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M a k e  r o o M  f o r  u r u M q i
 A microcosm of Central Asia that
cradles its rich heritage with élan

s u n ,  s a n d  a n d  s e a  i n  s h a r M
Golden deserts and azure beaches  
to underwater activity and more, 
Sharm El-Sheikh has it all

الشيخ الفاتنة شرم 
تمتع باالسترخاء في مدينة شرم الشيخ 

الساحرة المصرية 

أطلق لخيالك العنان في أورومتشي
عاصمة إقليم شينجيانغ الصينية و أكبر المدن 

الداخلية في العالم
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Dear readers, 

It gives us immense pleasure to present to you yet 

another issue of Nawras. Read about the beautiful 

Egyptian resort town of Sharm El-Sheikh located 

between the Sinai Penninsula and the Red Sea on page 

20. On page number 34, we take you through Urumqi, 

the capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of 

the People’s Republic of China. Despite being a fast-

paced economic hub today, it carries hints of its past, 

making it a must-visit for travel enthusiasts. Also read 

about the quaint Belgian town of Ghent on page 40. 

As always, it is our endeavour to bring to you stories 

about the most sought-after destinations from across 

the globe. We hope this issue inspires you to fulfil your 

travel dreams.

on the cover
Sumela Monastery 
in the Maçka district 
of Trabzon, Turkey

Photo: Getty

Air ArAbiA Announced TrAbzon As 
iTs lATesT Turkish desTinATion,
sTArTing 23 June 2017
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S U N ,  S A N D  A N D  S E A  I N  S H A R M
 Golden deserts and azure beaches to
underwater activity, Sharm has it all

M A K E  R O O M  F O R  U R U M Q I
 A microcosm of Central Asia that cradles
its rich heritage with utmost élan

Happy reading,

editorial team 

nawras
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S N I P P E T S ,  T I P S  &  FA C T S  A B O U T  T R AV E L ,  P E O P L E ,  H I S T O RY  A N D  E V E N T S

// events
// snApshot
// room service
// interview

The 117Live team will host Justin 
Bieber’s The Purpose World Tour 
at the Autism Rocks Arena.

In America, Purpose sold over 
5,22,000 copies, earning Bieber his 
sixth number one album in the US.

The Purpose World Tour 
is scheduled to end on 
September 6, 2017.

Justin BieBer Live in duBAi

1 2 3
The famous Canadian singer-songwriter is set to perform in Dubai on May 6, 2017

the short List
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events 
cALendAr

Where: sharjah, the uae
Featuring over 50 international artists, the biennial 

encompasses exhibitions and a public programme in 

two acts in Sharjah and Beirut. Curated by Christine 

Tohme, the exhibition unfolds in five parts.  

 www. sharjahart.org

Where: tehran, 
Iran
Considered one of 

the most important 

book fairs in the 

Middle East, this 

cultural event 

is attended by 

millions of people, 

including various 

renowned authors 

and academicians 

from across 

the globe.

www.tibf.ir

Where: riyadh, saudi arabia
Considered one of Riyadh’s premier 

events, it aims to showcase an amalga-

mation of design, creative innovation, 

fine artisanship and craftsmanship. 

www.eyeofdubai.net

Where: Gangtok, India
Usually held in the month of May, the festival 

invites thousands of visitors to the gardens of 

Gangtok to witness the beauty of full bloom.

www.sikkimtourism.gov.in

march 10 - June 12

Sharjah Biennial 13

may 3 - 13

Tehran International 
Book Fair

may 4 - 6

Shababeek Exhibition

may 1 - 31

International Flower Festival

airarabia.com
10
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Where: Colombo, sri Lanka
The festival primarily centers around the full moon 

and is known as Poya holidays. Vesak Poya is  

celebrated with prayer and partying, as free food  

is handed out across the country.

www.lanka.com

Where: Kiev, ukraine 
Officially known as the Day of Kyiv, this is a 

Ukrainian holiday celebrated in the capital on 

the last weekend of May. Celebrations typical-

ly last for two days, and actors and performers 

throng the streets.

www.ukraine-kiev-tour.com

Where: 
st. petersburg, 
russia
In this annual summer 

festival, the Mariinsky 

Theatre of ballet 

and opera takes up 

various themes and 

motifs to perform. 

Audiences tend to love 

the eclectic array of 

performances, which 

is one of the main 

highlights of  

the festival.

www.mariinsky.ru

Where:
Loiyangalani, 

Kenya
Ten ethnic groups 

of the Lake Turkana 

region gather 

to demonstrate, 

through song and 

dance, their unique 

cultural differences 

and pay homage 

to their respective 

traditions.

www.gametrack-
ersafaris.com

may 14

Vesak Poya

may 24

Stars of the 
White Night Festival

may 16

Lake Turkana Cultural 
Festival

may 26

Kiev Day

airarabia.com
11

events
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snApshot

Launched in 2011, 

it exhibits new 

and emerging 

contemporary art 

curated from all over 

the world. It is wholly 

dedicated to providing 

platforms for emerging 

artists, and gauges 

artistic expression 

from various cultures.

1

The world’s largest 

museum, it has long 

been one of the most 

important platforms 

for art and artists. It 

displays over 35,000 

works of art in eight 

curatorial departments.

2

NEW rELEASE – The actor is all set to reprise 

his role as Captain Jack Sparrow in the fifth 

installment of the Pirates of the Caribbean 

film series. Pirates of the Caribbean: Dead Men 

Tell No Tales is set to release on May 26.

THE QUOTE – “If someone is being bullied 

or feels like an outsider, and they relate to 

something that I’ve done, that’s great.”

TRIVIA – Initially, 

Depp aimed to 

be a rockstar and 

was trying to make 

it as a musician 

in Los Angeles 

after which he 

transitioned 

to acting.

ThE LOUVRE,
PARIS

Considered 

one of the 

most expensive 

substances 

on earth, it is 

valued at $6.25 

trillion per gram. 

Composed of 

antiparticles, it 

has immense 

potential to 

produce massive 

energy and can 

be implemented 

as fuel for going 

into outer space 

or be used on 

a daily basis for 

cars and medical 

purposes. It is 

also the rarest 

substance 

on Earth.

1
MINUTE

GUIDE TO
ANTIMATTER

MOTTAhEDAN 
PROJECTS, DUBAI

Danxia Landforms
Known as “the eye candy of Zhangye”, this unique petrographic 
geomorphology is found mainly in southeast, southwest and 
northwest China. The landscape generally “consists of red bed 
characterised by steep cliffs” and is formed from red coloured 
standstones and conglomerates largely of the Cretaceous age. 
The Zhangye Danxia National Park is located close to the city 
of Zhangye and June to September is the ideal time to visit the 
park to witness the beauty of the natural landform.

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

Focus on

Johnny Depp

2 Ways
to explore 

Art 
Museums
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Day IN 
HIsTORy

May 6, 
1856

Renowned 

Austrian 

neurologist 

Sigmund Freud 

was born on this 

day 161 years ago. 

Freud is credited 

with developing 

the theory and 

technique of  

psychoanalysis.

He further 

developed the 

concept of free 

association 

and famously 

formulated the 

theory of  

Oedipus complex.

SIGMUND FREUD
IS BORN

traveL app
Wolfram Sun 

Exposure  

Sun tans are among 

the staples of a 

summer holiday. 

However to avoid 

skin damage to the 

skin, this app helps 

you calculate the 

safe time to spend 

outside in the sun.  

It also provides UV 

forecasts for your 

current location.

tHe read
Gwen Cole 

is set to 
release 

her sci-fi 
novel Cold 
Summer on 
May 2, 2017.

MUSIC PLAYLIST Sarah P will be releasing her debut full 

length album as a solo artist, Who Am I, on May 12, 2017. The 

album has been described as an “ode to our humanly deep 

need of security and love”. The album’s first single release, 

Berlin during Winter, was released on January 6, 2017.

City Stopover: Yas Island
SEE 

Yas Marina Circuit

Featuring the longest 

straight on an F1 

track in the world, 

measuring upto 1.2 km 

long, and a favourite 

track of the pros, the 

circuit is a must-visit 

for F1 enthusiasts. 

EAT 

Cipriani

Savour delicious 

Italian cuisine and 

your favourite 

seafood as you 

take in the view 

of yas Marina 

Circuit and moored 

designer yachts.

RELAX

Ferrari World

Considered as the 

world’s largest 

indoor theme park, it 

also has the world’s 

fastest roller coaster. 

Enjoy a day at the 

theme park and soak 

in its excitement. 

ShOP 

Yas Mall

A new addition to 

Abu Dhabi’s shopping 

scene, the mall is 

equipped with every 

conceivable brand.  

It is a haven  

for enthusiastic 

shopaholics.

12 hours

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

IN CONVENTION
When in the city for business and pleasure, these convention 
hotels offer both space and luxury to fit the bill

Nawras_Sarjha_May2017.indb   14 4/25/17   9:21 PM
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LE MéridiEn dubAi HotEL & ConFErEnCE CEntrE

DUBAI, ThE UAE

One of the best features of this upscale hotel is its convenient 

location. It is closely situated to the Dubai International 

Airport, only 9 km away from the Dubai World Centre 

and 14 km away from the Burj Khalifa Skyscraper. refined 

suites and an impressive conference centre, accompanied 

by impeccable service, are some of the other highlights of 

the hotel. With the restaurant serving elegant international 

cuisines, it is one of the most ideal hotels to host a convention.

Airport Road,Garhoud - Dubai - United Arab Emirates

T: +971 4 217 0000

www.lemeridien-dubai.com

FLEMinG’S ConFErEnCE HotEL FrAnkFurt

FRANKFURT, GERMANY

A dedicated business hotel, it facilitates around 

16 meeting rooms, along with suites which have 

separate living rooms (consisting of conference 

tables). This high-end business hotel is a mere seven 

minutes walk from the Industriehof U-bahn station,  

6 km from Städel museum and 10 km from Frankfurt 

Zoo. One of the best features of the hotel is the 

sauna and steam room, which provides an ideal way 

to unwind after a stressful business convention.

Elbinger Str. 1-3, 60487 Frankfurt am 

Main, Germany

T: +49 69 5060400

www.flemings-hotels.com

SHErAton AMStErdAM Airport HotEL 

And ConFErEnCE CEntEr

AMSTERDAM, ThE NEThERLANDS

Closely situated to the Zuidas business district, 

this luxury hotel is considered one of the best 

convention hotels in Amsterdam. The chic rooms 

with soundproof windows make it ideal for 

intense business meetings. The casual café, along 

with the elegant restaurant, balances out dining 

options and provides the desired variety.  

Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol 

Boulevard 101, 1118 BG Schiphol, Netherlands

T:+31 20 316 4300

www.sheratonamsterdamairporthotel.com

Flaming
business

Merry conference

sherry 
on top
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The 20th-century revival of folk music 

led to an evolution which nobody had 

really expected. Always at the fringes 

but growing steadily with dedicated 

followers, it soon began to make an 

impact on the unsuspecting listener. 

rachel Sermanni, despite her young 

age, has similarly captivated her 

audience with her soul stirring music 

and deceptively simple lyrics. She 

effortlessly weaves poetry and dreams 

in her music, which carries strains from 

the Highlands of Scotland with shades 

of jazz and sonic. 

» How would you describe your 

music? What are the factors that 

have shaped it over time? 

The songs, I think, don’t adhere to 

any specific genre, like most music. 

They fall, with most ease but still 

with a little difficulty, into the world 

of ‘alternative-folk’, ‘indie-pop’, 

‘folk-rock’ music. It has been called 

‘folk-noir’ a few times, which, I think, 

is suitably abstract. 

So far, two studio albums, four 

Extended Plays (EP) and one live 

album have been released. All of 

them, I think, are a bit different from 

each other. Under Mountains came 

first; that is definitely entwined with 

folk. The second album, Tied To The 

moon, I would say is closer to rock in 

many of the tracks. 

 

» You write most of your songs, and 

they are often dark. What is the 

source of your inspiration?

I write, mainly with an acoustic 

guitar, in the quiet of a cosy, cave-

like abode. Often, the music reflects 

this environment in its most raw 

form. Sadness and darkness do seem 

to permeate but I don’t usually feel 

that way when writing. It often feels 

quite liberating and illuminating... 

like I’m making good use of the hard 

feelings. As for subject matter, I 

usually write from experience. I have 

had many more good experiences 

than bad. I try to air both the 

negative and the positive through 

songs. Hopefully there’s a balance.

» You go on a lot of tours. How has 

travelling influenced your music?

Places and the people inhabiting 

them are all mostly the same. But 

there is a richness that differs from 

place to place and person to person. 

There is so much good to learn from 

travelling. It makes me very grateful 

for my own home and upbringing in 

the Highlands of Scotland. It is good 

to listen to music that comes from 

around the world, contemporary to 

traditional to ancient. Maybe it is just 

as effective as travelling. 

» do you ever get writer’s block? If 

yes, how do you deal with it?

I don’t panic if nothing seems to be 

coming. I just keep working away 

until it starts to feel natural again. 

I used to panic. Now I don’t see 

the point. 

» Your last album Tied to the Moon 

was way back in 2015. any new 

projects that you are working on?

I released a little EP called Gently 

last July. Next year, I will release 

a new album which I recorded in 

Berlin in October last year. I am very 

excited about that. 

Opposite page: Artist Rachel Sermanni 
and various stills from her performances

FOLK REVIVAL

teXt By mohonA BAnerJee

Smoky vocals and soul stirring balladry are Sermanni’s classic 
trademarks. This young artist knows how to grasp the fragments of 

the soul and weave music into it

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

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

1 2 3

destinAtions

Air Arabia announced Trabzon 
as its latest Turkish destination,
starting June 23, 2017

In the medieval period, Venetian and 
Genoese merchants visited Trabzon 
to trade silk and woollen fabric

trABzon, turkey
resting on the bank of the Black Sea, Trabzon is a city filled with religious and historical significance

Trabzon is famous 
throughout Turkey for 
its anchovies called hamsi
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teXt By AromA sAh AnAnt

Here, the days are about diving, snorkelling, water activities and 
 trips to desert sites. And the evenings are spent lounging and 

relaxing. Sharm el-Sheikh is not your typical Egyptian town

ShARm

The sun, sand, 
and sea in
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Tough deadlines at work and tougher 

requirements at home make one yearn 

for a quiet holiday. Lately, all I could think 

about was a peaceful walk down a pristine 

beach… to simply relax on a hammock, 

with a glass of chilled lemonade by my 

side, and a good read in my hand. 

After much thought, I decided to spend 

five days in the vicinity of the majestic 

red Sea. Sharm el-Sheikh, the desert 

paradise beckoned. 

