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s a l a l a h ’ s  b e a u t y  o f  n a t u r e
 Escape to the subtropical city of Oman,
  a land of countless treasures

m e s m e r i s i n g  h u e s  o f  k i e v
 Experience the best of art, food and
 architecture in the Ukranian capital



#DiscoverMleiha  |  Discovermleiha.ae  |  +971 6 556 0777

A project by:

  Mleiha Fort
 

A historic gem from the Pre-Islamic period, the Fort once served as a refuge for the area’s inhabitans.
Visit Mleiha, a nominated UNESCO World Heritage Site and one of the largest excavated archaeological sites in 

the U.A.E. Marvel at relics and ruins dating back to the 3rd century CE, with guided tours that start from the 
Mleiha Archaeological Centre and take you around the area to other fascinating historical locations. Complete 

your trip at the café which includes a library, and enjoy panoramic views of the stunning landscapes. 
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If there is one common element that binds the destinations, 

this issue of Nawras features, it is the amalgamation of the 

old and the new. The capital of Southern Oman’s Dhofar 

province, Salalah is famous for its annual kharif festival and 

the months following monsoon are considered the best 

times to visit the city. Read more about Salalah on page 24. 

Ukrainian capital of Kiev, which is featured on page number 

40 is again one of those unique places where the old and 

the new live in perfect harmony. The film festival may be 

the most well known event at Cannes, but that is exactly 

the time to not visit the city. And page number 34 will give 

you an insight into the must-visit places once in Cannes on 

a quick 48-hour visit. Read more about Tbilisi, the Georgian 

capital that offers a breathtaking view of the countryside 

and delicious cuisine on page number 30.

on the cover
Coloured umbrellas 
on Kiev Day

Photo: Shutterstock

AIR ARABIA FLIES dAILy TO 
KIEv  FROM ShARjAh

Happy reading,

Saurabh Tankha

Editor
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Celebrated across the country, 
it is also popularly known as 
The Festival of Lights.

The festival which marks the 
return of Lord Rama from exile 
is celebrated with fireworks.

The festival is celebrated by 
about 800 million people 
across the globe. 

diwaLi

1 2 3
An annual celebration which takes place all over India to mark the victory of good over evil

the short List



events 
caLendar

Where: Kathmandu, nepal
Perhaps the longest and the most auspicious 

festival in the Nepalese annual calendar, Dashain 

is celebrated for 10 days and marks a long holiday 

in Nepal. The festival symbolises the victory of 

good over evil.

www.visitnepal.com

Where:
Sarajevo, Bosnia
Launched by 

Jurislav Korjenic in 

1960, it is the most 

popular theatre 

festival which 

showcases the 

works of young and 

innovative theatre 

professionals. It is 

a major art-loving 

crowd puller 

every year. 

www.mess.ba

Where: Istanbul, Turkey
This year, the International Puppet Festival will 

host around 20 acts from Germany, Belgium 

and Czech Republic. Inspired by traditional 

Turkish shadow plays, this festival is a true 

delight for puppet-lovers all over the world.

www.kuklafestivali.com

Where: Mysore, India
The city of Mysore is a league apart when it comes to 

celebrating Dussehra. The illuminated Mysore Palace 

is one of the major attractions, often accompanied by 

flower processions and grand exhibitions.

www.mysoredasara.org

october 1-15

Dashain

october 9

The International 
Theatre Festival

october 13

19th International Puppet Festival

october 11

Mysore Dussehra

airarabia.com
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Where: Muscat, Oman
MIJEX or Muscat International Jewellery 

Exhibition is held in the Sultanate of Oman 

showcases the exquisite craftsmanship 

of Omanian jewellers. The exhibition is an 

exorbitant display of jewellery crafted in 

platinum, gold and silver. 

www.mijex.om

Where: Kyiv, Ukraine
A widely respected international film 

festival, Molodist is held mostly to support 

and discover young emerging directors, 

especially independent film-makers. Over 

250 films are screened in search of fresh 

talent by veteran directors and producers.

www.molodist.kiev.ua

Where:  
All over the world
The World Food Day is 

observed to mobilise 

people into joining the 

global movement to 

end hunger. Every year, 

the organisers select 

a theme to propagate 

the campaign against 

hunger. This year’s 

theme is “Climate is 

changing. Food and 

agriculture must too”.

www.fao.org

Where: Cairo, Egypt
Nine days in Egypt along with Nile cruise, domestic 

flights and private guides – the festival of the 

sun promises to be a delightful experience. The 

lightening of the internal chambers built by Ramses II 

happens only twice a year and this is one of the  best 

seasons to witness the grandiose ancient Egypt.

en.egypt.travel

october 14

MIJEX

october 13

World Food Day

october 22

Abu Simbel’s Festival of The Sun

october 24

Molodist

airarabia.com
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snapshot

the national 

Archaeological 

Museum of Naples 

houses the wall 

paintings salvaged 

from the temple 

of Isis in Pompeii. 

The paintings are 

modelled after the 

hellenist-roman 

tradition.

1

Magna-Graecia 

or Great Greece 

is an exhibition 

dedicated to the 

history and culture 

of regions of pre-

roman era like 

Campania, Puglia. 

2

NEw rELEASE – Tom Cruise is set to return 

to silver screen with the release of the second 

installment of Jack Reacher on October 21. 

This will be his second Jack reacher film. The 

last one was released in 2012.

tHE QUOtE – “when you have to cope with 

a lot of problems, you’re either going to sink 

or you’re going to swim.”

trIVIA – Tom Cruise’s 

5 feet 7 inch height 

is a deviation from 

that of Jack reacher 

in Lee Child’s book 

series. Interestingly, 

reacher’s character is 

6 feet 5 inches and is 

heftier than Cruise.

MISCELLANEOUS
 EXHIBITION

the centerstone of 

Downtown Dubai 

Complex — Burj Khalifa, 

at a height of 829.8m 

(2,772 ft) is the tallest 

structure in the world. 

the architecture is 

indebted to patterning 

systems embodied in 

traditional designs. It 

incorporates local and 

historical aspects in its 

designs like the Great 

Mosque of Samarra 

and the spider lily or 

hymenocallis. Burj 

Khalifa hosts New 

Year’s eve gala every 

year in Downtown 

Dubai leading to an 

attendance of over one 

million people. 

1
MINUTE

GUIDE TO
BURJ KHALIFA

WALL 
PAINTINGS

Alibaba’s smart car
From e-commerce to e-car — Alibaba in collaboration with SAIC 
recently unveiled its first internet car titled — RX5. Priced upwards 
of $22,300, the RX5 is ranged favourably for the general public. 
First-of-its-kind, the smart-car packs in remarkable features like 
personalised greetings, paying for parking space, coffee and gas 
by the built-in app. It includes an on-board “intelligent” mapping 
system which is functional without wi-fi or GPS. The RX5 includes 
three LED screens and leaves space for a minimum of four 
detachable 360 degree cameras for in-car selfies. 

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

Focus on

Tom Cruise

2 Ways
to explore 

Naples 
Artefacts
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Day IN 
HIsTORy

October 2, 
1869

M K Gandhi was 

born on October 

2, 1869. Known 

as India’s Father 

of The Nation, 

Gandhi’s non-

violent methods 

of protest during 

the independence 

movement played 

a crucial role in 

India gaining  

independence 

in 1947. The 

movement, titled 

Satyagraha, 

also inspired 

personalities such 

as nelson Mandela 

besides others.

147 yEARS
OF GANDHI

TrAvEL App
WorldMate app is 

the closest thing to 

a personal travel 

assistant. Forward 

your various 

confirmation emails 

for flights/hotels/

hire cars/restaurant 

bookings etc 

to trips@worldmate.

com. The app 

instantly generates 

an itemised itinerary 

covering your 

entire trip. 

THE rEAD
Nicholas Sparks 

in Two by 
Two, returns 
with another 
powerful love 
story and its 

trials. Release 
date, October 4.

MUSIC PLAYLIST Kenny Chesney is all set to release his 

new album Some Town Somewhere on October 28. The 

delay in the release, which was previously scheduled 

for July, is due to his new collaboration with Pink called 

Setting the World on Fire.

City Stopover: Sarajevo
SEE Avaz Tower 

From a vantage 

point of 176m, the 

tower provides a 

breathtaking view 

of the city and 

the surrounding 

mountains. A day and 

a night trip completes 

the experience. 

EAT Miris Dunja

Complete the 

Bosnian experience 

by partaking in the 

delights of Bosnian 

coffee and traditional 

Baklava. The cafe 

also offers traditional 

drinks like elderflower 

and rose cordials.

DO Gazi 

Huzrev-Beg Mosque 

One of the 

finest examples 

of Ottoman 

architecture, this 

was the first mosque 

in the world to 

receive electricity 

back in 1898. 

SHOP Bezistan Built 

during the Ottoman 

empire in 1555, this 

market sells delightful 

local souvenirs. A level 

below the surrounding 

streets, the relatively 

cooler market is a 

delightful break from 

the hot sun.

12 hours

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

airarabia.com
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room service

A BEACHIN’ LIFE
These beach resorts ensure a perfect blend 
of luxury and comfort by the seaside

airarabia.com
19

THE ZURI WHITE SANDS GOA RESORT & CASINO

GOA, INDIA

It is the right of every vacationer to be spoilt for choice and 

38 acres of pure beach decadence is what awaits for people 

who want to wholly sink into the experience of Goa. An 

award-winning five star beach resort, it is ideally located in 

the beautiful white sand beach of Varca. The resort packs 

the ideal holiday deal – paradise boats, pools and authentic 

Goan, European, Pan American cuisines. The Goan style luxury 

rooms provide picture-perfect views of the seascape. Dunes, 

the resort casino, is another major attraction.

Pedda Varca, Salcete Goa 

T: +91 832 272 7272

www.thezurihotels.com

PARADU TUSCANY ECORESORT

TUSCANy, ITALy

There has always been something enchanting 

about the Tuscan sun and the sea. Enjoy this 

exotic combination at the Paradu Tuscany 

Ecoresort, where chalets made of holm oaks and 

pine of the Mediterranean region. The resort is 

perfect for families and couples to have a good 

time. Along with two outdoor pools, Paradu 

Tuscany Ecoresort also has its own private beach.

Castagneto Carrducci, Tuscany

T: +39 0565 7785

www.paraduresort.com

BELEK SEAGATE HOTEL

BELEK, TURKEy

with a breathtaking sea-facing location, this 

five star paradise enables you to take a break 

from the beach and unwind at the Troy Aqua 

& Dolphinarium or enjoy a set of game at 

the Montgomerie golf course, all of which 

is conveniently located from the hotel. The 

hotel offers impeccable hospitality along with 

sumptuous cuisines. This Turkish paradise 

makes for one great beach getaway.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Belek

T: +90 242 212 1843

www.belekseagatehotel.com

Dreamy 
Tuscany

White sands and chill

Turkish 
delight 



A dynamic Indian artist who has 

successfully infused his works of art with a 

quiet evocative spirituality, Manav Gupta is 

a force to be reckoned. A gentle, down-to-

earth man with an engaging philosophical 

disposition, his natural creative zeal is the 

first thing that one notices about him. 

his enthusiasm and refined conception 

of art makes it evident why he is one of 

the leading contemporary authorities 

in the art-world. Gupta’s love for scale, 

light, color and space has resulted into 

unique pieces of art which demonstrate 

his passion for turning the traditional 

into avant-garde. From hobnobbing with 

musicians and constructing  a 11,500 sq 

ft world-record, a five-floor mega mural 

at the office of a telecom giant to his 

magnum opus — the river waterfront at 

India habitat Centre, New Delhi — Manav 

Gupta delights in diversity.

» Why the fascination towards light, 

colour and space? 

My fascination stems from my 

understanding of perspective. I 

specifically studied perspective while 

I was at Academy of Fine Arts, Kolkata. 

The fascination is wrapped with a lot of 

factors from my upbringing in Kolkata, 

my childhood and my deep abiding 

love for nature. Colour is the purest 

form of nature and that remains my 

original source of inspiration. Space is 

what takes you to another paradigm, a 

kaleidoscope of perspective which allows 

me to experiment with the micro-macro 

dimension which is the very essence of 

the universe. And light means a lot more 

to me than mere packets of photons. 

Light is hope.

 

» How do you synthesise music, 

poetry, philosophy and painting? 

It is a natural process. There is nothing 

contrived in their synthesis. Music and 

poetry share similarity with painting. 

It is a lot about scale and variations 

and both stem from nature. Nature is a 

living, breathing paradox. Sensual and 

yet pure. Music goes through my veins 

to create what I can through my pen 

or brushstroke. Philosophy likewise 

stems from nature and there can be 

no better philosopher to guide one’s 

sense of spirituality. when one accepts 

the magnitude of nature, one no longer 

needs to construct a synthesis.  

» Is there a difference in perception of 

mix media in India and abroad? 

The purpose of art is to deconstruct 

to reconstruct. I don’t believe in pre-

conceived notions. Medium is not 

important. I do different media, all 

media. Medium is means to an end. I 

have reworked everyday clay objects to 

a waterfront and in India, people were 

struck by the uniqueness of the ordinary. 

while in South Africa, the ones who don’t 

know about Indian earthen lamps viewed 

it from an art-for-art’s-sake perspective. 

Indian audience is open to change and 

respond enthusiastically to variations in 

art forms. 

» How does travelling affect your 

perception of art?

Travelling is very essential for shaping my 

perception of art. New places introduce 

different stimuli which are a prerogative in 

the field of art. Travel opens up your mind, 

challenges your beliefs. 

» Is there a co-relation between your 

love for performing art and painting? 

The heady spontaneous process of 

performing in front of an audience is 

rejuvenating. Painting shuts out the mind. 

The audience stays in the background till 

the canvas is complete, while a musical  

or audio-visual performance is a direct 

dialogue with the audience. The key is to 

enjoy yourself.

» What do you want people to take 

away from your exhibitions? 

Art and audience is a symbiotic 

relationship. Art helps you grow and 

art grows on people. If you can achieve 

that dialogue with your audience, it 

is very satisfying as an artist. You are 

being vulnerable when you express your 

universe, but you cannot reach depth 

without that vulnerability which makes 

this entire experience so precious. 

Opposite page: Artist Manav Gupta 
believes that medium in an art-form is 
means to an end and not the end itself

SPACE CrAFT

teXt bY mohona banerJee

Enigmatic and thoughtful with a wry sense of humour, Manav Gupta  
is a prolific artist who is set on deconstructing art perception

interview



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
// discover
// eXperience
// eXpLore

1 2 3

destinations

The capital city of Oman’s 
Dhofar region, Salalah is a 
colourful and sub-tropical city.

The white beaches of Salalah is 
ideal for whale watching making 
it an unique tourist destination.

saLaLah, oman
Visit Salalah to experience a slice of Oman’s character   

Salalah offers a perfect 
blend of history,tradition 
and the culture of Oman.
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text by rhucha kulkarni

Salalah is a much sought-after tourist destination, bathed
in the vibrant colours of natural and cultural bounty

immersion
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escape

the capital of the Dhofar region of Oman, 

Salalah is a sub-tropical enchantment for 

the soul. Once an Arabic wonderland, 

this southernmost region of the Arabian 

Peninsula today stands transformed into 

a natural beauty, fed by the monsoon 

rains, also called the khareef. From July 

to September, the monsoon winds from 

India transform the brown barrens of the 

hot desert to dancing greens, full of life 

and energy. It is during these months and 

shortly after that this traditional capital 

becomes a much sought-after tourist 

destination, bathed in the vibrant colours 

of natural and cultural bounty!  

