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Touch down in the former silk route 
trading post of Yerevan and discover 
an arty, cultural and friendly capital city
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Climb up the Caucasus mountains, and 
enjoy the city of contrasts - Tbilisi   
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FROM THE 
EDITOR
This month, I experienced firsthand the stunning 

countryside and mountain peaks of Georgia, as well 

as the charming capital Tbilisi, a city of contrasting 

architecture, café culture and historical beauty. Read more 

in Gorgeous Georgia on pg20. Another fascinating former-

Soviet destination is Armenia's capital Yerevan. Here, we 

discovered a flourishing art scene, friendly locals and an 

ancient monastery just outside the city. Not to mention, 

some funky and delicious dining options off Republic 

Square. Get the low down on pg34. Indeed, for many 

travellers, one of the most satisfying holiday activities is 

savouring new flavours and sampling the mouth-watering 

foods that the locals enjoy. In this issue, we take you on a 

tour of taste bud teasers and street food favourites around 

the Air Arabia network. Check it out on pg28. Enjoy!

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor

ON THE COVER 
Tbilisi's quirky clock tower 
outside the famous Gabriadze 

puppet theatre 

A R M E N I A N  A DV E N T U R E S
Touch down in the South Caucasian 
capital and former silk route trading 
post, Yerevan

G E O RG I A N  J O U R N E YS
Climb Caucasus mountains, and enjoy 
the city of contrasts - Tbilisi   
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1 The race was first held in 1952 
to honour a visit by the Indian 
Prime Minister Jawahar Lal Nehru. 2 The name of the race refers to the 

name of the boats (chundan 
vallam), meaning 'snake boat'. 3 The race takes place on 

August 13 in Alleppey in 
Kerala. www.keralatourism.org

NEHRU TROPHY SNAKE BOAT RACE
This exciting boat race in Kerala, Southern India, sees around 70 boats compete on Punnamada Lake 
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Where: India
This national 
celebration 
marks the 
day when the 
country gained 
independence 
from the British 
Empire in 1947.
incredibleindia.
org

Indian Independence Day
August 15 

Where: India
This festival is in honour of Krishna and features teams of 

competitors who form human pyramids to reach and break 
a suspended curd pot (called Dahi Handi).

incredibleindia.org 

August 25

Dahi Handi

Where: Dubai, UAE
To mark the opening of Dubai’s state-of-the-

art opera house, the famous Spanish tenor 
will be showcasing his vocal talent.

dubaiopera.com

Plácido Domingo
August 31
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EVENTS

Where: Istanbul, Turkey
The line-up at this dance music festival, which 
takes place on the city’s Suma Beach, features 
UK spinner John Digweed and New York 
decksmiths Wolf + Lamb (pictured).
www.electronicafest.com 

Burn Electronica Festival
August 13 – 14

10
airarabia.com

Ph
ot

os
: x

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xxWhere: Northern India
This festival, which celebrates the onset of the 
monsoon season, involves processions of girls 
dressed in their finest clothes.
incredibleindia.org

Hariyali Teej
August 5

Where: Kandy, Sri Lanka
This Buddhist festival involves processions of 
elephants, elaborately costumed dancers and 

reverberating drums.
www.srilanka.travel

Esala Perahera
August 8 - 18

Where: Abu Dhabi, UAE
Bollywood star Farhan Akhtar is joined by duo 

Vishal-Shekhar and trio Shankar–Ehsaan–Loy for 
an evening of Bollywood musical entertainment.

duforum.ae

Bollywood in the UAE
August 12

Where: 
Moscow, Russia
The eccentric 
Australian pop 
star will be 
performing at the 
Russian capital’s 
Crocus Concert 
Hall as part of her 
Nostalgic for the 
Present tour.
siamusic.net

Sia
August 4

EVENTS 
CALENDAR
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TRAVEL APP 
If you're the sort of 
traveller who likes 
to see your cab fare 
take you as far as 
possible, this is for 
you. Karhoo allows 
you to compare 
taxi fares based on 
your GPS location. 
In London, the app 
has already signed 
up 80,000 non-Uber 
cab drivers. 

THE READ
This month, 

Jonathan Franzen 
releases Purity, a 

novel about secrecy 
and surveillance 

told through several 
intersecting stories.

August 17, 
1978 

MUSIC PLAYLIST On August 28, US rapper A$AP Rocky 
will be performing songs from his latest critically acclaimed 
album AT.LONG.LAST.A$AP on the main stage at the 
Reading Festival, around 65 kilometres from London, UK.

 THE FIRST 
 TRANSATLANTIC 
 BALLOON TRIP 

On this day, three 
brave American 
pilots became 
the first people 
ever to cross the 
Atlantic Ocean in 
a hot air balloon. 
Ben Abruzzo, Larry 
Newman and Maxie 
Anderson covered 
5,021 kilometres 
in 137 hours to 
complete their 
historic journey. 
The trio touched 
down in Évreux, 
100 kilometres west 
of Paris.

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

TODAY

12 hours 

City stopover: Almaty
SEE  
Kok-Tobe
Ascend the 
1,100-metre peak 
of the Kok-Tobe 
mountain in a cable 
car and you'll take 
in Almaty's scenery 
from the highest 
vantage point.

EAT  
Alasha
Serving traditional 
Uzbek cuisine in a 
rustic environment, 
this lively restaurant 
also features Uzbek 
and Kazakh dance 
performances in 
the evenings.

DO
Central State Museum
Almaty's finest 
museum offers the 
opportunity to learn 
about Kazakh history, 
from the Bronze 
Age up until 1997, 
when the capital was 
relocated to Astana. 

SHOP
Green Market
This vast indoor 
market is where you 
can discover the 
Kazakh's predilection 
for horse meat and 
sample shubat, 
which is fermented 
camel milk.

SNAPSHOT
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MINUTE 
GUIDE TO1 

 BIRD, LONDON 
This restaurant 

(based in 
Shoreditch) is 

serving a super-
indulgent ‘fried 

chicken doughnut 
burger’ – complete 

with melted 
American cheese – 

until the end of  
this month. 

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

1
 FOOTBALL 

Although the ancient 
Greeks and Romans 
played sports that 

involved football, the 
official version of the 

modern game 
originated in England 

in 1863. It occurred 
when the country's 
rugby and football 

association separated. 
Despite the English 

pioneering the modern 
game, it's Brazil who 

are the most successful 
nation when it comes 

to the sport. The 
Brazilians have won the 

World Cup a record 
five times since 1930, 

while England's record 
is just one 

win in 1966.

Rise of the millennials
Millennials are emerging as a very lucrative target market. According 
to a recent article in Forbes, almost a quarter of adults in the US who 
earn more than $500,000 are millennials. And a UN report revealed 
that revenue from the Facebook generation travelling has increased 
30 per cent since 2007. Surveys also reveal that millennials seek more 
immersive and varied adventures than traditional holidaymakers, with 
78 per cent preferring 'experiences' over material possessions.

2 
WAYS

Focus on

Denzel Washington

 to sample 
outrageous 
 fast food

TRIVIA – When 
Washington won an 
Oscar for Best Actor 
in 2001 he was only 
the second black 
man ever to win the 
award, following 
Sidney Poitier  
in 1963. 

NEW RELEASE – The Academy Award-
winning American actor is starring in 
the remake of classic Western movie, 
The Magnificent Seven, out next month.

THE QUOTE – “I've worked in a factory. 
I was a garbage man. I worked in a post 
office. It's not that long ago. I like to think 
that I'm just a regular guy".

2
 CLAW BBQ 

 CRABSHACK 
 AND GRILL, 

 DUBAI 

Claw's indisputably 
supersized burger 

is a monster, 
weighing in at a 

hefty 2.27kg, and if 
you're still hungry, 
it comes with fries!
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EMIRATES PALACE
ABU DHABI, UAE

A regal 394-room behemoth, Emirates Palace is 
arguably the UAE capital's most iconic hotel. In 
keeping with its lofty status, it was also a location 
in the Hollywood juggernaut movie franchise, The 
Fast and the Furious. While Vin Diesel and Co may 
not make the most intellectual flicks, the franchise's 
success is unquestionable. The particular film in 
question (Furious 7) raked in a staggering $1.5 billion, 
making it the sixth-most-successful movie of all time. 
 
West Corniche Road 
T +971 2690 9000
www.kempinski.com

THE LANGHAM LONDON
LONDON, UK

Dating back to 1865, the stately Langham has 
attracted some illustrious guests over the years, 
including Winston Churchill, Mark Twain and 
Haile Selassie. It is also a property that provided 
a backdrop for a certain Mr Bond. To be specific, 
the hotel was featured in 1995's hit 007 movie, 
GoldenEye. Ironically, despite its quintessential 
Britishness, the Langham actually doubled as 
St Petersburg's Grand Hotel Europe.

Regent Street

T: +44 2076 36 1000 
www.langhamhotels.com

TAJ LAKE PALACE, UDAIPUR
RAJASTHAN, INDIA

Built in 1746, this spectacular white marble property 
is located an island in Lake Pichola. Fittingly, the 
hotel operates a speed boat from the shoreline so 
that guests will arrive in five-star style. Considered 
one of the most romantic places on the entire 
planet, The Taj Lake also starred in the classic 
1983 James Bond movie, Octopussy. The hotel 
was the home to Bond's villainous and entrancing 
adversary, after whom the movie is named.
 
Udaipur
T: +91 0294 2428800
taj.tajhotels.com

Action stations

 Shaken
 not stirred

 In a lake
of luxury
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ROOM SERVICE

Unleash your inner movie star by booking a room at 
one of these hotels that have featured in classic movies

CELLULOID STAYS



INTERVIEW

Ph
ot

os
: s

up
pli

ed

Artist Adel Abidin tackles politics and ideas 
that shape our modern world

UNCOMFORTABLE 
TRUTHS

TEXT BY PETER FEELY

The Iraqi artist I meet tells stories of resilience 
and injustice. An artist trying to digest a difficult 
world through his work. An artist seeking to make 
sense of his identity and his nationality. His work 
comprises sculptures, videos and music, launched 
from a background of painting. He studied at the 
Academy of Fine Arts in Baghdad but views this 
education as too conservative to direct his art. 
Abidin cemented his career in Helsinki where he 
studied and lives, and it was there, arguably, that 
he found a voice. 

His alarming and satirical video, Abidin Travels, 
juxtaposes the horrors of the Iraq war against the 
mundanity of TV. It used raw footage from Reuters 
with a bitterly ironic commentary. Created in 2006, 
the work confronted and provoked his audiences 
– rightly so. Dare they question the reality of 
war in the context of such realism? The artist 
isn't convinced by this concept of confrontation. 
Instead, Abidin is convinced of his work and the 
truth. It raises uncomfortable questions about 

Clockwise bottom left: Michael (2015), Adel 
Abidin
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DESTINATIONS

1 Nizwa is located one-and-a-half 
hours' drive southwest of 
Oman's capital, Muscat. 2 The fort was built in the 

17th century and sits over 
an underground stream. 3 The focal point of the fort is its 

36-metre-diameter tower, which 
visitors can climb.

The sultanate's former capital houses its most visited tourist attraction
NIZWA FORT, OMAN
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our understanding of truth, the news 
and information we consume, and the 
agenda of our information providers. 
Ultimately, Abidin Travels disparages the 
follies of war. 

In 2007, he represented Finland in 
the Nordic Pavilion in the 52nd Venice 
Biennale. He’s worked across the world, 
exhibiting in Canada, Japan, Turkey and 
more along the way.

For his latest project, Abidin again 
employs video. The video is being 
exhibited at Lawrie Shabibi Gallery in 
Dubai until September 10. The movie’s 
protagonist is the late singer Michael 
Jackson, resurrected. As a symptom of 
our celebrity-obsessed times, Abidin 
reimagines the fallen star as a conduit 

for truth. Jackson is seen as a fallen quasi-
messiah with profound and penetrating 
insights. Filmed in Hollywood with the 
backing of a Qatari grant, the film places 
the singer in the brash context of an 
American TV talk show. 

Abidin studied American television 
carefully to replicate the genre accurately. 
He wanted to make his video as realistic 
as possible. The script contains elements 
of Jackson’s lyrics, with the entertainer 
answering questions using the words 
from his own songs, bringing Michael 
Jackson himself into the discussion.

