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 The capital of Armenia salutes its
 past even as it brims with a sense of
modernity and happiness

A WALK IN MAXIMUM CITY
 Mumbai, the city of seven islands, is a
 crucible of art, history, culture, fashion and
much more

48 HOURS IN YEREVAN 
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Dear Readers,

This month, we travel to Amman (page 20), the capital 

of Jordan where the exuberant love for football rivals 

the impressive wealth of historical splendour in the city. 

On page 26, we take you to Yerevan, the Armenian 

capital that doffs its hat to its past even as it brims with 

a sense of modernity and absolute, unbridled happiness. 

We head to Mumbai (page 32), the Indian city of seven 

islands and the crucible of art, history, culture style and 

high fashion. We also go to Nairobi (page 38), among 

East Africa’s most cosmopolitan cities where natural 

beauty stands beside a thriving city with boundless 

energy. We always endeavour to bring to you stories 

about the most sought-after destinations across the 

globe, and we hope this issue inspires you to travel the 

world and soak up all that it has to offer!
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This is the only festival in Nepal 
that does not follow the lunar-
based Nepali calendar

Statues of deities are placed in large 
chariots and pulled through crowds 
of cheering onlookers

The festivities include tug-of-
wars, merrymaking and dancing 
in the streets

Bisket JAtrA festivAL, nepAL

1 2 3
Held in Bhaktapur, this is a week-long celebration of the ancient solar Nava Barsha (New Year)

the short List



events 
cALendAr

Where: across China
This festival is one of the 24 seasonal division 

points in China. It is the high time for spring 

plowing and sowing, a time to guide farm work. 

It is also a festival of commemoration. 

www.ebeijing.gov.cn

April 2

Ebi Hamedi concert

April 14

Pahela Baishakh
April 5

Qingming Festival

till April 7

Bahrain International Book Fair

airarabia.com
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Where: Manama, Bahrain
The 18th edition of the book fair aims to showcase publi-

cations in different fields and to instil a culture of reading. 

It encompasses publishers in the Arab world as well as 

foreign titles, teaching and e-learning resources and more. 

www.bookfair.bh

Where: Cairo, egypt
Said to be the first and biggest food festival of Egypt, 

this offers a line-up of more than 100 local, regional 

as well as international eating establishments in a 

warm and dynamic environment.

www.cairobites.com

April 20 – 21

Cairo Bites

airarabia.com
11

events

Where: Moscow, russia 
An annual all-Russian performing arts festival taking 

place in Moscow in spring, its main programme 

includes Russian productions selected by experts 

and nominated for the Golden Mask Award. The final 

selection for the award is by two juries. 

www.goldenmask.ru

till April 15

Golden Mask Theatre Festival

Where: Gallipoli, Italy
This festival seeks to create a theatre of artistic and 

musical performances. It is spread over three days 

and across 15 locations, with performances from 

over 50 artistes including Eiffel 65, Gregor Salto, 

Anfisa Letyago and more. 

www.peninsulafest.it

from April 29

Peninsula 
Music and Art Festival

Where: Dhaka, Bangladesh
Marking the advent of the Bengali New Year, in this 

festival, landlords and shop owners offer sweets 

to tenants and customers, and celebrations also 

include a Baishakhi mela (fair).  
www.visitbangladesh.gov.bd

Where: Baku, azerbaijan
Legendary Iranian singer Ebrahim Hamedi has performed 

at many prestigious locations around the world, and will 

be performing at the Baku Elektra Event Hall.

www.ebihamedi.com

till April 1

Morocco Desert 2018

P
h

O
T

O
: a

c
lic

ki
tt

e
fa

q
.c

o
m

P
h

O
T

O
: p

e
n
in

su
la

fe
st

.it

Where: Merzouga, Morocco
This event features electronic music performances from 

renowned artistes, along with healthy food options, yoga, 

adventure activities and movie screenings.

www.moroccodesert2018.com
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snApshot

.

Among the most 

stunning places 

in the world, the 

dramatic landscape 

of the Jordan Rift 

Valley is over 400m 

(1,312 ft.) below sea 

level at the Dead 

Sea. Said to be the 

lowest point on the 

earth, numerous 

rivers pour into this 

immense stretch of 

water, including the 

River Jordan. Upon 

reaching the Dead 

Sea, the waters 

are landlocked and 

thus evaporate, 

leaving behind a 

dense mix of salts 

and minerals.

1
MINUTE

GUIDE TO
JORDAN RIfT vALLEY 
AND THE DEAD SEA

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

12 hours

City Stopover: Ras Al Khaimah
SEE

Jebel Jais

Said to be the UAE’s 

highest peak (at 

1,934m), it offers 

delightful sights of 

eroded cliffs, deep 

canyons and twisted 

slopes at nearly every 

bend in the road.

TRY 

Climb to Dhayah Fort

A climb up the 

zigzagging staircase 

to this twin-towered 

19th-century fort 

affords visitors 360° 

sweeping views of 

the rak area and the 

Hajar Mountains.

EXPERIENCE 

Jazirat Al Hamra 

Fishing Village

This 16th-century 

coastal village was, 

till 1968, populated 

by residents 

who subsisted 

on fishing and 

pearling.

EAT 

Cafe La Luna

Pick an open-air 

table and savour 

sumptuous pizzas, 

pastas and some 

coffees, all while 

watching the 

yachts at the Al 

Hamra Marina.

Lonar Lake, India
Considered one of the best kept secrets in the state of 
Maharashtra in India, this lake essentially is the only hyper-
velocity impact crater in basaltic rock on the Earth. The crater is 
said to have formed 52,000 years ago, when a two-million-tonne 
meteor is believed to have crashed into the Earth at a speed 
of 90,000 km/h. The resulting impact created a 1.8-km-wide 
and 150-m-deep hole that over time saw the growth of some 
green cover and, fed by a perennial stream, transformed into a 
beautiful, green locale.

This school has a 

huge area called the 

gymnasium, divided 

by sections called 

‘drums’. This design 

aims to encourage 

its 1,100-plus 

students to sit and 

think creatively.

1

Located in a 

natural cave, it 

used wooden 

classrooms and 

desks for teaching. 

Its acoustics were 

considered excellent 

for choir training.

2

NEW RELEASE – Rampage is an upcoming 

science fiction monster film, directed by Brad 

Peyton, that is loosely based on the video game 

series of the same name by Midway Games. 

ThE QUOTE – “Success isn’t always 

about greatness; it’s about consistency. 

Consistent, hard work gains success. 

Greatness will come.”

TrIVIa – Johnson’s 

$5.5 million price 

tag for The Scorpion 

King was in the 

Guinness Book of 

World Records for 

being the highest 

for a first-time 

leading man. 

DONG ZHONG: 
THE CAvE 

SCHOOL, CHINA

THE CuBICAL 
SCHOOL, 

DENMARK

Focus on

Dwayne Johnson

2 Ways
to explore  
Unusual 
schools

Day IN 
HIsTORy

April 12, 
1606

The original 

Union Jack, the 

well-known flag 

of England, was 

created when 

King James VI 

of Scotland, the 

successor to Queen 

Elizabeth I for the 

English throne, 

superimposed 

the then English 

national flag (red 

cross on white 

background) onto 

the then Scottish 

national flag (white 

cross on blue 

background).

uNION JACK 
BECOMES
ENGLAND’S fLAG

traveL app
HotelTonight

This app offers 

discounted hotel 

bookings at short 

notice, even if 

you are arriving 

within as little as 

10 minutes. The 

loyalty programme 

offers additional 

discounts along 

with perks such as 

late checkouts.

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

tHe reaD

Madeline Miller 
follows her 
impressive 

debut novel with 
“Circe”, out on 

April 10.

MUSIC PLAYLIST  Dusted (Brian Borcherdt) will release 

a new album, Blackout Summer, on April 6. The new LP 

follows the success of the acclaimed 2012 debut, Total Dust. 

Borcherdt is also a member of LIDS with Doug MacGregor 

of The Constantines and Alex Edkins of Metz.
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room service

Coastal 
haven

Family 
fun

Oceanic 
bliss

CORAL BEACH RESORT SHARJAH

SHARJAH, uNITED ARAB EMIRATES

This family-friendly beach resort combines the beauty of 

a tranquil location near the beach with the convenience of 

easily reachable cosmopolitan city living. Located just 15 min 

from the Sharjah airport and 45 min from the Dubai airport, 

its rooms offer sea or city views, and dining options include 

the beach-side The Waves Restaurant, international dishes at 

Al Bahar, and fresh seafood at Casa Samak overlooking the 

Arabian Gulf.

PO Box 5524, Sharjah, united Arab Emirates

Tel: + 971 (0)6 522 9999

www.hmhhotelgroup.com

InTERCOnTInEnTAL CHEnnAI 

MAHABALIpURAM RESORT

ChEnnaI, InDIa

Located on the Coromandel coast on the Bay of 

Bengal and within close proximity to the UNESCO 

World Heritage Site in Mahabalipuram, this hotel 

blends contemporary comfort with stylish hospitality 

in a 21st-century setting. Facilities for guests include 

therapies and treatments at the luxury spa Amrtam 

by Escenza, yoga on the beach, and suites (with a 

dedicated butler service) overlooking the ocean.

Kancheepuram Dist, Chennai, Tamil Nadu, India

Tel: +91 44 7172 0101

www.ihg.com

RIDInG THE wAvES
Enjoy the calming influence of a view of the lapping waves as you lounge in 
your comfortable rooms at these sea-view hotels

MAZAGAn BEACH & GOLF RESORT

EL JADIDA, MOROCCO

Located on a beach that stretches over 

seven kilometres along the Atlantic Coast, 

the hotel is positioned perfectly to enjoy 

the year-round mild climate of Morocco, a 

land of rich culture and tradition. It has 500 

rooms and suites, along with a world-class 

spa, casino and night club, plus sports and 

other leisure activities. Its par-72, 18-hole 

golf course boasts stunning views of the 

Atlantic Ocean.

El Jadida 24000, Morocco

Tel +212 5 23 38 80 80

www.mazaganbeachresort.com



interview

A self-taught painter who has never had 

any formal instruction in art, Bahraini 

painter Lulwa Al Khalifa in fact studied 

literature at Boston University, which 

she credits with helping her form her 

outlook on creative pursuits as a whole. 

Creating abstract as well as figurative 

paintings with oil, she loves using bold, 

vibrant colours that bring the canvases 

to life with the aid of textured brush 

strokes and manipulation of the paint on 

her canvas. She talks about her career, 

the philosophy behind her paintings, and 

what inspires her in her creative pursuits.

»  Why did you choose painting? 

I never actually chose to become a 

painter; in fact, I feel painting chose me. 

I have not had any formal training in art 

except for a course in oil painting when 

I was in high school. I started painting as 

a way of dealing with a loss in my family 

and my eldest daughter suggested we 

paint to take my mind off things. Aside 

from being very therapeutic at the time, I 

was amazed at how organic the process 

was for me. I just knew what to do and 

how to apply the colours to achieve my 

desired results.

»  What is the philosophy behind your 

art works? 

I paint what I feel when I’m facing my 

canvas. I don’t over think my process 

nor do I research and experiment too 

much. Painting for me is visceral, it 

happens in the moment. I am inspired by 

an image , a thought or an idea and I feel 

compelled to put it on a canvas. I paint 

until I feel that the painting is done and 

once it’s finished, I don’t go back to it or 

tinker with it too much. It’s like the work 

declares its own completion. 

»  Who do you take inspiration from?  

Many people and things around me! 

My late father inspired me to love art 

and appreciate creativity in myself and 

others. Strong women around me have 

inspired me to pursue my passions and 

not be hindered by my own self-imposed 

limitations. Artists and artworks, from 

the masters to unknown street art 

and everything in between, inspire me 

because they underscore what I love 

most about art: anything goes. Art 

exists because people appreciate it; its 

relevance is not bestowed upon it by 

experts or critics.

» What according to you makes an 

artwork, a masterpiece?

It has to generate a certain feeling in 

someone. That reaction can be love, 

hate or shock; just not indifference. Of 

course, technique is the vehicle used to 

produce that work. However, technique 

is unique to each artist and serves the 

artist’s agenda.  The seeing creates the 

passion for the work, and the better 

the technique, the more effective it 

becomes in producing the work that the 

artist wants to portray.

»  tell us about what you are currently 

working on, something that you are 

excited about.

I began with creating abstract paintings; 

however, I have now started painting 

figurative works. I am excited about each 

and every painting; otherwise, I wouldn’t 

paint it. Passion is the one ingredient 

that cannot be missing from any artistic 

endeavour. Its absence becomes glaring 

and the work becomes soulless.

»  How important is it to stick to the 

rules of any medium?

There are no rules! If it serves your work, 

then do it. If it works for you, then do 

it. Often, the concern with art is that it 

needs to be durable, the paint or the 

medium used must be used in a way that 

doesn’t make it fragile. But, what if that 

fragility is exactly what the artist wants? 

It all goes back to the intentions of the 

artist and the purpose of the piece - if 

the purpose is served, then the rules do 

not matter.  

Inset: Lulwa Al Khalifa; Opposite page: 
Various paintings by the artist

DRIvEn By PASSIon
Bahraini artist Lulwa Al Khalifa believes in painting in the moment, 

picking from what she sees and is inspired by
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The temple is said to 
have been built in the 8th 
century BCE

The original structure had 
124 columns lined up in 
double file

Some of its statues are now 
displayed at London’s British 
Museum

tempLe of ApoLLo, didim, turkey

1 2 3
This temple was built to honour Apollo, the god of the sun, arts, music and prophecy

destinAtions
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escApe

A trip to Jordan’s capital city entails a fascinating journey
 through history and legends alike  

AMMAn
Ambling in

teXt By esteLLA evAns
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half an hour to traverse, took double 

the time. But I wasn’t complaining. My 

cabbie turned out to be quite a tour 

guide, suggesting to me the popular 

sights and must-have local delicacies 

and adding interesting information 

about the city’s historic monuments, 

during the hour-long drive.

Roman mythology has always 

fascinated me – the valour and strength 

of Hercules, in particular. So, the ruins of 

the Temple of Hercules, one of the best 

sights in the Citadel, located on Jebel Al 

Qala’a (about 850 m above sea level), 

the highest hill in Amman, was my first 

stop. The temple, I was told, was built 

during the reign of Roman Emperor 

Marcus Aurelius (AD 161–80) and all that 

remains of the original structure today 

are parts of the podium and two giant 

columns. I came across an intriguing 

stone-carved hand, which gave me 

an idea of the kind of craftsmanship 

that must have adorned the temple 

in its heydays. However, the Citadel’s 

most impressive historic buildings are 

focussed around the Umayyad Palace. 