The nights leading up to my departure 

were filled with dreams where I saw myself 

revelling in the Egyptian sun, walking 

down palm trees-lined promenades, 

sampling the local cuisine and going 

snorkelling in the red Sea.  A few days 

later, all those dreams came true!

Sharm el-Sheikh is an Egyptian resort 

town between the desert of the Sinai 

Peninsula and the red Sea. Its sheltered 

sandy beaches, clear waters and coral 

reefs have always attracted tourists 

from all over the world. The crowds 

are still considerably smaller than the 

other, more famous cities in Egypt. 

But I wasn’t complaining. It was, in fact,  

a welcome change! Post my obligatory 

visit to the pyramids, tombs, temples 

and other quintessential sightseeing 

locations in Upper Nile and Cairo, when 

I finally arrived at Sharm el-Sheikh, 

it felt like I had the azure beaches  

to myself! 

The first thing I usually do when at 

a beach (even before going into the 

ShOPPER’S 
PARADISE
There are countless shops in 
Sharm el-Sheikh selling local 
crafts, art, clothing, jewellery 
and diving accessories.

nAturAL CoSMEtiCS
In the land of Cleopatra, if 
you don’t purchase natural 
cosmetics then you haven’t 
lived it up! In Soho Square,  
you’ll find great body oils, 
creams and perfumes.

SouvEnirS
Pharaoh-inspired perfume 
bottles, amulets, mugs, 
statues of Gods, key rings, 
papyrus, or even decorated 
glassware can be bought 
from countless shops 
in Sharm.
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Opening Page: A view of the Hadaba beach 
in Sharm El Sheikh; Opposite Page: A 
wooden pergola in the Red Sea coastline; 
This Page: Tourists enjoying a range of 
recreational activities,from snorkelling  
to camel rides

inviting sea), is to get on to a higher plane 

and soak in the sweeping view. And what 

Sharm had to offer — with the myriad 

shades of blue along the beaches — was 

almost surreal. 

Besides the magical sights, Sharm 

also boasts malls, restaurants and a 

buzzing nightlife, making it a rather 

atypical Egyptian town. There are 

also more than 100 lavish hotels to 

choose from, and almost as many dive  

centres here. 

Interestingly, tourists don’t visit 

Sharm just to experience the simple 

desert lifestyle or tour the historical/

archeological sites. There is so much 

more to do here. I, for example, spent 

most of my days doing fun seaside 

activities — windsurfing, parasailing, 

waterskiing, diving and snorkelling. 

 But, if you must take a break from the 

sea and venture out, you can make  a day 

trip to the desert. Do make sure you visit 

Na’ama Bay as well. Brimming with bars 

and restaurants, this green promenade 

is the town’s central hub. Step out in the 

evenings and partake of the offerings 

here. My advice is to ditch the American 

cafés for the authentic traditional fare. 

Do try  tagen  (stew cooked in a deep 

clay pot) of calamari and shrimp. For 

some subtle flavours of the Middle East, 

sample aubergine cooked in garlic-y 

yogurt, spicy sausages and green-bean 

stew. And then, of course, there are 

GO DIVING
Just below the beautiful 
blue surface of the red 
Sea are the dazzling coral 
reefs and the mesmerising 
marine life.

From the Straits of Tiran in 
the north to the southern 
tip of Sinai, the water is 
clear and marine life not 
yet spoilt by excessive 
human invasion.

Spot corals in a variety of 
hues and shapes, angelfish, 
parrotfish, tiny clownfish, 
humphead wrasse, sea eels 
and blacktip reef.

The best dive sites are at 
ras Mohammed National 
Park, considered among 
the best in the world.

While snorkelling take a 
mask and you’ll be able to 
witness the close-to-shore 
shallow reefs.
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EscapE

the delectable platters of kebabs and 

mezze spreads. No matter what your 

food preferences, Sharm is sure to please  

your palate.

you can also explore downtown 

Na’ama Bay — there are many small 

shops here selling creative souvenirs, 

local crafts, colourful scarves and 

other admirable keepsakes. It is a lively 

area, with tourists as well as locals out 

shopping or even just simply sitting in 

typical Egyptian  ahwas  or cafés. Also, 

locals here love playing backgammon — 

you can watch, but it’s always more fun 

to join in.

Once you’ve done the golden sands 

to your heart’s content, enjoyed the 

pristine waters, spent hours lounging on 

the sunbeds, explored the local bazaars 

and gorged on the cuisine, you can visit 

the famous chapels and monasteries 

that Sharm is home to. Start with St. 

Catherine’s Monastery. Steeped in 

history, this is where Moses is said to have 

encountered the Burning Bush. Situated 

near Mount Sinai, it is an architectural 

marvel, housing libraries, kitchens and 

living quarters, besides, of course, the 

church. The altar is placed directly over 

the roots of the Burning Bush. Channel 

your spiritual side as you walk inside the 

chapel, breathing in the wondrous aroma 

of the natural incense, almost forgetting 

the world outside.

Travel away from the monastery, a 

few kilometres towards the North East, 

Golden deserts and azure 
beaches to chapels and malls, 

sharm has it all
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Opposite Page Above: Tourists soaking 
in the view from a yacht; Opposite Page 
Below: View of the Red Sea from one of 
the hotels; Top: Tourists lounging at 
the beach; Below: Underwater view of 
coral and marine life in the Red Sea  

and you’ll come across a geographical 

oddity — the Coloured Canyon. It is a 

rock formation on the Sinai Peninsula. 

What’s special about it is that this 

labyrinth of rocks runs almost 40 meters, 

with the canyon almost 800 meters 

long. And the humungous size is not 

even the canyon’s best feature — these 

towering rock walls are rosy pink and 

gold in colour, with streaks of burgundy, 

shades of blue and swirls of green, yellow 

and red. It is like a magnificent painting 

that nature decided to paint one day 

several million years ago, quite like this  

city itself. 
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teXt By BeccA hensLey

A city of elegant boulevards and expansive, manicured parks, Madrid is a 
rich repository of European art and culture, buzzing with sheer energy 

48 hours  in
Madrid

Now part of the 
Mandarin Oriental 
Group, this 
landmark hotel 
lies in Madrid’s 
Golden Triangle. 

Brimming 
with antiques, 
handmade 
carpets, art and 
other elegant 
touches such 

as embroidered 
linens, the ritz 
has several 
see-and-be-seen 
restaurants, 
inlcuding the ritz 
Garden for tapas 
and light snacks.

Located near 
some of the best 
tourist sites, this 
former palace 

is especially 
famous for its 
Sunday brunches 
(with more than 

200 items on 
the menu). For a 
special occasion, 
opt for the royal 
Suite, with a 
private terrace to 
enjoy the views 
of the city. 

intEr-ContinEntAL MAdrid

WhERE TO STAY HotEL ritz MAdrid

It’s well past midnight in Madrid — a time considered early in this city — and traffic jams 

abound. Busier now than at the end of a working day, the post-midnight rush hour is 

not taking people home — it is taking them out to play. Laughing and gossiping, happy 

people, with friends and families, fill the streets — most travelling in groups, some even 

hauling along children and grandmothers. In Plaza Santa Ana, the din from conversations 

thunders. This is a famous spot to enjoy the popular social custom called tapeo — a 

tradition where families and friends eat tapas, enjoying a small snack at one restaurant, 

then another one at another, and so on. Festively, the evening always ends in pastry 

shops, with crunchy churros and thick-as-pudding cups of hot chocolate, sometimes 

as the sun begins to rise. On this absolutely normal Friday night, guests staying in the 

nearby hotels have no choice but to join in — which is sure to be much more amusing 

than trying to sleep. With centuries-old roots, a contemporary outlook and a zest for life, 

extroverted Madrid is distilled Spain. Influenced by myriad cultures, from Africa to the 

Americas, the Madrilenos welcome you to join their fun and experience their passions 

that cover a whole gamut, from fine art to bullfighting.

eXpLore
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dAy 1

Put on your walking shoes and roam 

around the Baroque-styled Plaza Mayor 

and the buzzing Puerta del Sol, finally 

ending the stroll at the stunning royal 

Palace — the King of Spain’s official 

residence. Note how the grand white 

marble staircase here glides up from the 

foyer. In the past, regal ladies were said to 

be lifted in sedan chairs for dances in the 

ballroom. Walk up to see some interesting 

masterpieces from the 18th century, such 

as Carlos III’s throne room. Downstairs, 

the royal Pharmacy is worth a look too.

Make a pit stop at El riojano — a famous 

tearoom and pasteleria, still family-

owned. Founded in 1855 by a baker 

from the Queen’s kitchen, it’s famous for 

custard-filled pies called Bartolillo. Well 

sated, you’ll now have the energy to visit 

El Prado, one of Madrid’s most famous art 

museums. It contains one of the world’s 

finest collections of European art, dating 

from the 12th century, including paintings 

by artists such as El Greco, Peter Paul 

rubens and Tiziano Vecelli or Titian, 

among others. When you finish, take 

a paseo, a long, slow walk through the 

streets — a Spanish tradition.

In Madrid, locals usually eat late. So 

bide your time before the evening meal 
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at a classic flamenco show. Café de 

Chinitas is my favourite spot to listen to 

the soulful sounds of gypsy guitar and 

watch the traditionally-clad dancers 

clapping their hands, clicking castanets 

and gracefully stomping their feet in a 

presentation of exotic storytelling.

Begin the day with some exercise 

— walk the manicured gardens of 

the 300-acre El retiro Park, located 

near the Prado Museum. If you are 

feeling particularly active, rent one of 

the colourful row boats and paddle 

across the park’s swan-filled lake. After 

browsing the grass-side vendors, take 

advantage of your vicinity — you are 

near the city’s vibrant Art Triangle, 

which holds not only the Prado but also 

the Thyssen Bornemista and the reina 

Sofia museums. At Thyssen Bornemista, 

look for works by artists such as Paul 

Klee. The reina Sofia showcases Pablo 

Picasso’s renowned Guernica, among 

works by others, including many 

contemporary artists.

Time to shop at the plush Salamanca 

neighbourhood, where myriad boutiques 

line the streets. To experience the 

Harrods of Madrid, try Isolee — a huge, 

upscale department store, full of mini-

shops that sell stylish items from eye-

glasses and perfumes to glittery canine 

accessories! Finish the afternoon with 

pastries at Mallorca, an elegant bakery 

and café that is also a perfect spot to 

rest tired feet.

dAy 2

Opening Page: A graffiti artist at work 
Opposite Page Top: Grafitti in Calle De La 
Ballesta; Opposite Page Below: A small 
library cum bookshop; Right: A street 
decorated with colourful umbrellas 

eXpLore
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explore

Top: Spectators enjoying a bout of bullfighting, 
one of the two most popular sports here;  
Below: A lively street in the city.

Take your pick. Besides tapa-hopping 

and dessert snacking, the Madrilenos 

have two favourite spectator sports — 

bullfighting and soccer. So if you need 

a break from the usual, or feel sportsy, 

book an early-evening date with the 

matadors at Plaza de Toros de Las Ventas 

(held from April through November). 

It is considered the best bull ring in the 

world. If that’s not up your alley, you can 

indulge in some 21st-century sports play, 

with a real Madrid football game at the 

bustling Santiago Bernebeu stadium. 

Air ArAbiA operATes 
Three flighTs per 
week To MAdrid froM 
TAngier, Morocco

Nawras_Sarjha_May2017.indb   30 4/25/17   9:22 PM

Kenya is an incredibly diverse land, 
with abundant natural and wildlife 
beauty waiting to be explored. The 

country is known for its adventurous safari, 
so much so that the name Kenya is now 
perhaps synonymous with the word ‘safari’. 
The sheer joy of experiencing the wildlife 
should be on top of the priority-list of any 
visitor here. The country is blessed with a 
wide range of environments and has an 
excellent travel infrastructure.

Visitors can experience completely 
different things in a single trip. The place 
is known for its beautiful tropical forests, 
white sandy beaches, deserts, mountains 
and awe-inspiring wildlife. The blend of 
all this scenic and picturesque geography 

of Kenya compels its visitor to go on an 
odyssey of one’s life time. 

With lush plains, awe-inspiring 
mountain ranges, impossibly beautiful 
weather, a coastal region that rivals the 
Caribbean and gracious people to boot, 
Kenya is simply breathtaking.

The most remarkable wildlife attraction 
of Kenya is the annual Wildebeest Migration 
at the Maasai Mara. It is a natural cycle that 
replenishes and renews the grasslands of 
East Africa. The visitors are left stunned by 
the view of more than two million animals 
moving from one national park to another 
in search of greener pastures. It is a sight to 
behold, because where else can you see this 
other than Kenya? 

Beyond this mesmerising Maasai Mara 
view, one can experience a dive in fish-rich 
coral reefs, relax on pearly beaches and 
witness the mixing of cultures and cuisines 
in Mombasa and Malindi. The other place 
of attraction is Amboseli National Reserve. 
Crowned by Mount Kilimanjaro, Africa’s 
highest peak, it is one of Kenya’s most 
popular destinations. 

The Tsavo National Park, Samburu, 
Buffalo Springs and Shaba National 
Reserves, Lake Nakuru National Park and 
Great Rift Valley are some other places to 
be explored here. 

Magical Kenya
Come and visit Kenya to enjoy an odyssey of a lifetime

In Focus

With lush plains, awe-
inspiring mountain ranges, 

impossibly beautiful 
weather, gracious people 
and a coastal region that 

rivals the Caribbean, 
Kenya is simply 

breathtaking
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FAIRMONT THE NORFOLK
Whether passing through on business, 
or at the start or end of a Kenyan safari 
adventure, Fairmont The Norfolk is a 
peaceful haven for all guests. Since opening 
its doors in 1904, this secluded gem in the 
heart of Nairobi has remained a celebrated 
Kenyan landmark, and boasts 170 luxurious 
suites and rooms set around tranquil 
tropical gardens, a modern health club and 
award-winning dining facilities.

 
FAIRMONT MOUNT KENYA SAFARI CLUB
Spread over 100 acres of manicured 
gardens and tranquil streams with 
spectacular views of Mount Kenya in the 
distance, Fairmont Mount Kenya Safari 
Club offers guest rooms, suites and 
cottages that reflect the original charm of 
the residence, complete with modern day 
amenities. From golfing on the Equator to 
horse riding in the forest, an exciting array 

of outdoor adventures are yours to explore. 
Add to that the amazing breakfast and 
dining experience here and you will see why 
Fairmont Mount Kenya Safari Club is the 
country’s most famous retreat.

