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 Dive into the depths of the sea or relax
by its shore at Sharm El Sheikh
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 The Sri Lankan capital offers an
exceptional culture and a beautiful legacy
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Dear Readers,

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

Jordanian city that proudly flaunts its deep historical 

roots yet is constantly abuzz with the energy of modern 

times. On page 26, we take you to Sharm El Sheikh, a 

city in Egypt where you can go swimming in the waters 

of the Red Sea or relax on the sands of its beaches. 

We head to Colombo (page 32), the Sri Lankan capital 

where you can savour a pleasant atmosphere with an 

exceptional culture and a beautiful legacy. We also go 

to Yerevan (page 38), Armenia’s capital and its largest 

city that is also one of the oldest continuously inhabited 

cities of the world. 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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Now enjoy in-flight roaming at no extra cost    

Stay connected and enjoy voice calls, SMS and data while on board 
and in more than 100 countries.

Just dial *177# and activate any Global Business Roaming plan 
before boarding to enjoy in-flight connectivity (on flights with 
Aeromobile network).

etisalat.ae/globalroaming+971 8005800
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Lord Jagannath, the chief deity  
of the festival, is also known as  
Lord of the World

A version of the festival is also 
celebrated in the state of Odisha in 
neighbouring India

Touching the ropes of the Lord’s 
chariot is believed to confer 
blessings on the devotees

rAth YAtrA, dhAkA, BANGLAdesh

1 2 3
An annual chariot festival dedicated to Lord Jagannath, it will take place on July 14 this year

the short List



eveNts 
CALeNdAr

Where: Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Held since 2005, this festival promotes the diversity 

of local culture through traditional customs, culture 

and domestic cuisine, along with songs and music 

by locals and foreigners.

www.kozaraethno.com

Where: Tehran, Iran
A major event for the video game industry, this 

brings together key speakers, 100+ companies, 

international publishers and 2,300+ game 

developers from all over the world.

www.tehrangamecon.com

Where: Tsaghkadzor, armenia
This festival aims at cultural development and friendly 

relations between different nationalities. Events 

include choreography, songs, painting and musical 

performances, with evaluations by a professional jury.

eaff.eu

Where: Tbilisi, Georgia
This brings modern and traditional folk music, 

exhibitions and sales of folk handicrafts, traditional 

medicine, cuisine and folk games to promote the 

local heritage. Rock music concerts are also held.

www.artgeni.ge

till July 3

Kozara Ethno

July 5 – 6

Tehran Game Convention

July 14 – 20

International festival ‘’Happy Planet’’
July 8 – 15

Art Gene 2018

July 13 – 21

Odesa International Film Festival

airarabia.com
10

Where: Kyiv, ukraine
Aiming to support and develop Ukranian cinema-

tography, this serves as a platform offering exclu-

sive film premieres and workshops of leading world 

filmmakers in a festive atmosphere.

www.oiff.com.ua

Where: Lucca, Italy
This music festival is held on historical stages 

such as Piazza Napoleone, Piazza San Martino and 

Amphitheatre Square. Performers include Lenny 

Kravitz, James Taylor, Norah Jones, and more.

www.summer-festival.com

till July 26

Lucca Summer Festival

airarabia.com
11

eveNts

Where: Bodrum, Turkey
This festival offers 24 hours of music over the course 

of two days with live music performances on various 

stages, fun activities and delicious cocktail options.

www.chilloutfest.com

July 20 – 21

Chill-Out Festival

Where: st petersburg, russia
This festival of music and theatre comprises more 

than 200 performances and concerts, including opera, 

ballet, instrumentalists, classical music symphonies, 

and creative workshops for young choreographers.

www.mariinsky-theatre.com

till July 29

Stars of the White Nights 2018
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sNApshot

12 hours

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

The road to this station 

is called H2O, and over 

a distance of about 

31.5 km, it rises by 2,113 

m to reach Aragats, 

which is located at a 

height of 3,199 m.

1

This is a picturesque 

mountain road at an 

elevation of 2,000 m. 