I was invited with an unending 

warmth, stemming from the multivariate 

personalities that the city donned. The 

spirit of the city seemed to emanate as 

a result of it standing at the cusp of the 

ancient and the modern. On one hand, 

airarabia.com
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WHErE To STAy?
LUxURY ESCAPADES
Crowne Plaza Salalah is the 
epitome of opulence set right 
near the city centre. A five 
star facility with a tropical 
ambience along with a range 
of restaurants serve right from 
ethnic Omani to international 
cuisines. The beach restaurant 
called Dolphin recreates 
luxuriant magic on the 
backdrop of lapping waves. 
Suitable for both business and 
pleasure.

BOUTIqUE BLISS
The Al Jabal hotel on hospital 
road is 6 km from the airport 
and provides a boutique-
hotel like experience with 
convenient access to tourist 
locations.

BUDGET TRAvEL
the Haffa house or the 
Dhofar House are budget 
accommodations to suit the 
traveller on a budget. Basic 
amenities and clean rooms at 
a reasonable price make it a 
popular destination to spend 
the night. 

tales from the past recreated an era of 

opulence, an era that once whispered 

from the echelons of flourishing essence 

trade. On the other hand, Mother Nature 

is interspersed in this cultural and 

religious craft, weaving her own charms, 

fed by the life-giving waters of the 

khareef monsoons. 

The far-removed marvels of nature 

greeted me with an unbound vigour as I 

decided to start my Salalah sojourn tryst 

by setting foot onto the wadi Darbat 

trails. I traversed the natural park as I 

looked forward to some nature therapy 

for inner peace. Majestic views of plunging 

waterfalls, placid lakes and proud 

mountains made their presence felt on the 

backdrops of the lush green vegetation. A 

different deluge into the past ensued as I 

explored the natural caves. Their intricate 

structures of stalagmites and stalactites 

airarabia.com
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Previous page: Wadi Darbat trail 
Opposite page: Fort Battlesment near 
Salalah Top: Remains at the Al Baleed 
archaeological park Bottom: Incence 
resin,Souk of Salalah

reverberated with trapped stories from 

a different life, one removed from the 

shackles of modern woes. remnants of 

this life can be seen in the paintings of 

shepherds and their herds, engraved 

on the walls, sometimes in colours now 

mixed with the dust of centuries gone by. 

This place also houses the largest natural 

cave in Oman, found nestled towards the 

end of the wadi. The 100m long waterfall 

was a reminder of the sheer power of 

nature and I sat soaking in the refreshing 

spray dwelling on how infinitesimal 

human presence was. 

What is Salalah without a cultural and 

religious immersion, I sought it out by 

paying homage to Nabi Ayoub’s Tomb at 

Jebal Ittin, around 40 km from the main 

city. The shrine is perched on a mountain 

top and a daring drive took me to the 

holy place. Verses from the holy Quran 

WHErE To EAT?
Get into Omani groove with a 
visit to the Al Fareed tourist 
restaurant on July Street. 
Meat, fish and chicken are the 
staple diets of this region and 
the food is sparked with mild 
spices, though not excessively 
spicy to the tongue. The 
restaurant serves some 
amazing hummus and Arabic 
bread, an accompaniment 
worth trying for vegetarians 
as well. Alternatively, Omar 
al-Khayyam, again on July 
Street, is a great choice 
for standard Indian and 
Chinese fare.

For a quiet romantic rendevouz 
along the beach side, check out 
Palm Grove restaurant at the 
hilton. Their seafood grill fares 
make their mark. The Crowne’s 
Dolphin Beach restaurant also 
offers an elaborate spread of 
cuisines, both local and global. 
They have a different themed 
buffet every night of the week 
making for an interesting 
culinary expedition as you 
enjoy the gentle sea-breeze 
kissing your cheeks.

engraved on the walls and the presence 

of a small stone mosque near the tomb 

acquainted me with the unique faith 

of Islam. A holy aura engulfed me as I 

witnessed the engraved footprint of the 

Prophet outside the mosque and studied 

his family tree. 

Still in awe of the historical richness 

of Salalah, I decided to propel the 

chronological continuum by paying 

tribute to the Salalah Museum at the 

Cultural Centre right in the heart of the city. 

A plethora of ancient artefacts amazed 

me — the Al Musnad writings, ancient 

scriptures, coins, pottery and traditional 

irrigation tools and manuscripts, to say 

the least. The museum is a historical treat 

to those who love to dip into the allure of 

yesteryears. The exterior-placed models 

extend this experience with models of 

Omani ships and archaic stone anchors 
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dating to those times. An apt ending to 

this culture-curry was made with a visit 

to the Museum of the Frankincense Land, 

located at the archaeological site of the 

Al Baleed ruins, some 12 km from the city. 

A walk through the ruins transported 

me to the 12th-century trading port of 

Zafar as it highlighted the then maritime 

strength of the nation. For those not 

willing to walk the long miles, convenient 

golf-care pick-ups can be rented to see 

the site. A caveat is that kids below three 

years are not allowed, so prior planning 

is required. Another magnificent site of 

ruins I visited was the Sumhuram Old city 

and its taqah Castle which showcases 

the everyday life in Salalah during the 

19th and 20th century.  Located right 

at the centre of the city, Taqah Castle 

looks out onto the Salalah city, offering 

breathtaking views of the sea shore with 

its frothy waves making for the perfect 

photo shoot! 

Exalted as the “Second City” of the 

Sultanate, I decided to explore this 

element of the city by exploring the 

Sultan Qaboos Mosque, for it was here 

that Sultan Qaboos took birth. Located 

right in the city, it embodies Oman and 

its beautiful architecture inspired awe in 

me. I stared transfixed at the resplendent 

chandeliers and exquisite carpets that 

Incense from Frankincense 
trees makes salalah the 
perfume capital of arabia

Right: Sultan Qaboos Moschee interiors 
Bottom left: Mouth of Wadi Darbat
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decorated the insides and then enjoyed 

a leisurely walk admiring the marble 

murals and lush green gardens on the 

outside. This fine blend of the old and 

the new rendered it a peaceful oasis 

in the otherwise hustle-n-bustle filled 

city centre. women need to be in fully 

covered garbs to be able to enter this 

biggest mosque in the city.  

having spent sufficient time gripped 

with the enigmas of the past, I found 

myself craving for some fresh breeze 

from the present and was drawn to the 

famous Mughsail Bay and Beach. The 

sprawling white sands and salty surf 

instantly swept away my tiredness with 

its infusion of life! A visit to the Marneef 

Cave, a naturally created cave along the 

Top: Entrance of a cave in Dhofar 
mountains Below: Al Baleed 
archaeological park

stretch of Mughsail, was proof enough of 

the natural endowments that Salalah is 

blessed with! 

A quiet stroll along the spraying waters 

is panacea for the soul! Adventurous 

ones can indulge in some water sports to 

add a touch of adrenalin-high! A picture 

perfect ending to this nature and cultural 

immersion followed as I indulged in some 

street shopping at the Frankincense 

Souq or Al-husn Souq, digging aimlessly 

into trinkets and traditional Omani fares. 

The joy of wandering about in the lively 

bazaars is a delight of its own kind! 

AIR ARABIA OPERATES 
dAILy FLIghTS FROM 
ShARjAh TO SALALAh
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The picturesque Georgian capital is packed with every traveller’s
fancy – great architecture, breathtaking countryside, snow-peaked

mountains, delicious cuisine and vibrant nightlife

Tbilisi
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Legend has it that in the fifth century, 

King Vakhtang I Gorgasali was hunting 

in the forest with a falcon. The falcon 

injured a pheasant during the hunt after 

which both birds fell into a nearby hot 

spring and died from burns. The king 

got impressed with the hot springs and 

decided to build a city there. The name 

Tbilisi derives from the old Georgian 

word tbili meaning warm. Spread out on 

both the banks of river Mtkvari, Tbilisi is 

surrounded by mountains on three sides. 

while approaching Tbilisi by air, the lush 

green plains dotted with the mountains 

welcomed me. reading about Georgian 

ancient history had prepared me a little, 

though my visit to the Georgian capital 

over-exceeded my expectations. Tbilisi 

is unique –– it has a mix of old and new. 

The picturesque capital is packed with 

every traveller’s fancy: great architecture, 

breathtaking countryside, snow-

peaked mountains, delicious cuisine and 

vibrant nightlife! while the international 

airport exudes modern flamboyance, 

the old town still thrives with historical 

heritage. The walls of Narikala Fortress 

dominate the skyline of the old city. Built 

in the fourth century, the fortress served 

as a Persian citadel before Arabs took 

over in the eighth century. A cable car 

from rike Park transported me straight 

to the ancient cradle. The elevation of 

Narikala hill offered stunning panorama 

of the river Mtkvari cutting through the 

Old Town dotted with red roofs. The 

descent from the fortress was filled with 

tales of crusades and how tbilisi bounced 

back after every attempt of destruction.

The twilight in Tbilisi was magical with 

golden glow enveloping the historical 

monuments. The Sioni Cathedral, with 

its medieval Georgian architecture and 

grandiose structure of Sameba Cathedral, 

were beautifully illuminated. 

As I walked through little alleys, I 

could breath the medieval magic of 

the old town lined with cobblestone 

pathways. There was a peculiar smell in 

the air. I realised I was in the vicinity of the 

famous sulphur baths. There appeared 

the beehive shaped low-level domes 

lining the street in Abanotubani. These 

1,500-year-old bathhouses reminded 

me of the caravanserai I had seen in 

Bukhara in Uzbekistan. A tributary of 

INTErESTINg 
FACTS
•  The Georgian people are 

warm and caring. They 
go out of their way to 
help tourists despite the 
language barrier. 

•  Khinkali is the national dish 
of Georgia. The dumplings 
made with beef or potatoes 
are to be eaten with the 
juice intact, leaving the thick 
pinched part aside. 

•  Nightlife in Tbilisi is to 
vouch for. There are 
more cafes in Tbilisi than 
restaurants. 

•  Travelling, sightseeing, 
drinking and eating in tbilisi 
is quite reasonable where 
$10 can fill your stomach 
with sumptuous Georgian 
meal for two people!

•  The South Caucasus Valley’s 
warm weather is conducive 
for grape cultivation. 

•  Tbilisi has imbibed all good 
qualities from its neighbours  
— russia, Turkey, Armenia, 
Iran and Azerbaijan.

•  The Soviet occupation has 
left its legacy in Georgia, 
where the local currency 
Lari is still called ruble.

airarabia.com
33

The name Tbilisi derives 
from the old Georgian word 

tbili meaning warm
ancient Silk route passed through South 

Caucasus. The domes of caravanserai 

are distinctive of the ancient Silk route 

heritage. The traders en-route would stop 

by caravanserai to stay, park caravans, 

feed camels, mingle with other traders 

and indulge in leisure activities. The 

bathhouses located below the ground 

are fed by hot springs running under the 

belly of the old town. An hour at a private 

bathroom in royal Bath house was 

rejuvenating. 

By now I was famished and looking 

forward to the traditional dinner. I 

had tried Georgian fare in russia and 

Uzbekistan but indulging in Georgian 

cuisine right here in tbilisi was a real 

deal. A bohemian old villa in a narrow 

lane was a perfect setting to rediscover 

the taste of Georgia. My olfactory senses 

were overwhelmed with the smell of fresh 

cheese melting on top of hot khachapuri. 

The influence of Central Asian, Middle 

Eastern and European culinary 

traditions is quite evident in Georgian 

cooking. I gulped down few glasses of 

kindzmarauli while gorging on khinkali 

(beef dumplings), Lobio (stewed beans), 

mtsvadi (lamb shashlik) and chakhokhbili 

(spicy chicken stew with herbs). My hotel 

situated on rustaveli Avenue, Tbilisi’s 

main thoroughfare, was quite central. 

After a sumptuous Georgian breakfast 

next day, I strolled around rustaveli 

Avenue, the longest street of the city. 

Magnificent historic buildings of rustaveli 

Theatre, Tbilisi Opera house and Kashvita 

Church adorned the avenue. The sunny 

September afternoon was ideal to soak in 

the fresh air of Tbilisi while sipping coffee 

at one of the street-side cafes.

the greater Caucasus Mountain range 

covers most of Georgia. I left Tbilisi 

the next day to explore the gorgeous 

countryside. The untouched grasslands 

of Tusheti mountains are compared with 

Scotland. I cherished fond memories of 

Tbilisi while on a bus journey to Omalo. 

Clockwise on opposite page: Tbilisi 
downtown view, Cable car in Tbilisi, 
Restaurants in the old city, paintings 
market, couple of bronze lovers on 
Baratashvili bridge 

AIR ARABIA OPERATES 
dAILy FLIghTS FROM 
ShARjAh TO TBILISI
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text by Ranjan Pal

Cannes Film Festival is the time when a casual 
visitor should not go to the city

When one thinks of Cannes, one thinks of the International Film Festival 

with which this small seaside town is inextricably linked. While the festival 

has brought the city global fame, it is exactly the time when a casual 

visitor should not go to Cannes. The festival is entirely a private affair to 

which one has to be specially invited so unless you enjoy being jostled 

by throngs of thrill-seekers dying for a glimpse of George Clooney or 

Julia Roberts and pushed around by zealous security guards, avoid the 

place like the plague during these May weeks. Prices are the highest and 

the beaches are packed during the summer season so the best time to 

visit would be in the fall when the weather is still balmy.

Where to stay

Overlooking the 
Bay of Cannes, 

this upscale 
hotel is 1.2 km 

from the Palais 
des Festivals 
et des Congrès 
and 2.8 km from 
the Musée de la 
Castre. Dining 
options at the 

hotel include 
an acclaimed 
French 
restaurant. 
The relaxed 
restaurant, 
with varieties 

of Spanish and 
Italian cuisine 
and a snazzy 
cocktail bar, 
offers a great 
blend of taste 
and luxury. 

Other amenities 
include a 
private beach, 
an outdoor 
swimming pool, 
a fitness centre 
and a spa.

Grand Hyatt Cannes Martinez

exPloRe
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You can start your tour of Cannes at 

the Palais des Festivals et des Congrès 

which hosts the riviera’s most glamorous 

red carpet affair, the Cannes Film Festival. 

Designed by architects Bennett and 

Druet, this impressive complex was 

completed in 1982 and is used for events, 

conferences and festivals year round. 

Stroll over to the side of the building and 

see where many famous movie stars have 

left their handprints in coloured bricks in 

the Allee des Stars, the French equivalent 

of the hollywood walk of Fame.  

Continue your walk along the iconic 

Boulevard de la Croisette, Cannes’ most 

famous and scenic promenade with the 

Mediterranean on one side and a row of 

elegant Belle Epoque hotels on the other.  

This one-mile long stretch is designed for 

people-watching and you can gawk at 

all the glamorous pedestrians, dressed in 

everything from designer apparel to high 

heels against the sparkling blue backdrop 

of the Mediterranean Sea.