FAIRMONT MARA SAFARI CLUB
Fairmont Mara Safari Club is tucked 
peacefully in the north-western corner of 
the renowned Maasai Mara Game Reserve, 
home to the great wildebeest migration. 
Surrounded on three sides by the Mara 
River, the Club adds modern comforts to 
the adventures of this incredible African 
Savannah, with luxuriously furnished tents 
overlooking the hippo and crocodile filled 
Mara River below, an outdoor swimming 
pool, lounge with Wi-Fi access, restaurant 
and exciting game drives, along with the 
most scenic dining experiences in the bush.

Fairmont Kenya
Clubbing adventure with modern-day comforts, Fairmont Kenya, 
with its three amazing properties, offers its guests a unique 
experience to turn safari moments into lifetime memories

Advertorial

Fairmont Mount 
Kenya Safari Club

The Norfolk

For reservations call +254 20 2265555 or
email: kenya.reservations@fairmont.com

3:27PM
The moment you created
memories in the wild. 
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For reservations call +254 20 2265555 or
email: kenya.reservations@fairmont.com

3:27PM
The moment you created
memories in the wild. 
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The capital of China’s Xinjiang Uyghur Autonomous Region is a 
 microcosm of Central Asia that carefully cradles its past, present 

and the future with utmost élan 

URUmqI
Make room for

teXt By AnAnyA BAhL
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the Display of Xinjiang Historical relics 

and the Display of Xinjiang Folklore. 

Head here to see the ‘Loulan Beauty’—

the first of about six 3,800-year-old 

desert-mummified bodies of Xinjian’s 

former Indo-European inhabitants. The 

collection also spans fine silks, ornate 

artwork, sculpture, pottery and white 

jade. It is also a great place to imbibe 

the traditions of the region’s minorities, 

all under one roof.

Not very far from the museum, in the 

discover

Urumqi is a fast-paced 
economic hub, with hints of 

its past

When visitors first set foot in Urumqi, 

they are faced with a burst of different 

people and cultures, and are often 

left wondering: is this China? russia? 

Or a mix of Central Asian countries? 

That most signboards in Urumqi 

bear Chinese, Arabic, Latin and the 

Cyrillic  script side-by-side should be 

the answer to this confusion: the city 

is home to various ethnicities, and it 

showcases this diversity with pride. 

Situated in the centre of the Uyghur 

region of Xinjiang, and often touted 

as the most inland city in the world, 

Urumqi was once at the heart of the 

fabled Silk road, connecting Turkistan 

to the Ili river Valley during the reign 

of China’s Tang Dynasty. Today, 

camels and caravans have given way 

to cars and classy construction, making 

Urumqi a fast-paced economic hub, 

quite different from its past. But if 

you look closely, hints of its legacy 

still remain — in its people, food and 

cultural heritage.

The first must-visit place on any 

Urumqi itinerary would undoubtedly 

be the Xinjiang Uyghur Autonomous 

region Museum. This institution trumps 

history classes and textbooks any 

day, given its vast collection of over 

32,000 cultural relics, all showcasing 

the glory of the Silk road. They’re 

divided into two large sub-categories: 
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Opening Page: A view of the famous 
People’s Park; Opposite Page: Snow 
covered Urumqi in winters; Top: Tianchi 
or the “Heavenly” Lake; Left: The 
beautiful Nanshan pastures

qUICK GETAWAYS
GLACiEr no. 1
This pristine formation is 
the closest glacier to any 
metropolis in the world! 
Located 120 km southwest of 
Urumqi, on the northern face 
of the Tian Ge Er Peak, it is 
approximately 4,000 m high, 
with a length of about 2.4km. 
It is also special because 
geologists have given it the 
title of a ‘living fossil’. 

HEAvEnLY LAkE
Also called the Tianchi 
Lake, this azure water body 
is nestled in the Tianshan 
Mountain range. It is a 110 
km drive away from Urumqi. 
Since it is located at a height 
of 1,980 meters above sea 
level, this half-moon-shaped 
lake provides respite in the hot 
summer months, and literally 
gives visitors a ‘breath of  
fresh air’.
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heart of the city centre, is the People’s 

Park. Carpeted with manicured green 

lawns and flower beds, with a pagoda 

in the centre, this is a great place to 

unwind. In summers, it is a popular spot 

for paddle boating too. 

you can easily cross from People’s 

Park to Hong Shan (which literally 

translates to ‘red Mountain’, and that’s 

why is also called the red Hill Park). The 

hill gets its name because of its slightly 

red appearance. Its peak, located at an 

altitude of 910 meters, offers gorgeous 

vistas of Urumqi’s cityscape and 

houses a nine-story red-brick pagoda 

called Zhen Long Ta. 

Much of Urumqi’s Islamic and 

Uyghur heritage can be enjoyed in 

the bustling Erdaoqiao Market and 

the Grand Bazaar. The former boasts 

an imitation of the Kalon Minaret from 

Bukhara in Uzbekistan while the latter 

is designed like a sprawling complex 

with multiple minarets and arches. 

The Grand Bazaar is spread across 
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A visit to the People’s Square of 

Urumqi is another must-do. Located at 

the crossroads of several main avenues 

in the city’s Central Business District 

in the Tianshan area, it almost takes 

one back to the Silk road trade days. 

One begins to wonder if things were as 

cacophonous even then. 

It does feel unimaginable to replace 

the high-rise buildings with ancient tents. 

Or, even the high-speed cars with the 

stately gait of camels. But one thing is 

certain: whether it’s the age of the Silk 

road, today’s commercial setup or even 

futuristic corporate goals, eras come and 

go while Urumqi remains! 

Opposite Page Top: Temple on Heavenly 
lake; Opposite Page Below: Urumqi has 
an eclectic mix of craft, culture, 
architecture and cuisine, owing to  
the diverse ethnicities inhabiting its 
landscape; Top: Grand Bazaar, Urumqi

10,000 square meters and includes a 

Gourmet Square, Sightseeing Tower, 

Open-air Stage (where performances 

happen every evening) and a mosque. 

you can buy Uyghur items here, such as 

woollen carpets depicting geographical 

and regional motifs, atlas silk in vibrant 

colours and intricate patterns, as well as 

handicrafts such as hats, embroideries 

and jade carvings. 

To say a prayer, head to the Shaanxi 

Mosque, one of the largest in Urumqi. It 

is a rare Hui Chinese mosque built during 

the Qing Dynasty. The building is unique 

in itself, carrying a blend of Chinese and 

Islamic influences in its architecture. In 

fact, the tourists often mistake it for a 

Buddhist pagoda. The mosque features 

Han Chinese architectural elements like 

pavilions with upswept eaves made 

of timber beams, as well as Islamic 

influences such as glazed tiles.

The fact that Urumqi is home to not 

just a majority of Han Chinese but also 

several ethnic minorities including the 

Hui, Uyghurs, Uzbeks, Kazakhs, Manchus 

and russians, among others, plays a 

huge role in the city’s culinary delights 

as well. There are almost as many sheesh 

kebab and naan stalls here as the noodle 

stands, and therein lies the interesting 

juxtaposition of different cultures. The 

Uyghurs must have nang (flattened 

bread)  everyday. The locals also love 

the roasted stuffed buns that are usually 

packed with meat. Lamian — a type of 

hand-pulled noodles, and enjoyed with 

onion, mutton, tomato and chilli — is very 

popular too. The Uzbeks and Uyghurs 

also love zhua fan, a fragrant rice 

preparation much like the biryani. Where 

else in the world can one see something 

like biryani eaten with chopsticks? Only 

in Urumqi!

Air ArAbiA flies 
Three TiMes A week 
froM shArJAh 
To uruMQi
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eXperience

ON mY mIND
Ghent

Choice chocolates, creative museums and cosy camaraderie 
are just some of the delights of Ghent, a quaint canal-side 

city in northern Belgium’s Flanders region

teXt By AnAnyA BAhL
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I feel like I’ve been caught between 

reality and fantasy, past and the 

present, or perhaps the medieval and 

the modern. A time warp of sorts. 

Everyone around me could well be 

frozen in ‘statue mode’ and I wouldn’t 

even notice — the ambience is that 

surreal! It may sound like I’m atop a 

mountain range in a faraway land, or on 

a frozen lake in the middle of nowhere, 

but the reality is that I’m sitting by 

a canal in Graslei, in the Flemish city  

of Ghent.

Around me, in this mostly-

pedestrian area, are imposing historical 

monuments, old bridges overlooking 

the river Lys, contemporary cafés 

buzzing with locals and tourists alike 

and a row of double-storey houses 

that are reflected in the river. The city 

Opening Page: City view of Ghent;
Top: Flowers along the canal in the old 
city of Ghent; Opposite Page: Street 
performer in Market Hall

gives out a very medieval vibe while  

simultaneously brimming with young 

people (as it’s home to one of Belgium’s 

largest universities). It is here that  

I wait for Marie, a lady who I befriended 

on the train from Brussels. She calls 

Ghent home, and, just like everyone else 

here, absolutely loves her city. There 

are few things I like more than touring a 

place with a local, and it helped that she 

was equally enthusiastic to show me her 

favourite spots. It was a match made  

in heaven!

Marie arrives with a box of chocolates 

from yuzu, her favourite chocolatier in 

Ghent. Envisioned by Nicolas Vanaise 

& C., they follow a minimalist approach 

in chocolate-making. Each piece is 

considered a work of art. In the box 

are unusual flavours like praline with 

ThINGS TO DO
Music lovers, take notice: from 
July 14-20, Ghent will host the 
Gentse Feesten. There is also 
the Ghent Flanders Festival 
that will take place from 
September 16-22.

Every Friday, Saturday and 
Sunday morning, the Bij 
Sint-Jacobs square hosts a 
flea market that is a haven for 
trinkets and jewellery.

Visit Graffiti Street and 
indulge your inner street artist!

The Ghent City Card helps 
visitors tour many sites at 
discounted rates, so it is  
always good to keep it handy.

The city exudes a youthful 
vibe while keeping its medieval 

charm intact
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mustard, roses and raspberries, and 

Tonka bean with truffle. The chocolate 

rush is enough to energise me for a day 

of exploration. 

“Ghent was a medieval port city with 

a thriving economy. We’re standing 

in the heart of that erstwhile port,” 

Marie tells me. “Don’t be fooled by 

the young crowd that’s dipping its 

feet in our beloved river Lys,” she 

adds. “Around us are buildings like 

the Cooremetershuys that is the guild 

house of the grain weighers, the Guild 

Hall of the Free Boatmen, and the 

het Spijker which was a granary — all 

testament to our trading past.” 

We start with a stroll on St. Michael’s 

Bridge before heading to the Design 

Museum Gent. The city is known for 

its eclectic collection of museums. A 

modern building with an 18th-century 

façade, this one houses 22,000 objects, 

ranging from 18th-century French style 

furniture to Art Nouveau, Art Deco and 

Italian postmodernism sub-collections. 

But its most unusual exhibit has got 

to be the toilet wing — a collection of 

bathrooms in an area that’s fashioned 

as a giant roll of toilet paper! 

Next on the itinerary is the School 

of yesteryear, showcasing classrooms 

and education from more than a 

century ago. It is also a must to visit 

the UNESCO World Heritage Site-listed 

Belfry, which flaunts Brabant-Gothic 

architecture, and is a symbol of the 

city’s independence. No trip to Ghent 

is complete without at least a dozen 

photographs against this structure, 

or a moment spent appreciating the 

restoration of one of the world’s most 

coveted masterpiece — The Adoration 

of the Mystic Lamb.

Soon after, we explore the car-

free Patershol district on bikes. 

There are cobblestone alleyways 

here, laid out just like in the medieval 

times. But maintaining the old-new 

balance like the rest of the city, this 

quaint neighbourhood also abounds 

with cafes, restaurants, art galleries  

and boutiques. 

Marie takes me to one of her 

favourite restaurants, t’Klokhuys, for a 

eXperience
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eXperience

traditional Flemish meal. Hungry from 

all the walking and biking, we devour 

some delicious stew with fries and 

salad, and a chocolate mousse, before 

resuming the tour. 

Next on the list is the Caermersklooster 

Convent, followed by the House of 

Alijn, which is a museum showcasing 

the evolution of 20th-century life. Also 

known as a ‘museum of things that  

(n)ever pass’, it offers — through digital 

photo albums, sound recordings and 

film excerpts — a glimpse into the 

lives of men and women in the Ghent 

of yore. Looking at the exhibits, I can’t 

help but marvel at the shared history 

of humankind — how our needs have 

pretty much been the same through 

the years. The museum shop and café 

here are unmissable.

We end the day with a soothing boat 

ride on the Lys, against the stunning 

backdrop of medieval architecture. The 

city’s canals and waterways provide 

not just easy but also picturesque 

transport, and visitors can even take a 

guided tour with a captain.

On my second and final day here, 

Marie wakes me up early, with an 

amusing promise. “you will feel like 

Top: UNESCO World Heritage Graffiti 
Street; Below: Cuberdon, famous cone-
shaped Belgian candy

you’re in a Disney movie!” she smiles. 

Excited, I meet her outside my 

hotel and we make our way to the 

Gravensteen Castle, also called the 

‘Castle of the Counts’. Overlooking the 

city, the present structure was built in 

1180 by Philip of Alsace in place of the 

original wooden castle (that had been 

built by Arnulf I, the Count of Flanders, 

between 918–965). I do feel like I am in 

a Disney movie…like a princess locked 

up in its fortified columns! Here’s why: 

it was used as a prison and courthouse, 

where the captives were made to 

confess to their crimes before being 

punished. All the gory tools that were 

used for torture are now on display in 

the castle’s Museum of Torture, easily 

Ghent’s most unusual museum yet!

It was now time to head back to 

Brussels. But not before a pit stop...

for more chocolates! I get a whole lot 

packed, making sure Ghent’s sweet 

aftertaste stays with me long after 

I’m home. 

Air ArAbiA flies 
four TiMes A week 
froM cAsAblAncA To 
brussels. ghenT is A 
one hour 11 MinuTe 
driVe froM There
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dId You KnoW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al Khaimah

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

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

news & routes
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corporAte news

Air ArAbiA Adds TrAbzon To 
Turkey neTwork

flight will operate three times 

weekly on Mondays, Wednesdays 

and Fridays, departing Sharjah 

International Airport at 21:30, and 

arriving at Trabzon International 

Airport at 00:05 local time the 

next day. The return service will 

depart Trabzon at 00:45, landing 

in Sharjah at 05:00 local time. 

resting on the bank of the 

Black Sea, Trabzon is a city filled 

with religious and historical 

Air Arabia, the Middle East 

and North Africa’s first and 

largest low-cost carrier (LCC), 

announced Trabzon as its latest 

Turkish destination to enter 

its route network, starting  

June 23, 2017. 