This challenging road 

was carved through 

stone, and at some 

places, it is so narrow 

that two cars cannot 

pass side by side.

2
KHINALUG YOLU,

 AzERbAIJAN

1
MINUTE

GUIDE TO
PENITENTES

ARAGATS 
RESEARCH
STATION, 
ARMENIA

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

Focus on

2 Ways
to explore  

Lake Natron, Tanzania
In Tanzania lies a particularly interesting lake, named 
Lake Natron, about 58 km long but estimated to be just 
50 cm deep. The water in this lake can hit temperatures 
of up to 60 degrees Celsius, and it is as alkaline as pure 
ammonia, because of sodium carbonate and other 
minerals that flow into the lake courtesy the nearby Ol 
Doinyo Lengai volcano. From June to November every 
year, more than three million flamingos are estimated 
to gathere here, making for one of the most stirring 
spectacles of wildlife in the East African region.

Day IN 
HIsTORy

July 10, 
1943

bIRTH OF
ARTHUR ASHE

TravEL app

THE rEaD

City Stopover: Nairobi
SEE

National Museum

Housed in an 

imposing building 

amid leafy grounds, 

its exhibits include 

an extraordinary 

Kalenjin cloak and a 

mosaic map of Kenya 

made of butterflies.

EXPERIENCE 

Giraffe 

conservation

Experience serious 

conservation and 

enjoyable activities 

at the GIraffe Centre 

that protects the 

highly endangered 

Rothschild’s giraffe.

DISCOvER 

Kenyan culture

Learn about the rich 

cultural diversity of the 

country through a tour 

with attractions such 

as a beads workshop 

as well as a wildlife art 

foundry producing 

handmade wares.

EAT 

International cuisine

Tickle the palate 

with imaginative 

international cuisine, 

including classics 

such as feta and 

coriander samosas, at 

Talisman, a restaurant 

on Ngong Road.

ThE QUOTE – “I can, and do, walk the 

street. No one bothers me, because most 

people wouldn’t know who I am.”

TrIVIa – Rudd played 

a character named 

“George” thrice: The 

Object of My Affection 

(1998), How Do You 

Know (2010) and 

Wanderlust (2012). The 

first and third were 

with Jennifer Aniston.

Paul Rudd

Highest 
paved 
roads

A unique snow 

formation seen at 

higher altitudes, 

these occur when 

sunlight turns ice 

directly into water 

vapour. They take 

the form of thin, 

elongated blades of 

hardened snow or 

ice and are found 

in clusters. They 

range in height from 

a few centimetres 

to two metres 

on an average. 

Pointing towards the 

sun, they grow in 

snow-covered and 

glaciated areas in the 

Dry Andes region 

extending between 

Chile and Argentina.

Tennis player 

Arthur Ashe was 

born in Richmond, 

Virginia, USA. 

he won the US 

Open in 1968, the 

first year when 

amateurs and 

professionals could 

compete against 

each other in major 

events. His name 

adorns the stadium 

at the Billie Jean 

King National 

Tennis Center at 

Flushing Meadows, 

new York, the 

official site of the 

US Open.

iExit

A great app for 

travelling on the 

road, it indicates 

what is near every 

highway exit, from 

gas stations to 

restaurants to ATMs. 

It will also indicate 

the availability of 

favoured restaurants 

and services along 

the route.

MUSIC PLAYLIST  Releasing on July 20, Sweetener is the 

fourth studio album from American pop and R&B singer Ariana 

Grande. The singer said that the album will be more message-

driven than her previous releases, driven by her work with 

singer Pharrell WIlliams to take her music in a new direction.

NEW RELEASE – Rudd stars in Ant-Man and 

the Wasp, which picks up in the aftermath of 

Captain America: Civil War. His character Scott 

Lang tries to balance family pressures with 

fighting alongside The Wasp, a new character.