Being the glitzy place that it is, luxury 

shopping is obviously top of the agenda 

for any visitor to Cannes. For designer 

shopping, you will find every major French 

luxury brand plus famous names such as 

Gucci, Armani and Prada on the landward 

side of the Boulevard de la Croisette. But 

if you don’t have the deepest of pockets, 

a better bet would be rue d ‘Antibes 

which is a charming street lined with 

18th century houses that run behind and 

parallel to La Croisette. here you will find 

a mixture of upmarket high street shops, 

trendy fashion brands like Esprit, Mango 

and Zara, perfumeries and  boutiques. 

There are plenty of cafes to stop in at 
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Opposite page top: Cannes harbour; 
Opposite page below: A hotel in 
Cannes; Right: A sailing boat in the 
Mediterranean

and the most delicious macaroons can 

be sampled at the patisserie L’Atelier 

de Jean-Luc Pelé. End your shopping 

spree by strolling over to rue Meynadier 

which is behind rue d ‘Antibes. here you 

will experience a more local and relaxed 

environment in which to browse as 

the entire street is pedestrianised. Pop 

into the small boutiques which offer a 

more quirky and unique twist on fashion 

and you might find what you want at a 

fraction of the price! 

Cannes has little to offer in the way 

of culture or history but if you are so 

inclined, the old town of Le Suquet is 

worth a visit. Centuries ago, Cannes 

started out as a small fishing village and 

this old quarter still retains some of its 

original ambience and charm. You can 

wander through the labyrinth of narrow 

cobbled streets to the top of the small 

hill to get some amazing views of the 

Bay of Cannes to the east and the Esterel 

Mountains to the west. Pay a visit to the 

Notre-Dame de l’Espérance, Cannes’ 

most famous church, where you will be 

calmed by its inspiring and serene Gothic 

interiors. Look out for the notable 17th-

century Madonna on the high altar.

End your visit to Le Suquet with a visit 

to the small Musee de la Castre which 

occupies a former 11th century medieval 

monastery. Surrounded by a picturesque 

Mediterranean garden, the museum 

itself has an impressive collection of 

Mediterranean antiquities, pre-Columbian 

primitive art and 19th-century Provencal 

landscape paintings as well as exotic art 

objects from Oceania and the himalayas. 

If you have the energy, climb the steps to 

the top of the 11th century Tour du Mont 

Chevalier watchtower for a panoramic 

view of Cannes and its environs of 

coastline and sea.
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Get up early the next morning to pay 

a visit to the Marché Forville (literally 

covered market), just off rue Meynardier 

which is a great place to experience 

traditional day-to-day shopping. From 

vegetables, fruits, flowers to fish, oysters, 

pâté and olives — all the exotic varieties 

are available here and are in fresh and 

hygienic conditions. 

If the day of your visit happens to 

be a Monday, you will find Forville 

transformed  into a popular flea market, 

selling all manner of bric-a-brac. 

If you are feeling peckish after viewing all 

that delicious fresh produce, stroll over 

to the Old town and have lunch at the 

restaurant Mantel, an upscale little bistro 

tucked away on the rue St Antoine. 

the lobster ravioli is their signature dish 

and it comes highly recommended as 

does the risotto with truffles. For a true 

Michelin-starred experience, the Auberge 

Provençale da Bouttau is only a stone’s 

throw away on the same street. Claiming 

to be the oldest restaurant in Cannes, it 

is larger and livelier than the Mantel and 

the food absolutely lives up to its ratings. 

On weekend nights, the lower floor of 

the restaurant known as the ‘cotton club’ 

daY 2
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becomes a jazz bar with live music. If you 

want to get away for some peace from 

the hustle and bustle of Cannes, take a 

ferry boat out to the charming Iles des 

Lerins, a short 15-minute ride into the Gulf 

of Naples. The larger of the two islands is 

Île Ste-Marguerite where you could visit 

the Fort royal built for coastal defence 

but mainly used as a prison whose most 

famous inmate was the legendary Man in 

the Iron Mask.  

The smaller Île St-honorat has a 

crumbling old monastery which, in its 

heyday in the fourth century, was one 

of the most important monasteries in 

Christendom. People frequent these 

picturesque islands for lovely coastal 

walks through forests of eucalyptus and 

pine. Take a picnic basket and a cup of 

coffee and discover the true meaning of 

French bliss! It is sure to be an experience 

to cherish for years to come.

From bliss back to bling — you can end 

your visit to Cannes by losing your spare 

change at the Casino Croisette, France’s 

most highly frequented casino. And its 

location — inside the Palais des Festivals 

— is a great way to explore the interior of 

this giant convention centre. the casino is 

a one-stop-shop with a restaurant. Since 

men are required to wear jackets, take 

this opportunity to transform into James 

Bond for Your Eyes Only! 

AIR ARABIA OPERATES 
dAILy FLIghTS TO 
MONTPELLIER. TAKE 
A dOMESTIC FLIghT 
TO CANNES
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text by Riddhi doshi

The majestic Ukrainian capital is one of those unique places 
where the old and new survive in perfect harmony

kaleidoscope
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the majestic Ukranian capital of Kiev is 

one of those unique places where old 

and new survive in perfect harmony. 

The golden domes of the historical 

monuments in the Ukrainian capital of 

Kiev still shine bright in all their grandeur 

and so does the modern buildings of 

educational institutions, museums and 

opera theatres. 

To tourists, it offers the best of art, 

architecture, theatre and food. It is among 

the few places on the globe that will allow 

you a sneak-peek into the mysterious 

nomadic culture and traditions of 

Scythian. The ancient Greeks coined the 

term for all the lands northeast of Europe 

and northern coast of Black Sea. 

referred to as Kyiv or Keiv, the name 

of the city too has a story associated 

with it. Following the establishment of 

independent Ukraine in the year 1991 after 

the disintegration of the Soviet Union 

commonly referred to as the Union of 

Soviet Socialist republics (USSr), there 

was a debate about how the name 

of the city be spelt. Many Ukrainians 

were in favour of ‘Kyiv’ as they believed  

that it symbolised a departure from all 

airarabia.com
42

Port with twin towers of the 
World Trade Centre

Previous page: Aerial view of Kiev;
Top: Coloured umbrellas on Kiev Day;
Opposite page right: Water Museum; 
Opposite page left: Independence 
monument 

NoT To MISS
KIEv INTERNATIONAL FILM 
FESTIvAL
In the foreground of this 
grandeur, the historic city hosts 
the prestigious Molodist: Kiev 
International Film Festival. In 
its 46th edition, from October 
22 to 30, the event promises 
to enthrall Ukrainians and 
international audiences as it 
gears up to shortlist entries 
from approximately 70 
countries including France, 
russia, Ukraine and Germany.
Established in 1970, the 
festival has had a humble 
beginning. A local initiative 
in the beginning, the festival 
gained popularity and since 
1980, the it has screened 
9,000 films of filmmakers from 
Bulgaria, Georgia, Armenia, 
russia, Kazakhstan, Azerbaijan, 
Germany and other countries. It 
has educated and entertained 
a whopping 25,00,000 people 
who enthusiastically look 
forward to the event each year. 

things russian. Indeed, Kyiv is now the 

official name of the city and is used by 

international organisations such as the 

United Nations (UN). Numerous other 

official bodies refer to Kyiv as the correct 

name of the city.

The best place to start this discovery 

of Kiev is the grand Kievo-Pecherskaya 

Lavra. Situated on the right bank 

of Dnieper, it is one of the largest 

monasteries of the region, spread across 

30 hectares, dating back to 1051. 

Its cluster of gilded gold-domed 

churches is a sight to behold. here one can 

also find a many Scythian gold rivals of 

the hermitage in St Petersburg. The most 

intriguing though is the underground 

labyrinths lined with mummified monks. 

Pilgrims too visit the place in large 

numbers as it is one of the holiest grounds 

in the three Slavic countries — Ukraine, 

russia and Belarus. 

Like its founder St Anthony, many 

reclusive monks lived and studied here in 

dug catacombs. After at least spending 

half-a-day or a day to soak in the mystique 

and beauty of the place, you must head to 

St Sophia’s Cathedral, the oldest church in 
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the city and on the UNESCO’s Protective 

world heritage List. Its interiors are 

revered by the entire tourist and arts 

community as the home to beautiful 

and most importantly, original frescos 

and paintings dating back to 1017-31. The 

cathedral was built during this time to 

celebrate the victory of Prince Yaroslav’s 

against Pechenegs (tribal raiders) and to 

protect Kiev. Do not miss admiring the 

old domes and 76m wedding cake bell 

tower added later. 

Among the many other must-see 

historic sites here is the Golden Gate, a 

large towering monument, architecture of 

which can be compared to the best out 

there. It is an old annunciation church that 

stands as an entrance to the old city.

For those visiting with children or 

otherwise, another unique attraction is the 

Children railway. It is a well-functioning 

narrow gauge line with real trains and 

stations. Children between the age group 

of nine and 15 work here as mechanics, 

motormen and conductors, adding life 

and charm to the already adorable set-

up. we suggest that at this point you 

gear up to soak in some more history, 

art and culture at the Art East Gallery, 

eXperience
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Japanese, Chinese and even so-called 

Soviet dishes. But we would suggest that 

you must try the traditional Ukrainian 

cuisine which includes small dough pies 

with different stuffings, beet soup and 

soft rolls soaked in fresh garlic and oil. 

Restaurants serve Italian, 
French, american, Chinese 

and the so-called soviet dishes
considered the most important in the 

country. It exclusively houses the work 

of premium artists and features classical, 

contemporary art, socialist realism and 

folk art. 

If contemporary art is your calling, a visit 

to Pinchuk Art Centre is recommended. 

The art centre is built and run by billionaire 

Viktor Pinchuk. here, at the rotating 

exhibitions, you will lay your eyes on the 

works of greats such as Damien hirst, 

Antony Gormley and Ai weiwei. while 

here, what you would also want to do is 

go to the rooftop for a leisurely or a quick 

coffee, while enjoying the view of Kiev’s 

breathtaking cityscape.

All rejuvenated, it is time for some 

adrenalin rush at Ukraine’s missile base 

museum, the only one in the world at 

Pervomaysk, a city short distance away 

for Kiev.

In 1971, during the Cold war era, the 

Soviet Union built many missile bases in 

this region. Many missile troops are still 

functional and one among these is open 

to people. This one is fully functional and 

in operational condition. The set-up gives 

a glimpse of the arms that if ever used, 

would probably leave the world with an 

irreversible damage. A world in itself, here, 

you will also see underground bunkers, 

invisible fences, trucks, tanks, armed 

vehicles, rockets and missiles. 

After the discoveries of the day, the 

night comes calling and it is time to party 

with cheerful, hospitable Ukrainians who 

love their freedom and their humour. 

From a Carribean-themed club to the one 

that resembles an Indian temple, clubbing 

options in Kiev are plenty. 

So are yum food places. restaurants 

here serve Italian, French, American, 

AIR ARABIA FLIES 
dAILy TO KIEv  
FROM ShARjAh
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DID YOU KnOW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al Khaimah

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

DID YOU KnOW?
Air Arabia Group operates 
more than 1,400 flights a week 
to more than 120 destinations
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corporate news

Air ArAbiA Group Chief exeCutive offiCer
 nAmed ‘Airline Ceo of the YeAr’ 

at a ceremony held at Four Seasons 

resort Dubai at Jumeirah Beach. 

As one of the most coveted 

business honours in the region, 

the CEO Middle East Awards are 

presented to senior executives with 

a strong vision for their companies, 

demonstrate excellence in leadership 

and make vital contributions to the 

growth of business across the region. 

Under Ali’s leadership, Air Arabia 

has witnessed significant strategic 

gains in the past year. In 2015, Air 

Adel Al Ali, Group Chief Executive 

Officer of Air Arabia, has won the 

‘Airline CEO of the Year’ award at 

the 10th CEO Middle East Awards 

2016. Al Ali – who was instrumental in 

overseeing the launch of the first low 

cost carrier (LCC) in the Middle East 

and north Africa – was recognised 

for his efforts in further strengthening 

Air Arabia’s leadership position in 

the region and his role in delivering 

outstanding results for the airline. 

The award was presented to Al Ali 

Arabia added a fifth fixed-based 

operation globally with the launch of 

Air Arabia Jordan based at Amman 

Queen Alia International Airport. Air 

Arabia opened 23 new routes in 2015 

with another five routes added in 2016. 

The carrier also reported impressive 

financial results in the first half of 

2016, recording AED 245 million in net 

profit. Air Arabia currently operates 

flights to over 120 destinations in 33 

countries from five hubs across the 

Middle East, Africa, Asia, and Europe.
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Air Arabia has secured the third spot in 

a list of top 50 global airlines compiled 

by UK-based ‘Airfinance Journal’. 

‘The Airline Top 50’ report evaluated 

the performance of 137 airlines based 

on a set of operational and financial 

parameters, including Total revenue, 

Net Income, Passenger Yield, Liquidity, 

and Leverage.

Amongst the parameters evaluated 

in the report, Air Arabia was ranked the 

world’s second in terms of fixed charge 

cover and fourth in terms of liquidity. 

According to the report, Air Arabia’s 

high liquidity rate of 49.2% significantly 

improves the airline’s ability to divert 

surplus cash towards supporting 

business expansion and, alternatively, 

cushion the business against market 

headwinds.

 “The airline top 50 2016” is the 

fifth annual supplement published the 

Airfinance Journal and is backed by 

data supplied by the Airline Analyst. 

The report surveyed 137 carriers around 

the world. The report’s methodology 

and ranking was based on a set of 

financial and operational metrics. 

Air Arabia currently operates flights 

from five hubs to over 120 routes in 33 

countries across the Middle East, Africa, 

Asia, and Europe.

AIr ArABIA rANkED 3rD AMoNg ToP 50 
AIrLINES IN THE WorLD

Air Arabia is not only committed to 

providing affordable air travel but is 

also dedicating to uplifting the lives 

of the less fortunate. To this end, the 

carrier has implemented a corporate 

social responsibility (CSr) program 

for sustainable development with an 

emphasis on raising funds to be re-

invested in educational and medical 

care establishments in needed countries 

across Air Arabia network.

As part of the charity’s initiatives in 

Egypt, Air Arabia has recently started 

the process of building the foundation 

for a new school in Al nawafaa village in 

northern Egypt. 

This secondary school plans to 

provide five hundred students spread 

across twenty classrooms from the 

nearby community.

ChAritY Cloud initiAtive in eGYpt 
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UNESCO WORLD HERITAGE SITE, 

NEPAL, HIMALAYAS

MOUnT EvErEST

caLL centre
AIr ArABIA 
InTErnATIOnAL CALL CEnTrES

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

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

+961 149 6692

MOrOCCO

Casablanca 

+212 802000803 

nEpAL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

OMAn 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

جبل افريست
يمكن زيارة التراث العالمي الذي ترعاه اليونيسكو في 
نيبال بجبال الهماليا، حيث يمكنك االستمتاع بعبور 
منحدر خومبو ومشاهدة تساقط الجليد فوق قمة 

إيفرست، والتنزه داخل حديقة ساجارماثا.