Believed to be the work of Umayyad 

Arabs and dating back to 720 AD, the 

palace was once an extensive complex 

of royal and residential buildings.

What tourist brochures fail to do 

for me, a museum does with perfect 

efficiency. It not only offers you a 

The sound of horns filled the air. People 

sitting on top of their vehicles, like 

islands in the midst of heavy traffic, 

were waving flags or breaking into 

impromptu jigs. Pedestrians flitted in and 

out of the revelry, occasionally joining in. 

A celebration seemed underway and, 

sensing my curiosity, my cab driver 

smiled. “We Jordanians love our football, 

sayidati (Arabic for madam). And this is 

nothing compared to the joy of winning 

a match,” he said, pointing to the long, 

winding lanes of cars ahead of us. I had 

reached Amman, the capital of Jordan, 

on a day the country had won a football 

match against Australia. Hence, the 

distance that should ideally have taken 

escApe

visual treat of historic objects, but also 

provides deeper insights into various 

archeological periods. The Jordan 

Archaeological Museum, boasting 

an impressive collection of artefacts 

from all the archaeological sites in 

the country, was next on my itinerary. 

What impressed me most, here, was 

the chronological order in which the 

collection was displayed, representing 

ancient items of daily life such as 

pottery, glass, flint and metal tools, as 

well as monumental materials such as 

inscriptions and statuaries. Among the 

most important exhibits at the museum 

are the plaster statues from ‘Ain Ghazal, 

dating back to around 6000 BC, and 

the Dead Sea bronze scroll written in 

Aramaic characters.

There is a legend in the Quran that 

narrates the story of seven Christian 

boys who were persecuted by Roman 

emperor Trajan. The boys escaped to 

a cave and fell asleep there for almost 

three centuries. One particular cave in 

wHERE To EAT
From Middle Eastern and 
Mediterranean to Italian, 
Amman offers world cuisine. 
But, for a true Jordanian 
culinary experience, stop 
by either Zuwwadeh 
Restaurant, Shams El Balad 
or Najla’s Kitchen. While 
Shams El Balad boasts a 
meat-free menu, Najla’s 
Kitchen offers a day-time-
only one. Taste some of the 
best fatteh (fried bread), 
labneh (thick yoghurt 
flavoured with garlic and 
sometimes with mint), 
zaatar (a blend of spices 
that includes hyssop, sumac 
and sesame) and halloumi in 
these eateries.

Opening page: The Umayyad Palace; 
Opposite page: The Roman Theatre; Top: 
The Roman Temple of Hercules; Right: A 
structure at the ancient city of Jerash
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escApe

Amman claims to be one of the several 

locations of this legendary happening. 

Inside the main cave, also known as Ahl 

Al Kahf (Cave of the People), I came 

across eight small tombs. I wondered 

if this was the cave where the boys  

had hidden. 

If you are fond of classic Hollywood 

films, one particular exhibit at the 

nearby Royal Automobile Museum will 

pique your interest. Can you recall the 

armoured Rolls Royce in the 1962 film 

Lawrence of Arabia? A replica of the 

iconic car takes centre stage here. I 

am not a car enthusiast but a replica of 

the Benz Patent Motor Car, considered 

one of the world’s first automobiles, 

left me spellbound. Introduced in 1886, 

the vehicle had an output of barely one 

horsepower. The tour guide, in fluent 

English, informed me that on May 26, 

2011, Karl Benz’s letter of patent for the 

vehicle was included in the UNESCO 

Memory of the World Register. The 

most impressive display here, however, 

is from the personal collection of King 

Hussein – over 70 classic cars and 

motorbikes.

A short distance away from the 

museum is the Roman theatre. 

Magnificently restored, it is an impressive 

repository of Roman architecture. Cut 

into the side of a hill and with a seating 

capacity of 6,000, the theatre is believed 

to have been built in the 2nd century AD, 

during the reign of Antoninus Pius (AD 

138–61). Standing on top of the topmost 

tier (the theatre was built in three tiers), 

I was offered one of the best views of 

the city, which I captured instantly – a 

memory that, today, hangs pretty on the 

stairwell wall in my home.  

The museum has ancient 
items of daily use as well as 

monumental materials

Top left: Traditional sweets at a local 
sweet shop; Above left: Jordanian quinoa 
salad; Above right: A street market
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eXpLore

teXt By GeorGinA heyes

Ambling along an alleyway, I was all but lost in the stories the architecture of Yerevan 

seemed to be telling me when the sound of hearty laughter broke into my reverie. 

Following my ears, I made my way to a turn just ahead and was greeted by a scene 

that has since become my most enduring memory of Armenia’s capital: a group of 

cheery old men sitting in a courtyard, huddled over a game of backgammon. Russian 

writer Vasily Grossman had once referred to these courtyards as the heart and soul 

of Yerevan, and I could now see why. Four happy grandfathers were clearly having 

a good day, and there was such abandon in their mirth that I was almost envious. 

Accustomed to chasing deadlines and targets as I was, a part of me seemed to have 

forgotten how to live in the moment. A few moments in this Armenian courtyard 

were enough to draw me out of my city-bred shell, however, and I shall remain 

indebted to this beautiful city for the rest of my days.

For those 
seeking a 
trustworthy 
brand within a 
budget, this is 
your go-to hotel 

for all basic 
amenities plus a 
few more, for a 
very reasonable 
price. As 
an added 

advantage, 
the property is 
conveniently 
accessible from 
Republic Square, 
Matenadaran 
Museum and 
the Cascade 
Complex.

Walking distance 
from Republic 
Square and 
conveniently close 

to the airport, this 
luxurious property 
is an opulent 
destination in the 

heart of Yerevan. 
Its marble 
bathrooms, 
sound-proof 
windows and 
exquisite dining 
options make for 
a comfortable and 
memorable stay.

ARMEnIA MARRIOTT HOTEL YEREVAn

IBIS HOTEL YEREVAnwHERE To STAy

48 hours in
Yerevan

Saluting its past even as it ushers in its future, the capital of 
Armenia is a city that brings together traditions, modernity 

and a sense of absolute, unadulterated happiness
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dAy 1

 

As first impressions go, Yerevan was 

to me a fascinating study in contrasts 

and confluence. Quaint teahouses rub 

shoulders with European-style cafes, 

swanky new automobiles share the 

road with vintage models and rows of 

imposing high-rises are punctuated 

by Soviet-era structures that hark 

back to the city’s past. As I walked 

along Republic Square, my guide told 

me that this architectural marvel is 

itself a symbol of the old making way 

for the new – it was a manifestation 

of architect Alexander Tamanyan’s 

dream to build the perfect city during 

the 1920s. The centre of the square 

is patterned to emulate a traditional 

Armenian carpet and the famous 

musical fountains – operational only 

in the evenings, as I was disappointed 

to find out – are among the capital’s 

most cheerful sights.

a long walk always merits a good 

meal immediately afterwards, and 

my lunch was a hearty khoravats 

platter. Like the rest of Armenia, 

this city abounds with eateries that 

serve this traditional barbeque, 

ranging from simply family-run 

restaurants in courtyards to fine 

dining establishments. I chose the 

former, of course. There is no better 

way to experience the cuisine of a 

city than by going as local as you 

possibly can, and Yerevan does not 

disappoint. Full and thoroughly 

satisfied, I proceeded to the History 

Museum of Armenia, which boasts 

eXpLore

Opening page: A view of the cityscape;; Opposite 
page bottom: The Zvartnots Cathedral; Top: 
Republic Square; Right: National Academic 
Theatre of Opera and Ballet

an exquisite collection of Bronze Age 

artefacts, some of them discovered 

in the 1950s during an excavation 

of the Necropolis of Lchashen 

near Lake Sevan. The rest of the 

exhibits include Armenian costumes 

from the 18th and 19th centuries, 

carpets and even a 5,500-year-old  

leather shoe!

Museums are fascinating, but also 

tend to be exhausting. Not only were 

my legs tired from all the walking, but 

my mind was brimming to the point 

of tipping over with new information 

as I finally stepped outside. Clearly, I 

needed to rest. But when I reached 

my hotel, the concierge made a 

suggestion I couldn’t resist – a visit 

to one of Yerevan’s khachkars, stone-

carved memorial steles that are a 

staple of Armenian craftsmanship 

and a part of UNESCO’s list of 

Intangible Cultural Heritage of 

Humanity. The city offered me an 

invaluable opportunity to watch 

khachkars being carved at a 

traditional stonemason’s yard in 

Demirchyan Arami Street, and it was 

an utterly hypnotic experience.

dAy 2

Hopping on to a marshrutka (minibus) 

for a taste of the local transport, I 

made my way to the Blue Mosque, a 

stunning 18th-century structure that 
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Opposite page bottom: A night view of the 
Cascade; Top: The shimmering waters in the 
Republic Square area; Left: The weathervane 
trees, made of metal with glass flowers
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AIR ARABIA FLIES 
FROM SHARJAH TO 
YEREVAN FOUR TIMES 
A WEEK

is also Armenia’s only active mosque. 

The elegant gardens surrounding 

this vibrant edifice make for a 

wonderful contrast to the bustling 

city beyond the compound. I spend 

my entire morning here, and not for 

a second did I wish I were elsewhere. 

Silence and serenity have a magic 

of their own, and you’ll find them at 

their best here. 

Before I knew it, it was time for 

lunch and I was once again in a 

mood for some Armenian fare, 

albeit something I could eat on 

the go instead of having to sit at a 

table for an elaborate meal. Teryan 

Street came to my rescue with 

its zhingyalov hats (fresh herbed 

bread), which I guzzled down with 

a glass of tan, a yogurt-based drink 

that is ideal under the afternoon sun.

Given that this was to be my last 

evening in this fascinating city, I 

decided to discard my itinerary and 

just walk my way into Yerevan’s heart. 

This was when I chanced upon those 

cheerful old men and their game 

of backgammon. Every city has its 

landmarks and its typically touristy 

attractions, but it is really the hidden 

bylanes and alleyways that echo 

with stories of the people, culture 

and sensibilities that have shaped its 

contours through the ages. It was with 

me as it was with Vasily Grossman, 

when he wrote: “And so I go on 

building my own Yerevan. I absorb 

and inhale faces, accents, the frenzied 

roar of cars...” I apprehend Yerevan 

sensorially, and absorb its rich, many-

hued spirit into my soul. 



discover

Mumbai, the financial capital of India, is also home to 
the largest film industry in the country, sweeping visitors 

off their feet with its energy and magic  

MAxIMuM CITy

teXt By GustAsp And Jeroo irAni

A walk in 
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The Mumbai Dream holds many in its 

thrall – the country’s financial capital 

and El Dorado is a siren who lures you 

with fantasies of untold wealth and the 

promise of the good life. The economic 

powerhouse of the country, Mumbai has 

inexhaustible stores of energy that will 

sweep even the casual visitor off his or 

her feet. The Reserve Bank of India, the 

largest stock exchange in the country, 

the headquarters of almost all the major 

banks and many of the leading corporate 

houses are anchored in the port city. 

And Mumbai is home to Bollywood, 

the factory of make-believe and illusion, 

the largest film industry in the country. 

Indeed, Maximum City is multi-faceted 

and is the crucible of art, history, culture, 

style and high fashion. The city of seven 

islands has beaches, great shopping, 

and wildlife too. Few cities in the world 

can boast of a national park within its 

precincts or ancient cave temples that 

date back to the 5th century! 

However, visitors on a tight 24-hour 

schedule must be selective and consider 

heads of state have dossed down over 

the decades.

Less than 100 yards away is the Gothic 

fantasy Chhatrapati Shivaji Maharaj 

Vastu Sangrahalaya, formerly Prince 

of Wales Museum. On the sidewalk 

outside, budding artists display their 

work while the established ones do so 

in the adjoining Jehangir Art Gallery and 

National Gallery of Modern Art across 

the road. Have an artist do a sketch of 

you or have your name engraved on a 

grain of rice.

The large town square (referred to 

as Kala Ghoda), outside  Jehangir Art 

Gallery, is the start of the very happening 

Opening page: A morning view of the 
Gateway of India; Opposite page: The 
Antalia building, said to be the most 
expensive house in the world; Top: The 
Bandra-Worli Sealink; Right: A terminal 
at the Mumbai international airport

discover

Mumbai is home to 
Bollywood, the factory of 
make-believe and illusion

wHAT’S CooKInG?
WIRTSHAuS
While Mumbai’s street food is a
must for those with cast-iron
stomachs, Mumbai has a lively
restaurant scene in its luxury
hotels as well as stand-alone
eateries. Ziya in The Oberoi is
famed for its Indian cuisine
with a contemporary twist.
The Table in tony South
Mumbai is a trendy hit with an
emphasis on the purity of
ingredients. Indigo is another
South Mumbai icon which serves
European-Asian cuisine. Leopald
Café, also in South Mumbai, is
one of the oldest restaurants in
the city and a cult café having
featured in the 2003 novel
Shantaram written by Gregory
David Roberts.

exploring South Mumbai as most of 

the city’s heritage monuments are 

clustered here.  

The walking trail should ideally start 

at the city’s iconic Gateway of India 

at Apollo Bunder, Colaba, which was 

originally built with white plaster to 

welcome King George V in 1911 and 

replaced in 1927 with the present stone 

structure. Breakfast at Sea Lounge 

restaurant in the country’s oldest 5-star 

hotel, the Taj Mahal Palace, built in 1903 

which commands a view of the grandiose 

monument and the harbour speckled 

with yachts and ferry boats. This is where 

the movers and shakers of the world and 
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Flora Fountain (Hutatma Cowk)  precinct. 

Tucked inside a narrow little street west 

of the square is the Jewish Synagogue. 

Once cluttered with small enterprises, 

the area has now donned a new avatar 

with the mushrooming of edgy fashion 

designer boutiques and trendy cafes, 

bars and restaurants. 

Stop for an early lunch at one of 

these eateries, or push on till you come 

to an imposing flight of steps at the 

foot of the many-pillared Town Hall 

and Asiatic Society Library. Step inside, 

catch up on local and international news 

at the newspaper racks and soak in the 

atmosphere under the gaze of past 

city fathers whose statues preside over 

vaulted reading halls.

