AIR ARABIA WILL 
OPERATE TWO 
WEEKLY FLIGHTS 
TO BATUMI FROM 
SHARJAH STARTING 
FROM JULY 2 
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CULTURE
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Above: Khalil Rabah's Art 
Exhibition, 2011; Left: Simone 
Fattal, installation view, SAF Art 
Spaces, 2016

SIMONE FATTAL
SAF Art Spaces, Until June 12
This solo exhibition highlights recent 
work by Simone Fattal, who lives 
and works in Paris, created between 
2006 and 2013.  

THE TIME IS OUT OF JOINT
SAF Art Spaces, Until June 12
This exhibition is inspired by 
Andalusian philosopher Ibn Arabi’s 
concept of time as a fluid place, 
and place as a frozen time. Curated 
by Brussels-based Tarek Abou El 
Fetouh, and commissioned by 
Asian Culture Complex – Asian Arts 
Theatre and Sharjah Art Foundation, 
the project features videos, 
installations and photography by a 
host of renowned artists.  
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SHARJAH ART HIGHLIGHTS
Sharjah Art Foundation presents two unique exhibitions, featuring work 

by artists from around the world 

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

// COLUMN   
// CHARITY & NEWS
// NETWORK MAPS 
// CALL CENTRES

NEWS & ROUTES

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 110 destinations
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HOLDING UP HALF THE SKY AND 
EMPOWERING THE ARAB WOMAN 
BY DR S D KARNIK
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Her Highness Shaikha Jawaher Bint 
Mohammed Al Qasimi — wife of 
His Highness Dr Shaikh Sultan Bin 
Mohammed Al Qasimi, Member of 
Supreme Council and Ruler of Sharjah 
— has been working tirelessly to improve 
the quality of life for women. She has 
initiated several projects to improve 
the quality of life, not only of Emirati 
women, but also of women from other 
Arab nations. Shaikha Jawaher says that, 
“to empower a woman is to empower the 
entire nation”. 

Any nation is only as good as its 
women and it is the woman, as mother, 
who is the first mentor of both male and 
female children. Shaikha Jawaher says, 
“The mother becomes the moral compass 
and anchor who instils our values in the 
hearts of upcoming generations.”

Shaikha Jawaher therefore set out 
to make the UAE a model state, where 
women’s education is at the cornerstone 
of its policies.

Shaikha Jawaher’s vision is a 
comprehensive one and she wants 
women to be “multiskilled achievers” — 
professionals, entrepreneurs, students, 
teachers, mothers and homemakers —
who excel in all their roles. In this effort 
to raise women so that they can “spread 
their wings and pursue excellence”, she 
has the support of the UAE’s visionary 
men. The founding father, the late Shaikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan said, “the role 
of women is no less than the role of men.”

In February last year, Shaikha Jawaher 
inaugurated the UAE's largest Ladies' 
Centre, located in Al Qarayen in Sharjah. 
This is now the headquarters of Ladies 
Centres and has cutting-edge facilities 
that enable young women in the UAE 
to develop holistically. The centres train 
women in culture, art, sports, science 
and creativity. 

Speaking at the inauguration of the 
Centre, Shaikha Jawaher said, “Sajaya 
Young Ladies of Sharjah is inspired by a 
vision to foster a generation of creative 
young ladies who adhere to their social 
and cultural roots and are up to date with 
the current developments in the world.” 

The Sajaya Young Ladies Centre, while 
focusing on the development of the mind 

and heart, does not neglect the body. 
The Centre includes an Olympic-size 
swimming pool, athletics facilities and 
volleyball courts. 

The Centre hasn’t neglected women 
with special needs either, and Shaikha 
Jawaher has made sure that the facilities 
are accessible to them. 

Another passion of Shaikha Jawaher 
is developing the business skills of 
Emirati women. The 13th anniversary of 
the Sharjah Business Women’s Council 
(SBWC) coincided with International 
Women’s Day in 2015. As Honorary 
Patron of the SBWC, Shaikha Jawaher 
said, “every day in an Emirati woman’s life, 
she sees new achievements for which she 
should be honoured and empowered”.

The Women’s Day theme for that year, 
Empowering Women — Empowering 
Humanity: Picture It, complemented the 
SWC’s own mission and vision towards 
women, which ultimately empowers the 
whole of humanity. 

Shaikha Jawaher’s work has been 
recognised globally. 

In 2014, she met with Dr Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, United Nations under-
secretary-general and executive director 
of UN Women, at the UN Headquarters 
in New York. At the meeting, Shaikha 
Jawaher stated that the strength and 

development of Emirati women is largely 
due to the sagacious leadership of the 
UAE. Their progressive worldview has 
made Emirati women participants 
in decision-making and has taken 
them to the highest positions in local 
and international institutions and 
corporations. 

Shaikha Jawaher also stressed the 
fact that this progressive vision is in 
keeping with the true Islamic Sharia, and 
challenged the stereotypes of Muslim 
women on the global stage. She also 
said that in the past four decades, Emirati 
women have had access to the best of 
education and healthcare. 

Shaikha Jawaher’s work was also 
recognised by Dr Mlambo-Ngcuka, who 
said, “Shaikha Jawaher’s contribution to 
women’s leadership and to the economic 
empowerment of women in Sharjah and 
beyond is exemplary”.

Shaikha Jawaher’s decade of long and 
successful service to the empowerment 
of women, with a compassionate heart 
and a razor-sharp mind, has helped 
to develop many powerful women in 
the UAE. 

Shaikha Jawaher and her learned 
husband Dr Shaikh Sultan together 
exemplify the adage that men and 
women together hold up the sky. 

COLUMN

Her Highness Shaikha Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi 
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CHARITY CLOUD 
INITIATIVE IN 

BOSNIA &
 HERZEGOVINA

Air Arabia is not only committed to 
providing affordable air travel, but 
is also dedicated to uplifting the 
lives of the less fortunate. The carrier 
has implemented a corporate social 
responsibility (CSR) programme, 
Charity Cloud, in collaboration with 
Sharjah Charity International, to address 
the social needs of local and 
international communities.

As part of the Charity Cloud Initiatives, 
a new recreational park was built in 
Srebrenik, Bosnia and Herzegovina, 
for children. 

The Charity Cloud programme 
raises funds through initiatives such as 
on-board donations.

The funds are raised and collected 
annually and invested into educational 
and medical care establishments in 
underprivileged countries across the 
Air Arabia network.

CELEBRATING 10 YEARS OF OPERATIONS IN KOCHI
Air Arabia announced the 
completion of 10 years of 
successful operations in Kochi, 
Kerala. Currently, the airline has 
14 flights a week to and from 
Kochi. Air Arabia has differentiated 
its product and services, thereby 
creating a benchmark in the 
low-cost carrier segment. 

Air Arabia completed 10 years 
of operations in India in 2015 and 
has since grown its operations to 
13 destinations in India. It operates 
44 Airbus 320 and serves 
112 flights between India and 
Sharjah every week.

Air Arabia has announced that it was 
named ‘Best Low-cost Airline Serving 
the Middle East’ at the Business 
Traveller Middle East Awards 2016, 
held recently in Dubai. 

Air Arabia was given the accolade 
in recognition of its consistent 
ability to meet the needs of 
executive travellers, such as ease 

AIR ARABIA NAMED ‘BEST LOW-COST 
AIRLINE SERVING THE MIDDLE EAST’ BY 
BUSINESS TRAVELLER MIDDLE EAST 2016

of booking, speed and flexibility of 
check-in, on-time performance, and 
in-flight comfort. 

Senior executives from airlines, 
airports, and hotels across the region 
attended the Business Traveller Middle 
East Awards to celebrate the best 
solutions for executive travellers over 
the past 12 months.
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CORPORATE NEWS

Air Arabia PJSC reported strong 
financial results for the first quarter 
of 2016. The airline exceeded 
analysts' expectations as the 
Middle East’s first and largest low-
cost carrier continued to deliver 
outstanding performance and 
attract new customers. 

Air Arabia reported a net 
profit of AED114 million for the 
three months ending March 31, 
2016 – 34 per cent higher than 
the corresponding 2015 figure of 
AED85 million. In the same period, 
the airline posted a turnover of 
AED946 million, an increase of 

 AIR ARABIA REPORTS STRONG FIRST-QUARTER NET PROFIT 

7 per cent on AED886 million in the first 
quarter of last year.

The airline flew more than 2.1 million 
passengers between January and 
March 2016, up 17 per cent on the 
corresponding period of last year. The 
airline’s average seat-load factor – or 
passengers carried as a percentage of 
available seats – during the first three 
months of 2016 stood at an impressive 
81 per cent.

Air Arabia added two new routes 
from its main hub in Sharjah in the 
first three months of 2016, both of 
which strengthened its presence at 
the intersection of Europe and Asia. 

In March, it began direct flights 
between Sharjah and Sarajevo, 
the capital of Bosnia and 
Herzegovina, bringing this popular 
and historic city within easy reach 
of UAE visitors. 

This was followed by news that 
Air Arabia will operate seasonal 
direct flights from Sharjah to 
Batumi, Georgia, between July and 
September to cater to summer 
tourist demand. In addition, Air 
Arabia added three new routes 
in the first quarter of this year 
from its operating hubs in Morocco 
and Jordan.



MAP
AIR ARABIA 

DESTINATIONS

5 
HUBS 

34 
COUNTRIES 

OVER 

100 CITIES



 CHITTORGARH FORT, INDIA 
LOCATED IN RAJASTHAN, FORT 

CHITTORGARH IS A WORLD HERITAGE SITE 
AND ONE OF THE LARGEST FORTS IN THE 
COUNTRY. COVERING AN AREA OF MORE 

THAN 2.8 SQUARE KILOMETRES, THE FORT 
SITS AT AN ELEVATION OF 180 METRES. 