US author Brad 
Thor brings 

“Spymaster: A 
Thriller” from 

his Scot Harvath 
series, on July 3.
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Oceanic 
bliss

spectacular 
views

THE HIdEoUT SIGIrIyA

KIMbISSA, SRI LANKA

A family-owned resort, this offers spectacular views of 

paddy fields and the Sigiriya Rock. The variety of treehouses 

include a treehouse interwoven with branches of host tree,  

a treehouse nestled high among the leaves of banana and 

bamboo trees, and a large two-bedroom cottage for families 

or larger groups.The restaurant serves authentic Sri Lankan 

cuisine made from locally-sourced ingredients.

Rangirigama Rd, Kimbissa 21122, Sri Lanka

T: +94 77 771 6088

www.sigiriyahideout.com

wATAMU TrEEHoUSE

WATAMU, KENYA

Situated on a very picturesque stretch of Watamu 

beach, the hotel is located opposite the Coral 

Gardens of the Marine Park. Being built high in the 

trees, the unique architecture affords a 360-degree 

panorama of the Indian Ocean coastline on one side 

and native forest on the other. The treehouse rooms 

are arranged in two towers that also include multiple 

dining areas and a rooftop lounge.

Turtle bay Road, Watamu, Kenya 

T: +254 712 8100555

www.treehouse.co.ke

room serviCe

vERdANT vACATIONS
Experience oneness with nature when you spend your holidays in 
these hotels with treehouse rooms

LA SULTANA oUALIdIA

OUALIDIA, MOROCCO

This resort sits at the edge of the lagoon of 

Oualidia, famous for oyster farms and flocks 

of pink flamingos and as a site of ecological 

importance. The treehouse is nestled in a tree 

facing the lagoon, and offers five-star amenities 

and a panoramic view of the lagoon. The Zen 

atmosphere is enhanced by soundproof walls, 

and amenities for guests include reversible air-

conditioning, a king-size bed, a safe, a fire place 

and paintings.  

Parc à huîtres n° 3, Oualidia 24252, Morocco  

T: +212 5233 66595

www.lasultanahotels.com

a state 
of Zen



iNterview

As an artist who has worked on film, 

photography, painting, sculpture, 

installations and poetry, diversity is 

second nature to Owais Husain. With 

his artworks, he seeks to explore the 

evolution of identity, iconography, 

mythology and other themes from 

one generation to the next, and he 

has successfully presented his work 

across India and internationally as 

well.

» What was it that inspired you to 

become an artist?

I grew up in an artistic family, so 

expressing myself through images has 

always been the most natural thing 

for me to do. I like to tell stories that 

I feel communicate my perspective of 

the world and the visual medium is my 

apparatus to do so. Subconsciously, 

my father (internationally acclaimed 

painter MF Husain) fuelled my initial 

curiosity and appetite for the bold.

» Have you undertaken any formal 

training as an artist?

I studied Fine Art at the Sir JJ 

School of Art, Mumbai. It was also 

my experience as an apprentice to 

the legendary J. Swaminathan in 

Bhopal and Robert Blackburn at the 

Printmaking Workshop in New york 

that proved to be vital to my practice. 

These allowed me to explore mixed 

media, which is now an integral part 

of my practice.

» Which medium of art is closest to 

your heart for your creations?

I like to experiment with different 

media, bringing them together in 

various combinations or sometimes 

on their own. I see myself as a 

sort of cartographer, a storyteller 

charting the visual lexicons of our 

times. Experimenting with different 

media and bringing them together 

in different combinations is key to 

creating visually textured works 

that articulate the complexities of 

the issues I’m trying to grapple with 

through my practice.

» How do you pick a theme for the 

art you create?

I believe that the process of art-

making consists of two factors. 

There is one sphere for grammatical 

and logistical issues, determined 

by the constitution of the medium; 

then there is the other aspect of 

considering the personal, that which 

determines the direction of emotion, 

of behaviour and language. I have 

spent my life sharpening that device, 

which functions as a bridge or channel 

between these two realms, thereby 

aspiring to create an ecosystem of 

cohesive and contextual discourse in 

respect to my use of iconography in 

conveying a concept.

