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FROM THE 
EDITOR
Welcome to the November issue of Nawras. In a month 

where Abu Dhabi is gearing up to host the finale of the 

F1 season in which Lewis Hamilton will be crowned champion 

for a third time, we round up the best of the emirate's  

live entertainment. 

Egypt – and, more specifically, Alexandria – also features 

in this issue. Named after Alexander the Great, follow in the 

footsteps of pharaohs, Romans and Ottomans as we reveal the 

fascinating history of the country's former capital.  

We also focus on the festival of lights, which many of you will 

be celebrating this month. Diwali is recognised throughout the 

world, from Sri Lanka and the UAE to India and the UK, where 

millions of people will be lighting candles in recognition of the 

coming new year. Finally, we reveal how to enjoy a weekend 

break in Germany's financial powerhouse, Frankfurt. 

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor

NEXT MONTH 
Touch down 
in Lebanon's 
beguiling 
capital Beirut 
– a heady mix 
of art, music, 
culture and 
architecture.

ON THE COVER 
India's Ganges 
river. 
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FLY TO
WHEREVER
YOUR HEART
DESIRES.

CRED I T CARDS
Apply for your Skyy Miles Credit Card today.
Earn up to 50,000 bonus Skyy Miles*.

The original miles card now offers you more miles, so you can fly on any route,
any time for free. Earn up to 3 Skyy Miles for every USD 1 spent on your card and
redeem your miles across 1,000 airlines and at over 200,000 hotels worldwide.
Travel in style with unlimited complimentary lounge access, complimentary travel
insurance, airport transfers, 24x7 global concierge and more.

To apply:

Visit skyymiles.com and apply online
SMS ‘MILES’ to 4743
Call 800 33

THE ORIGINAL MILES CARD *Terms and conditions apply.
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// EVENTS   
// SNAPSHOT
// ROOM SERVICE
// INTERVIEW

THE SHORT LIST

1 When England last played 
Pakistan in the UAE in 2012, 
they lost the test 3-0. 2 Pakistan go into the matches 

as firm favourites, having not 
lost in the UAE since 2009. 3 Catch the action until Nov 30. 

For more info visit:  
www.cricbuzz.com

PAKISTAN VS ENGLAND 
Abu Dhabi, Sharjah and Dubai are hosting a showdown between two of the finest teams in world cricket
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Where: Sharjah, 
UAE
The most 
prestigious book 
fair in the Arab 
world, this event 
attracts over 1,256 
publishers from  
59 countries.  
www.sharjahbook-
fair.com

Sharjah International Book Fair
November 4-14

Where: Dubai, 
UAE
Featuring the 
latest in military 
and commercial 
aviation, Dubai 
Airshow is one of 
the world’s largest 
aerospace events. 
In 2013, it made 
history with orders 
of $206.1 billion. 
While it is open to 
trade visitors only, 
the public can head 
to the Skyview 
Grandstand arena  
to enjoy thrilling 
flying displays.  
www.dubaiairshow.
aero

Dubai Airshow
November 8-12

Where: Istanbul, Turkey
The 10th anniversary edition of 

the region’s premier art fair sees 
participation from 102 galleries 

from 24 countries. 
www.contemporaryistanbul.com

Contemporary Istanbul
November 12-15Where: Sharjah, UAE

Enjoy the legendary Greek-American 
composer’s instrumental hits as he takes 
the stage at Al Majaz Amphitheatre to 
promote his 17th album Inspirato.  
www.yanni.com

Yanni in concert
November 6

EVENTS 
CALENDAR
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Where: 
Rajasthan, India
Cattle trading, 
camel races, turban 
and moustache 
competitions and 
colourful folk-dance 
performances are 
the highlights of 
this fair.  
www.
rajasthantourism.
gov.in

Pushkar Camel Fair
November 19-25

Where: Amsterdam, Netherlands
With sculptures, projections and installations by 
contemporary artists, the festival lights up the 
Dutch capital during the dark winter nights. 
www.amsterdamlightfestival.com

November 28 – January 17

Amsterdam Light Festival

Where: Doha, Qatar
Renowned Belgian artist Luc Tuymans’ 

first solo show in the Gulf region 
features a series of paintings and a 
new collection, The Arena, created 

specifically for the show.
www.qm.org.qa

Luc Tuymans: Intolerance
Until January 30

11
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EVENTS

Where: Dubai, UAE
Put your strength, stamina and endurance 

to the test at the rigorous half iron distance 
triathlon, featuring a 1.9-kilometre swim, 

90-kilometre cycling and a 21.1-kilometre run. 
www.dubai-tri.com

Dubai International Triathlon
November 14
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MINUTE 
GUIDE TO1

 GET MEASURED 
 UP ON SAVILE 

  ROW

Every gentleman 
should own a dinner 

jacket and this 
famous street in 

London's upmarket 
Mayfair, known for 

its bespoke tailoring, 
is where they were 

invented.

SPECTRE - The French actress is the 
Bond girl playing the character Madeleine 
Swann in the latest 007 movie, which 
opened this month.  

THE QUOTE - "I basically got into this to 
avoid having office hours. I liked the idea 
that you work really hard for certain periods 
of time, then do nothing for ages."

TRIVIA - Acclaimed 
fashion designer 
Christian Louboutin 
is Seydoux's 
godfather and she 
was just 12 when she 
received her first 
pair of red-soled 
Louboutin shoes.

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

1
 THE INDUS 

 CIVILISATION 

The Indus, living in 
what is now northwest 

India and Pakistan, 
were at their wealthiest 

between 2600 and 
1900 BC, after which 
their decline began. 

With a population that 
is believed to have 
peaked at 5 million, 

citizens had advanced 
drainage and sanitation 

systems and were 
known to be skilled in 

disciplines ranging 
from jewellery-making 

to architecture. It is 
thought that the 

civilisation declined 
when the water 
supplies started 

to dwindle.

Drive the 
Karakoram
The story of one of the world's highest roads began in 1959, 
when Pakistan agreed to work together with China on an 
ambitious project that would cut across the Karakoram 
Mountain range, which reaches as far as the Chinese region 
of Xinjiang. The incredible Karakoram Highway spans 1,300km 
and joins Pakistan to the ancient Silk Route.

2 WAYS

Focus on

Léa Seydoux2
 DINE AT THE IVY  

Recently 
refurbished, this 

elite eatery in 
London's West End 

has been going 
since 1917 and has 
attracted many a 
famous gent over 

the years, including 
Sir Laurence Olivier.

to experience 
 the life of an
English gent
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SNAPSHOT

TRAVEL 
APPS 
From the makers of 
Instagram, Layout 
is a standalone app 
that allows you to 
artfully arrange 
your travel snaps 
in montages with 
creative effects. 
WifiMapper is 
a database of 
over 500 million 
networks across 
the world, so 
you should never 
be too far from 
a hotspot. 

SEE 
The Roman Theatre 
Built into the side of 
a mountain during 
the second century 
AD, when Amman 
was still the Roman 
town Philadelphia, the 
theatre, restored in 
1957, seats 6,000.

EAT 
Cantaloupe Enjoy 
breathtaking views 
from the rooftop 
terrace overlooking 
the Old Town at this 
hip hangout, along 
with sophisticated 
European-inspired 
dishes and drinks. 

SHOP 
Al Balad is how the 
locals commonly 
refer to the markets 
and bazaars on the 
streets of the Old 
Town. Cheaper than 
the tourist areas, be 
prepared to bargain 
for the best deals.  

DO 
Visit The Citadel 
Perched atop 
Amman's highest 
mountain, the giant 
Doric columns are the 
remains of the Roman 
Temple of Hercules, 
which dates back to 
around AD161. 

THE READ
The Fisherman by 
Chigozie Obioma 

has been shortlisted 
for the prestigious 
Booker Prize and 
follows the tale of 
four brothers in 
1990s Nigeria. 

November 1, 
1993

MUSIC PLAYLIST November 13 sees US experimental 
hip hop group Shabazz Palaces perform a gig in Istanbul. In 
2011, Rolling Stone magazine agreed with the group's own 
description of their beats "sounding new off the spaceship," 
so fans can expect more of the same innovative excellence.

 THE EUROPEAN 
 UNION IS 
 ESTABLISHED 

The Maastricht 
Treaty, named after 
the district in the 
Netherlands where 
the agreement 
was signed, came 
into force, seeing 
the creation of a 
single European 
currency – the euro. 
The initial terms 
stipulated that 
member nations 
were permitted no  
more debt than 
60 per cent of  
their GDP.

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

TODAY

12 hours 

City stopover: Amman
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ROOM SERVICE

Art lovers are spoilt for choice when it comes to combining 
their passion for culture with an overnight stay at these hotels 

CHECKING IN

TEXT BY PETER FEELY
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CASA DELL'ARTE 
BODRUM, TURKEY

The organic evolution of a retired couple's passion 
for original Turkish art, this hotel is now a family's 
realisation of two people's enthusiasm for the promotion 
of a country's culture. Art aficionados will appreciate 
the original artworks in every room as well as the 
opportunity to utilise one of the property's private yachts 
to explore the Aegean and perhaps even find their own 
artistic inspiration.

Torba Mahallesi, 
T: +90 252 367 1848
www.casadellartebodrum.com

 

LE SUTRA
MUMBAI, INDIA

Touting itself as ‘India's first art hotel’, this 
unique labour of love was built on the 
philosophy of representing thousands 
of years of Indian heritage through 
contemporary art. And, with an on-site 
gallery as well as 16 individually designed 
rooms, the results are remarkable.

14 Union Park, Khar (W)
T: +91 022 6442 0000
www.lesutra.com

KNIGHTSBRIDGE HOTEL
LONDON, UK

Designed by self-taught Kit Kemp, public 
areas in this arty oasis are adorned with 
original works by British artists including 
a distinctive sculpture by Carol Sinclair. 
With each room individually conceived 
by Kemp and her colourfully modern 
but undeniably British tastes — it's a 
playful and warm triumph over sterilised 
conformity.

10 Beaufort Gardens
T: +44 20 7584 6300
www.firmdalehotels.com

 Artistic enlightenment on
the Aegean

 Indian
aesthetics

 English
 eccentricity
at its best



INTERVIEW

British celebrity chef Tom Aikens shares his 
thoughts on his brand new venture in Dubai 

SOCIAL DINING 

TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA

Famed for his unique interpretation of 
modern French cuisine, Tom Aikens was 
the youngest British chef ever, at 26,  
to be awarded two Michelin stars. He 
worked with celebrated French chefs 
Pierre Koffmann, Joel Robuchon and 
Gerard Boyer before launching his own 
restaurant, Tom’s Kitchen, in London 
in 2006. He currently runs restaurants 
in Istanbul and Hong Kong, as well as 
at a number of prestigious locations in  
the UK. 

» On Pots, Pans and Boards…
“This is a sharing concept restaurant in 
Dubai, looking to recreate the informal 

CHEF’S 
FAVOURITES
Tom Aikens tells us about his 
favourite restaurants in London 

BREAKFAST: “I love to go to 
Electric House in West London 
for Sunday brunch with  
my partner and my two  
young daughters.”

LUNCH: “Fairly recently I went to 
Kitty Fisher’s in Shepherd Market 
with Matthew Fort. It was the 
first time that I had a meal with a 
formidable food critic." 

DINNER: “Typing Room at 
Town Hall Hotel is my favourite 
destination for a relaxed dinner. 
The atmosphere is informal, while 
the tasting menu is always full of 
nice surprises.”

atmosphere of a large and happy family 
meal. Every menu item is served in a 
family-style pot or pan or on a board 
for guests to share, hence the name of 
the restaurant.”

» On the must-try dishes...
“I would recommend the black squid 
tempura, served with chilli, coriander 
and aioli; the treacle-marinated salmon 
with celeriac remoulade and soda 
bread and the baby lamb shoulder. 
Among desserts, the red fruit and 
apple crumble, which reminds me of my  
childhood, is definitely a must and is 
always a firm favourite.”

» On his cooking style…
“While I find great inspiration in the 
classic recipes of British and French 
cuisines, I always try to innovate, 
incorporating unusual products and 
cooking methods from the countries 
where I have restaurants — Istanbul, 
Hong Kong and Dubai.” 

» On how Dubai measures up  
against the world’s finest 
gastronomic destinations…
“Given that many great chefs are coming 
to Dubai, the quality and consistency of 
restaurants are constantly improving." 

» On modifying recipes for the UAE…
“I’ve twisted some of my classics, 
using Middle-Eastern ingredients. The 
highlights are Raz Al Hanout Label 
Rouge roast chicken with glazed heritage 
carrots and the sticky toffee pudding 
served with date ice cream.”  
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Above right: Halibut artichoke, potato 
and shrimp at Pots, Pans and Boards



“I always try 
to innovate, 
incorporating 
unusual 
products 
and cooking 
methods”
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// EXPLORE
// EXPERIENCE 
// DISCOVER

DESTINATIONS

To learn more about the former Ptolemaic capital, Alexandria, turn the page.
MEDUSA IN ALEXANDRIA

1 This mosaic dates back to the 
Ptolomaic period, when Egypt 
was ruled by Greek kings. 2 In Greek mythology, looking 

into Medusa's eyes would turn 
men to stone. 3 You can view the mosaic above 

at the Alexandria National 
Museum.
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Inside 
Alexandria

The past is brought to life 
in Egypt’s beguiling former 

capital 

TEXT BY PETER FEELY

ESCAPE

22
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At just 25, in 331BC Alexander the Great 
had established his eponymous city and 
the new capital of Egypt. Located on the 
Mediterranean sea, Alex (as it’s known 
by the locals) is where Cleopatra courted 
Mark Antony and also where you can 
see pharaonic antiquities dating back 
7,000 years. A cosmopolitan trading 
centre, Greek orthodox churches sit 
alongside synagogues and mosques 
and the town is home to a rich European 
café culture. Following the Egyptian 

“In 1900, a 
donkey famously 
fell through the 
street, revealing the 
Catacombs of Kom 
ash-Suqqafa from 
the Roman period” 



revolution in 1952, the fortune of the 
town declined and it is now a somewhat 
faded reflection of its former glories. 
Yet, Alex is still a distinctly cosmopolitan 
and popular destination for tourists – 
particularly Egyptians looking to escape 
the summer heat of Cairo. Hugging the 
coastline, Alex’s famous corniche draws 
tourists in their hundreds, identifiable by 
their shorts, who flock to the beaches 
and stroll along the promenade. The 
town’s famous library, which is believed 

to have burnt down during the reign of 
Julius Caesar, has been replaced with a 
world-class centre of learning, reputedly 
costing $220 million, and it is also where 
you’ll find the former capital’s vibrant 
student population. 

And while the beautiful beaches, 
exquisite seafood and European 
architecture may be Alex’s draw, it’s the 
city’s illustrious and colourful history 
that sets it apart. With a past influenced 
by Greeks, Romans, Byzantines and 

Ottomans, until the Napoleonic invasion, 
Alexandria is a living, breathing testament 
to history. 