For Jackson’s appearance, Abidin used 
3D digital technology to recreate the 
performer’s surgically enhanced face. For 
Jackson portrayal, Abidin hired an actor 

INTERVIEW

who studied and replicated the singer’s 
movements and mannerisms. Extras were 
drafted to play hysterical Americans 
waiting to hear universal truths from 
the resurrected Jackson. The Americans 
are unusually realistic – reminiscent of 
hysterical crowds that currently idolise 
Justin Bieber. Abidin raises questions 
about who we collectively look up to 
and our social and spiritual values. It’s 
a thoughtful satire about people’s lives.

www.adelabidin.com

Below: Al-Warqaa (2013)
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GORGEOUS 

From its colourful capital to the Caucasus mountain trails, 
Georgia is a stunning getaway

TEXT BY MAIREAD WALSH
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WHERE TO STAY 
ROOMS HOTEL TBILISI
Tucked into the bohemian 
neighbourhood of Vere, 
this stylish hotel is a restored 
Russian publishing house 
featuring an eclectic mix 
of art, fashion, culture and 
local elements. 
www.roomshotels.com

HOTEL CITADEL NARIKALA 
This boutique property carved 
into the steep hill below the 
Narikala Fortress has great 
views of the city from each 
balcony, as well as the floor-
to-ceiling glass restaurant and 
rooftop terrace, both serving 
Georgian dishes. 
www.hotel-citadel.ge

TIFLIS PALACE HOTEL
Sitting on the edge of the 
Old Town alongside the 
Abanotubani bath houses, 
this modern hotel has several 
top dining options and a 
terrace with a view right up 
to the fortress. 
www.tiflispalace.ge

Previous page: Mt Kazbek 
Below left to right: Tbilisi overview; 
Holy Trinity Church in Gergeti, Kazbegi

churches, art nouveau buildings – albeit 
with ornate and crumbling balconies 
– and Soviet modern structures, 
reflects an eclectic culture that feels a 
little medieval, a little European and 
a little sassy too.

Set amid 5th-century conical church 
towers, there are chic hidden gems of 
contemporary restaurants and galleries 
housed in run-down buildings that 
are also starkly juxtaposed with shiny, 
modern design structures that speak 

to the city’s resilient, progressive attitude 
and sense of fun.

We start with a stroll through the 
Old Town, with its steep narrow streets, 
tree-lined and full of character, passing 
large ornate doorways and garden walls 
overgrown with blossoming vines. The 
cafés are already buzzing as we wind 
our way through the pedestrian-only 
Shavteli to the Anchiskhati Basilica, the 
oldest church in Tbilisi, dating back to 
the 6th century. Just around the corner, 

the clock tower outside the Gabriadze 
puppet theatre is probably the city’s 
quirkiest building, with its comically 
crooked fairytale-like structure. And in 
contrast to this, around the next corner is 
the elegant and eye-catching, glass-and-
steel Peace Bridge, designed by Italian 
architect Michele De Lucchi in 2010, that 

22
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DESTINATION

Tbilisi’s unique charm is that it appears to 
be falling down around you, and yet most 
of its labyrinthine cobblestone streets 
and dilapidated buildings have survived 
for centuries and will continue to stand 
long after you’re gone. 

Almost everywhere you look is 
evidence of a long colourful history –
one that has seen invasion after invasion 
resulting in Persian, Ottoman and Russian 
rule in turn. Hence its diverse architecture 
of ancient citadels, Eastern Orthodox 
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“Between the 
pastel houses and 
brick-domed abanos 
(sulphur baths), the 
older locals sit in 
the shade playing 
backgammon.” 
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DESTINATION

crosses the River Mtkvari into Rike Park. 
From here a cable car climbs up over the 
city to the looming Narikala fortress, a 
reconstructed 4th-century citadel, and 
Kartlis Deda, an imposing Soviet-era 
statue of Mother Georgia. From this 
vantage point you can see the whole 
city and the contrasting architecture is 
a sight to behold.

We walk down the hillside to the 
Abanotubani neighbourhood, where, 
between the pastel houses and 
brick-domed abanos (historic natural 

sulphur pools that Georgians regard as 
therapeutic), the older locals sit in the 
shade playing backgammon on a board 
perched atop a trash can. They chew 
on churchkhela, a candle-shaped candy, 
which is walnuts (sometimes almonds) 
drowned in a sticky sweet syrup. 

Tbilisi is named for this neighbourhood 
– or so the legend goes. Apparently King 

GOOD EATS
The Georgians are all about 
café culture, so street-side 
cafés are in abundance. The 
Old Town’s Cafe Pastorali 
does a great Khachapuri – 
frequently called Georgian 
pizza, essentially it’s baked 
flatbread with cheese and 
a variety of options. Also 
in the Old Town, Café Kale 
serves a delicious Georgian 
salad, which consists of fresh 
tomato, cucumber, parsley 
and red onion with a little 
cheese and walnuts thrown 
in for good measure. In 
fact, walnuts are a popular 
ingredient in most dishes. 
A personal favourite, and 
one for vegetarians, is the 
Georgian eggplant roll – red 
peppers and spinach balls 
with a delicious crushed 
walnut and garlic paste 
filling. Take the Funicular up 
to Mtatsminda Park to Puri 
Guliani – a delightful spot to 
sample local cuisine while 
looking out over the city. 

Below: Tbilisi street cafés 
Opposite page: Tbilisi sulphur baths, 
Abanotubani with the Narikala fortress 
in the background 
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Clockwise from opposite page: The pastel 
houses of Abanotubani; the Clock tower; 
Peace Bridge over Mtkvari River

valleys of Svaneti sit high in the Caucasus. 
Remote and enigmatic, the people of this 
region have their own language. 

Beyond the mountain highs, on the 
Black Sea coast, Batumi has become 
Georgia’s summer holiday capital and 
fashionable resort town. The seaside 
Boulevard Park and the Old Town 
have been renovated and the relaxed 
atmosphere, new restaurants and 
nightlife venues are attracting the 
European party set. 

Georgia is finally enjoying its 
emergence as a must-visit destination, 
and it’s certainly well-deserved.  

26
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Vakhtang went hunting one day and shot 
a pheasant. The bird fell wounded into a 
spring but soon bounded out, apparently 
healed. Vakhtang deemed the site of the 
therapeutic hot spring a good location 
for his new city and founded Tbilisi –
which means 'warm'. And that’s generally 
the feeling you get in Tbilisi. 

But don’t limit your Georgian 
experience to the capital alone. The 
Great Caucasus mountains will take 
your breath away – literally, at an 
altitude of 5,003 metres, Mt Kazbek 

is a breath-taking sight. With snowy 
peaks, valleys carpeted in lush green 
grassland and quaint stone villages – not 
to mention the Georgian habit of building 
churches and monasteries perched on 
picturesque outcrops, there are a variety 
of hiking opportunities to enjoy without 
challenging your lung capacity too much. 

Just a few hours north of Tbilisi, 
Kazbegi is the gateway to the Caucasus. 
The 14th-century Holy Trinity Church 
in Gergeti above Kazbegi has almost 
become a symbol of Georgia. The hike 

takes you through forests, villages, and 
up the hillside, along a stream to the 
2,200-metre elevation where the church 
sits with Mt Kazbek as the backdrop. 
Perfectly picturesque – even with cloud 
cover casting a haunting aura, this is one 
of the most photogenic sites in Georgia.

Heading east from the capital, the 
landscape is more arid close to the 
Georgian border with Azerbaijan, where 
the 1,000-year-old Davit Gareja cave 
monasteries are carved into the cliff face. 
On the west side of the country, the lush 

DESTINATION
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Street eats
 Culinary culture on the streets often provides a fascinating (and tasty) 

 insight into the social fabric of a city 

 TEXT BY PETER FEELY 
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MUMBAI

From playful pani puri – spherical crisps 
stuffed with chickpeas and lentils – to 
the aromas of succulent kebabs sizzling 
on grills, the street food of Mumbai more 
than lives up to the city’s vibrant and 
frenetic nature. Mumbaikars habitually hit 
the streets after sunset and enjoy small 
bites from one of the city’s numerous 
food carts. The king of Mumbai’s street 
food is the humble vada pav. It’s a 
satisfyingly greasy, deep-fried mashed 
potato, prepared with chillies and ginger, 
mixed with chutney and served in a 
soft white bap – the Western-style bap 
adopted from the city’s colonial past. 
A sweet tooth is also well catered for on 
the city streets. Devour a kulfi, India’s 
dense equivalent of traditional ice cream, 
or pick up a refreshing fruit juice drink 
from roadside vendors. 

AIR ARABIA FLIES 14 TIMES A WEEK TO 
MUMBAI FROM SHARJAH
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SRI LANKA

Surprisingly different from the cuisine of its 
Indian neighbours, Sri Lankan food has a unique 
personality. Often a bit fruitier and zestier than 
its northern equivalent, it’s also known for its fiery 
punch. Typical snacks include fresh vegetable 
samosas, spicy kottu roti and sweet treat pani 
pol – a sugary, fried palm sugar- and treacle-based 
indulgence with coconut. The line between Indian 
and Sri Lankan gastronomy becomes more blurred 
when it comes to curry, or more specifically dhal. 
While the Sri Lankan version is usually spicier and 
the sauce thinner, and coconut is more likely to 
make an appearance, there are unquestionable 
similarities. Sri Lankans often refer to their street 
cuisine as “short eats.” A remnant of colonialism, 
this refers to the late afternoon snacks that 
accompanied formal drinks gatherings. Adopted 
by the Sri Lankans, the term now refers to snacks 
served in the afternoon everywhere, from small 
cafés and street stalls to traders hawking their 
goods through train windows.

AIR ARABIA OPERATES 11 FLIGHTS A WEEK TO COLOMBO 
FROM SHARJAH

AMSTERDAM

The first thing you’ll probably notice on 
the streets of Amsterdam is the Dutch’s 
fondness for the humble French fry. 
Snack bars litter the streets and for 
the quintessential Dutch experience, 
douse your chips in “patatje oorlog” – a 
fiendishly moreish sauce comprised of 
mayonnaise, onions and sate. More left-
field palates should seek out another Dutch 
delicacy; raw herring. And, if you’re less 
adventurous, you can simply place the 
herring in a sandwich roll and season it 
with pickles and onion. You’re also unlikely 
to escape the distinct aroma of the Dutch 
capital’s “stroopwafels” – deep-fried 
waffles, swimming in treacle and sugar. 
With Amsterdam’s wealth of pedestrian 
and bicycle-friendly streets, there’ll be 
ample opportunity to burn off the calories.

AIR ARABIA FLIES THREE TIMES A WEEK TO AMSTERDAM 
FROM NADOR AND FOUR TIMES A WEEK FROM TANGIER

EXPERIENCE



ISTANBUL

The heart of Istanbul is the Bosphorus strait. 
It slices through a collision of cultures and 
serves as a lifeblood for the city. It’s only 
appropriate then that you should sample 
the local catch when you’re in the city – 
specifically the delicious and delightfully 
cheap fried fish sandwiches, which you can 
get on Galata Bridge. Another stalwart of 
Istanbul’s street food is the humble simit. 
The Turkish equivalent to a giant American 
pretzel, it’s hassle-free food-on-the-go that 
doesn’t burn a hole in your pocket. Kebabs 
feature heavily in the Turkish diet and are 
available across the city, yet it’s the smell 
of roasting chestnuts that’s perhaps most 
evocative of the city itself. And, for a sweet 
treat, try Istanbul’s famous ice-cream – the 
theatrical performance from the ice-cream 
men alone is worth the price. 

AIR ARABIA FLIES SEVEN TIMES A WEEK TO 
ISTANBUL FROM SHARJAH
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BRUSSELS

The Belgians are quite particular when it 
comes to chips. They need to be thick-
cut and they need to be fried twice. The 
ubiquitous snack arrives in a number of 
forms throughout the city, but perhaps the 
most tempting is “mitraillette.” Essentially, 
it’s a chip sandwich, served with a slice 
of meat, a sauce of your choice (typically 
mayonnaise) and vegetables, such as grated 
carrot. Brussel’s street food character is 
richer and sweeter than mere chips though. 
Waffles also feature heavily and arrive with 
an array of different optional toppings, from 
strawberries and chocolate, to whipped 
cream and bananas. As you’d expect from 
a major European capital, seafood also 
features heavily on the city’s gastronomic 
landscape. Restaurants set up icy displays 
on the streets to lure customers with 
the prospect of enjoying a fresh catch 
and fishmongers, such as Mer du Nord, 
are happy to serve you dishes, including 
oysters, to enjoy right on the street.

AIR ARABIA FLIES TO BRUSSELS: 
FOUR TIMES A WEEK FROM CASABLANCA,
FOUR TIMES A WEEK FROM NADOR, 
FIVE TIMES A WEEK FROM TANGIER

EXPERIENCE
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Cushioned in the Ararat plain, Armenia’s capital has come a long 
way since its 8th-century BC origins. A major Silk Road trading point, 
Yerevan’s tumultuous timeline saw it fall prey to invaders including 
Persians and Ottomans and, much later, falling under Soviet rule. 
Subsequently redeveloped to the Communist-era blueprint of 
Russian architect Alexander Tamanyan, this easily navigable city is 
made up of commanding edifices set on wide tree-lined avenues, 
enlivened by grand squares, refreshing green spaces and a shared 

love of café, culture and the arts.