CALL CENTRE
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ARMENIA
Yerevan
+374 60 60 3000 
+374 10 22 4020

BAHRAIN
Nationwide call centre
+973  1 33 10444 

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
+91 124 3366444

IRAN  
Tehran
+98 21 888 710 96
Shiraz
+98 71 36 271 463
Lar
+98 71 52 33 48 48
Mashhad
+98 51 33 400 437
Abadan
+98 615 334 58 08
Isfahan 
+98 31 36650300

PAKISTAN
Karachi
+92 21 111 272 242
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

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

IRAQ
Baghdad
+964 77 25461180
Najaf
+964 7819288884/85  
Erbil
+964 75 09652527
Basra
+964 77 25461179

JORDAN  
Amman 
+962 79 75 00003

KAZAKHSTAN 
Astana
+7 717 246 60 80 
Almaty
+7 727 272 6681 

KENYA 
Nairobi
+254 20 44 
52855/537  
+254 70 4860711

KUWAIT 
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

LEBANON 
Beirut
+961 175 2452

MOROCCO
Casablanca 
+212 802000803 

NEPAL 
Kathmandu
+977 1 444 4246

OMAN 
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98Ph
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 حصن تشيتوغار، الهند 
يعد حصن تشيتوغار الواقع في والية راجستان من أكبر 
الحصون في الهند، وهو مدرج على قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي. يحتل الحصن مساحة 2.8 كيلومتر مربع 
على ارتفاع 180 متر فوق سطح البحر.
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اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

374 60 60 3000
374 10 22 4020

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(98)  51 33 400 437
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\
75

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1331 0444

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

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

كينيا
نيروبي

(254) 20 44 52855 / 537
(254) 704860711

لبنان
بيروت

(961) 1 756666

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم



وجــهــاتــنــا
وجـهـات سـفـر

الـعـربـيـة للـطـيـران 

 5
مراكز عمليات

 ٣4
دولة

أكثر من
 100 وجهة
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 العربية للطيران تعلن عن تحقيق أداء قوي في الربع األول 

مالية  نتائج  للطيران  العربية  حققت 
العام  من  األولى  الثالثة  لألشهر  جيدة 
فيما  المحللين،  توقعات  تجاوزت   2016
قوي  أداء  تحقيق  الشركة  تواصل 

ومتواصل.
للطيران  العربية  أرباح  صافي  وبلغ 
 31 في  المنتهية  الثالثة  األشهر  خالل 
مارس 2016 إلى 114 مليون درهم، ما يمثل 
نفسها  بالفترة  مقارنًة   %34 قدرها  زيادة 
من العام 2015 حين بلغ صافي األرباح 85 
مليون درهم. كما بلغت عائدات الشركة 
خالل الربع األول من العام الجاري نحو 946 
مقارنة   %7 نسبته  بنمو  درهم،  مليون 
درهم  مليون   886 البالغ  عائداتها  بحجم 

خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونقلت العربية للطيران على متن طائراتها 
العام  من  مارس  شهر  إلى  يناير  شهر  من 
أي  مسافر،  مليون   2.1 عن  يزيد  ما  الحالي 
المسافرين  بحركة  مقارنة   %17 قدرها  بزيادة 
من  نفسها  الفترة  خالل  الناقلة  سجلتها  التي 
العام السابق. فيما بلغ معدل إشغال المقاعد 
المقاعد  عدد  إلى  المسافرين  عدد  نسبة  أي   -
العام،  من  األولة  أشهر  الثالثة  – خالل  المتوفرة 

.%81 رقمًا مرتفعًا وصل إلى 
وأضافت العربية للطيران وجهتين جديدتين 
منذ بداية عام 2016 من مركز عملياتها الرئيسي 
كالهما  يعزز  حيث  الدولي،  الشارقة  مطار  في 
ففي  وآسيا.  أوروبا  من  كل  في  الناقلة  حضور 

للطيران  العربية  أطلقت  مارس،  شهر 
الشارقة  مدينتي  بين  المباشرة  رحالتها 
والهرسك،  البوسنة  عاصمة  وسراييفو، 
العريقة  المدينة  هذه  يجعل  مما 
اإلمارات  دولة  زوار  متناول  في  والشهيرة 
بعد  الناقلة  وأعلنت  المتحدة.  العربية 
موسمية  رحالت  إطالق  بصدد  أنها  ذلك 
باتومي  مدينة  إلى  الشارقة  من  مباشرة 
في جورجيا ابتداء من شهر يوليو ولغاية 
الطلب  تلبية  بهدف  سبتمبر،  شهر 
المتنامي للسياح لزيارة هذه الوجهة في 
موسم الصيف. كما واضافت الشركة ثالث 
في  عملياتها  مراكز  من  جديدة  وجهات 

المغرب واألردن.
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"أفضل  بجائزة  للطيران  العربية  فازت 
الشرق  منطقة  في  اقتصادي  طيران  شركة 
"بيزنس  جوائز  توزيع  حفل  ضمن  األوسط" 
مؤخرًا  أقيم  الذي   "2016 إيست  ميدل  ترافيلر 

في دبي.
تقديرًا  الجائزة  بهذه  الناقلة  فوز  جاء 
احتياجات  مواكبة  في  الدؤوبة  لجهودها 
على  وقدرتها  والشركات  األعمال  مسافري 

تعزيز سهولة الحجز وسرعة ومرونة إجراءات 
وضمان  بالمواعيد،  وااللتزام  التسجيل، 

أعلى درجات الراحة أثناء الرحالت.
من  نخبة  الجوائز  توزيع  حفل  وحضر 
شركات  في  التنفيذيين  المسؤولين  كبار 
بالمنطقة،  والفنادق  والمطارات  الطيران 
المبتكرة  الحلول  بأفضل  لالحتفاء  وذلك 
الماضي. العام  لمسافري األعمال على مدى 

العربية للطيران تفوز بجائزة "أفضل شركة 
طيران اقتصادي في منطقة الشرق األوسط"

سنوات  عشر  للطيران  العربية  أكملت 
مدينة  الى  الناجحة  العمليات  من 
وتسير  الهندية.  كيرال  والية  كوتشي في 
رحلة   14 الحالي  الوقت  في  الشركة 
تميزت  وقد  كوتشي.  ومن  إلى  أسبوعيًا 
فارقة  عالمًة  خدماتها  وأصبحت  الشركة 

في قطاع الطيران االقتصادي. 
العربية  أكملت   ،2015 عام  وفي 
العمليات  من  سنوات  عشر  للطيران 
وجهاتها  شبكت  نمت  ولقد  الهند،  في 
في شبه القارة إلى 13 مدينة. ويشار إلى 
طائرات  تستخدم  للطيران  العربية  أن 
أسبوعيًا  رحلة   112 وتسير   A320 إيرباص 
ومطار  الهند  في  الوجهات  مختلف  بين 

الدولي.  الشارقة 

الذكرى العاشرة النطالق رحالت العربية 
للطيران إلى كوتشي 

مبادرة سحاب 
الخير في البوسنة 

والهرسك

بتوفير  للطيران  العربية  التزام  جانب  إلى 
خدمات السفر الجوية االقتصادية، تسعى أيضًا 
للفئات  أفضل  معيشي  مستوًى  توفير  إلى 
وتواصل  وجهاتها.  مختلف  في  المحتاجة 
المسؤولية  برامج  في  جهودها  الشركة 
االجتماعية المستدامة عبر مبادرة سحاب الخير 
للعمل  الخيرية  الشارقة  جمعية  مع  بالشراكة 
للمجتمعات  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  على 
مبادرات  من  كجزء  العالم.  وحول  المحلية 
ترفيهية  حديقة  إنشاء  تم  الخير،  سحاب 
جمهورية  في  سريبرينيك  في  لألطفال  جديدة 

والهرسك.  البوسنة 
جمع  إلى  الخير  سحاب  برامج  وتسعى 
كجمع  محددة،  مبادرات  خالل  من  األموال 
للطيران.  العربية  رحالت  متن  على  التبرعات 
ليتم  سنويًا  وتجميعها  األموال  تحصيل  ويتم 
ومرافق  التعليمية  المؤسسات  استثمارها في 
عبر  المحتاجة  البلدان  في  الصحية  الرعاية 

للطيران.  العربية  وجهات  شبكة 
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سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قرينة 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بنت محمد  الشيخة جواهر  الشارقة سمو  حاكم 
القاسمي رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة 
مكانة  رفع  سبيل  في  جاهدًة  عملت  بالشارقة 
المرأة وتحسين مستواها المعيشي. وقد أطلقت 
المستوى  لتحسين  المبادرات  من  عددًا  سموها 
المعيشي ليس فقط للمرأة اإلماراتية، بل المرأة 
الشيخة  وتعتقد  أيضًا.  األخرى  العربية  الدول  في 
جواهر أن "تمكين المرأة هو تمكين األمة بأسرها". 
نجاح  مستوى  مع  بالتناسب  أمٍة  أي  م  تَقّيً
نسائها؛ فالمرأة هي أيضًا األم، والمرشد والراعي 
األول لألطفال، ذكورًا أم إناثًا على حٍد سواء. قالت 
الشيخة جواهر: "تلعب األم دور البوصلة األخالقية 
الراسخة، وتزرع قيمنا في قلوب األجيال الناشئة". 
لتساهم  جواهر  الشيخة  انطلقت  وهكذا 
بدورها في تحويل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلى دولٍة نموذجية حيث يعتبر تعليم المرأة حجر 

األساس في سياساتها. 
رؤية الشيخة جواهر رؤية شاملة؛ إذ تريد للمرأة 
أن تصبح "ناجحة ومتعددة المهارات" – من مهنيات 
ورائدات أعمال وطالبات ومعلمات وأمهات وربات 
وتلك  المجتمع.  في  موقع  بأي  تتميز   – منزل 
"لتنشر  المرأة  مكانة  رفع  سبيل  في  الجهود 
جناحيها وتنطلق نحو التميز" تتكامل مع الرجال 
من أصحاب الرؤية في تاريخ اإلمارات. فالمغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، األب 
قال:  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  المؤسس 
كل  قام  وإذا  والمرأة،  الرجل  يحمله  الحياة  "عبء 

فرد بواجبه فلن تكون هناك مشكلة".
جواهر  الشيخة  دشنت   ،2015 عام  فبراير  في 
في  الشارقة  فتيات  لسجايا  الرئيسي  المقر 
يعتبر  والذي  الشارقة،  بمدينة  القرائن  منطقة 
أكبر مركز للفتيات في دولة اإلمارات والمنطقة. 
الميزات  ذات  المنشآت  بأحدث  البناء  ويتمتع 
الشابات  النساء  التي ستمكن  الحديثة  التقنية 
في اإلمارات العربية المتحدة من متابعة التنمية 
من  العديد  المركز  يقدم  المتكاملة.  الشمولية 
الخدمات والدورات والبرامج التدريبية، بما يسهم 
مجاالت  في  وقدراتهن  مواهبهن  تنمية  في 

ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وإبداعية.
خالل حفل افتتاح المركز، قالت سمو الشيخة: 
الرؤية  تتخذ من هذه  الشارقة  فتيات  "إن سجايا 
تنشئة  في  الدؤوب  لعملها  أساسيًا  منطلقًا 
التاريخية واالجتماعية  جيل مبدع مرتبط بجذوره 
والثقافية ويدرك في الوقت نفسه التحوالت التي 

اإلسهام  على  قادرًا  يجعله  ما  العالم،  يشهدها 
الفاعل في مجتمع اإلمارات". 