In 1900, a donkey famously fell through 
the street, revealing the Catacombs of 
Kom ash-Suqqafa from the Roman period. 
Unique for the different appropriations 
of Egyptian, Christian and Greek 

TOP ACTIVITIES
MOSQUE OF ABU ABBAS  
AL MURSI
Dating back to the 1770s, the 
largest mosque in the city 
has a marble floor, coloured 
glass and was constructed to 
commemorate the Andalusian 
Saint Abu Al Abbas, whose 
remains are buried at the site.

FORT QAITBEY
Not far from the former location 
of the Pharos lighthouse – once 
one of the Seven Wonders of 
the World – Fort Qaitbey is a 
testament to Alex’s military 
past and is now a popular 
destination for the city’s young.

MONTAZAH PALACE
The former summer residence 
of the Egyptian royal family, 
the popular Montazah gardens 
are open to the public for a 
nominal fee. Citizens visit in 
large numbers, especially at the 
weekend, and the manicured 
gardens and ocean-side view 
offer a respite from the bustling 
streets of the city centre.

ESCAPE

Below: Pompey's Pillar 

Below left: Montazah Palace
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cultural references, the graves, which 
stretch to 35 metres below ground level, 
date back to around 200AD. A facility 
that eventually had enough space for 
300 bodies, descend the spiral staircase 
and you’ll discover an entrance flanked 
by two statues of Anubis, the Greek god 
of the dead, as well as a painting of the 
mummification of Osiris, the Egyptian 
god of the underworld.

Perhaps the finest introduction to the 
city can be experienced through Alex’s 
excellent National Museum. Housed in 

an exquisite Italian-style villa, the three-
storey venue has a floor dedicated to 
pharaonic artefacts, the ground floor 
dedicated to Graeco-Roman exhibits 
and, upstairs, there’s a floor of Byzantine 
and Islamic art. A remarkable statue 
of the Harpocrates is an animated 
representation of this Greek god of 
silence, with his finger hovering over 
his mouth. A fascinating example of the 
city’s accumulation of different influences 
from different civilisations, the artwork is 
draws influence from both the Egyptian 

god Horus and the Hellenistic aesthetic 
and physique of ancient Greece. 

A fragment from Alex’s Roman past 
is Pompey’s Pillar – the last remaining 
column from Temple of Serapeum. Built 
to honour the emperor Diocletian, the 
structure stretches to 30 metres in height 
and provides a dramatic juxtaposition 
between Alex’s modern skyline and its 
imperial past.

A port town, Alex is acutely attached to 
its seafaring geography. Unsurprisingly, 
seafood also has an intrinsic role in life 

WHERE TO STAY IN ALEXANDRIA
FOUR SEASONS HOTEL ALEXANDRIA AT SAN STEFANO

In a prime 
location, midway 
on the corniche, 
the luxurious 

Four Seasons 
takes on the 
mantle of the 
city’s finest 
hotel. Offering 

an indoor pool 
for the winter 
months and 
an outdoor 
pool that 

overlooks the 
Mediterranean, 
the large 
property also 
boasts its own 
private beach, 
complete with 
Fish Restaurant 
and Lounge, 

where you can 
enjoy fresh, 
locally caught 
seafood right 
on the sand. 
An on-site 
spa, concierge 
service, five 
additional 

restaurants and 
three lounges 
also feature in 
the property, 
which is also 
connected to a 
shopping mall.
fourseasons.
com/alexandria 
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in the former capital, with an abundance 
of reasonably priced destinations along 
the corniche.

The town’s citizens very much make 
do with the cards they’re dealt in Alex. 
Public transport arrives in the form of 
an electric tram, that dates back to the 
1860s, and is lovingly referred to by the 
locals as “the lightbulb” in reference to 
the single lamp on the tram's facade. 

Running speculation has led to the 
belief that Alexander the Great is actually 
buried within the walls of his eponymous 
city. While experts are yet to uncover 
the exact location, as with the discovery 
of the catacombs, there’s a hope that 
next time a donkey falls through the 
street it will reveal something extremely 
significant about the destination's 
fascinating past. 

GOOD EATS
FISH MARKET
This Greek-owned seafood 
restaurant is somewhere that 
allows you to select your freshly 
caught fish from the counter 
and inform the staff how you 
would like it cooked. With 
stunning views out across the 
Mediterranean, and of Fort 
Qaitbey, this lively, friendly and 
reasonably priced eatery is 
popular with tourists and  
locals alike.
facebook.com/pages/Fish-
Market-Restaurant/ 

STEFANO’S RESTAURANT
Located in the Four Seasons, 
this southern Italian restaurant 
serves up some of the finest 
food in the city – with the 
grilled octopus being one of 
the particular highlights.
fourseasons.com/alexandria

AIR ARABIA OPERATES 
DAILY FLIGHTS TO 
ALEXANDRIA  
FROM SHARJAH

Opposite: Fort Qaitbey
 
Above: A carriage 
on the streets of 
Alexandria 
 
Left: The Corniche

ESCAPE
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EXPERIENCE

Abu Dhabi is where you'll not only witness the final 
race of the season but also where you'll find heaps of 

live entertainment to keep you amused 
– even if you're not a motorsport fan

TEXT BY ANDY HALLBERY

WHO'S 
GEARING 

UP FOR THE 
CLIMAX  

OF F1? 
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The 20-race Formula 1 World 
Championship reaches its climax 
under the lights as the series comes to 
Abu Dhabi on the final weekend in 
November. Last year the majestic 
Yas Marina Circuit was host to a 
thrilling showdown between Mercedes 
teammates, Lewis Hamilton from the 

UK and German Nico Rosberg. Hamilton 
won the race, and his third world title.
Could the track’s visitors be in for 
another exciting race? The answer is 
absolutely. The 5pm start means that the 
race runs from daylight, then dusk 
to darkness around the spectacular 
5.5-kilometre circuit.

Above: Last year's F1 finale 
at the Yas Marina Circuit 

ABU DHABI 
GRAND PRIX 
PREVIOUS 
WINNERS
2009
SEBASTIAN VETTEL
RED BULL RACING

2010
SEBASTIAN VETTEL
RED BULL RACING

2011
LEWIS HAMILTON
MCLAREN-MERCEDES

2012
KIMI RAIKKONEN 
LOTUS-RENAULT 

2013
SEBASTIAN VETTEL
RED BULL RACING

2014
LEWIS HAMILTON
MCLAREN-MERCEDES

Following a blistering start to the 2015 
season with 11 pole positions and eight 
wins from the first 14 races, Hamilton 
seems well set for a fourth title. In Japan, 
he equalled his hero the late Ayrton 
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Right: Current World 
Champion  

Lewis Hamilton

Below: Hospitality 
plays a key role 

during the F1 event 

Senna’s total of 41 wins. Rosberg has 
never been far behind at the events, but 
unlike 2014,  has rarely been a match for 
Hamilton’s stunning pace.

An unexpected attack has come from 
four-time world champion Sebastian 
Vettel who, for 2015, has switched from 

Red Bull to fan-favourite Ferrari, and 
shocked many by beating the Mercedes 
pair in only the season’s second race 
in Malaysia. Two further victories have 
seen the German vault up in the point 
standings, and he could spoil the 
Mercedes party. Ferrari’s second driver 

HAMILTON: “IT’S A 
BEAUTIFUL PLACE
The 2015 championship 
favourite, Lewis Hamilton has 
every reason to be fond of 
the Yas Marina Circuit, with 
two wins from his six starts in 
the Abu Dhabi GP. But it could 
have been more, with two 
retirements – while leading 
– in 2009 and 2012. 

“I love driving the track at 
Yas Marina,” says the Mercedes 
driver who secured his third title 
there in 2014. “The weather is 
great, the track’s fantastic and 
it’s a beautiful place.

“It’s definitely a circuit that 
has suited my driving style in 
the past. The Mercedes I raced 
there last year was one of the 
best I have ever driven; it was 
just spectacular to drive. But 
every year is different and I’m 
excited for the weekend."

After his Abu Dhabi GP win 
last year, Hamilton loved the 
support he received: “One thing 
I want to say is a big, huge 
thank you to all the fans coming 
out all this way. All the flags, all 
the caps, everything, it made 
such a difference.” 



32
airarabia.com

EXPERIENCE

Kimi Raikkonen has had a frustrating 
season, and will be looking at adding a 
race win to his record. 

It’s of interest that in the six races at 
Yas Marina since the track opened in 
2009, only Vettel (three times), Hamilton 
(twice) and Raikkonen (once) have tasted 
victory at the ‘jewel of the desert’. 

Behind the winning Mercedes duo and 
Vettel’s Ferrari this year, the action has 
been fraught. Williams’ pairing of Valtteri 
Bottas and Felipe Massa will likely be 
slogging it out with Red Bull Racing’s 
Daniel Ricciardo and Daniil Kvyat. 
Another driver to watch for is 17-year-
old Max Verstappen, Formula 1’s hottest 

Top: French racing driver  
Jean-Éric Vergne 

Above: Tyres lined up in the pits 
of the Yas Marina Circuit
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star who has already caused more than a 
few surprises with his speed and bravery 
in the Toro Rosso.  
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Clockwise: Craig David; Florence Welch 
of Florence and the Machine; Cheb 
Khaled; Enrique Iglesias

F1 
ENTERTAINMENT
With the big race taking place 
at the end of this month, 
organisers have scheduled 
a host of performers to keep 
the crowds entertained once 
the cars return to the pits. 

NOVEMBER 26
The singer songwriter behind 
international smash Didi, 
Algeria’s Cheb Khaled, will be 
joined by traditional Lebanese 
folk singer Fares Karam, Emirati 
singer Aryam and Lebanese 
electronic music producer DJ 
Said Mrad for an evening of 
Arabic performances.

NOVEMBER 27 
ENRIQUE IGLESIAS
The Spanish crooner will be 
returning to the UAE to headline 
the F1 after-race concerts. The 
singer, who’s currently on tour 
promoting his 10th studio album, 
is rumoured to be attending 
the race with his Russian tennis 
star girlfriend Anna Kournikova, 
which would make them one of 
the weekend’s most glamorous 
celebrity couples. 

NOVEMBER 28
FLORENCE AND THE MACHINE
British bohemian singer Florence 
Welch's performance as the 
first female headliner of the 
millennium at Glastonbury this 
summer means she’s perhaps 
the most culturally relevant and 
edgy act on the bill.

CRAIG DAVID
The English R&B star will be 
entertaining guests at the 
exclusive Amber Lounge F1 
after-party with hits including 
Walking Away and 7 Days.

NOVEMBER 29
BLUR
Fresh off the critical acclaim 
of their first album in over a 
decade, The Magic Whip, the 
UK Britpop rockers are set to 
entertain with their formidable 
back catalogue of indie hits.

yasmarinacircuit.com 
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India’s festival of lights is as multilayered 
as the country itself
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TEXT BY PETER FEELY

Diwali
THE 
FIVE 
DAYS 

OF

Hindu, Jain or Sikh, Diwali is a big deal. Running from 
November 9—13, whether it’s the defeat of Ravana by 
Lord Rama or the attainment of nirvana by Mahavira, 
the details of why Indians came to celebrate Diwali 
differ. In fact they are as distinct and multifarious as 
the country’s vast population. Globally, hundreds of 
millions of people get involved but it is India that first 
springs to mind when the festival is mentioned. Taken 
from the Sanskrit word for 'row of lights', the five-
day celebration involves everything from fireworks, 
shopping and prayer to dancing, gifts and (befitting 
the name) lighting diyas (oil candles). Also known 
as Deepavali and the festival of lights, the occasion 

is also regarded by Hindus as the start of their 
New Year. What unites the various beliefs, though, 
is the underlying theme of light— specifically light’s 
triumph over darkness; the age-old metaphor for 
good vanquishing evil. 

Top left: Diyas float on the Ganges
 
Top right: Diwali is a time when 
participants dress in their finest clothes 

Bottom right: Buildings at Varansasi are 
decorated to mark Diwali

Bottom left: A rangoli is prepared for  
the festivities



DISCOVER



Top left: Fireworks play a significant role in  
the celebrations.    
 
Bottom right: A young Sikh lights candles on the river banks 
opposite the Golden Temple, in Amritsar, Punjab 

“For Hindus, the 
first day is known 
as Dhanteras and 
it’s customary for 
many to dust off their 
credit cards for a 
ceremonial shopping 
splurge.”

DISCOVER

For Hindus, the first day is known as Dhanteras and it’s customary 
for many to dust off their credit cards for a ceremonial shopping 
splurge. The night before, houses are spruced up and rangoli are 
prepared. A form of floor-based folk art, rangoli are traditionally 
decorative patterns of coloured rice flower arranged in honour 
of the deity Lakshmi — a symbol of prosperity. The day itself 
is often a chaotic free-for-all as shoppers compete for sweets, 
clothes, and in acknowledgement of the auspicious occasion, 
gold and silver, when affordable. Wardrobe makeovers along 
with sweet and shiny treats are the order of the day, but Diwali 
also has a generous spirit and the provision of small (or not-
so—small) gifts to nearest and dearest is paramount. In more 
recent times, Dhanteras has also been seen as an opportune 

time to snap up more expensive luxuries, from white goods 
to diamonds and cars — a testament to global consumerism’s 
unrelenting march. 

The main event of the festival takes place on the third day, 
coinciding with the night of the darkest new moon. It’s when 
Lakshmi is supposed to deliver a healthy dose of good fortune, 
so it’s customary to leave doors and windows ajar. It’s also the 
time to unfold your finest threads and get on with the business 
of lighting diyas. Literally thousands of the tiny diyas are 



DISCOVER

Above: Diwali celebrations in the UK 

Right: Diwali lanterns for sale on the streets of Mumbai 

AIR ARABIA OPERATES 
REGULAR FLIGHTS 
TO 13 DIFFERENT 
DESTINATIONS IN INDIA 
FROM SHARJAH

lit in public spaces and individual homes, creating an 
ethereal atmosphere. 

The proceeding two days involve rituals of practising devotion 
to siblings and wives and concentrating on charity. For the 
uninitiated though, Diwali is about twinkling lights, a warm sense 
of community and spirituality. Perhaps one of the most enduring 
images of India is of thousands of twinkling candles bobbing 
across the Ganges from Varanasi. Once afloat, if your candle 
reaches the opposite shore it’s believed to be an auspicious 
sign for you and your loved ones — a magical symbol of hope 
and optimism in a magical country.  

DIWALI AROUND THE WORLD
SRI LANKA
While the majority of Sri Lankans tend to avoid the 
fireworks and pizazz prevalent in parts of its larger 
neighbour, India, Diwali remains a significant occasion 
with candles lit in shops and homes, and family and 
friends gathering for feasts and celebrations. 

NEPAL
In Nepal, the festival is referred to as Tihar and while 
participants show reverence to deities, such as 
Lakshmi, they also mark the occasion by showing their 
appreciation of their close relationship with animals. In 
fact, on the second day, known as Kukur Tihar, dogs are 
venerated and presented with gifts. 