REPUBLICA HOTEL ARMENIA MARRIOTT HOTEL YEREVAN

MYHOTEL YEREVANWHERE TO STAY IN YEREVAN
 

Located just a 
few minutes' walk 
from Republic 
Square, and a 
20-minute drive 
from Zvartnots 
International 
Airport, this cosy 

Housed in a 
historic building 
on Republic 
Square – and 
Kim Kardashian’s 
hotel of choice in 
2015 – the five-
star property is 

close to the Blue 
Mosque, boasts 
five restaurants 
and bars, and will 
add a swimming 
pool soon.
www.marriott.
com

Centrally located 
but in a quieter 
residential area 
to the east of 
Cascade and 
the Opera 
Theater, the hotel 
promises a quality 
experience at an 
affordable rate, 

with free WiFi 
and breakfast 
room with garden 
access.
www.
myhotelyerevan.
com

boutique hotel has 
super helpful staff, 
complimentary 
bicycles and a 
charming street-
facing terrace.
www.
rebublicahotel.am 

hours in48 

EXPLORE
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One of the world’s longest continually inhabited 
cities, Yerevan sings a siren call to both diasporic 

Armenians and cultured travellers looking 
to discover the southern Caucasus

TEXT BY CLAIRE MALCOLM
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Previous page: Garni Temple 
Clockwise from left: The Cascade at 
night; Geghard Monastery; a vendor 
selling gata bread; the Blue Mosque 

Afternoon
Painters, writers, artists and musicians 
are celebrated throughout the city with 
a clutch of museums honouring the 
country’s cultural greats. Yervand Kochar 
Museum highlights the artist's moving 
paintings and volatile life; Hovhannes 
Tumanyan Museum commemorates 
the life of this extraordinary writer; 
and the Centre for Popular Creation 
features the best folk art collection in 
the country, while the History Museum 
of Armenia offers unique insight into its 
archaeological and cultural heritage.  

Evening
As the sun goes down, restaurant 
terraces begin to fill up, and courtyard 
dining is a summer staple. For a 
contemporary take on tradition, book 
a table at Dolmama on Pushkin Street, 
where a green brass-knockered door 

leads to a walled outdoor setting with 
just a handful of tables and menu 
of Eastern Armenian dishes with a 
modern twist. Alternatively, meander 
over to Freedom Square to see what’s 
playing at the city’s Opera Theatre, for 
an evening of arias, ballet or classical 
music, or kerbside people-watching.
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DAY 1

Morning
Enjoy a bird’s-eye view of the city 
from the top of the Cascade’s 500 
stone steps and take a series of indoor 
escalators through the public spaces of 
the Cafesjian Center for the Arts, before 
a more leisurely al fresco descent on 
foot. Works by acclaimed international 
artists such as Fernando Botero, Ji 
Yong Ho and Yue Minjun are juxtaposed 
against an imposing art deco backdrop 
that took more than three decades to 
transition from drawing board to reality. 
Reward yourself at the bottom with a 
slice of homemade cake and a milkshake 
served in a mason jar at quirky pavement 
café Aperitivo. 

EXPLORE
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AIR ARABIA 
OPERATES THREE 
FLIGHTS A WEEK 
TO YEREVAN FROM 
SHARJAH
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DAY 2

Morning
Head out of the city to explore Armenia’s 
natural beauty on a four-hour trip to two 
of its most important historical sites. A 
short drive from Yerevan, Garni Temple 
is the only Graeco-Roman structure in 
the country. Built in the first century AD 
and dedicated to Mithra, the sun god, 
the colonnaded temple dramatically 
overlooks a gorge and the Azat River. 
Just 10 minutes further on, and carved 
out of the rock face, is the UNESCO 
World Heritage-listed Geghard Monastery. 
Founded in the fourth century at the site 
of a sacred spring, its main attraction is 
the working church added in 1215.

Afternoon
Sample a decorated round ‘gata’ bread 
from hawkers at the bottom of the 
monastery, or save it for the journey 
home after a mouthwatering wander 
around Yerevan’s covered Gum Market, 
where you’ll find all kinds of edible 
goodies from orchard fruits, lavash bread 
and traditional cheeses to take-home 
gifts of zesty pickles and local spice 
mixes. A more upmarket shopping trip 
can be enjoyed along swanky Northern 
Avenue, a pedestrianised thoroughfare 
that is home to international brands as 
well as souvenir stores.

Evening
No visit to the city is complete without an 
evening imbued with all things Armenian 
and Yerevan Tavern on Amiryan Street is 
a firm local favourite. Dine on generous 
portions amid the hypnotic strains 
of folk music and dancing from the 
larger-than-life performers. Dive into 
heaped platters of traditional ‘khoravat’ 
(barbecued), fresh fish from Lake Sevan 
and specialities such as mountain sorrel 
soup. Walk it off with a stroll through 

Republic Square where the fountains 
dance to a nightly sound and light show 
embraced by a circle of impressive 
Neo-Classical buildings.  

Top: A lion sculpture made from tyres 
sits outside the Cafesjian Center 
for the Arts; Above: Republic Square; 
Right: The Cascade gardens



ENCOUNTERS
Oman’s summer oasis of Salalah has incredible 

wildlife and a fascinating relationship with frankincense 

 TEXT BY PETER FEELY 

During the summer months, large 
parts of the Gulf swelter. The mercury 
regularly tops 50˚C and the population 
retreats to air-conditioned buildings 
and swimming pools. That is, unless 
you wind up in southern Oman or, 
more specifically, the city of Salalah. 
If you venture there between late July 
and early September, it’s an entirely 
different proposition. Southern Oman, 
like south eastern Yemen and southern 
Saudi Arabia, is experiencing its annual 
khareef. Essentially, khareef is an Arabic 
colloquial term for autumn. It’s when 
the region welcomes the fringes of the 
Indian monsoon. It dispels the notion of 
scorching desert summer heat and sandy 
dunes. Hillsides glisten with greenery, 
wadis are full of water and the area is in 
its verdant prime. 

Salalah is the capital of Dhofar. It 
is also British explorer Sir Ranulph 
Fiennes’ favourite destination. In a 
2011 interview with The Telegraph, he 
described it as “simply the most beautiful 
place on earth.” The Englishman became 
obsessed with finding the ancient city of 

Ubar, which had lain lost in this region 
for more than 1,500 years. 

Fiennes’ obsession dated back the 
1960s but it wasn’t until 1991 that the 
explorer discovered evidence of Ubar’s 
location. Fiennes documented his journey 
in the 1992 bestselling book Atlantis of 
the Sands. 

The reason the area has been inhabited 
for so long is frankincense. Once more 
valuable than gold, the aromatic resin is 
taken from the Boswellia tree and has 
been traded for more than 5,000 years. 
The lucrative commodity is also the 
reason the legendary Queen of Sheba 
invaded the region and built a palace 
close to Salalah. 

The rich relationship between southern 
Oman and Frankincense is illustrated at 
the excellent Frankincense Land Museum 
in the 12th-century trading port of Zafar, 
close to Salalah. It charts maritime 
history, where the precious resin was 
exchanged for spices from India. 

Left: Khareef in Salalah

40
airarabia.com

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

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

NEWS & ROUTES

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

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

DID YOU KNOW?
Air Arabia Group operates more 
than 1,400 flights a week to 
more than 110 destinations
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A short drive from the Zafar is Wadi 
Darbat. During khareef, the picturesque 
valley is transformed – carpeted in lush 
greenery, with waterfalls forming on 
rugged cliff faces.

The other side of Salalah takes you 
to Maghsayl Bay, where the Dhofar 
Mountains meet the Arabian Sea. During 
khareef, the calm waters transform into 
choppy waves, causing water to burst 
up from the blowholes along the beach.

Wildlife is another draw to the region 
with its varied climate making the 
region habitable for a number of exotic 
creatures. Caracal wild cats, fruit bats, 
Arabian foxes, eagles, Arabian wolves 
and Egyptian fruit bats are among the 
animals that inhabit the region that offers 
so much more than welcome relief from 
the searing desert heat.  

DISCOVER

AIR ARABIA FLIES 
SIX TIMES A WEEK 
TO SALALAH FROM 
SHARJAH

Clockwise from left: Harvesting 
frankincense from a Bosswellia tree; 
A young Dhofari boy; Salalah's native 
flamingos; a blowhole at Maghsayl Bay
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CORPORATE NEWS

Air Arabia never ceases in the 
mission of spreading joy and 
happiness to those who are 
less fortunate. Through our 
Charity Cloud project, we have 
launched a number of initiatives, 
in collaboration with Sharjah 

 Charity Cloud initiative in Sri lanka 

Charity International.
Among the various activities, 

Air Arabia recently opened a new 
workshop centre for women in Sri 
Lanka. The centre will train and 
teach women skills, such as tailoring 
and other competencies, as well as 

providing a place to showcase 
and sell their handmade products 
to the community. 

Taking responsibility and a lead 
on the social needs of local and 
international communities has been 
integral to Air Arabia's success.
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Air ArAbiA touched down in bAtumi, the second 
lArgest city of georgiA 

The airline operates two weekly 
flights to the famed Black Sea 
port city from its primary Sharjah 
International Airport hub on 
Thursday and Saturdays at 13:15, 
arriving at Batumi at 16:40. The return 
flights are scheduled to leave Batumi 
International Airport at 17:30 to arrive 
in Sharjah at 20:50. 
A fascinating seaside resort city 

Bringing Eid HomE 

Last month Air Arabia made one lucky 
individual’s Eid Al Fitr extra special with 
a unique competition. The prize was 
an opportunity for one person to be 
reunited with their family at the end of 
the Holy Month. To enter, participants 
were encouraged to upload videos 
to Air Arabia’s timeline on Facebook, 
explaining who they would like to fly to 
Sharjah. Air Arabia took the opportunity 
to fly an expatriate’s loved ones to 
the UAE free of charge from one of 
the airline’s network destinations. 
To view the full story of the lucky 
winner, visit Air Arabia’s social media 
on @airarabiagroup on Facebook or 
Instagram.

steeped in history and blessed with 
abundant natural beauty, Batumi has 
built a reputation as a safe, affordable 
destination, helping it find a niche 
among travellers looking beyond 
traditional tourist spots. The city’s 
varied charms include a cluster of 
classical 19th century edifices dotting its 
historic Old Town, including museums, 
monuments, cultural centres, mosques 

and cathedrals. Batumi is equally 
known for its stunning beaches, 
parks and squares, and the surge 
in tourism over the last decade has 
seen a number of modern buildings, 
including five-star hotels and resorts 
from international chains, take their 
place alongside the historical town 
that offers a window into Batumi’s 
rich past.
Air Arabia already operates daily to 
Tbilisi, the capital and largest city of 
Georgia, which is rapidly emerging 
from the margins of Europe’s 
tourism landscape to become its 
fastest rising star, with a 2014 report 
by the World Tourism Organization 
(UNWTO) stating that Georgia 
recorded the largest increase in 
international visitor numbers of any 
European country.
Air Arabia currently operates flights 
to over 120 destinations in 33 
countries across the Middle East, 
Asia, Africa, Asia, and Europe.
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ARMENIA
Yerevan
+374 60 60 3000 
+374 10 22 4020

BAHRAIN
Nationwide call centre
+973  1 33 10444 

BANGLADESH
Chittagong
+88 1 713482193
Dhaka
+88 1 730037750

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA
Sarajevo 
+387 33295446

CHINA
Urumqi
+86 991 2304855

EGYPT
Nationwide call centre
+20 3 4543001 
Hotline
16278

GEORGIA
Tbilisi
+995 32 240 00 40 

INDIA
Nationwide call centre
+91 124 3366444

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

PAKISTAN
Karachi
+92 21 111 272 242
Islamabad
+92 51 2805345
Peshawar
+92 915250090/91/92
Sialkot
+92 52 4603171/72/73 
Lahore
+92 42 35774167/68
Multan 
+92 614 586 898 99

QATAR 
Doha
+974 4407 3434     

RUSSIA
All Regions
+7 495 9375925

SAUDI ARABIA 
All Regions
+966 9200 11969

SRI LANKA 
Colombo
+94 11 5 777 999

  
SUDAN 
Khartoum
+249 183 770977

TURKEY 
Istanbul
+90 212 241 5184

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

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

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

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

JORDAN  
Amman 
+962 79 75 00003

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

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

KUWAIT 
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

LEBANON 
Beirut
+961 149 6692

MOROCCO
Casablanca 
+212 802000803 

NEPAL 
Kathmandu
+977 1 444 4246

OMAN 
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98Ph
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LOCATED IN SOUTHERN SIBERIA, RUSSIA'S 
LAKE BAIKAL IS THE LARGEST AND 

DEEPEST FRESHWATER LAKE ON THE 
ENTIRE PLANET, COVERING 31,722 KM2 AND 
REACHING DEPTHS OF 1,642 METRES. IT'S 
ALSO THOUGHT TO BE THE OLDEST LAKE 
IN THE WORLD, FORMED MORE THAN 25 
MILLION YEARS' AGO. EACH YEAR, FROM 

JANUARY UNTIL MAY OR JUNE, THE ENTIRE 
LAKE IS FROZEN

CALL CENTRE

48
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 LAKE BAIKAL 
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اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

374 60 60 3000
374 10 22 4020

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(98)  51 33 400 437
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

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

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1331 0444

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

كينيا
نيروبي

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

لبنان
بيروت

 (961) 1 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

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

airarabia.com
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة
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 بحيرة بايكال 
تقع بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا في روسيا، وهي أكبر 
وأعمق بحيرة مياه عذبة في العالم إذ تغطي مساحة 31,722 

كيلو متر مربع وتصل أعمق نقطة فيها إلى 1,642 مترًا. 
ويعتقد أنها أقدم بحيرٍة في األرض كونها تشكلت قبل 

حوالي 25 مليون سنة. تتجمد البحيرة بأكملها سنويًا في 
شهر يناير وحتى شهر مايو أو يونيو. 