وفي حين يركز مركز سجايا فتيات الشارقة على 
تنمية العقل والقلب، فإنه ال يهمل الناحية البدنية. 
بالمواصفات  سباحة  بركة  يضم  المركز  أن  إذ 
لوازم  بكافة  مجهزة  ايروبكس  وصالة  األولمبية، 

التمارين الرياضية ومالعب للكرة الطائرة.  
السيدات  تصميمه  في  المركز  يهمل  لم 
سمو  أصرت  وقد  الخاصة،  االحتياجات  ذوات  من 
الشيخة جواهر على تجهيز كافة مرافق المبنى 

بالتسهيالت الالزمة لذوات االحتياجات الخاصة. 
سمو  باهتمام  تحظى  التي  الجوانب  ومن 
وتمكين  وإلهام  تنمية  أيضًا  جواهر  الشيخة 
وتشجيع النساء على إستخدام إمكاناتهن في 
الثالثة عشر  الذكرى  وقد صادفت  األعمال.  عالم 
الشارقة  في  األعمال  سيدات  مجلس  لتأسيس 
 .2015 عام  في  للمرأة  العالمي  اليوم  تاريخ 
وكرئيٍس فخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، 
قالت الشيخة جواهر: "كل يوم يمضي من عمر 
لتكريمها  جديدًا  إنجازًا  يشهد  اإلماراتية  المرأة 
الفاعلة في  المشاركة  وتقديرها، وتمكينها من 
عنصرًا  باعتبارها  كافة،  والمجاالت  القطاعات 
وتستحق  اإلنسانية،  الحقوق  بكامل  يتمتع 

الوصول إلى أعلى المناصب والمستويات".  
الشعار  أن  جواهر  الشيخة  سمو  وأوضحت 
الذي تبنته هيئة األمم المتحدة للمرأة، في اليوم 
المرأة،  "تمكين  وهو  العام،  هذا  للمرأة  العالمي 
ينسجم  معًا!"،  فلنتخيل  لإلنسانية،  تمكيٌن 
رؤية  منها  انبثقت  التي  اإلمارات،  دولة  رؤية  مع 

مجلس سيدات أعمال الشارقة.
وقد لقيت أعمال الشيخة جواهر التكريم على 
المستوى العالمي، ففي عام 2014، التقت سموها 
المديرة  مالمبو-نجوكا  فومزيلي  بالدكتورة 
مقر  في  للمرأة  المتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذية 
االجتماع،  وخالل  نيويورك.  في  المتحدة  األمم 
اإلماراتية  المرأة  قوة  أن  جواهر  الشيخة  صرحت 
لدولة  الحكيمة  القيادة  ثمرة  هما  وتقدمها 
التقدمية  الرؤية  وأن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
في  المشاركة  اإلماراتية  للمرأة  أتاحت  للقيادة 
الهيئات  في  المناصب  أعلى  وتبوء  القرار  صنع 

الوطنية والدولية وفي مجال األعمال. 
الرؤية  هذه  أن  جواهر  الشيخة  أكدت  وقد 
التقدمية تتماشى مع الشريعة اإلسالمية الحقة، 
التي  المسلمة  للمرأة  النمطية  الصور  وتحدت 
تعم الساحة العالمية. كما صرحت سموها أيضًا 
أنه خالل العقود األربعة المنصرمة، تمكنت المرأة 
مستويات  أفضل  على  الحصول  من  اإلماراتية 

التعليم والرعاية الصحية.
وعملها  جواهر  الشيخة  تكريم  معرض  في 
الدؤوب قالت الدكتورة فومزيلي مالمبو- نجوكا: 
التمكين  في  جواهر  للشيخة  الريادي  الدور  "إن 
اإلقتصادي للمرأة في الشارقة مثٌل أعلى يقتدى 
تقدمها  التي  الناجحة  الخدمة  به". وقد ساهمت 
قلبي  بشغف  المرأة،  لتمكين  جواهر  الشيخة 
سيدات  عدة  وتطوير  تنمية  في  متقد  وذهن 
قديرات في اإلمارات. ويعد الشيخ الدكتور سلطان 
وقرينته الشيخة جواهر مثاالً رائعًا لتكامل األدوار 

بين الرجل والمرأة. 

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي
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 جهود ومبادرات في سبيل 
تمكين المرأة العربية

بقلم د. إس دي كارنيك



راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم في العطلة

\\ مـــقـــال
\\ أعـــمـــال خـــيـــريـــة وأخـــبـــار

\\ خـــرائـــط الشـــبـــكـــة
\\ مـــراكـــز االتـــصـــال

هل تعلم؟
أن مجموعــة العربيــة للطيــران تســير أكثــر مــن 

1٫400 رحلــة طيــران فــي األســبوع إلــى أكثــر من 
110 وجهــة

هل تعلم؟
أن العربيــة للطيــران توفــر لكم مســاحة 

للقدميــن أكبــر مــن أي ناقلــة اقتصادية أخرى 
)32 إنش(

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

ورأس الخيمة
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أبرز الفعاليات الفنية في الشارقة
تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرضين فريدين لتقديم أعمال فنانين 

من مختلف أرجاء العالم

ثـــقـــافـــة

إلى األعلى: معرض خليل رباح الفني، 2011؛ إلى اليسار: 
فنون تركيبية من إبداع سيمون فتال، المباني الفنية 

لمؤسسة الشارقة للفنون، 2016

سيمون فتال
المباني الفنية لمؤسســة الشارقة للفنون، 

يســتمر المعرض حتى 12 يونيو
معــرض فــردي يســّلط الضــوء علــى آخــر أعمــال 
الفنانــة ســيمون فتــال المقيمــة فــي باريــس، 

والتــي ابتكرتهــا فــي الفتــرة بيــن 2006 – 2013.

وقت خارج الزمن
المباني الفنية لمؤسســة الشارقة للفنون، 

يســتمر المعرض حتى 12 يونيو
الفيلســوف  مقولــة  مــن  مســتلهم  معــرض 
األندلســي ابــن عربــي: "الزمــان مــكان ســائل.. 
القيــم  إشــراف  تحــت  متجمــد"  زمــان  والمــكان 
طــارق أبــو الفتــوح المقيــم فــي بروكســل، يقــام 
المشــروع بتكليــف مــن مجمــع الثقافــة اآلســيوية 
- مســرح الفنــون اآلســيوية، ومؤسســة الشــارقة 
وأعمــال  فيديــو  أعمــال  ويشــمل  للفنــون 
إبداعــات  مــن  فوتوغرافــي  وتصويــر  تركيبيــة 

الفنانيــن.  مــن  مجموعــة 
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الصفحة السابقة: منظر عام لباتومي ويظهر التلفريك 
المطل على البحر األسود؛ الصفحة المقابلة: إلى األعلى: 
تمثال علي ونينو؛ يمينًا إلى األسفل: برج باتومي؛ يسارًا 

إلى األسفل: برج األبجدية
يمينًا إلى األعلى: خضعت أحياء المدينة القديمة إلى 

عملية تجديد مؤخرًا؛ يسارًا إلى األعلى: عمل فني على 
الشاطئ تحت عنوان الحب األول للفنان إراكلي تسوالدزه

اليوم الثاني 

فترة الصباح
ــة  ــة الغني ــة اإلفطــار الجورجي ــاح بوجب ــدأ الصب نب
خاتشــابوري المؤلفــة مــن شــريحة خبــز علــى 
شــكل قــارب محشــوة بالجبــن والبيــض. وهنــاك 
علــى  المنتشــرة  المطاعــم  مــن  مجموعــة 
المدينــة  أحيــاء  فــي  البياتــزا  ميــدان  جوانــب 
المحليــة  المأكــوالت  تجــدون  حيــث  القديمــة 
التقليديــة. وال بــد مــن تخصيــص بعــض الوقــت 
الطبيعــي  المــاذ  النباتيــة،  الحدائــق  لزيــارة 
الحدائــق  فــي  ويوجــد  باتومــي.  فــي  الثميــن 
المتراميــة األطــراف التــي تمتــد علــى مســاحة 111 
هكتــار نباتــات مــن عــدة مناطــق جغرافيــة مثــل 

الهيمااليــا  وجبــال  واألمريكتيــن  آســيا  شــرق 
ومناطــق جبــال القوقــاز. وفــي طريــق العــودة 
يمكنكــم أخــذ قســط مــن الراحــة فــي كافيــه 
المدينــة  ســكان  يحبهــا  التــي  ليتيراتورولــي 

اللذيــذة.  وحلوياتهــا  الــودود  لجوهــا 

بعد الظهر
ولابتعــاد عــن األماكــن الحضريــة يوفــر مجمــع 
آرغــو للترفيــه علــى جبــل أنوريــا مــاذًا رائعــًا بمــا 
يضــم مــن مطاعــم ومقاهــي وأماكــن للتســوق. 
بدايــًة، نحصــل علــى تذاكــر لرحلــة ممتعــة علــى 
أنوريــا،  بتــال  المدينــة  يربــط  الــذي  التلفريــك 
ولنحظــى بمناظــر بانوراميــة لمدينــة باتومــي 
ــن  ــدالً ع ــة. أو ب ــال المحيط ــود والجب ــر األس والبح
ذلــك، يمكــن قضــاء بعــض الوقــت علــى أحــد 

الشــواطئ الرمليــة الجميلــة لاســتمتاع بأشــعة 
الشــمس وقســٍط مــن الهــدوء. يوجــد العديــد 
برحلــة  للمشــاركة  الممتعــة  الخيــارات  مــن 
وهنــاك  أجاريــا.  مقاطعــة  جبــال  إلــى  ســريعة 
مناظــر جميلــة ومســارات رائعــة تربــط بيــن قــرى 

ميرفيتــي وميريســي وغوبونيتــي وآخــو. 

فترة المساء
ليــس ســرًا أن باتومــي هــي أفضــل الوجهــات 
والســهر  الموســيقية  للحفــات  جورجيــا  فــي 
المتنوعــة،  الترفيــه  بنشــاطات  واالســتمتاع 
مــن الموســيقى التراثيــة إلــى ســهرات األنديــة 
الشــاطئية العصريــة، تمتلــئ أماكــن الترفيــه 
بالشــباب المحلــي إلــى جانــب القادميــن مــن 
وعندمــا  عطاتهــم.  لقضــاء  الشــرقية  أوروبــا 
عشــاق  مــن  الكثيــر  يقصــد  المســاء،  يحــل 
ــرح  ــمر والم ــا للس ــاطئ آيفيري ــادي ش ــات ن الحف
الصبــاح، وهنــاك  مــن  األولــى  الســاعات  حتــى 
أيضــًا أماكــن أخــرى مثــل ســوبايم ومانداريــن 
وســيكتور 26. وخــال أشــهر الموســم الصيفــي 
ــوادي الكاراوكــي والمطاعــم  ينتشــر عــدد مــن ن
ــة التــي  علــى الشــواطئ الرئيســية فــي المدين

الحيــة.   الترفيــه والموســيقى  تعــج بحفــات 

ابتداًء من 2 يوليو 
ستسير العربية للطيران 

رحلتين أسبوعيًا إلى 
باتومي من الشارقة 
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اســـتـــكشـــاف

اليوم األول 

فترة الصباح
مودانــي  إيفروبــاس  فــي  التجــول  ســيمنحكم 
)أي ميــدان أوروبــا( تجربــًة أولــى ممتــازة للمدينــة 
الموســيقية  والنوافيــر  الجميلــة  بأبنيتهــا 
علــى  ويهيمــن  الشــوارع.  فــي  المنتشــرة 
ــا، الســاحرة  ــال ميدي المشــهد فــي الســاحة تمث
واألميــرة  اإلغريقيــة  األســاطير  فــي  الشــهيرة 
الملتقــى  نقطــة  الســاحة  وتعــد  الكولخيــة. 
المفضلــة لســكان المدينــة وخاصــًة فــي أشــهر 
ــيقية  ــات الموس ــم الحف ــام أه ــن تق ــف حي الصي
الســاحة  تحتضــن  حيــن  فــي  الســاحة،  فــي 
نفســها أكبــر احتفــاالت رأس الســنة الســتقبال 
خيــارات  المدينــة  فــي  يوجــد  الجديــد.  العــام 
متنوعــة للطعــام فــي القصــور التاريخيــة. يحتــل 
مطعــم فانفــان منــزالً بنــي فــي القــرن العشــرين 
مزيتشــابوك  الجورجــي  الكاتــب  يملكــه  وكان 
)جابــوا( أميريتشــيبي، وهــو مــكان رائــع لتنــاول 
ــاق  ــل االنط ــة قب ــة هادئ ــي بيئ ــريعة ف ــة س لقم

نحــو المعالــم األخــرى فــي المدينــة.  