UAE
In the tax-free haven of the UAE, precious items such 
as gold are sold at extremely competitive prices. 
Since gold is one of Diwali’s key symbols of auspicious 
prosperity, the Bur Dubai district on the days leading 
up to the festival is awash with the city’s Hindu 
population, and tourists looking to combine their 
festival experience with bargain buys.

UK
The Midlands city of Leicester is regarded by many as 
the most vibrant Diwali destination in the UK. With a 
large Indian community, around 30,000 participants 
descend on the city’s Gold Mile – a road with a large 
concentration of Indian businesses, particularly 
jewellers — to celebrate on the street. 
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The financial powerhouse of Frankfurt’s business district is 
known as “Mainhatten.”  Located on the river Main, Germany’s 
fifth-largest city’s soaring skyscrapers bring New York’s 
Manhattan to mind, hence the nickname. In fact, Frankfurt is 
home to the European Central Bank, one of the world's busiest 
airports and the mighty Deutsche Bank, headquartered in 
imposing twin towers that are playfully referred to by locals as 
"debit" and "credit". Yet, for all the commercial muscle, Frankfurt 
retains a small-town atmosphere in parts, and offers a wealth of 
top-notch museums, galleries, bars and Michelin-star restaurants. 

Delve into the heart of Germany’s 
financial capital and you’ll find much more 

than just banks and big business 

TEXT BY WILL SHERWOOD

48hours in

EXPLORE
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Frankfurt
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WHERE TO STAY IN FRANKFURT
 25

A collaboration 
between the 

25hours hotel 
brand and the 
fashion label 
Levi's, each type 
of room – ranging 

from XL down to 
a bunk room – is 
decorated in 
a blue that's 
inspired by the 

different shades 
created by the 
famous jeans 
maker. Rooms are 
also designed to 
reflect different 
periods in Levi's 

long history, so 
expect everything 
from 1950s 
jukeboxes to 
psychedelic 
1970s-style carpets. 
And if it all gets too 

much, there's a 
rooftop bar 
with views out 
across 
Frankfurt. 
www.25hours-
hotels.com
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Frankfurt may have been levelled during 
the Second World War, but head to 
Römerberg Square and you’ll get a taste 
of what the city would have felt like in its 
Medieval pomp. The ornately decorated 
wooden-fronted houses and pretty 
fountain, which in 1612 is said to have 
flowed with free drinks in celebration 
of the wedding of the Habsburg King 
Matthias, causing such excitement 
among the local population, that it was 
damaged in the commotion.

A short walk from the Square is the 
imposing Kaiserdom Cathedral – a 
redbrick gothic-style building that was 
destroyed by fire in 1867, and damaged 
again in the Second World War, but which 
was faithfully restored each time.

Make your way to Kleine Bockenheimer 
Strasse, better known as Jazzgasse (jazz 
alley) and you’ll soon discover that there’s 
more to Frankfurt than swish bars and 
glitzy restaurants. Pull up a stool at one 
of the city’s numerous speakeasies and if 

Culture vultures should hot-foot 
straight to the Museumsufer (museum 
embankment) on the banks of the river 
Main. Named for the high concentration 
of museums and galleries lining both 
sides of the river, its most prestigious is 
the Städel Museum, which celebrated 
its 200th birthday in March this year. The 
Städel’s impressive collection features 
Dutch Master Vermeer’s famous painting 
The Geographer and works by Degas 
and Rembrandt. Download the museum’s 
cunning little app and you get another 
dimension to the experience, with audio 
commentary accompanying around 100 
of the major paintings.

DAY 1

Morning

Afternoon

Evening
Above top and below:The Alte 
Oper(Old Opera House) and The 
186-metre Trianon building 
 
Opposite page: The half-timbered 
houses in Frankfurt's old town

Previous page: A colorful 
electric tram in Frankfurt

you time it right, you might catch some 
live music. For a more quintessentially 
Bavarian evening, head to the narrow 
cobbled streets of Sachsenhausen for a 
sense of what a night out in the historic 
city may have been like, and be sure to 
sample one of the apple drinks and one 
of the city’s famous frankfurters from a 
street stall.

For a more refined taste of Frankfurt’s 
culinary credentials, Villa Merton at the 

Union International Club serves up 
Michelin-star standard and creatively 
conceived amuse-bouches in the elegant 
surrounds of a classical villa.

EXPLORE
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Head to the observation deck in the 
200-metre tall Main Tower and you’ll 
enjoy the highest and arguably the 

DAY 2

Morning

finest view of the city’s dynamic 
skyline. The skyscrapers of Frankfurt’s 
“Mainhatten” might impose a sense of 
unrelenting modernity on the town but 
it remains a destination that’s proud 
of its past and heritage. One of the 
city’s most famous sons is the revered 
polymath, who is considered by many 
to be Germany’s greatest-ever writer; 

Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, 
who died in 1832, counted playwright, 
poet, novelist, scientist and theatre 
critic amongst his range of talent. 
Essentially, he was impressively prolific 
and to garner more of an understanding 
of the great man’s achievements, his 
childhood home (Goethe House in the 
Innenstadt district), is now a museum.
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As the originators of the now 
internationally ubiquitous Christmas 
tree (the Bavarians’ descendants have 
been decorating festive ferns since 
the 16th Century), Germans know 
a thing or two about the Yuletide 
period. And nothing demonstrates this 
quite as vividly as Frankfurt’s suitably 
chintzy Christkindchesmarkets (festive 
markets).  Running from late November 
until late December, the city boasts 
some of the oldest of their kind in 
Germany. Much like the sugary national 
delicacy, stollen – a festive fruitcake 
that packs an elephantine weightiness 
– Frankfurt is a true heavyweight on the 
winter market scene (a trend they’ve 
been successfully exporting throughout 
Europe since the 1990s). The pick of 
the bunch is located outside Hamburg’s 
Gothic Town Hall (in Rathausplatz) and 
features everything from handcrafted 
decorations to Printen cookies (a 
hard bread) from Aachen. Mingle with 
the families, sip a warm drink and it 
would be a Scrooge indeed who didn’t 
succumb to the festive spirit.

Left: The financial 
district skyline

Right: The Christmas market 
on the Römerburg

AIR ARABIA FLIES TWICE 
WEEKLY TO FRANKFURT 
FROM MARRAKESH

Afternoon

Frankfurt’s  beautiful Alte Oper (Old 
Opera House) may have relinquished its 
status as the home of the city’s opera (it 
moved to a nearby modern building in 
1951), but it is still used as a concert hall. 
Following its destruction in the Second 
World War, the building was rebuilt to 
its former glory in 1981, and although 
the interior may not be as opulent as the 
original, for an evening out, going to a 
concert is still a magical experience.  

Evening

EXPLORE
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NEWS & ROUTES

DID YOU KNOW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca  
and Ras Al Khaimah.

DID YOU KNOW?
Air Arabia has more legroom than  
any other low-cost carrier with 
a 32" seat pitch.

DID YOU KNOW?
Air Arabia Group operates more 
than 1,400 flights a week to 
more than 110 destinations.
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THE RENAISSANCE RULER OF SHARJAH 
SHARES HIS MEMOIRS
TEXT BY DR S.D. KARNIK
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COLUMN

His Highness Dr Shaikh Sultan Bin 
Mohammad Al Qasimi, Member of the 
Supreme Council of the UAE and the 
Ruler of Sharjah since 1972, is indeed a 
true Renaissance ruler.

Looking at Dr Shaikh Sultan’s 43-year-
long benevolent and progressive reign 
and his eclectic range of interests and 
knowledge in various subjects, the term 
is very apt.

From the revival of the Islamic and 
Arabic culture and the preservation 
and protection of Arab heritage to the 
growth in modern learning, science and 
technology, Dr Shaikh Sultan’s four-
decade reign has been a period of great 
artistic and intellectual activity. 

Blessed with an eidetic memory, he 
has authored and published his memoirs 
in four parts: My Early Life; Taking the 
Reins: the Critical Years 1971 to 1977; 
The Consolidation Years 1979 to 1987; 
and The Culture, Education and Change 
1987 to 2004. While these memoirs were 
originally written in elegant Arabic, they 
were later translated in several European 
and Asian languages.

The fourth part of Dr Shaikh Sultan’s 
memoir, Hadeeth Al Thakira, which was 
released at the inauguration of the 32nd 
Sharjah International Book Fair in 2013 
and its English version published in 
December 2014, captures the initiatives 
undertaken by the ruler to promote 
Islamic culture, locally as well as globally. 
These unique initiatives ultimately 
resulted in Sharjah winning the title 
‘Cultural Capital of the Arab World’ from 
UNESCO in 1998. He donated $250,000 
to UNESCO and established the Sharjah 
Prize for Arab Culture the same year to 
reward individuals, groups or institutions 
who contribute to the development, 
enrichment and dissemination of Arabic 
culture throughout the world.

Building cultural bridges 
It can be seen from Dr Shaikh Sultan’s 
memoir that he contributed to the revival 
of the Moorish/Arabic cultural legacy in 
Spain, which helped build cultural bridges 
between the East and the West. He also 
contributed significantly towards the 
establishment of the Azzagra Cultural 

Foundation in Granada, a province 
in Spain. While acknowledging his 
contribution, Abdul Samad Antonio 
Romero, director of the Foundation, 
invited Dr Shaikh Sultan to inaugurate 
Azzagra in 2001. 

The function was attended by 
Her Highness Shaikha Jawaher Bint 
Mohammad Al Qasimi, wife of Dr Shaikh 

points for building bridges for cultural 
and intellectual dialogue, exchange of 
expertise and cooperation for the good 
of mankind.”

He further added, “With the opening of 
this grand mosque, Spanish Muslims now 
feel that they have brethren in the Middle 
East, who share their joys and sorrows.”

Another important initiative taken by 

His Highness Dr Shaikh Sultan Bin Mohammad Al Qasimi

Sultan, and his son, Shaikh Khalid Bin 
Sultan Bin Mohammad Al Qasimi, who 
delivered an address in Spanish. The 
memorial plaque at the Roses Mosque, 
which can accommodate over 2,000 
worshippers, acknowledges the generous 
financial support offered by Dr Shaikh 
Sultan for the construction of the complex. 

Meanwhile, in a statement to the 
Emirates News Agency and the Sharjah 
satellite channel, Dr Shaikh Sultan said, 
“I am happy to participate with Spanish 
Muslims in the inauguration of this Grand 
Mosque. I call upon the Arab and Islamic 
world to explore aspects and areas of 
commonality with nations of East and 
West with a view to making them starting 

Dr Shaikh Sultan was to create a strong 
infrastructure for higher education in 
Sharjah, both in Arabic and English, for 
a growing number of Emirati students. 

Attracting students from more than 
78 countries, the University City is now 
the hub for higher education in the UAE, 
while the University of Sharjah and the 
American University offer world-class 
education in various disciplines. 

To sum up Dr Shaikh Sultan’s feats as 
a visionary ruler, I am tempted to recall 
what a Kuwaiti minister of information 
once said, “Honouring His Highness 
Dr Shaikh Sultan is honouring a giant of a 
scholar, well versed in history, geography, 
creativity, literature, drama and the arts.” 
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A I R  A R A B I A  S U P P O R T S 
V O I C E S  F O R  R E F U G E E S

The UN refugee agency – UNHCR – 
has launched the Voices for Refugees 
initiative, an online campaign to 
mobilise support in local communities 
for civilians forcibly displaced and 
refugees in the Middle East and North 
Africa (MENA). Many countries in the 
MENA region are severely affected 

AIR ARABIA 
WINS AWARD 

FOR CUSTOMER 
INNOVATION 

Air Arabia has been recognised 
at the inaugural Aviation 
Achievement Awards for 
launching the MENA region’s 
first-ever low-cost carrier (LCC) 
rewards programme. The airline 
took home the “Award for 
Customer Innovation” for its 
customer loyalty programme, 
Airewards. When the programme 
was introduced earlier this year, 
it represented a major step 
forward in how LCCs engage 
with customers.

The award recognised a 
number of features specifically 
designed with the carrier’s 
customer base in mind. For 
instance, Airewards allows 
members to earn points and 
share them with anyone. For 
passengers who fly frequently for 
business and then occasionally 
with their family, Airewards 
offers a dedicated Family 
Account for up to eight relatives  
to enable faster earning and 
quicker redemption. 

by the displacement of civilians due 
to conflicts. 

The campaign is aimed at generating 
further awareness about the crisis 
and driving local engagement, while 
sending out a message of hope to 
millions of refugees who are struggling 
to survive.
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NEW SALES 
OFFICE OPENS IN 
FAISALABAD
Following the launch of flights to 
Faisalabad, Air Arabia's eighth 
destination in Pakistan, a new sales 
office has also opened to serve all 
the needs and enquiries of current 
and potential customers in the city. 
Faisalabad joins Islamabad, Karachi, 
Lahore, Multan, Peshawar, Quetta and 
Sialkot as Pakistani cities served by 
regular direct flights from the UAE.

CORPORATE NEWS

Expo Centre Sharjah and Air 
Arabia, two of Sharjah’s leading 
establishments, have decided to join 
hands in a three-year cooperation 
agreement to boost mutual growth. 
A memorandum of understanding 
(MoU), aimed at maximising 

visibility and branding for both 
the organisations in the best 
possible ways, was signed 
by Saif Mohammed Al Midfa, Chief 
Executive Officer, Expo Centre 
Sharjah (ECS), and Adel A. Ali, 
Group Chief Executive Officer, 

Air Arabia, last month. It is believed 
that the deal will help both ECS 
and Air Arabia to capitalise on 
the unique economic, cultural and 
religious attributes of Sharjah, 
which is the Capital of Arab Tourism 
for 2015. 