» Which of your creations is your 

favourite, and why?

Each experience of a work of art in 

unique to its own circumstance, but if 

I had to chose, I’d say it would be my 

recent work with trunks. I’ve found 

myself increasingly drawn to mixed 

media installations. The trunks are a 

ubiquitous symbol of journeying and 

repositories of memory. I found the 

trunks to be compelling metaphors 

for the themes I’ve been mulling over; 

thoughts around memory, identity 

and displacement, which have 

become the conceptual core of my 

recent work. The work I’m currently 

showing at the 7th Swiss Triennial 

Festival of Sculpture in Bad Ragaz has 

taken the form of seven steel trunks, 

vertically stacked with video pieces 

held within them. 

Inset: Owais Husain; Opposite page: A 
variety of creations by the artist

A TALE OF mANy STORIES
Painter and sculptor Owais Husain believes artists must chart visuals of 

their time for the next generation
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A mud volcano typically does 
not grow to a height of more 
than 700 metres

Since they are not caused by 
magma, instead of being hot, they 
are often just above freezing

Over 1,000 are known to exist 
across the world, of which 
about 400 are in Azerbaijan

mud voLCANoes, AzerBAiJAN

1 2 3
These are formed when underground gas finds its way to the surface through layers of mud

destiNAtioNs
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esCApe

Amman is deeply rooted in its glorious history 
as well as abuzz with the energy of

modern times

PRESENT
The past is

teXt BY soNiA NAzAreth
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ever-charming sellers? But every time 

I leave, I end up eating my words, with 

bags brimming over with spice, attar, 

enough embroidered scarves to adorn 

a year of outfits, Dead Sea products, 

coloured desert sands, antique coffee 

pots, olive wood carvings and even an 

artisanal, handcrafted tribal dagger 

that I’m delighted to have found on 

sale.  

Another key landmark of any 

journey to Amman is a visit to the 

precisely-engineered Roman Theatre, 

a 6,000-seat, second-century theatre 

that dates back to Roman times, 

and to when the city was known 

as Philadelphia. When you’re not 

outdoors, taking in the ruins that walk 

you successfully through history, you 

should be visiting the Jordan Museum. 

you’ll find amid the archeological 

treasures here, statues that date back 

to 1250 BC, considered to be among 

the oldest human representations 

ever made. The museum is also a 

good place to provide context for the 

rest of your journey through Jordan, 

considering that the museum is home 

to Dead Sea scrolls and animal bones 

dating back 1.5 million years.

With the weight of fairytales woven 

around a visit to Jordan’s major 

tourist sights – historical Petra, the 

beauteous Dead Sea, the epic desert 

landscape of Wadi Rum, I’m not 

sure how I will feel spending time in 

Jordan’s capital city Amman. I needn’t 

have worried however. Amman has a 

unique historical character, which is 

infinitely worth getting to know. Even 

if you’ve only been to this capital city 

by armchair, you’ll know it as a historic 

one, studded and ornamented by 

ancient ruins. 

Known for its grand dome, the 

Citadel, which includes the pillars of 

the Roman temples of Hercules and 

the eighth-century Umayyad Palace, 

is the obvious place to start. It’s clear 

at the onset that it helps to travel 

through times past, with a person 

who knows a great deal more about 

it than you. My guide points out a 

stone-carved hand, illustrating the 

detailing of a remarkable temple at a 

time when attention to detail was the 

hallmark. 

Another rule to adopt as you explore 

the Citadel is to maintain a kind of 

bifocal vision. For while you want to 

pay attention to finer architectural 

elements of the past, you will also want 

to take in the sweeping city views. 

Here, minarets; there, sandstone and 

limestone blocks. Everywhere, a peek 

into a city that, despite all its colourful 

history, has a foot firmly rooted in the 

contemporary. 