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

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 49 6692

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
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الثالث  ال��م��رك��ز  للطيران  العربية  ح��ص��دت 
أف��ض��ل 50 ش��رك��ة  ع��ال��م��ي��ًا ض��م��ن ق��ائ��م��ة 
ط��ي��ران ف��ي ال��ع��ال��م، ال��ت��ي أع��دت��ه��ا مجلة 
"Airfinance Journal"، ومقّرها المملكة 

شركة   50 "أف��ض��ل  تصنيف  وج��اء  المتحدة. 
طيران على مستوى العالم"، من خالل تقييم 
أداء 137 شركة طيران"، بناًء على مجموعة من 
ذلك  في  بما  والمالية،  التشغيلية  المعايير 
إجمالي اإليرادات، وصافي الدخل، وعدد الركاب، 

والسيولة، والوضع المالي.
استند  ال��ت��ي  اي��ض��ا  المعايير  بين  وم��ن 
للطيران  العربية  التقييم هي حصول  عليها 
تغطية  ف��ي  عالميًا  الثانية  المرتبة  على 
من  عالميا  الرابعة  والمرتبة  الثابتة،  الرسوم 
معّدل  أن  إلى  التقرير  وُيشير  السيولة.  حيث 
للطيران  العربية  لشركة  المرتفع  السيولة 

الشركة،  قدرة  من  ن  ُيحسِّ  49.2% يبلغ  الذي 
دعم  في  النقدي  الفائض  استخدام  خالل  من 

وتوسيع األعمال التجارية

العربية للطيران تحصد المركز الثالث عالميًا من 
بين أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم

مبادرة سحاب الخير في مصر

ال يقتصر إلتزام العربية للطيران على إتاحة السفر 
إلى  ذلك  يتعدى  وإنما  معقولة،  بأسعار  الجوي 
اإللتزام بالسعي لرفع مستوى حياة الفئات االلقل 
المسؤولية  لتحمل  كان  لقد  المجتمع.  في  حًظا 
المساعدة  وتقديم  والدولية  المحلية  االجتماعية 
دورًا في نجاح الشركة. ولتحقيق هذا الهدف، نفذت 
العربية للطيران برنامًجا للمسؤولية االجتماعية 
توفير  على  التركيز  مع  مستدامة  تنمية  إلح��داث 
خدمات تعليم ورعاية صحية أفضل للمجتمعات 

المحرومة.
بدأت  مصر،  في  الخيرية  مبادراتها  من  كجزء 
مدرسة  أساس  بناء  في  مؤخرا  للطيران  العربية 
في  الشرقية  بمحافظة  النوافعة  قرية  في  جديدة 

شمال مصر. 
ويهدف إنشاء هذه المدرسة الثانوية إلى توفير 
القرى  من  طالب  لخمسمائة  الثانوي  التعليم 

المجاورة موزعين على عشرين فصال دراسيا.
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الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران
 يفوز بلقب "أفضل رئيس تنفيذي لقطاع

 الطيران لهذا العام"

في  لجهوده  تقديرًا  الجائزة  ه��ذه  وج��اءت 
العربية  لمجموعة  الريادية  المكانة  تعزيز 
في  الفاعل  ودوره  المنطقة  في  اللطيران 
سيما  ال  للشركة،  المثمرة  النتائج  تحقيق 
أول شركة طيران  إط��الق  على  اش��رف  وأن��ه 
األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  اق��ت��ص��ادي 

التنفيذي  الرئيس  العلي،  ع��ادل  حصل 
جائزة  على  للطيران،  العربية  لمجموعة 
الطيران  لشركات  العام"  تنفيذي  "رئيس 
مجلة  جوائز  لتوزيع  العاشر  الحفل  خ��الل 
أقيم  الذي   2016 األوسط  الشرق  أو"  إي  "سي 
في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ الجميرا. 

وشمال إفريقيا.
وتّكرم جوائز "سي إي أو" الشرق األوسط 
الذين  التنفيذيين  ال��رؤس��اء  ال��م��رم��وق��ة 
يمتلكون رؤية قوية لشركاتهم، وُيظهرون 
بشكل  وي��س��اه��م��ون  ال��ري��ادة  ف��ي  تميزًا 

أساسي في نمو شركاتهم في المنطقة.



 \\
 \\
 \\

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

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

اإلسبوع الى 120  وجهة 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات
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المتميزة  الفنية  المعرض حصريًا األعمال  ويضم 
الفنية  واألع���م���ال  وال��ُم��ع��اص��رة  الكالسيكية 

االشتراكية الواقعية والفنون الشعبية. 
المعاصر  ال��ف��ن  ُم��ح��ب��ي  م��ن  ك��ن��ت  إذا  أم���ا 
فننصحك بزيارة مركز بينشوك للفنون، وهو من 
كما  بينشوك.  فيكتور  الملياردير  وإدارة  تنفيذ 
ستتمتع هنا بحضور ومشاهدة المعارض الدورية 
الفنانين مثل داميان  التي َتعرض أعمال أعظم 
وبعد   . وي��وي  وآي  غورملي  وأنتوني  هيرست 
التجول في المدينة قد تحتاج إلى الجلوس في 
القهوة  الحتساء  الُعلوية  ب��األدوار  المقاهي  أحد 
المناظر  بمشاهدة  االستمتاع  أثناء  السريعة 

الخالبة لمدينة كييف الساحرة. 
واآلن حان الوقت الرتفاع األدرينالين واستعادة 
الصواريخ  قاعدة  متحف  زي��ارة  خالل  من  الحيوية 
بمدينة  والُمقام  العالم  في  الوحيد  األوكرانية 
العاصمة  عن  قلياًل  تبعد  التي  بيرفوميسك 

كييف. 
ويرجع بناء هذا المتحف إلى االتحاد السوفيتي 
في  الصاروخية  القواعد  من  العديد  بنى  ال��ذي 

عام  الباردة في  الحرب  فترة  المنطقة خالل  هذه 
1791. واليزال بعٍض من هذه القواعد بحالته حتى 
الوحيدة  هي  الصاروخية  القاعدة  هذه  لكن  اآلن، 
اآلن بكامل  إذ الزالت حتى  التي ُفتحت للجمهور 
المعرض  تجهيزات  وُتعطي  التشغيلية.  قدرتها 
قبل،  من  ُتستخدم  لم  التي  األسلحة  عن  لمحة 
أض��رارًا  للعالم  سُتخلف  اسُتخدمت  إذا  وربما 
ستكتشف  كما  منها.  التخلص  ُيمكن  ال  دائمة 
سترى  حيث  منفصل،  عالم  المعرض  هذا  في 
واألس��وار  األرض،  تحت  المحصنة  المالجئ  أيضا 
الخفية والشاحنات والدبابات والعربات المسلحة 

والصواريخ والقذائف.
وبعد قضاء يوٍم حافل باالكتشافات المذهلة، 
ُيقبل الليل حاماًل معه أجواًء من البهجة والمرح. 
الذي  األوكراني  الشعب  مخالطة  وقت  حان  وقد 
رائعة  خيارات  لك  وُنقدم  والُفكاهة.  الحرية  ُيحب 
ألندية كييف التي يمكن أن تقضي فيها سهرتك 
مثل نادي الكاريبي الُمصمم على الطراز الهندي.
الشهية  ال��م��أك��والت  مطاعم  أيضًا  وه��ن��اك 
والفرنسية  اإليطالية  األطباق  فيها  ُيقدم  التي 

األطباق  وحتى  والصينية  واليابانية  واألميركية 
الُمسماة بالسوفيتية. ولكن نقترح عليك تجربة 
ُتقدم  التي  التقليدي،  األوكراني  المطبخ  أطباق 
وحساء  مختلف  حشو  مع  الصغيرة  الفطائر 
الطازج  الثوم  في  غارقة  رقيقة  ولفائف  الشمندر 

والزيت. 

مطاعم تُقدم األطباق اإليطالية 
والفرنسية واألمريكية والصينية 
وما يسمى باألطباق السوفيتية

أعلى الصفحة: الُنصب التذكاري لمؤسسي مدينة 
كييف في عام 2891، يعلوه: صورة للمأكوالت 

األوكرانية التقليدية.

تسير العربية للطيران 
رحالت يومية إلى كييف 

من الشارقة

اتـــــــجـــــــارب

٤٠
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المنطقة  ف��ي  كنيسة  أق���دم  ص��وف��ي��ا  س��ان��ت 
التي  العالمي  ال��ت��راث  قائمة  ضمن  وال��ُم��درج��ة 
الداخلية  التصاميم  وتحظى  اليونسكو.  ترعاها 
والفنانون،  السياح  وتقدير  بإعجاب  للكاتدرائية 
باعتبارها موطن للوحات الجدارية األصلية الرائعة 
والتي يعود تاريخها إلى عام 1017 وعام 1031، إذ بنيت 
الكاتدرائية خالل هذه الفترة احتفاالً بانتصار األمير 
ياروسالف وحمايته لكييف من “قبائل بشنغس 
بمشاهدة  االستمتاع  فرصة  ُتفوت  وال  الُمغيرة”. 
 “wedding cake bell” القباب القديمة وبرج

الذي يبلغ طوله 76 متر.
أن  يجب  التي  التاريخية  األم��اك��ن  بين  وم��ن 
تزورها، هو الُنصب التذكاري للبوابة الذهبية ذات 

االرتفاع الشاهق والتصميم المعماري الفريد.
من  فريدة  أخرى  جذب  وسيلة  المدينة  وتوفر 
نوعها لكل الزائرين الذين يصطحبون أطفالهم أال 
وهي القطار الترفيهي لألطفال الذي يعمل مثل 
القطار الحقيقي ولكن على نطاق ضيق، ويناسب 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 15 عام، 
والسحر  البهجة  والمواصالت  السائقون  وُيضيف 

إلى هذه الوسائل الترفيهية. جميل جدا!
جولة  داخ��ل  أكثر  االنغماس  عليك  ونقترح 
بمعرض  والثقافة  والفنون  التاريخ  في  مميزة 
البالد.  في  أهمية  واألكثر  األشهر  ايست”  “ارت 
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أعرق  من  واحدة  كييف  األوكرانية  العاصمة  ُتعد 
القديمة  الحضارة  معالم  تحتضن  التي  المدن 
والحديثة في تناغم تام. فال زالت قبابها الذهبية 
بكل  شامخة  القديمة  التاريخية  ومعالمها 
كالمؤسسات  الحديثة  األبنية  جوار  إلى  عظمٍة 
كما  واألوب���را.  والمتاحف  والمسارح  التعليمية 
ُتوفر للسياح والزائرين أرقى الفنون وأعرق األبنية 
وتتميز  األطعمة.  وأش��ه��ى  المسارح  وأف��ض��ل 
مدينة كييف بأنها من بين المناطق الفريدة في 
العالم التي ستسمح لك بالتعرف على حضارة 
وثقافة “السكوثيون” البدوية الغامضة والمثيرة 
لالهتمام. وقد أطلق اإلغريق هذا المسمى على 
الشرقي  الشمال  في  الواقعة  األراض��ي  جميع 

ألوروبا والساحل الشمالي للبحر األسود. 
األوكرانية اسم كييف   العاصمة  وُيطلق على 
مرتبطة  قصة  االس��م  ولهذا   ،(Kievأو  Kyiv)
اتحاد  تفكك  بعد  أوكرانيا  استقالل  فبعد  ب��ه. 
(االتحاد  السوفياتية  االشتراكية  الجمهوريات 
السوفيتي) في عام 1991، دار نقاش حول كيفية 
كتابة اسم “كييف”. واستقر كثير من األوكرانيين 
الذي   ”Kyiv“ الشكل  بهذا  كييف  كتابة  على 
 ”Kyiv“ الماضي. وأصبح  التخلص من  إلى  يرمز 
اآلن هو االسم الرسمي للمدينة، والُمستخدم في 
الهيئات والمنظمات الدولية مثل األمم المتحدة. 

الرسمية  الهيئات  من  العديد  تستخدم  بينما 
األخرى االسم الصحيح لمدينة كييف.

كييف”   - بيشيرسك  “الف���را  دي��ر  وُيعتبر 
 ”Lavra  Kievo-Pecherskaya“ العظيم 
فور  بزيارتها  ُينصح  التي  األم��اك��ن  أفضل  من 
الوصول إلى مدينة كييف. حيث يقع على الضفة 
الُيمنى لنهر الدنيبر الخالب، وهو أحد أكبر األديرة 
في المنطقة، إذ تبلغ مساحته 30 هكتار، ويعود 

تاريخه إلى عام 1501.
ذات  الكنائس  من  مجموعة  المدينة  وتضم 
تضم  كما  األنظار.  تخطف  التي  الذهبية  القباب 
أدي��رة  م��ن  ع��دد  أيضًا  بطرسبرغ  سانت  مدينة 
تختلف  ال  التي  الذهبية  القباب  ذات  السكوثيون 
المثير  وم��ن  كييف.  مدينة  ف��ي  نظيرتها  ع��ن 
وجود  من  الرغم  على  األم��ر،  هذا  في  لالهتمام 
المتاهات تحت األرض واصطفاف الرهبان الُمحنطة، 
المكان  لزيارة هذا  بأعداد كبيرة  يأتون  الحجاج  أن 
باعتباره أحد أقدس األماكن في البلدان السالفية 

الثالث (أوكرانيا وروسيا وبالروسيا).
هناك  الرهبان  من  العديد  ودرس  عاش  وقد 
مثل  للموتى  المحفورة  السراديب  في  عزلة  في 
وبعدما  األدي��رة.  هذه  مؤسس  أنتوني  القديس 
بسحر  االستمتاع  في  يوم  نصف  أو  يوم  تقضي 
وجمال المكان، يجب عليك أن تتوجه إلى كاتدرائية 

ال ُتفوت فرصة 
حضور مهرجان 

كييف السينمائي 
الدولي

التاريخية  كييف  مدينة  تستضيف 
السينمائي  كييف  مهرجان  العريقة 

الدولي في دورته السادسة واألربعون 
بدًء من الثاني والعشرون من أكتوبر/

تشرين األول وحتى الثالثون من أكتوبر/
تشرين األول. ويجذب هذا الحدث 

أنحاء  والُمتابعين في جميع  األوكرانيين 
قائمة  العالم. وتستعد كييف إلعداد 

المهرجان، والتي  الُمشاركة في  بالدول 
يبلغ عددها 70 دولة تقريبًا، من بينها 

وألمانيا. ويرجع  وأوكرانيا  فرنسا وروسيا 
تاريخ تأسيس المهرجان إلى عام 1970، 

إذ بدء العام األول للمهرجان بعدد 
المبادرات  المشاركين. ومع  قليل من 

المهرجان  اكتسب  البداية  المحلية في 
شهرة كبيرة، وفي عام 1980، َعرض 

بلغاريا  المشاركين من  األفالم  صناع 
وكازاخستان  وروسيا  وأرمينيا  وجورجيا 
البلدان  وألمانيا وغيرها من  وأذربيجان 

9000  فيلم في هذا المهرجان. وُيعد 
آن  مهرجان تعليمي وترفيهي في 

المهرجان 2مليون  واحد. وينتظر هذا 
وخمسمائة ألف ُمتابع كل عام. 

الصفحة السابقة: منظر جوي لمدينة كييف.
أعلى الصفحة: مظالت في سماء مدينة كييف.