EXPO CENTRE SHARJAH AND AIR ARABIA SIGN MoU
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AIR ARABIA 
DESTINATIONS

5 
HUBS 

32 
COUNTRIES 

OVER 

100 CITIES



 ALMATY 
 LOCATED IN THE FOOTHILLS OF 
 TRANS-ILI ALATAU, THE FORMER 

 CAPITAL OF KAZAKHSTAN POSSESSES 
 A UNIQUE BLEND OF HISTORY AND 
 NATURAL BEAUTY. THE SCENIC BIG 
 ALMATY LAKE (PICTURED) IS JUST 

 28 KILOMETRES AWAY FROM  
 THE DOWNTOWN. 

CALL CENTRE
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UAE
Sharjah 
+971 6 5580000
Abu Dhabi
+971 2 6315888

ARMENIA
Yerevan
+374 10 525 499

BAHRAIN
Nationwide call centre
+973  1 33 10444 

BANGLADESH
Chittagong
+88 1 713482193
Dhaka
+88 1 730037750

CHINA
Urumqi
+86 991 2304855

EGYPT
Nationwide call centre
+20 3 4543001 
Hotline
16278

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

IRAQ
Baghdad
+964 77 25461180
Najaf

+92 21 35693816 
17/18/19/21
Islamabad
+92 51 2805345
Peshawar
+92 91111272242   
+92 915250090/91/92
Sialkot
+92 52 4603171 / 72 / 
73 / 74 / 75
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

UKRAINE
Kiev
+38 044 4906500
Donetsk
+38 062 3040766
Kharkiv
+38 057 7328791
Odessa
+38 048 7772550

GEORGIA
Tbilisi
+995 32 240 00 40

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

+964 78 19288884  
+964 78 19288885
Erbil
+964 75 09652527 
+964 75 09652725
Basra
+964 77 25461179
 
MOROCCO
+212 802000803

JORDAN  
Amman 
+962 79 75 00003

KAZAKHSTAN 
Astana
+7 717 246 60 80 
+7 717 246 60 90
Almaty
+7 727 272 6681 
+7 727 317 31 11

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

KUWAIT 
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

LEBANON 
Beirut
+961 175 2452

NEPAL 
Kathmandu
+977 1 444 4246

OMAN 
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98

PAKISTAN
Karachi
+92 21 111 272 242 
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مراكز اإلتصال الدولية

airarabia.com
43

 ألماتي 
 تقع العاصمة السابقة لكازاخستان على 
 سفوح سلسلة جبال ترانس إيلي أالتاو 
 وتتميز بمزيج فريد من التاريخ والجمال 

 الطبيعي. تبعد بحيرة ألماتي ذات المناظر  
 الطبيعية الخالبة )في الصورة( مسافة 28 

 كيلومتر من وسط المدينة. 
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اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

أرمينيا
يريفان

(374) 10 525 499

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

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

األردن
عمان

(962) 797500003

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444

المغرب
(212) 802000803

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

كينيا
نيروبي

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

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

لبنان
بيروت

(961) 1 756666

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

عمان
مسقط

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

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

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
دونتسك

(38) 062 304 0766
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم



وجـهـاتـنـا



وجـهـات سـفـر
الـعـربـيـة للـطـيـران 

 5
مراكز عمليات

 ٣٢
دولة

أكثر من
 100 وجهة
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 العربية للطيران توقع مذكرة تفاهم مركز مع إكسبو الشارقة 

تفاهم  مذكرة  الشارقة”  إكسبو  مركز  وقع 
مع العربية للطيران، للترويج ألهمية العمل 
عالميًا،  الشارقة  مكانة  لتعزيز  المشترك، 
واقتصاديًا،  استثماريًا  لها  والتسويق 
الترويج  إمكانيات  وداخليًا من خالل  خارجيًا 

الهائلة التي تتوافر لدى الطرفين.

البنود  من  العديد  االتفاقية،  وتضمنت 
إلى  يشار  المشترك.  التعاون  تعزز  التي 
لبحث  االجتماع  خالل  تطرقوا  الجانبين  أن، 
المعلومات  وتبادل  التعاون،  تعزيز  سبل 
وإيجاد آلية عمل موحدة للترويج السياحي 
المتوقع،  ومن  للشارقة.  واالقتصادي 

آثار  الموقعة  التفاهم  لمذكرة  يكون  أن 
من  المذكرة  وقع  الطرفين.  على  إيجابية 
التنفيذي  الرئيس  الشارقة  إكسبو  جانب 
العربية  جانب  ومن  المدفع،  سيف  للمركز 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  للطيران 

عادل علي.

عقب البدأ بتسيير رحالت منظمة إلى فيصل 
للمبيعات  جديد  مكتب  افتتاح  تم  أباد، 
في  الشركة  لعمالء  الخدمات  كافة  ليقدم 
الوجهة  أباد  فيصل  تصبح   وبذلك  المدينة. 
المباشرة  للطيران  العربية  لرحالت  الثامنة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  من  والمنتظمة 
وكراتشي  أباد  إسالم  مدن  إلى  باإلضافة 
والهور وملتان وبيشاور وكويتا وسيالكوت.  

افتتاح مكتب 
مبيعات جديد في 

فيصل أباد

أخــبــار
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العربية للطيران تدعم حملة 
"أصوات ألجل الالجئين"

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  أطلقت 
لشؤون الالجئين حملة "أصوات ألجل الالجئين" 
دعم  لتعزيز  إلكتروني  موقع  خالل  من 
تقديم  في  المحلية  المجتمعات  ومشاركة 
األوسط  الشرق  في  لالجئين  المساعدات 
البلدان  من  الكثير  عانى  وقد  أفريقيا.  وشمال 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
الحملة  النزاعات. وتهدف  نتيجة  المدنيين  نزوح 
األزمة  بأبعاد  الوعي  مستوى  رفع  إلى  أيضًا 
رسالة  تبعث  فيما  المحلية  المشاركة  وتوجيه 
من  يعانون  الذين  الالجئين  ماليين  إلى  أمل 

الصعوبة. ظروف معيشية في غاية 

الدورة  في  للطيران  العربية  تكريم  تم 
تقديرًا  الطيران"  "إنجازات  لجوائز  األولى 
لشركة  مكافآت  برنامج  أول  إلطالقها 
الشرق  منطقة  في  اقتصادي  طيران 
فازت  وقد  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
خدمة  في  "االبتكار  بجائزة  الشركة 
الوالء  ببرنامج  المتمثل  العمالء" 
ساهم  وقد   .)Airewards(إيريواردز
مهمة  خطوة  إحراز  في  للناقلة  التابع 
لناحية تواصل الشركة مع عمالءها عند 

إطالقه في مارس 2015.
الخصائص  على عدد من  الجائزة  وأثنت 
مع  لتتناسب  خصيصًا  المصممة 
عمالء  قاعدة  ومتطلبات  احتياجات 
اكتساب  يمكن  حيث  للطيران،  العربية 
آخر.  شخص  أي  مع  ومشاركتها  النقاط 
يسافرون  الذين  للركاب  وبالنسبة 
من  أو  العمل،  بغرض  متكرر  بشكل 
يوفر  أسرهم،  أفراد  بصحبة  آلخر  حين 
"Airewards" حسابًا عائليًا خاصًا يمكن 
لتمكين  األقارب  من  ثمانية  يشمل  أن 
اكتساب  عملية  تسريع  من  العمالء 

النقاط واستبدالها.

العربية للطيران 
تفوز بجائزة 
"االبتكار في 

خدمة العمالء" 
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مــقــال

يعتبر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
لدولة  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد 
اإلمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة منذ عام 
1972، قائدًا لمشروع نهضة بكل ماتحمله الكلمة 
يناسب سموه  اللقب  أن هذا  وندرك  من معنى. 
عندما ننظر إلى العهد التقدمي الكريم للشيخ 
نرى  وحين  سنة   43 مدى  على  سلطان  الدكتور 

مدى اهتمامه وإلمامه بمختلف العلوم. 
فمن إحياء الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية 
على  الحفاظ  سبيل  في  المبذولة  والجهود 
التراث العربي، إلى تنمية التعليم والتكنولوجيا 
والعلوم، كانت العقود األربعة خالل عهد الشيخ 

الدكتور حقبًة حافلًة بالنشاط الفكري والفني. 
الشيخ  على  وتعالى  سبحانه  اهلل  أنعم 
على  ساعدته  تخيلية  بذاكرة  سلطان  الدكتور 
أجزاء؛  أربعة  في  الواقعة  مذكراته  ونشر  تأليف 
سرد الذات )مراحل عمره المختلفة منذ الطفولة 
يناير  من   26 في  الشارقة  حكم  توليه  وحتى 
)ويؤرخ  الذاكرة  حديث  من  األول  والجزء  1972م(، 
أهم  من  مرحلة  في  ومواقف  ألحداث  الكتاب 
المراحل إبان تأسيس االتحاد وقيام دولة اإلمارات 
والجزء  ومواقف(  تحديات  من  ذلك  رافق  وما 
ألحداث  )استكمال  الذاكرة  حديث  من  الثاني 
الجزء األول وملخص لمدى ما يشغل عقل سموه 
وتضرب  كيانه  في  تعيش  قومية  من  وذهنه 
من  الثالث  والجزء  نفسه(  أعماق  في  أطنابها 

الثقافة  مواضيع  يتناول  )الذي  الذاكرة  حديث 
  .)2004-1987 سنوات  في  والتغيير  والتربية 
عربية  بلغٍة  األصلي  المذكرات  نص  كتابة  تمت 
فصيحة، وتمت ترجمة الكتب فيما بعد إلى عدة 

لغات أوروبية وآسيوية. 
الشيخ  لمذكرات  الرابع  الكتاب  نشر  تزامن 
افتتاح  مع  الذاكرة،  حديث  سلطان،  الدكتور 
الدورة الثانية والثالثين لمعرض الشارقة الدولي 
لمحات  الكتاب  ويقدم   .2013 عام  في  للكتاب 
لتعزيز  سموه  أطلقها  التي  المبادرات  عن 
المحلية  األصعدة  على  اإلسالمية  الثقافة  ونشر 
المبادرات  هذه  أسهمت  والعالمية.  واإلقليمية 
"العاصمة  لقب  على  الشارقة  حصول  في 
الثقافية للعالم العربي" من منظمة اليونسكو 
إلى  بالتبرع  سموه  قام  وقد   .1998 عام  في 
اليونسكو بمبلغ 250,000 دوالر أمريكي لتأسيس 
ذاته  العام  في  العربية  للثقافة  الشارقة  جائزة 
والمؤسسات  األفراد  من  المشاركين  لمكافأة 
الثقافة  ونشر  وإثراء  تنمية  في  فعال  بشكل 

العربية حول العالم. 

بناء جسور ثقافية
الشيخ  مذكرات  من  الثامن  الفصل  يستعرض 
الدكتور سلطان مشاركة سموه في إحياء التراث 
الثقافي العربي األندلسي في اسبانيا ما ساهم 
في بناء جسور ثقافية بين الشرق والغرب. كما 

قام سموه بدوٍر كبير في تأسيس مجمع الثغرة 
الثقافي في منطقة غرناطة باسبانيا. وقد قام 
مدير المجمع عبد الصمد أنتونيو روميرو بتوجيه 
مجمع  الفتتاح  سلطان  الدكتور  للشيخ  الدعوة 

الثغرة في عام 2001 تقديرًا لمشاركته ودعمه.
الشيخة  سمو  االفتتاح  مراسم  حضر  وقد 
الشيخ  حرم  القاسمي،  محمد  بنت  جواهر 
بن  خالد  الشيخ  ونجله  سلطان،  الدكتور 
خطابًا  ألقى  الذي  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
مسجد  على  المركز  ويحتوي  االسبانية.  باللغة 
للكلية  ومبنى  مصلي،  ألفي  من  ألكثر  يتسع 
األندلسية للدراسات العربية، وقاعات محاضرات، 
إلى  باإلضافة  والتاريخ،  والترجمة  البحوث  وإدارة 
قاعة اجتماعات. وقامت إدارة المجمع بوضع لوحة 
الورود تكريمًا للرعاية  تذكارية قرب بناء مسجد 
الشيخ  قدمه  الذي  المالي  والدعم  الكريمة 

الدكتور سلطان خالل عملية بناء المجمع. 
وقناة  اإلمارات  أنباء  وكالة  إلى  تصريح  وفي 
الدكتور  الشيخ  سمو  قال  الفضائية  الشارقة 
أشارك  أن  سروري  دواعي  من  "إنه  سلطان: 
المسجد  هذا  افتتاح  في  االسبان  المسلمين 
الكبير. وفي هذه المناسبة، أدعو العالم العربي 
المشتركة  الجوانب  الستكشاف  واإلسالمي 
بغية  الغرب  وشعوب  المشرق  شعوب  بين 
وتبادل  والفكري  الثقافي  للحوار  جسور  بناء 
البشرية. يشعر  أجل خير  والتعاون من  الخبرات 
المسجد  هذا  بافتتاح  االسبان  المسلمون 
األوسط  الشرق  في  إخوان  لهم  أن  العظيم 

يشاركونهم أفراحهم وآالمهم". 
الشيخ  بها  قام  التي  الهامة  المبادرات  ومن 
قوية  تحتية  بنية  تأسيس  سلطان  الدكتور 
باللغتين  الشارقة  إمارة  في  العالي  للتعليم 
المتنامي  العدد  الستيعاب  واإلنجليزية  العربية 

من الطالب اإلماراتيين. 
بلدًا،   78 من  طالبًا  الجامعية  المدينة  تجذب 
الجامعية  للدراسة  رئيسيًا  مركزًا  وأصبحت 
تقدم  حين  في  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
في  األمريكية  والجامعة  الشارقة  جامعة 
العالمي  الطراز  من  تعليمية  تجربًة  الشارقة 

0 في مختلف المجاالت. 
وال يسعني في الختام إال االستشهاد بمقولة 
مختصرة أوجز وزير اإلعالم الكويتي فيها إنجازات 
تكريم  "إن  بقوله:  سلطان  الدكتور  الشيخ 
هو  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
التاريخ  في  متمرس  عمالق  عالم  تكريم  بمثابة 

والجغرافيا واإلبداع واألدب والمسرح والفنون". 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
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إمارة الشارقة 2004-1987 
ثقافة وتربية وتطور

بقلم د. إس دي كارنيك



راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم في العطلة

\\ مـــقـــال
\\ أعـــمـــال خـــيـــريـــة وأخـــبـــار

\\ خـــرائـــط الشـــبـــكـــة
\\ مـــراكـــز االتـــصـــال

هل تعلم؟
أن مجموعــة العربيــة للطيــران تســير أكثــر مــن 

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

هل تعلم؟
أن العربيــة للطيــران توفــر لكم مســاحة 

للقدميــن أكبــر مــن أي ناقلــة اقتصادية أخرى 
)32 إنش(

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

ورأس الخيمة
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اليوم الثاني 

فترة الصباح

بعد الظهر

فترة المساء

ــن إطــارًا  تفــرض ناطحــات الســحاب فــي ماينهات
مــن الحداثــة الصارمــة علــى مدينة فرانكفــورت، إال 
أنهــا تبقــى وجهــة تفتخــر بحاضرهــا كمــا تفتخــر 
العامــة  ويعــد  وتراثهــا.  وعراقتهــا  بماضيهــا 
النابغــة يوهــان فولفغانــغ فــون غوتــه مــن أشــهر 
أبنــاء المدينــة، كمــا يعتبــره الكثيــرون أعظــم 
توفــي  الــذي  غوتــه  ألمانيــا.  تاريــخ  فــي  كاتــب 
عــام 1832، بــرع فــي عــدد مــن المجــاالت، فهــو 
كاتــب مســرحي وشــاعر وكاتــب روائــي وعالــم 
وناقــد مســرحي إضافــًة إلــى مواهــب أخــرى. وكان 
غوتــه عبقريــًا مبتكــرًا غزيــر اإلنتــاج، ولإلبحــار فــي 
إنجازاتــه، تــم تحويــل مســقط رأســه فــي منطقــة 
إنينشــتات إلــى متحــف يحمــل إســم منــزل غوتــه.