بعد الظهر
باتومــي  فــي  القديمــة  األحيــاء  تحتضــن 
مجموعــًة مــن أرقــى المتاحــف فــي جورجيــا التــي 
الــدوام.  علــى  الشــيقة  المعــارض  تســتضيف 
أفضــل  مــن  للتكنولوجيــا  نوبــل  ومتحــف 
األماكــن لبدايــة الجولــة حيــث نطلــع علــى الــدور 
الــذي لعبــه بارونــات النفــط، مثــل األخويــن نوبــل 
ــي  ــيف، ف ــاندر مانتاش ــيلد وألكس ــة روتش وعائل
النمــو االقتصــادي الــذي شــهدته باتومــي فــي 
أواخــر القــرن التاســع عشــر. كمــا يعــرض المتحــف 
لثقافــة  الطريــف  التاريــخ  توضــح  نــادرة  قطــع 
األهميــة  مــن  درجــٍة  وعلــى  الجورجيــة.  الشــاي 
ــا أكثــر مــن  يعــرض متحــف الفــن الوطنــي ألجاري
500 عمــل فنــي لرســامين جورجييــن وأوروبييــن 
بيروســماني  نيكــو  فيهــم  بمــن  وروس، 

غودياشــفيلي.  والدو  وكاكابادزيــه 

فترة المساء
الــذي  الكورنيــش  يعــج  المســاء  فتــرة  فــي 
يمتــد علــى مســافة 7 كيلومتــر علــى الخــط 

الذيــن  المحلييــن  بالســكان  الشــاطئي 
ــة  يتوافــدون علــى المقاهــي والمطاعــم واألندي
التســوق  ومحــات  بالنوافيــر  لاســتمتاع 
الطلــق  والهــواء  الموســيقية  والعــروض 
ــب  ــوات ينتص ــد خط ــى بع ــر. وعل ــيم البح ونس
البــرج  ويعــد  متــر،   200 بارتفــاع  باتومــي  بــرج 
أحــد المعالــم الحضريــة فــي المدينــة ويضــم 
بعــد  وعلــى  البنــاء.  بأعلــى  مدمجــة  عجلــة 

ــرج  ــاك ب ــش هن ــى الكورني ــة عل ــافٍة إضافي مس
والمزيــن  الحديــث  الطريــف  الهيــكل  األبجديــة 
للــزوار  ويمكــن  الجورجيــة.  األبجديــة  بأحــرف 
االســتمتاع بمناظــر المدينــة مــن علــى شــرفة 
معلــم  وهنــاك  البــرج.  أعلــى  فــي  المراقبــة 
ــدوار  ــال ال ــي التمث ــة ف ــم المدين ــن معال ــر م  آخ
األزلــي  للحــب  يرمــز  الــذي  ونينــو،  علــي  لـــ 

األمــم. بيــن  والتعــاون 
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ما زالت مدينة باتومي واحًة من الجمال والهدوء يحيط بها جبال 
القوقاز الصغرى من جهة والبحر األسود من الجهة األخرى

ــة ومرفــأ رئيســي  عرفــت باتومــي فــي الســابق كمدينــٍة شــاطئية هادئ
ــر النفــط إلــى منطقــة البحــر األســود، ولكنهــا ظهــرت كمنتجــٍع  لتصدي
صيفــي رائــج فــي مقاطعــة أجاريــا الغنيــة بالثقافــة والمناظــر الطبيعيــة 
والنشــاط. وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة خضعــت باتومــي لسلســلة 
مــن إجــراءات التحديــث والتطويــر اســترعت االهتمــام العالمــي بمشــاريع 
مثــل تجديــد وترميــم المدينــة القديمــة وإنشــاء األبنيــة العاليــة البراقــة 
وســواًء  الترفيــه.  وأماكــن  والمطاعــم  والمقاهــي  األنيقــة  والفنــادق 
برحلــة  القيــام  أو  الشــاطئ،  علــى  االســتجمام  عــن  تبحثــون  كنتــم 
ســريعة إلــى الجبــال المحيطــة بالمدينــة، أو التجــول فــي أحيــاء المدينــة 
ــة  ــة الجورجيــة الهادئ ــذوق التجرب القديمــة علــى الدراجــات الهوائيــة، أو ت
ــن  ــل م ــي تجع ــن الت ــم واألماك ــن المعال ــر م ــاك الكثي ــترخية، هن المس

باتومــي وجهــًة رائعــة بالنســبة ألي مســافر. 

ديفان سويتس باتومياإلقامة في باتومي

فندق شيراتون 
باتومي

بياتزا بوتيك

فنــدق راقي على 
بعــد خطوات من 

الشــاطئ، ويقع في 
المدينــة القديمة 

ويضم غرف واســعة 
مــع كافة مرافق 
الحديثة.  الراحة 

في موقع ممتاز قرب 
باتومي بوليفارد. 
يضم الفندق 202 

غرفًة وجناح. ويمكن 

يضــم هذا الفندق 
الفاخــر 16 غرفة في 

قلــب مدينة باتومي 
القديمــة. ويتبع 
الفنــدق ثمانية 

أســاليب مختلفة في 
التصميــم الداخلي 

المطعم  ويقدم 
الرئيســي في الفندق، 

ديفــان بوب، األطباق 
الجورجيــة والتركية 

والعالميــة أيضًا. 
www.divan.com.tr

48 ساعة في 
بــاتــومــي 

اســـتـــكشـــاف

الوصول بسهولة إلى 
المطار الدولي أو محطة 

القطار المركزية. يعد 
مطعم سنفالور من 

أفضل األماكن لتذوق 
أصناف الخاتشابوري. 
sheratonbatumi.com

لغرفه، تشــمل النمط 
والريترو  الريفي 

واآلرت ديكو والفن 
الشعبي.  

www.piazza.ge
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تسير العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعيًا إلى 
البندقية من الدار البيضاء
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يقدم الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة فرصًة الستكشاف التطور 
المثير الذي خضع له البيت الوطني اإلماراتي في المعرض الدولي للعمارة الـ 15 

في بينالي البندقية لعام 2016 

بقلم بيتر فيلي

فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن 
ــدات  القــرن المنصــرم، وبالتزامــن مــع تدفــق عائ
الثــروة النفطيــة التــي تمتعــت بهــا اإلمــارات، بــدأ 
النمــط الحياتــي لســكان الدولــة بالتغيــر. فمــن 
ــاة فــي  ــذي يقتــرن بالحي النمــط شــبه البــدوي ال
ــر مــن المواطنيــن  ــة، تحــول الكثي بيئــة صحراوي
الحكومــة،  وفرتهــا  منــازل  فــي  الســكن  إلــى 

ــعبية.  ــوت الش ــرف بالبي ــي تع والت
القّيــم  الششــتاوي،  ياســر  الدكتــور  يقــول 
فــي  اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي  الجنــاح  علــى 
فــي  المشــارك  واألســتاذ  البندقيــة  بينالــي 
اإلمــارات  بجامعــة  المعماريــة  الهندســة  قســم 
ــاح  ــة الجن ــن، أن ثيم ــي العي ــدة ف ــة المتح العربي
اإلماراتــي تنســجم مــع الســياق العــام للبينالــي، 
ــز علــى العمــارة المبهــرة،  حيــث ال يكــون التركي
ولكــن علــى العمــارة التــي توفــر حلــول محــددة 

للســكان.  المدنيــة  للمتطلبــات 
ــح  ــد أن نوض ــتاوي: "نري ــور الشش ــً للدكت وفق
أبنيــة  مجــرد  ليســت  الخليجيــة  العمــارة  أن 
حصريــة".  ]عقاريــة[  ومشــاريع  مبهــرة  حديثــة 

وســيعرض الجنــاح الوطنــي لإلمــارات مقطعــً 
مصــورًا يأخــذ المشــاهد فــي جولــٍة خــال حــٍي 
ــة  ــدي، ونمــاذج للعمــارة ومخططــاٍت تاريخي تقلي

تحوالت: 
البيت الوطني 

اإلماراتي

وصــور فوتوغرافيــة. كمــا ســيعرض فــي الجنــاح 
بعــض الصــور للمصــورة الفوتوغرافيــة اإلماراتيــة 

ريــم فلكنــاز. 
فــي بحثــه عــن مصــادر للمعلومــات اعتمــد 
الدكتــور الششــتاوي علــى األرشــيف المكتبــي 
ومقــاالت الصحــف القديمــة، كمــا تلقــى بعــض 
المســاعدة مــن طابــه فــي الجامعــة. وقــد تطــوع 
أحــد الطــاب اإلماراتييــن بعــرض منزلــه وألبومــات 

صــور عائلتــه أيضــً.
البيــوت بشــعبية  لــم تتمتــع  البدايــة،  فــي 
واســعة فــي صفــوف المواطنيــن. فبــرزت قضايــا 
مثــل فصــل المجلــس الــذي يســتقبل الــزوار عــن 

غــرف معيشــة الســيدات، وارتفــاع ســور البيــت.
ويكمــن االكتشــاف األكبــر والمثيــر لاهتمــام 
فــي القســم التاريخــي للجنــاح. ويقــول الدكتــور 
الششــتاوي: "وجدنــا مقطعــً مصــورًا مدهشــً 
فــي  األول  الوطنــي  البيــت  بنــاء  لعمليــة 
أبوظبــي. لقــد اكتشــفنا ذلــك فــي أرشــيف فــي 
المملكــة المتحــدة. فــي الحقيقــة لــم يعــرض 
ــع  ــو مقط ــاق، وه ــى اإلط ــل عل ــن قب ــع م المقط

بالماحظــة". جديــر 
مــا زالــت بعــض البيــوت الوطنيــة موجــودة 
فــي الوقــت الحاضــر فــي بعــض األحيــاء فــي 

األصليــة  المبانــي  اإلمــارات. وفــي حيــن كانــت 
بســيطة التصميــم تنتشــر حــول باحــٍة مركزيــة، 
قــام الســكان عبــر الســنين بتعديــل وتطويــر 
وأســلوب  احتياجاتهــم  لتائــم  منازلهــم 