وجـهـات سـفـر
الـعـربـيـة للـطـيـران 

 5
مراكز عمليات

 ٣4
دولة

أكثر من
 100 وجهة

وجــهــاتــنــا
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االحتفال بالعيد

العربية للطيران توسع شبكتها في أوروبا وتطلق 
رحالت جديدة إلى باتومي

إلى  العمر  مفاجأة  للطيران  العربية  قدمت 
بعيد  احتفاله  من  لتجعل  محظوظ  شخٍص 
السعادة  غاية  في  مناسبًة  السعيد  الفطر 
جائزة  وكانت  فريدة.  مسابقٍة  خالل  من  والتميز 
الشخص  شمل  ليلتئم  فرصة  هي  المسابقة 
رمضان  شهر  نهاية  في  أسرته  مع  المحظوظ 
بالمشاركة  الراغبين  على  وكان  المبارك. 
تحميل مقطع فيديو مصور على صفحة العربية 
للطيران على الفيسبوك، يوضح المشارك فيها 
أسباب رغبته بالطيران إلى الشارقة. وقد قامت 
العربية للطيران بتقديم تذاكر سفر مجانية إلى 
أسرة الوافد الفائز ليسافروا إلى اإلمارات العربية 
المتحدة من أي واحدة من الوجهات على شبكة 
التفاصيل  من  مزيد  لمتابعة  للطيران.  العربية 
عن قصة الفائز المحظوظ تفصلوا بزيارة مواقع 
على  للطيران  للعربية  االجتماعي  التواصل 
أو  فيسبوك  على  سواًء   )airarabiagroup@(

إنستغرام.

مدينة  إلى  رحالتها  للطيران  العربية  بدأت 
باتومي، ثاني أكبر مدينة في جورجيا. وتسّير 
مرتين  المدينة  إلى  رحالتها  للطيران  العربية 
في األسبوع يومي الخميس والسبت انطالقًا 
من مقرها الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، 
 13:15 الساعة  عند  الذهاب  رحالت  تقلع  حيث 
باتومي  مطار  إلى  لتصل  الشارقة،  بتوقيت 
المحلي.  بالتوقيت   16:40 الساعة  عند  الدولي 
عند  باتومي  من  فتنطلق  العودة،  رحالت  أما 
الساعة 17:30 لتصل إلى مطار الشارقة الدولي 

في الساعة 20:50.
األسود،  البحر  ساحل  على  باتومي  تقع 
األّخاذة.  وطبيعتها  العريق  بتاريخها  وتتميز 
وقد اشُتهرت المدينة كوجهة آمنة ذات أسعار 
المسافرين  ما يجعلها تستقطب  اقتصادية، 
سياحة  مجرد  من  أكثر  هو  ما  عن  الباحثين 

من  مجموعة  لزوارها  باتومي  وتقدم  تقليدية. 
القرن  إلى  تعود  التي  الكالسيكية  الصروح 
المدينة  معالم  تشّكل  والتي  عشر  التاسع 
التاريخية  والمواقع  المتاحف  مثل  التاريخية، 
باتومي  مدينة  ُتعرف  كما  الثقافية.  والمراكز 
بشواطئها الجميلة وحدائقها الخالبة وساحاتها 
الفسيحة. وقد ساهمت الزيادة في نسبة السياح 

األخير  العقد  المدينة خالل  الذين تستقبلهم 
الفنادق  الحديثة مثل  المباني  زيادة عدد  في 
والمنتجعات  نجوم  الخمس  فئة  من  الفخمة 
هذه  مع  بتصميمها  تتناغم  التي  العالمية، 
على  تطل  نافذة  لتشكل  العريقة  المدينة 

تاريخ باتومي الغني.
رحالت  بتسيير  للطيران  العربية  وتقوم 
مدن  أكبر  تبليسي،  العاصمة  إلى  يومية 
المشهد  في  بسرعة  برزت  التي  جورجيا 
تقرير  أظهر  حيث  أوروبا،  في  السياحي 
أن   2014 لعام  العالمية  السياحة  لمنظمة 
جورجيا سجلت زيادة في أعداد الزائرين األجانب 

بنسبة أكبر من أي بلد أوروبي آخر. 
وتسّير العربية للطيران رحالتها اليوم إلى 
الشرق  في  بلدًا   33 في  وجهة   120 من  أكثر 

األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.
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أخــبــار

مبادرة سحاب الخير في سريالنكا

رسالتها  للطيران  العربية  تواصل شركة 
الفئات  إلى  والسعادة  البهجة  نشر  في 
مشروع  وعبر  المجتمع.  في  حظًا  األقل 
من  عدد  إطالق  تم  الخير  سحاب 
الشارقة  جمعية  مع  بالتعاون  المبادرات 

العالمية. الخيرية 

وفي إطار نشاطاتها الخيرية المتنوعة، افتتحت 
للورشات  جديدًا  مركزًا  مؤخرًا  للطيران  العربية 
النسائية في سريالنكا تحت اسم "مركز سحاب 
بتدريب  المركز  وسيقوم  المرأة".  لتأهيل  الخير 
اكتساب  على  لمساعدتهن  النساء  وتعليم 
أخرى من  الخياطة، ضمن مجموعٍة  مهارات مثل 

منتجاتهن  عرض  إلى  باإلضافة  الكفاءات، 
المصنوعة يدويًا للبيع للعموم. 

والريادة  المسؤولية  تحمل  كان  لطالما 
المحلية  المجتمعات  احتياجات  تلبية  في 
لنجاح  متممًا  أساسيًا  جزءًا  الخارج  وفي 

شركة العربية للطيران. 
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يتحــول  الخريــف  موســم  وفــي  ظفــار.  مــن 
التــي  الخضــراء  كالســجادة  ليصبــح  الــوادي 
المتشــكلة  الشــاالت  مــن  الميــاه  تســقيها 

الوعــرة.  الصخــور  علــى 
ويقــع شــاطئ المغســيل علــى الجانــب اآلخــر 
ــار علــى بحــر  ــال ظف ــة حيــث تطــل جب مــن صال
العــرب. خــال موســم الخريــف، تتحــول الميــاه 
فــي  تتســبب  هائجــة  أمــواج  إلــى  الهادئــة 
االندفــاع العنيــف لميــاه البحــر مــن فوهــات علــى 

الشــاطئ. أرض 
المنطقــة  فــي  البريــة  الحيــاة  تجــذب  كمــا 
فــي  المناخــي  فالتنــوع  الــزوار،  مــن  الكثيــر 
المنطقــة يجعلهــا بيئــًة مائمــًة للعديــد مــن 
الحيوانــات، مثــل قــط عّنــاق األرض )الكــراكال( 
الطائــرة(  )الثعالــب  الفاكهــة  وخفافيــش 
والثعالــب العربيــة والنســور والذئــاب العربيــة 
تقطــن  التــي  المصريــة،  الفاكهــة  وخفافيــش 

المنطقــة.   فــي 

باتجاه عقارب الساعة من األعلى: طيور النحام الوردي في 
موطنها الطبيعي في صالة؛ طفل من ظفار؛ جني اللبان 
من شجر الكندر؛ اندفاع عنيف لمياه البحر من فوهات على 

 أرض شاطئ المغسيل

تسير العربية للطيران 
ست رحالت أسبوعيًا إلى 

صاللة من الشارقة

اسـتـطـالع

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم في العطلة

\\ مـــقـــال
\\ أعـــمـــال خـــيـــريـــة وأخـــبـــار

\\ خـــرائـــط الشـــبـــكـــة
\\ مـــراكـــز االتـــصـــال

هل تعلم؟
أن مجموعــة العربيــة للطيــران تســير أكثــر مــن 

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

هل تعلم؟
أن العربيــة للطيــران توفــر لكم مســاحة 

للقدميــن أكبــر مــن أي ناقلــة اقتصادية أخرى 
)32 إنش(

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

ورأس الخيمة
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 بقلم بيتر فيلي 

لقاءات 
الخريف

تحفل صاللة، واحة عمان الصيفية، ببيئٍة رائعة للحياة البرية 
وتاريخ عريق في تجارة اللبان

فــي أشــهر الصيــف تعــم الحــرارة العاليــة فــي 
ــة  معظــم بلــدان الخليــج لتتجــاوز50 درجــة مئوي
ــرودة  ــى ب ــكان إل ــأ الس ــان. يلج ــض األحي ــي بع ف
ــن  ــً م ــباحة هرب ــرك الس ــة وب ــات الهوائي المكيف
الحــر. ولكــن البعــض يقصــد الجنــوب العمانــي، 
أو مدينــة صاللــة علــى وجــه التحديــد. فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن أواخــر شــهر يوليــو وأوائــل شــهر 
ســبتمبر تختلــف أجــواء صاللــة عــن محيطهــا 
فــي المنطقــة اختالفــً كليــً. ففــي ذلــك الوقــت 
يدخــل فصــل الخريــف فــي المنطقــة المنتشــرة 
وجنــوب  اليمــن  وشــرقي  عمــان  جنــوب  بيــن 
المملكــة العربيــة الســعودية حيــن تســتقبل 
الموســمية  للريــاح  الجانبيــة  اآلثــار  المنطقــة 
ــدد  ــة فتب ــارة الهندي التــي تهــب علــى شــبه الق
الصــورة المألوفــة عــن حــرارة الصيــف الحارقــة 
ــق التــالل  فــي الصحــراء وكثبانهــا الرمليــة. تتأل
وتصبــح  بالميــاه  الوديــان  وتمتلــؤ  بالخضــار 

المنطقــة فــي ذروة اخضرارهــا. 
صاللــة هــي عاصمــة محافظــة ظفــار، وهــي 
للمستكشــف  المفضلــة  الوجهــة  أيضــً 
البريطانــي الســير رانولــف فاينــز. فــي مقابلــة 
ــف  ــير رانول ــف الس ــراف وص ــة التيليغ ــع صحيف م
صاللــة بأنهــا: "بــكل بســاطة أجمــل مــكان علــى 
وجــه األرض". وقــد ازداد ولــع النبيــل اإلنجليــزي 
ــار التــي رقــدت تحــت  عندمــا اكتشــف مدينــة أوب
الرمــال ألكثــر مــن ألــف وخمســمئة عــام. نشــأ 
الماضــي  القــرن  فــي ســتينيات  شــغف فاينــز 

اسـتـطـالع

آلثــار  األدلــة  بعــض  اكتشــف   1991 عــام  وفــي 
موقــع مدينــة أوبــار. وفــي عــام 1992، وثــق الســير 
فاينــز تفاصيــل رحلتــه فــي كتــاب أطالنطــس 
ــق  ــذي حق ــال )Atlantis of the Sands( ال ــي الرم ف

نجاحــً كبيــرًا. 
ــل  ــى تواص ــاعدت عل ــي س ــباب الت ــن األس وم
الوجــود الســكاني علــى مــر العصــور هــو توفــر 
اللبــان الــذي كان فــي يــوٍم مــن األيام أعلــى قيمًة 
مــن الذهــب. يؤخــذ الصمــغ ذو الرائحــة العطريــة 
مــن أشــجار الكنــدر )أو شــجرة بوســويليا كمــا 
ــان  ــد ازدهــرت تجــارة اللب ــي(، وق تســمى بالالتين
ــل  ــام. ولع ــة آالف ع ــن خمس ــر م ــدى أكث ــى م عل
توفــر الســلعة الثمينــة كان أحــد األســباب الــذي 
ــٍر  ــاء قص ــة وبن ــزو المنطق ــبأ لغ ــة س ــع بملك دف

ــة.  بالقــرب مــن صالل
تتضــح معالــم االرتبــاط الوثيــق بيــن منطقــة 
نحــٍو  علــى  واللبــان  عمــان  ســلطنة  جنــوب 
فــي  الواقــع  اللبــان  أرض  متحــف  فــي  ممتــاز 
مدينــة ظفــار، المرفــأ التجــاري الــذي تأســس فــي 
القــرن الثانــي عشــر بالقــرب مــن صاللــة. يعــرض 
المتحــف تاريــخ التجــارة البحريــة فــي المنطقــة 
حيــث كان يجــري تبــادل الصمــغ الثميــن )اللبــان( 

بالتوابــل القادمــة مــن شــبه القــارة الهنديــة. 
يقــع وادي دربــات علــى بعــد مســافٍة قصيــرة 