The Town Hall looks down at Horniman 

Circle with its lush gardens, embraced by 

four stately buildings. At the far end of 

the circle is St Thomas Cathedral, which 

is one of the oldest structures in Mumbai. 

discover

Opposite page top: A sunset view of 
Marine Drive; Opposite page bottom: Tour 
boats at the coast of the city; Left: 
The Elephanta caves

Backtrack to Flora Fountain (renamed 

Hutatma Chowk) and head down DN 

Road, which is lined with neo-classical 

buildings. A few on the left have 

interesting relief etchings on their crest 

and the castle-like Petit Library boasts 

of a fascinating collection of stained 

glass windows in addition to its stash of 

rare books.

Stop for Mumbai’s favourite sizzling-

on-the-go snack Vada Pav at Aram 

Vada Pav cafe, opposite the city’s 

monumental railway station: Chhatrapati 

Shivaji Maharaj Terminus (earlier Victoria 

Terminus). Climb on to a viewing platform 

in the middle of a traffic circle and take a 

selfie with the imposing World Heritage 

Site in the background. Then enter the 

concourse and feel the buzz of the 

crowds that ride the trains slotting into its 

many platforms. 

The final leg of the walking tour takes 

in the iconic Old Lady of Bori Bunder (The 

Times of India building) and the heritage 

Municipal Corporation building. Inside the 

JJ School of Art campus is the Dean’s 

House where author Rudyard Kipling was 

born. Paintings by students cover the 

walls of most of the buildings here. 

The walk finally ends with a burst of 

colour and activity at Crawford Market. 

But the day still has light. Hail a taxi and 

drive to Churchgate train station where 

you could buy a return ticket and catch 

a local ‘slow’ train to Mahalaxmi Station 

(make sure you beat the office rush that 

starts around  5 pm) to check out Dhobi 

Ghat, the largest open-air laundry in the 

world, right next to the station. Then back 

to Churchgate station. 

Walk down to InterContinental Hotel 

on Marine Drive and grab a table on its 

terrace bar, which has a sweeping view 

of the waterfront promenade, lined with 

the second-largest collection of Art 

Deco buildings in the world after Miami, 

USA. At the far end of the promenade is 

Chowpatty beach. Nurse a tall drink and 

watch the Arabian Sea field the colours 

of a sunset sky. 

Then take in the latest Bollywood 

blockbuster at CR2, Nariman Point, which 

is essentially a mall with a multiplex. Bring 

on the night with dinner at Pizza by the 

Bay, with a view of the Queen’s Necklace 

– the famed street lights of Marine Drive. 

Pizza by the Bay is the closest you will get 

to a sidewalk café in a teaming city.

The distance from the Gateway of 

India to Crawford Market is 3.3 km 

(Google Maps), which can be covered 

on foot, without stopping, in 45 minutes 

to one hour. Given the small detours on 

the walking tour, one may add another 

kilometre.  Wear a sturdy pair of walking 

shoes and stay hydrated.  

admire the sculpture of the 
Roman goddess Flora that 
sits on top of the fountain

Within its portals are some interesting 

sculptures and memorials to the colonial 

rulers who died; some under mysterious 

circumstances in a strange land far away 

from home.

The monument of Flora Fountain 

(built in 1864) commands centre stage 

of a large traffic circle at the end of 

the road. Admire the sculpture of the 

Roman goddess Flora that sits on top 

of the fountain and proceed towards 

Churchgate station. About 25 metres to 

the left of the road are more legacies of 

the Raj: the High Court and University 

buildings along with the Rajabai Clock 

Tower, which look out at a row of the 

city’s famous Art Deco buildings across 

Oval Maidan. 

AIR ARABIA FLIES FROM 
SHARJAH TO MUMBAI 14 
TIMES A WEEK



eXperience

Constantly buzzing with energy, Nairobi’s cosmopolitan cityscape 
is bordered by stunning reserves of flora and fauna

SLEEPS
The city that never

teXt By JonAthAn myers
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When you are in Nairobi, time sure does 

not stand still, poetic and dreamy as that 

state of being might seem. The capital 

of Kenya remains a fabulous place for 

the famed African safari, natural beauty 

abounds in dollops, but the city is now 

as modern and thriving as could be, 

seemingly far removed from its past 

within a short span of just a century. 

No longer just a frontier town, it buzzes 

with boundless energy, and attracts a 

variety of tourists from across the world, 

charming them with its vibrant cultural 

life, a number of fabulous places to eat at, 

and an exciting nightlife.

I chose to begin my tour with a visit 

to the Nairobi National Park, spread over 

an area of 117 sq km, a short distance by 

road from the central business district 

of the city. The park is not quite the kind 

you would imagine, with wide open grass 

plains and scattered acacia bush against 

a backdrop of city buildings. What is not 

left to the imagination is the fact that 

platform, marvelling at the sight of how 

the latter use their long, prehensile 

tongues to remove leaves from prickly 

acacia branches. Also within the premises 

is Giraffe Manor, a beautifully maintained 

colonial home that now is an exclusive 

guesthouse, through whose gardens the 

giraffe population freely wanders and 

occasionally peeks through the French 

windows at the breakfast table.

Not far from Langata is the David 

Sheldrick Wildlife Trust. This raises 

orphaned animals such as black 

rhinos and elephants, with the aim 

of reintroducing them to their wild 

surroundings once they are old enough 

to take care of themselves. I happened to 

land up there around 11 am, which is just 

the time that the baby elephant parade 

emerges from its quarters and the little 

elephants frolic about in their mud bath. 

Do be wary of their naughtiness, though, 

as they might just choose to spray the 

unsuspecting onlooker!

It is not all nature. The chapters in the 

annals of the city include the time of the 

Britishers; they are long gone, but many 

of the social institutions they created, 

still thrive. An interesting such place is 

the Thorn Tree Cafe on Kimathi Street, 

fronting the Stanley hotel in the central 

business district (CBD). It is a century-

old spot centered on an acacia tree, 

where travellers routinely stopped by 

and pinned their messages on its swaying 

branches. Pretty far removed from the 

emails and texts we so casually send out, 

is it not? In the modern times, relive this 

nostalgia while sipping a fresh, steaming 

cup of tea at the cafe.

Opening page: A giraffe at Nairobi 
National Park; Opposite page: A view 
of the cityscape; Top: Elephants at 
Amboseli National Park; Right: Zebras at 
the Masai Mara National Reserve

Visitors can feed giraffes 
by hand from an elevated 

feeding platform
the park plays host to a wide variety of 

wildlife, including the endangered black 

rhino, lions, leopards, cheetahs, hyenas, 

buffaloes, and giraffes; the birdlife here 

is pretty diverse as well, with more than 

400 avian species having made it their 

home. Aside from this, visitors to the park 

can also indulge in a spot of picnicking at 

the designated sites for this purpose; light 

a campfire under the stars at the three 

campsites, or set off on a strenuous yet 

energising walking trail for the hikers. Do 

remember to carry a pair of binoculars, a 

good camera to capture the sights (flora 

and fauna included), and your sunscreen 

and sunglasses, lest you are fond of the 

kind of sunburn I carried back home.

If the “traditional” national park 

is not quite your thing, then there is 

another excellent place. At Langata, just 

outside Nairobi, lies the African Fund 

for Endangered Wildlife (AFEW) Giraffe 

Centre. Originally set up as a breeding 

centre for the endangered Rothschild 

giraffe, it now operates conservation 

and education programmes for Kenyan 

schoolchildren. Visitors can feed giraffes 

by hand from an elevated feeding 
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Top: African masks at a market;
Left: Rendille women in front of their 
home; Opposite page: Celebrations on 
Kenyatta Day

wHERE To EAT
•  KAREN BLIXEN COffEE 

GARDEN
This offers a varied menu 
and five areas in which 
to enjoy it, such as the 
plush L’Amour dining 
room and the historic 1901 
Swedo House, as well as 
a casual restaurant in an 
English country garden. 
The cuisine is as diverse 
as gourmet burgers and 
Swahili curries.

•  TALISMAN
This cafe-bar-restaurant 
has innovative 
international food in 
lounge-like rooms with 
African and European 
styling. Do not miss 
the feta and coriander 
samosas.

You could also spend some time at the 

Karen Blixen Museum. Just 10 km from 

Nairobi, near the Ngong Hills, this is the 

former African home of Danish author 

Karen Blixen, well known for her book 

Out of Africa that chronicled her life at the 

estate. A guided tour here is a must, as 

it takes you through rooms featuring the 

original decor as well as those with props 

from a 1985 film of the same name as  

the book.

Nairobi might not exactly befit the 

“foodie’s paradise” sobriquet, but it 

does offer some lip-smacking food. The 

historic building of the National Bank in 

eXperience

AIR ARABIA FLIES FROM 
SHARJAH TO NAIROBI 
SEVEN TIMES A WEEK

the CBD, home to the Kenya National 

Commission for UNESCO, also houses 

Tamarind Nairobi, an excellent place 

for fresh seafood. The seafood here is 

flown in daily from the coastal regions, 

and includes items as diverse as raw 

oysters, tikka masala prawns, and lobsters 

sautéed in coconut milk. The dessert 

spread is no less exotic: how does the tree 

tomato compote with white chocolate  

mousse sound?

There is so much more to see and do 

in Nairobi, and one trip alone can do it no 

justice. Here’s looking ahead to my next 

trip to this African wonderland! 

Visitors can feed giraffes 
by hand from an elevated 

feeding platform

wHERE To STAy
•  SANKARA NAIROBI
    Located in the heart of the 

Westlands, this hotel is close 
to the popular commerce, 
shopping and dining areas, 
along with very comfortable 
accommodation in its 156 
rooms.

•  HILTON NAIROBI 
A landmark tower-style 
structure in the CBD, 
spectacular city skyline views 
are on offer from its rooms. 
The maasai market and other 
historical landmarks are 
nearby.



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

// corporAte news
// network mAps
// cALL centres
// coLumn

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

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

DID You knoW?
Air Arabia Group operates 
more than 1,400 flights a week 
to more than 120 destinations

news & routes



airarabia.com airarabia.com
46 47

corporAte news

Air ArAbiA shAreholders Approve ten percent 
cAsh dividend At AnnuAl GenerAl MeetinG

Air Arabia (PJSC) (DFM:AIRARABIA) 

shareholders approved the distribution 

of ten percent cash dividend for the 

financial year ending December 31, 

2017 at the company’s Annual General 

Meeting (AGM) in Sharjah today. The 

dividend, which is equivalent to ten fils 

per share, mirrors another year of sound 

financial performance for the award-

winning low-cost carrier.

The recommendation of the Board 

of Directors follows the airline’s strong 

financial performance in the year ending 

December 31, 2017, which recorded a net 

profit of AED662 million, an increase of 

30% compared to 2016.

During the AGM, the assembly 

approved the report of the company’s 

auditors for the financial year ending 

December 31, 2017, as well as the balance 

sheet and profit and loss accounts for the 

same period.

The Board of Directors and auditors 

of the company were also discharged 

from liability for the financial year ending 

December 31, 2017, while auditors for the 

next fiscal year were appointed and their 

remuneration fixed.

Sheikh Abdullah Bin Mohammed Al 

Thani, Chairman of Air Arabia, said: “We 

are pleased with the performance of the 

company in 2017 which is reflected in the 

increase of dividends to our shareholders 

as compared to last year. Air Arabia 

remains committed to the growth of the 

aviation sector both regionally and globally 

and is strongly poised to overcome any 

future challenges. Consumer trust is key 

to our growth strategy as we continue to 

maintain a strong financial performance 

through the year and beyond.”

Air Arabia added 21 new routes to 

its global network in 2017 from its five 

operating hubs in the UAE, Morocco, 

Egypt and Jordan. The carrier took 

delivery of four new aircraft and ended 

the year with a fleet of 50 Airbus A320 

aircraft operating to 145 routes 

across the Middle East, Africa, Asia 

and Europe.

Air Arabia continues to 

be recognised, locally and 

internationally, for its strong 

performance and community efforts. 

In 2017, Air Arabia won ‘Outstanding 

Performance – Robust Performance 

and Community Initiatives’ by the 

Aviation Achievement Awards 

2017 at the Aviation Annual Gala  

Evening 2017.

Air ArAbiA eGypt to stArt direct 
fliGhts between sohAG And JeddAh

As part of its route expansion 

strategy, Air Arabia Egypt announced 

the launch of a new route linking 

Sohag in Egypt to Jeddah in Saudi 

Arabia, starting March 20, 2018.

The 1 hour 20 minutes flight, which 

will be the seventh Air Arabia new 

route being announced this year, 

will operate three times a week, 

on Tuesdays, Wednesdays and 

Thursdays, departing from Sohag 

International Airport (HMB) at 0625 

hours and arriving in King Abdulaziz 

International Airport (KAIA) at 0900 

hours. The return flight will depart 

Jeddah at 0950 hours and land 

back in Sohag at 1030 hours local 

time the same day.

Adel Al Ali, Group Chief 

Executive Officer of Air Arabia, 

said: “As air travel continues to 

grow, especially more so in the 

Middle East, we will continue 

to cater to demand in our core 

markets. The route to Jeddah from 

Sohag will further contribute in 

the travel and tourism growth of 

Egypt and Saudi Arabia offering 

direct connectivity between both 

cities. This step also underlines 

our commitment to offering our 

passengers access to destinations 

at tremendous value.”