الحالــي.  حياتهــم 
زمــٍن  لمحــات  العمــارة  فــن  هــواة  ســيجد 
مضــى قبــل أن تدخــل اإلمــارات عالــم ناطحــات 
تحــدت  التــي  العماقــة  والمشــاريع  الســحاب 
األرقــام القياســية. أمــا بالنســبة للزائــر العابــر 
ثقافــة  علــى  للتعــرف  بفرصــٍة  فســيحظى 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتطورهــا الملحــوظ 

النفــط.   اكتشــاف  منــذ 

الوطنــي  البيــت  تحــوالت:  معــرض  ســيقام 
نوفمبــر  27 لغايــة  اإلماراتــي 

 www.labiennale.org

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليمين: منظر جوي لجزيرة 
أبوظبي )عام 1962(؛ المساكن الشعبية في مدينة زايد 
بإمارة أبوظبي؛ خيمة بدوية تقليدية؛ منظر للمساكن 
الشعبية في دبي وتظهر في الخلفية مظاهر العمارة 

الحديثة؛ راوية السرور في منزلها في المقام في مدينة 
العين؛ ظروف الحياة الصعبة )1962( 
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الـــتـــجـــربـــة
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مشاهد الطبيعة البرية

المــكان: منتزه جيم كوربت الوطني
يعــد منتزه جيم كوربت الوطني من أفضل 

األماكن لمشــاهدة نمور البنغال في موطنها 
الطبيعــي في الهند، وذلك بفضل كثرة 

التالل ذات األشــجار الكثيفة، والوديان الخضراء 
والمروج العشــبية. يقع المنتزه على سفوح 
ـُــند شمالي  جبال الهيمااليا في والية أوتاراخ

الهنــد، ويعــد أقدم منتزه وطني في الهند وقد 
أطلق عليه اســم ناشــط الحفاظ على الطبيعة 

والصيــاد الهندي ذو األصول البريطانية جيم 
كوربت. تبلغ مســاحة المنتزه 520 كيلومتر 

مربع مقســمة إلى خمس مناطق، وهي 
موطــن للفهود والفيلة واأليل المرقط والدب 
األســود وقردة المكاك الريسوسي وأكثر من 

ســتمئة فصيٍل من الطيور. وفي أرجاء المنتزه 
يســتطيع الزوار من المغامرين االستمتاع 

بالمناظر واالقتراب مــن الحيوانات المتجولة 
أو القيام بعدد من النشــاطات مثل تســلق 

الصخــور واجتيــاز األنهار وركوب الطوافات على 
نهر كوسي. 

أمكن لإلقامة: 
علــى حافة المنتزه الوطني يوجد نزل جيمز 

جنغــل ريتريت الصديق للبيئة. يضم النزل 18 
 كــوخ يتمتع كٌل منها بمناظر مذهلة وفرص 

ال تعد وال تحصى لمشــاهدة أغرب أنواع الطيور 
في موئلها الطبيعية. 

تسير العربية للطيران 
رحلتين يوميًا إلى 

نيودلهي من الشارقة

عــطــلــة
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رحلة روحية

المكان: ماكليود غانج
في والية هيماشــال براديش شمالي الهند، 

وفي أعالي سلســلة جبال داوالدار تقبع قريٌة 
صغيرة في فردوس الهيمااليا اســمها ماكليود 

غانــج. وتعد القرية الهادئة من ضواحي مدينة 
دارامشــاال التي اتخذها الداالي الما الرابع 

عشــر موطنًا له، كما يبرز فيها بوضوح عدد 
من مظاهر الثقافة التبتية. يســتطيع الزوار 
التســجيل لحضور دورات تدريبية في اليوغا 

والتأمل في األديرة، أو ســماع إحدى المحاضرات 
التــي يلقيهــا الداالي الما للجمهور في المعبد 

الرئيســي في القرية أو االستمتاع باألطباق 
التبتيــة في أحد المطاعم المحلية العائلية 

ومن ثم التســوق في األسواق الشعبية لشراء 
بعــض المقتنيات من القطع الفنية التي 

يصنعها الحرفيون المحليون. 

أماكن لإلقامة: 
يقع نزل تشــونو هاوس في موقع مطٍل على 

وادي كانغرا بالقرب من ســكن الداالي الما. تم 
تصميــم جميــع الغرف على نمط ديكور التيبت. 
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لداخ على العجالت

المــكان: من مانالي إلى ليه في لداخ
تتيــح رحلــٌة من قرية مانالي إلى قرية ليه في 
منطقة لداخ فرصًة للمســافر لركوب الدراجة 

عبر مســالك ملتوية ومنعطفات ضيقٍة حرجة 
الستكشــاف المشهد الطبيعي المتنوع على 
طريــٍق واحد؛ من الصحراء على ارتفاعات عالية 

إلــى الجبال وحتى الوديان القاحلة. يمكن 
اســتئجار دراجات إنفيلد النارية في مانالي 
للتحليــق على أعلى الممرات الجبلية في 
العالــم، مثل خاردونغ ال )على ارتفاع 5,359 

متر( في والية جامو وكشــمير. تضم المنطقة 
بعــض المعالم األخرى التي يراها الزائر مثل 

صحــراء المرتفعات في وادي نوبرا، وبحيرة 
بانغونــغ الزرقــاء الجميلة التي تتجمد كليًا خالل 

فصل الشــتاء، وطرق غاتا اللولبية بحلقاتها 
الـ21 الوعرة والضيقة. يعرض نادي المســافرين 

مومبــاي ترافلرز في مدينة مومباي عددًا من 
باقات الســياحة على الدراجات النارية في 

منطقة لداخ. 

أماكن لإلقامة: 
يضــم فندق غراند دراغون لداخ غرفًا وأجنحة 

مطلــة على قصر ليه واألديرة البوذية وجبل 
خاردونغ ال. في حين يقدم مطعم توســرابس 

األطبــاق اللداخية والتيبتبية والصينية. 
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A trAil of beAuty
Where: Valley of floWers
A UNESCO World Heritage Site, 
the Valley of Flowers is spread over 
87 square kilometres in the Chamoli 
District of Uttarakhand. Nature 
lovers flock to this valley, especially 
during the monsoon months of July 
and August, when the hillside trails 
come alive with a dazzling display of 
flowers. At least 300 varieties bloom 
every year, including orchids, daisies 
and marigolds. This high-altitude 
valley was unknown to the world until 
a British mountaineer discovered it 
in 1931. A truly remote and unspoilt 
wilderness, the Valley of Flowers is a 
four-kilometre trek from the mountain 
village of Ghangaria. 

Where to stay: 
With seven clean, spacious tents, 
Ghangaria Valley Camp offers no-frills 
accommodation and dining options 
to travellers.

مسالك الجمال

المكان: وادي الزهور
يمتد وادي الزهور على مســاحة 87 كيلومتر 

مربع في مقاطعة تشــامولي بوالية أوتاراخند، 
وهو مدرج على الئحة اليونســكو لمواقع التراث 
العالمي. يتوافد عشــاق الطبيعة على الوادي 

خالل أشــهر الموسم الماطر )يوليو وأغسطس( 
حيــن تتفتح براعم األزهار في عرٍض طبيعي 

مذهــل يحفل باأللوان والجمال. يزهر أكثر 
مــن 300 نــوع مختلف من األزهار في كل عام، 
مثل فصائل الســحلبيات واألقحوان والزهور 
المخمليــة. لم يكن يعرف وجود هذا الوادي 

على ارتفاٍع شــاهٍق مثل ذلك حتى اكتشفه 
متســلق جبال بريطاني في عام 1931 في طريق 

عودته من مغامرة تســلق. ويبعد وادي الزهور 
مســافة أربعة كيلومترات عن قرية غانغاريا 

الجبليــة، وهــو جنٌة طبيعية نائية لم تطالها 
اليد البشرية. 

أماكن لإلقامة: 
يوفر مخيم وادي غانغاريا ســبعة خياٍم واسعة 

ونظيفة تمنح زوارها إقامًة بســيطة مع خيارات 
لتناول الطعام. 

عــطــلــة
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عــطــلــة

إثارة على األطواف

المكان: وادي كوللو
حيــن تــذوب جليديات الهيمااليا تغذي نهر بياس 

بالميــاه الرقراقة المتأللئة لتتيح تجربًة مليئًة 
باإلثــارة بركوب الطوافات والزوارق في النهر. 

يتعــرج النهر في انحداره خالل التالل المغطاة 
بالغابــات والوديان الضيقة في وادي كوللو في 
والية هيماشــال براديش لتمنح عشاق المغامرة 

فرصــً عديدة للمالحة على منحدرات من الفئة 
الثانيــة والثالثــة. تبدأ الرحالت التي تقام على 

مــدى يــوٍم كامل على نهر بياس في قرية بيردي 
علــى بعد حوالي أربع كيلومترات من مدينة 

كوللو، وتغطي الرحلة مســافة 14 كيلومتر. ومن 
النشــاطات األخرى التي تتمتع بشعبية كبيرة 

هي الطيران المظلي في وادي ســوالنغ قرب 
قرية مانالي، إضافًة إلى رحالت التجول والتســلق 

والمخيمات الجبلية. 

أماكن لإلقامة: 
وســط بساتين التفاح والكرز قرب قرية االصطياف 
مانالــي، يقف فندق ذا هيمااليان كمالذ للهدوء 

والســكينة ويحتل بناء قلعٍة رائعة تحتضن 
غرفً وأجنحة إلى جانب بعض األكواخ المســتقلة. 