الصفحة المقابلة: الخريف في صاللة



airarabia.com
32

اليوم األول 

فترة الصباح
للمدينــة  عــام  بمنظــر  االســتمتاع  يمكنكــم 
تســلق  بعــد  )كاســكيد(  المــدرج  أعلــى  مــن 
اســتخدام  أو  قمتــه  إلــى  للوصــول  درجــة   500
سلســلة مــن األدراج المتحركــة فــي الصــاالت 
للفنــون  كافيســجيان  لمركــز  الداخليــة 
والهبــوط بتمهــل علــى األدراج الحجريــة فــي 
أعمــال  األدراج  علــى  تعــرض  الطلــق.  الهــواء 
الفنانيــن  مشــاهير  مــن  لمجموعــة  فنيــة 
مــن أمثــال فرنانــدو بوتيــرو وجــي يونــغ هــو 
ــو  ــط آرت ديك ــن نم ــار م ــي إط ــون ف ــو مينج وي
ثالثــة  اســتغرق  الــذي  الكالســيكي  المعمــاري 
عقــود لنقلــه مــن مجــرد فكــرة إلــى مخططــات 
المــدرج  أســفل  وفــي  الواقــع.  إلــى  وصــوالً 
الجهــد  علــى  أنفســكم  مكافــأة  يمنكــم 

بعد الظهر
المتاحــف  مــن  متنوعــة  مجموعــًة  هنــاك 
ــي  ــار مثقف ــرم كب ــي تك ــة الت ــارض الفني والمع
والفنانيــن  والكتــاب  الرســامين  مــن  البــالد 
المدينــة.  أرجــاء  جميــع  فــي  والموســيقيين 
األعمــال  كوتشــار  يرفانــد  متحــف  يعــرض 
الفنــان  التــي تعكــس حيــاة  المؤثــرة  الفنيــة 
متحــف  يخلــد  فيمــا  بالتقلبــات؛  الحافلــة 
العمــالق؛  الكاتــب  ذكــرى  تومانيــان  هوفــان 
أفضــل  الشــعبي  اإلبــداع  مركــز  ويعــرض 
فــي  الفلكلوريــة  الفنــون  ألعمــال  مجموعــة 
الحافــل  أرمينيــا  تاريــخ  البــالد. ويوفــر متحــف 
البــالد  تــراث  فــي  متعمقــة  نظــرة  بالعــروض 

اآلثــار.  مــن 

فترة المساء
شــرفات  تمتلــئ  الغــروب  وقــت  اقتــراب  مــع 
المطاعــم. ويعــد تنــاول الطعــام فــي الهــواء 
فصــل  فــي  الشــائعة  الطقــوس  مــن  الطلــق 
الصيــف. لتجربــة لمســات معاصــرة للمأكــوالت 
ــة فــي مطعــم  ــة، يمكنكــم حجــز طاول التقليدي
يــؤدي  حيــث  بوشــكين  شــارع  فــي  دولمامــا 
إلــى  النحاســية  المطرقــة  ذو  األخضــر  البــاب 
ــا  ــع فيه ــق وض ــواء الطل ــي اله ــة ف ــٍة داخلي باح
المطعــم  يقــدم  الطــاوالت.  مــن  محــدود  عــدد 
قائمــة مأكــوالت تقليديــة مــن شــرق أرمينيــا مــع 
لمســات حديثــة مبتكــرة. كمــا يمكنكــم الســير 
مســرح  عــروض  لمتابعــة  الحريــة  ميــدان  إلــى 

الكالســيكية.  الثقافــة  مــن  األوبــرا ألمســيٍة 

الصفحة السابقة: معبد غارني؛
إلى األعلى: دير غيغارد؛ بائعة خبز غاتا التقليدي

اســـتـــكشـــاف

المبــذول بتنــاول قطعــة مــن الكيــك ومخفــوق 
الحليــب الــذي يقــدم بإنــاء مصنــوٍع يدويــً فــي 

الفريــد.  النمــط  ذات  أبيريتيفــو  كافيــه 
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بعد الظهر
بالقــرب مــن الديــر تعــرض النســاء الريفيــات خبــز 
ــاول  ــو المــذاق. يمكنكــم تن ــدي الحل ــا التقلي غات
قطعــة فــي طريــق العــودة قبــل التوجــه إلــى 
ســوق غــم المغطــى فــي يريفــان حيــث تعــرض 
والحلويــات  المأكــوالت  مــن  واســعة  مجموعــة 
بــدءًا بالفواكــه وخبــر الفــاش واألجبــان التقليديــة 
المغلفــة  الحامضــة  المخلــات  أصنــاف  وحتــى 
شــارع  علــى  أمــا  المحليــة.  التوابــل  وخلطــات 
فقــط  للمشــاة  المخصــص  آفينيــو  نــورذرن 
فــي  التســوق  خيــارات  مــن  راٍق  نمــط  فهنــاك 
المحــات األنيقــة حيــث تختلــط العامــات التجاريــة 

العالميــة مــع بائعــي الهدايــا التذكاريــة. 

فترة المساء
أمســية  دون  يريفــان  إلــى  الزيــارة  تكتمــل  ال 
ومــن  األرمينيــة،  والتقاليــد  بالعــادات  حافلــٍة 

 يمينًا إلى األعلى: المدرج )كاسكيد(؛ 
 يسارًا إلى األعلى: المسجد األزرق؛ 

يسارًا إلى األسفل: مقهى في ميدان الجمهورية

اليوم الثاني 

فترة الصباح
الستكشــاف الجمــال الطبيعــي ألرمينيــا توجهــوا 
جولــة  فــي  وأريافهــا  المدينــة  ضواحــي  إلــى 
اثنيــن مــن أهــم  إلــى  أربــع ســاعات  تســتغرق 
المواقــع التاريخيــة. يبعــد معبــد غارنــي مســافًة 
قصيــرًة عــن يريفــان، وهــو الهيــكل اإلغريقــي-
الرومانــي الوحيــد فــي البــاد. بنــي معبــد غارنــي 
مخصــٍص  كمعبــٍد  األول  الميــادي  القــرن  فــي 
الرومــان.  الشــمس عنــد قدمــاء  آلهــة  لميثــرا، 
علــى  واٍد  علــى  األعمــدة  ذو  المعبــد  ويشــرف 
نهــر آزات. وعــى مســافٍة أبعــد بقليــل هنــاك ديــر 
غيغــارد المنحــوت مــن صخــور الجبــل والمــدرج 
علــى قائمــة التــراث العالمــي مــن قبــل منظمــة 
ــادي  ــرن المي ــي الق ــر ف ــس الدي ــكو. تأس اليونس

الرابــع علــى موقــع نبــٍع مقــدس.

هــو  التجربــة  تلــك  لخــوض  األماكــن  أفضــل 
يريفــان تافيــرن الــذي يرتــاده ســكان المدينــة 
ــم  ــدم المطع ــان. يق ــارع أميري ــى ش ــع عل والواق
ويقــوم  وافــرة،  بكميــات  األرمينيــة  األطبــاق 
الكثيــر مــن األشــخاص بــأداء لوحــات متنوعــة 
ــم  ــة. يمكن مــن الموســيقى والرقصــات األرميني
االســتمتاع بطبــق خورافــات التقليــدي )النمــط 
ــازج  ــمك الط ــة الس ــاوي( أو تجرب ــي للمش المحل
مــن بحيــرة ســيفان أو تــذوق حســاء الحمــاض 
بــد  ال  الكبيــرة  الوجبــة  تنــاول  بعــد  الجبلــي. 
حيــث  الجمهوريــة  ميــدان  نحــو  الســير  مــن 
األضــواء  مــع  متناغمــًة  النوافيــر  تتراقــص 
والموســيقى يحيــط بهــا مجموعــة مــن األبنيــة 

 . ســيكية كا لنيو ا

تسير العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعيًا إلى 

يريفان من الشارقة
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تعد يريفان من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم، وهي 
نقطة جذب دائمة ألرمن الشتات ولمحبي السياحة والسفر 

المتطلعين الستكشاف جنوب القوقاز

48 ساعة في 

يـريـفـان

فندق أرمينيا ماريوت يريفاناإلقامة في يريفان

فندق ريبوبليكا

ماي هوتيل يريفان

يحتــل الفندق بناًء 
تاريخيــً في ميدان 

وقد  الجمهورية، 
كان الخيــار المفضل 

كارداشيان  لكيم 
عندمــا زارت أرمينيا 

عام 2015. يضم 
الفنــدق خمس صاالت 

يقع الفندق الفاخر 
على بعد دقائق من 
ميدان الجمهورية أو 
20 دقيقة من مطار 

زفارتنوتس الدولي. 
يتمتع الفندق بفريق 

يتمتــع الفندق 
بموقــع مركزي في 

المدينــة في حٍي 
ســكني هادئ شرقي 

المدرج )كاســكيد( 
ويوفــر تجربًة على 
درجــٍة من الجودة 

وبأســعار منافسة 

ومطاعــم، وفي العام 
الحالي ســوف يضيف 

بركة ســباحٍة إلى 
مجموعــة مرافقه. 

ويقع المســجد األزرق 
بالقــرب من الفندق 
ذو النجــوم الخمس.
www.marriott.com

من الموظفين 
المتفانين في خدمة 

ضيوفهم وشرفة 
جذابة تطل على 

الشارع. يوفر الفندق 
العجالت الهوائية 

مجانً لنزالئه. 
rebublicahotel.am

أرارات نقطــًة تجاريــًة رئيســية علــى  كانــت العاصمــة األرمينيــة الواقعــة فــي ســهل 
ــً  ــذ نشــأتها فــي القــرن الثامــن قبــل الميــالد حققــت يريفــان تقدم ــر. ومن ــق الحري طري
ملحوظــً، وقــد شــهد تاريخهــا الطويــل الحافــل باالضطرابــات غــزوًا مــن عــدٍد مــن 
القــوى الخارجيــة، مثــل العــرب والفــرس والعثمانييــن وغيرهــم حتــى خضعــت للحكــم 
الســوفيتي فــي القــرن الماضــي. وإبــان الحقبــة الشــيوعية تــم إعــادة تصميــم المدينــة 
ــول  ــن التج ــان. ويمك ــاندر تاماني ــي اليكس ــارة الروس ــدس العم ــات مهن ــً لمخطط وفق
فــي المدينــة بســهولٍة نســبية فــي شــوارعها العريضــة المحفوفــة باألشــجار وواجهــات 
األبنيــة. وتلعــب الســاحات العامــة والمســاحات الخضــراء دورًا فــي إنعــاش المدينــة يخلق 

ــة.  ــارض الفني ــم والمع ــي والمطاع ــار المقاه ــحًة النتش فس

 بقلم كلير مالكولم

اســـتـــكشـــاف

مع واي فــاي مجاني 
وقاعــة لتناول وجبة 

الفطــور وحديقة 
داخلية. 

www.myhotelyerevan.
com
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بروكسل

ــعب  ــدى الش ــرًة ل ــًة كبي ــة مكان ــس المقلي ــل البطاط تحت
بمواصفــات  تناولهــا  علــى  يحــرص  الــذي  البلجيكــي 
محــددة: يجــب أن تكــون قطــع البطاطــس ثخينــة، كمــا 
البطاطــس  وجبــة  وتتوفــر  مرتيــن.  تقلــى  أن  يجــب 
المقليــة فــي جميــع أركان المدينــة وتأتــي بعــدة أشــكال، 
ــن  ــارة ع ــي عب ــهى؛ فه ــت" األش ــوع "ميترايي ــون ن ــد يك وق
لحــم  تقــدم مــع شــريحة  سندويشــة بطاطــس مقليــة 
وصلصــة مــن اختيــار الزبــون )عــادًة مــا تكــون مايونيــز( 
مــن  هنــاك  ولكــن  المبشــور.  الجــزر  مثــل  وخضــار، 
المأكــوالت الشــعبية فــي بروكســل مــا هــو أغنــى وأكثــر 
حــاوًة مــن البطاطــس المقليــة، فيتمتــع الوافــل بشــعبية 
واســعة جــدًا ويأتــي بمختلــف اإلضافــات االختياريــة المكملــة 
كالفراولــة والشــوكوال والكريمــة وحتــى المــوز. كالمتوقــع، 
وعلــى غــرار العواصــم األوروبيــة الكبيــرة، تتوفــر المأكــوالت 
البحريــة بكثــرة ويقــوم كثيــر مــن المطاعــم، مثــل ميــر 
دو نــورد، بتجهيــز منحوتــات ثلجيــة فــي الشــوارع إلغــراء 
زبائنهــم بتجربــة األســماك وأصنــاف المحــار الطازجــة التــي 

يحضرونهــا ليســتمتع بهــا الزبائــن فــي الشــارع. 