Air Arabia, currently operates 

flights to over 147 routes across 

the globe from five hubs located in 

the Middle East and North Africa, 

and continues on the mission 

to create an ever-expanding 

network of diverse  destinations, 

allowing for high-quality and  

cost-effective travel.
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cALL centre

 A WInDInG BLACK ASpHALT ROAD THROUGH 
 THE SAnD DUnES 

 LIWa oasIs, unIteD araB eMIrates 

arMenIa

Yerevan

+374 10 525499

BaHraIn

Nationwide call centre

+973 1330 0555

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 -022- 71004777

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 38476601

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

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

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 6 4602222

kazakHstan 

 Almaty

+77272726681/ 

+77273173111

kenYa 

Nairobi

+254-020 

706757149 / +254-

020 736244905

kuWaIt 

Kuwait City

+965 222 54071

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+97 71 4434925/ +97 

71 4430456

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98

pakIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 واحة ليوا، اإلمارات العربية المتحدة 
 طريق من االسفلت األسود وسط رمال دونا 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(57) 7328791
أوديسا

(48) 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(9851)  38476601
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\
إسالم آباد

(92) 51 2805345
الهور

(92) 42 35774167/68
ملتان

(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

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

(6)4602222
صاللة

(968) 23297796/98

كازاخستان
آلماتي 

(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا
نيروبي

(254) 0706757149 /
 0736244905

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777
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عمومية “العربية للطيران” تقر توزيع 10% 
العربية للطيران مصر تبدأ تسيير رحالتها أرباحًا نقدية على المساهمين

المباشرة بين سوهاج وجدة

“العربية  ش��رك��ة  تطلقها  ال��ت��ي  السابعة 
الجاري. وتستغرق  العام  للطيران” منذ بداية 
الرحلة بين المدينتين ساعة وعشرين دقيقة 
أيام  ال��ذه��اب  رح��الت  ستنطلق  حيث  فقط، 
الثالثاء واألربعاء والخميس من مطار سوهاج 
الدولي في الساعة 6:25 صباحًا، لتحط في 
في  صباحًا.   9:00 الساعة  تمام  في  ج��دة 
الملك  مطار  من  اإلي��اب  رح��الت  ستقلع  حين 
عبد العزيز الدولي في جدة في ذات األيام في 
تمام الساعة 9:50 صباحًا، لتحط في مدينة 

 أعلنت العربية للطيران مصر، عن بدء تسيير 
رحالتها المباشرة من مدينة سوهاج المصرية 
السعودية  العربية  المملكة  في  جدة  إلى 
هذه  وتأتي   .2018 م��ارس   20 من  اعتبارًا 
الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية 
مختلف  إل��ى  وجهاتها  شبكة  توسيع  إل��ى 

أنحاء المنطقة.  
وباإلعالن عن الرحالت الجديدة التي ستقوم 
ثالث  بمعدل  بتسييرها  االقتصادية  الناقلة 
رحالت في األسبوع، تغدو مدينة جدة الوجهة 

“العربية  لشركة  العمومية  الجمعية  وافقت 
للطيران”، المدرجة في سوق دبي المالي تحت 
الرمز (DFM:aIraraBIa) خالل اجتماعها 
على  اليوم،  الشارقة  في  عقد  ال��ذي  السنوي 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
المساهمين  على  الشركة  رأسمال  من   10%

وذلك  ال��واح��د)  للسهم  فلس   10 (مايعادل 
13 ديسمبر،  المنتهية في  المالية  السنة  عن 
األداء  من  آخر  عامًا  يعكس  الذي  األمر   .2017

االقتصادية  الناقلة  الذي سجلته  القوي  المالي 
الحائزة على العديد من الجوائز. 

وتأتي توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية، 
بعد أن حققت العربية للطيران أداًء ماليًا قويًا 
ديسمبر   31 ف��ي  المنتهية  المالية  للسنة 
بلغت  قياسية  صافية  أرباحًا  مسجلة   ،2017

 30  % ب��زي��ادة  إم��ارات��ي،  دره��م  مليون   662

مقارنة باألرباح التي سجلتها الشركة في العام 

سوهاج الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي. 
حاليًا  رحالتها  للطيران”  “العربية  وتسير 
خمسة  من  انطالقًا  عالمية  وجهة   147 إلى 
مراكز عمليات رئيسية متوزعة على مختلف 
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
في  مهمتها  مواصلة  إل��ى  قدمًا  وتسعى 
المتنوعة،  الوجهات  من  واسعة  شبكة  بناء 
طائراتها  متن  على  للمسافرين  تتيح  التي 
الحصول على تجربة سفر استثنائية بأسعار 

مناسبة.

السابق 2016.
على  العمومية  الجمعية  وافقت  االجتماع،  وخالل 
المالية  السنة  ع��ن  الحسابات  مدققي  تقرير 
أق��ّرت  كما   ،2017 ديسمبر   31 في  المنتهية 
الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة 
إب��راء  على  الجمعية  وص��ادق��ت  الفترة.  لنفس 
الحسابات  ومدققي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة 
في  المنتهية  المالية  للسنة  المسؤولية  من 
مدققي  بتعيين  قامت  كما   ،2017 ديسمبر   31

الجديدة  المالية  للسنة  للشركة  الحسابات 
وحددت أتعابهم.

وكانت “العربية للطيران” قد أضافت 12 خطًا جديدًا 
 2017 العام  في  العالمية  وجهاتها  شبكة  إلى 
انطالقًا من مراكز عملياتها الرئيسية الخمس في 
ومصر،  والمغرب،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
واألردن. وتسلمت الشركة أيضًا 4 طائرات جديدة 
خالل العام ليصل حجم أسطولها إلى 50 طائرة 

من طراز “إيرباص 320A”، تسير رحالتها إلى أكثر 
الشرق  أنحاء  وجهة عالمية في مختلف   145 من 

األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
على  حصولها  ل��ل��ط��ي��ران”  “ال��ع��رب��ي��ة  وت��واص��ل 
وذلك  والعالمي،  المحلي  الصعيد  على  التكريم 
حيث  المجتمعية.  وجهودها  القوي  ألدائها  تقديرًا 
“اإلنجازات  بجائزة   2017 العام  في  الشركة  فازت 
النوعية – األداء القوي والمبادرات المجتمعية” خالل 
 ،”2017 الطيران  قطاع  “إنجازات  جوائز  توزيع  حفل 
الطيران  قطاع  “أمسية  فعاليات  أقيم ضمن  الذي 

السنوية 2017”.
للشركة  االجتماعية  المسؤولية  برنامج  وك��ان   
تعليم  توفير  إل��ى  يهدف  وال��ذي  الخير”،  “سحاب 
مستدام وخدمات الرعاية الصحية في المجتمعات 
قام  ق��د  العالم،  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي  حظًا  األق��ل 
وسريالنكا،  كينيا،  في  جديدة  مشاريع   10 بإطالق 

وبنجالديش، والسودان، ومصر، واألردن
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أعلى الصفحة: نساء رنديلي أمام منزلهن. أعلى اليمين: 
احتفاالت بعيد كينياتا

تسير العربية للطيران 
7 رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى نيروبي 

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

الدنماركية كارن بليكسن المشهورة بكتاب “خارج 
أفريقيا” الذي سجل حياتها في المقاطعة. وهناك 
يجب أن تصطحب في جولتك داخل المتحف مرشد 
سياحي ليأخذك في جولة داخل الغرف التي تتميز 
التي  الغرفة  تلك  إلى  باإلضافة  الفخم  بالديكور 
في  الكتاب  اسم  نفس  يحمل  فيلم  فيها   ُصور 

عام 1985.
لعشاق  مقصًدا  نيروبي  مدينة  تكون  ال  قد 
الطعام  من  مجموعة  تقدم  ولكنها  الطعام، 
للبنك  التاريخي  المبنى  يضم  كما  الشهي. 

الوطني في منطقة األعمال المركزية، مقر اللجنة 
نيروبي،  تاماريند  لليونسكو،  الكينية  الوطنية 
يتم  الطازجة.  البحرية  للمأكوالت  رائًعا  مطعًما 
المناطق  من  يومًيا  البحرية  المأكوالت  تقديم 
المطعم  هذا  طعام  قائمة  وتشتمل  الساحلية، 
ومربى  الخام،  المحار  مثل  متنوعة  أصناف  على 
المقلي في حليب جوز  البحر  تيكا ماساال، وجراد 
الهند. وأطباق الحلوى هناك غريبة للغاية، حيث 
مع  الطماطم  كمبوت  بحلوى  نيروبي  تشتهر 

موس الشوكوالتة البيضاء.

رؤيتها  يمكن  التي  األشياء  من  الكثير  هناك 
والقيام بها في نيروبي، ولن تكفي رحلة واحدة 
فقط لالستمتاع بكل شيء. ومن اآلن أتطلع إلى 
األفريقية  المدينة  هذه  إلى  قريبة  برحلة  القيام 

الخالبة. 

أماكن اإلقامة
سانكارا نيروبي: 

منطقة  قلب  ف��ي  ال��ف��ن��دق  ه��ذا  يقع 
التجارة  مناطق  من  القريبة  ويستالندز 
ويوجد  الشهيرة،  والمطاعم  والتسوق 
للغاية  مريحة  غ��رف  الفندق  ه��ذا  في 

يبلغ عددها 156 غرفة.

هيلتون نيروبي:
هذا المبنى ُمقام على طراز ُبرجي بارز 
وُتطل  المركزية،  األعمال  منطقة  في 
أفق  ُتغطي  رائعة  مناظر  على  غرفه 
المدينة. ويقع بالقرب من الفندق سوق 
التاريخية  المعالم  من  وع��دد  ماساي 

األخرى.

 \\
 \\
 \\

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(

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

تعلم؟ هل 
العربية للطيران تسير أكثر من  أن مجموعة 
  120 الى  اإلسبوع  في  طيران  رحلة   1,400

وجهة 

 
م�������ق�������ال\\ 
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عندما تكون في نيروبي ستشعر بأن الوقت يمر 
سريًعا، وستعيش حالة من الشاعرية الحالمة. وما 
زالت العاصمة الكينية مقصًدا رائًعا إلقامة رحالت 
بالجمال  واالستمتاع  الشهيرة،  االفريقية  السفاري 
الطبيعي الساحر. وتتميز هذه المدينة اآلن بطابع 
غضون  في  عليها  ط��رأ  ال��ذي  والتطور  الحداثة 
فترة قصيرة تصل إلى قرن فقط وجعلها بعيدة 
نيروبي  السابق. لم تعد  البعد عن ماضيها  كل 
مدينة حدودية وحسب، بل إنها تستقطب وتجذب 
أنحاء  جميع  من  السياح  من  متنوعة  مجموعة 
بالحياة،  النابضة  الثقافية  حياتها  بفضل  العالم 
لتناول  المخصصة  الرائعة  األم��اك��ن  من  وع��دد 

الطعام فيها، إلى جانب الحياة الليلية المثيرة.
نيروبي  حديقة  ب��زي��ارة  جولتي  أب��دأ  أن  ق��ررت 
كيلومترًا   117 مساحة  على  الممتدة  الوطنية 
بالسيارة  قصيرة  مسافة  بعد  على  وتقع  مربعًا، 
المدينة.  في  المركزية  التجارية  المنطقة  من 
ستفاجئ بأن هذه الحديقة ليست مثل غيرها من 
الحدائق التقليدية المعروفة، حيث تتميز بسهول 
المتناثرة  السنط  وشجيرات  الشاسعة  العشب 

ـــة ـــرب ـــج ـــت ال

38

الصفحة االفتتاحية: زرافة في حديقة نيروبي الوطنية؛ ؛ 
الصفحة المقابلة: منظر للمدينة بكملها؛ أعلى الصفحة: 

الفيلة في حديقة أمبوسيلي الوطنية؛ اليسار: حمار 
وحشي في المحمية

يمكن للزوار إطعام الزرافات 
باليد من خلف بوابة الطعام 

المرتفعة
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على خلفية من مباني المدينة. والشيء الُمختلف 
حًقا الذي ستندهش بوجوده في الحديقة هو أنها 
ُتعتبر موطًنا للكثير من الحيوانات البرية، بما في 
ذلك حيوان وحيد القرن األسود المهدد باالنقراض 
والجاموس  والضباع  والفهود  والنمور  واألس��ود 
الطيور  من  الكثير  الحديقة  في  ويوجد  وال��زراف. 
أيًضا، حيث يستوطن في الحديقة أكثر من 400 
نوع من الطيور. وبصرف النظر عن هذا، يمكن لزوار 
الحديقة أيًضا القيام بنزهة في المواقع المخصصة 
وإقامة مخيمات وحفالت شواء في  الغرض؛  لهذا 
المخيمات الثالثة، أو التجول داخل الحديقة للتعرف 
عليها أكثر. وهناك يجب أن تتذكر اصطحاب منظار 

وكاميرا جيدة اللتقاط صوًرا للنباتات والحيوانات، 
بحروق  بشرتك  ُت��ص��اب  لكيال  شمس  ون��ظ��ارة 

الشمس.
زيارة  بعد  آخر  برًيا  مقصًدا  زي��ارة  تريد  كنت  إذا 
المنتزه الوطني، فيمكنك التوجه إلى مركز زرافة 
انشاء  تم  وق��د  االليفة.  ال��زراف  لحيوانات  النغاتا 
روتشيلد  زراف��ة  لتربية  األس��اس  في  المركز  هذا 
برامج  اآلن  المركز  هذا  وُيدير  باالنقراض،  المهددة 
لتالميذ المدارس الكينيين من أجل الحفاظ على 
الزراف. يمكن للزوار إطعام الزرافات باليد من خلف 
بإخراج  بدوره  ال��زراف  ويقوم  مرتفعة،  تغذية  بوابة 
ألسنتهم الطويلة اللتقاط األوراق من خلف البوابة 

زرافة  مبنى  المركز  داخل  أيًضا  ويوجد  الحديدية. 
مانور، وقد كان في السابق منزل استعماري قديم 
وتم ترميمه لُيصبح بيت ضيافة حصري. ويتجول 
تطل  وقد  المبنى،  هذا  حدائق  في  بُحرّية  ال��زراف 

أحياًنا على النوافذ الفرنسية ومائدة اإلفطار.
وبالقرب من مركز النغاتا، تقع مؤسسة ديفيد 
شلدريك للحياة البرية التي تهتم بصغار الفيلة 
وتهدف  أبويها.  فقدت  التي  األسَود  القرن  ووحيد 
هذه المؤسسة إلى رعاية هذه الحيوانات اليتيمة 
عندما  البري  محيطها  في  للعيش  وتأهيلها 
تصبح كبيرة بما فيه الكفاية وقادرة على العناية 
الحادية  في  هناك  إل��ى  توجهت  لقد  بأنفسها. 
عشرة صباًحا، وهو الوقت الذي يخرج فيه موكب 
األفيال الصغيرة لتستحم في حمام الطين. لذلك 

ترش  قد  ألنها  الشقية  حركاتهم  من  ح��ذًرا  كن 
المتفرج الغير حذر بالطين.