مــازال المبنــى الجميــل لقاعــة األوبــرا القديمــة 
الموســيقى  لحفــات  يســتخدم  أوبــر"  "آلتيــه 
الكاســيكية بعــد أن انتقلــت أوبــرا المدينــة إلــى 
بنــاٍء حديــث فــي عــام 1951. بعــد دمــار الحــرب 
فــي  المبنــى  أعيــد تشــييد  الثانيــة  العالميــة 
عــام 1981 ليعــود إلــى أمجــاده الســابقة. الديكــور 
الداخلــي الجديــد ال يضاهــي فخامــة التصميــم 
األصلــي، ومــع ذلــك مــا زال قضــاء أمســية مــع 

األلحــان الكاســيكية يوفــر تجربــة ســاحرة.  

الصنوبريــة  الشــجرة  منشــأ  بافاريــا  تعتبــر 
ــي أصبحــت  ــاد والت ــاد المي ــي أعي ــن ف ــي تزي الت
معروفــًة فــي جميــع أرجــاء العالــم. ومنــذ القــرن 
الســادس عشــر طــور أحفــاد البافارييــن فنــون 
ــاد، ويتجلــى  تزييــن الشــجرة خــال موســم األعي
ــد الميــاد  ــدع المظاهــر فــي أســواق عي ــك بأب ذل
)كرسيتكيندشــيزماركت( التــي تقــام مــن أواخــر 
شــهر نوفمبــر إلــى نهايــة شــهر ديســمبر وهــي 

ــا. ــي ألماني ــاد ف ــواق األعي ــدم أس أق

إلى األعلى: منظر عام للمنطقة المالية

إلى اليسار: أسواق موسم أعياد المياد في ساحة رومربيرغ

إسـتـطـالع

تســير العربية للطيران 
رحلتين أســبوعيًا إلى 

فرانكفــورت من مراكش
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اليوم األول 

فترة الصباح

بعد الظهر

فترة المساء

خــال  النطــاق  واســع  دمــار  بفرانكــورت  لحــق 
توجهتــم  إذا  ولكــن  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
إلــى ســاحة رومربيــرغ ســتتعرفون علــى شــكل 
القــرون  خــال  عليــه  كانــت  الــذي  المدينــة 
الوســطى بأبوابهــا الخشــبية المزخرفــة التــي 
الســبيل  إلــى  إضافــًة  البيــوت  واجهــات  تزيــن 
الجميــل الــذي شــيد فــي عــام 1612 احتفــاالً بــزواج 
الملــك ماثيــاس مــن عائلــة هابســبرغ الملكيــة، 
وقــد تســبب الزحــام خــال المشــاركة الشــعبية 
ــبيل.  ــرار بالس ــاق أض ــاف بإلح ــاالت الزف ــي احتف ف
تقــع كاتدرائيــة كايــزردوم علــى بعــد مســافة 
بنــاء  وشــهد  رومربيــرغ.  ســاحة  مــن  صغيــرة 
القوطــي  الطــراز  علــى  المبنــي  األحمــر  اآلجــر 
 1867 عــام  ففــي  بالتحديــات.  حافــًا  تاريخــًا 
تــم  كمــا  بالكامــل،  وتهــدم  المبنــى  احتــرق 
ــن  ــة، ولك ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــره خ تدمي
الكاتدرائيــة لتعــود  بنــاء  أعيــد  فــي كل مــرة 

الســابق.  شــكلها  إلــى 

بوكنهايمــر  كايــن  شــارع  منطقــة  تعــرف 
ســتراس بلقــب "جــاز غــاس"، أي طريــق الجــاز، 
ويكتشــف الزائــر أن فرانكفــورت تتمتــع بعــدة 
ــب ثقافيــة وفنيــة، وأن للمدينــة وجــه آخــر  جوان
ــق األبنيــة الشــاهقة والمطاعــم  يختبــؤ وراء بري
الشــارع،  فــي  الجــاز  أنديــة  تصطــف  الفاخــرة. 
ــي  ــرض ح ــرون بع ــد تظف ــظ ق ــم الح وإذا حالفك
ــة  ــة مثالي ــا ألمســيٍة بافاري لموســيقى الجــاز. أم
منطقــة  فــي  المرصوفــة  الشــوارع  فتوفــر 

مباشــرًة  الســير  الثقافــة  عشــاق  علــى  يجــب 
علــى  )ميوزيومســوفر(  المتاحــف  مجمــع  إلــى 
ضفــاف نهــر مايــن. تصطــف المتاحــف والمعــارض 
الفنيــة علــى جانبــي النهــر ويعــد أهمهــا متحــف 
ــة  ــة الثاني ــرى المئوي ــل الذك ــذي احتف ــتيدل ال ش
متحــف  يضــم  مــارس.  شــهر  فــي  لتأسيســه 
ــة  ــال الفني ــن األعم ــعًة م ــًة واس ــتيدل مجموع ش
يوهانــس  الهولنــدي  الرســام  رائعــة  تشــمل 
إلــى أعمــال  فيرميــر لوحــة الجغرافــي، إضافــًة 
ــة  ــت. وإلضاف ــاس ورامبران ــامين ديغ ــة للرس فني
ــم  ــف يمكنك ــارة المتح ــة زي ــي لتجرب ــٍد تثقيف بع
يحتــوي  الــذي  الذكــي  التطبيــق  تحميــل 
شــرحًا  يقــدم  مســجل  صوتــي  تعليــق  علــى 
الفنيــة  اللوحــات  أهــم  مــن  مئــٍة  عــن حوالــي 

المتحــف.  فــي  الموجــودة 

والترفيــه  الســمر  عــن  فكــرة  ساخســنهاوزن 
التاريخيــة.  المدينــة  تلــك  فــي  الماضــي  فــي 
ــروبات  ــواع مش ــد أن ــوا أح ــم تذوق ــال تجولك وخ
التــي  الفرانكفورتــر  وسندويشــات  التفــاح 

المدينــة.  بهــا  اشــتهرت 
فيــا  مطعــم  هنــاك  رقيــًا  أكثــر  ولمــذاق 
ــذي يمثــل  ــي ال ــادي االتحــاد الدول ــون فــي ن ميرت
نموذجــًا رفيعــًا لفنــون الطهــي فــي فرانكفــورت 
ــر نجــوم  ويقــدم مأكــوالت علــى مســتوى معايي
ميشــلين ويتفنــن فــي ابتــكار مقبــات أمــوز-
ــة.  ــيكية األنيق ــا الكاس ــط الفي ــي محي ــوش ف ب

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار:
 مبنى تريانون بارتفاعه الشاهق؛ دار األوبرا القديم؛ البيوت 

النصف خشبية في الجزء القديم من فرانكفورت
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48 ساعة في 

فرانكفورت
قد تكون فرانكفورت عاصمة ألمانيا المالية، ولكن 
التعمق في صميمها يظهر جوانب أخرى تتعدى 

البنوك والشركات الكبرى

بقلم ويل شيروود

يقــع مركــز القــوة الماليــة فــي منطقــة األعمــال فــي مدينــة فرانكفــورت، 
التــي تعــد خامــس أكبــر المــدن فــي ألمانيــا، علــى نهــر الرايــن. وتســتحضر 
أبنيــة المدينــة الشــاهقة وناطحــات الســحاب تشــبيهًا بجزيــرة مانهاتــن فــي 
مدينــة نيويــورك، ومــن ذلــك التشــبيه جــاء لقــب "ماينهاتــن". فــي الحقيقــة، 
تحتضــن فرانكفــورت مقــر البنــك المركــزي األوروبــي، وواحــد مــن أكبــر مطارات 
ــذي  ــي( ال ــران، ودويتشــه بنــك )البنــك األلمان ــم مــن حيــث حركــة الطي العال
يقــع مقــره الرئيســي فــي برجيــن توأميــن هائليــن. اســتضافت فرانكفــورت 
ــر أكبــر معــرض ســنوي للكتــاب فــي العالــم إضافــًة إلــى  خــال شــهر أكتوب
فعاليــات أخــرى مثــل معــرض ألمانيــا الدولــي للســيارات الــذي يجــذب مليــون 
ــن  ــم م ــك، وبالرغ ــع ذل ــام. وم ــي كل ع ــة ف ــى المدين ــي إل ــر إضاف ــف زائ ونص
أهميتهــا التجاريــة، تحافــظ فرانكفــورت علــى الجــو الهــادىء الــذي تتمتــع 
بــه المــدن الصغيــرة، خافــًا ألماكــن مثــل لنــدن وباريــس، وتحفــل بعــدٍد مــن 
أهــم المتاحــف والمعــارض الفنيــة والمطاعــم الحائــزة علــى نجــوم ميشــلين. 

مشروع مشترك 
بين مجموعة فنادق 

25 ساعة وعامة 

المابس الشهيرة 
ليفايز يقدم 

مجموعًة متفاوتًة 
من الغرف تتراوح 

بمقاساتها من  
XL إلى مساحة 

صغيرة للنوم. وتم 
طاء الغرف بأطياف 

اللون األزرق المختلفة 
التي ابتكرتها شركة 

إنتاج الجينز الشهيرة. 
وصممت غرف الفندق 

لتعكس المراحل 
المختلفة في تاريخ 

شركة ليفايز الطويل، 

فيرى النزالء تحفًا 
من عدة أزمان، مثل 
صندوق الموسيقى 

الذي انتشر في 
خمسينيات القرن 

الماضي، أو السجاد 
المصنوع على 

الطراز السائد في 
السبعينيات. 

اإلقامة في فرانكفورت
فندق 25

إسـتـطـالع
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إلى األعلى: احتفاالت ديوالي في المملكة المتحدة

إلى اليسار )أسفل(: فوانيس ديوالي في أسواق مومباي

تســير العربية للطيران 
رحــات منتظمة إلى 
13 وجهــة في الهند 

من الشارقة

إكـتـشـف

بالنســبة للزائــر، فعيــد ديوالــي هــو مناســبة تنيرهــا األضــواء المتــأألة فــي 
كل مــكان تبعــث علــى الــدفء وتحفهــا روح إيجابيــة تســود فــي المجتمــع. 
ولعــل مشــهد اآلالف مــن األضــواء والشــموع والقناديــل تتهــادى علــى نهــر 
ــج فــي محيــط مدينــة فاراناســي يعلــق فــي الذاكــرة ليقتــرن بذكــرى  الغان
الهنــد كصــورة رمزيــة. يعتقــد الهنــود أن عبــور القناديــل للنهــر ووصولهــا 
إلــى الضفــة األخــرى هــو بشــرى لصاحــب القنديــل وأهلــه وأصدقائــه، وكأنــه 

رمــٌز ســحري لأمــل والتفــاؤل فــي بلــٍد ســحري.  

ديوالي حول العالم
سريالنكا

تحتفل ســريانكا بعيد ديوالي وتعتبره مناســبًة هامة، حيث تضاء 
القناديــل فــي المحات التجارية والمنازل وفي اجتماعات األهالي 

واألصدقاء. ولكن أغلب الســريانكيين يميلون إلى تجنب المبالغة 
فــي االحتفــاالت كما يفعل جيرانهم في القارة الهندية.

نيبال
في نيبال يطلق على ديوالي اســم تيهار. وفي أيام العيد يظهر 

المشــاركون في األعياد تبجيلهم آللهة الهندوس، كاكشــمي 
على ســبيل المثال، كما يحتفلون بالمناســبة بإظهار بوادر الود 

والمحبــة نحــو الحيوانات أيضً. في الحقيقة، يقوم النيباليون في 
اليــوم الثانــي للعيد )يعرف بـ كوكور تيهار( بتكريم الكاب وتقديم 

الهدايا إليهم. 

اإلمارات
في اإلمارات التي تعد ماذًا من الضرائب، تعرض الســلع، وخاصًة 

الذهب، بأســعار منافســة جدًا ضمن تنزيات موسمية. وبما أن 
الذهب هو واحد من الرموز الرئيســية في عيد ديوالي للتفاؤل 
والثروة وحســن الطالع، تعج منطقة بر دبي في األيام القليلة 

قبل المناســبة بالســكان المقيمين من أتباع الديانة الهندوسية، 
إضافًة إلى الســواح والزوار المتأملين بالجمع بين االحتفال بالعيد 

واقتناص صفقات الشراء. 

المملكة المتحدة
تعد مدينة ليســتر الواقعة في وســط انجلترا الوجهة األكثر نشاطً 

فــي المملكــة المتحدة لاحتفال بعيد ديوالي. يقيم في المدينة 
جالية هندية كبيرة، ويحضر حوالي 30٫000 مشــارك إلى الميل 

الذهبي، وهو شــارع في المدينة يتجمع فيه المحات التجارية 
الهندية وخاصة بائعو المجوهرات، إلقامة االحتفاالت في الشــوارع.



أشــكاالً وزخــارف تقليديــة تصنــع مــن طحيــن األرز وتوضــع علــى األرض تكريمــً 
لآللهــة الهندوســية الكشــمي التــي يعتقــد الهنــود أنهــا ترمــز إلــى االزدهــار 
والوفــرة. وعــادًة مــا يحفــل اليــوم األول باالزدحــام والمنافســة فــي شــراء 
الحلويــات والمابــس، وتقديــرًا ألهميــة المناســبة يقــوم البعــض بشــراء 
ــع  ــدة وتوزي ــس الجدي ــاء الماب ــى اقتن ــة إل ــً. وباإلضاف ــة أيض ــب والفض الذه
ــا  ــرة الهداي ــراد األس ــادل أف ــاء ويتب ــود روح العط ــات، تس ــوالت والحلوي المأك
ــة األخيــرة، أصبــح دنتيــراس )اليــوم األول للعيــد(  فيمــا بينهــم. وخــال اآلون
واألدوات  الكماليــات  مــن  والغاليــة  النفيســة  الســلع  لشــراء  مناســبًة 
الكهربائيــة المنزليــة إلــى المجوهــرات وحتــى الســيارات، ويعــد ذلــك مؤشــرًا 

ــم.  علــى انتشــار موجــة التوجــه االســتهاكي فــي جميــع بلــدان العال

إلى األعلى: تأخذ األلعاب النارية حيزًا كبيرًا في مظاهر االحتفال؛

إلى األسفل: في المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار في والية البنجاب، يضيء هذا الشاب 
السيخي الشموع على ضفة النهر

“بالنسبة إلى 
الهندوس، يعرف 

اليوم األول بدنتيراس 
حين يبدأ الكثيرون 

بنشاطات التسوق”
تقــام الطقــوس الرئيســية فــي اليــوم الثالــث، الــذي يتزامــن مــع أول 
أيــام الشــهر القمــري حيــن تعــم الظلمــة بغيــاب القمــر. وفــي ذلــك الوقــت 
يعتقــد الهنــدوس أن الكشــمي ســتطوف علــى المنــازل لتقــوم بتوزيــع 
أقســاٍط مــن الحــظ الســعيد؛ وقــد يبــرر ذلــك التقليــد الشــائع بتــرك األبــواب 
والنوافــذ مفتوحــة. ويرتــدي المحتفلــون أبهــى ثيابهــم وينشــغلون بإضــاءة 
القناديــل. تنتشــر آالف القناديــل المضــاءة فــي داخــل المنــازل وفــي األماكــن 