تسير العربية للطيران عدة رحالت إلى بروكسل:
4 رحالت أسبوعيًا من الدار البيضاء؛

4 رحالت أسبوعيًا من الناظور؛
5 رحالت أسبوعيًا من طنجة

الــتــجــربــة

اسطنبول

عابــرًا  اســطنبول  فــي  البوســفور  مضيــق  يمــر 
تنوعهــا الثقافــي والحضــاري، ويعــد شــريان الحيــاة 
أن  المنطقــي  مــن  وبالتالــي،  للمدينــة.  بالنســبة 
وخاصــًة  الطازجــة،  البحــر  مأكــوالت  الزائــر  يتــذوق 
سندويشــة الســمك المقلــي اللذيــذة والرخيصــة 
الســيميت  وتعــد  غاالتــا.  جســر  زيــارة  عنــد  أيضــً 
ــوارع  ــي ش ــارًا ف ــهرًة وانتش ــوالت ش ــر المأك ــن أكث م
للبريتزيــل  التركــي  النظيــر  وهــي  اســطنبول، 
وســهلة  بســيطة  فهــي  العمــاق،  األمريكــي 
ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  كثيــرًا.  تكلــف  وال  التنــاول 
الطعــام  أساســيات  مــن  بأنواعــه  الكبــاب  يعتبــر 
إال  المدينــة،  أرجــاء  جميــع  فــي  ويتوفــر  التركــي 
لتفــرض  تتميــز  المحمصــة  الكســتناء  رائحــة  أن 
طابعهــا علــى المدينــة. أمــا بالنســبة إلــى الحلــوى 
فتشــتهر اســطنبول بنمطهــا الخــاص مــن اآليــس 
كريــم الــذي يرافقــه عــرض تقليــدي لمهــارات بائعــه 

اآليــس كريــم.  وحركاتــه يســتحق دفــع ثمــن 

تسير العربية للطيران سبع رحالت أسبوعيًا إلى 
اسطنبول من الشارقة
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عــطــلــة

سريالنكا

علــى نحــٍو غيــر متوقــع، تتميــز المأكوالت الســريالنكية عــن نظيراتها 
ــد بطعــم يشــمل نكهــة  ــة بطابعهــا الفري فــي شــبه القــارة الهندي
الفواكــه فــي األغلــب كمــا يعــرف عنهــا قــوة لذعــة البهــارات. تضــم 
المأكــوالت الســريعة أنــواع الساموســا بالخضــار، وكوتــو روتــي الحــار، 
والوجبــة ذات الطعــم الحلــو بانــي بــول )شــبيهة بالبانكيكــس 
ــبة  ــس(. بالنس ــع الدب ــدم م ــد تق ــوز الهن ــب ج ــن حلي ــة م ومصنوع
ــع المأكــوالت  ــوارق م ــح الف ــدال، تصب ــكاري أو ال ــع ال ــى األطعمــة م إل
ــع أن  ــابه م ــه التش ــن أوج ــر م ــاك الكثي ــً. وهن ــل وضوح ــة أق الهندي
النمــط الســريالنكي عــادًة مــا يكــون أكثــر حــرارًة ويكــون المــرق أقــل 
ــن  ــر م ــق الكثي ــد. ويطل ــوز الهن ــر ج ــد أن يظه ــع ال ب ــًة، وبالطب كثاف
الســريالنكيين علــى المأكــوالت الشــعبية اســم "مأكــوالت ســريعة"، 
وذلــك مــن آثــار الحقبــة البريطانيــة حيــن كان النــاس يجتمعــون 
المرافقــة  الخفيفــة  الوجبــات  لتنــاول  الظهيــرة  بعــد  فتــرة  فــي 
للمشــروبات. وتبنــى الســريالنكيون تلــك العــادة ليطلــق االســم 
علــى الوجبــات الخفيفــة التــي تقــدم بعــد الظهــر فــي عــدة أماكــن، 
مــن األكشــاك الصغيــرة فــي الشــوارع وحتــى الباعــة المتجوليــن 
الذيــن يعرضــون بضائعهــم مــن النوافــذ خــالل فــي محطــات القطــار. 

أمستردام

ــى أمســتردام فــي الشــوارع  ــر القــادم إل ــا يالحــظ الزائ أول م
هــو الولــع الهولنــدي بالبطاطــس المقليــة. تمتلــئ الشــوارع 
بأكشــاك المأكــوالت الخفيفــة لخــوض التجربــة الهولنديــة 
المثاليــة بتغميــس البطاطــس المقليــة بالـ"باتاتيــه أورلوغ"، 
والبصــل  المايونيــز  مــن  المصنوعــة  اللذيــذة  الصلصــة 
ــاألذواق  ــن ب وصلصــة الســاتيه. وقــد يرغــب بعــض المغامري
الرنجــة  ســمك  وهــي  شــعبية  هولنديــة  وجبــة  بتجربــة 
النــيء. أمــا إذا كنتــم أقــل ميــاًل للمغامــرة فيمكنكــم وضــع 
الرنجــة فــي شــطيرة وخلطهــا مــع المخلــل والبصــل. ومــن 
ــذي  ــز للســتروبوافل ال ــج الممي المســتبعد أن يفوتكــم األري
ينتشــر فــي أرجــاء العاصمــة الهولنديــة. الســتروبوافل هــي 
نــوع مــن الوافــل المقلــي الــذي يضــاف إليــه عســل الكراميــل 
والســكر. ال بــد أنكــم ســتحرقون الكثيــر مــن الحريــرات فــي 
شــوارع أمســتردام المالئمــة للمشــاة والســير باإلضافــة إلــى 
ركــوب الدراجــات الهوائيــة التــي تعتبــر مــن أهــم وســائل 

التنقــل فــي المدينــة. 

 تســير العربيــة للطيــران 11 رحلــة أســبوعيًا إلــى كولومبــو 
من الشــارقة

تســير العربيــة للطيــران 4 رحــات أســبوعيًا إلــى أمســتردام 
مــن الناظــور و 4 رحــات أســبوعيًا مــن طنجة
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مومباي

تواكــب المأكــوالت الشــعبية فــي مومبــاي اإليقــاع الحيــوي 
والســريع للحيــاة فــي المدينــة العمالقــة؛ مــن بانــي بــوري 
)المقرمشــات الكرويــة المحشــوة بالحمــص والعــدس( إلى 
روائــح الكبــاب الطــري المشــوي علــى الفحــم. اعتاد ســكان 
ــً  ــروب بحث ــد الغ ــوارع بع ــى الش ــزول إل ــى الن ــاي عل مومب
ــاطيل  ــا أس ــي توفره ــة الت ــوالت الخفيف ــة المأك ــن متع ع
المتواضعــة  بــاف  فــادا  وجبــة  وتعــد  الجوالــة.  العربــات 
ملكــة المأكــوالت الشــعبية فــي مومبــاي، وتصنــع مــن 
البطاطــس المهروســة المقليــة التــي تحضــر مــع الشــطة 
والزنجبيــل ومخلوطــة مــع صلصــة الشــتني وتقــدم علــى 
خبــز أبيــض طــري )علــى نمــط الهامبرغــر(. ويتوفــر أيضــً 
ــة المثلجــات  ــي فــي هيئ ــات تأت ــة للحلوي ــا يلبــي الرغب م
التقليديــة باســم كولفــي إضافــًة إلــى عصائــر الفواكــه 

الطازجــة مــن الباعــة المتجوليــن فــي الطرقــات. 

 تســير العربيــة للطيــران 14 رحلــة أســبوعيًا إلــى مومبــاي 
من الشــارقة
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 في كثيٍر من األحيان توفر ثقافة الطهي في الشارع نظرًة شيقة )ولذيذة أيضًا( 
 إلى النسيج االجتماعي للمدينة

 بقلم بيتر فيلي

مأكوالت شعبية
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الــتــجــربــة
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ــع  ــذا الموق ــي ه ــدة ف ــه الجدي ــيس مدينت بتأس
المثالــي وأطلــق عليهــا اســم "تبليســي" الــذي 
أن يشــعر  بــد  ال  الحقيقــة،  يعنــي دافــئ. فــي 
ــي.  ــة تبليس ــي مدين ــئ ف ــاٍس داف ــر بإحس الزائ
يختصــر  ال  أن  الزائــر  علــى  يجــب  ولكــن 
فقــط،  العاصمــة  فــي  الجورجيــة  تجربتــه 
األنفــاس  تحبــس  القوقــاز  جبــال  فسلســلة 
- بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى نظــرًا 
الرتفاعهــا الشــاهق الــذي يبلــغ 5,003 متــر فــوق 
ــرة  ــاك وف ــك. وهن ــل كزب ــي جب ــر ف ــطح البح س
مــن الفــرص للقيــام برحــات ونزهــات بــدءًا مــن 

ــان المفروشــة  القمــم المغطــاة بالثلــوج والودي
ذات  الهادئــة  والقــرى  والســهول  بالخضــرة 
البيــوت الحجريــة إلــى جانــب الشــغف الجورجــي 
الصخــور  علــى  والكنائــس  األديــرة  ببنــاء 
ــال.  ــة الجم ــي غاي ــدو ف ــة لتب ــروف المرتفع والج
تقــع منطقــة كازبيغــي علــى بعــد بضعــة 
ــال  ــة جب ــر بواب ســاعات شــمال تبليســي وتعتب
القوقــاز. وتــكاد كنيســة هولــي ترينيتــي التــي 
شــيدت فــي غيرغيتــي فــي القــرن الرابــع عشــر 
تأخذكــم  لجورجيــا.  وطنيــً  رمــزًا  تصبــح  أن 
الرحلــة عبــر غابــات وقــرى وتصعــد فــوق التــال 

وتمــر بجانــب النهــر علــى ارتفــاع 2,200 متــر حيــث 
كزبــك  وجبــل  الواجهــة  فــي  الكنيســة  تقبــع 
فــي الخلفيــة. الصــورة فــي غايــة الجمــال، حتــى 
وإن كانــت الغيــوم تغطــي الجبــال لتمنحهــا 
لمســًة مهيبــة. فــي الحقيقــة، تعــد المنطقــة 
الجديــرة  جورجيــا  فــي  المناطــق  أجمــل  مــن 

الفوتوغرافيــة.  لجاذبيتهــا  نظــرًا  بالتصويــر 
عندمــا نتوجــه مــن العاصمــة نحــو الشــرق 
الحــدود  مــن  بالقــرب  قاحــًا  المشــهد  يصبــح 
مــع أذربيجــان حيــث يوجــد أديــرة دافيــت غاريجــا 
صخــرٍي  جــرٍف  فــي  المحفــورة  الكهــوف  فــي 

الوجهة
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تسير العربية للطيران 
سبع رحالت أسبوعيًا إلى 

تبليسي من الشارقة

شــاهق. أمــا فــي الجانــب الغربــي مــن البــاد، 
ــان ســفانيتي الغنــاء القابعــة فــي  فهنــاك ودي
مجموعــة  تقيــم  حيــث  القوقــاز  جبــال  أعالــي 
مــن الجورجييــن بعيــدًا عــن األماكــن الحضاريــة 

حتــى أنهــم يتكلمــون لغتهــم الخاصــة. 
وفيمــا وراء الجبــال الشــاهقة وعلــى ســاحل 
البحــر األســود يقضــي الجورجيــون عطاتهــم 
الصيــف  عاصمــة  غــدت  التــي  باتومــي،  فــي 
والمنتجعــات. تــم تجديــد كورنيــش بوليفــارد 
ــارك وأحيــاء المدينــة القديمــة ليســودها جــو  ب
بمطاعمــه  األوروبييــن  الســواح  يجــذب  مــرح 
ــدأت  ــه الموســيقية الليليــة. ب ومقاهيــه ونوادي
وتســتحق  نهضتهــا،  ثمــار  تجنــي  جورجيــا 

ذلــك بجــدارة.   

الصفحة المقابلة: البيوت الملونة بألوان زاهية في حي 
أبانوتوباني؛ إلى اليسار: برج الساعة؛ إلى األسفل: جسر 

السام
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بأكملهــا  المدينــة  رؤيــة  يمكــن  األم.  جورجيــا 
ــن  ــاهدة التباي ــاز ومش ــع الممت ــذا الموق ــن ه م

العمرانــي الــذي تتميــز بــه. 
حــي  عبــر  الهضبــة  علــى  مــن  نهبــط 
أبانوتوبانــي حيــث يوجــد بيــن البيــوت الملونــة 
ــاب تســمى  ــة حمامــات يعلوهــا قب ــوان زاهي بأل
يعتقــد  طبيعيــة  كبريتيــة  ميــاه  )بــرك  أبانــو 
الجورجيــون أن لهــا خصائــص عالجيــة(. يجلــس 
المســنون فــي الظــل يلعبــون طاولــة الزهــر 
فيمــا يمضغــون حلــوى تشرتشــخيال المصنوعــة 
مــن الجــوز )أو اللــوز أحيانــً( ومغطــاة بطبقــة 

مــن الســكر. 