The new seasonal non-stop 

service provides passengers the 

chance to discover Turkey’s historic 

port city, in addition to its already 

existing services to Istanbul. The 

significance. Featuring a unique 

coastal backdrop, this picturesque 

city is known best for its mystical 

architecture and bazaars. 

Situated on the upper east side 

of the country, Trabzon is a calm 

metropolis distant from the hustle 

of Istanbul and Ankara.

Air Arabia currently operates 

flights to 125 routes across the 

globe from five hubs located in the 

Middle East and North Africa.
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Air Arabia was among the first to 

introduce a sustainable CSr initiative 

by launching ‘Charity Cloud’ project 

in collaboration with Sharjah Charity 

International. The program aims to 

raise funds through certain initiatives 

such as on-board donations. The fund 

is raised, collected annually and re-

invested in educational and medical 

care establishments in countries in 

need across Air Arabia network. 

In a bid to encourage staff to 

get involved in corporate social 

responsibility initiatives and assist 

communities in need.  Air Arabia 

Alexandria staff  visited the pediatric 

hospital, Al ramlah Hospital, on 

April 5, to hand gifts to the children. 

The delegation toured the facilities, 

met the children and distributed 

gifts to uplift their spirits and 

spread goodwill. Children enjoyed 

participating in the fun on-board 

activities that Air Arabia provides 

for children. 

ChARITY CLOUD

Air Arabia Jordan, the Kingdom’s 

leading low-cost carrier (LCC), 

announced today the launch of a 

new route to Tbilisi from Amman, 

becoming the first regular flight to 

directly link Jordan with Georgia.

Tbilisi caters to travellers who are 

eager to discover the crossroads 

between Europe and Asia. The 

launch of this service will amplify 

the number of tourists in Jordan, 

and contribute to strengthening the 

trade and bilateral relations between  

both nations.

The bi-weekly flight is scheduled to 

operate every Monday and Thursday 

Air ArAbiA JordAn Announces 
new rouTe To Tbilisi

departing Amman International 

Airport at 03:35, and arriving at the 

Shota rustaveli Tbilisi International 

Airport at 07:15 local time. The return 

flight will leave Tbilisi at 08:05, 

reaching Amman at 10:00 local time. 

Filled with rich history, architecture 

and culture, Georgia’s capital 

stretches in a narrow strip on both 

banks of the Kura. Through its 

cobblestoned pathways, old town 

Tbilisi hosts an array of ornate 

art in its original architecture and 

structures which reflect the city’s 

past influenced by both Persian 

and russian rule. The modern city 

harmoniously combines antique and 

contemporary features among the 

vast nature with its winding streets 

that run around the mountain ridges. 

Air Arabia Jordan started 

operations in 2015 and currently 

operates from Amman’s Queen Alia 

International Airport serving various 

destinations across the Middle East 

and North Africa.
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rivEr FLoWinG tHrouGH tHE 
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aIr arabIa 
InternatIonaL CaLL Centres

arMenIa

Yerevan

+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

baHraIn

Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

banGLadesH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

bosnIa and 

HerzeGovIna

Sarajevo 

+387 33295446

CHIna

Urumqi

+86 991 2304855

eGYpt

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

hotline

16278

GeorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

IndIa

Nationwide call centre

+91 124 3366444

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

paKIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

Qatar 

Doha

+974 4407 3434     

russIa

All Regions

+7 495 9375925

saudI arabIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LanKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

sudan 

Khartoum

+249 183 770977

turKeY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uae

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraIne

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

IraQ

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

Jordan  

Amman 

+962 79 75 00003

KazaKHstan 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

KenYa 

Nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

KuWaIt 

Kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

Lebanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 جبال كاراكورام ,باكستان
النهر المتدفق عبر الوادي الجميل في الجزء 

الشمالي من جبال كاراكورام
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الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

374 60 60 3000
374 10 22 4020

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(98)  51 33 400 437
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\
75

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1331 0444

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

كينيا
نيروبي

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

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444
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السفر  بتوفير  للطيران  العربية  تتعهد  ال 
تهتم  لكنها  فقط  معقولة  بأسعار  الجوي 
األشد  المجتمعات  حياة  مستوى  برفع  أيضا 
العربية  كانت  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  احتياًجا 
التي  المؤسسات  أوائ��ل  بين  من  الطيران 
االجتماعية  المسؤولية  م��ب��ادرات  أطلقت 
ال��م��س��ت��دام��ة ل��ل��ش��رك��ات م��ن خ���الل إط��الق 
جمعية  مع  بالتعاون  الخير"  "سحاب  مشروع 
جمع  إلى  البرنامج  ويهدف  الخيرية.  الشارقة 
تبرعات  مثل  عدة،  مبادرات  خالل  من  األم��وال 
المسافرين عبر رحالت الشركة. ويتم استثمار 
في  المختلفة  الجهات  من  الُمحصلة  األموال 
والطبية  التعليمية  كالرعاية  شتى  مجاالت 
العربية  شبكة  عبر  المحتاجة  البلدان  في 
للطيران  العربية  موظفو  زار  وقد  للطيران. 
الماضي  إب��ري��ل  م��ن  ال��خ��ام��س  ف��ي  م��ؤخ��رًا 
سعيًا  اإلسكندرية  في  الرملة  مستشفى 
المسؤولية  مبادرات  في  للمشاركة  منهم 

مبادرة سحاب الخير في االسكندرية

"العربية للطيران األردن" تطلق وجهة 
جديدة إلى العاصمة الجورجية تبليسي

أعلنت العربية للطيران األردن، شركة الطيران 
خططها  عن  المملكة،  في  الرائدة  االقتصادي 
عّمان  األردنية  العاصمة  بين  رحالت  لتشغيل 
لتكون  تبليسي،  ال��ج��ورج��ي��ة  وال��ع��اص��م��ة 
المدينتين.  بين  ت��رب��ط  مباشرة  رح��ل��ة  أول 
وتستقطب وجهة تبليسي المسافرين الذين 
يتطلعون الستكشاف مدينة تحتضن تقاطعًا 
كما سيسهم  وأوروبا.  آسيا  بين  فريدًا  ثقافيًا 
القطاع  رف��د  ف��ي  ال��ج��دي��دة  الرحلة  تشغيل 
وكذلك  ج��دي��دة  ب��س��وق  األردن����ي  السياحي 
التجاري  التبادل  عالقات  تعزيز  في  اإلسهام 
األردن  للطيران  العربية  وستبدأ  البلدين.  بين 

من  اعتبارًا  أسبوعيتين  رحلتين  بتشغيل 
بواقع  المقبل  ابريل/نيسان  من  ال��س��ادس 
مطار  م��ن  تقلع  وخميس  إثنين  ك��ل  رح��ل��ة 
الساعة  ت��م��ام  ف��ي  ال��دول��ي  علياء  الملكة. 
تبليسي  مطار  ف��ي  لتحط  صباحًا   03:35

بالتوقيت   51:7 الساعة  تمام  ف��ي  ال��دول��ي 
المحلي. فيما تقلع رحلة العودة من تبليسي 
في الساعة  07:15 لتصل عّمان في الساعة 
تبليسي  .وتمتاز  المحلي.  بالتوقيت   10:00

والمالمح  التاريخي  الغنى  من  فريد  بمزيج 
اإلرث  بين  تجمع  التي  والثقافة  والمعمارية 
على  الجورجية  العاصمة  وتمتد  والمعاصرة. 

جبال  من  ينبع  الذي  كورا  نعر  ضفتي  امتداد 
بلدتها  في  المدينة  عراقة  وتتجلى  القوقاز. 
الصخرية  األحجار  أزقتها  تحف  التي  القديمة 
التي تشهد على مراحل الحكم واألثر الثقافي 
المعالم  تنصهر  بينما  وال��روس��ي.  الفارسي 
العصرية  المدينة  في  والحداثية  التاريخية 
لسالسل  الطبيعي  الغنى  مع  تتناغم  التي 

المحيطة.   الجبال 
األردن"  ل��ل��ط��ي��ران  "ال��ع��رب��ي��ة  وب����دأت  ه���ذا 
الملكة  مطار  من   2015 عام   في  عملياتها 
وجهات  إل��ى  رح��الت  مشغلة  ال��دول��ي  علياء 

رئيسية في الشرق األوسط وشمال افريقيا. 

المساعدة  وتقديم  للشركات  المجتمعية 
للمجتمعات المحتاجة. وقام الوفد بجولٍة في 
في  لألطفال،  الهدايا  وقدموا  المستشفى 

سبيل نشر المرح والمتعة بين األطفال الذين 
استمتعوا بالمشاركة في نشاطات التسلية 

التي ُتقدمها العربية للطيران. 
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العربية للطيران تطلق رحالتها إلى 
طرابزون التركية

ثالث  بمعدل  الرحالت  تشغيل  وسيتم 
واألرب��ع��اء  اإلثنين  أي��ام  أسبوعيًا،  رح��الت 
مطار  من  الذهاب  رحلة  وتقلع  والجمعة. 
 21:30 الساعة  تمام  في  الدولي  الشارقة 
في  الدولي  ط��راب��زون   مطار  في  ولتحط 
 00:05 الساعة  تمام  في  المقبل  اليوم 
بالتوقيت المحلي. وتقلع رحلة العودة من 
طرابزون في تمام الساعة 00:45 لتصل 
 05:00 الساعة  تمام  في  الشارقة  إلى 

المحلي.  بالتوقيت 
على  تطل  التي  طرابزون  مدينة  وتزخر 

ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  اقتصادية 
افريقيا عن اطالق وجهة جديدة إلى مدينة 
طرابزون ، الواقعة في البحر األسود بشمال 
ال��رح��الت  تشغيل  وسيتم  تركيا،  ش��رق 

ابتداًء من 23 يونيو/حزيران المقبل. 
وتمثل هذه الرحلة الموسمية المباشرة 
ه��ذه  الس��ت��ك��ش��اف  للمسافرين  ف��رص��ة 
الى  وتنضم  التاريخية،  الساحلية  المدينة 
العربية  تخدمها  والتي  اطنبول  مدينة 

للطيران في رحالات مباشرة. 

فريدة  وأثرية  دينية  بمعالم  األسود  البحر 
التقليدية  األسواق  من نوعها، من ضمنها 
في  طرابزون   وتقع  المعمارية.  والواجهات 
بإيقاع  وتتميز  تركيا،  شرق  شمال  أقصى 
هادئ بعيدًا عن صخب الحياة العصرية في 
إسطنبول  مثل  الرئيسية  التركية  المدن 

وأنقرة.  
رحالت  للطيران  العربية  وُتشغل  هذا 
من  انطالقا  العالم  حول  وجهة   125 إلى 
ال��ش��رق  ع��ب��ر  للعمليات  م��راك��ز  خمسة 

األوسط وشمال افريقيا.  
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تعلم؟ هل 
مراكز عمليات في لديها  للطيران  العربية  أن 
البيضاء والدار  وعمان  واالسكندرية  الشارقة 

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات

Nawras_Sarjha_May2017.indb   60 4/25/17   9:23 PM

airarabia.com

 965 وعام   918 عام  بين  الفترة  في  بالخشب 
من ِقبل أرنولف األول كونت فالندرز. واسُتخدمت 
األسرى  وك��ان  ومحكمة،  كسجن  قديمًا  القلعة 
قبل  بجرائمهم  يعترفوا  أن  إلى  بها  يوضعون 
تعذيب  وسائل  وجود  ُيبرر  ما  وهذا  معاقبتهم 
لألسرى في القلعة. والذي ُيعد أحد أغرب متاحف 
مذهولة  وكنت  اآلن!  حتى  شاهدتها  التي  ِغنت 
للغاية عندما شاهدت كافة المعروضات الغريبة 
الموجودة في متحف القلعة، لذلك شعرت بأنني 
في  واالنغماس  األج��واء  هذه  تغيير  إلى  بحاجة 
شيء ُمبهج، فاقترحت ماري أن نذهب إلى متجر 
وأتبضع  اللذيذة  الشكوالتة  نتذوق  لكي  “ي��وزو” 
يظل  حتى  وألصدقائي  لعائلتي  منها  بعض 
بعدما  يرافقني  اللذيذ  غينت  شوكوالتة  مذاق 

أعود إلى وطني.   

اللذيذ.  الشوكوالتة  وم��وس  وات��رزوي  وطبق 
زيارة  قررنا  الطعام  تناول  من  انتهينا  أن  وبعد 
تطور  يعرض  الذي  اليجين،  فان  هويس  متحف 
رائع  العشرين بشكل  القرن  اليومية في  الحياة 
“متحف  المتحف  هذا  على  أيضًا  وُيطلق  وفريد. 
األشياء التي ال ُتنسى”، إذ ُيقدم المتحف ألبومات 
مقتطفة  وأفالم  صوتية  وتسجيالت  رقمية  صور 
التي  الماضية  السنوات  تحكي لمحات عن حياة 
نهاية  وفي  ِغنت.  في  والنساء  الرجال  عاشها 
اليوم قررنا أن نركب أحد القوارب لنستمتع بنزهة 

هادئة في نهر ليي.
وفي اليوم التالي، وهو آخر يوم لي في مدينة 
ووعدتني  مبكر  وقت  في  ماري  أيقظتني  ِغنت، 
بالخروج في نزهة ُمسلية وممتعة في المدينة. 
غرافنستن  قلعة  إل��ى  بالتوجه  جولتنا  بدأنا 
القلعة  وتقع  بالهولندية.  الُتهم”  “قلعة  وتعني 
قلياًل  ُمرتفعة  إطاللة  ولها  جميلة،  منطقة  في 
وقد  باألسفل.  المدينة  مشاهدة  من  ُتمكنك 
في  الوسطى  العصور  في  القلعة  هذه  ُبنيت 
األلزاس  فيليب  فالندرز  كونت  وبني   .1180 عام 
مبنية  القلعة  كانت  بعدما  الحالي  الهيكل 

أعلى: الشهيرة ونيسكو العالم التراث غرافيتي الشارع، 
أسفل: الحلوى الشهيرة في غنت

ر العربية للطيران أربع  ُتسيِّ
رحالت أسبوعية من كازابالنكا 

إلى بروكسل، وتبُعد ِغنت 
عن بروكسل مسافة ساعة 

و11 دقيقة بالسيارة.
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الفن  من  أثرية  وقطع  القديم  الفرنسي  األث��اث 
الحديث، وفن الزخرفة ومجموعات أثرية تعود إلى 