البريطانيين  بعادات  متأثرة  المدينة  ومازالت 
من  العديد  وهناك  ما،  يوًما  كينيا  احتلوا  الذين 
المؤسسات االجتماعية التي أنشأها البريطانيين 
األماكن  بين  وم��ن  ه��ذا.  يومنا  حتى  متواجدة 
ثورن  مقهى  هو  نيروبي  في  لالهتمام  المثيرة 
فندق  أم��ام  يقع  وال��ذي  ت��ري في ش��ارع كيماثي، 
(سي  المركزية  التجارية  المنطقة  في  ستانلي 
قرن  إل��ى  المقهى  ه��ذا  ت��اري��خ  وي��ع��ود  دي).  ب��ي 
كان  التي  األكاسيا  بشجرة  ويشتهر  الزمان  من 
رسائلهم  ويعلقون  عندها  المسافرون  يتوقف 
ظهور  قبل  ذلك  كان  المتمايلة،  فروعها  على 
الرسائل اإللكترونية والخطابات التي نرسلها. في 
العصر الحديث، يمكنك استرجع هذا الحنين أثناء 

احتساك كوًبا من الشاي في هذا المقهى.
متحف  في  الوقت  بعض  قضاء  أيًضا  يمكنك 
نيجونج  تالل  من  بالقرب  الواقع  بليكسن  ك��ارن 
التي تبعد 01 كم عن نيروبي. ويعتبر متحف كارن 
للمؤلفة  السابق  األفريقي  المنزل  هو  بليكسن 



كتبه: جوناثان مايرز

المدن بالحياةبين  نابض  طابع  نيروبي  الكينية  العاصمة  تحمل 
أفريقيا شرق  في  الواقعة  العالمية   

المدينة التي
ال تنام
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النافورة  قمة  على  تقع  التي  فلورا  الرومانية 
وتذهب بعد ذلك إلى محطة تشرشجيت. ويقع 
الطريق  يسار  إل��ى  مترًا   25 حوالي  بعد  على 
مبنى  م��ن  يتكون  ال��ذي  راج  ت��راث  م��ن  المزيد 
جانب  إلى  الجامعية،  والمباني  العليا  المحكمة 
آرت  مباني  على  يطل  الذي  راجاباي  الساعة  برج 
ديكو الشهيرة في المدينة الواقعة أمام منتزه 
(التي  فلورا  نافورة  إلى  وبالعودة  ميدان.  أوفال 
أعيدت تسميتها بهوتاتما شوك) قمنا بالتوجه 
جانبيه  على  تصطف  الذي  إن”  “دي  طريق  إلى 
مجموعة من األبنية الكالسيكية الجديدة. وعلى 
المثيرة  المعالم  من  قليل  عدد  هناك  اليسار 
التي  اليك  بوتيت  مكتبة  بينها  من  لالهتمام، 
بمجموعة  المكتبة  هذه  وتتميز  القلعة،  تشبه 
رائعة من النوافذ الزجاجية الملونة باإلضافة إلى 

ما تحتويه من الكتب النادرة.

شاهد تمثال الرومانية 
فلورا التي تقع على قمة 

النافورة

باف  ف���ادا  وج��ب��ة  ل��ت��ن��اول  ذل��ك  بعد  وتوقفنا 
مومباي  بها  تشتهر  التي  اللذيذة  الخفيفة 
محطة  أمام  يقع  الذي  باف  فادا  أرام  مقهى  في 
والتي  بالمدينة،  الضخمة  الحديدية  السكك 
ماهاراج  شيفاجي  تشاتراباتي  عليها  ُيطلق 
(وكانت ُتسمى قبل ذلك فيكتوريا  تيرمينوس 
في  الرصيف  على  صعدنا  وهناك  تيرمينوس). 
مع  سيلفي  ص��ورة  وأخذنا  المرور  دائ��رة  وس��ط 
في  يظهر  الذي  العريق  العالمي  التراث  موقع 
الخلفية. ثم دخلنا إلى الممر المليء باألشخاص 
الموجودة  القطارات  ركوب  إلى  يتوجهون  الذين 

في العديد من األرصفة بالمحطة.
التي  ج��ول��ت��ن��ا  ف��ي  األخ���ي���رة  محطتنا  ك��ان��ت 
“أولد  مبنى  إلى  األق��دام  على  سيرًا  قضيناها 
الهند)  تايمز  مبنى  (وهو  بندر”  بوري  أوف  ليدي 
داخل  ويوجد  المحلي.  ال��ت��راث  شركة  ومبنى 

للفنون  جيه  جيه.  لجامعة  الجامعي  ال��ح��رم 
رودي��ارد  المؤلف  فيه  ول��د  ال��ذي  العميد  منزل 
جدران  الطالب  لوحات  تغطي  وهناك  كيبلينغ. 
في  بنا  أخيًرا  السير  ينتهي  المباني.  معظم 
سوق كروفورد. لكن الليل لم يحين بعد، لذلك 
استقلينا سيارة أجرة، وتوجهنا إلى محطة قطار 
تشيرشجيت لشراء تذكرتي ذهاب وإياب، وركبنا 
ماهاالكسمي  محطة  إلى  محلي  “بطيء”  قطار 
(تأكد من أنك ستذهب في الوقت الذي ال يوجد 
فيه تزاحم على مكتب التذاكر، ويكون هذا في 
الذهاب  يمكنك  هناك  ومن  مساًء).   5 الساعة 
المحطة،  بجانب  الموجود  غات  دوبي  حي  إلى 
وال��ك��ي للغسيل  م��ف��ت��وح  منفذ  أك��ب��ر   وه���و 

 في العالم.
في  إنتركونتيننتال  فندق  إلى  التوجه  يمكنك 
تراس  في  طاولة  على  للجلوس  دراي��ف  مارين 
شاملة  إطاللة  يوفر  الذي  بالفندق  الخاص  البار 
التي تضم ثاني  البحرية،  الواجهة  على ممشى 
العالم،  آرت ديكو في  أكبر مجموعة من مباني 
األمريكية.  المتحدة  بالواليات  ميامي  والية  بعد 
وع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ���ر م��ن ال��ك��ورن��ي��ش يوجد 
إحدى  تناول  يمكنك  وهناك  تشوباتي،  شاطئ 
المشروبات اللذيذة ومشاهدة بحر العرب وتتبع 
ويمكنك  الشمس.  غ��روب  أثناء  السماء  ل��ون 
في  بوليوود  اف��الم  أح��دث  مشاهدة  ذل��ك  بعد 
ُتعتبر  والتي  بوينت،  ناريمان   ،2 آر  سي  سينما 
سينما  قاعات  يضم  تجاري  مركز  األس��اس  في 
بتناول  االستمتاع  للضيوف  يمكن  متعددة. 
العشاء في المساء في مطعم بيتزا باي ذا بي 
في  الشهيرة  الشوارع  أض��واء  على  يطل  الذي 
بيتزا  التوجه من مطعم  ويمكنك  درايف.  مارين 
على  الموجود  القريب  المقهى  إلى  بي  ذا  باي 

الرصيف.
سوق  إل��ى  الهند  ب��واب��ة  م��ن  المسافة  تبلغ 
بحيث  جوجل)  خريطة  (وفق  كم   3.3 كروفورد 
دون  األق���دام  على  سيرًا  استكشافها  يمكن 
دقيقة   54 من  تستغرق  م��دة  خ��الل  في  توقف 
إلى ساعة واحدة. ونظًرا ألن الطرق هناك صغيرة 
فيمكن أن ُتضيف كيلومتًرا آخر. عليك أن ترتدي 

حذاًءا قوًيا ومريًحا. 

اســـــتـــــطـــــالع

والمطاعم والمقاهي.
وتوقفنا بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في إحدى 
رحلة  في  ذل��ك  بعد  وتوجهنا  المطاعم،  ه��ذه 
المجتمع  ومكتبة  هول  تاون  سفح  إلى  ممتعة 
المكتبة،  داخ��ل  إل��ى  دلفنا  وعندما  اآلس��ي��وي. 
الموجودة  والدولية  المحلية  األخبار  بعض  قرئنا 
المكتبة  أجواء  الصحف وتعمقنا في  رفوف  على 
ُتزين  الذين  السابقين  المدينة  آباء  أنظار  تحت 
العريقة.  القباب  ذات  القراءة  قاعات  تماثيلهم 
وتطل دار البلدية على دائرة هورمان مع حدائقها 
الجميلة، التي ُتحيط بها أربعة مباني فخمة. في 
توماس  سانت  كاتدرائية  توجد  ال��دائ��رة  نهاية 
مومباي.  في  األبنية  أقدم  من  واحدة  تعد  التي 
والنصب  التماثيل  بعض  بواباتها  داخل  ويوجد 
من  مجموعة  إلى  تعود  التي  التراثية  التذكارية 
في  حتفهم  لقوا  الذين  االستعماريين  الحكام 
ظروف غامضة في أرض غريبة بعيدًا عن بالدهم.
عام  في  بني  (ال��ذي  فلورا  نافورة  نصب  ُيعتبر 
1864) مركًزا رئيسًيا لدائرة مرور كبيرة في نهاية 

اإللهة  بمشاهدة  تتمتع  أن  ويمكنك  الطريق. 

تسير العربية للطيران 14 
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إلى مومباي
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للبالد،  االقتصادية  القوة  مومباي  مدينة  ُتمثل 
حيث أنها لديها مخزون من الطاقة الدائمة التي 
االحتياطي  البنك  هي  مومباي  وتعتبر  تنفذ.  ال 
البالد،  في  مالية  بورصة  أكبر  وبها  الهندي، 
تقريبًا،  الرئيسية  البنوك  كافة  مقر  بها  ويوجد 
من  العديد  الساحلية  المدينة  هذه  في  وترتكز 
مومباي  وتحتضن  ال��رائ��دة.  الشركات  م��ق��رات 
وأكبر  والخيال،  السينما  أرض  بوليوود  مدينة 
أن  والواقع  البالد.  في  األف��الم  لصناعة  منطقة 
هذه المدينة الضخمة هي مدينة متعددة األوجه، 
والموضة  والثقافة  والتاريخ  الفن  بوتقة  فهي 
مدينة  بأنها  مومباي  ُتعتبر  الراقية.  واألزي���اء 
وأماكن  الجميلة  الشواطئ  ذات  السبع  الجزر 
يوجد  وال  أيًضا.  البرية  والحياة  الرائعة  التسوق 
التي  المدن  من  قليل  عدد  سوى  العالم  حول 
أو معابد الكهوف  يوجد بداخلها حديقة وطنية 
الخامس  القرن  إلى  تاريخها  التي يعود  القديمة 
الميالدي. ومع ذلك، يجب أن ُيخطط الزوار الذين 
24 ساعة فقط  إلى مومباي  تستغرق رحلتهم 
هناك  توجد  حيث  مومباي  جنوب  الستكشاف 

مجموعة من معظم اآلثار التراثية في المدينة.
الهند  ب��واب��ة  م��ن  مومباي  ف��ي  جولتنا  ب���دأت 
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تحتضن مومباي مدينة 
بوليوود أرض السينما 

والخيال والفن
بعرض  المخضرمون  الفنانون  ي��ق��وم  بينما 
المجاور  الفني  جهانجير  معرض  في  أعمالهم 
الموجود  الحديث  للفن  الوطني  والمعرض 
أحد  لك  يرسم  ان  ويمكن  المقابل.  الشارع  في 
يمكن  أو  لك،  لوحه  هناك  الموجودين  الفنانين 

أن يحفر اسمك على حبة أرز.
إليها  (المشار  الكبيرة  البلدة  ساحة  ُتعتبر 
باسم كال غودا)، الواقعة خارج معرض جيهانجير 
هناك  ومن  فلورا.  لنافورة  البداية  هي  للفنون، 
الميدان  غ��رب  ضيق  صغير  ش��ارع  ف��ي  دخلنا 
اليهودي، حيث كانت هذه  الكنيس  حيث يوجد 
الصغيرة،  بالمحالت  مزدحمة  قديمًا  المنطقة 
وانتشرت  جديدة  بشخصية  اآلن  تطورت  لكنها 
العصرية  والمقاهي  األنيقة  األزياء  محالت  فيها 

اســـــتـــــطـــــالع

الشهيرة في مدينة أبولو بندر، كوالبا، التي بنيت 
استقبال  بمناسبة  األبيض  بالجص  األساس  في 
واستبدلت   ،1911 عام  في  الخامس  جورج  الملك 
في عام 1927 بالهيكل الحجري الحالي. وتناولنا 
اإلفطار في مطعم “سي الونج” الموجود في أقدم 
فندق 5 نجوم في البالد، وهو قصر تاج محل، الذي 
بني في عام 1903 والذي يطل على منظر خالب 
المكان  وميناء مليء باليخوت والقوارب. هذا هو 
الذي نام فيه أشهر الشخصيات العالمية ورؤساء 

الدول على مر عقود من الزمان.
أمير  يوجد متحف  ياردة   100 أقل من  ُبعد  وعلى 
ويلز السابق شيفاجي مهراج فاستو سانجراهاليا 
الخارجي  الرصيف  وعلى  القوطي.  التصميم  ذو 
أعمالهم،  الناشئون  الفنانون  يعرض  للمتحف، 

المطاعم
على الرغم من أن طعام الشارع في 

الذين  مومباي خيارًا ضروريًا ألولئك 
يتمتعون بمعدة قوية، فإن مومباي 

الراقية  المطاعم  بالعديد من  تزخر 
المطاعم  الفاخرة وكذلك  في فنادقها 

“زيا  بذاتها. يشتهر مطعم  القائمة 
إن زا أوبيروي” بمأكوالته الهندية مع 

وتتميز مطاعم جنوب  لمسة عصرية. 
العصري  بطابعها  الرائعة  مومباي 

الصحية.  المكونات  التركيز على  مع 
الشهير في  إنديجو  ويقدم مطعم 
األوروبية  بمأكوالته  جنوب مومباي 
ليوبالد،  مقهى  ويعتبر  اآلسيوية. 

الموجود أيضا في جنوب مومباي بأنه 
أحد أقدم المطاعم في المدينة، وهو 

المقهى الذي ظهر في رواية شانتارام 
روبرتس  التي كتبها غريغوري ديفيد 

في عام 2003.