العامــة ليســود جــٌو ســحري خيالــي. 
ــوس  ــتعراض طق ــى اس ــز عل ــم التركي ــن، فيت ــن التاليي ــي اليومي ــا ف أم
الــوالء واإلخــاص فيمــا بيــن األشــقاء واألزواج والقيــام باألعمــال الخيريــة. 
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ــوا  ــواًء كان ــود، س ــد الهن ــرة عن ــة كبي ــي بأهمي ــد الديوال يحظــى عي
يتبعــون الديانــة الهندوســية أو الجاينيــة أو الســيخية. ويختلــف 
الهنــود علــى تفاصيــل أصــول نشــأة هذا العيــد حســب معتقداتهم. 
فــي الحقيقــة، يســود التنــوع واالختــاف فــي ذلــك ليعكــس التنــوع 
الســكاني والثقافــي الــذي تتمتــع بــه شــبه القــارة. يشــارك فــي 
االحتفــاالت التــي تقــام مــن 9 إلــى 13 نوفمبــر مئــات الماييــن عالميــً، 
ولكــن لــدى ذكــر المناســبة، تتســارع صــورة الهنــد إلــى األذهــان. 
ــى اللغــة السنســكريتية القديمــة،  ــي" إل يعــود أصــل االســم "ديوال
ويعنــي: صــف مــن األضــواء، وعلــى مــدى أيــاٍم خمســة تتنــوع مظاهــر 
االحتفــال، مــن األلعــاب الناريــة والتســوق والطقــوس الشــعائرية 
إلــى أداء الرقصــات وتبــادل الهدايــا إضافــًة إلــى إنــارة قناديــل الزيــت. 
ويطلــق علــى العيــد اســم ديبافالــي ومهرجــان األنــوار، ويعتبــره 

ــع  ــا يجم ــن م ــد. ولك ــام الجدي ــًة للع ــية بداي ــة الهندوس ــاع الديان أتب
االعتقــادات المختلفــة هــو الموضــوع األساســي للعيــد المتمثــل 
بفكــرة األنــوار، وعلــى وجــه الخصــوص انتصــار النــور علــى قــوى 

ــر.  ــى الش ــر عل ــار الخي ــة النتص ــة األزلي ــد الرمزي ــذي يجس ــام ال الظ
بالنســبة إلــى الهنــدوس، يعــرف اليــوم األول بـــ دنتيــراس حيــن 
يبــدأ الكثيــرون بنشــاطات التســوق. وفــي الليلــة التــي تســبق أول 
ــوم  ــر رس ــى تحضي ــًة إل ــا إضاف ــازل وتزيينه ــف المن ــم تنظي ــوم، يت ي
ــون مــن الفنــون الشــعبية التــي تضــم  ــي، وهــي ل ونقــوش رانغول

ديوالي
يتميز عيد األنوار في الهند بتعدد جوانبه وأشكاله في محاكاة 

للتعدد الذي تشتهر به الباد 

بقلم شيرانتي سينغوتا

إكـتـشـف

األيام 
الخمس 

لعيد 

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: يرتدي الجميع أجمل 
حللهم احتفاالً بالعيد؛ تطفو الشموع على نهر الغانج؛ 
تحضير رسوم ونقوش رانغولي استعدادًا للعيد؛ تتزين 

األبنية في فاراناسي باألضواء احتفاالً بديوالي



ــق فيــراري ذو الشــعبية الكبيــرة، ولقــد  ــى فري إل
ســائقي  ثنائــي  علــى  بتفوقــه  الكثيــر  صــدم 
مرســيدس فــي ثانــي ســباقات الموســم فــي 
فــي  آخريــن  انتصاريــن  ســاهم  كمــا  ماليزيــا. 
النقــاط،  لوائــح  علــى  القمــة  نحــو  اندفاعــه 
فريــق  لتفــوق  حــدًا  يضــع  أن  المحتمــل  ومــن 
مرســيدس. أمــا الســائق اآلخــر فــي فريــق فيــراري، 
ــًا  كيمــي رايكونيــن، فقــد أمضــى موســمًا مخيب
لآلمــال، ومــن المؤكــد أنــه يتطلــع إلــى إضافــة 

انتصــاٍر فــي الســباق إلــى رصيــده. 
ومــن المثيــر لاهتمــام أنــه فــي الســباقات 
الســت التــي أقيمــت فــي حلبــة يــاس مارينــا 
يتــذوق  لــم   ،2009 عــام  فــي  افتتاحهــا  منــذ 
طعــم النصــر فــي جوهــرة الصحــراء ســوى ثاثــة 
ــن(  ــون )مرتي ــرات( وهاملت ــل )3 م ــائقين: فيت س

ورايكونيــن )مــرة واحــدة(.

يمينًا إلى األعلى: لويس هاميلتون: بطل العالم الحالي

يسارًا إلى األعلى: تلعب مرافق الضيافة دورًا رئيسيًا خال 
فعالية الفورموال 1
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الـتـجـربـة

الفائــز  الثنائــي  خلــف  المنافســة  وتحتــدم 
وســائقه  فيــراري  وفريــق  مرســيدس  لفريــق 
ويليامــز  فريــق  أن  المتوقــع  فمــن  فيتــل. 
الــذي جمــع فالتيــري بوتــاس وفيليبيــه ماســا 
دانييــل  بــول،  ريــد  فريــق  ســائقي  ســيقارع 
ريكيــاردو ودانيــل كيفــات. وهنــاك ســائق آخــر 
جديــر بالمتابعــة وهــو ماكــس فيرشــتابن ذو 
الســبعة عشــرة ربيعــًا. أصبــح ماكــس أحــد ألمــع 
نجــوم عالــم الفورمــوال 1 بعــد أن قــدم عــددًا مــن 
المفاجــآت بســرعته وشــجاعته مــع فريــق تــورو 

)الثــور األحمــر(.   روســو 

هاملتون: "يا له 
من مكان رائع"
لويس هاملتون، المرشح األقوى 

للفوز في سباق 2015، مولع بحلبة 
ياس مارينا بعد فوزه مرتين في 

مشاركاته الست في سباق أبوظبي 
للجائزة الكبرى للفورموال 1. وكان 

بإمكانه تحقيق المزيد لوال انسحابه 
)حين كان متصدرًا( في سباقي 2009 
و2012. ويقول سائق فريق مرسيدس 

الذي ضمن لقبه الثالث في عام 2014: 
"أحب القيادة على المضمار في ياس 

مارينا، فالطقس مذهل، والمضمار 
رائع والمكان جميل جدًا. من المؤكد 

أن الحلبة كانت مائمة ألسلوبي 
في القيادة. وسيارة مرسيدس التي 

قدتها في سباق العام الماضي 
كانت واحدة من أفضل السيارات 

التي قدتها في حياتي؛ لقد كانت 
قيادتها مدهشة. ولكن كل سنة 

تختلف عن األخرى، وأنا في غاية 
الحماس للسباق". بعد فوزه بسباق 
العام الماضي، قال هاملتون معبرًا 
عن امتنانه للدعم الذي تلقاه: "أريد 
أن أوجه أكبر تعابير الشكر لجميع 
المشجعين لحضورهم من أماكن 

مشاركتهم  أحدثت  لقد  بعيدة؛ 
كبيرًا".  فارقًا 



تصــل الســباقات العشــرون فــي بطولــة العالــم 
للفورمــوال 1 إلــى ذروة اإلثــارة تحــت األضــواء مــع 
إقامــة الســباق فــي أبوظبــي فــي آخــر عطلــة 
ــر. اســتضافت  ــة األســبوع مــن شــهر نوفمب نهاي
باإلثــارة  مليئــة  منافســًة  مارينــا  يــاس  حلبــة 
لويــس  مرســيدس:  فريــق  فــي  زميليــن  بيــن 
فــاز  النهايــة،  فــي  روزبيــرغ.  ونيكــو  هاملتــون 
لقبــه  علــى  ليحصــل  بالســباق  هاملتــون 

الثالــث.  العالمــي 
هــل ينتظــر جمهــور المتفرجيــن علــى مدرجات 
الحلبــة ســباقًا مثيرًا مثل ســباق العــام الماضي؟ 
اإلجابــة: قطعــًا وبــكل تأكيــد. يبــدأ الســباق علــى 
ــر  ــه 5.5 كيلومت ــغ طول ــذي يبل ــع ال ــار الرائ المضم
يعنــي  وذلــك  الخامســة مســاًء،  الســاعة  فــي 
ــى وقــت  أن الســباق يتحــول مــن وضــح النهــار إل

غــروب الشــمس لينتهــي تحــت جنــاح الظــام. 

لقبــه  إلحــراز  يســتعد  هاملتــون  أن  يبــدو 
العالمــي الرابــع عقــب بدايــة ســاخنة لموســم 2015؛ 
فقــد تصــدر االنطــاق إحــدى عشــر مــرة، وفــاز ثمانية 
ــزة  ــباق جائ ــوزه بس ــباق. وبف ــي أول 14  س ــرات ف م
اليابــان الكبــرى مؤخــرًا، اســتطاع هاملتــون أيضــًا 
الوصــول إلــى 41 فــوزًا ليعــادل الرقــم القياســي 
األعلــى  مثلــه  يحملــه  الــذي  االنتصــارات  لعــدد 
الســائق ايرتــون ســينا. أمــا روزبيــرغ، فبالرغــم مــن 
منافســته الشــديدة فــي جميــع الســباقات، إال أنــه 

ــون.  ــازات هاملت ــاراة إنج ــتطع مج ــم يس ل
الســباق  ســائق  فيتــل،  سيباســتيان  قــام 
مــرات،  أربــع  المتــوج  العالــم  وبطــل  األلمانــي 
بمنــاورة مفاجئــة بتحولــه مــن فريــق ريــد بــول 

إلى األعلى: لقطة من نهاية سباق العام الماضي في 
حلبة ياس مارينا
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فعاليات الترفيه 
في الفورموال 1

دعــا المنظمون مجموعة من الفنانين 
المحلييــن والعالميين للترفيه بعد 

نشاطات السباق 

26 نوفمبر
ينضــم إلى المغني والكاتب الجزائري 
الشــاب خالد صاحب األغنية الشهيرة 

عالميــًا "ديدي" كل من المغني 
الشــعبي اللبناني فارس كرم 

والمغنيــة اإلماراتية أريام مع منتج 
الموســيقى اإللكترونية الدي جي 

ســعيد مراد إلحياء أمسية طرب عربية. 

27 نوفمبر
إنريكيه إغليسياس

يعود المطرب االســباني إلى اإلمارات 
ليتصدر حفات أمســيات الفورموال 1. 
يقــوم المطرب حاليًا بجولة عالمية 

للترويج أللبومه العاشــر، ومن المتوقع 
أن يحضر الســباق أيضًا بطلة التنس 

الروســية العالمية آنا كورنيكوفا، 
لينضمــا إلى مجموعة كبيرة من 

المشــاهير الحاضرين في السباق. 

28 نوفمبر
فلورنس أند ذا مشين

لمــع نجم المغنية البريطانية وزادت 
شــهرتها منذ آخر ظهور لها في 

اإلمــارات عام 2013. في الحقيقة، قد 
يكــون أداؤها كأول أنثى تتصدر عروض 

مهرجان غاســتونبيري في الصيف 
الماضي مؤشــرًا على نمطها الطليعي 

ومكانتها الثقافية.

كريغ دافيد
ســيقوم نجم الريذم والبلوز اإلنجليزي 

بــأداء عرضه أمام ضيوف صالة آمبر 
الونج الحصرية مع أشــهر أغانيه مثل 

و"ووكينغ أواي" و"7 ديز".

29 نوفمبر
بلر

بعد تلقي اســتقبال كبير عقب إطاق 
الفرقة ألول ألبوم منذ أكثر من عشــر 

ســنوات، سيقوم فنانو فرقة البوب 
البريطانــي بأداء عرضهم للجمهور في 
أبوظبي وتقديم مختارات من ســجلهم 

الحافل باألغاني الشهيرة. 

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة:  
www.yasmarinacircuit.com



الـتـجـربـة



إضافًة إلى المتعة في متابعة آخر سباقات الموسم، ستشهد 
أبوظبي عددًا كبيرًا من فعاليات الترفيه الحية التي تناسب 

جميع األذواق، من عشاق رياضة السيارات وغيرهم.

بقلم آندي هولبري

من 
يستعد 

لقمة اإلثارة 
في سباق 

الفورموال 1؟
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ــم  ــن المطاع ــرة م ــارات كثي ــر خي ــة وتتوف المدين
بأســعار  لذيــذة  بحريــة  وجبــات  تقــدم  التــي 

الكورنيــش. امتــداد  علــى  معقولــة 
تتوفــر المواصــات العامــة فــي اإلســكندرية 
ويبــرز منهــا التــرام الكهربائــي أو "الترومــواي" 
بلونيــه األصفــر واألزرق. أسســت شــبكة التــرام 
ولكــن  عشــر  التاســع  القــرن  ســتينيات  فــي 
التــرام  الســكندرى مــازال يســتعمل  المجتمــع 
وســائل  إلــى  باإلضافــة  الحاضــر  الوقــت  حتــى 

األخــرى.  المواصــات 
االســكندر  أن  مفادهــا  شــائعات  تــدور 
ــي  ــة. وف ــدران المدين ــن ج ــون بي ــي مدف المقدون
حيــن لــم يكتشــف المنقبــون موقــع ضريحــه، 
أدت  التــي  الظــروف  تتكــرر  أن  البعــض  يتأمــل 
إلــى اكتشــاف ســراديب القبــور األثريــة بمحــض 
الصدفــة. ومــن يعلــم فقــد يســقط حمــار آخــر 
فــي حفــرٍة أخــرى تكشــف عــن جوانــب هامــٍة جــدًا 

والحافــل.   الغنــي  اإلســكندرية  تاريــخ  مــن 

إلى األعلى: الحنطور الشهير؛

إلى اليمين: كورنيش اإلسكندرية؛

الصفحة المقابلة: قلعة قايتباي

تســير العربية للطيران 
رحالت يومية إلى 

اإلســكندرية من الشارقة

مأكوالت رائعة
السمك سوق 

بإدارة  البحرية  مأكوالت  مطعم 
السمك  اختيار  لرواده  يتيح  يونانية 
السمك  صيادو  يحضره  الذي  الطازج 

طريقة  إلى  الطهاة  وتوجيه  يوميً 
المطعم  يتمتع  المفضلة.  التحضير 

البحر  على  بإطالته  رائعة  بمناظر 
قايتباي.  وقلعة  المتوسط  األبيض 

ستيفانو مطعم 
فورسيزونز  فندق  في  المطعم  يقع 
الشهية  األطباق  وتبرز  اإلسكندرية 