فترة ما بعد الحداثة الفرعية اإليطالية.
الذي  ِغنت  َجرس  برج  إلى  ذلك  بعد  انطلقنا 
التراث العالمي.  ضمته اليونيسكو ضمن قائمة 
الذي  الجرس  لبرج  الرائع  بالتصميم  وانبهرت 
فترة  وُيصور  القوطي  البرابانت  الطراز  يعكس 
إلى مدينة  زيارتنا  المدينة. ولن تكتمل  استقالل 
مع  التذكارية  الصور  بعض  التقاط  ب��دون  ِغنت 
العالم،  في  الفنية  اللوحات  أجمل  من  واح��دة 
الفنان  التي رسمها  الَحَمل”  “تقديس  لوحة  إنها 

الهولندي يان فان آيك.
الدراجات  نركب  أن  قررنا  وجيزة،  فترة  وبعد 
من  الخالية  ب��ات��رش��ول  منطقة  ونستكشف 
السيارات. وكان ما ُيميز منطقة باترشول الرائعة 
ُتحاكي  والتي  بالحصى  المرصوفة  أزقتها  هي 
تشتهر  كما  الوسطى.  العصور  وأزق��ة  ش��وارع 
المقاهي  من  كبيرة  بمجموعة  المنطقة  هذه 
والمطاعم والمعارض الفنية والمحالت. وأخذتني 
المطاعم  أحد  إلى  جولتنا  استئناف  قبل  ماري 
لكي  تلوخويس،  مطعم  وهو  لديها،  المفضلة 
نتناول وجبة فلمنكية تقليدية، وتناولنا الحساء 

الفلمنكي مع البطاطا المقلية والسلطة، 
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رحلة  في  بأنني  شعرت  ِغنت  مدينة  زرت  عندما 
وكأنني  والحاضر  والماضي  والخيال  الواقع  بين 
كلماتي  ن  ُتبيِّ وربما  الزمن.  دوام��ة  في  دخلت 
أقف  أو  ضخم  جليدي  جبل  فوق  متواجد  بأنني 
في  لكني  م��ا،  مكان  في  جليدية  بحيرة  على 
الحقيقة أتحدث وأنا جالسة بجوار قناة مائية على 
لمدينة  التاريخي  المركز  في  غراسلي  رصيف 

ِغنت الفلمنكية!
الوسطى  القرون  بطابع  ِغنت  مدينة  تتمتع 
تحمله  التي  الشبابية  الحياة  طابع  عن  فضاًل 
أكبر  من  ُتعتبر  التي  جامعتها  بفضل  المدينة 
صديقتي  بانتظار  يومي  بدأت  بلجيكا.  جامعات 
ماري الَودودة التي تعرفت عليها في القطار في 
بروكسل ودعتني إلى زيارة مدينتها ِغنت التي 
ُتحبها كثيرًا مثل كل أبناء هذه المدينة. وهناك 
في  عليها  أتعرف  أن  أحب  التي  األماكن  بعض 

المدينة بخالف األماكن التي ُتفضلها ماري وكانت 
ُمتحمسة إلى اصطحابي إليها.

هنا  وم��ن  المحدد،  الوقت  في  م��اري  وصلت 
“كانت  م��اري  قالت  البداية  ف��ي  جولتنا.  ب��دأت 
الوسطى  العصور  في  بحري  ميناء  ِغنت  مدينة 
نقف  اآلن  ونحن  مزدهر،  باقتصاد  تتمتع  وكانت 
المحيطة  المباني  أما  السابق.  الميناء  في قلب 
كان  ال��ذي  كوريميترشويس  مبنى  فهي  بنا 
المالَّحين  نقابة  وقاعة  الحبوب،  َوزَّاني  نقابة  مقر 
كان  ال��ذي  سبييكر  هيت  ومخزن  الُمستقلين 
ذلك  بعد  القوي.”  التجاري  ماضينا  على  شاهدًا 
تجولنا على جسر سانت مايكل قبل التوجه إلى 
متحف تصميم ِغنت، الذي َيظهر بتصميم حديث 
وبواجهة تحمل طابع القرن الثامن عشر، ويضم 
إلى  تاريخها  يعود  أثرية  ألف قطعة   22 المتحف 
من  مجموعة  بين  وتتنوع  عشر،  الثامن  القرن 

تجمع ِغنت بين سحر القرون 
الوسطى والروح الشبابية 

الُمنطلقة 

الصفحة السابقة: منظر المدينة من غنت، الصفحة 
المقابلة: برج بلفري، الصفحة اليسرى: الفنان الذي يؤدي في 

الساحة الحديثة، أعلى: الزهور على طول القناة في غنت

أشياء يمكن 
فعلها

بأن مدينة  الموسيقى  ر عشاق  ُنذكِّ
ِغنت سُتقيم مهرجان جنتس 

فيستن من 14-20 يوليو هذا العام، 
و ستفتتح  أيضًا مهرجان ِغنت فالندرز 

16-22 سبتمبر. في الفترة من 

الُمستعملة في  السلع  ُيقام سوق 
ساحة سانت جاكوب بمدينة ِغنت 

الُحلي والمجوهرات كل جمعة  سوق 
وسبت وأحد.

يمكنك زيارة شارع الرسم على 
الذي  العنان للفنان  الجدران وأطلق 

بداخلك.

الزوار  تساعد بطاقة مدينة ِغنت 
على زيارة العديد من األماكن بأسعار 
الُمحبذ أن تحتفظ  مخفضة، لذا فمن 

التجول. أثناء  بها دائمًا 

Nawras_Sarjha_May2017.indb   63 4/25/17   9:23 PM



airarabia.com
64

Nawras_Sarjha_May2017.indb   64 4/25/17   9:23 PM

airarabia.com
65

بلجيكا  بشمال  الشرقية  فالندرز  مقاطعة  عاصمة 
الودود والشعب  الرائعة  والمتاحف  الشكوالتة  بمتاجر  تشتهر  التي 

جولة ال ُتنسى في   
مدينة ِغنت

كتبه: أنانيا باهل
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من  المصنوعة  والمنحوتات  والمطرزات  القبعات 
حجر اليشم.

في  اإلس��الم��ي��ة  المعالم  ت��زور  أن  أردت  وإذا 
إلى مسجد شنشي  تتوجه  أن  يجب  أورومتشي 
التي تخص  الفريدة  المساجد  أحد  ُيعد من  الذي 
خالل  المسجد  هذا  وُبني  الصينية.  قومية هوي 
حكم أسرة تشينغ بناء على أمر من اإلمبراطور 
نفسه  المسجد  مبنى  وُيعتبر  لونغ.  تشيان 
العمارة  تأثيرات  بين  يمزج  ألنه  نوعه  من  فريدًا 
العناصر  روع��ة  ويعكس  واإلسالمية.  الصينية 
األجنحة  مثل  الصينية  ه��ان  ألس��رة  الهندسية 
أشجار  من  المصنوعة  الُمقوسة  ال��ح��واف  ذات 
في  تظهر  التي  اإلسالمية  والتأثيرات  الخشب 

أرجاء المسجد.
تتمتع  الذي  الُمتنوع  الثقافي  المزيج  يلعب 
حيث  مطبخها،  في  كبيرًا  دورًا  أورومتشي  به 
طبق  ُتقدم  التي  األكشاك  من  الكثير  تنتشر 
أكشاك  به  تنتشر  التي  بالقدر  الشيش  كباب 
المدينة  اهتمام  مدى  يعكس  وهذا  المعكرونة، 
بثقافات الطهي المختلفة. وُيحب شعب األويغور 

خبز  يتكون من  الذي  يوميًا  “النانغ”  تناول طبق 
قطع  عن  عبارة  وهو  شينجيانغ،  وكباب  النانغ 
ويمكنك  أس��ي��اخ،  على  ال��م��ش��وي  اللحم  م��ن 
تناول هذا الطبق في أسواق أورومتشي. وُيحب 
السكان المحليين أيضًا تناول “ الكعك المحشو 
باللحم.  محشو  يكون  ما  عادة  التي  الُمحمص” 
في  كبيرة  بشعبية  “الميان”  معكرونة  وتحظى 
ولحم  البصل  مع  وُتقدم  المنطقة،  أنحاء  جميع 
يحب  كما  ال��ح��ار.  والفلفل  والطماطم  الضأن 
األوزبك واألويغور طبق “تشوا فان” وهو طبق األرز 

ر الذي يشبه طبق البرياني. الُمَبهَّ
َوسط  الشعب في  زيارة ساحة  ت  ُتفوِّ أال  يجب 
األعمال  منطقة  في  الساحة  وتقع  أورومتشي. 
تتواجد في  وعندما  تيانشان.  بمنطقة  المركزية 
أيام  تَذكر  إال  بوسعك  يكن  لن  األعمال  منطقة 
تأملت  وسواء  األسطوري.  الحرير  وطريق  التجارة 
عصر طريق الحرير، أو الصخب التجاري الحالي أو 
من  ستتيقن  الناشئة،  الشركات  وتوسع  نشاط 
أن أورومتشي ال تزال باقية مهما تعاقبت عليها 

العصور والحضارات! 

35
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بالطوب األحمر يسمى متحف تشن لونغ تا.
إردوقياو  سوق  تزور  عندما  للغاية  ستستمع 
الكبير. ويوجد بداخل  أورومتشي  الصاخب وبازار 
كاليان  مئذنة  من  دة  ُمقلَّ ِمئذنة  إردوقياو  سوق 
كجزء  الُمصممة  بأوزبكستان  بخارى  مدينة  في 
م��آذن  ع��دة  يضم  األط���راف  مترامي  مجمع  م��ن 
ونوافذ ُمقوسة. ويقع البازار الكبير على مساحة 
وبرج  غورمت،  ساحة  ويضم  مربع،  متر  آالف   10
ومسرح  ومسجد  المدينة،  معالم  لمشاهدة 
عدد  لشراء  البازار  إلى  التوجه  يمكنك  مفتوح. 
مثل  األويغور  شعب  يصنعها  التي  األشياء  من 
بالزخارف  والُمزين  الصوف  المصنوع من  السجاد 
الجغرافية  الرقعة  ُتصور  التي  الملونة  الحريرية 
تمثل  معقدة  أنماط  مع  للمدينة  واإلقليمية 
مثل  اليدوية  الحرف  إل��ى  باإلضافة  الطبيعة، 

أعلى الصفحة: معبد على البحيرة السماوية. مقابل 

الصفحة أدناه: أورومتشي لديه مزيج انتقائي من الحرفية 

والثقافة والهندسة المعمارية والمطبخ. أعلى: البازار 

الكبير، أورومتشي
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الصفحة االفتتاحية: منظر لحديقة الشعب الشهيرة. عكس 

الصفحة: الثلج مغطاة أورومتشي. أعلى: تيانتشي أو بحيرة 

“السماوية”. اليسار: المراعي نانشان الجميلة

33

نزهات سريعة 
النهر  ُيعتبر هذا  الجليدي:  النهر 

نهر جليدي  أقرب  الطبيعي  الجليدي 
العالم إلى مدينة سكنية. ويقع  في 

 120 الجليدي على مسافة  النهر 
كم جنوب غرب أورومتشي، ويقع 
تيان  لقمة  الشمالي  الجانب  على 

جير. وهذا النهر الجليدي هو مصب 
ارتفاعه  الذي يصل  أورومتشي  لنهر 

إلى 4,000 متر وبطول 2.4 
تقريبًا. كم 

البحيرة  تبُعد  الُمقدسة:  البحيرة 
110 كم بالسيارة  المقدسة مسافة 

عن مدينة أورومتشي. تقع هذه 
1980 متر  ارتفاع  البحيرة على 

البحر، وتظهر  فوق مستوى سطح 
على شكل نصف قمر، وتوفر الراحة 

واالستجمام للزوار في أشهر الصيف 
يستنشقون  وتجعلهم  الحارة 

النقي. الهواء 
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أويغور  منطقة  قلب  في  أورومتشي  مدينة  تقع 
من  بأنها  الغالب  في  وتوصف  شينجيانغ  في 
كانت  وقديمًا  العالم،  في  الداخلية  المدن  أكبر 
تقع في قلب طريق الحرير األسطوري الذي يربط 
تانغ  أسرة  أثناء عهد  إيلي  نهر  بوادي  تركستان 
الِجمال والقوافل هي  الصينية. واليوم، لم تعد 
وسيلة االنتقال المعهودة في هذا الطريق، فقد 
بعدما  الراقية،  واألبنية  السيارات  محلها  حلت 
أصبحت أورومتشى مركزًا اقتصاديًا سريع النمو 
ولكن  الماضي.  في  كانت  عما  كثيرًا  وُمختلف 
بها  فستجد  كثب  عن  المدينة  في  تعمقت  إذا 
شعبها  في  متمثلًة  القديم  إرثها  من  لمحات 

ومطبخها وتراثها الثقافي.
وال شك أن جولتك األولى التي يجب أن تقوم 
متحف  زي���ارة  ه��ي  أوروم��ت��ش��ي  مدينة  ف��ي  بها 
الحكم.  ذات��ي��ة  األوي��غ��وري��ة  شينجيانغ  منطقة 
اآلث��ار  من  كبيرة  مجموعة  المتحف  ه��ذا  ويضم 
 32 من  أكثر  إلى  عددها  يعود  التي  الثقافية 
أثرية  قطعة   288 بينها  من  أثرية  قطعة  ألف 

اســـــتـــــطـــــالع

أورومتشي هي مركز اقتصادي 
سريع النمو وبها لمحات من 

إرثها الحضاري القديم

تعود إلى قوميات شينجيانغ، وتعكس كل هذه 
تزور  أن  ويمكن  الحرير.  طريق  ومجد  عظمة  اآلثار 
متحف المومياوات لرؤية “مومياء لوالن الجميلة” 
التي ُتعد واحدة من ضمن أول ِستة جثث تعود 
الهنود  من  السابقين  شينجيانغ  سكان  إلى 
بفضل  الجثث  هذه  تحنطت  وقد  واألوروبيين، 
منذ  والصحراوية  والجغرافية  المناخية  الظروف 
3800 عام تقريبًا. ولقضاء نزهة ُمريحة مع أجواء 
هادئة، فيمكنك التوجه إلى حديقة الشعب التي 
تقع  حيث  المتحف،  عن  بعيدة  بمسافة  تبُعد  ال 

في وسط المدينة. وتمتلئ الحديقة بالمساحات 
الخضراء واألزهار الجميلة كما يمكنك زيارة معبد 
ويمكنك  الحديقة.  وس��ط  في  الُمقام  ب��اغ��ودا 
جبل  إلى  الشعب  حديقة  من  بسهولة  العبور 
“الجبل  إلى  بالصيني  ُيترجم  الذي  شان  هونغ 
“بحديقة  أيضا  الحديقة  تسمى  لذلك  األح��م��ر” 
ارتفاع  على  األحمر  الجبل  ويقع  األحمر”.  الجبل 
بمشاهدة  االستمتاع  للزوار  ويمكن  متر،   910
الجبل  ويضم  الرائعة،  أورومتشي  مدينة  آفاق 
بناؤه  تم  األحمر معبد ُمكون من تسعة طوابق 
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هي  ذاتي،  بحكم  تتمتع  والتي  الصينية  شينجيانغ  إقليم  عاصمة 
وحاضرها ماضيها  تحتضن  التي  الوسطى  آسيا  من  ُمصغرة  صورة 

بالغة وعناية  باهتمام  ومستقبلها   

أطلق لخيالك العنان في
أورومتشي

كتبه: أنانيا باهل
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في المساء
ثم  الشهية  والحلوى  الُمقبالت  بتناول  استمتع 
اختار أحد أكثر األنشطة الُمحببة لدى اإلسبانيين، 
اخترت  إذا  الثيران.  مصارعة  أو  القدم  ك��رة  إم��ا 
في  مبكرًا  فاذهب  الثيران،  مصارعة  مشاهدة 
المساء إلى حلبة الس فينتاس لرؤية مسابقات 
شهر   أوائ��ل  في  ُتقام  التي  الُمتصارعة  الثيران 
(إبريل وحتى نوفمبر) وُتعتبر من أفضل حلبات 
أحد  مشاهدة  ويمكنك  العالم.  ف��ي  الثيران 
لنادي  والعشرون  الواحد  القرن  رياضة  مباريات 
سانتياغو  ملعب  في  القدم  لكرة  مدريد  ري��ال 

برنبيو الصاخب.  