كتبه: غوستاب وجيرو إيراني

تحقيق  نحو  تجذبك  التي  للبالد  المالية  العاصمة  هي  مومباي 
مثالية بحياة  وتعدك  اليوصف  الذي  الثراء  طموح 

ُنزهة في أكبر
مدينة بالعالم 

اســـــتـــــطـــــالع
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تسير العربية للطيران 4 
رحالت أسبوعية من الشارقة 

إلى يريفان

الجميلة  الحدائق  وتخلق  أرمينيا.  في  الوحيد 
تبايًنا  بالحياة  النابض  الصرح  بهذا  المحيطة 
وهناك  المجمع.  خارج  الصاخبة  للمدينة  رائًعا 
اتنمى  ول��م  بأكملها،  الصباح  فترة  قضيت 
أتمتع  كنت  حيث  المكان،  هذا  اغادر  أن  لثانية 
المكان  يملئان  ال��ل��ذان  وال��ص��ف��اء  الصمت 
هذه  بمثل  تشعر  ول��ن  ال��خ��اص،  بسحرهما 

المكان. الحالة سوى في هذا 

الحديقة. إلى هذه  واألشجار  والزهور  النباتات  بعد الظهر 
طعام  لتناول  حان  قد  الوقت  كان  ذلك  وبعد 
األرمنية  األطباق  بعض  تجربة  أود  وكنت  الغداء، 
تناول  أستطيع  أني  من  الرغم  على  أخ��رى،  مرة 
على  الجلوس  من  ب��دالً  التنقل  أثناء  الطعام 
وقد  المطاعم.  أح��د  في  وجبة  لتناول  طاولة 
صادفت مطعم تيريان ستريت الذي تناولت فيه 
مشروب  فيه  واحتسيت  المشوي،  الطازج  الخبز 
الذي  الوقت  هذا  في  المثالي  الزبادي  من  ُمعد 

تشتد فيه حرارة الشمس بعد الظهر. 

في المساء
المدينة  هذه  في  لي  مساء  آخر  هو  هذا  وألن 
قلب  إلى  طريقي  في  أسير  أن  قررت  الرائعة، 
هؤالء  فيه  صادفت  الذي  المكان  نحو  يريفان 
يلعبون  الذين  المبتهجين  المسنين  الرجال 
لكل  أن  من  وبالرغم  بهم.  الخاصة  الطاولة 
ال��ن��م��وذج��ي��ة،  ال��س��ي��اح��ي��ة  معالمها  م��دي��ن��ة 
البواخر  في  تكمن  الحقيقة  معالمها  ولكن 
الناس  قصص  تعكس  التي  المخفية  واألزقة 
عبر  معالمها  شكل  الذي  والتاريخ  والثقافة 
جروسمان  فاسيلي  أوافق  أنا  لذلك  العصور. 
يريفان  لبناء  “س��أذه��ب  كتب:  عندما  ال��رأي 
وجوه سكانها،  بي من خالل مشاهدة  الخاصة 
صافرات  أصوات  وسماع  لكناتها،  واستيعاب 
يريفان  إل��ى  زي��ارت��ي  ح��ف��رت  وق��د  س��ي��ارات��ه��ا.” 
جعلتني  وج��دان��ي  داخ��ل  ُتنسى  ال  ذك��ري��ات 

بداخلي.  المتنوعة  الغنية  روحها  أحتضن 
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الفندق  حارس  علّي  اقترح  الفندق،  إلى  وصلت 
أقوم  أن  وهو  مقاومته  على  أقدر  لم  اقتراًحا 
ُنصب  وهو  يريفان،  في  الخفارات  إحدى  بزيارة 
الحرف  ركائز  من  وُيعد  بالحجر،  منحوت  تذكاري 
اليونسكو  قائمة  من  وج��زًء  األرمنية  اليدوية 
وقد  للبشرية.  المادي  غير  الثقافي  للتراث 
بثمن  تقدر  ال  فرصة  يريفان  مدينة  لي  قدمت 
نحته  ت��م  ال���ذي  خ��اش��ك��ار  ت��م��ث��ال  ل��م��ش��اه��دة 
ش��ارع  ف��ي  التقليدية  ال��ح��ج��ارة  س��اح��ة  ف��ي 
للغاية. رائعة  تجربة  أرامي، وكانت  ديميرشيان 

اليوم الثاني

في الصباح
إح��دى  إل��ى  ركبت  التالي  ال��ي��وم  صباح  وف��ي 
النقل  وسائل  على  ألتعرف  الصغيرة  الحافالت 
المسجد  إلى  طريقي  في  وتوجهت  المحلية، 
إلى  تاريخه  يعود  مذهل  مبنى  وه��و  األزرق، 
النشط  المسجد  أيًضا  الثامن عشر وهو  القرن 

الصفحة االفتتاحية: منظر للمدينة. أعلى الصفحة 
المقابلة: ميدان الجمهورية. أسفل الصفحة المقابلة: 
مجمع الساحة متعدد األغراض؛ أعلى الصفحة: مجمع 

تذكاري؛ على اليمين: كاتدرائية زفارتنوتس

في الصباح
بعدما تكونت لدّي انطباعات أولية عن يريفان، 
رائعة  تجربة  ستكون  إليها  رحلتي  بأن  شعرت 
التالقي  ونقاط  التناقضات  خاللها  من  أدرس 
تتجاور  حيث  والحديثة.  القديمة  معالمها  بين 
الطراز  ذات  المقاهي  مع  الجذابة  المقاهي 
الجديدة  الفاخرة  السيارات  وتتقاسم  األوروبي، 
من  وصفوف  العتيقة،  السيارات  مع  الطريق 
تتخللها  التي  الشاهقة  السحاب  ناطحات 
التي  السوفيتية  الحقبة  إل��ى  تعود  بنايات 
أسير  كنت  عندما  ال��م��دي��ن��ة.  م��اض��ي  ُتمثل 
المرشد  أخبرني  الجمهورية،  م��ي��دان  بطول 
هي  المعمارية  األعجوبة  ه��ذه  أن  السياحي 
ُيمهد  الذي  القديم  للطابع  رمزًا  ذاتها  حد  في 
المهندس  يحلم  كان  فقد   - للحداثة  الطريق 
مدينة  يبني  أن  تامانيان  ألكسندر  المعماري 
العشرين.  ال��ق��رن  عشرينيات  خ��الل  مثالية 
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اليوم األول
شكل  ليحاكي  الساحة  وسط  تزيين  تم  وقد 
الموسيقية  والنوافير  تقليدية  أرمنية  سجادة 
المساء،  ف��ي  فقط  تعمل  ال��ت��ي  الشهيرة 
البهجة ال��م��ع��ال��م  أك��ث��ر  ب��ي��ن  م��ن   وُت��ع��ت��ب��ر 

العاصمة. في   

بعد الظهر
طويلة  لمسافات  المشي  يحتاج  م��ا  دائ��ًم��ا 
غدائي  وك��ان  شهية،  وج��ب��ة  لتناول  ال��راح��ة 
بقية  مثل  دس��م.  خروفاتي  طبق  عن  عبارة 
بالمطاعم  المدينة  هذه  تزخر  أرمينيا،  مدن 
من  ب��دءا  التقليدي،  الشواء  هذا  ُتقدم  التي 
في  الموجودة  البسيطة  العائلية  المطاعم 
أحد  اخترت  وقد  الراقية.  المطاعم  إلى  األفنية 
حيث  بالطبع،  البسيطة  العائلية  المطاعم 
م��أك��والت  تجربة  م��ن  أف��ض��ل  طريقة  ت��وج��د  ال 
أن  وبعد  المحلية.  المطاعم  أحد  في  المدينة 
توجهت  للغاية،  ولذيذة  كاملة  وجبة  تناولت 
وال��ذي  بأرمينيا،  الخاص  التاريخ  متحف  إل��ى 
التي  األثرية  القطع  من  رائعة  مجموعة  يضم 

تم  وقد  البرونزي،  العصر  إلى  تاريخها  يعود 
خالل  الخمسينيات  ف��ي  بعضها  اك��ت��ش��اف 
من  بالقرب  لشاشين  مقبرة  ف��ي  التنقيب 
المعروضات  بقية  وتشمل  سيفان.  بحيرة 
والتاسع  الثامن عشر  القرنين  أرمنية من  أزياء 
ع��ش��ر، وال��س��ج��اد، وح��ت��ى ح��ذاء ج��ل��دي عمره 

5500عام.

في المساء
للغاية،  رائعًا  أمرًا  المتاحف  في  التجول  ُيعتبر 
تتعب  لم  أيضًا.  الشيء  بعض  مرهق  ولكنه 
كان  ذهني  ولكن  فقط،  المشي  من  ساقي 
وكنت  الكثيرة.  الجديدة  بالمعلومات  مليئًا 
عندما  ولكن  الراحة.  إلى  بحاجة  بأنني  أشعر 
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شاهدت على طول طريقي نحو قلب العاصمة األرمنية يريفان مدى جمال وعراقة هندستها المعمارية، 
وكأنها تخبرني بقصص من تاريخ المدينة. واستقبلني مشهد آخر أصبح أجمل ذكرى أتذكر بها عاصمة 
كان  الزهر.  لعبة طاولة  فناء حول  في  يجلسون  الذين  السن  كبار  رأيت مجموعة من  عندما  أرمينيا: 
الكاتب الروسي فاسيلي جروسمان قد أشار ذات مرة إلى هذه األفنية بأنها قلب وروح يريفان، ويمكنني 
اآلن أن أعرف السبب وراء ذلك. فقد كان من الواضح أن هؤالء األشخاص هم أربعة أجداد سعداء يقضون 
قد  مهامي  لتحقيق  الدائم  أن سعي  ويبدو  الوفاض.  خاليين  ألنهم  أحسدهم  وكم كنت  جيدًا،  يومًا 
القليلة  اللحظات  لكن  األج��داد.  هؤالء  يعيشها  التي  تلك  مثل  سعادة  لحظة  أعيش  كيف  أنساني 
التي قضيتها في هذا الفناء األرمني كانت كافية إلخراجي من قوقعة الحياة الروتينية التي أعيشها، 

وسأظل ممتنة لهذه المدينة الجميلة طوال حياتي على هذا الشعور.

كتبه: جورجينا هييس

المشرق،  وبمستقبلها  العريق  بماضيها  يريفان  األرمنية  العاصمة  تعتز 
المطلقة  بالسعادة  والشعور  والحداثة  التقاليد  بين  تجمع 

48 ساعة في

يريفان 
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يريفان أرمينيا ماريوت  فندق 
يريفان إبيس هوتل 

أماكن اإلقامة

يقع هذا الفندق الفاخر 
على ُبعد مسافة 

قصيرة سيًرا على 
األقدام من ساحة 

الجمهورية، وبالقرب 
من المطار، وُيعد 

الفندق المثالي لكل 
من يبحث عن إقامة 

مترفة في قلب 
مدينة يريفان. يوجد 
في الفندق حمامات 
رخامية، ونوافذ عازلة 

للصوت وخيارات 
طعام رائعة، ويوجد 

به كل شيء قد ترغب 
به في أي فندق.

هذا هو الفندق 
المثالي لكل من 
يبحث عن فندق 

راقي واقتصادي في 
الوقت. يوجد  نفس 

في هذا الفندق 
الراحة  كافة وسائل 

بسعر  األساسية 
للغاية.  معقول 

الوصول  ويمكن 

إلى هذا الفندق 
بسهولة من ساحة 
ومتحف  الجمهورية 

ومجمع  ماتنادران 
كاسكيد.
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والزجاج،  الفخار،  مثل  اليومية  للحياة  القديمة 
إلى  باإلضافة  المعدنية،  واألدوات  وال��ص��وان، 
النقوش والمنحوتات. وُتعد  األثرية مثل  المواد 
يعود  التي  غزال”  “عين  من  الجصية  التماثيل 
تقريبًا،  الميالد  قبل   6000 عام  إلى  تاريخها 
المكتوبة  الميت  للبحر  البرونزية  واللفائف 
الرائعة  المعروضات  بين  من  اآلرامية  باألحرف 

المتحف. في 
ِفتيان  سبع  قصة  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 
قبل  م��ن  ل��الض��ط��ه��اد  ت��ع��رض��وا  مسيحيين 
هؤالء  هرب  وقد  تراجان.  الروماني  اإلمبراطور 
في  معين  بكهف  ُيسمى  كهف  إلى  الفتيان 

هذا  وُيعتبر  تقريًبا.  ق��رون  ثالثة  لمدة  عّمان 
موجودة  الزالت  التي  المواقع  أحد  هو  الكهف 
وعندما  األس��ط��وري.  الحدث  ه��ذا  إل��ى  لُتشير 
أيًضا  المعروف  الرئيسي،  الكهف  في  دخلت 

يمكن الوصول بسهولة من 
َعمان إلى المواقع الشهيرة 
مثل البحر الميت ووادي رم

الصفحة المقابلة: وادي رم؛ أعلى اليسار: حلوى تقليدية 
في متجر حلويات محلي؛ أعلى اليسار: سلطة الكينوا 

األردنية. أعلى اليمين: سوق في الشارع

تسير العربية للطيران 14 
رحلة أسبوعية من الشارقة 

إلى عّمان

الملكية  السيارات  متحف  عّمان  في  فستجد 
رويس”  “رولز  مدرعة  تتذكر  كنت  وإذا  الرائعة. 
في فيلم “لورنس العرب” عام 1962، فستجد 
الشهيرة  السيارة  األصل من هذه  نسخة طبق 
أنا لست من عشاق  متصدرة في هذا المتحف. 
للغاية  م��ب��ه��ورة  ك��ن��ت  لكنني  ال��س��ي��ارات، 
سيارة  م��ن  األص��ل  طبق  نسخة  رأي��ت  عندما 
تعتبر  والتي  اختراع  براءة  على  الحاصلة  بنز 
وفي  العالم.  في  السيارات  أول��ى  من  واح��دة 
حصان  بقوة  تسير  السيارة  كانت   ،1886 عام 
السياحي  المرشد  أبلغني  وقد  بالكاد.  واحد 
 26 في  أنه  بطالقة،  اإلنجليزية  يتحدث  ال��ذي 

كارل  اختراع  براءة  إدراج خطاب  تم   ،2011 مايو 
لليونسكو.  التابع  العالم  ذاكرة  بنز في سجل 
في  إعجابي  القت  التي  األشياء  أكثر  من  لكن 
الخاصة  السيارات  مجموعة  هو  المتحف  هذا 
من  أكثر  عددها  يبلغ  والتي  حسين  بالملك 

نارية. ودراجة  70 سيارة كالسيكية 

المتحف  م��ن  قصيرة  مسافة  ُبعد  وعلى 
تجديده  ت��م  ال��ذي  ال��روم��ان��ي  المسرح  ي��وج��د 
مدى  إلى  المتحف  هذا  ويشير  رائعة،  بصورة 
تقسيم  ت��م  وق��د  ال��روم��ان��ي��ة.  العمارة  ع��راق��ة 
آالف   6 ليسع  التل  بجانب  يقع  الذي  المسرح 
الثاني  القرن  في  بناءه  تم  أنه  ويعتقد  مقعد، 

بيوس  أنطونينوس  حكم  فترة  خالل  الميالدي 
(138-61 م). بالوقوف على قمة التل (تم بناء 
واحدة  سُتشاهد  طبقات)،  ثالث  على  المسرح 
والتي  المدينة،  الخالبة في  المناظر  أفضل  من 
رج  الدَّ جدار  على  وعلقتها  صورة  لها  التقطت 

في منزلي. 