وتوفر جميع أماكن اإلقامة مناظر واســعة 
للجبال والوديان المحيطة. 
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 توفر التضاريس المتنوعة والمتفاوتة لجبال الهيمااليا جملًة واسعًة من 
 النشاطات بدايًة بأميال طويلة من المسالك الشيقة للرحالة والمتسلقين 

 ولعشاق ركوب الدراجات الجبلية وحتى متعة المناظر الخالبة 

 بقلم شيرانتي سينغوبتا

رحلة إلى عظمة 

الهيمااليا
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تقليــدي بحــت. يعــج شــارع الرينبــو بعــدٍد كبيــٍر 
العــرض  وصــاالت  والمقاهــي  المطاعــم  مــن 

الجمهــور.  تســتقطب  التــي  الفنيــة 
الرومانــي  الحضــور  مــن  موجــات  ســاهمت 
مــن  الحاليــة  الموجــة  وحتــى  والعثمانــي، 
المدينــة  شــخصية  تشــكيل  فــي  الالجئيــن، 
وفسيفســائها الثقافــي الغنــي، ولكــن جــذور 
ــح  ــدم. افتت ــٍن أق ــى زم ــد إل ــة تمت ــان التاريخي عم
مســاحٌة  وهــو   ،2014 عــام  فــي  األردن  متحــف 
تعــرض  آثــار  تضــم  لإلعجــاب  مثيــرٌة  عصريــة 
مــن  ســنة  المليــون  ونصــف  مليــون  حوالــي 
مــن  بدايــة  األردن  أرض  علــى  اإلنســان  تواجــد 
ــم وحتــى الزمــن الحاضــر.  العصــر الحجــري القدي
 60 حوالــي  بعــد  علــى  الميــت  البحــر  يقــع 
تشــكله  تاريــخ  ويقــدر  عمــان،  مــن  كيلومتــر 
بحوالــي ثالثــة مالييــن ســنة، ولعــل زيارتــه توفــر 
تجربــة مختلفــة بالكامــل عــن التجربــة الحضريــة 
فــي العاصمــة عمــان؛ ففــي هــذا المــكان يســيطر 
الســكون المطبــق، مقارنــًة مــع ضجيــج المــارة 
وأبــواق الســيارات. والبحــر الميــت فــي حقيقــة 
األمــر هــو بحيــرة تضــم مــاًء شــديد الملوحــة؛ 
ومــع ذلــك، ينفــق الــزوار األثريــاء مبالــغ طائلــة 
إلــى  النــاس  ويتوافــد  الســبا،  عالجــات  علــى 
المرجــوة  االســتفادة  علــى  للحصــول  الوجهــة 
مــن الميــاه الغنيــة باألمــالح والمعــادن للشــفاء 
مــن عــدٍد مــن األمــراض. ولقــد كان البحــر الميــت 
وجهــًة مقصــودًة علــى مــر العصــور: فالملكــة 
كليوباتــرا كانــت مولعــة بــه جتــى أنهــا أمــرت 
الســتخراج  ضفافــه  علــى  مصانــع  بتأســيس 

األمــالح وتصديرهــا إلــى مصــر. 
ــب  ــى جان ــة األردن إل ــي جعب ــد ف ــاك المزي وهن

فالنشــاطات  والترفيــه؛  والتاريــخ  الثقافــة 
المتوفــرة فــي البيئــة الطبيعيــة تزيــد مــن ضــخ 
وبالقــرب  المغامــرات  عشــاق  لــدى  األدريناليــن 
مــن البحــر الميــت. وفــي محميــة وادي الموجــب 
رحــالت  مــن  بــدءًا  النشــاطات،  مختلــف  هنــاك 
والصخــور  الجــروف  بيــن  والتســلق  التجــول 
والشــالالت والبحيــرات الصخريــة، وحتــى ركــوب 

والتخييــم.  الــزوارق 
ال شــك أن البتــراء تحتــل المكانــة األولــى فــي 
مجــال الســياحة فــي األردن، ولكــن مدينــة جــرش 
العريقــة التــي تبعــد عــن عمــان حوالــي خمســين 
كيلومتــر قــد تحتــل المركــز الثانــي. ظلــت جرش 
مغمــورة بالرمــال علــى مــدى مئــات الســنين مــا 
ســاعد علــى الحفــاظ علــى معالمهــا علــى نحــٍو 
مدينــة  فــي  الكالســيكية  اآلثــار  وتعــد  ممتــاز؛ 

ــي  ــاًل ف ــة تكام ــدن الروماني ــر الم ــن أكث ــرش م ج
يعيــد  عســكري  اســتعراض  ويقــام  العالــم. 
وســباق  الرومــان  المقاتليــن  معــارك  تمثيــل 
العربــات الرومانيــة علــى مضمــار الســباق تبعــث 

ــاهدين.  ــام المش ــي أم ــي الماض ــاة ف الحي
موقــع  شــك  أدنــى  دون  مــن  هــي  البتــراء 
ــة  ــم ووجه ــي العال ــه ف ــر ل ــد ال نظي ــي فري تاريخ
ســياحية يقصدهــا الــزوار لقيمتهــا الحضاريــة، 
ولكنهــا شــريحة مــن تجربــة مجزيــة فــي بلــٍد 

بالتــراث.   غنــي 

الصفحة المقابلة من األعلى: منظر من أسواق عمان؛ 
سباق العربات الرومانية في جرش؛ إلى األعلى: الجامع 

 الحسيني في عمان؛ البحر الميت؛ سوق "البلد" في 
وسط عمان

تسير العربية للطيران 
رحلتين يوميًا إلى عمان 

من الشارقة
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أماكن لإلقامة
عمان

فندق لو ميريديان عمان 
يوفر الفندق تســعة خيارات من 

المطاعم والمقاهي وبركة ســباحة 
وصالة رياضية وســبا. أسعار الفندق 

معقولــة إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار 
فخامة الموقع الواســع في وسط 

المدينة. 

البحر الميت
منتجع وسبا موڤنبيك البحر 

الميت  
يحتــل الفندق الفاخر 6,000 متر مربع 

من المســاحات الخضراء على الضفاف 
الشــمالية للبحر الميت ويوفر أجواًء 

مثاليًة لالستجمام والراحة. 

جرش
فندق غصن الزيتون

فندق يتســم بالبساطة والرقي ويدار 
تحت إشــراف عائلي على بعد خمسة 

كيلومتــر من اآلثار الرومانية في جرش. 
يضــم الفندق بركة ومطعم. 

عليهــا.  اســمه  وفــرض  المدينــة  بنــاء  بإعــادة 
مــن  عمــان  فــي  الرومانــي  المســرح  ويعــد 
يعــود  األردن.  فــي  الرومانيــة  اآلثــار  وأكبــر  أبــرز 
تاريــخ بنــاء المســرح إلــى القــرن الثانــي قبــل 
الميــالد، وقــد تــم بنــاؤه علــى تــٍل ليوفــر الظــالل 
شــمس  اشــعة  مــن  ويحميهــم  للمتفرجيــن 
ســكان  ومــازال  الشــديدة.  العربيــة  الجزيــرة 
المدينــة يجتمعــون فــي المســرح خــالل أشــهر 
الصيــف لحضــور العــروض الفنيــة ليحيــوا بذلــك 

الســنين.  آالف  عبــر  يمتــد  تراثــً 
إلــى العصــر الحديــث، ونــوٍع جديــد  ننتقــل 
مــن الغــزو الــذي يتمثــل فــي دخــول مظاهــر 
التجاريــة،  العالمــات  مــن  وســفرائها  العولمــة 
إن  مثــل مانغــو وتومــي هيلفيغــر ودي كيــه 
واي التــي تحتــل مواقعهــا فــي مراكــز التســوق 
بشــكٍل  الســواح  أن  إال  والمكيفــة.  الواســعة 
ــان  ــكان عم ــه س ــق علي ــا يطل ــون م ــام يفضل ع
بـــ البلــد، وهــو وســط المدينــة القديمــة. وتوفــر 
للمصــور  غنيــة  مــادًة  النشــيطة  األســواق 
إلــى  عصريــة  أكثــر  ولنظــرٍة  الفوتوغرافــي. 
يناقــض  الــذي  الرينبــو  شــارع  هنــاك  عمــان، 
كبلــٍد  األردن  عــن  النمطيــة  الصــور  جميــع 

عــطــلــة
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وتــاج  رومــا  فــي  الكولوســيوم  غــرار  علــى 
العظيــم،  الصيــن  وســور  الهنــد  فــي  محــل 
الحصريــة  المجموعــة  ضمــن  البتــراء  تعــد 
ــبع.  ــا الس ــب الدني ــكل عجائ ــي تش ــدة الت الجدي
وفــي الحقيقــة المدينــة الورديــة هــي بمثابــة 
ــة  ــي والوجه ــياحة األردن ــاج الس ــي ت ــرة ف الجوه
الســياحية األولــى فــي المملكــة. وألنهــا تتمتــع 
بهــذه الشــهرة، فكثيــر مــن الــزوار يمــرون مــرور 
فــي  عمــان  األردنيــة  العاصمــة  علــى  الكــرام 
مدينــة  المقصــودة:  الوجهــة  إلــى  طريقهــم 
ــرًة  ــه مباش ــائح أن يتوج ــتطيع الس ــراء. يس البت
إلــى البتــراء، إذا أراد تجاهــل المســرح الرومانــي 
الــذي يتســع لســتة آالف متفــرج، ومخطوطــات 
البحــر الميــت )إلــى جانــب مليــون ونصــف ســنة 
األردن(،  متحــف  فــي  المعــروض  التاريــخ  مــن 
ــف  ــن المتاح ــه م ــا تضم ــون بم ــاوز دارة الفن وتج
بالتأكيــد  ولكنــه  المعاصــر؛  الفــن  ومعــارض 

الكثيــر.  ســيفوته 
مــكان  فهــي  فضولكــم،  عمــان  تثيــر  قــد 
ــردد  ــارة والمفاجــآت. تت آمــن يعــج بالنشــاط واإلث
األزقــة  التجاريــة العريقــة فــي  التقاليــد  أصــداء 
واألســواق. ويتمتــع ســكان عمــان بمســتوًى جيــد 
مــن التحصيــل العلمــي إلــى جانــب طبيعتهــم 
تاريخــي  حــس  ويســود  الــودودة.  اإلجتماعيــة 
ثقافــي مترســخ فــي النســيج االجتماعــي. وعمان 

الراقيــة  بالفنــادق  حافلــة  متحضــرة  مدينــة 
الفنيــة  والصــاالت  الفاخــرة  التســوق  ومراكــز 

األنيقــة. 
ــم أخــرى مــن الطــراز  ولكــن األردن يضــم معال
العالمــي أيضــً. فخــال أيــاٍم قليلــة يمكــن للزائــر 
أن يختبــر جرأتــه فــي تســلق صخــور وجــروف وادي 
ميــاه  علــى  بالعــوم  يســتمتع  وأن  الموجــب، 
وأن  العاجيــة،  الخصائــص  ذات  الميــت  البحــر 
يتابــع ســباق العربــات الرومانيــة التــي تجرهــا 

ــرش. ــي ج ــول ف الخي
عليــاء  الملكــة  مطــار  فــي  الهبــوط  لــدى 
الدولــي والدخــول فــي الزحمــة المروريــة خــال 
شــوارع المدينــة، ياحــظ الزائــر الكثافــة العمرانيــة 
مــن الكتــل االســمنتية التــي تتزاحــم علــى تــال 
عمــان العديــدة. ولكــن منظــر القلعــة الرومانيــة 

الحضــري  المشــهد  فــي خضــم  يبــرز  القديمــة 
حيــث تقبــع علــى أعلــى تــل فــي المدينــة علــى 
ارتفــاع 850 متــر فــوق ســطح البحــر. وحتــى قبــل 
ــت القمــة موقعــً  مجــيء الرومــان وغزوهــم كان
مثاليــً لبنــاء قلعــة منيعــة، وينتصــب عموديــن 
كاســيكيين مــن بقايــا معبــد هرقــل كذكــرى 

دائمــة للوجــود الرومانــي. 
كانــت عمــان تحمــل اســم فيادلفيــا تحــت 
مصــر  حاكــم  أمــر  وقــد  الرومانــي.  الحكــم 
فيادلفــوس  الثانــي  بطلميــوس  المقدونــي 

“تتردد أصداء التقاليد 
التجارية العريقة في األزقة 

واألسواق

الصفحة السابقة: وادي الموجب؛ 
إلى األسفل: المسرح الروماني في جرش؛

الصفحة المقابلة من األعلى: معبد هرقل الروماني في 
عمان؛ عازفو موسيقى القرب في جرش

عــطــلــة
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 بقلم بيتر فيلي 

ما وراء
البتراء

 تحفل األردن بثروة من المعالم التاريخية والطبيعية إلى 
 جانب مدينة البتراء الوردية 
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استكشفوا كل األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

جامع الشيخ زايد الكبير، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
يتسع الجامع الكبير لحوالي أربعين ألف مصلي، ويعد من أكبر المساجد في العالم

\\ عـــطـــالت
\\ اســـتـــكشـــاف

\\ تـــجـــارب
\\ اســـتـــطالع

تتميز عمارة المسجد باثنين وثمانين 
قبة وألف عمود وواحدة من أكبر 

الثريات في العالم.