اســتــكــشــاف

أعلى: بول الساحة القتال، أسفل: عرض شارع ملون

ر العربية للطيران  ُتسيِّ
رحالتها من طنجة إلى 

مدريد ثالث مرات أسبوعيًا.
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ُتؤديها الراقصات وهن ُيصفقن بأيديهن، ويقمن 
بالَّدق بالصاجات ويضربن بأقدامهن برشاقة. 

في الصباح
الرياضية،  التمارين  بعض  ب���أداء  ي��وم��ك  اب���دأ 
حديقة  في  المشي  برياضة  االستمتاع  ويمكنك 
فدان   300 تبلغ مساحتها  التي  الخالبة  ريتيرو 
تشعر  كنت  وإذا  برادو.  متحف  من  بالقرب  وتقع 
القوارب  أحد  باستئجار  قم  النشاط،  من  بمزيد 
الحديقة  بحيرة  ف��ي  التجديف  واب���دأ  الُملونة 
ما  على  والتعرف  التجول  وبعد  بالبجع.  المليئة 
الحديقة،  بجانب  الموجودين  البائعين  يعرضه 
منطقة  من  بالقرب  وج��ودك  استغالل  يمكنك 
(والتي  بالحياة  النابضة  الفنية  المتاحف  مثلث 
ال تضم متحف برادو فقط بل تضم أيضًا متحف 
لكي  صوفيا)  رينا  ومتحف  بورنيميستا  تيسن 
تنغمس مرة أخرى في حياة الفن لبضع ساعات. 
بورنيميستا،  تيسن  في  لمتحف  زي��ارت��ك  عند 
بول  مثل  العظماء  الفنانين  أعمال  عن  ابحث 
رينا صوفيا لوحة غورنيكا  كلي. ويعرض متحف 
ال��ل��وح��ات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  لبيكاسو   ال��ش��ه��ي��رة 

الفنية المعاصرة.

بعد الظهر
ريتزي،  التسوق من حي ساالمانكا  هذا هو وقت 
الُمصطفة  المحالت  من  كبير  ع��دد  يضم  ال��ذي 
متجر  م��ن  وللتسوق  ال���ش���وارع.  جانبي  على 
متجر  إل��ى  بالذهاب  عليك  م��دري��د،  في  ه���ارودز 
راقي، مليء بالمحالت  إيسولي، وهو متجر كبير 
بدًءا  أنيقة  أشياء  تبيع  التي  الصغيرة  التجارية 
من النظارات والعطور إلى االكسسوارات الالمعة. 
بعد انتهاء جولة ما بعد الظهيرة يمكنك الذهاب 
الرائع،  مايوركا  ومقهى  مخبز  معجنات  لتذوق 
الُمتعبة  أقدامك  ُتريح  لكي  مثالي  المكان  وهذا 

من التجول.

اليوم الثاني

اســتــكــشــاف

افتتاح الصفحة: فنان الكتابة على الجدران في العمل، 
والسابق: شارع كالي دي ال باليستا في الجانب اآلخر: 

مشاهدة شارع المكتبة المحلية، اليمين: شارع 
زينت المظالت
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في الصباح
ساحة  نحو  وانطلق  ال��ري��اض��ي  ح��ذائ��ك  ارت���دي   
الطراز  على  الُمصممة  الكبرى  الساحة  أو  مايور 
سول  دي��ل  بويرتا  ساحة  الكتشاف  ال��ب��اروك��ي، 
الجولة  هذه  واختم  الشمس”،  بوابة  “ساحة  أو 
وهو   – الصباحية بزيارة القصر الملكي المذهل 
وستنبهر  إسبانيا،  لملك  الرسمية  اإلقامة  مقر 
القرن  إلى  يرجع  ال��ذي  البديع  الفني  بتصميمه 
الثامن عشر، ومن أكثر الغرف فخامة هناك هي 
بين  ومن  الثالث”.  كارلوس  الملك  عرش  “غرفة 
األشياء التي تستحق الزيارة هناك هي الصيدلية 

الملكية الموجودة بالطابق السفلي.  

بعد الظهر
الشاي  م��ع  السندويشات  ت��ن��اول  يمكنك 
المعجنات  وم��ت��ج��ر  م��ق��ه��ى  ف��ي  ال��م��ن��ع��ش 
“ري��وج��ان��و” األش��ه��ر ف��ي م��دري��د وال���ذي ال ي��زال 
وقد  الملكي.  المطبخ  خباز  لعائلة  مملوكًا 
في  المقهى  هذا  الملكي  المطبخ  خباز  أسس 

بارتوليلو  فطائر  بتقديم  ويشتهر   ،1855 عام 
الحلوى  هذه  تناول  بعد  بالكاسترد.  المحشوة 
متحف  تزور  لكي  طاقتك  ستستعيد  الشهية 
فنون ديل برادو األشهر في مدريد، والذي يضم 
إلى  تعود  التي  األوروبية  الفنية  اللوحات  أروع 
القرن الثاني عشر. وستجد هناك لوحات ألشهر 
وإلغريكو،  وفيالزكيز،  جويا  مثل  الرسامين 

وبيتر بول روبنز وتيتيان.

في المساء
في مدريد، يتناول السكان المحليون الطعام في 
وقت متأخر، لذا استغل وقتك قبل تناول وجبة 
الكالسيكي.  الفالمنكو  عرض  وشاهد  العشاء 
وبالنسبة لي ُيعد مقهى دي تشينيتاس مكاني 
يعزفها  التي  النغمات  إلى  لالستماع  المفضل 
استعراضية  بفقرات  وتمتع  الغجري،  الجيتار 

اليوم األول
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ُيعتبر منتصف الليل في مدريد وقت االزدحام واالختناق المروري في الشوارع ألنه وقت الخروج والتنزه الُمبكر في 
هذه المدينة القديمة. وُتصبح المدينة في هذه الساعة ُمزدحمة أكثر من وقت الخروج من العمل، فبعد منتصف 
مع  أوقات سعيدة  وقضاء  والثرثرة  والضحك  واللعب  للمرح  منازلهم  من  الناس  ويخرج  الذروة  تبدأ ساعة  الليل 
وأجدادهم،  أطفالهم  مع  يسيرون  الذين  المسافرين  بمجموعات من  الشوارع  تمتلئ  وأصدقائهم. كما  عائالتهم 
وتمتلئ ساحة سانتا أنا بضجيج أصوات الزائرين. وُتعتبر ساحة سانتا أنا من أشهر األماكن في مدريد التي تتجمع 
فيها العائالت واألصدقاء لتناول الوجبات الخفيفة في أحد المطاعم، وبعد االنتهاء من هذه الوجبة يذهبون إلى 
مطعم آخر لتناول أحد األطباق الخفيفة الصغيرة. وفي آخر الليل يذهب الناس إلى متاجر الحلوى لتناول حلوى 
وأحيانًا  البودنغ،  ُيشبه  الذي  السميك  بقوامها  الساخنة  الشوكوالتة  من  كوب  مع  الُمقرمشة  الشوروس  فطائر 
ينتهي اليوم مع سطوع الشمس في هذه الليلة العادية تمامًا التي تكون يوم الجمعة. وال يسع الزوار والُمقيمين 
في الفنادق إال مشاركة أهل المدينة في هذه العادات التي يرونها ُمسلية أكثر من النوم. ومدريد مدينة منفتحة 
المعيشية  وحياتها  المتحضر  طابعها  عن  فضاًل  قرون  عدة  إلى  تاريخها  يعود  جذور  ولها  إسبانيا  روح  تعكس 
الُمترفة. وتأثرت مدريد بثقافات متعددة ال حصر لها كالثقافة األمريكية واإلفريقية. وسكان مدريد ودودين للغاية 
ويرحبون بالزوار ويدعوهم لالستمتاع وتجربة أجواء مدريد الُمثيرة بدًءا من التعرف على المعالم الفنية الجميلة 

وحتى ُمتابعة ُمصارعة الثيران. 

كتبه: بيكا هنسلي

والشوارع  الُمبهجة  الواسعة  الحدائق  مدينة  هي  مدريد 
األوروبية  والثقافة  الراقي  الفن  مدينة  وهي  الجميلة، 

الحضارات. أعرق  تحتضن  التي  األصيلة 

48 ساعة في
مدريد

اســتــكــشــاف

مدريد إنتركونتيننتال  فندق 
فندق ريتز مدريد

مكان اإلقامة 

تأسس في موقع أحد 
القصور التي تمنح 

نزالئها إقامة ملكية 
فاخرة. يقع هذا الفندق 

بالقرب من أفضل 
المواقع السياحية، 

ويشتهر بتقديم غداء 
وإفطار األحد الذي 

يضم أكثر من 200 
صنف من الطعام . 
ويستخدم مطعم 
الجاردين بالفندق 

المكونات المحلية 
الموسمية. ويمكنك 
االسترخاء في المركز 

الصحي بالفندق.

الفندق  يقع هذا 
في  التاريخي 

الذهبي  المثلث 
في مدريد. تم 

 بناءه  في عام 

1901 وقصر بيل 
السابق، كان  ايبوكو 

للمجتمع  المنزل 
الغني.  المحلي 

الفندق  ويضم 

العديد من 
المطاعم 

التحف  مع 
اليدوي  والسجاد 

واللوحات
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مقابل الصفحة أعاله: السياح في ياتش. مقابل الصفحة 
أدناه: منظر للبحر األحمر من أحد الفنادق. أعلى: السياح 

على الشاطئ. أدناه: منظر تحت الماء من المرجان 
والحياة البحرية
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تشكيالت صخرية في شبه جزيرة سيناء، وهو 
التي  الرملية  الصخور  من  متاهة  عن  عبارة 
في  متر   80 إلى  متر   40 من  ارتفاعها  يصل 
استنتاجات،  أي  ُتخمن  أن  األماكن. وقبل  بعض 
ُمميزاته،  أفضل  ليس  الكبير  الوادي  فإن حجم 
باللون  ملونة  الشاهقة  الصخرية  ج��دران��ه 
واألزرق  والذهبي  واألحمر  واألرج��وان��ي  األصفر 
واألخ��ض��ر. وق��د ت��وق��ف ك��ل ش��يء ح��ول��ي في 
ه��ذا  فيها  ش��اه��دت  ال��ت��ي  األول����ى  ال��ل��ح��ظ��ة 
رائعة  لوحة  وكأنه  يظهر  الذي  الساحر،  المكان 
لتظل  األي��ام  من  يوٍم  في  الطبيعة  رسمتها 

السنين.  لماليين  خالدة 
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الشيخ مدينة شرم 
الشواطئ  رائعة من  لوحة 

الالزوردية  الشواطئ  و  الذهبية 
الطبيعة رسمتها  التي 

اللذيذة  الشرقية  الُمقبالت  لبعض  بالنسبة 
فهي  استحساني  والقت  أيضًا  تناولتها  التي 
الباذنجان  من  تتكون  التي  الباباغنوج  سلطة 
الزبادي  إليه  والُمضاف  والمهروس  المطبوخ 
الفاصوليا  وحساء  الحارة  والنقانق  والثوم، 
الشهي،  الكباب  أطباق  عن  فضاًل  الخضراء، 
الُمفضل  طعامك  كان  ومهما  اللذيذة.  ة  والَمزَّ
الشيخ  ش��رم  ألن  مطمئنًا،  ت��ك��ون  أن  ف��الب��د 

كان. إلرضاء ذوقك مهما  دائمًا  ستسعى 
وسط  استكشاف  ف��ي  المساء  وقضيت 
التي  الصغيرة  المحالت  باحثًة عن  خليج نعمة، 
والمشغوالت  الُمميزة،  التذكارية  الهدايا  تبيع 
الهدايا  من  وغيرها  الملونة  األوشحة  المحلية، 

نعمة  خليج  وسط  وُيعتبر  الرائعة.  التذكارية 
المحليين  بالسكان  زاخ���رة  حيوية  منطقة 
في  يرغبون  الذين  السياح  من  قليل  وع��دد 
يجلسون  أو  ال��ع��ص��ري��ة  ال��م��ن��ت��ج��ات  ت��س��وق 
وُيحب  التقليدية.  المصرية  المقاهي  ف��ي 
للغاية،  الطاولة  لعبة  المحليين  السكان 
يلعبونها،  وهم  مشاهدتهم  يمكنك  لذلك 
حتى  اللعبة  هذه  في  المشاركة  يمكنك  أو 