هــذا  إلــى  نســبًة  تبليســي  اســم  أطلــق 
المحليــة. علــى  األســطورة  زعــم  الحــي، علــى 
مــا يبــدو، كان الملــك فاختانــغ فــي رحلــٍة صيــد 
علــى  ســهمه  وأطلــق  األيــام،  مــن  يــوٍم  فــي 
طائــر حجــل. خــر الطائــر جريحــً ووقــع فــي أحــد 
الينابيــع، ولكنــه خــرج منهــا بســرعة ســليمً 
النبــع  أن  فاختانــغ  الملــك  وقــرر  معافــى. 
أمــر  الحــار يتمتــع بخصائــص عالجيــة، ولذلــك 

إلى األسفل: مقاهي األرصفة في تبليسي؛
الصفحة المقابلة: حمامات المياه الكبريتية في 

تبليسي، في حي أبانوتوباني وتظهر قلعة ناريكاال 
في خلفية الصورة 

مأكوالت لذيذة
يعشــق الجورجيون قضاء األوقات 
فــي المقاهي، ولذلك هناك وفرة 

فــي مقاهي األرصفة. تصنع كافيه 
باســتورالي في المدينة القديمة 

ألذ معجنات كاتشــابوري التقليدية 
التــي يطلق عليها الكثير "البيتزا 

الجورجيــة" وهي مصنوعة من العجين 
المخبــوز المغطى بالجبن إضافًة 

إلــى مختلف الخيارات. وفي المدينة 
القديمــة أيضً، هناك كافيه كاليه 

التي تختص بتقديم ســلطٍة جورجية 
لذيــذة تتألف من الطماطم الطازجة 

والخيــار والبقدونس والبصل األحمر مع 
قطــع من الجبن والجوز. في الحقيقة، 
يســتعمل الجورجيون الجوز في عدد 

كبيــر من األطباق. ومن المأكوالت 
الجورجيــة المفضلة لدي، والتي 

ســتحظى باستحسان النباتيين، هي 
لفائــف الباذنجان مع الفليفلة الحمراء 

وكرات الســبانخ المحشوة بالجوز 
المجــروش والثوم. إذا ركبتم الترام 
الكهربائي الذي يتســلق الجبل في 

حديقة متساتســميندا ستصلوا إلى 
مطعــم بوري غولياني وهو مكان 

مثالــي لتذوق األطعمة المحلية 
التقليدية فيما تســتمتعون بمناظر 

المدينــة من أعلى الجبل.

الوجهة
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ــدو بعــض  ــد تب يكمــن ســحر تبليســي بأنهــا ق
أطرافهــا متهالكــة ولكــن متاهــات شــوارعها 
العريقــة المرصوفــة وأبنيتهــا القديمــة قاومــت 
فــي  وســتصمد  الزمــن،  اختبــارات  وتجــاوزت 

أيضــً. المســتقبل 
أينمــا وقعــت أنظــار الزائــر هنــاك معلــم أثــري 
يســرد قصــة تاريــخ طويــل حافــل شــهد تعاقــب 
وحتــى  والعثمانييــن  الفــرس  مــن  الغــزاة 
ــي  ــر ف ــوع الكبي ــك التن ــر ذل ــد يفس ــروس. وق ال
األنمــاط العمرانيــة للقــاع التاريخيــة والكنائــس 

)بالرغــم  الجديــد  الفــن  األورثودكســية وأبنيــة 
ــة  ــاكل الحديث ــة( والهي ــرفاتها المتداعي ــن ش م
يعكــس  الســوفييتي.  االتحــاد  خلفهــا  التــي 
ــارًة تبــدو قديمــًة  هــذا التنــوع ثقافــًة انتقائيــة، ت
وتــارًة أخــرى تبــدو حديثــًة وأوروبيــًة معاصــرة. 
المطاعــم  مــن  مكنونــة  جواهــر  وهنــاك 
التــي  الفنيــة  العــروض  وصــاالت  العصريــة 
فــي  تتراصــف  متداعيــة  قديمــًة  أبنيــًة  تحتــل 
مفارقــٍة مدهشــة إلــى جانــب الهيــاكل الحديثــة 
الكنائــس  أبــراج  وســط  وتختبــئ  البراقــة 
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الصفحة السابقة: جبل كزبك؛
 يمينًا إلى األسفل: منظر عام لتبليسي؛ 

يسارًا إلى األسفل: كنيسة هولي ترينيتي في غيرغيتي 
في منطقة كازبيغي

القــرن  منــذ  صامــدًة  تقــف  التــي  المخروطيــة 
المشــهد  ذلــك  يقــدم  الخامــس.  الميــادي 
ــة وهويتهــا  ــات المدين الحافــل صــورًة تصــف ثب

المرحــة.  وروحهــا  التقدميــة 
بــدأت جولتــي فــي تبليســي بنزهــة ســيٍر 
القديمــة  المدينــة  أحيــاء  فــي  األقــدام  علــى 
المحفوفــة  المنحــدرة  الضيقــة  أزقتهــا  وعبــر 
تحدهــا  مزخرفــة  ببوابــات  ومــررت  باألشــجار 
جــدران الحدائــق المنزليــة التــي تتدلــى منهــا 
ــس  ــدم كنائ ــى أق ــي. توجهــت إل أغصــان الدوال
تبليســي، كاتدرائيــة أنكيخاتــي التــي شــيدت 

فــي القــرن الميــادي الســادس، وحيــن عبــرت 
شــارع شــافتيلي المخصــص حصريــً للمشــاة 
كانــت المقاهــي تعــج بالــرواد. وقــد يكــون بــرج 
الســاعة الــذي يقــف بالقــرب مــن مســرح الدمــى 
فــي غابريادزيــه مــن أغــرب األبنيــة فــي المدينــة، 
إذ أن هيكلــه المتعــرج يشــبه صــور القصــص 
علــى  يوجــد  كبيــرة  مفارقــة  وفــي  الخياليــة. 
الملفــت للنظــر  بعــد خطــوات جســر الســام 
الــذي ابتكــره المصمــم اإليطالــي ميشــيل دي 
نهــر  الجســر  يقطــع   .2010 عــام  فــي  لوتشــي 
متكفــاري وينتهــي فــي حديقــة ريكيــه حيــث 

فــوق  جولــٍة  فــي  التلفريــك  ركــوب  يمكــن 
المطلــة  ناريــكاال  إلــى قلعــة  تأخذنــا  المدينــة 
الميــادي  للقــرن  تعــود  التــي  المدينــة  علــى 
الرابــع والتــي أعيــد بناؤهــا ونصــب أمامهــا فــي 
العمــاق  التمثــال  الســوفيتية  الحقبــة  أيــام 

أماكن لإلقامة
فندق رومز تبليسي

يقــع الفندق األنيق في حي فيري 
البوهيمــي ويحتل بناًء كان في 

الماضي دار نشــٍر روسي تم تجديده 
وإدخــال عناصر تصميم متنوعة 

ومتفاوتــة من الفن واألزياء والثقافة 
إلــى جانب بعض المؤثرات المحلية.

www.roomshotel.com

فندق قلعة ناريكاال
فنــدق صغير فاخر تم حفره في قلب 

هضبة منحدرة تقبع في أســفل قلعة 
ناريــكاال وتتمتع بمناظر رائعة للمدينة 
من جميع الشــرفات. يوجد في الفندق 

مطعــم يتميز بواجهته الجدارية 
من األرض إلى الســقف باإلضافة إلى 

مطعم آخر على شــرفة سطح الفندق. 
يقــدم المطعمان األطباق الجورجية 

www.hotel-citadel.ge .التقليدية

فندق قصر تفليس
فنــدق عصري على أطراف المدينة 

القديمــة وإلى جانب حمامات 
أبانوتوبانــي يوفر عدة خيارات لتناول 

األطعمة وشــرفة بإطالة تشمل أرجاء 
المدينــة وحتى القلعة على الهضبة.

www.tiflispalace.ge



بقلم ماريد وولش

جورجيا الجميلة
أصبحت جورجيا معروفة كوجهة رائعة لقضاء عطلة مذهلة، من مسالك 

النزهات في جبال القوقاز إلى العاصمة الحافلة بالنشاط والطاقة
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مــقــابــلــة

عمل  وقد  والخمسين.  الثاني  البندقية  بينالي 
في  أعماله  عرض  إذ  العالم،  أرجاء  مختلف  في 
من  الكثير  جانب  إلى  وتركيا  واليابان  كندا 

البلدان األخرى. 
آخر  في  الفيديو  عابدين  عادل  استخدم 
لوري  غاليري  في  الفيديو  ويعرض  مشاريعه. 
الشخصية  سبتمبر.   10 حتى  بدبي  شبيبي 
الرئيسية في الفيلم هو المغني الراحل مايكل 
عادل  ويعيد  الموت.  من  قام  الذي  جاكسون 
إلى  للوصول  كوسيلة  الراحل  النجم  تخيل 
الهوس  ظاهرة  تعكس  مفارقة  في  الحقيقة، 
دور  يصور  عالمنا.  في  الشائعة  بالمشاهير 
بالمخلص  شبيهة  شخصية  جاكسون  مايكل 
تم  والعميقة.  الثاقبة  الرؤية  ذو  الساقط 
من  مالية  بمنحٍة  هوليوود  في  الفيلم  تصوير 

برنامج  إطار  في  األمريكي  المغني  ويضع  قطر، 
تلفزيوني أمريكي حواري. 

بتعمق  األمريكي  التلفزيون  عادل  درس 
نحٍو  على  الحواري  البرنامج  تجربة  الستنساخ 
يكون  ما  أقرب  فيلمه  يكون  أن  أراد  ولقد  دقيق. 
من  عناصر  على  يحتوي  فالنص  الواقع؛  إلى 
كلمات أغاني مايكل جاكسون الذي يقوم بالرد 
أغانيه  أسئلٍة تستعمل كلمات من نفس  على 

ليدخله في صلب النقاش. 
ثالثية  الرقمية  التقنيات  عادل  استخدم 
األبعاد البتكار شخصية مايكل جاكسون وإعادة 
لعمليات  خضع  الذي  المغني  وجه  تكوين 
تجميل جراحية. أما بالنسبة لشخصية المغني 
درس  ممثل  مع  عابدين  عادل  تعاقد  نفسه، 
كما  وسلوكياته.  جاكسون  مايكل  حركات 

أمريكي  جمهور  بأدوار  ليقوموا  ممثلين  وظف 
الحقائق  محموم بشكٍل هستيري ينتظر سماع 
الموت.  من  انبعث  الذي  جاكسون  من  الكونية 
ما  أقرب  كان  الفيلم  في  األمريكي  الجمهور 
الهستيرية  بالجموع  يذكرنا  الواقع،  إلى  يكون 
يطرح  بيبر.  جستن  بالمغني  المعجبين  من 
التي  الشخصيات  على  أسئلة  عابدين  عادل 
لنا  تقدم  أعلى  مثاًل  جمعي  بشكٍل  نعتبرها 
عميقة  سخريٌة  إنه  والروحية.  االجتماعية  القيم 

عن حياة الناس.   

www.adelabidin.com

إلى األسفل: الورقاء )2013(

استكشفوا كل األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

قلعة نزوى، عمان 
تحتضن عاصمة السلطنة السابقة أحد أبرز معالمها السياحية

\\ عـــطـــالت
\\ اســـتـــكشـــاف

\\ تـــجـــارب
\\ اســـتـــطالع

تقع نزوى على بعد ساعة ونصف 
بالسيارة جنوب غرب العاصمة 

العمانية مسقط. 

تم تشييد القلعة في القرن 
السابع عشر وتقبع فوق نهٍر 

جوفي. 

يعد البرج الدائري الذي يبلغ قطره الداخلي 
حوالي أربعين مترًا المعلم المميز للقلعة 

الذي يمكن للسواح تسلقه. 



الحقيقة المرةالحقيقة المرة
يعالج الفنان عادل عابدين السياسة واألفكار التي تساهم في 

تشكيل عالمنا الحديث

بقلم بيتر فيلي

الصفحة المقابلة: لقطات من فيلم مايكل )2015(؛ إلى األسفل: الفنان عادل 
عابدين

مــقــابــلــة

يسرد الفنان العراقي الذي التقيت به حكايا عن الصمود والظلم. 
الفنية،  أعماله  خالل  من  معقد  عالم  استيعاب  يحاول  فنان  هو 
الفنية  أعماله  تشمل  وجنسيته.  هويته  تفهم  إلى  ويسعى 
خلفيته  من  انطالقًا  نفذها  وموسيقى  مصورة  ومقاطع  منحوتات 
في الرسم. أكمل عادل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في 
ال  بشكل  محافظة  كانت  دراسته  أن  يعتبر  ولكنه  بغداد،  جامعة 
يالئم توجهه الفني. وبدأت معالم مسيرته المهنية في هلسنكي 
فيه  وجد  الذي  المكان  وهو  دراسته،  عادل  تابع  وحيث  يقيم  حيث 

مجاالً للتعبير. 
الساخر والمروع أسفار عابدين مفارقات  المصور  المقطع  يعرض 
الحرب في العراق مقابل التغطية التلفزيونية السطحية والمبتذلة، 
إذ استخدم فيه مشاهد مصورة أولية وغير معدلة من وكالة رويترز 
في  العمل  عادل  أنجز  المتهكمة.  بالمرارة  يتسم  تعليق  رافقها 
يتجرؤون  فهل  ويستفزهم.  المشاهدين  جمهور  ليواجه   2006 عام 
تم  التي  الواقعة  تلك  سياق  في  الحرب  بحقيقة  التشكيك  على 
عرضها؟ والفنان ليس مقتنع بمبدأ المواجهة، لكنه مقتنع بعمله 
وبالحقيقة. يطرح الفيلم أسئلًة مزعجة عن فهمنا للحقيقة واألخبار 
والمعلومات التي نستهلكها وعن أجندات مزودي المعلومات. في 

المحصلة يزدري فيلم  أسفار عابدين حماقة الحرب بشكٍل ساخر. 
في  الشمال  دول  جناح  في  فنلندا  عادل  مثل   ،2007 عام  في 
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إقامات سينمائية
قــد تضيــف هذه المجموعة من الفنادق بعض ســحر الســينما 

وإثارتهــا إلى إقامتكم

خــدمــة الــغــرف
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قصر اإلمارات 
أبوظبــي، اإلمارات العربية المتحدة

يعــد فنــدق قصر اإلمارات أبرز الفنادق الفاخرة في العاصمة اإلماراتية، 
وهــو بنــاء عمــاق يضم 394 غرفًة وجناحًا. وقد كان الفندق موقعًا 

لتصوير أحد أشــهر ساســل األفام التي أنتجتها هوليوود، ذا 
فاســت أند ذا فيوريوس. وفي حين لم يشــتهر النجم فين ديزل 
وزماؤه من الممثلين بالمســائل الثقافية، لكن نجاح سلســلة 

األفام أصبح ظاهرًة معروفة. وقد حقق الفيلم الســابع ذا فاســت 
أنــد ذا فيوريــوس مبيعات تذاكر بحوالي 1.5 مليار دوالر أمريكي 

ليصبح بذلك ســادس أنجح األفام في التاريخ. 