استخدم في بناء المسجد أكثر 
من ألف طن من الرخام اليوناني 

المقدوني األبيض.

يستقبل المسجد الزوار يوميًا في 
رمضان المبارك من التاسعة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا، عدا الجمعة.

مــقــابــلــة

في  بالتفكير  بدأت  ثم  والفلسفة،  التاريخ  عن 
التصورات  هذه  وأدخلت  المجتمع،  مثل  قضايا 

في رسومي. 

« ما هي العملية التي تساهم في نجاح 
أعمالك الفنية؟

مسبق؛  تخطيط  غير  ومن  سجيتي  على  أرسم 
بالنسبة  الرسم  عملية  الحر.  الرسم  من  كنوٍع 
لي، تبدأ باختيار األلوان التي أريد أن أستخدمها، 
بعد ذلك، أحاول أن ال أفكر بأي شيء. ثم أتخيل 
وأدرك  لنفسي  العنان  وأطلق  وخطوطًا  أشكاالً 
أن  أريد  عندها.  أتوقف  أن  يجب  التي  اللحظة 
أداعب ساحة الالشعور في نفسي، وهي عملية 
عنها  وينتج  المزاجية،  حالتي  توازي  ألنها  مثيرة 

رسوم مختلفة جدًا. 

« ما هو شعورك حيال التعامل مع عمالء 

من الشركات وعالم األعمال؟ هل يقلقك 
الخوف من التنازل عن المبادئ على 

اإلطالق؟ 
أنه  أعتقد  لي،  بالنسبة  الشارع.  فن  أعشق 
الحظ،  ولسوء  ولكن،  الخالص.  الفن  من  صنف 
بالرسوم  باإلكتفاء  العيش  كسب  أستطيع  ال 
أقوم  أن  بد  ال  ولذلك  الشوارع،  في  الجدارية 
إنني  أخرى.  أطراف  من  بتكليف  الفنية  باألعمال 
في صراٍع مستمٍر في سريرتي ألنني منذ خمس 
األعمال  في  أنخرط  ال  أن  نفسي  عاهدت  سنوات 
التجارية العتقادي بأن الفن أمر على درجٍة عاليٍة 
من األهمية، اعتقدت أن الفن أمر جليل وسامي. 

« هل تعتقدين أنك متفائلة أم 
متشائمة؟

في الحقيقة، حتى حين أكون في مزاٍج سوداوي، 
منحًى  نحو  القاتمة  األفكار  أوجه  أن  أحوال 

مسألٌة  أنها  أعتقد  األلوان.  باستخدام  إيجابي 
شخصية. أسعى على الدوام أن أحجب مشاعري 
نفسي  قرارة  في  ولكن  بابتسامة،  السوداوية 

أكون شخصًا مختلفًا. 

« ما هي أحالمك على الصعيد المهني؟
روما.  في  الكولوسيوم  برسم  عارمة  رغبة  لدي 
يوجد فن  روما حيث  وأعشق  البناء،  أحب شكل 
وثقافة في كل ركن، وفي كل شارع. وأريد القيام 
رسومي  لعرض  دبي  في  هنا  منفرٍد  بمعرٍض 
ومنحوتاتي وأعمالي الفوتوغرافية. أنوي الذهاب 
إلى نيويورك في شهر يونيو، وال يوجد لدي أدنى 

فكرة ماذ سأفعل بعد ذلك.  
www.tarsilaschubert.net

إلى األسفل: لوحة جدارية في مركز الغرير، في ديرة بدبي، 
اإلمارات العربية المتحدة



مبدعة متميزةمبدعة متميزة
تعكس الرسوم الحافلة باأللوان والجداريات التي تبدعها الفنانة 

البرازيلية تارسيال شوبرت ذات األصول اإليطالية والمقيمة حاليًا في 
اإلمارات مرآًة عفوية لشخصية روحانية  

بقلم بيتر فيلي

أعمالها  أن  إال  والمألوف،  التقليدي  تارسيال شوبرت عن  ابتعاد  بالرغم من 
الجدارية  لوحاتها  وتزين  الواسع.  وخيالها  وشغفها  صراحتها  تعكس 
وبرشلونة  وباريس  وبيروت  دبي  في  والجدران  األبنية  من  عددًا  العمالقة 
الفنية،  الصاالت  أعمالها في  تارسيال  األمريكية. عرضت  المتحدة  والواليات 
كما تم تكليفها برسم فنونها في بعض المطاعم في اإلمارات، ويمكن 
بدبي.  القوز  منطقة  في  ماين  ذا  غاليري  واجهة  تزين  أعمالها  مشاهدة 
البلدان، وأقامت في كٍل من الشيلي  سافرت تارسيال إلى عدٍد كبيٍر من 
أربعة  منذ  اإلمارات  في  تستقر  أن  قبل  واألوروغواي  والبرازيل  وبوليفيا 
أعوام. ترسم تارسيال أغلب جدارياتها في األحياء التي ال يسكنها األثرياء، 
االحتكاك  لسكانها  يتاح  ال  مساحات  في  والفن  اللون  تبعث  أن  وتأمل 

الثقافة.  بمظاهر 

« من أين تستسقي اإللهام؟ 
من  أنه  أعتقد  األحالم[.  ]تلك  أرسم  وكنت  باألحالم  تؤمن  بيئة  في  نشأت 
هذا.  لي  تحقق  وأن  سبق  لقد  األحيان؛  بعض  في  األحالم  تحقيق  الممكن 

إنني أؤمن بالكون وبوجود طاقٍة توفر اإلرشاد. 

« هل أتيت من خلفيٍة فنية؟ 
كانت جدتي رسامة، وكانت أحاديث األسرة تدور دومًا حول الفن. أجد اإللهام 
اإللهام  باستقاء  بدأت  الجنوبية  أمريكا  في  كنت  وعندما  الطبيعة،  في 
وقرأت  بالمطالعة  بدأت  نشأتي  خالل  والموسيقى.  والثقافة  األلوان  من 

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: الفنانة تارسيال شوبرت تضيف الحيوية إلى شوارع 
لوس أنجلوس مرتديًة سترتها المرسومة يدويًا؛ أعمال تارسيال الفنية في فينيس بيتش 

في لوس أنجلوس؛ لوحة أم النار II 2600-2000 قبل الميالد

مــقــابــلــة
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فندق تشيسينغتون سافاري 
لنــدن، المملكة المتحدة

فنــدق في وســط حديقــة ترفيهية. كان موقع الفندق في الســابق 
حديقًة للحيوان، ويوجد عشــرات وســائل ومرافق التســلية في 

الحديقــة بانتظــار األطفــال، إضافًة إلى أكثر من ألــف حيواٍن مختلف. 
فــإذا كان أطفالكــم من عشــاق الحياة البرية، فال بد أنهم سيســرون 

بمناظــر القــرود اللعوبة وهــم يتناولون وجبة الفطــور. يمكنكم 
حجــز جنــاٍح عائلي تزين فيه غرف األطفال بنقشــات ورســوم 

الحيوانــات والديكــور الفلكلــوري وأركان للنوم فــي الخيم فيما 
يســتمتع الكبار بإقامتهم.

T: +44 137 273 4600

www.chessington.com

جاردان دي دوار
الصويرة، المغرب

يقع الفندق في أحضان تالل الصويرة وهو مالذ رومانسي 
مثالي للعائالت. في الحقيقة هناك مطعم وبركة مخصصين 

للعائالت باإلضافة إلى بركة منفصلة للكبار الهاربين من 
تراشق الصغار. وعلى بعد عشر دقائق هناك شاطئ حيث 

تتوفر فرصة ركوب الجمال والخيول ضمن نشاطات ستمأل وقت 
األطفال باإلثارة والمتعة. كما يوفر الفندق فيالت تتمتع ببركها 

الخاصة للسباحة لمن يريد مزيدًا من الخصوصية. 

T: +212 524 474 003

www.jardindesdouars.com

فندق جميرا بيتش
دبــي، اإلمارات العربية المتحدة

إذا أردتــم إغــراء أطفالكم باالبتعاد عن ألعابهم اإللكترونية 
فهــذا الفنــدق بجوار برج العرب هو الحل المثالي. يقدم الفندق 

نفســه كفندق عائلي مثالي. يوجد في مجمع الفندق ســت 
برك ســباحة مختلفة وشــاطئ خاص ونادي واسع لألطفال 

يمتد على مســاحة 1,178 متر مربع، ومعهد لتعليم الغوص، 
إلــى جانــب دخول مجاني غير محدود إلى حديقة وايلد وادي 
المائية حيث يســتطيع األطفال المرح بأكثر من ثالثين من 

أروع مرافــق الترفيه والمنزلقات المائية. 
 

T: +971 4348 0000

www.jumeirah.com

رحلة سفاري

هيا إلى 
التالل

متعة 
مطلقة في 

الماء
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خدمات الغرف
أماكــن مذهلــة للراحة واالســترخاء تســتقبلكم أنتم وأطفالكم 

على الرحب والســعة

خــدمــة الــغــرف
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لــقــطات

ريد هوت  فرقة  عودة  يونيو  السابع عشر من  قائمة موسيقية يشهد 
سيقوم  غيتاوي.  ذا  الجديد  ألبومهم  يطلقون  عندما  بيبرز  تشيلي 

األولى منذ  للمرة  روبن  ريك  ليحل مكان  األلبوم  بإنتاج  دينجر ماوس 
 .1989 ألبوم مذرز ميلك عام 

قراءة
ستطلق الكاتبة جيه 

كيه رولينغ في الشهر 
القادم أحدث مؤلفاتها 

هاري بوتر والطفل 
الملعون، وهي قصتها 

األولى المخصصة 
للمسرح حصريًا. 

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

اليوم
27 يونيو 

1967

تم تركيب أول صراف في 
العالم في فرع إنفيلد 

تاون لبنك باركلي في 
شمال لندن. وقد صرح 

المخترع البريطاني جون 
أدريان سيبرد-بارون 
أنه استوحى  الفكرة 

من آالت بيع الشوكوال. 
تساءل جون: لماذا 
ال نصنع آلًة لتوزيع 

األوراق النقدية بدالً من 
الشوكوال؟ يوجد حاليًا 

حوالي ثالثة ماليين 
صراف آلي حول العالم. 