والتشويق. الُمتعة  من  بالكثير  تشعر 
ُبعد بضعة كيلومترات  السفر على  يمكنك 
الشيخ،  الشرقي من مدينة شرم  الشمال  نحو 
العجائب  أحد  وهو  الملون  ال��وادي  لمشاهدة 
بوجود   يعرف  و  هناك.  الجغرافية  الطبيعية 
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وال��ق��اه��رة،  م��ص��ر  صعيد  ف��ي  ال��ن��ي��ل  ض��ف��اف 
الشواطئ   ه��ذه  كل  أمتلك  وكأنني  شعرت 
أوشكت  عندما  بفعله  قمت  شيء  أول  وكان 
على  الوقوف  هو  الشاطئ  من  االقتراب  على 
مشاهدة  م��ن  أتمكن  حتى  ُمرتفع  مستوى 
وشواطئ  الزرقاء  البحر  لمياه  الفريد  المنظر 
 . عليَّ ساحرًا  تأثير  لها  كان  التي  الشيخ  شرم 
فخم  ف��ن��دق   100 م��ن  أك��ث��ر  ه��ن��اك  وي��وج��د 
العديد من مراكز  بينها فضاًل عن  لالختيار من 
والمطاعم  التسوق  مراكز  بخالف  هذا  الغوص، 
تجعل  التي  الصاخبة  الليلية  الحياة  ومظاهر 
التقليدية  غير  المصرية  المدينة  ه��ذه  م��ن 
تجربة  في  يرغبون  ال  الذين  للسياح  مقصدًا 
أو  البسيطة  ال��ص��ح��راوي��ة  ال��ح��ي��اة  أس��ل��وب 
األثرية  المعالم  لزيارة  سياحية  بجولة  القيام 
الشيخ  إلى شرم  رحلتي  تهدف  ولم  التاريخية. 
المدينة  معالم  مشاهدة  إل��ى  األس��اس  في 
في  رحلتي  قضيت  أنني  حيث  السياحية، 

رك��وب  مثل  البحرية  باألنشطة  االس��ت��م��ت��اع 
الماء  على  والتزلج  الهوائي  والتزلج  األم��واج 
عدد  أيضًا  هناك  لكن  والغطس.  وال��غ��وص 
إلى  تتوجه  التي  اليومية  الرحالت  من  قليل 

أيضًا. تجربتها  يمكنك  بحيث  الصحراء 
تجربته  عليك  يجب  ش��يء  هناك  ك��ان  إذا 
على  وقتك  قضاء  جانب  إل��ى  المدينة  خ��ارج 
تنتشر  إذ  نعمة.  خليج  زيارة  فعليك  الشاطئ، 
المتنزه  ُيعتبر  الذي  نعمة  خليج  في  المطاعم 
الشيخ.  شرم  لمدينة  المركزي  والمحور  األخضر 
والجلوس  المساء  في  الخروج  ُيمكنك  كما 
تقدم  التي  المطاعم  أح��د  ف��ي  ط��اول��ة  على 
باالبتعاد  وأنصحك  ول��ذي��ذة.  شهية  وج��ب��ات 
المطاعم  وتجربة  األمريكية  المقاهي  ع��ن 
الُمحببة  األطباق  أكثر  ومن  األصيلة،  التقليدية 
طاجن  هو  هناك  تذوقتها  والتي  قلبي  إلى 
حساء  عن  عبارة  (وهو  والروبيان  الكاليماري 
أما  ال��ُف��خ��ار).  م��ن  عميق  وع���اء  ف��ي  مطبوخ 

صفحة االفتتاح: منظر لشاطئ الهضبة. الصفحة المقابلة: 
العريشة الخشبية في ساحل البحر األحمر. أعلى: السياح 

تتمتع الغوص وركوب الجمال
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ومتطلبات  العمل  لضغوط  نتعرض  عندما 
قضاء  إل��ى  بالحاجة  نشعر  الصعبة  الحياة 
شيء  وال  م��ث��ال��ي.  م��ك��ان  ف��ي  ه��ادئ��ة  عطلة 
ي��ض��اه��ي ال��م��ش��ي ع��ل��ى ال��ش��اط��ئ ال��خ��الب 
البحر  أم��ام  الكراسي  أح��د  على  واالسترخاء 
الشمس  أش��ع��ة  ت��ح��ت  ال��ك��ت��ب  أح��د  وق����راءة 
في  أي��ام   5 أقضي  أن  ق��ررت  لذلك  ال��داف��ئ��ة. 
صحراوية  جنة  ُتعتبر  التي  الشيخ  شرم  مدينة 
سياحية ُمطلة على البحر األحمر الساحر. وكم 
الممتعة وأتخيل مدى  الرحلة  كنت أحُلم بهذه 
أستمتع  عندما  بها  سأشعر  التي  السعادة 
أشجار  بين  وأتنزه  المصرية  الشمس  ب��دفء 
البحر  في  والغطس  الغوص  ب  وأج��رِّ النخيل 
البحرية  المرجانية  الشعاب  وأشاهد  األحمر 
الموجودة  مثيالتها  ُتنافس  التي  الجميلة 

أي��ام  ع��دة  وب��ع��د  ال��ك��اري��ب��ي.  البحر  بمنطقة 
انطلقت إلى شرم الشيخ لتتحقق هذه األحالم 

حقيقة. وُتصبح 
في  تقع  مصرية  مدينة  هي  الشيخ  ش��رم 
ساحل  على  الصحراوية  سيناء  جزيرة  شبه 
المنتجعات  من  الكثير  وتضم  األحمر،  البحر 
الشيخ  ش���رم  م��دي��ن��ة  وت��ت��م��ي��ز  ال��س��ي��اح��ي��ة. 
السياح  تجذب  التي  الطبيعية  بمعالمها 
الذهبية  الرملية  كشواطئها  العام  ط��وال 
انخفاض  م��ن  وب��ال��رغ��م  الصافية.  ومياهها 
السنوات  في  كبير  حد  إلى  السياحي  النشاط 
زي��ارت��ي.  ف��ي  ذل��ك  ألمس  ل��م  لكني  األخ��ي��رة، 
زي��ارٍة   بعد  الشيخ  ش��رم  إل��ى  وصلت  فعندما 
والمعابد  الفرعونية  والمقابر  األهرامات  إلى 
على  ال��واق��ع��ة  األخ���رى  السياحية  وال��م��واق��ع 

جنة المتسوقين
ستجد  التقليدية:  الشيشة  زجاجات 
التقليدية  الشيشة  ُيدخنون  الرجال 

القديم بشرم الشيخ.  في السوق 
الشيشة كقطعة  لذا يمكنك شراء 
ديكور أو الستخدامها. وال تنسى أن 
السعر. البائعين على  تتفاوض مع 

إذا  الطبيعية:  التجميل  مستحضرات 
كنت في أرض كليوباترا، ولم تشري 

الطبيعية  التجميل  مستحضرات 
الكثير هنا! وستجد في  فقد فاتك 
رائعة للجسم  سوهو سكوير زيوت 

رائعة. وكريمات وعطور طبيعية 

 هدايا تذكارية برسومات فرعونية 
التجارية  المحالت  يمكن شراؤها من 

في شرم الشيخ مثل زجاجة عطر 
المصري،  الفرعون  مستوحاة من 

تماثيل فرعونية، خواتم،  تميمة، قدح، 
أوراق بردي، وأواني زجاجية ُمزينة.
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كتبه: أروما ساه أنانت

الساحرة المصرية  الشيخ  شرم  مدينة  في  باالستجمام  استمتع 
واألنشطة  الغوص  رياضة  ممارسة  الصباح في  في  وقتك  واغتنم 

الصحراوية األماكن  إلى  والرحالت  المائية، 

شرم الشيخ
الفاتنة
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استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

كبيرة ودينية  تاريخية  ثقافية,  بأهمية  وتتمتع  األسود،  البحر  على ساحل  تركيا  تقع في شمال شرق  تركية  مدينة  طرابزون هي 

أعلنت العربية للطيران عن إضافة طرابزون 
 23 م���ن  اب���ت���داء  ال��ح��ال��ي��ة،  شبكتها  إل���ى 

يونيو 2017.

ط����راب����زون ت��ش��ت��ه��ر ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
الذي  االنشوجة  سمك  بانتاجها  تركيا 

همسي. ٣يسمى  ٢ ١
تركيا طرابزون، 

 \\
 \\
 \\
 \\

مدينة   التجار  زار  الوسطى،  العصور  في 
الحرير  ف��ي  ليتاجروا  العريقة  ط��راب��زون 

والكتان والصوف.

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

ت���������ج���������ارب

ع�����ط�����الت
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إحياء موسيقى الفولك

كتبه: موهونا بانيرجي

تتمتع الموسيقى الخاصة ب ميشيل سيرماني بالطابع الكالسيكي الذي 
ُيحرك الروح. ما أروع  قدرة هذه العازفة الشابة على التمكن من نسج األلحان 

الموسيقية بالشكل الذي يلمس الروح ويؤثر فيها 

الصفحة المقابلة: الفنان راشيل سيمنس واللقطات 
من برنامجه

م��ق��اب��ل��ة

ك���ان إلح��ي��اء م��وس��ي��ق��ى ال��ف��ول��ك ف��ي ال��ق��رن 
غير  بشكل  تطويرها  في  كبيرًا  أث��رًا  العشرين 
الفولك بتطوٍر بطيء  إذ َمرت موسيقى  ُمتوقع. 
سرعان  لكن  بالموسيقى،  الُمهتمين  يد  على 
على  تأثير  لها  وأصبح  كبير  بشكل  تطورت  ما 
سن  صغر  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  المستمعين. 
تأسر  أن  استطاعت  أنها  إال  سيرماني  ميشيل 
الجمهور بموسيقاها الفريدة وأغانيها البسيطة 
عر  الرائعة. وقد استطاعت ميشيل أن تغزل الشِّ
سحر  معها  تحمل  التي  الحالمة  بموسيقاها 
من  ُمميزة  ومقطوعات  أسكوتلندا  جبال  ظالل 

موسيقى الجاز الكالسيكية.

العوامل  هي  ما  موسيقاِك؟  تصفين  كيف 
التي ساعدت في تطوير موسيقاِك بالشكل 

الذي وصلت إليه اآلن؟

ُمحدد  بنوع موسيقى  تتقيد  ال  األغاني  أن  أعتقد 
مثلها مثل أي موسيقى أخرى . وتنحصر األغاني 
الموسيقى  بين  أعزفها  التي  والموسيقى 
والصعوبة وهي  السهولة  قدرًا من  تحمل  التي 
“إيندي  وموسيقى  البديلة”  الفولك  “موسيقى 
بوب” وموسيقى “الفولك روك”. وُيطلق على هذا 
النوع من الموسيقى اسم “فولك نوار” وأعتقد أنه 

ُيناسب في بعض األحيان الموسيقى الُمجردة.
اس��ت��ودي��و،  ألبومين  اآلن  حتى  ل��ي  وُط���رح 
لحفلة  واحد  وألبوم  ُمطولة  أسطوانات  وأربعة 
عن  قلياًل  تختلف  األلبومات  هذه  أن  وأرى  ة.  حيَّ
بعنوان  كان  ألبوماتي  ف��أول  البعض.  بعضها 
”Under Mountains“؛ وهو ينتمي بالتأكيد 

الثاني  األل��ب��وم  أم��ا  ال��ف��ول��ك.  موسيقى  إل��ى 
مساراته  فأغلب   “Tied  To  The  moon”

قريبة من موسيقى الروك.

أغانيِك  أغــلــب  ُتؤلفين  ــك  أن عــنــِك  ُيــعــرف 
مصدر  هو  فما  الحزين،  باللون  تتميز  التي 

إلهامك إذًا؟
الجيتار  على  بي  الخاصة  األغاني  معظم  أكتب 
الكهف.  ُيشبه  وُمريح  هادئ  مكان  في  الصوتي 
التي  الموسيقى  على  البيئة  هذه  وتنعكس 
أؤلفها لتظهر معظم األغاني بشكل كالسيكي. 
قد يغُلب على أعمالي اللون الحزين لكني في 
الغالب ال أشعر بذلك عندما أكتب األغاني، ألنني 
أشعر بأن أعمالي تحمل نوع من التحرر والتنوير، 
وأعتقد أنني قادرة على التعبير بشكل جيد عن 

المشاعر الحزينة. 
بي  الخاصة  األغاني  لمواضيع  بالنسبة  أم��ا 
هذه  كتابة  ف��ي  أعتمد  أنني  أوض��ح  أن  فأحب 
لها،  تعرضت  التي  التجارب  على  غالبًا  األغاني 

يت في حياتي بالكثير من التجارب  حيث أنني مرَّ
الجيدة والسيئة. وأحاول أن أعرض هذه المشاعر 
خالل  من  م��ت��وازن  بشكل  واإليجابية  السلبية 

األغاني الخاصة بي.

الموسيقية،  جوالتك  إلقامة  كثيرًا  ُتسافرين 
السفر  ـــر  أث كــيــف  ــرف  ــع ن أن  نــــَود  ــك  ــذل ل

على موسيقاِك؟
ثراء  لكن  غالبًا،  سكانها  مع  األماكن  تتشابه 
ومن  آلخ��ر  شخص  من  يختلف  التجربة  وجمال 
اإليجابية  التجارب  من  الكثير  وهناك  آلخر.  مكان 

التي تعلمتها من السفر. 
بالعرفان  أشعر  جعلتني  التجارب  هذه  وكل 
لبلدي التي نشأت بها في مرتفعات أسكوتلندا. 
كثيرًا  نستفيد  يجعلنا  أن  يمكن  الذي  والشيء 
الموسيقى  إلى  االستماع  هو  السفر  مثل  منه 
جميع  م��ن  والقديمة  والتقليدية  المعاصرة 

أنحاء العالم.

هل واجهتك فترة من االنقطاع عن الكتابة؟ 
فكيف  بالفعل،  الفترة  هــذه  واجهتك  إذا 

تعاملِت معها؟
الحالة  ه��ذه  م��واج��ه��ة  ُمطلقًا  أخ��ش��ى  ل��م  أن��ا 
به  أق��وم  ما  كل  لكن  ذل��ك،  على  تعودت  فقد 
إلى  ال��ع��ودة  لحين  العمل  عن  أبعد  أنني  هو 
أواج��ه أع��د  لم  واآلن  ُم��ج��ددًا.  الطبيعية   حالتي 

 هذه الحالة. 
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فندق فليمينغز للمؤتمرات فرانكفورت
فرانكفورت، ألمانيا

هو فندق ُمخصص لألعمال وُيوفر 16 غرفة اجتماعات 
ُمزودة بأجنحة تحتوي على ُغرف معيشة منفصلة مع 

طاوالت للمؤتمرات. يقع فندق رجال األعمال الراقي هذا على 
ُبعد 7 دقائق سيرًا على األقدام من محطة مترو األنفاق 

إندوستريهوف، وعلى بعد 6 كم من متحف ستادل وعلى 
بعد 10 كم من حديقة حيوانات فرانكفورت. وبعد قضاء يوم 
حافل في فرانكفورت، يمكنك قضاء بعض الوقت في غرفة 

البخار والسبا التي ُتوفر لك االسترخاء بعد يوم عمل شاق.