األصيل  المطبخ  روعة  العصرية 
المطعم  ويتميز   إيطاليا.  لجنوبي 
خاص. بشكل  المشوي  باألخطبوط 
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تــم اكتشــاف ســرداب مقابــر كــوم الشــقافة مــن 
ــر كــوم الشــقافة  ــز مقاب ــي. تتمي العهــد الرومان
واإلغريقيــة  الفرعونيــة  الثقافــات  بتداخــل 
إلــى  القبــور  تاريــخ بعــض  والرومانيــة. ويعــود 
ــي  ــر حوال عــام 200 قبــل الميــاد. تحتضــن المقاب
ــزول علــى الســلم اللولبــي  ــة، وبالن ــة جث ثاثمئ
إلــه  آلنوبيــس،  صنميــن  المدخــل  علــى  نجــد 
الموتــى عنــد اإلغريــق، إضافــًة إلــى رســوم توضــح 
تحنيــط أوزيريــس، إلــه البعــث والحســاب عنــد 

الفراعنــة. قدمــاء 
لتاريــخ  مقدمــة  أفضــل  علــى  وللحصــول 
المدينــة، يمكــن للســائح أن يتجــول فــي ردهــات 
التنــوع  علــى  يطلــع  الوطنــي حيــث  المتحــف 

التــي خلفتهــا كل  اآلثــار  الحضــاري مــن خــال 
حقبــة تاريخيــة. يقــع المتحــف فــي قصــٍر فاخــر 
خصــص  حيــث  اإليطالــي  الطــراز  علــى  مبنــي 
الطابــق  وخصــص  الفرعونيــة،  لآلثــار  طابــق 
فيمــا  والرومانيــة،  اإلغريقيــة  للتحــف  األرضــي 
البيزنطيــة  للفنــون  العلــوي  الطابــق  خصــص 
لإللــه  البــارز  التمثــال  ويقــدم  واإلســامية. 
اإلغريقــي حربوقــراط وهــو يلــوح بإصبعــه حــول 
الحضاريــة.  المؤثــرات  لتنــوع  رائعــً  مثــاالً  فمــه 
الفرعونــي  اإللــه  مامــح  الصنــم  علــى  تظهــر 
حــورس، فيمــا تبــرز تفاصيــل البنيــة الجســمانية 
المعاييــر الجماليــة للثقافــة الهيلينيــة التــي 

القديمــة.  اليونــان  فــي  ســادت 

معبــد  مــن  متبــٍق  عمــوٍد  آخــر  ويمنحنــا 
الســيرابيوم المعــروف بعمــود الســواري، الــذي 
لمحــًة  بومبــي،  بعمــود  قديمــً  يعــرف  كان 
ــد  ــيد المعب ــي. ش ــود الرومان ــن الوج ــيطًة ع بس
تكريمــً لامبراطــور ديوكلتيانــوس، ويبلــغ ارتفاع 
العمــود حوالــي ثاثيــن متــرًا ليظهــر بشــكٍل بــارز 
فــي مفارقــة طريفــة بيــن الماضــي العريــق الــذي 
يمثلــه والحداثــة الواضحــة فــي األبنيــة التــي تمــأ 

أفــق اإلســكندرية.
البحــر  الجغرافــي علــى ســاحل  وبموقعهــا 
وثيقــً  ارتباطــً  اإلســكندرية  ترتبــط  المتوســط 
تأخــذ  متوقــع،  هــو  وكمــا  البحريــة.  باألعمــال 
ــاة  ــي حي ــً ف ــً مركزي ــة موضع ــوالت البحري المأك

يعتبــر فندق 
فورســيزونز من 

أفخــر الفنادق في 
المدينــة ويقع 

في وســط شارع 

الكورنيــش. يضم 
الفندق بركة ســباحة 

داخلية ألشــهر 
الشــتاء إضافًة إلى 
بركــة خارجية تطل 

علــى البحر األبيض 
المتوســط، كما 

يتمتــع مجمع 
الفندق بشــاطئه 

الخاص علــى البحر 
الذي يضــم مطعم 

السمك  وردهة 
)مطعــم فيش 

اإلقامة في اإلسكندرية
فندق فورسيزونز 
اإلسكندرية بسان 

ستيفانو

حيث  والردهة( 
يمكــن الحصول 

على ألــذ المأكوالت 
البحريــة الطازجة. 

ويوفــر الفندق 
أيضــً منتجعه 

الصحــي الخاص 
وخدمــة موظفي 

الكونســيرج وثاث 
وخمسة  ردهات 
مطاعــم إضافية 

كمــا يوجد مدخل 
ومباشر  خاص 
للفنــدق يصله 

بمركــز حديث 
للتسوق.

عـطـلـة
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المعمــاري.  والنمــط  المقاهــي  فــي  األوروبــي 
ولكــن الظــروف تغيــرت بشــكٍل كبيــر منــذ قيــام 
الثــورة فــي عــام 1952، وأصبــح للمدينــة إيقــاع 
آخــر ووجــه آخــر. وبالرغــم مــن كل الظــروف مــا 
زالــت اإلســكندرية مركــزًا حضريــً ينبــض بالحيــاة 
ــر، وخاصــًة  ــاٍل ســياحي كبي ــع بإقب ووجهــة تتمت
ــون  ــن يبحث ــرة الذي ــكان القاه ــى س ــبة إل بالنس
ــش  ــذب كورني ــف. يج ــرارة الصي ــن ح ــاذ م ــن م ع
الســاحل  يحــاذي  الــذي  الشــهير  اإلســكندرية 
مئــات الســواح الذيــن يتوافــدون إلــى الشــاطىء 
وتراهــم يتســكعون علــى المســار الشــاطئي. 

كانــت اإلســكندرية موطــن أكبــر مكتبــٍة فــي 
العالــم القديــم، ويعتقــد المؤرخــون أنهــا تدمــرت 
إثــر حريــق فــي عهــد يوليــوس قيصــر. تــم إعــادة 
أنهــا  اإلســكندرية بتكلفــٍة قيــل  بنــاء مكتبــة 
وأصبحــت  أمريكــي،  دوالر  مليــون   220 بلغــت 
ــي  ــراز العالم ــن الط ــة م ــوم والثقاف ــزًا للعل مرك

يعــج بالطــاب والباحثيــن.
والمأكــوالت  الجميلــة  الشــواطىء  تجــذب 
األوروبــي  المعمــاري  والنمــط  اللذيــذة  البحريــة 
مايميــز  ولكــن  المدينــة.  إلــى  الســواح  أفــواج 
اإلســكندرية بالفعــل هــو تاريخهــا الحافــل، إذ مــر 

علــى المدينــة تنــوٌع حضــاري ثقافــي واســع: مــن 
العــرب  إلــى  والبيزنطييــن،  والرومــان  اإلغريــق 
ــون  ــى نابلي ــوالً إل ــن، وص ــك والعثمانيي والممالي
تقــف  اإلســكندرية  تــزال  ومــا  والبريطانييــن، 

شــاهدًا حيــً علــى تاريخهــا الغنــي.
فــي عــام 1900 ســقط حمــار فــي حفــرٍة فــي 
ســقوطه  ســبب  عــن  البحــث  وخــال  الطريــق، 

إلى األسفل: عمود السواري

يمينًا إلى األسفل: قصر المنتزه

أهم النشاطات
جامع أبو العباس المرسي

يتميز المســجد األكبر في المدينة 
بأرضيتــه الرخامية ونوافذه المزينة 
بالزجــاج الملون، ويعود تاريخ بنائه 

الحالي إلى العقد الســابع من القرن 
الثامن عشــر. بني الجامع تكريمً 

لذكرى العالم المتصوف األندلســي 
أبــو العباس، ويوجد ضريحه في حرم 

المسجد.

قلعة قايتباي
على بعد مســافٍة قصيرة من موقع 

منارة االســكندرية األسطورية التي 
كانت واحدة من عجائب الدنيا الســبع، 

تقف قلعة قايتباي شــاهدًا على 
األهمية العســكرية للمدينة. أصبحت 

القلعة األثرية وجهًة ســياحية يقصدها 
شــباب المدينة وزوارها لاستمتاع 

بالمناظر الرائعة لســواحل المدينة. 

قصر المنتزه
كان قصــر المنتزه مقرًا للعائلة 

المالكــة في مصر خال فصل الصيف، 
ويقــع ضمن حدائق المنتزه المفتوحة 

للعموم مقابل رســم بسيط. توفر 
الحدائــق المنمقة والواجهة البحرية 

مــاذًا جميًا ألفواج الزوار الذين 
يقصدونهــا كمتنفس بعيدًا عن صخب 
المدينة وازدحام شــوارعها، وخاصًة في 

نهاية األسبوع.

عـطـلـة
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فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره، وفــي عــام 
331 قبــل الميــاد، أســس اإلســكندر المقدونــي 
ــط  ــض المتوس ــر األبي ــاحل البح ــى س ــًة عل مدين
حملــت اســمه لتصبــح العاصمــة الجديــدة لمصــر. 
كانــت اإلســكندرية موقــع لقــاء كليوباتــرا بمــارك 
أنطونيــوس، ويمكــن مشــاهدة اآلثــار الفرعونيــة 
ــنة  ــى 7000 س ــخ إل ــاق التاري ــي أعم ــود ف ــي تع الت
ــكندرية  ــة. واإلس ــاء المدين ــي أرج ــاد ف ــل المي قب
تقــف  حيــث  وثقافــي  وحضــري  تجــاري  مركــز 
اليهوديــة  والمعابــد  األرثودوكســية  الكنائــس 
إلــى جانــب المســاجد. كمــا تبــدو آثــار الوجــود 

“سقط حمار في 
حفرٍة، وخالل 

البحث عن سبب 
سقوطه تم 

اكتشاف سرداب 
مقابر كوم 

الشقافة من العهد 
الروماني”
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االسكندرية
تبــث المدينة الســاحرة روح الحياة في 

الجوانــب المتعــددة لتاريخها الثري

بقلــم بيتر فيلي

عـطـلـة
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استكشفوا كل األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

ميدوسا في اإلسكندرية
لمعرفة المزيد عن اإلسكندرية، عاصمة البطالمة السابقة، إقلبوا الصفحة.

\\ عـــطـــالت
\\ اســـتـــكشـــاف

\\ تـــجـــارب
\\ اســـتـــطالع

تعود لوحة الفسيفساء في الصورة 
إلى عصر البطالمة عندما حكم مصر 

ساللة من الملوك اليونانيين.

اعتقد قدماء اإلغريق أن النظر 
المباشر إلى عيني ميدوسا يحول 

الرجال إلى حجارة.

يمكنكم مشاهدة لوحة 
الفسيفساء المصورة أعاله في 

متحف اإلسكندرية الوطني. 





مــقــابــلــة

الكرفس  ريموالد  صلصة  مع  بالدبس  المنقوع 
ولحم  اللبنة؛  مع  الخضار  ويخنة  الصودا؛  وخبز 
كتف رضيع الخروف. ومن قائمة الحلويات لطالما 
مفضلة  الحمراء  والفواكه  التفاح  فطيرة  كانت 

لدي، ألنها تذكرني بطفولتي. 

« أسلوبه في الطهي...
في  اإللهام  من  وكثيرًا  متعة  أجد  أني  مع 
تحضير وصفات المأكوالت البريطانية والفرنسية 
الكالسيكية، أحاول على الدوام أن أبتكر بإدخال 
مستوحاة  طهي  وأساليب  جديدة  منتجات 
مثل  فيها،  مطاعم  اففتحت  التي  البالد  من 

اسطنبول وهونغ كونغ ودبي. 

« تصنيف دبي بالمقارنة مع أرقى 
وجهات المأكوالت الراقية في العالم...

توافدوا  قد  الطهاة  أعظم  أن عدد كبير من  بما 
ومستويات  المطاعم  جودة  تتحسن  دبي،  إلى 

نوعيتها بشكٍل مستمر.

« تعديل الوصفات لتوافق المذاق في 
اإلمارات...

لقد عدلت بعض أطباقي الكالسيكية باستخدام 
البارزة  األطباق  ومن  أوسطية.  شرق  مكونات 
المحضر  المشوي  الدجاج  المأكوالت  قائمة  على 
بتوابل راس الحانوت مع الجزر إضافًة إلى حلوى 
كريم  آيس  مع  نقدمها  التي  بودينغ  توفي 

بنكهة التمر.  

مطاعم الشيف المفضلة
يخبرنا الشــيف توم ايكينز عن مطاعمه المفضلة في لندن

الفطــور: "أحــب الذهاب إلى مطعم إليكتريك هاوس في غرب 
لندن لتناول وجبة البرانش يوم األحد مع شــريكتي وابنتي 

الطفلتين".

الغداء: "ذهبت مؤخرًا إلى مطعم كيتي فيشــر في منطقة 
شــيبارد ماركت مع ماثيو فورت. كانت تلك هي المرة األولى 

التي أتناول مجبًة مع أحد أشــهر نقاد المطاعم". 

العشــاء: وجهتي المفضلة لتناول وجبة العشاء واالسترخاء 
هــي مطعــم تايبينغ روم في فندق تاون هول. الجو ودي 

وخالــي مــن التكلف، وفي أغلب األحيان تحتوي قائمة المأكوالت 
على مفاجآت لطيفة".

على الصفحة المقابلة: سمك الهلبوت مع األرضي شوكي 
والبطاطس والروبيان في مطعم "بوتس بانز أند بوردز"



عشاء اجتماعي مع 
توم ايكينز

يطلعنا الشيف البريطاني الشهير على خبراته في المشهد المرموق لعالم 
المأكوالت الراقية في لندن وعن مشروعه الجديد في دبي

بقلم شيرانتي سينغوبتا

الحائز  البريطاني  الشيف  ايكينز،  توم  اشتهر 
المأكوالت  بتقديم  ميشلين،  نجمة  على 
افتتح  الفريد.  بأسلوبه  الحديثة  الفرنسية 
بوردز"  أند  بانز  "بوتس  مطعمه  توم  الشيف 
ويقدم  دبي،  في  وألواح(  ومقالي  قدور  )أي: 
المطعم فكرة المشاركة. عمل توم مع مشاهير 
وجول  كوفمان  بيير  مثل  الفرنسيين  الطهاة 
مطعمه  يفتتح  أن  قبل  بوييه  وجيرار  روبوشون 
تشيلسي  منطقة  في  كيتشن"  "تومز  الخاص 
السادسة  2006. وفي سن  لندن عام  الراقية في 
بريطاني  شيف  أصغر  توم  أصبح  والعشرين، 
الوقت  وفي  ميشلين.  نجمتي  على  يحصل 
الحالي، يدير توم مطاعمه في اسطنبول وهونغ 
كونغ، إضافًة إلى عدد من المواقع المرموقة في 
المملكة المتحدة. التقينا بالشيف توم ليحدثنا 

عن أحدث مطاعمه في دبي. 

« بوتس بانز أند بوردز...
المطعــم مبنــي علــى مبــدأ المشــاركة؛ ونتطلــع 
إلــى إحيــاء الجــو الــودود لمائــدة األســرة الكبيــرة 
المأكــوالت  جميــع  تقديــم  يتــم  الســعيدة. 
الموجــودة علــى قائمــة الطعــام فــي قــدور أو 
العائلــي  النمــط  علــى  لــوح،  علــى  أو  مقالــي 
ليتمكــن ضيوفنــا مــن المشــاركة، ومــن هنــا 

جــاءت فكــرة اســم المطعــم.