المعاكس حق الصفحة: الُنصب التذكاري لالستقالل 
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كتبه: ريدهي دوشي

تحتضن التي  المدن  أعرق  من  واحدة  كييف  األوكرانية  العاصمة  ُتعد 
تام تناغم  في  والحديثة  القديمة  الحضارة  معالم   

زيارة مدينة 
كييف

اتـــــــجـــــــارب
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فيه الطعام إلى مستوى التصنيف الذي ناله.  
االبتعاد عن صخب وضجيج  وإذا كنت ترغب في 
مدينة كان لالستمتاع ببعض الصفاء والسكون 
فيمكنك  الظهر،  بعد  ما  الفترة  في  النفسي 
اإلبحار بقارب إلى جزيرتي دي لرينز الساحرة التي 
خليج  في  بالقارب  دقيقة   15 مسافة  على  تقع 
تلك  أكبر  مارجريت  سانت  جزيرة  وتعد  نابولي. 

الملكي  الحصن  زي��ارة  يمكنك  حيث  الجزيرتين 
تم  ولكن  الساحلي  الدفاع  لغرض  ُشيد  ال��ذي 
استخدامه باألساس كسجن كان أشهر سجنائه 

الرجل األسطوري في القناع الحديدي. 
بزيارة  الناس  يقوم  األحيان  أغلب  في  ولكن 
على  للسير  الخالبتين  الجزيرتين  هاتين 
والصنوبر.  الكافور  غابات  عبر  الرائع  الساحل 

واكتشف  قهوة،  وفنجان  نزهة  سلة  معك  خذ 
الخالبة!  الفرنسية  للطبيعة  الحقيقي  المعنى 
التجربة ستظل عصية على  أن هذه  وتأكد من 

النسيان لسنوات قادمة.

في المساء
من المناظر الطبيعية الخالبة إلى ضجيج المدينة، 
ك��روازي��ت،  كازينو  ف��ي  تنهي  أن  يمكنك  حيث 
ويعد موقعه داخل قصر المهرجانات من أحسن 
األمكنة الكتشاف الطراز المعماري الداخلي لمركز 

المؤتمرات العظيم.   
شامل  متجر  ع��ن  ع��ب��ارة  الكازينو  ه��ذا  وإن 
ُيعرف  شهير  ومقهى  مطعم  على  يحتوي 
ارتداء  الرجال  من  ُيطلب  وحيث  الجميز.  بنادي 
للتحول  الفرصة  هذه  اغتنام  فيمكنك  سترات، 

إلى جيمس بوند! 

تسير العربية للطيران 
المغرب 12 رحلة إسبوعيًا 
الى مونبيلييه سافر عن 
طريق الرحالت  الداخلية  
من  مونبيلييه إلى كان .

اســتــكــشــاف
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أعلى الصفحة المقابلة: صورة جوية لجزيرة تقع قبالة 
مدينة كان؛ أسفل الصفحة المقابلة: وعاء أرزية؛ يمين: 

الحفل االفتتاحي لمهرجان كان السينمائي؛ أسفل: قارب 
قبالة قصر المهرجانات.
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في الصباح
لزيارة سوق  التالي  اليوم  استيقظ مبكرًا صباح 
الذي  المغطى)  السوق  يعني  ما  (وهو  فورفيل 
يقع قبالة شارع ميناردير، وهو يعتبر من أفضل 
مناطق التسوق التقليدي اليومي، حيث توجد به 
مجموعة متنوعة ومذهلة من المنتجات الطازجة 
و  وال��زه��ور  والفواكه  الخضروات  من  والصحية 

األسماك والمحار والفطير وزيت الزيتون. 
فسوف  االثنين،  يوم  هو  الزيارة  يوم  كان  وإذا 
تجد أن سوق فورفيل قد تحول إلى سوق شعبي 
القديمة  التحف  أنواع  وكل  المستعملة  للسلع 

واألنتيكات. 

بعد الظهر
هذه  ك��ل  مشاهدة  بعد  بالجوع  شعرت  وإذا 
التجول  فيمكنك  الطازجة،  اللذيذة  المنتجات 
في  الغداء  وجبة  وتناول  القديمة  البلدة  في 
الصغيرة  الراقية  المطاعم  أحد  مانتل،  مطعم 
ويعد  أن��ط��وان.  س��ان��ت  ش���ارع  على  تقع  ال��ت��ي 
الطبق  باالستاكوزا  المحشو  الرافيولي  طبق 
بتناوله  وي��وص��ى  المطعم  ل��ه��ذا  ال��رئ��ي��س��ي 
كبيرة.  بدرجة  بالكمأة  األرزي��ة  طبق  جانب  إل��ى 
تم  لمطعم  حقيقية  تجربة  ت��ري��د  كنت  وإذا 
مطعم  فيقع  ميتشلين،  قبل  م��ن  تصنيفه 
 “Auberge  Provençale  da  Boullau”

الشارع.  المكان على نفس  على مقربة من هذا 
ويتسم  كان  مدينة  في  مطعم  أقدم  يعد  وهو 
بأنه أكبر وأكثر حيوية من مطعم مانتل ويرقى 

٣٤
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والمحال  العطور،  ومحال  وزارا،  ومانجو  إسبريت 
التجارية الصغيرة. كما توجد مجموعة كبيرة من 
عندها،  التوقف  يمكن  التي  والحانات  المقاهي 
دي  أتيليه  في  اللذيذة  الحلويات  تذوق  ويمكن 
تسوقك  جولة  إنهاء  ويمكنك  بيليه.  لوك  جين 
دي  خلف  يقع  الذي  ميناديير  شارع  في  بالتجول 
أنتيب. ويمكنك االستمتاع في هذا المكان ببيئة 
محلية أكثر هدوءًا واستعراض السلع المعروضة 
للبيع حيث يخصص هذا الشارع بأكمله للمشاة. 
للمحال  خاطفة  ب��زي��ارة  ال��ق��ي��ام  يمكنك  كما 
من  فريدة  أزياءا  تعرض  التي  الصغيرة  التجارية 
نوعها وأكثر تميزًا وقد تجد فيها ما تريد بأسعار 

منخفضة!
يميلون  الذين  األش��خ��اص  من  كنت  إذا  أم��ا 
زيارة  فيمكنك  التاريخي،  أو  الثقافي  اإلرث  إلى 
كان  مدينة  نشأت  القديمة.  سكويت  ال  مدينة 
وال  األسماك،  لصيد  اشتهرت  كقرية  قرون  منذ 
يزال يحتفظ هذا الحي القديم بأجوائها األصلية 
شوارعها  ف��ي  التجول  ويمكنك  وال��س��اح��رة. 
إلى  تصل  حتى  بالحصى  المعبدة  الضيقة 
قمة تل صغير لمشاهدة مناظر مذهلة لخليج 
في  إيستريل  وجبال  الشرقية  الناحية  في  كان 

الغربية. الناحية 

في المساء
بزيارة  سكويت  ال  مدينة  في  جولتك  بإنهاء  قم 
أحد  في  يقع  الذي  الصغير  كاسترا  ال  دي  متحف 
الحادي  القرن  إلى  تعود  التي  السابقة  األدي��رة 
المتحف  ويضم  ال��وس��ط��ى.  ال��ق��رون  م��ن  عشر 
من  مجموعة  رائعة  متوسطية  بحديقة  المحاط 
آثار متوسطية ونماذج من الفنون البدائية التي 
يعود إلى ما قبل كولمبوس ولوحات بروفنسال 
إلى  تعود  والتي  الطبيعية  بالمناظر  الخاصة 
الفنية  التحف  إلى  باإلضافة  عشر،  التاسع  القرن 
وإذا  الهيمااليا.  وجبال  أوقيانوسيا  من  الرائعة 
كنت تتمتع بالنشاط والحيوية، فيمكنك صعود 
مونت  دي  ت��ور  ب��رج  قمة  إل��ى  تصل  حتى  ال��درج 
عشر  الحادي  القرن  إلى  يعود  ال��ذي  شوفالييه 
إللقاء نظرة بانورامية على مدينة كان وضواحي 

الشريط الساحلي والبحر.
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البحر المتوسط.

airarabia.com

في الصباح
قصر  ب��زي��ارة  ك��ان  في  جولتك  تبدأ  أن  يمكنك 
المهرجانات والمؤتمرات الذي يستضيف مهرجان 
المناسبات  أكثر  يعتبر   الذي  السينمائي  كان 
الحفاوة  م��ن  كبيرا  ق��درا  تنال  التي  الرسمية 
وُيفرد لها البساط األحمر. وقد صمم هذا القصر 
المهندسين المعماريين بيننت ودراوت. واكتمل 
به  ُتعقد  الهائل في عام 1982 حيث  الصرح  هذا 
مدار  على  والمهرجانات  والمؤتمرات  المناسبات 
العام. ويمكن أن يتجول الزائر إلى جانب المباني 
ويشاهد “Allee Des Stars” الذي يشبه ممشى 
أكثر  فيه  ت��رك  حيث  هوليوود،  في  المشاهير 
الملون.  الطوب  على  بصماتهم  السينما  نجوم 
ال  دي  ش��ارع  بطول  السير  مواصلة  يمكنه  ثم 
كروازيت البديع والذي يعتبر أشهر وأجمل معالم 
مدينة كان حيث يحفه البحر المتوسط من جهة 
الجهة  من  الراقية  إيبوك  بيل  فنادق  وسلسلة 
لمسافة  يمتد  الذي  الشارع  هذا  وُصمم  األخ��رى. 
ميل ليتمكن الزائرون من مشاهدة الناس حيث 
يمكنكهم أن يحدقوا بجميع المارة الذين يرتدون 

مالبس مصممة وأحذية ذات الكعب العالي في 
خلفية البحر المتوسط المتألألة.  

بعد الظهر
رأس  على  ال��ف��اخ��رة  التسوق  أم��اك��ن  تتصدر   
مدينة  استكشاف  على  يقدم  زائ��ر  أي  برنامج 
يتعلق  وفيما  للزائرين.  لجاذبيتها  نظرًا  كان 
أسماء  تجد  فسوف  الراقية،  التسوق  بأماكن 

الرئيسية  الفرنسية  التجارية  العالمات  أرق��ى 
المصممين  من  شهيرة  أسماء  إل��ى  باإلضافة 
الجانب  باتجاه  وب���رادا  وأرم��ان��ي  جوتشي  مثل 
يكن  لم  إن  ولكن  كروازيت.  ال  دي  لشارع  البري 
لديك مال وفير، اذهب إلى شارع دي أنتيب الذي 
الثامن  القرن  إلى  تعود  التي  منازله  مع  يتالءم 
ويوازيه.  كروازيت  ال  شارع  خلف  يقع  والذي  عشر 
المحال  من  مزيجا  الشارع  هذا  في  تجد  فسوف 
مثل  العصرية  األزي��اء  وماركات  الراقية،  التجارية 

اســتــكــشــاف
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الذي  السينمائي  إلى ذهنه مهرجان كان  المرء في مدينة كان، يطرأ  عندما يفكر 
هذا  جلبه  مما  وبالرغم  الصغيرة.  الساحلية  المدينة  بهذه  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط 
للزائر  مثاليًا  وقتًا  الفترة  هذه  تعد  ال  المكان،  لهذا  عالمية  شهرة  من  المهرجان 
العادي الذي يرغب في الذهاب إلى كان. ويحظى هذا المهرجان بشأن خاص تمامًا 
ال  كنت  لو  لذلك،  المدعويين،  من  كان  إذا  إال  فيه  الحضور  أحد  يستطيع  ال  حيث 
كلوني  جورج  من  لنظرة  تتوق  والتي  اإلثارة  عن  الباحثة  الحشود  بتدافع  تستمتع 
أو جوليا روبرتس وال تريد أن تواجه إبعادا من قبل حراس األمن، فعليك أن تتجنب 
وتكتظ  بحدة  األسعار  ترتفع  حيث  مايو.  شهر  من  األسابيع  هذه  خالل  المكان  هذا 
الشواطئ بمرتاديها خالل فصل الصيف، لذلك فإن أفضل وقت لزيارة هذا المكان 

هو فصل الخريف حيث يكون الجو معتدالً. 

كتبه: رانجان بال

للزائر  مثاليًا  وقتًا  السينمائي  كان  مهرجان  فترة  تعد  ال 
المدينة بزيارة  يرغب  الذي  العادي 

48 ساعة في ملعب

كان المطل 
على شاطئ الريفييرا

فندق جراند حياة كان مارتينيز

مكان اإلقامة  

يطل هذا الفندق 
الراقي على خليج 

كان، ويقع على 
بعد 1.2 كم من 

قصر المهرجانات 
والمؤتمرات وعلى 

بعد 2.8 كم من 
متحف دي ال كسترا.
وتشمل خيارات 

تناول وجبة العشاء 
في الفندق مطعما 

يقدم أكالت فرنسية 
القت استحسان 

وقبول الجميع 

ومطعما آخر يقدم 
أشهى أكالت المطبخ 

اإلسباني واإليطالي. 
وتشمل وسائل الراحة 

األخرى التي يضمها 

الفندق شاطئا خاصا، 
وحمام سباحة في 

الهواء الطلق، ومركزا 
للياقة البدنية، 
ومنتجعا صحيا.

اســتــكــشــاف

٣٠



airarabia.com

DISCOVERdiscover

تبليسي اسم ُمستمد من كلمة 
جورجية قديمة بمعنى حاّر

بأنني في  فأدركت  الجو،  غريبة في  رائحة  هناك 
أن  وظهر  الشهيرة.  الكبريت  حمامات  محيط 
بمستوى  قباب  شكل  على  نحل  خلية  هناك 
أبانوتوباني.  ف��ي  ب��ال��ش��ارع  تصطف  منخفض 
عهدها  يعود  التي  الحمامات  ه��ذه  ذكرتني 
بخارى في  رأيته في  الذي  بالفندق  1500 سنة  إلى 
القديم  الحرير  لطريق  فرع  وهناك  أوزبكستان. 
مميزة  الفندق  قباب  وتعتبر  القوقاز،  جنوب  في 
التجار  يتوقف  حيث  القديم.  الحرير  طريق  لتراث 
وحفظ  فيه،  لإلستجمام  بالفندق  سيرهم  أثناء 
من  غيرهم  ومخالطة  اإلبل،  وإطعام  قوافلهم، 
أما  الترفيهية.  األنشطة  في  والمشاركة  التجار 
الحمامات التي تقع تحت األرض فتغذيها الينابيع 
القديمة. وكان  البلدة  تجري تحت  التي  الساخنة 
البيت  في  خاص  بحمام  ساعة  لمدة  االستحمام 

الملكي كافيًا لتجديد النشاط.
تناول عشاء  إلى  وأتطلع  اآلن،  جائعًا  أصبحت 
في  جورجي  طعام  تناول  حاولت  وقد  تقليدي. 
تناول  إل��ى  الميل  ولكن  وأوزبكستان  روسيا 
يشكل  تبليسي  في  هنا  الجورجية  المأكوالت 
أمرًا جدّيًا. لقد كانت بوهيمية (بوهيميا منطقة 
ممر  في  قديمة  الوسطى)  أوروب��ا  في  تاريخية 
المأكوالت  اكتشاف  إلع��ادة  مثاليًا  مكانًا  ضيق 
مغمورة  لدي  الشم  حاسة  كانت  فقد  الجورجية. 
وجبة  سطح  على  الُمذاب  الطازج  الجبن  برائحة 
مالحظة  وتستطيع  الساخنة.  الخاتشابوري 
الوسطى  آسيا  ف��ي  الطهي  تقاليد  سيطرة 
طرق  على  بسهولة  وأوروب���ا  األوس��ط  والشرق 