تطبيقات 
السفر 

خالل سفركم في رحلة 
عمل قد ترغبوا بإدارة 

مصروفاتكم على 
نحٍو عملي، ويمكنكم 
تطبيق إكسبنسيفاي 
)Expensify( من نقل 

مشترياتكم من كشف 
حساب بطاقة اإلئتمان 

وإدخال صورة للوصوالت، 
إضافًة إلى أفضل ميزة: 

سمارت سكان التي تتيح 
المسح الضوئي لكافة 
الوصوالت وتحولها إلى 

ملفات مأتمتة.

 أول صراف آلي في 
 العالم 

وقفة في مدينة: القاهرة
12 ساعة

نشاط
المتحف المصري

المكان األفضل لمشاهدة 
الكنوز الشهيرة من 

مقبرة توت عنخ آمون 
حيث يعرض أكثر 100,000 
من قطعة وتحفة أثرية 
من الحقبة الفرعونية. 

زيارة
الجامع األزهر 

يعود تاريخ بعض أجزاء 
الجامع األزهر إلى عام 

970، ويضم جامعة تعد 
من أهم وأقدم مراكز 
العلوم اإلسالمية في 

العالم. 

تسوق 
خان الخليلي

مركز للتسوق منذ القرن 
الرابع عشر. متاهة من 

المحالت واألكشاك على 
جوانب الحواري الضيقة 

التي تجذب الزوار والسكان 
المحليين. 

طعام 
كافيه ريش 

تعد من المعالم العريقة 
في المدينة، وقد شكلت 

جزءًا من المشهد الثقافي 
في مقاهي القاهرة منذ 

عام 1908 وتقع بالقرب من 
ميدان التحرير. 
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األكثر مشاركة على اإلنستغرام 
إذا اعتقدتم أن برج إيفل أو مبنى اإلمباير ستيت هي األكثر انتشارًا على موقع 
إنستغرام، فأنتم على خطأ. وفق تقرير باروت برينت، يحظى متحف غوغنهايم 

في نيويورك بأكبر عدد من المشاركات بالوسم )الهاشتاغ #(. أما على شبكة 
العربية للطيران فتحظى كٌل من حديقة غويل في برشلونة، والطاحونة الحمراء 

في باريس، وبرج الفتاة في اسطنبول، وجسر األكاديمية في البندقية، بمواقع 
على قائمة العشرة األكثر مشاركة.

طريقتان  
لتناول وجبة في 
مطاعم تاريخية

1
 ال تور دارجان 

يدعي هذا المطعم 
الباريسي أنه يخدم 

رواده منذ القرن 
السادس عشر. 

وقد حظي المطعم 
بنجوم ميشلين، إال 

أن أشهر أطباقه، البط 
المضغوط، لم يظهر 
على قائمة المأكوالت 

حتى عام 1919.

 آيس كريم  
يظن البعض أن اآليس كريم 
)المثلجات( نشأ في الصين 

في القرن الثاني قبل الميالد، 
ولكن موطنها األصلي غير 

معروف. تشير بعض المراجع 
إلى أن اإلسكندر األكبر 

استمتع بمزيج من الجليد 
والثلج )بنكهة العسل(، 

وتتحدث وثائق أخرى عن ولع 
اإلمبراطور الرماني نيرون 
بتناول ابتكاٍر مثلج. في 

القرن الـ17 بلغ إعجاب الملك 
تشارلز  باآليس كريم لدرجة 

أنه أعطى طاهي القصر 
مرتبًا مدى الحياة مقابل 

الحفاظ على سرية الوصفة. 
تستهلك الصين ثلث 

إنتاج العالم لتكون بذلك 
المستهلك األكبر عالميًا.

اقتباس - "عندما يقابلني الناس يخبروني دومًا أنني 
حلوة، ولكنني في الحقيقة لست كذلك. إنني ألمانية 
بامتياز؛ ونحن، كشعب، لسنا مصنوعين من السكر". 

دايان كروغر
تحت العدسة

طرائف - كان اسمها عند 
دايان هايدكروغر،  والدتها 
الباليه  وقد دخلت مدرسة 
لندن عندما  الملكية في 

الثالثة عشر  كانت في 
تخلت  لكنها  من عمرها؛ 

الرقص  عن مسيرتها في 
إصابتها. عقب 

دليل في 
دقيقة واحدة 

1

2
 سوبرينو دي بوتين 

قامت موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية 

بتوثيق المطعم كأقدم 
مطعم في العالم، 
ومازال يقدم األطباق 

االسبانية مهذ عام 1725 
من موقعه في وسط 

مدريد.

أحدث األفالم - تؤدي الممثلة األلمانية ذات الـ39 عام 
دور شرطي التحريات في قصة واقعية مستندة إلى 
حياة إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار في فيلم ذا 

إنفلتريتور الذي يبدأ عرضه في الشهر القادم. 

@airarabiagroup  بإمكانكم إرسال تعليق على تجربة سفركم معنا أو متابعة آخر األخبار وأحدث العروض من العربية للطيران بمتابعة
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فـعـالـيـات

المكان: الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
فعالية تستقبل الجمهور وتقام في مركز اكسبو الشارقة. 

يوفر المعرض فرصًة القتناء مختلف أنواع الهدايا التي تشمل 
العطور واأللبسة وحتى البضائع اإللكترونية والمجوهرات. 

www.expocentresharjah.ae

معرض رمضان والعيد 
16 يونيو – 9 يوليو

المكان: غواهاتي، 
الهند
يجذب المهرجان، الذي 
يقام في الشمال 
الشرقي لشبه القارة 
الهندية في والية أسام، 
مئات اآلالف من القادمين 
من مختلف المناطق 
للمشاركة في الطقوس 
الدينية التي تقام في 
معبد كمخايا. 
www.
kamakhyadham.
com

مهرجان أمبوباتشي ميال
22 – 26 يونيو

المكان: لندن، المملكة المتحدة
تقام المنافسة على أرض عشبية، وتعد بطولة 
ويمبلدون للتنس أقدم بطوالت رياضة كرة المضرب 
في العالم.  
www.wimbledon.com

بطولة ويمبلدون 
27 يونيو – 10 يوليو

المكان: سريالنكا
أحد أهم المهرجانات 

في التقويم 
السريالنكي. يقام 

االحتفال في ذكرى 
دخول الديانة البوذية 

إلى البالد، وتقام بتلك 
المناسبة طقوس 

دينية جماعية. 
www.srilanka.

travel

مهرجان بوسون بويو
19 يونيو
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جدول 
الفعاليات 

المكان: اسطنبول، تركيا
احتفال باألوبرا والباليه والموسيقى الكالسيكية والتقليدية يقام 

بمشاركة أكثر من 600 فرقة وفنان محليين وعالميين. يقام مهرجان 
هذه السنة تحت شعار: "إذا كانت الموسيقى غذاء الحب، فابدأ 

العزف" للشاعر وليام شكسبير في الذكرى األربعمئة لوفاته. 
muzik.iksv.org

مهرجان اسطنبول الموسيقي 
الرابع واألربعون

1 – 24 يونيو

المكان: كييف، أوكرانيا
يجمع ثنائي الموسيقى 

الشعبية األلماني بين 
الغيتار وإيقاعات الدي 

جيه ليبتكروا ألحانًا 
أدخلت الفرقة في "قاعة 

شازام للشهرة" بعد 
إطالق ألبومهم ستولن 

دانس الذي حققت 
أغانيه نجاحًا منقطع 

النظير في تاريخ تطبيق 
تمييز األلحان. 

www.milkychance.
net

ميلكي تشانس
2 يونيو

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
معرض للفنون المعاصرة يقدم أعماالً فنية لتسعة 
فنانين عالميين ويستكشف المعرض الخطوط غير 
الواضحة بين الفن المعاصر وفنون الشوارع. 
  www.themine.ae

المكان: موسكو، روسيا
ستقوم فرقة الروك األمريكية التي حظيت بشعبيٍة هائلة 
بأداء عرضها في قاعة أوليمبيسكي ألمسيٍة واحدٍة فقط. 
www.maroon5.com

بين الخطوط
حتى 8 يونيو

مارون 5
3 يونيو
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القائمة المختصرة
مقتطفات وأفكار وحقائق عن السفر والناس والتاريخ والفعاليات

مهرجان شيمال الصيفي
يوفر القطار وسيلًة للهرب من الموسم الماطر نحو مدينة شيمال الجبلية لالستمتاع بالموسيقى الحية والطعام واألزياء

\\ فـــعـــالـــيـــات
\\ لـــقـــطات
\\ خـــدمـــة 

\\ مـــقابـــلـــة

في عام 1864 أعلن البريطانيون نقل 
مقر العاصمة الصيفية إلى محطة 

االصطياف شيمال 

تقع المدينة على ارتفاع شاهق في أحضان 
سلسلة جبال الهيمااليا 2,206 أمتار فوق 

سطح البحر

تقام فعاليات المهرجان الصيفي 
ابتداًء من 31 مايو وحتى 7 يونيو.

www.incredibleindia.org



في هذا 
العدد

16  استكشاف األردن
والنشاطات  المعالم  من  الكثير  هنالك 

البتراء األردن، إلى جانب مدينة  في 

مغامرة في الهيمااليا    22
والفعاليات  النشاطات  من  واسعة  مجموعة 
الطبيعي الجمال  من  في محيط 

جدول الفعاليات   6
من  مجموعة  لكم  اخترنا 
الشهر خالل  الفعاليات 

8  لقطات
وحقائق  وأفكار  مقتطفات 
والتاريخ  والناس  السفر  عن 
والفعاليات

10  فنادق
الفنادق  من  مختارة  مجموعة 
الحضري المحيط  قلب  في 

مقابلة   12
الشوارع  لقاء مع رسامة 
شوبرت تارسيال  المبدعة 

البندقية بينالي    28
المثير  التطور  استكشاف 
في  اإلماراتي  الوطني  للبيت 
للعمارة  الدولي  المعرض 

فعاليات فنية في    34
الشارقة
أبرز معارض مؤسسة 
للفنون الشارقة 

36  مقال
العربية المرأة  تمكين 
 
38  أخبار
األخبار والتطورات في  أحدث 
للطيران العربية  شركة 

40  خرائط
سـفـر وجـهـات 
للـطـيـران الـعـربـيـة 

42  مركز اإلتصال
العربية  إتـصـال  مـراكـز 
الـعـالـم حـول  للطيران 

48 ساعة في ... باتومي    30
أحدث وجهات  إلى   دليلكم 

جورجيا في  للطيران  العربية 

ADVERTISMENT
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جولة في األردن 
استكشــاف كنــز مــن المعالم فــي المملكة إلى جانب 

مدينــة البتراء الوردية

48 ساعة في باتومي
خالل الشــهر المقبل ســتصبح المدينة الجورجية 

الســاحلية أحدث وجهات شــبكة العربية للطيران 