T: +49 69 5060400

www.flemings-hotels.com

فندق ومركز مؤتمرات شيراتون مطار أمستردام
أمستردام، هوالندا

يقع هذا الفندق الراقي في مكان قريب من منطقة 
زويداس التجارية، ويعد واحدًا من أفضل الفنادق في 

أمستردام. يضم الفندق غرفًا أنيقة بنوافذ عازلة للصوت 
لتصبح الغرف مثالية لعقد اجتماعات العمل المكثفة. 
يوجد بالفندق مقهى بأجواء غير رسمية ومطعم فاخر 
لكي ُيوازن بين خيارات األطعمة التي ُيفضلها الضيوف 

ويقدم التنوع المطلوب. يقع الفندق على ُبعد 15 كم 
فقط من متحف هينيكن إكسيرينس.

T:+31 20 316 4300

www.sheratonamsterdamairporthotel.com

مؤتمر ناجح

فليمينغز 
لألعمال

فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي
دبي، اإلمارات

من أفضل ُمميزات هذا الفندق الراقي هو موقعه المناسب. حيث يقع 
على بعد امتار من مطار دبي الدولي، ويقع على بعد 9 كم فقط من 
مركز دبي العالمي وعلى ُبعد 14 كم من برج خليفة، وهو أحد أفضل 

األماكن لعقد االجتماعات. ومن أفضل معالم الفندق هي األجنحة 
الُمجددة ومركز المؤتمرات الرائع الذي يرافقه خدمات مميزة لرجال 

األعمال. ويوجد بالفندق مطعم يقدم المأكوالت العالمية الشهية، 
وهو من الفنادق المثالية الستضافة المؤتمرات.

T: +971 4 217 0000

www.lemeridien-dubai.com

الرفاهية 
في الطابق 

العلوي 
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على  تتعرف  أن  فعليك  والترفيه،  العمل  لداعي  ما  مدينة  إلى  سفرك  كان  إذا 
مناسبة   بتكلفة  والرفاهية  لالقامة  مكانًا  لك  سُتوفر  التي  التالية  الفنادق 

فنادق المؤتمرات
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وقفة في مدينة: جزيرة ياس
استجم

 عالم فيراري
 تيعتبر أكبر المالهي 

الُمغطاه في العالم 
ويضم أيضًا أسرع سفينة 

دوارة في العالم. ويمكنك 
االستمتاع بقضاء يوم في 

مالهي فيراري المليئة 
باإلثارة والتشويق.

تسوق
 ياس مول

 ٌيعتبر مول ياس إضافة 
جديدة إلى مشهد 

التسوق في أبوظبي، 
ويوجد في المول كل 

العالمات التجارية التي 
يمكن أن تتصورها، ويعد 

مالذًا لمحبي التسوق.

تذوق
 مطعم سيبرياني

 تذوق المأكوالت 
اإليطالية اللذيذة 

والمأكوالت البحرية 
المفضلة لديك وأنت 
تشاهد حلبة مرسى 

ياس واليخوت الراسية 
من نوافذ المطعم.

12 ساعة

airarabia.com
11

قراءة
الكاتبة  قررت 

كول  غوين 
رواية  طرح 

علمي  خيال 
الصيف  بعنوان 
 2 البارد في 
.2017 مايو 

قائمة موسيقية من المقرر أن تطرح الُمغنية سارة بي أول ألبوماتها 
الطويلة كُمغنية ُمنفردة بعنوان Who Am I في 12 مايو 2017. 

وقد ُوصف هذا األلبوم بأنه “قصيدة ُموجهة إلى إنسانيتنا التي تحتاج 
إلى الحب واألمان بشدة”. وقد ُطرح لها أول ألبوم منفرد بعنوان 

”Berlin during Winter ” في 6 يناير 2017. 

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

ميالد سيغموند
 فرويد

ولد طبيب األعصاب 
سيغموند  النمساوي 
فرويد في هذا اليوم 

قبل 161 عاما. وينسب 
فرويد لتطوير نظرية 

التحليل  وتقنية 
النفسي، وهو النهج 

السريري لعالج المرض 
العقلي. كما طور فرويد 

استخدام  مفاهيم 
طريقة االرتباط الحر 

وكذلك نظرية عقدة 
أوديب الشهيرة.

 Sun Exposure تطبيق
Woflram إعطاء الجلد 

اللون البرونزي هي واحدة 
من أهم األشياء التي 

يحرصون عليها في التطبيق 
هذا ويعتبر هذا التطبيق 

واحدًا من التطبيقات األكثر 
فائدة لفصل الصيف وخاصة 
لمحبي الشاطئ ألنه يساعد 

المستخدم على حسابة  
الوقت اآلمن للبقاء بعيدا عن 
حرارة الشمس وتجنب حروق 

الجلد الناجمة عن ارتفاع درجة 
الحرارة على مدار اليوم.

تطبيق السفر 

يوم في 
التاريخ
6 مايو 1856

شاهد
حلبة مرسى ياس

حلبة مرسى ياس لديها 
أطول مسار سباق الفورموال 

1 في العالم بطول 2.1 
كم. المسار هو المفضل 
لعشاق رياضة السيارات، 
وينبغي أن المشجعين 

الفورموال 1 زيارة هذه الحلبة.
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تضاريس دانكسيا في الصين
الجيولوجية  الوطنية  الحديقة  فى  تقع  الملونة  دانكسيا  جبال 

يمكنك  التى  الجبال  واجمل  اروع  من  وهى  بالصين  دانكسيا  تشانغيه، 
العالم. في  الجيولوجية  التكوينات  أعجب  أحد  وتعد  مشاهدتها 

التدرجات  ذات  الملونة  وجبالها  بصخورها  دانكسيا  تضاريس  تتميز   
تعطيها  اخرى  الوان  عدة  مع  تتداخل  والتى  الحمراء  اللونية 

تجذب  التى  السياحية  الوجهات  من  تجعلها  والتى   ، خالبا  منظرا 
إليها. السياح 

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

تحت العدسة 

جوني ديب

المادة المضادة
المضادة  المادة  ُتعتبر 
واحدة من أغلى المواد 

الموجودة على وجه 
األرض بل هي أيضًا 

أندر مادة على األرض، 
الجرام  وتقدر قيمة 

الواحد منها ب 6.25 
تريليون دوالر. وتتكون 

المضادة من  المادة 
مضادة  جسيمات 
لديها قدرة كبيرة 

إنتاج طاقة هائلة  على 
استخدامها  يمكن 
إلى  كوقود للخروج 
أو  الخارجي  الفضاء 
أن ُتستخدم  يمكن 

المستقبل  في 
للسيارات  كوقود 
الطبية.  ولألغراض 

مشاريع موتاهيدان،
دبي

ُأطلقت هذه المتاحف في 
عام 2011 لعرض ورعاية 
اللوحات الفنية المعاصرة 
الجديدة لكافة الفنانين 
من جميع أنحاء العالم. 

وتم تخصيص هذه 
المتاحف بالكامل لتوفير 
منصات عرض للفنانين 
الُجدد ولتقييم التعبير 
الفني لمختلف الثقافات.

1

آخر األعمال – ويذكر ان جوني ديب يلعب حاليا الكابتن جاك 
سبارو في الجزء الخامس من قراصنة الكاريبي تحت عنوان 

“الرجال الميتون ال يصنعون حكايات”، ومن المقرر ان يصدر في 
26 ايار / مايو.

االقتباس – عندما كنت صغيرا تعرضت لالنتقادات التي 
جعلتني أشعر وكأنه طفل غريب عندما كنت أفعل أبسط 
األشياء حتى لو إضاءة  شرارة، وهذا كان كبيرا بالنسبة لي.

طرائف – كان 
يسعى جوني ديب 

في البداية إلى أن 
يكون عازف روك 

وعندما انتقل إلى 
مدينة لوس أنجلوس 

تحول مساره الفني 
إلى التمثيل.

متحف اللوفر، باريس
هي واحدة من أكبر 
المتاحف في العالم 

وتعتبر واحدة من أهم 
صاالت العرض في 

العالم التي تتعامل مع 
الفن والفنانين.

2

دليل في 
دقيقة واحدة 

طريقتين
الستكشاف 
متاحف الفن
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المكان: كولومبو، سريالنكا ُيركز هذا المهرجان في األساس على 
االحتفال باكتمال القمر، وُتعرف هذه المناسبة باسم أعياد بويا. وُيعتبر عيد 

فيساك بويا الذي ُيعقد في شهر مايو كل عام من أهم وأكثر األعياد التي 
َيحتفل بها الناس من خالل الصالة والتأمل وإقامة الحفالت.

www.lanka.com

المكان: لوييغاالني، كينيا
يقام هذا المهرجان في بلدة 
لوييغاالني الواقعة على 
ضفاف بحيرة توركانا، حيث 
تتجمع 10 قبائل عرقية من 
منطقة بحيرة توركانا وُتقيم 
احتفاالً كبيرًا ُتقدم فيه 
األغاني والرقصات الثقافية 
الفريدة إلحياء تقاليد القبائل 
الُمختلفة. ويهدف المهرجان 
إلى تعزيز السالم بين جميع 
القبائل المشاركة.
www.gametrackersa-
faris.com

المكان: كييف، أوكراني
ُيعرف هذا االحتفال رسميًا باسم عيد كييف، وهو يوم عطلة 
في أوكرانيا، حيث ُيحتفل بهذا اليوم في األسبوع األخير من 
شهر مايو. وعادة ما تستمر االحتفاالت لمدة يومين، كما تمتلئ 
الشوارع بالممثلين والفنانين االستعراضيين، وُيختتم االحتفال 
بعرض لأللعاب النارية.
www.ukraine-kiev-tour.com

المكان: سان 
بطرسبرغ، روسيا

ُيشارك في مهرجان 
الصيف السنوي 
هذا فرقة الباليه 

مارلينسكي وشركات 
األوبرا ألداء عروض 

ُتجسد مواضيع مختلفة 
حتى يتم تقديمها 

في المهرجان. وُيحب 
الجمهور اختيار وانتقاء 

العروض التي ُتعد 
من أحد أبرز األشياء 

الموجودة في المهرجان.
www.mariinsky.ru

14  مايو 

فيساك بويا

24   مايو

مهرجان نجوم الليالي البيضاء

16  مايو

مهرجان بحيرة توركانا الثقافي

26   مايو

عيد ِكييف
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م  المكان:  الشارقة ُيعقد هذا الحدث الفني الُمعاصر الُمقسَّ
على خمسة أجزاء مرة كل عامين. ويضم أكثر من خمسين 

فنان عالمي إلقامة برامج ومعارض فنية ُمعاصرة في الشارقة 
وبيروت برعاية كريستين توم. 

www.theguideistanbul.com

المكان: غانغتوك، الهند ُيقام مهرجان الزهور الدولي في شهر مايو 
من كل عام. ويتم دعوة آالف الزوار لزيارة حدائق جانجتوك لكي ُيشاهدوا 
جمال الزهور والنباتات المختلفة التي تتفتح وُتزهر بشكل كامل. وتشتهر 
هذه الحدائق بجمالها وبوجود مجموعة واسعة من الحيوانات بها. ويجذب 
هذا المهرجان الزوار من البلدان المجاورة، كما يستضيف هذا الحدث أيضا 
مهرجان الغذاء الشعبي.
www.sikkimtourism.gov.in

المكان: الرياض، المملكة العربية السعودية
يعتبر هذا الحدث األول من نوعه في الرياض، ويهدف إلى عرض 
مجموعة من التصاميم واالبتكارات اإلبداعية والحرفية واليدوية 
المميزة. ويهتم المعرض بتقديم اللوحات الُمبتكرة الُمعتمدة 
بشكل أساسي على حرفة وموهبة مجموعة من الفنانين 
الشباب في المملكة العربية السعودية. 
www.theguideistanbul.com

المكان: طهران، إيران
ُيعد معرض طهران 

الدولي للكتاب من أهم 
معارض الكتاب في الشرق 
األوسط وآسيا، ويحضر هذا 

الحدث الثقافي الماليين 
كل عام. وَيشهد المعرض 
طرح عدد كبير من أحدث 

وأفضل الُكتب مبيعًا فضاًل 
عن إقامة حلقات مناقشة 
يحضرها أشهر المؤلفين 

واألكاديميين في جميع 
أنحاء العالم.

www.tibf.ir

   10 مارس  –  12 يونيو

احتفال بينالي الشارقة 13  

13-1  مايو

مهرجان الزهور الدولي

6 - 4   مايو

معرض شبابيك  

3-13  مايو

معرض طهران الدولي للكتاب
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القائمة المختصرة 

2017 مايو   6 يوم  غنائية في دبي  بيبر حفلة  الشهير جستن  الكندي  المغني  ُيحي  أن  المقرر  من 

بيبر  جاستن   Live117فريق وسيستضيف 
 “The  Purpose” العالمية  جولته  ف��ي 

واحدة،  لليلة  الحفل  وسيستمر  دبي  إلى 

ألبوم  م��ن  نسخة  أل��ف   522 بيع  ت��م  وق��د 
األس��ب��وع  ف��ي   “Purpose” األخ��ي��ر  ب��ي��ب��ر 

بأمريكا. األول من طرحه 

ت��ن��ت��ه��ي ج��ول��ة “  ال��م��ق��رر أن  وم���ن 
ج��س��ت��ن ب��ي��ب��ر ال��ع��ال��م��ي��ة  ف���ي 6 

.2017 ٣سبتمبر  ٢ ١
بيبر في دبي حفل جاستن 

 \\
 \\
\\
 \\

WELCOME TO SOUTH DELHI’S NEW 
BUSINESS DESTINATION!

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

#TheAddress

Ample 
parking space

24/7 
power backup

24/7 
security

24/7 
surveillance

3 metro stations 
within 500 metres

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

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

PRE-REGISTER NOW
For leasing queries, contact: info@threehands.in
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18  الفاتنة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ

لوحة رائعة من الشواطئ 
الذهبية و الشواطئ الالزوردية 

التي رسمتها الطبيعة

8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث هذا الشهر

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

12   فندق
العثور على فنادق الفنادق 
التالية التي سوف توفر لك 
مكان لإلقامة والرفاهية 
بتكلفة مناسبة

14   الشخصية
الموسيقى ميشيل 
سيرماني لديه الكالسيكية، 
الروح تتحرك الطابع

42   األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44   خريطة 
وجهات العربية للطيران

30  أطلق لخيالك العنان في أورومتشي
عاصمة إقليم شينجيانغ الصينية و أكبر 

المدن الداخلية في العالم

36   ال تنسى مدينة غنت
عاصمة مقاطعة فالندرز الشمالية 

في بلجيكا،  والشهيرة بأجود أنواع 
الشوكوالتة
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