من  أكواب  بضعة  شربُت  وقد  الجورجي.  الطبخ 
الخينكالي  طبق  التهام  أثناء  الكيندزماراولي 
(وهي  اللوبيو  وطبق  البقري)  اللحم  (فطائر 
القوقازي)  (الخروف  والمتسفادي  حبوب مطهية) 
األعشاب).  مع  حار  دجاج  (مرق  والتشاخوخبيلي 
مركزيًا  موقعًا  فيه  أقيم  ال��ذي  الفندق  واحتل 
على  رستافلي  ج���اّدة  على  يقع  حيث  ف��ري��دًا 
تناول  وبعد  تبليسي.  إل��ى  الرئيسي  الطريق 
اإلفطار الجورجي الفاخر في اليوم التالي، ذهبت 
شارع  أطول  وهو  رستافلي،  شارع  حول  أتمّشي 
المباني  رستافلي  ج��ادة  وتزين  المدينة.  في 
في  األوب��را  ودار  المسرح  مثل  الرائعة  التاريخية 
بعد  ك��ان  لقد  كاشفيتا.  وكنيسة  تبليسي 
مثاليًا  سبتمبر  أيلول/  من  مشمس  يوم  ظهر 
تبيليسي  ف��ي  الطلق  ال��ه��واء  ف��ي  للجلوس 
المقاهي  أحد  في  القهوة  من  فنجان  واحتساء 

على جانب الطريق.
إلى  الظهر  بعد  االس��ت��رخ��اء  عقب  توجهت 
في  الواقع  جورجيا  في  جاناشيا  سيمون  متحف 
االكتشافات  المتحف  ُيبرز  حيث  رستافلي.  جاّدة 
المعالم  وتشمل  جورجيا.  في  الرئيسية  األثرية 
مليون سنة   40 إلى  تاريخها  يعود  حيوانية  بقايا 
العصر  من  وأثرية  تراثية  مقتنيات  ومجموعات 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر 
الوسطى.  والعصور  الحديدي  والعصر  البرونزي 
البشرية  البقايا  في  النظر  إمعان  رائعًا  كان  لقد 
حيث  سنة.  مليون   1.8 إلى  تاريخها  يرجع  التي 
أفريقيا!  خارج  البشر  لوجود  مؤشر  أقدم  تعتبر 

تسير العربية للطيران 
رحالت يومية إلى تبليسي 

من الشارقة 

وكان الشيء الوحيد الذي قد لفت انتباهي مساء 
اليوم السابق عندما استيقظت تبليسي بنشاط 
عجيب بعد الظالم. لذلك ذهبت إلى مقهى صالة 
المقهى  فهذا  الفندق.  بجوار  يقع  الذي  العرض، 
مكان عظيم لالستراحة خالل النهار، ويتحول إلى 
ملهى ليلى بعد منتصف الليل. كان المكان يعج 
بالشباب المنهمك باإللكترونيات. وقد لفُت انتباه 
أحد المهندسين المحليين الذي كان حريصًا على 
بمشاركته  فخورًا  وكنت  اإلنجليزية،  لغته  تجربة 

تاريخ بلده الجميل.
تغطي سلسلة جبال القوقاز الكبرى معظم 
التالي  اليوم  في  تبليسي  غادرت  وقد  جورجيا. 
الستكشاف الريف الرائع. فمراعي جبال توشيتي 
البكر يمكن مقارنتها مع اسكتلندا. لقد تعلقت 
بذهني ذكريات تبيليسي بينما كنت في رحلة 

بالحافلة إلى أومالو. 
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كان  الخامس،  القرن  في  أنه  األسطورة  تحكي  
في  يصطاد  غورغسالي  األول  فاختانغ  الملك 
ال��دّراج  طائر  الصقر  فأصاب  صقر.  ومعه  الغابة 
أثناء مطاردة بعد ذلك سقط الطائران في مياه 
ُأعجب  نبع ساخن مجاِور وتوفيا متأثرين بحروق. 
الملك بالينابيع الساخنة وقرر بناء مدينة هناك. 
وتعتبر تبليسي اسم ُمستمد من كلمة جورجية 
قديمة تعني حار. وتبيليسي ُممتّدة على ضفاف 

نهر متكفاري ومحاطة بالجبال من ثالث جهات. 
الجو،  طريق  عن  تبليسي  من  اقتربت  عندما 
الُمنّقطة  المورقة  الخضراء  السهول  بي  رحبت 
الجورجي  التاريخ  عن  وقرائتي  الجبال.  وكذلك 
المدينة  ه��ذه  الستكشاف  أهلتني  ال��ق��دي��م 
الجورجية  العاصمة  إلى  زيارتي  أن  إال  الساحرة، 
أن  ذل��ك  ك��ب��ي��رة.  ب��درج��ة  توقعاتي  ك��ل  ف��اق��ت 
بين  تمزج  حيث  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  تبليسي 
فالعاصمة  المستقبل.  وحداثة  الماضي  أصالة 
كل  يتخيله  ما  بكل  ُمفَعمة  الخاّلبة  الجورجية 
مسافر- من عمارة عظيمة وريف منعش، وجبال 
لذيذة  طعام  وأط��ب��اق  الثلوج  قممها  تغطي 
أن  حين  وفي  الليلية!  بالحياة  نابضة  ومدينة 
تزال  ال  الحديثة،  بالبهرجة  يتألأل  الدولي  المطار 
البلدة القديمة تزدهر مع التراث التاريخي. فجدران 
قلعة ناريكاال تهيمن على أفق المدينة القديمة. 

حقائق مثيرة  
الجورجي ودود ومضياف.  الشعب 

المساعدة  إلى تقديم  فهم يبادرون 
اللغة.  اختالف  بالرغم من  للغير 

ويعتبر خينكالي طبق وطني في 
الفطائر  يتناولون  جورجيا. وهم 

البطاطا  أو  البقر  المصنوعة من لحم 
الجزء  يتركون  العصير لكنهم  مع 

جانبًا. السميك 

وأما عن أسعار السفر والمعالم 
السياحية والشراب واألكل في 

الجميع،  تبليسي فهي في متناول 
10 دوالرات يمكنك االستمتاع  فمبلغ 

تكفي  بوجبة جورجية فخمة 
! لشخصين

يذكر أن الطقس الحار في وادي جنوب 
العنب. لزراعة  القوقاز مالئم 

الصفات  تبليسي جميع  اكتسبت  وقد 
الطيبة من جيرانها في روسيا وتركيا 

وأرمينيا وإيران وأذربيجان. وقد خّلف 
تراثه في جورجيا،  السوفياتي  االحتالل 
حيث إن العملة المحلية “الري” ال تزال 

“روبل”. تسمى 

والقلعة التي ُبِنيت في القرن الرابع، تبدو كأنها 
في  األم��ور  ذمام  العرب  يتولي  أن  قبل  فارسية 
الثامن. وقد نقلتني سيارة تعمل بسلك  القرن 
المركز  إل��ى  مباشرة  ري��ك  ساحة  من  كهربائي 
منظرًا  ناريكاال  جبل  ارتفاع  أظهر  وقد  القديم. 
البلدة  يعبر  الذي  مكتفاري  لنهر  مذهاًل  شاماًل 
أما  حمراء.  نقاط  سطحه  تكسو  والذي  القديمة 
قصص  أم��ام��ك  فيجسد  القلعة  م��ن  الهبوط 
أن تبليسي استعادت  الصليبية وكيف  الحروب 

مكانتها بعد كل محاولة لتدميرها.
أول ولهة مع  االفق في تبليسي من  يسحرك 
التاريخية.  اآلث��ار  على  يخيم  ال��ذي  الذهبي  الوهج 
كاتدرائية  تزين  التي  الجميلة  اإلض��اءة  وتعجبك 
إلى  تعود  التي  الجورجية  العمارة  ذات  سيوني 
العصور الوسطى وهيكل كاتدرائية سامبا الفخم.

تنفسُت  الضيقة،  األزق��ة  عبر  سيري  وأث��ن��اء 
القديمة  للمدينة  ال��وس��ط��ى  ال��ع��ص��ور  سحر 
المصطّفة بالممرات المرصوفة بالحصى. وكانت 

باتجاه عقارب الساعة في الصفحة المقابلة: زوج من محبي 

البرونزية على جسر باراتاشفيلي، المطاعم في البلدة 

القديمة؛ سيارة تعمل بسلك كهربائي في تبليسي، القمة: 

منظر وسط تبيليسي.
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هندسة من  المسافر-  يتخيله  ما  كل  الخاّلبة  الجورجية  العاصمة  تحوي 
لذيذة  طعام  وأطباق  الثلوج  قممها  تغطي  وجبال  منعش،  وريف  عظيمة 

الليلية بالحياة  نابضة  ومدينة 

تبليسي  
الصغيرة

إســــتــــكــــشــــاف 
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ويجب  المدينة.  بعيدًا عن صخب وضجيج وسط 
بالكامل لتتمكن من  النساء أن تتغطين  على 

دخول هذا المسجد األكبر في العاصمة.
بعد أن أمضيت وقتًا كافيًا سيطرت فيه ألغاز 
للوقت  نفسي متعطشًا  ، وجدت  علّي  الماضي 
الشهير  المغسيل  خليج  وجذبني  ال��ح��اض��ر، 
رؤيتي  بعد  إرهاق  بأي  أشعر  أعد  ولم  وشاطئه.  
الرمال البيضاء مترامية األطراف والسطح المالح 
الذي يجدد الحيوية والنشاط. وزرت كهف المرنيف، 
وهو كهف خلقته الطبيعة على امتداد شاطئ 
على  كافيًا  دلياًل  يمثل  وح��ده  وهو  المغسيل، 
الهبات الطبيعية التي حظيت بها مدينة صاللة. 
الشاطئ  مياه  رذاذ  على  الهادئ  التنزه  وُيعد 

في  التدلل  للمغامرين  وُيمكن  ل��ل��روح!  دواءا 
ارتفاع  المائية إلضافة لمسة من  الرياضات  بعض 
األدرينالين! ولصورة ختامية مثالية لهذا االنغماس 
من  التسوق  في  تدللت  والطبيعي،  الثقافي 

حيث  الحصن  وسوق  اللبان  سوق  في  الشوارع 
العماني  والطعام  الُحلي  استكشاف  حاولت 
المحال  في  التجول  متعة  فإن  وحقًا  التقليدي. 

المفعمة بالحيوية سعادة من نوع خاص! 
األعلى: مدخل كهف في جبال الظفار. 

األسفل: حديقة البليد األثرية.

تسير العربية للطيران  4 
رحالت إسبوعيًا  إلى صاللة 

من الشارقة 
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بين  النزهة  وعبر  المدينة.  من  مترًا  كيلو   12
تم  الذي  التجاري  إلى ميناء ظفر  األطالل وصلت 
بناءه في القرن الثاني عشر والذي سلط الضوء 
عربات  ويوجد  آن��ذاك.  لألمة  البحرية  القوة  على 
المشي ألميال طويلة  يريد  ال  ِلَمن  جولف مريحة 
وينبغي  الموقع.  لرؤية  استئجارها  ُيمكن  حيث 
البالغين  لألطفال  محظور  المكان  بأن  التنويه 
ول��ذل��ك يجب تخطيط  ث��الث س��ن��وات،  م��ن  أق��ل 
وهو  لألطالل  أخر  رائعًا  موقعًا  زرت  كما  مسبق. 
الموجودة  القديمة وقلعة طاقة  مدينة سمهرم 
بها والتي تعرض الحياة اليومية في صاللة أثناء 
تقع  وحيث  والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين 
قلعة طاقة في وسط المدينة فإنها تطل على 
مدينة صاللة عارضًة مناظر خالبة لشاطئ البحر 

وأمواجه المزبدة ألخذ لقطة مثالية ألي صورة!
وقررت أن أستكشف “المدينة الثانية” الفخمة 
في السلطنة عبر استكشاف مسجد السلطان 
إنه  هنا.  قابوس  السلطان  ولد  حيث  قابوس، 
فنه  وإن  عمان،  مدينة  وُيجسد  المدينة  في  يقع 
المعماري الجميل أوحى بالروع في داخلي. حدقت 
مذهوالً في الثريات المتألقة والسجاد الرائع الذي 
األق��دام  على  بنزهة  تمتعت  ثم  ال��داخ��ل  تزين 
الخضراء  والحدائق  الرخامية  بالجداريات  معجبًا 
الرائع  الخليط  هذا  ويحول  الخارج.  في  المورقة 
من القديم والجديد هذا المكان إلى واحة هادئة 

اســـــتـــــطـــــالع

اللبان  لبخور  الذكية  الرائحة 
به مدينة صاللة  الذي تشتهر 
المدينة عاصمة  يجعل من 

العربية العطور 

اليسار: التصميمات الرائعة بمسجد السلطان قابوس، 
أقصى اليسار: مصب شالل وادي دربات.
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حياة أخرى منعزلة عن الويالت المعاصرة. وُيمكن 
الغنم  رعاة  لوحات  في  الحياة  تلك  أطالل  رؤية 
وقطعانهم المحفورة على الجدران التي تختلط 
الغابرة.  القرون  بتراب  األحيان  بعض  في  ألوانها 
الطبيعي  الكهف  أيضًا  المكان  هذا  ي��أوي  كما 
نهاية  ناحية  في  يوجد  حيث  عمان  في  األكبر 
 001 إلى  ارتفاعه  يصل  الذي  الشالل  وُيعد  ال��وادي. 
متر تذكرة لقوة الطبيعة المطلقة، حيث جلست 
أفكاري  في  غارقًا  المنعش  الماء  رذاذ  أستشعر 

التي دارت حول ضالة حضور اإلنسان.
انغماس  من  صاللة  مدينة  تمثله  عما  وبحثا 
أي��وب  النبي  قبر  ب��زي��ارة  قمت  وثقافي،  ديني 
مترا  كيلو   40 حوالي  بعد  على  التين  جبل  في 
قمة  على  الضريح  ويقع  الرئيسية.  المدينة  من 
إلى  بالسيارة  جريئة  رحلة  أخذتني  حيث  الجبل 
هذا المكان المقدس. وشاهدت بعيني آيات من 
القرآن الكريم محفورة على الجدران، كما تعرفت 
مسجد  خالل  من  باإلسالم  الفريد  اإليمان  على 

المطاعم
يمكنك التمتع بالعادات والتقاليد 

العمانية من خالل زيارة مطعم 
الفريد السياحي في شارع يوليو. 

وُتعد لحوم األسماك والدجاج 
من األنظمة الغذائية الثابتة في 

المنطقة، ويتميز الطعام ببهارات 
معتدلة بالرغم من أنها ليست 

حارة بشكل مبالغ فيه على 
اللسان. ويقدم المطعم وجبة 
حمص رائعة مع الخبز العربي 

اللذيذ، وإنها حقًا تجربة تستحق 
أن يستكشفها النباتيون أيضا. 
كما يمكنك استكشاف الطعام 

الصيني والهندي عبر زيارة مطعم 
عمر الخيام في شارع يوليو أيضًا.

يمكنك زيارة مطعم بالم جروف 
للتمتع بمواعيد غرامية هادئة 

على شاطئ البحر في الهيلتون. 
ولن تنسى مذاق المأكوالت 

البحرية المشوية التي يقدمها هذا 
المطعم. أما مطعم كراون دولفين 

بيتش، فيقدم مجموعة مفصلة 
من الوجبات المحلية والعالمية. 