ثماني  ب��داخ��ل��ه  وج��دت  ال��ك��ه��ف،  أه��ل  ب��اس��م 
هذا  كان  إذا  تساءلت  وهناك  صغيرة.  مقابر 

الفتيان. فيه هؤالء  أختبأ  الذي  الكهف  هو 
إذا كنت مولعًا بأفالم هوليوود الكالسيكية، 
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المكان.  تمأل  ال��س��ي��ارات  تنبيه  آالت  أص���وات 
ك���ان ال��ن��اس ي��ج��ل��س��ون داخ����ل س��ي��ارات��ه��م 
الكثيفة  ال��م��رور  حركة  انخفاض  انتظار  ف��ي 
بعفوية.  يهتفون  أو  ب��األع��الم  ُيلوحون  وه��م 
بعض  في  الصخب  هذا  في  المشاة  وُيشارك 
انتابني  الضجيج،  هذا  الحظت  وعندما  األحيان. 
األج��رة  س��ي��ارة  سائق  ل��ي  وابتسم  ال��ف��ض��ول، 
سيدتي  “أتعلمين  لي:  وقال  أستقلها  التي 
ال  وه��ذا  القدم،  كرة  نحب  األردنيين  نحن  أننا 
إلى  مشيرًا  المباراة”،  في  الفوز  بفرحة  يقارن 
التي  للسيارات  والمتعرجة  الطويلة  المسارات 
تصطف أمامنا. هذا ألنني كنت قد وصلت إلى 
فازت  الذي  اليوم  في  عّمان  األردنية  العاصمة 
فيه البالد بمباراة كرة قدم أمام أستراليا. ومن 
أن  المفترض  من  كان  التي  المسافة  فإن  ثم، 
ساعة،  نصف  ف��ي  األج��رة  س��ي��ارة  تستغرقها 
أكن  ل��م  لكنني  ال��وق��ت،  ضعف  استغرقت 

21

الصفحة االفتتاحية: القصر األموي. الصفحة المقابلة: 
المسرح الروماني. أعلى الصفحة: معبد هرقل الروماني؛ 

اليسار: مبنى في مدينة جرش القديمة

سيارة  سائق  أصبح  وق��د  ذل��ك.  م��ن  متذمرة 
األجرة التي أستقلها إلى مرشد سياحي، حيث 
وأشهى  الشهيرة  األثرية  المعالم  إلى  دّلني 
رائعة  معلومات  وأعطاني  المحلية،  األطباق 
المدينة  في  الموجودة  التاريخية  المعالم  حول 
األجرة. التي قضيتها في سيارة  طوال الساعة 
الستكشاف  األول��ى  جولتي  تكون  أن  قررت 
شجاعة  عن  تتحدث  التي  الرومانية  األساطير 
لذلك  ال��خ��ص��وص.  ع��ل��ى وج���ه  وق���وة ه��رق��ل 

من  ُيعد  الذي  هرقل  معبد  أطالل  إلى  توجهت 
التي  القلعة  في  السياحية  المعالم  أفضل 
850 متر  ويرتفع حوالي  القلعة  تقع في جبل 
أعلى تل في  البحر، وُيعد  فوق مستوى سطح 
في  بني  المعبد  هذا  أن  لي  قيل  وقد  عّمان. 
أوريليوس  ماركوس  الروماني  اإلمبراطور  عهد 
الهيكل  م��ن  تبقى  م��ا  وك��ل  م)   80-161)
المنصة وعمودين  اليوم هو أجزاء من  األصلي 
منحوتة  مثيرة  يًدا  شاهدت  وهناك  كبيرين. 

بُني معبد هرقل خالل عهد 
اإلمبراطور الروماني ماركوس 

أوريليوس

عــــطــــالت

الحرف  نوع  عن  لمحة  أعطتني  وقد  الحجر،  من 
عهده.  في  المعبد  ُتزين  كانت  التي  اليدوية 
المميزة  التاريخية  المباني  تتركز  ذلك،  ومع 
في القلعة حول القصر األموي. وُيعتقد أن هذا 
تاريخه  ويعود  العرب  األمويون  أسسه  القصر 
الماضي  في  وك��ان  ميالدية،   720 ع��ام  إل��ى 
المباني  م��ن  ال��ع��دي��د  يضم  كبيرًا  مجمًعا 

والسكنية. الملكية 
ي��ق��دم  ال��م��ت��ح��ف  أن  أرى  ل���ي  وب��ال��ن��س��ب��ة 
الكتب  تتمكن  ل��ن  تاريخية  معلوماٍت  ل��ي 
ال  فالمتحف  ل��ي.  إع��ط��ائ��ه��ا  م��ن  السياحية 
التاريخية  اآلث��ار  ع��ن  بصرًيا  عرضًا  ل��ي  يقدم 
وح��س��ب، ب��ل ي��وف��ر أي��ًض��ا ن��ظ��رة أع��م��ق إل��ى 
محطتي  كانت  المختلفة.  التاريخية  الفترات 
المتحف  هو  عّمان  داخ��ل  رحلتي  في  التالية 
من  رائعة  مجموعة  يضم  الذي  األردن��ي،  األثري 
في  األثرية  المواقع  جميع  من  األثرية  القطع 
إعجابي  أثارت  التي  األشياء  أكثر  ومن  البالد. 
فيه  ُتعرض  ال��ذي  الزمني  الترتيب  هو  هناك 
المقتنيات  تمثل  ال��ت��ي  األث��ري��ة  المجموعة 

المطاعم
تقدم عّمان المأكوالت العالمية 
الشرق أوسطية وأطباق البحر 

األبيض المتوسط واألطباق 
اإليطالية، ولتجربة األطباق األردنية 

الشهية يمكنك الذهاب إلى مطعم 
زّوادة، أو مطعم شمس البلد أو 

مطبخ نجالء. ويضم مطعم شمس 
البلد قائمة أطباق خالية من 

اللحوم، يقدم مطعم مطبخ نجالء 
األطباق في النهار فقط. ويمكنك 
تذوق بعض من أفضل أنواع الخبز 

المقلي والّلبنة الُمعّدة من الزبادي 
المنّكه بالثوم وأحياًنا بالنعناع، 

والزعتر الُمعد من مزيج من التوابل 
التي تشمل الزوفا والسماق 
والسمسم وجبن الحلومي.
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كتبته:  إستيال إيفانز

التاريخ عبر  رائعة  رحلة  إلى  عّمان  األردنية  العاصمة  تأخذنا 
واألساطير  

لمحات من
تراث عّمان

عــــطــــالت



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

والنبوءة والموسيقى  والفنون  الشمس  إله  أبولو  لتكريم  المعبد  هذا  بني 

الثامن  القرن  في  بني  المعبد  إن  يقال 
قبل الميالد

ك���ان ال��ه��ي��ك��ل األص��ل��ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 124 
٣عموًدا في ملف مزدوج ٢ ١

تركيا ديديم،  أبولو،  معبد 

 \\
 \\
\\
\\

 

ُتعرض بعض تماثيل المعبد حاليًا 
في المتحف البريطاني في لندن

ع�������ط�������الت
اس��ت��ط��الع

اس��ت��ك��ش��اف
ال����ت����ج����رب����ة
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خليفة  آل  ل��ؤل��ؤة  البحريني  ال��رّس��ام��ة  درس��ت 
أن  لها  يسبق  لم  حيث  ذاتية  بصورة  الرسم 
وقد  الفن،  مجال  في  رسمي  تعليم  أي  تتلّقى 
درست األدب في جامعة بوسطن التي يعود لها 
الفضل في مساعدتها في بناء رؤيتها الخاصة 
بإبداع  لؤلؤة  قامت  بأكملها.  اإلبداعية  بأعمالها 
وهي  زيتية،  تصويرية  ولوحات  تجريدية  لوحات 
التي  والحيوية  الجريئة  األل��وان  استخدام  تحب 
الفرشاة  باستخدام  اللوحات  إلى  الحياة  ُتضيف 
القماش.  على  ب��األل��وان  وال��ت��الع��ب  المزخرفة 
مسيرتها  عن  البحرينية  الرسامة  إلينا  تتحدث 
وكل  لوحاتها،  وراء  الكامنة  والفلسفة  الفنية، 

ما يلهمها في أعمالها اإلبداعية..

« لماذا اخترِت الرسم؟
هو  الرسم  أن  بل  الرسم؛  أختر  لم  الواقع  في 
الذي اختارني. ولم أتلقى أي تدريب على الرسم 
أو الفن بشكٍل عام سوى دورة واحدة في الرسم 
في  الثانوية.  المدرسة  في  كنت  عندما  الزيتي 
أحد  فقدان  مع  أتأقلم  لكي  أرسم  كنت  البداية 
أرسم  أن  الكبرى  ابنتي  واقترحت  عائلتي،  أفراد 

الشغف بالفن
ومع  عمل.  اي  وراء   الدافع  التقنية هي  خليفةُتعتبر  آل  لؤلؤة  البحرينية  الفنانة 

أفكاره فنان وتخدم  لدى كل  فريد ومختلف  أمر  التقنية  فإن  ذلك، 

األشياء.  في  التفكير  عن  عقلي  أشغل  لكي 
جدًا  فعاالً  عالجًا  الرسم  كون  عن  النظر  وبغض 
في ذلك الوقت، إال أنني ُدهشت من مدى أهمية 
يجب  ما  تعلمت  وق��د  ل��ي.  بالنسبة  األم��ر  ه��ذا 
لتحقيق  األلوان  تطبيق  وكيفية  به  القيام  علّي 

المرجوة. النتائج 

أعمالك  وراء  الكامنة  الفلسفة  هي  ما   »
الفنية؟

ما  ب��رس��م  أق���وم  ل��وح��ات��ي  أم���ام  أك���ون  عندما 
أرسمه  م��ا  فيما  مطلقًا  أفكر  ول��م  ب��ه.  أشعر 
ال��الزم.  م��ن  أكثر  والتجريب  بالبحث  أق��وم  وال 
تحدث في  عميقة  حالة  لي هو  بالنسبة  الرسم 
أو  األفكار  أو  الصور  من  لوحاتي  أستوحي  الحال. 
المعتقدات، وأشعر بأنني أحتاج إلى نقلها على 
اللوحة. وأواصل الرسم حتى أشعر أن اللوحة قد 
اكتملت، وبمجرد االنتهاء من الرسم ال أغير في 
ُأعدل فيها كثيرًا. واألمر يشبه اإلعالن  اللوحة وال 

عن اكتمال العمل.

« ممن تستلهمين أعمالك؟
الموجودة  واألشياء  الناس  من  إلهامي  أستمد 
حولي. وقد كان والدي يلهمني وُيشجعني على 
حب الفن واإلبداع الموجود لدي ولدى اآلخرين. كما 
لترجمة  حولي  من  القويات  النساء  ألهمتني 
مشاعري وأال أستسلم ألي قيود تفرض علّي. كما 
الخاصة  الفنية  األعمال  أيضًا من  إلهامي  أستمد 
المجهولين،  الشارع  فناني  أو  الفنانين  بأشهر 
ألنهم ُيركزون على أكثر األشياء التي أحبها في 
الفن. الفن مازال باقيًا ألن الناس يقدرونه؛ وليس 

بسبب ما يبتكره الفنانين أو النقاد. 

بعمل  تقومين  يجعلك  الذي  الدافع  ما هو   »
فني؟

ما،  شيء  تجاه  ُمعين  شعور  خلق  إلى  أسعى 
الصورة:  لؤلؤة آل خليفة؛ الصفحة المقابلة:  لوحات 

متنوعة للفنانة

الكراهية  أو  الحب  هو  الشعور  هذا  يكون  قد 
وُتعتبر  فقط.  االكتراث  عدم  وليس  الصدمة  أو 
ذلك،  ومع  العمل.  هذا  وراء  الدافع  هي  التقنية 
كل  لدى  ومختلف  فريد  أمر  هي  التقنية  فإن 
رؤية  الفنان. حيث تخلق  أفكار هذا  فنان وتخدم 
وكلما  الفني،  العمل  ابتكار  وراء  الدافع  الفنان 
في  فعالية  أكثر  أصبحت  أفضل،  التقنية  كانت 

إنتاج العمل الذي يريد الفنان تصويره.

به حاليًا،  تقومين  الذي  العمل  « أخبرينا عن 
أو الشيء الذي يجذب حماسك. 

واآلن  التجريدية.  اللوحات  على  بالعمل  ب��دأت 
وأنا متحمسة  الرمزية.  التصويرية  األعمال  أرسم 
أك��ن  ل��م  أرس��م��ه��ا وإذا  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ات  ل��ك��ل 
المكون  هي  العاطفة  أرس��م.  فلن  متحمسة 
عمل  أي  عنه  يتخلى  أن  يمكن  ال  ال��ذي  الوحيد 

فني، وغيابه يجعل العمل بال روح.

« ما مدى أهمية التمسك بقواعد أي عمل؟. 
إذا كانت تلك القوانين في صالح العمل وتسير 
في مصلحتك فمن الضروري االلتزام بها. وغالبًا 
أن  ويجب  ال��ق��وة،  إل��ى  بالفن  االهتمام  يحتاج 
بطريقة  ُمبتكر  الفني  العمل  أو  الرسم  يكون 
الهشاشة من  إذا كانت هذه  ولكن،  غير هشة. 
الفنان  نوايا  إلى  هذا  فسيعود  الفنان،  اختيار 
الغرض  كان  وإذا  الفنية.  اللوحة  من  والغرض 
لها  لن يكون  القواعد  فإن  الفني،  العمل  يخدم 

أي أهمية.   