T +971 2690 9000

www.kempinski.com

فندق ذا النغهام لندن 
لنــدن، المملكة المتحدة

تأســس الفندق الفخم في عام 1865، ومنذ ذلك الحين وفر مكانًا 
لإلقامة للكثير من النزالء من كبار الشــخصيات والمشــاهير، مثل 

وينســتون تشرشــل ومارك توين وهيا سياسي. وقد ظهر في 
الفندق شــخص يعرف باســم السيد بوند في أحد األفام الشهيرة 

للعميــل 007 فــي عام 1995، غولدن آي )العين الذهبية(. وبالرغم 
من طابعه البريطاني التقليدي، كان المشــهد في الفيلم موقعًا 

بديًا لفندق أوروبا الكبير في ســانت بطرسبرغ.

T: +44 2076 36 1000

www.langhamhotels.com

تاج ليك باالس
راجستان، الهند

بنــي الفنــدق فــي عام 1746، ويقع القصر الرائع المبني من الرخام 
األبيض على جزيرة في بحيرة بيتشــوال. وعلى نحٍو مائم، يســير 

الفندق زورقًا ســريعًا ينقل الضيوف من البر إلى موقعه في 
البحيــرة ليصلــوا إليها على طريقة النجوم. يعتبر الفندق من 

أرقى األماكن الرومانســية في العالم. وقد ظهرت نجومية وأناقة 
فندق تاج ليك في فيلم جيمس بوند الكاســيكي أوكتوبوســي 

)األخطبوطيــة( فــي عام 1983، حين كان موقع منزل الغريمة 
الشــريرة لجيمس بوند التي أطلق اســمها على الفيلم. 

T: +91 0294 2428800

taj.tajhotels.com

محطة اإلثارة

االسم هو بوند؛ 
جيمس بوند

بحيرة 
الفخامة
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نهضة جيل األلفية 
وفقًا لتقرير نشرته مجلة فوربز، يشكل أبناء جيل األلفية حوالي ربع البالغين 

في الواليات المتحدة األمريكية الذين يبلغ دخلهم السنوي 500,000 دوالر فما فوق. 
وكشف تقرير أصدرته األمم المتحدة أن الدخل الناتج عن سفريات جيل الفيسبوك 
قد ارتفع بنسبة 30% منذ عام 2007. كما تكشف اإلحصائيات أن جيل األلفية يفضل 

المغامرات المتنوعة واالنخراط بالتجارب أكثر من العطالت النمطية التقليدية، حيث 
يفضل 78% خوض "التجارب" أكثر من الممتلكات المادية الملموسة.

طريقتان    
لتذوق وجبات 
سريعة خارقة

1
 بيرد، لندن

يقدم هذا المطعم في 
شورديتش سندويشة 

على نمط البرغر 
مصنوعة من قطعتي 
دونات ودجاج مقلي 

تأتي مع الجبن األمريكي 
الذائب. يسري العرض 

حتى نهاية الشهر.

 كرة القدم 
مع أن قدماء اإلغريق 

والرومان مارسوا رياضات 
شبيهة بكرة القدم، إال أن 

الرياضة الحديثة كما نعرفها 
اليوم بشكلها الرسمي 

نشأت في انجلترا في عام 
1863. وكان ذلك عندما 

انفصل اتحادي الرجبي وكرة 
القدم. وبالرغم من نشأة 
الرياضة في انجلترا، إال أن 

البرازيليين هم األكثر نجاحًا 
 بين األمم في الرياضة؛ 

إذ حصل البرازيليون على 
كأس العالم خمس مرات 

منذ انطالقها عام 1930، في 
حين لم تحصل انجلترا على 
الكأس سوى مرٍة واحدة في 

عام 1966. 

اقتباس - "اشتغلت في معمل. وكنت عامل نظافة. 
اشتغلت في مكتب البريد. ولم يكن ذلك منذ زمن 

بعيد. أحب أن أعتقد بأنني مجرد إنسان عادي".

دنزل واشنطن
تحت العدسة

طرائف - عندما فاز 
بجائزة  دنزل واشنطن 
األوسكار عام 2001 في 

فئة أفضل ممثل كان 
ثاني رجل من أصول 

بالجائزة  يفوز  أفريقية 
بواتييه في  بعد سيدني 

عام 1963. 

دليل في 
دقيقة واحدة 

1
2

 كلــو باربيكيو 
 كرابشــاك أند غريل، 

 دبي 
سندويشة برغر ذات 
حجم هائل يقدمها 

مطعم كلو، وحش من 
دون منازع، يبلغ وزنها 
2.27 كيلوغرام. وإذا 

لم تكن السندويشة 
كافية إلشباعك، يأتي 

معها بطاطس مقلية. 

أحدث األفالم - يقوم الممثل األمريكي الحائز على 
جائزة األكاديمية بأداء دور البطولة في إعادة إنتاج 

فيلم الغرب األمريكي الكالسيكي السبعة الرائعون 
الذي يبدأ عرضه في الشهر المقبل. 

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

قائمة موسيقية  في 28 أغسطس في مهرجان مدينة ريدينغ التي 
تبعد أربعين مياًل عن لندن، سيقدم نجم الراب األمريكي إيه ساب روكي 

)A$AP Rocky( أغاني من أحدث ألبوماته )AT.LONG.LAST.A$AP( التي 
القت إعجاب النقاد. 

قراءة
في هذا الشهر ينشر 

الروائي جوناثان فرانزن 
رواية بيوريتي )نقاء( 
عن فتاة تبحث عن 

هوية والدها بمساعدة 
أحد منتهكي قوانين 

اإلنترنت. 

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

اليوم
17 أغسطس 

1978

في هذا اليوم أصبح 
ثالثة طيارين أمريكيين 
جسورين أول من يعبر 

المحيط األطلسي على 
متن منطاد هوائي. 

قطع الطيارون بن أبروزو 
والري نيومان وماكسي 
أندرسون مسافة 5,021 

كيلومتر في 137 ساعة 
ليكملوا بذلك رحلتهم 

التاريخية. وحط المنطاد 
الذي يحمل الثالثي في 
مدينة إيفرو الفرنسية 

التي تبعد مسافة 
مئــة كيلومتر إلى غرب 

العاصمة باريس.

تطبيقات 
السفر 

إذا كنتم من المسافرين 
الذين يرغبون بالحصول 
على أكبر فائدة ممكنة 
من ركوب سيارات األجرة 

)التاكسي(، سيتيح لكم 
تطبيق كارهو مقارنة 

أجار التاكسي بناًء على 
موقعكم باستخدام 

نظام التموضع العالمي 
)جي بي إس(. اشترك 
في التطبيق حوالي 

80,000 من سائقي 
التاكسي )من غير 

سائقي أوبر(. 

 أول رحلة عبر
 األطلسي بالمنطاد

وقفة في مدينة: تشيناي
12 ساعة

نشاط
شاطئ مارينا

يمتد الشاطئ على محاذاة 
خليج البنغال حيث تبدو روعة 
منظر الغروب. وعلى الشاطئ 

سوف تجدوا مجموعًة واسعة 
من األكشاك لبيع المأكوالت 

الهندية الجنوبية الخفيفة.

زيارة
متحف الدولة 

توقف في معرض الفن 
الوطني لتقدر الخيارات 

المذهلة من رسوم 
تانجور وبعض األعمال 

النادرة للفنان الشهير 
راجا رافي فارما. 

تسوق 
تي. ناغار 

األفضل  التسوق  منطقة 
الحرير  أقمشة  للبحث عن 

الذهبية  والمجوهرات 
اليدوية.  والصناعات 

بالمحالت  المنطقة  تعج 
المتراصة. البراقة 

طعام 
داكشين 

أطباق لذيذة من مطابخ 
جنوب الهند يرافقها عزف 
حي للموسيقى الهندية 

الكالسيكية في هذا 
المكان الذي يحظى بإقبال 

في كراون بالزا أديار بارك. 
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جدول 
الفعاليات 

المكان: موسكو، 
روسيا

ستؤدي نجمة البوب 
األسترالية ذات 

الشخصية الفريدة 
عروضها في قاعة 
كروكاس للحفالت 

في العاصمة 
الروسية موسكو 
كمحطٍة لجولتها 

نوستالجيك فور ذا 
بريزنت )الحنين إلى 

الحاضر(. 
siamusic.net

سيا
4 أغسطس

المكان: شمال الهند
يحتفل المهرجان بقدوم الرياح الموسمية المطيرة، ويشمل 

عروض ومواكب للفتيات وهن يرتدون أبهى الثياب واألزياء. 
incredibleindia.org

هاريالي تيج
5 أغسطس

المكان: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
ينضم إلى نجم بوليوود فرحان أختر كٌل من الثنائي فيشال 
وشيخار والثالثي شانكار-إحسان-لوي في أمسيٍة عامرٍة 
بالموسيقى وفنون بوليوود الترفيهية. 
duforum.ae

المكان: كاندي، سريالنكا
مهرجان بوذي تقليدي حافل بالمواكب االحتفالية التي تشمل الفيلة 
المزينة باألزياء المزركشة وجموع الراقصين وإيقاعات قرع الطبول. 
www.srilanka.travel

بوليوود في العاصمة 
12 أغسطس

إيساال بيراهيرا
8 – 18 أغسطس
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فـعـالـيـات

المكان: اسطنبول، تركيا
ثنائي الدي جيه األمريكي الشهير سول كالب المقيمين في 

بوسطن سيقدمون مجموعة من الفنانين مثل البريطاني جون 
ديغويد وثنائي الدي جيه النيويوركي وولف+الم )في الصورة( 

في مهرجان الموسيقى الراقصة الذي يقام على شاطئ سوما 
بيتش في المدينة. 

www.electronicafest.com

مهرجان بيرن إليكترونيكا
13-14 أغسطس

المكان: الهند
يقام هذا المهرجان تكريمًا لكريشنا، أحد أهم رموز الديانة الهندوسية، 
ويتنافس في المهرجان فرٌق يشكل كٌل منها هرمًا بشريًا من أجل 
تحطيم وعاء معلق )يسمى الوعاء داهي هاندي(. 
incredibleindia.org

داهي هاندي
25 أغسطس

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
تفتتح دبي أحدث صروحها المعاصرة دار األوبرا باستقبال 
مغني التينور اإلسباني الشهير بالسيدو دومينغو الذي 
يستعرض مواهبه الصوتية األسطورية.
dubaiopera.com

بالسيدو دومينغو
31 أغسطس

المكان: في جميع 
أرجاء الهند

احتفال وطني في 
ذكرى حصول البالد 
على استقاللها من 
حكم االمبراطورية 

البريطانية في عام 
.1947

incredibleindia.
org

عيد استقالل الهند
15 أغسطس

airarabia.com
7



القائمة المختصرة
مقتطفات وأفكار وحقائق عن السفر والناس والتاريخ والفعاليات

بطولة كأس نهرو لزوارق األفاعي
تشهد بطولة الزوارق المثيرة في والية كيرال في جنوب الهند مشاركة حوالي 70 قاربًا للمنافسة على بحيرة بونامدا

\\ فـــعـــالـــيـــات
\\ لـــقـــطات
\\ خـــدمـــة 

\\ مـــقابـــلـــة

أقيم السباق للمرة األولى في عام 1952 
تكريمًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي 

جواهر الل نهرو للمنطقة. 

تم إطالق اسم السباق نسبًة إلى نمط 
الزوارق المشاركة "تشوندان فالالم"، التي 

تعني زورق األفعى.

يقام السباق في يوم 13 أغسطس في 
مدينة أليبي في والية كيرال الهندية. 

www.keralatourism.org
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رحالت جورجية
تســلق علــى جبال القوقاز واالســتمتاع بمدينة 

المفارقات - تبليســي

مغامرات أرمينية
زيارة لمحطة عريقة على طريق الحرير، العاصمة  يريفان 

الستكشاف ثقافتها وفنونها الغنية وأجواءها الودية