كما يقدم هذا المطعم بوفيه خاصا 
مختلفا لكل ليلة من األسبوع مما 
يجعله وجهة مفضلة لرحلة شقية 

في الطهي حيث تتمتع بنسيم 
البحر اللطيف على خديك.

وانتابتني  المقبرة.  بجانب  يوجد  صغير  حجري 
هالة مقدسة حيث شاهدت آثار قدم النبي (صل 
اهلل عليه وسلم) المحفورة خارج المسجد ودرست 

شجرة عائلته.
التاريخي  الغنى  روع  في  الزل��ت  أن��ي  وحيث 
الزمني عن  التواصل  دفع  فقررت  لمدينة صاللة، 
الثقافي  المركز  في  صاللة  متحف  زي��ارة  طريق 
وفرة  أدهشني  ولقد  المدينة.  قلب  في  الواقع 
القطع األثرية بما فيها كتابات المسند، والكتب 
الخزفية،  واألعمال  المعدنية،  والعمالت  القديمة، 
إلى  وما  والمخطوطات  التقليدي  ال��ري  وأدوات 
يحبون  لَمن  تاريخيًا  ملجًأ  المتحف  وُيعد  ذلك. 
تضيف  كما  الغابرة.  األزمنة  جاذبية  في  الحياة 
العمانية  السفن  من  نماذج  التجربة  هذه  إلى 
لتلك  ترجع  التي  القديمة  الحجرية  والمراسي 
الرحلة  لهذه  مالئمة  وكنهاية  القديمة.  العصور 
الواقع  اللبان  أرض  لمتحف  بزيارة  الثقافية، قمت 
في الموقع األثري ألطالل البليد على بعد حوالي 
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لصفحة السابقة: طريق وادي الدربات، الصفحة 
المقابلة: حصن به سور بفتحات بالقرب من مدينة 

صاللة، األعلى: بقايا حديقة البليد األثرية، األسفل: سوق 
بخور الراتنج في مدينة صاللة

إقليم ظفار بسلطنة  مدينة صاللة هي عاصمة 
االستوائي  بسحرها  النفس  تبهج  وهي  عمان، 
العجائب  إحدى  تعتبر  كانت  زمان،  ومنذ  الفريد. 
هذه  وت��ح��ول��ت  ال��ع��رب،  أرض  على  ال��م��وج��ودة 
المنطقة الواقعة في أقصى جنوب شبه الجزيرة 
إلى جمال طبيعي تغذيه األمطار  اليوم  العربية 
ومن  بالخريف.  أيضًا  تسمى  التي  الموسمية 
شهر يوليو إلى سبتمبر، تحول الرياح الموسمية 
القادمة من الهند المناطق القاحلة في الصحراء 
مفعمة  متراقصة  خ��ض��راء  م���روج  إل��ى  ال��ح��ارة 
بعدها  أو  األي��ام  هذه  وخالل  والطاقة.  بالحيوية 
بوقت قصير، تصبح هذه العاصمة التقليدية من 
أكثر المناطق جذبًا للسياح، حيث ُتغَمر باأللوان 
الثقافة  أصالة  تجسد  التي  بالحياة  النابضة 

والطبيعة.
وتم توجيه الدعوة إلي مع دفئ ال متناه ينبع 
احتضنتها  ومتغيرة  متعددة  شخصيات  من 
المدينة. وتجمع روح المدينة بين أصالة الماضي 
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مكان اإلقامة 
مغامرات فاخرة

ُيعتبر فندق بالزا صاللة مثاال للترف 
والرفاهية، ويتميز بموقعه الفريد 

بالقرب من وسط المدينة. وإنه فندق 
من فئة خمسة نجوم ويتمتع بأجواء 
استوائية جنبًا إلى جنب مع مجموعة 

من المطاعم تقدم المأكوالت العمانية 
المحلية ومأكوالت المطابخ العالمية. 
وإن مطعم دولفين، الذي يعرف أيضًا 

باسم مطعم الشاطئ، يتميز بأجوائه 
الساحرة في خلفية الموجات المتالطمة. 

فهذا الفندق الفريد يمثل المكان 
األفضل لرحالت العمل والترفيه.

فندق ومتجر
يبعد فندق الجبل الذي يقع على طريق 

المستشفى ستة كيلو مترات من 
المطار، وهو يقدم تجربة فندق ومتجر 

معا حيث يسمح وصوال مريحا إلى 
األماكن السياحية.

السفر االقتصادي 
ُيعد فندق بيت الحافة أو بيت ظفار من 
أمكنة اإلقامة ذات األسعار التي تناسب 
ميزانية المسافر. وتتوفر وسائل الراحة 

األساسية والغرف النظيفة بأسعار 
معقولة تجعل منها وجهة شهيرة 

لقضاء الليالي.

حكايات  أعادت  أخرى،  جهة  ومن  الحاضر.  وحداثة 
الماضي خلق عصر من الرخاء، ذلك العصر الذي 
ومن  المنتعشة.  التجارة  روح  مراتب  من  همس 
الثقافية  الحرف  الطبيعة  تتخلل  أخ��رى،  ناحية 
وتغذيها  الخاص  سحرها  تغزل  حيث  والدينية 

مياه الخريف الموسمية الباعثة للحياة.
البعيدة  الطبيعة  معجزات  استقبلتني 
إقامتي  أب��دأ  أن  ق��ررت  حيث  متناهية  ال  بحيوية 
وادي  م��س��ارات  على  قدمي  واضعًا  صاللة  في 
أجل  من  الطبيعة  عالج  إلى  وتطلعت  الدربات. 
المتنزه  أج��ت��از  كنت  بينما  ال��داخ��ل��ي  ال��س��الم 
الندفاع  المهيبة  المناظر  وجعلتنا  الطبيعي. 
الشامخة  والجبال  الساكنة  والبحيرات  الشالالت 
نشعر بحضورها على النباتات الخضراء المورقة. 
عشت  الطبيعية،  للكهوف  استكشافي  وأثناء 
ترددت  كما  الماضي.  تبعات  يجسد  مختلفا  جوًا 
والرواسب  للصواعد  المعقدة  الهياكل  أص��داء 
الكلسية التي تحتوي على قصص محبوسة من 

اســـــتـــــطـــــالع
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كتبه: رهوشا كولكارني

بين ما  الفترة  في  السياح  لدى  المفضلة  الوجهة  ُتعد صاللة 
التي بالحياة  النابضة  ألوانها  بفضل  سبتمبر  إلى  يوليو  شهري 

التراث وأصالة  الطبيعة  جمال  تجسد 

دلل نفسك



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

الُعماني الطاَبع  من  جزء  لتختبر  صاللة  بزيارة  ُقْم 

سلطنة  في  ظفار  منطقة  عاصمة  صاللة 
تحاكي  مدارية،  شبه  ملّونة  مدينٌة  ُعمان، 

أفريقيا. وشرق  ُعمان  طاَبعها  في 

الشواطئ  على  الحيتان  مشاهدة  يمكنك 
يجعلها  م��م��ا  ل��ص��الل��ة،  ال��ب��ي��ض��اء  ال��رم��ل��ي��ة 

نوعها. من  فريدة  سياحية  ٣وجهة  ٢ ١
ُعمان صاللة، 

 \\
 \\
 \\
 \\

تجد في مدينة صاللة المزيج المثالي من 
والمناظر  البرية،  والحياة  ال��ت��اري��خ،  عبق 

الُعمانية الطبيعية، والتقاليد، والثقافة 

إس������ت������ط������الع
إس���ت���ك���ش���اف

ت���������ج���������ارب

ع�����ط�����الت



ماناف جوبتا هو فنان هندي ذو شخصية حيوية 
روحانيا  طابعا  الفنية  أعماله  أضاف على  جذابة 
معبرا، وهو حقًا نجم عظيم ال يستهان به. فهو 
جذابة  فلسفية  مكانة  ذو  متواضع  لطيف  رجل 
إلى جانب حماسته اإلبداعية الطبيعية التي هي 
أول ما ُيالحظ بشأنه. وتبقى حماسته ومفهومه 
الرفيع للفن سببًا واضحًا لكونه واحدًا من الرواد 

المتألقين المعاصرين في عالم الفن.
تسبب حب جوبتا للمقياس واألضواء واأللوان 
فنية  مقطوعات  تكوين  في  الخارجية  واألمكنة 
تحويل  التي تصف شغف جوبتا في  األمر  فريدة 
اتسم  كما  الحداثة.  إل��ى  التقليدية  من  الفن 
ماناف جوبتا بالتنوع من خالل التواصل المباشر 
 005,11 بعرض  هائلة  جدراية  وبناء  بالموسيقيين 
مجمع  في  طوابق  خمسة  وبطول  مربع  ق��دم 
شركة اتصاالت عمالقة، باإلضافة إلى عمله الفني 
“إنديا  مركز  في   - المائية  النهر  واجهة  الرائع- 

هابتات سينتر” في نيو دلهي.

لماذا انجذبت نحو األضواء واأللوان األماكن   »
الخارجية؟

ُقمت  فلقد  للفن.  نظرتي  من  انجذابي  ينبع 
في  كنت  عندما  خ��اص  بشكل  الفن  ب��دراس��ة 

براعة الفن في 
األمكنة الخارجية

كتبه: موهونا بانيرجي

بفضل عمق  بمفهوم جديد  الفن  قدم  متألق  فنان  ماناف جوبتا هو 
الحيرة. إلى  يدعو  الذي  الساخر  الدعابي  وشعوره  تفكيره 

م��ق��اب��ل��ة

كلكتا.  مدينة   في  الجميلة  الفنون  أكاديمية 
االن��ج��ذاب،  ه��ذا  إل��ى  أدت  كثيرة  عوامل  وهناك 
وق��ض��اء  كلكتا  م��دي��ن��ة  ف��ي  ن��ش��أت��ي  وم��ن��ه��ا 
للطبيعة  العميق  الدائم  وحبي  فيها  طفولتي 
وما إلى ذلك. فاللون هو أنقى مظاهر الطبيعة 
لإللهام  الرئيسي  المصدر  يشكل  الي��زال  وه��و 
بالنسبة لي . والمكان الخارجي هو ما يهوي بي 
الذي  الكليدوسكوب  منظور  إلى  آخر  عالم  في 
كال  من  الكون  هذا  إلى  للنظر  فرصة  لي  ُيتيح 
يجعلنا  الذي  األمر  والضيق،  الواسع  المنظورين 
تعني  واألض��واء  للكون.  الحقيقي  الجوهر  نرى 
الفوتونات.  من  ِحزم  مجرد  من  بكثير  أكثر  لي 

فاألضواء تعني األمل بالنسبة لي.

والشعر  الموسيقى  بين  تــولــف  كيف   »
والفلسفة والرسم؟

المزيج .  ه��ذا  في  تعارض  فال  طبيعي  أم��ٌر  إن��ه 
 . الرسم  مع  يتشابهان  والشعر  فالموسيقى 
فالمقياس والتنوع كالهما ينبعان من الطبيعة. 
لها،  والمفارق  للحياة  المحب  فيها  والطبيعة 
وهي الجشعة والقنوعة معا. والموسيقى تجري 
مجرى الدم في عروقي رغبًة في إبداع ما أستطيع 
والفلسفة  وُفرشاتي.  به من خالل قلمي  القيام 
أيضًا تنبع من الطبيعة، وليس هناك فيلسوف 
جوهر  إل��ى  البشر  ي��رش��د  الطبيعة  م��ن  أك��ب��ر 
فإنه  بالطبيعة  الواحد  يهوى  فعندما  الروحانية. 

لن يعد بحاجة إلى بناء التوليف. 

مواكبة  مــفــهــوم  ــي  ف فـــرق  هــنــاك  ــل  ه  »
الوسائل في الهند وخارجها؟ 

البناء.  إلع��ادة  التفكيك  هو  الفن  من  الغرض 
أعتقد أنه لم يكن هناك أفكار ُمسبقة للمفهوم 
مهمة.  ليست  فالوسيلة  للفن.  الحقيقي 

جميع  ومع  بل  مختلفة،  وسائل  مع  أعمل  وأن��ا 
لتحقيق  ذريعة  إال  هي  ما  فالوسيلة  الوسائل. 
طينية  أشياء  صياغة  بإعادة  قمت  ولقد  الغاية. 
عادية ألصنع منها واجهة مائية، وقد ُفوجئ أبناء 
الهند بتفرد هذا العمل من األشياء العادية حيث 
أفريقيا  جنوب  في  والناس  مثيل.  له  يسبق  لم 
لم يعرفوا شيئًا عن المصابيح الطينية الهندية، 
الفن.  أجل  من  الفن  منظور  من  إليها  فنظروا 
بحماس  الطريق  شق  قد  الهندي  الجمهور  وإن 
أشكال  للتنوع في  الفعالة  واالستجابة  للتغيير 

الفن.

الفن  مفهوم  على  السفر  ــؤثــر  ُي كيف   »
بالنسبة لك؟

السفر وسيلة ضرورية جدًا لتشكيل صورة فنية 
ُتقدم  الجديدة  فاألماكن  لي.  بالنسبة  متكاملة 
الفني.  المجال  ميزات  من  وهي  متنوعة،  دوافع 
فالسفر ُينور عقلك ويجعلك تتحدى معتقداتك.

المعارض  الناس من  يأخذ  أن  تريد  الذي  ما   »
الخاصة بك؟

الفن والجمهور تجمعهما عالقة تكاملية. فالفن 
الفن  يحقق  بينما  لتصعد  أكتافه  على  يحملك 
بإمكانك تحقيق  فإذا كان  الجمهور.  شهرته عبر 
هذه المنفعة التبادلية مع جمهورك فهذا أقصى 
للهجوم عندما  تتعرض  وإنك  الفنان.  يتمناه  ما 
المجد  إلى  تصل   لن  ولكنك  عالمك،  عن  ُتعبر 
مالم تتعرض لهذا الهجوم، األمر الذي يجعل هذه 

التجربة برمتها ثمينة جدًا. 

الصفحة المقابلة: يرى الفنان ماناف جوبتا بأن الوسيلة 
في تشكيل الفن هي ذريعة لتحقيق الغاية وليست 

الغاية نفسها.
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بارادو توسكاني ايكوريزورت
توسكاني، إيطاليا

تميزت شمس توسكاني وبحرها دائًما بالجاذبية والسحر. 
إستمتع  بهذا المزيج المختلف في بارادو ايكوريزورت 

توسكانا في شاليهات مصنوعة من خشب البلوط وخشب 
الصنوبر اآلتي من منطقة البحر األبيض المتوسط حيث 

ا للعائالت واألزواج لقضاء وقٍت ممِتع.  ُيعَتَبر المنتجع مثالّيً
باإلضافة إلى وجود اثنين من حمامات السباحة الخارجية 

بداخل المنتجع، يتميز المنتجع أيضا شاطئه الخاص.