الغرف خدمة 

منتجع انتركوننتال تشيناي ماهاباليبورام 
شينناى، الهند

ُيقع هذا الفندق على ساحل كورومانديل في خليج البنغال 
وعلى مقربة من أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي في 
ماهاباليبورام، ويمزج بين وسائل الراحة الحديثة والضيافة 

الراقية في أجواء القرن الواحد والعشرين. تشمل مرافق الفندق 
وسائل ترفيه للنزالء مثل سبا أمرتام الفاخر، واليوغا على 
الشاطئ، واألجنحة المطلة على المحيط (مع خدمة الخادم 

الشخصي الخاالصة).

Tel: +91 44 7172 0101

www.ihg.com

مازازان بيتش آند جولف ريزورت
الجديدة، المغرب

يقع هذا الفندق على شاطئ يمتد لمسافة أكثر من 
سبعة كيلومترات على طول ساحل المحيط األطلسي، 

ويتمتع بموقع مثالي في المغرب، الغنية بالثقافة 
والتقاليد، يضمن للنزالء االستمتاع بالمناخ المعتدل 

على مدار السنة. يضم الفندق 500 غرفة وجناح، 
باإلضافة إلى منتجع صحي عالمي وكازينو ونادي ليلي، 

باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة الرياضية والترفيهية 
األخرى. يتميز ملعب الغولف (االسمية-72) ذو 18 حفرة 

بإطالالته الخالبة على المحيط األطلسي. 

Tel +212 5 23 38 80 80

www.mazaganbeachresort.com

المرح 
العائلي

ُدرة 
المقاصد 
الساحلية

شاطئ المرجان منتجع الشارقة
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

يجمع هذا المنتجع الشاطئي العائلي بين جمال الموقع الهادئ 
بالقرب من الشاطئ مع سهولة الوصول إلى المدينة العالمية. ويقع 

على بعد 15 دقيقة فقط من مطار الشارقة وعلى بعد 45 دقيقة من 
مطار دبي، وتوفر غرفه إطاللة على البحر أو المدينة، ويوجد به مطعم 

ذا ويفز المطل على الشاطئ، وُيقدم مطعم البحار مجموعة من 
األطباق العالمية، إلى جانب المأكوالت البحرية الطازجة في مطعم كازا 

سمك المطل على الخليج العربي.

Tel: + 971 (0)6 522 9999

www.hmhhotelgroup.com

إطاللة على 
األعماق
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يمكنك االستمتاع باألمواج الهادئة واالسترخاء في غرفة مريحة في هذه 
البحر على  المطلة  الفنادق 

ركوب األمواج
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القراءة

قائمة الموسيقى  سيطرح المغني بريان بورشرد وفرقة Dusted ألبومُا 
جديدًا بعنوان “Blackout Summer” في 6 أبريل. ويأتي هذا األلبوم 

بعد نجاح آخر ألبومات الفرقة في 2012. والمغني بورشرد هو عضو أيضًا 
في فرقة ليدز مع دوغ ماغريغور من فرقة كونستانتين وأليكس إيدكينس 

من فرقة ميتز.

   وقفة في مدينة: رأس الخيمة   
استمتع 

قرية الجزيرة الحمراء لصيد 
السمك

تعود هذه القرية الساحلية 
إلى القرن السادس عشر، 

وقد كانت مأهولة بالسكان 
الذين كانوا يعتمدون على 
صيد األسماك واللؤلؤ حتى 

عام 1968.

تذوق 
مقهى ال لونا

يمكنك اختيار طاولة في 
الهواء الطلق وتذوق البيتزا 
اللذيذة والمعكرونة وبعض 
أنواع القهوة أثناء مشاهدة 
اليخوت في مرسى الحمرا. 
قرية الجزيرة الحمراء لصيد 

السمك

تسوق 
تسلق َدرج قلعة الضيعة
تسلق الدرج المتعرج إلى 

هذا الحصن الذي يعود 
تاريخه إلى القرن التاسع 

عشر ويوفر للزائرين 
مناظر بانورامية خالبة 
لمنطقة رأس الخيمة 

وجبال الحجر.

شاهد
جبل جيس

ُيقال إنه أعلى قمة جبلية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ 

ارتفاعه 1934 متر، ويتميز هذا 
الجبل بمناظره الرائعة التي تتنوع 
بين المنحدرات المتآكلة والوديان 

العميقة والمنحدرات الملتوية عند 
كل منعطف في الطريق.

12 ساعة

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

اختيار علم االتحاد 
إلنجلترا كعلم 

تم اختيار علم اتحاد 
جاك، أو علم إنجلترا 

عندما  المعروف، 
الملك جيمس  قام 

السادس ملك 
وخليفة  اسكتلندا 

إليزابيث  الملكة 
انجلترا،  األولى ملكة 

علم  باستبدال 
الذي كان  اسكتالندا 

وقتها عبارة عن 
أبيض على  (صليب 

بالعلم  زرقاء)  خلفية 
الذي  اإلنجليزي  الوطني 
كان (صليب أحمر على 

بيضاء). خلفية 

يقدم هذا التطبيق 
حجوزات فندقية 

مخفضة في وقت 
قصير، حتى لو كنت 

ستصل بعد 10 
دقائق. يقدم برنامج 

خصومات إضافية إلى 
جانب مميزات أخرى 

مثل تسجيل المغادرة 
المتأخر.

تطبيق 
Hotel tonight

يوم في 
التاريخ

12 أبريل  1606

طرائف – دخل النجم 
جونسون موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية 
لحصوله على أعلى أجر 
يتقاضاه بطل ألول مرة 
بقيمة 5.5 مليون دوالر 
من شركة “سكوربيون 

كينج”.

1

بحيرة لونار، الهند
تعتبر هذه البحيرة واحدة من أكثر األسرار غموضًا في والية 

ماهاراشترا في الهند، وهي في األساس فوهة بركان الوحيدة على 
األرض المكونة من الصخور البازلتية ذات تأثير فائق السرعة. ويقال 
أن الحفرة تشكلت قبل 52000 عام، ويعتقد أن هناك نيزك يزن 

مليوني طن قد تحطم على األرض بسرعة 90000 كم / ساعة. وقد 
أدى التأثير الناتج إلى ثقب يبلغ طوله 1.8 كم وعرضه 150 متر، وقد 

شهد هذا الثقب بمرور الوقت نموًا لبعض الغطاء األخضر، وتغذيته 
من خالل تيار دائم، وتحول إلى منطقة خضراء جميلة.

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

تحت العدسة

دواين جونسون

وادي الرافدين األردني
الميت والبحر 

ُيعد وادي األردن الذي 
الطبيعية  مناظره  تمتد 

تحت مستوى سطح 
الميت  البحر  البحر في 

على مساحة 400 متر 
(1,312 قدم) من بين 
المذهلة  األماكن  أكثر 
في العالم. وقد قيل 

أن هذا الوادي هو أدنى 
نقطة على األرض، وتصب 
العديد من األنهار في هذا 

الهائل  المائي  االمتداد 
بما في ذلك نهر األردن. 
إلى  المياه  عندما تصل 

تنحصر  الميت  البحر 
تتبخر،  وبالتالي  المياه 

تاركًة وراءها مزيجًا كثيفًا 
من األمالح والمعادن.

تضم هذه المدرسة منطقة 
شاسعة تسمى صالة األلعاب 

الرياضية، وُمقّسمة على 
أقسام تسمى “الطبول”. 
ويهدف هذا التصميم إلى 

تشجيع طالب المدرسة البالغ 
عددهم 1,100 طالب على 
الجلوس والتفكير بشكٍل 

خالّق.

1

أخر األعمال – يشارك النجم في فيلم الخيال العلمي 
واألكشن Rampage، من إخراج Brad Peyton، والذي 

يعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي 
تحمل نفس االسم من إنتاج شركة ميدواي لأللعاب.

االقتباس –  “النجاح ال يتعلق بالعظمة؛ بل يتعلق دومًا 
بالمثابرة. فالمثابرة والعمل الجاد يخلق النجاح. ومن هنا 

تأتي العظمة.”

دونغ تشونغ: مدرسة 
الكهف، الصين
المدرسة  تقع هذه 

في كهف طبيعي، 
وبها فصول دراسية 

تدريس  ومكاتب 
هذا  وُيعتبر  خشبية. 
ممتازًا  مكانًا  الكهف 
الكورس. لتدريب فرقة 

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان  
الكتشاف 
مدارس مختلفة

الكوبية، المدرسة 
الدانمارك

ستطرح مادلين 
ميلر روايتها 

األولى الممتعة 
“Circe”، في 10 

أبريل.



المكان: دكا، بنغالديش
ُيقام هذا المهرجان بمناسبة بدء السنة البنغالية الجديدة، وُيقدم أصحاب 
العقارات وأصحاب المحالت الحلويات للمستأجرين والعمالء المشاركين في 

المهرجان، وتشمل االحتفاالت أيضًا معرض ميال بيشاكي.
www.visitbangladesh.gov.bd

14 أبريل

مهرجان باهيال بايشاخ

9
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من  29  أبريل

 مهرجان شبه 
الجزيرة للموسيقى والفن

المكان:غاليبولي، إيطاليا
يسعى هذا المهرجان إلى إنشاء مسرح للعروض الفنية 
والموسيقية. ويمتد المهرجان على مدى ثالثة أيام داخل 15 مكان، 
وُيقدم عروض فنية ألكثر من 50 فنان وفرقة موسيقية مثل إيفل 
65، وغريغور سالتو، وأنفيسا ليتياجو وغيرها.

www.peninsulafest.it

20 – 21  أبريل

كايرو بايتس

المكان:  القاهرة، مصر
يعد هذا المعرض أول وأكبر مهرجان غذائي في مصر، ويشارك به 
أكثر من 100 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في 
األكالت المتنوعة في أجواء دافئة وديناميكية.
www.cairobites.com

حتى 15  أبريل

مهرجان القناع الذهبي

المكان:  موسكو، روسيا
ُيقام هذا المهرجان السنوي للفنون المسرحية في موسكو في 
الربيع، ويتضمن برنامجه الرئيسي عرض منتجات روسية يختارها 

الخبراء ليتم ترشيحها لجائزة القناع الذهبي. ويتم االختيار النهائي 
للجائزة من قبل اثنين من الحكام.

www.goldenmask.ru

المكان:  مرزوقة، المغرب
ويتميز هذا الحدث بعروضه الموسيقية التي ُيقدمها 

الفنانين المشهورين، إلى جانب المأكوالت الصحية، 
وأنشطة اليوغا والمغامرات وعرض األفالم.
www.moroccodesert2018.com

المكان:باكو، أذربيجان
أقام المغني اإليراني األسطوري إبراهيم حامدي العديد من الحفالت الغنائية 

الناجحة في جميع أنحاء العالم، وسُيقام هذا الحفل في قاعة باكو إلكترا.
www.ebihamedi.com

جدول
الفعاليات

المكان: في كافة أنحاء الصين
هذا المهرجان هو إحدى نقاط الفصول الموسمية األربعة 
والعشرون في الصين. هذا هو الوقت المناسب لحرث األرض 
ورمي البذور في الربيع، والعمل في األرض الزراعية. وُيحي 
هذا المهرجان ذكرى االحتفال بهذه المناسبة.
www.ebeijing.gov.cn

2 أبريل

حفل إبراهيم حامدي

حتى 1 أبريل

صحراء المغرب 2018

8
airarabia.com

حتى 7  أبريل

معرض البحرين الدولي للكتاب

المكان: المنامة، البحرين
تهدف الدورة الثامنة عشر من معرض الكتاب إلى نشر 
الكتب في مختلف المجاالت وغرس ثقافة القراءة. ويضم 
المعرض الناشرين من العالم العربي ومختلف أنحاء 
العالم، وموارد التعليم والمصادر اإللكترونية وأكثر من 
www.bookfair.bh.ذلك

5 أبريل

مهرجان تشينغ مينغ



القائمة المختصرة 

٣ ٢ ١
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 \\
\\
 \\

الجديدة بالشمسية  لالحتفال  أسبوع  لمدة  بهاكتابور  في  المهرجان  هذا  يقام 

هذا هو المهرجان الوحيد في نيبال 
الذي ال يتبع التقويم النيبالي القمري

توضع تماثيل اآللهة في عربات كبيرة يجرها 
المشاركين من المتفرجين

النارية،  باأللعاب  اللعب  تشمل  االحتفاالت 
والمرح والرقص في الشوارع

نيبال جاترا،  بيسكت  مهرجان  

aeroplaymedia.com   |   info@aeroplaymedia.comA Maxposure Media Group Enterprise

USA  I  Singapore  I  Bangladesh  I  India  I  UAE  I  Bahrain

Aeroplay Entertainment is a boutique Inflight Content Service 
Provider delivering 360-degree service to various airline partners 

globally. We create, source, licence and curate content all tailored to 
passenger demographics.

Tailor-made content through multiple channels onboard. 

lasting 
relationships

complete 
solution

global sales 
network

quality control

`

cost savings

aeroplay labTM



8  التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

12  خدمة الغرف
يمنح منظر األمواج شعوًرا 
بالهدوء في هذه الفنادق 
الجميلة المطلة على البحر

14  مقابلة
تبحث الفنانة البحرينية 
لولوة آل خليفة عن اإللهام 
في كل ما تراه حولها

36  المدينة التي ال تنام
تجمع مدينة نيروبي 
العالمية بين الجمال 
الطبيعي واالزدهار الذي ال 
حدود له

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

42  خريطة 
وجهات العربية للطيران

24 48 ساعة في يريفان
تعتز العاصمة األرمينية بماضيها 

وتزخر بحياة الحداثة والسعادة

30  ُنزهة في أكبر مدينة بالعالم
تعد مدينة مومباي، التي تضم 
سبعة جزر، بوتقة للفن والتاريخ 

والثقافة والموضة وأكثر من ذلك 
بكثير

19  لمحات من تراث عّمان
تمتلك العاصمة األردنية ثروة تاريخية 

عريقة وعشق كبير لكرة القدم

Explore the astonishing hidden world of the deep sea life
Sharjah Aquarium

Experience up-close encounters with around 100 marine species native to the region’s 
waters. Take an underwater journey and discover everything from large ocean creatures 
to the small aquatic life that can be found in the UAE’s rock pools, coral reefs, lagoons and 
mangroves.





2018 إبريل   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

48 ساعة في يريفان 

تحمل العاصمة األرمنية روح الماضي وتحيا 
بحاضرها المزدهر

جولة في أكبر مدينة بالعالم
تتميز مومباي بالفن والتاريخ والثقافة والموضة 

وغير ذلك الكثير