« أطباق أساسية على قائمة الطعام...
مع  يقدم  الذي  األسود  الحبار  بتيمبورا  أنصح 
األيولي  وصلصلة  والكزبرة  الحار  الفلفل 
وصفار  الزيتون  وزيت  الثوم  من  )مصنوعة 
السلمون  وسمك  الليمون(؛  وعصير  البيض 
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كاسا ديلالرتيه
بودروم، تركيا

تطورت فكرة الفندق الفاخر كنتيجة طبيعية لشــغف زوجين 
متقاعديــن في جمــع القطع الفنية التركية األصيلة، ليصبح 
تجســيدًا لحماســة شخصين للترويج للتراث الثقافي للبالد. 

ســتحظى األعمال الفنية األصلية في كل غرفة من غرف الفندق 
على تقدير عشــاق الفن، إضافًة إلى فرصة اســتخدام اليخوت 

الخاصة بالفندق الستكشــاف بحر إيجة أو حتى استكشــاف مصدر 
لإللهــام يغذي ميولهم الفنية. 

T: +90 252 367 1848 

www.casadellartebodrum.com

لي سوترا
مومباي، الهند

يفتخر فندق لي سوترا بنفسه كـ"أول فندق للفنون 
في الهند". تم تأسيس الفندق على فلسفة مبنية 

على تمثيل ألفات السنين من التاريخ والتراث الهندي 
من خالل أعمال الفن المعاصر؛ ويوجد معرض فني في 

موقع الفندق باإلضافة إلى ست عشرة غرفة صممت كٌل 
منها بشكل فريد وكانت نتائج ذلك مذهلة.

T: +91 022 6442 0000

www.lesutra.com

فندق نايتسبريدج
لنــدن، المملكة المتحدة

قامــت كيت كيمب، التي تدربت على نحٍو 
مســتقل في فنون التصميم، بتزيين 

المناطق المشــتركة والمفتوحة في تلك 
الواحــة الفنية بأعمال فنية أصلية من 

إبــداع فنانين بريطانيين. تتميز كل غرفٍة 
بتصميمها المنفرد المتأثر بشــكٍل كبير 
بــذوق كيت كيمب البريطاني بامتياز؛ إنه 

انتصــار مرح ودافىء على األفكار المتكررة. 

T: +44 20 7584 6300

www.firmdalehotels.com

تنوير فني على بحر إيجة

جماليات 
هندية

الطابع اإلنجليزي 
اإلستثنائي في 

أفضل تجلياته
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خدمات الغرف
يتوفر العديد من الخيارات لعشاق الفنون تمكنهم من 

الجمع بين شغفهم الفني وإقامة في فندق فاخر

بقلم بيتر فيلي

خــدمــة الــغــرف
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لــقــطات

اليوم
1 نوفمبر1993

بدأ تنفيذ اتفاقية 
ماستريخت التي 

سميت على مقاطعة 
في هولندا حيث 

تم توقيع االتفاقية، 
وشهدت إنشاء عملة 

أوروبية موحدة تحت 
اسم اليورو. وقد حددت 

الشروط األولية أن الدول 
األعضاء تلتزم بنسبة 

دين عام ال تتعدى 
مستوى 60% من ناتجها 

المحلي اإلجمالي.

تطبيقات 
السفر 

  Layout يتيح تطبيق
المستقل الذي يقدمه 

مبتكرو إنستاغرام، 
تصنيف صور الرحالت 

والسفر في مونتاجات 
فنية، وحتى التحكم 

بالتأثيرات الخاصة. أما 
 WifiMapper تطبيق

فهو قاعدة بيانات 
تضم أكثر من 500 

مليون شبكة حول 
العالم لتضمن لكم أن 

ال تكونوا بعيدين عن 
شبكات النقاط الساخنة 

أينما كنتم.

قائمة موسيقية تقيم فرقة الهيب هوب األمريكية التجريبية شاباز 
باالسز حفاًل غنائيًا في اسطنبول يوم 13 نوفمبر. وقد اتفقت مجلة رولنغ 

ستون مع وصف الفرقة لنفسها بـ "إيقاع وأصوات وكأنها هبطت للتو 
من مركبة الكائنات الفضائية"؛ يمكننا توقع المزيد من التميز المبدع.

قراءة
تم ترشيح رواية الصياد 
)ذا فيشرمان( للكاتب 

تشيغوزي أوبيوما للفوز 
بجائزة بوكر المرموقة 
لألعمال الروائية باللغة 

اإلنكليزية. وتتبع الرواية 
قصة أربعة إخوان في 

نيجيريا خالل عقد 
التسعينات من القرن 

الماضي.

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

 تأسيس االتحاد
 األوروبي

وقفة في مدينة: عمان
12 ساعة

نشاط - زيارة القلعة تتربع 
القلعة على أعلى جبل 
في مدينة عمان وتتمتع 

بمناظر رائعة وأعمدة 
دوريسية عمالقة إضافًة إلى 

آثار هيكل هرقل الروماني 
الذي يعود تاريخه إلى 

حوالي سنة 161 ميالدي. 

زيارة - المدرج الروماني  
شيد المدرج على جانب 
جبل في القرن الميالدي 

الثاني، وكانت عمان 
حينئٍذ مدينة رومانية 

باسم فيالدلفيا. وقد تم 
ترميم المدرج عام 1957 

ويتسع لـ 6000 متفرج.

طعام - مطعم 
كانتالوب يقع المطعم 
على شرفة مطلة على 

المدينة القديمة، وهو 
مكان عصري يقدم 

األطباق األوروبية الراقية 
في بيئة لطيفة توفر 

الراحة واالسترخاء. 

تسوق - البلد يطلق 
أهل المدينة على 

مناطق األسواق وشوارع 
المدينة القديمة "البلد" 
حيث توجد أسعار أكثر 
منافسًة من المناطق 
السياحية، فاستعدوا 

لصفقات جيدة. 
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طريقتان 
لتجربة نمط حياة 
الرجل اإلنجليزي 

المحترم

1
 تفصيل بدلة في 
 شارع سافيل رو 
يجب على أي رجل 
إنجليزي محترم أن 

يمتلك سترة سهرة 
أنيقة. اشتهر شارع 
سافيل رو في لندن 

بمحالت الخياطة التي 
تفصل البدل لعمالئها. 

 حضارة وادي السند 
ازدهر وادي السند فيما أصبح 
اآلن باكستان و شمال غرب 
الهند في الفترة بين 3٫300  

إلى 1٫700 قبل الميالد. ويعتقد 
أن عدد سكان المنطقة 

حينئٍذ بلغ خمسة ماليين 
نسمة، كانوا يتمتعون 

بمستوًى عاٍل من الظروف 
المعيشية، كتوفر شبكات 
الصرف الصحي على سبيل 
المثال. ويعرف عن السكان 
مهاراتهم في عدة مجاالت، 

كصناعة المجوهرات واألعمال 
المعدنية إلى جانب تقدمهم 
في العلوم وفنون العمارة. 
ويعتقد المؤرخون أن تلك 

الحضارة بدأت بالتدهور 
بالتزامن مع انحسار موارد 

المياه وجفافها. 

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

سبيكتر  - تلعب الممثلة الفرنسية دور "فتاة 
بوند" الجديدة في آخر أفالم العميل 007 الذي بدأ 
عرضه خالل الشهر الحالي، وتقوم ليا بأداء دور 

مادلين سوان. 

اقتباس - "لقد دخلت )عالم التمثيل( ألتجنب 
االلتزام بساعات العمل الطويلة في المكتب. 

أحب فكرة العمل بغاية الجدية لفترٍة معينة، ثم 
اإلنقطاع عن العمل لفترة طويلة جدًا".

لـيـا سـيـدو 

رحلة إلى 
كاراكورام 

بدأت قصة أعلى طريق في باكستان، وربما في العالم أيضًا، في عام 
1959 حين تم االتفاق مع الصين من أجل العمل المشترك إلنجاز المشروع 
الطموح. يصل الطريق السريع المذهل باكستان مع طريق الحرير ويمتد 

على مسافة 1٫300 كيلومتر قاطعًا سلسلة جبال كاراكورام التي تمتد 
بين باكستان ومقاطعة سنجان )سينكيانغ( الصينية. 

تحت العدسة

طرائف - مصمم األزياء 
الشهير  الفرنسي 

هو  لوبوتان  كريستيان 
أيضًا عراب ليا سيدو، وحين 
كانت في الثانية عشر من 

العمر حصلت على أول 
زوج من األحذية ذات النعل 

التي اشتهرت بها  األحمر 
لوبوتان. عالمة 

دليل في 
دقيقة واحدة 

1

2
 تناول وجبة العشاء 

 في مطعم آيفي 
تم مؤخرًا تجديد 

المطعم الشهير الذي 
تـأسس في غرب لندن 
في عام 1917، وقد جذب 

المطعم عددًا كبيرًا 
من النبالء اإلنجليز عبر 

تاريخه، مثل لورنس 
أوليفييه ونويل كاوارد.  
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فـعـالـيـات

المكان: دبي اإلمارات العربية المتحدة
امتحان للقوة والعزيمة والقدرة على التحمل في 
سباق ترايثلون المؤلف من سباحة لمسافة 1,9 
كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 90 كيلومتر، 
والجري لمسافة 21,1 كيلومتر.
www.dubai-tri.com

بطولة دبي الدولية للترايثلون
14 نوفمبر

المكان: أمستردام، هولندا
منحوتات وأعمال الفن التركيبي وفنون اإلسقاط الضوئي لفنانين 
معاصرين ستنير العاصمة الهولندية في ليالي الشتاء المظلمة.  

www.amsterdamlightfestival.com

مهرجان أمستردام لألضواء
28 نوفمبر – 17 يناير

المكان: الدوحة، قطر
المعرض الفردي األول في منطقة الخليج للفنان 
البلجيكي الشهير لوك تيومانز، ويقدم سلسلًة 
من اللوحات ومجموعة أرينا الجديدة من األعمال 
المبتكرة خصيصًا لهذا المعرض. 
www.qm.org.qa

لوك تيومانز "التعصب"
حتى 30 يناير

المكان: والية 
راجستان، الهند

تشمل النشاطات 
الكثيرة في المعرض 

تجارة المواشي 
وسباقات الجمال 

ومسابقات العمائم 
والشوارب، إضافًة 

إلى عروض الرقصات 
الفلكلورية.

www.
rajasthantourism.

gov.in

معرض الجمال في بوشكار
19-25 نوفمبر

airarabia.com
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جدول 
الفعاليات 

المكان: الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
يستضيف مسرح المجاز حفاًل موسيقيًا للفنان العالمي 

األمريكي ذو األصول اليونانية ياني ليمتع جمهوره 
بمقطوعاته الموسيقية الشهيرة ويقدم لهم ألبومه 

www.yanni.com .السابع عشر إنسبيراتو

حفل موسيقي للفنان ياني 
6 نوفمبر

المكان: الشارقة، 
اإلمارات العربية 

المتحدة
معرض الكتاب 

األشهر في العالم 
العربي يستقطب 

أكثر من 1٫256 من دور 
النشر من 59 دولة. 

www.
sharjahbookfair.

com

معرض الشارقة الدولي للكتاب
4-14 نوفمبر

المكان: دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

يقدم المعرض أحدث 
المنتجات في عالم الطيران 
العسكري والمدني، ويعتبر 

معرض دبي للطيران 
الحدث األكبر من نوعه 

في العالم. حقق المعرض 
رقمًا قياسيًا في عام 2013 

عندما تم تسجيل طلبات 
بقيمة 206٫1 مليار دوالر 

أمريكي. ومع أن دخول 
المعرض متاح للمختصين 

بقطاع الطيران فقط، 
يمكن للجمهور االستمتاع 

بعروض الطيران المثيرة 
من منطقة سكايفيو 

غراندستاند.
www.dubaiairshow.

aero

معرض دبي للطيران 
8-12 نوفمبر

المكان: اسطنبول، تركيا
تشهد الدورة العاشرة من المعرض الفني اإلقليمي 
الرائد مشاركة أكثر من مئة صالة عرض فنية من أربع 
وعشرين دولة. 
www.contemporaryistanbul.com

اسطنبول المعاصرة
12-15 نوفمبر
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القائمة المختصرة
مقتطفات وأفكار وحقائق عن السفر والناس والتاريخ والفعاليات

باكستان ضد إنجلترا 
تستضيف أبوظبي والشارقة ودبي مواجهة حامية بين اثنين من أقوى فرق العالم في الكريكيت

\\ فـــعـــالـــيـــات
\\ لـــقـــطات
\\ خـــدمـــة 

\\ مـــقابـــلـــة

في آخر لقاء جرى بين إنجلترا وباكستان في 
اإلمارات العربية المتحدة في عام 2012، خسر 

الفريق اإلنجليزي بنتيجة 0-3.

تدخل باكستان أجواء المقابلة 
كمرشح أقوى كون فريقها لم يخسر 

في اإلمارات منذ عام 2009.

بإمكانكم متابعة اإلثارة حتى 30 نوفمبر. 
لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة 

www.cricbuzz.com :الموقع





في هذا 
العدد

اإلسكندرية  16
المتوسط،  استطالع عن عروس 

والحاضر  الماضي  من  لقطات 

سباق الجائزة الكبرى   22
 في أبوظبي
في  الختامي  للسباق  االستعداد 
2015 1 لعام  موسم الفورموال 

جدول الفعاليات   6
مختارة  فعاليات 
الشهر خالل 

8  لقطات
وأفكار  مقتطفات 
السفر  عن  وحقائق 
والتاريخ والناس 

10  أضواء على الفنادق
لمحات عن بعض 
الفريدة الفنادق 

مقابلة   12
البريطاني  الشيف 
ايكينز توم  الشهير 

ديوالي  26
األنوار  مهرجان 
الهند في 

36  مقال
إمارة الشارقة 2004-1987 
وتطور وتربية  ثقافة 

38  أخبار
والتطورات  األخبار  أحدث 
العربية  شركة  في 
للطيران

40  خرائط
سـفـر وجـهـات 
للـطـيـران الـعـربـيـة 

42  مركز االتصال
العربية  اتـصـال  مـراكـز 
الـعـالـم حـول  للطيران 

48 ساعة    30
فرانكفورت في 

وحافلة  سريعة  إجازة 
األلمانية المدينة  في 
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حمى الديوالي
ذروة االحتفاالت في الهند بمهرجان األنوار الســحري عى 

ضفاف نهر الغانج

نهائيات الجائزة الكبرى
تســتعد أبوظبي للمواجهة الختامية لموسم سباقات 
الفورموال1 بتقديم ســهرات الترفيه على هامش الســباق

مـــــــجـــــــلـــــــة رحـــــــالت الــــــعــــــربـــــــيـــــــة للـــــــطـــــــيـــــــران   //   نـــــوفـــــمـــــبـــــر 2015
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