T: +44 7454 279911

www.essexpoochpalace.co.uk

فندق بيليك سيغايت
في بيليك، تركيا

بموقعه  الخالب المطل على البحر ذات الخمس 
نجوم، يمكنك أخذ قسط من الراحة على الشاطئ، 
واالسترخاء في منطقة تروي أكوا ودولفيناريوم أو 
التمتع بمجموعة من األلعاب في نادي مونتغمري 

للغولف حيث تقع جميع هذه األنشطة ضمن مساحة 
قريبة من الفندق. يتمتع الفندق بمستوى ضيافة ال 

مثيل لها باإلضافة إلى  األطباق  التقليدية الفخمة - 
استمتع بهذه العطلة الرائعة على الشاطئ.

T +49 (0) 8161 - 884 6 974

www.canisresort.com/en/

استمتع بالنسيم 
والرمال البيضاء

توسكانا 
الحالمة
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منتجع وكازينو زوري وايت ساندز غوا
يقع في في غوا الهند

يقع هذا المنتجع ذو الخمس نجوم والحائز على عدة جوائز على 
الشواطئ الرملية البيضاء الجميلة في فارسيا. ويقّدم المنتجع 

حزمة مثالية للعطلة تتضّمن  قوارب ، وحمامات السباحة، 
والمأكوالت األصلية الغوانية واألوروبية واألميركية. ومن خالل 

الغرف الفاخرة والتي تحمل طاَبع غوا، يمكنك التمتع بالمناظر 
البحرية الرائعة، أّما ديونز، الكازينو الخاص بالمنتجع، فهو يشّكل 

عنصر جذب رئيسّي آخر.

T: +971 4 8848847

www.urbantailsdubai.com

المتعة 
التركية
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ــرف ــغ خــدمــة ال
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تجمع هذه المنتجعات الشاطئية بين الفخامة 
الساحرة. الشاطئ  إطاللة  بجانب  والراحة 

الحياة على الشاطئ
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قراءة
رواية نيكوالس سباركس 

اثنين في اثنين 
 ، ”Two by Two“
حيث يعود مع قصة 
حب قوية أخرى مع 

محاكماتها. تاريخ اإلصدار 
هو 4 أكتوبر.

قائمة موسيقية ألبوم كيني تشيسني الجديد سيطرح في األسواق في 
28 أكتوبر ويحمل عنوان “مدينة ما في مكان ما”. ويرجع التأخر في اصدار 

األلبوم عن التاريخ الذي كان مقررًا قبل ذلك في شهر يوليو إلى تعاون 
جديد له مع بينك  في أغنية بعنوان إشعال النار بالعالم.

وقفة في مدينة: سراييفو
تسوق

بيزيستان التي ُبنيت في عهد 
االمبراطورية العثمانية في عام 1555. 

ويباع في هذا السوق الهدايا التذكارية 
المحلية الجميلة. وبسبب انخفاض 
مستواه عن الشوارع المحيطة به، 
ا  يتمتع هذا السوق بجو بارد نسبّيً

حيث ُيَعدُّ التسّوق فيه  بمثابة راحة من 
أشعة الشمس الحارقة.

نشاط
مسجد دو غازي 

أوزريف-بيغ حيث 
ُيعتبر واحًدا من أروع 
األمثلة على العمارة 
العثمانية، وهو أول 
مسجد في العالم 

ُيضاء بالكهرباء، وكان 
هذا في عام 1898.

طعام
ميريس دونيا، أَكِمل 

تجربة الدالل في البوسنة 
مع تناولك القهوة 

البوسنية والبقالوة 
التقليدية. كما يقّدم 

المقهى مشروباٍت 
تقليدية مثل إلدرفالور 

والعصائر الخاصة.

زيارة
برج اأفاز كنقطة مراقبة 

على ارتفاع 671 متًرا 
حيث يمكنك التمّتع 

بمنظر خّلاب للمدينة 
والجبال المحيطة بها. 

رحلة تستغرق  يوًما 
وليلة لعيش التجربة 

بشكل كامل.

12 ساعة

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

147 عاما من غاندي
ولد المهاتما غاندي 

في 2 أكتوبر 1869. وهو 
يعرف باسم أبو األمة 
الهندية، وقد لعبت 

وسائل وطرق غاندي 
الغير عنيفة  االحتجاجية 

خالل حركة االستقالل 
دورًا حاسمًا في حصول 
الهند على استقاللها 
في عام 1947. كما أن 
هذه الحركة المسماة 

ألهمت  ساتياغراها 
شخصيات أخرى مثل 

نيلسون مانديال وآخرين.

تطبيق ورلدمات 
WorldMate   هو أقرب 

ما يكون إلى المساعد 
الشخصي ألغراض السفر. 

فهو يرسل رسائل بريد 
بتأكيد  إلكتروني مختلفة 
الرحالت الجوية/ الفنادق /
تأجير السيارات / حجوزات 

المطاعم الخاصة بك 
 وغيرها إلى 

 trips.worldmate.com

ويقوم التطبيق على الفور 
بتكوين اجندة مفصلة 
الرحلة بأكملها. تشمل 

تطبيق 
السفر 

يوم في 
التاريخ

2 أكتوبر 1869

airarabia.com
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سيارة علي بابا الذكية
من التجارة اإللكترونية إلى السيارة اإللكترونية -  قام كل من علي بابا مؤخرًا بالتعاون مع 

SAIC بكشف النقاب عن أول سيارة على اإلنترنت باسم Rx5.  ويبدأ سعر السيارة من 

22,300 دوالر  التي  تستهدف المستهلكين من عامة الناس. وكأول سيارة من نوعها، تأتي 
إلينا هذه السيارة الذكية بحزمة من السمات البارزة مثل إلقاء التحية بشكل شخصي ودفع 

مقابل وقوف السيارة وكذلك دفع ثمن القهوة والوقود، وذلك من خالل التطبيق المبرمج   
فيها ها. وتشمل هذه السيارة على نظام “ذكي”  مبرمج  لرسم الخرائط وهو يعمل 

بدون واي فاي WI-FI أو نظام تحديد الموقع GPS.  ويوجد في سيارة Rx5  ثالث شاشات 
إرشادية وبها مساحة فارغة يشغلها ما ال يقل عن أربعة كاميرات منفصلة بزاوية 360 درجة 

اللتقاط صور شخصية في السيارة.

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

تحت العدسة 

 توم كروز

برج خليفة
هو من المعالم الرئيسية  

لوسط مدينة دبي-  برج 
خليفة، بارتفاع قدره 829.8 

متر (2.722 قدم)، يعد 
أعلى مبنى في العالم. 

عملت هندسة البرج 
المعمارية على دمج 

أنظمة الزخرفة الواردة 
التقليدية.  التصاميم  في 
المحلية  الجوانب  ويشمل 
والتاريخية في تصميماته 
مثل الجامع الكبير في 

سامراء وزنبق العنكبوت 
أو هيمونيكاليس. 

ويستضيف برج خليفة 
عشية حفل رأس السنة 
الميالدية كل عام في 

وسط مدينة دبي أكثر من 
مليون شخص.

اللوحات
الجدارية

يضم المتحف األثري 
الوطني في  نابولي 

اللوحات الجدارية، 
والتي تم إنقاذها 
من معبد إيزيس 

في بومبي. وتجسد 
تلك  اللوحات تقاليد 

الحضارة اليونانية-
الرومانية.

1

آخر أعمال – يتم التحضير لعودة  توم كروز إلى 
الشاشة الفضية مع اصدار الجزء الثاني من فيلم 

جاك ريتشر في 21 أكتوبر وقد ُقدم اإلصدار األول من 
الفيلم في عام 2012. 

االقتباس – اقتباس “عندما يكون عليك 
التعامل مع الكثير من المشاكل، فأما أن تغرق 

أو تسبح.”

طرائف – توم كروز الذي يصل 
طوله إلى خمس أقدام و سبع 

بوصات يختلف عن شخصية جاك 
ريتشر في سلسلة كتب لي 

تشيلد، ومن المثير لالهتمام أن 
شخصية ريتشر يبلغ طولها 6 

أقدام و 5 بوصات، وهو بذلك أكبر 
وأقوى من كروز.

المتنوعة المعارض 
معرض ماجنا جراسيا 

أو اليونان العظمى هو 
معرض مخصص لتاريخ 

وثقافة بعض المناطق في 
فترةما قبل الرومان مثل 

كامبانيا وبوليا وخالفه.

2

دليل في 
دقيقة واحدة 

طريقتين
الستكشاف 

القطع األثرية  
في نابولي

١١
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14 أكتوبر

معرض مسقط الدولي 
٢٢ أكتوبرللمجوهرات 

مهرجان الشمس في أبو سمبل

24 أكتوبر

مهرجان الفيلم الدولي 
“مولوديست”

13 أكتوبر

يوم الغذاء العالمي

المكان: مسقط، ُعمان
ُيقام معرض مسقط الدولي للمجوهرات في سلطنة عمان، 

ويعرض التصاميم اليدوية فائقة الجودة للمجوهرات المصنوعة 
من ِقَبل الصاغة الُعمانيين. وُيَعّد المعرض عرًضا ُمتَرًفا 

للمجوهرات المصنوعة من البالتين والذهب والفضة وغيرها.
www.mijex.om

المكان: القاهرة، مصر 
تسعة أيام في مصر، من ضمنها نزهات بحرية في نهر النيل، 
ر عيد  ورحالت جّوية داخلية، ومرشدين سياحيين خاّصين – يبشِّ
الشمس بأنه سيكون ُمبِهًجا. مّرتان في السنة يتّم إضاءة الحجرات 
الداخلية التي بناها رمسيس الثاني، وهذا المهرجان هو واحد من 
المواسم التي ستشهد على عظمة مصر القديمة.
en.egypt.travel

لمكان: كييف، أوكرانيا
 يحظى مهرجان الفيلم الدولي “مولوديست” باحتراٍم كبيٍر، 
وُيقام أساًسا الكتشاف ودعم المخرجين الناشئين الجدد، 
خصوصًا أولئك الذين يعملون في صناعة األفالم المستقلة. 
يتّم عرض أكثر من 250 فيلمًا للبحث عن مواهب جديدة من 
ِقَبل مخرجين ومنتجين مخضرمين.
www.totallythames.org 

المكان: في جميع أنحاء العالم 
ُيحتفل باليوم العالمي للغذاء 

لحشد الناس لالنضمام إلى 
التحّرك العالمي للقضاء على 
مة  الجوع. وتختار الجهة المنظِّ

كل عام موضوًعا لنشر الدعوة 
إلى حملة مكافحة الجوع. 

وعنوان موضوع هذا العام هو 
“المناخ يتغّير. الغذاء والزراعة 

يجب أن يتغّيرا أيضًا”. 
www.fao.org

airarabia.com
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١ - 15 أكتوبر

مهرجان داشاي

١١ أكتوبر

مهرجان دوسيهرا في مايسور

13 أكتوبر

مهرجان الدمى الدولي التاسع عشر

۹ أكتوبر

المهرجان الدولي للمسرح

جدول
الفعاليات

المكان: كاتماندو 
التقويم  هذا المهرجان هو على األغلب المهرجان األطول واألكثر بركة في 
أيام وُيعَتَبر عطلة طويلة   10 ُيقام مهرجان داشاين لمدة  النيبالي.  السنوي 

في النيبال. ويرمز االسم “داشاين” إلى انتصار الخير على الشر.
www.visitnepal.com

المكان: مايسور، الهند: 
 ُتصِبح مدينة مايسور مكاًنا للتجّمع عندما يتعّلق األمر باالحتفال 
دُّ قصر مايسور الُمِشع باألضواء واحًدا من  بمهرجان دوسيهرا. وُيعَّ
العناصر األساسية التي تجذب الحشود إلى المهرجان. وغالَبا ما تكون 
إضاءة القصر مصحوبة بمواكب الزهور والمعارض الكبرى.  
www.mysoredasara.org

المكان: سراييفو، البوسنة
في عام 1960، أطلق 

يوريسالف كوريينيك هذا 
المهرجان الذي ُيعتَبر 

المهرجان المسرحي األكثر 
ص  شعبيًة، والذي  ُخصِّ

لغرض عرض أعمال 
المسرحيين المحترفين من 

شباب ومبدعين. ويجذب 
هذا المهرجان حشوًدا كبيرة 

من ُمِحّبي الفن كل عام.
www.mess.ba 

المكان: إسطنبول، تركي 
سيستضيف مهرجان الدمى الدولي هذا العام حوالي 20 عمًلا 
ا من ألمانيا وبلجيكا وجمهورية التشيك وغيرها من  مسرحّيً
الدول. ويشّكل هذا المهرجان المستوحى من مسرحيات 
الظّل التركية التقليدية، بهجًة حقيقية لعشاق الدمى في 
جميع أنحاء العالم.
www.kuklafestivali.com

airarabia.com
٨



القائمة المختصرة 

الشر. على  الخير  انتصار  ذكرى  بمناسبة  الهند  أنحاء  يقام في جميع  احتفال سنوي  هو 

األضواء في  احتفاالت عيد  ُتقام 
البالد، وهو  أركان  ركن من  كل 

“ديوالي”. باسم  أيضًا  يعرف 

هذا  في  النارية  باأللعاب  اللعب  ويتم 
ذكرى  بمناسبة  ٌيقام  الذي  المهرجان 

المنفى. راما من  اإلله  عودة 

ي���ح���ت���ف���ُل ب���ال���م���ه���رج���ان 
م���ل���ي���ون   800 ح������وال������ي 

العالم. حول  ٣شخص  ٢ ١
األضواء عيد 

 \\
 \\
\\
 \\



34  كييف كاليدوسكوب 
العاصمة األوكرانية كييف 

هي أحد تلك األماكن 
الفريدة التي تحضن معالم 

الحضارة القديمة والحديثة 
في تناغم تام.

7   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث هذا الشهر

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

14   فندق
تجمع هذه المنتجعات 
الشاطئية بين الفخامة 
والراحة بجانب إطاللة 
الشاطئ الساحرة.

16   الشخصية
الفنان الشامل ماناف غوبتا 
الذي عكف على تحليل 
مفهوم الفن.

20   انطلق إلى صاللة 
استمتع برحلة إلى مدينة 
صاللة المحيطة بالطبيعة 
النابضة والسخاء الثقافي 
الذي يجعلها أكثر من كونها 
وجهَة سياحية.

44   خريطة 
وجهات العربية للطيران

28 48 ساعة سياحة في كان
مهرجان كان السينمائي هو الحدث 

األشهر في مدينة كان، ولكنه ليس الوقت 
المناسب للزائر العابر اكتشاف هذه 

المدينة الرائعة

26   مدينة تبليسي الصغيرة
العاصمة الجورجية الزاخرة بكل 

ما يهواه الزوار.

WELCOME TO SOUTH DELHI’S NEW 
BUSINESS DESTINATION!

 www.threehands.in  facebook.com/threehandsindia  info@threehands.in   011.43011111, 97187 44474

#TheAddress

Ample 
parking space

24/7 
power backup

24/7 
security

24/7 
surveillance

3 metro stations 
within 500 metres

THREE HANDS INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
An ISO 9001:2008 Certified company

Plot No 62, Okhla Phase-3, New Delhi-110020

PRE-REGISTER NOW
For leasing queries, contact: info@threehands.in
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 الطابع الساحر لمدينة كييف
المأكوالت وأعرق  الفنون وأشهى  بأرقى  استمتع 

األوكرانية كييف العاصمة  المباني في 

 تمتع بجمال المناظر الطبيعي
في مدينة صاللة ذات المناخ شبه االستوائي 

بسلطنة عمان أرض الكنوز التي ال ُتحصى