Markets are a good indicator to a 

city’s present, and I’m not just referring 

to the malls sprouting like bamboo 

here. Pop into a souk or traditional 

Arabic market, for instance, and you’ll 

find it abuzz with life and energy. I 

wander around several traditional 

market streets, often specialising in 

a particular kind of product, thinking: 

who would fall for the spiel of the 

Opening page: The Citadel; Opposite page 
top: Umbrellas above a street; Opposite 
page bottom: Colourful flowerpots; Top: A 
multicoloured staircase; Right: A fruit 
seller

esCApe

amman has a unique 
historical character, infinitely 

worth getting to know
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Air ArAbiA flies 
dAily from shArjAh 
to AmmAn

Opposite page top: An ancient church at 
the Citadel; Opposite page bottom: The 
Roman Theatre; Top: Hercules’ hand in 
stone

Over my week here, I’m frequently 

on the horns of a dilemma. Should I 

be ooh-ing and aah-ing over art work 

in the Darat Al Funun Gallery, that 

features a commanding collection of 

work by Arab artists in general and 

Jordanian artists in particular? Or 

should I be at the Royal Automobile 

Museum, marvelling at the litany of 

classic cars and motorbikes from the 

personal collection of King Hussein? 

Be it a peek into the glorious history 

of art in the Arab region or a look 

at some fine motoring marvels from 

years gone by, there is much to enjoy.

Many of my conversations, 

centering around our glee at our 

personal discoveries, take place in 

the coffee shops that occupy a vital 

position in the life of Jordanians. 

To go with my gourmet coffee, I 

frequently order Kanafeh, a dessert 

of shredded dough and cream cheese 

dunked in syrup. 

If it’s traditional Jordanian cuisine 

you’re after, however, follow your 

nose into Sufra. The old villa, in which 

this restaurant is located on Rainbow 

Street, will move your heart. But wait 

till you sample Mansaf: the traditional 

lamb dish, cooked in a sauce of 

fermented yoghurt, preferably 

consumed with rice. Once you’ve had 

a bite of this, and the Kibbeh or fried 

croquettes stuffed with mince paste, 

onions and pine nuts, all best eaten 

with the hands, you’ll have a trailer 

into why odes have been penned to 

the local cuisine.

To work off the excesses of the 

meal, take a walk past the fine stone 

villas that dot Rainbow Street. Here 

surrounded by stylishly turned-out 

locals, appearing to be out on an 

evening stroll, I feel a renewed sense 

of appreciation for a place that, in 

a rapidly-globalising world, cares 

deeply about its past. 

esCApe

dAy-TRIPPING
If you have time for just 
one detour in your Amman 
itinerary, make sure you work 
in a visit to Jerash. Known 
for the ruins of the walled 
Greco-Roman settlement and 
inhabited since the Bronze 
Age, it’s well worth the 
45-minute drive that it takes 
to get here from Amman. 
Defined by its fortress, agora, 
forum, baths and even the 
second-century Hadrian’s 
arch, Jerash is nothing short 
of poetry in stone.
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Dive to the depths of the sea or relax by its shore . . . 
the city of Sharm El Sheikh offers all that, and more

SHORES
The city of beautiful

teXt BY stuArt forster
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THINGS TO KNOW
•  Prior to 1967, Sharm El 

Sheikh was devoid of 
buildings and drew just a 
few occasional fishermen. 
Despite the growth of 
resort hotels in recent 
decades, environmental 
concerns limit the height 
of buildings, meaning you 
can still see the mountains 
of the Sinai Peninsula while 
sailing down the coast in 
boats.

•  In addition to being 
a popular tourism 
destination, with many 
visitors attracted by the 
diving and snorkelling, 
it’s also used to host 
conferences and important 
economic meetings.

A shoal of finger-length fish shimmers 

silver, glinting and reflecting the sun, 

as they tumble and turn just out of 

arms reach in the lukewarm water of 

the Red Sea. The warmth and pristine 

clarity of the seawater is unlike 

anything I’ve previously experienced 

while scuba diving. No wonder the 

Egyptian resort of Sharm el Sheikh is 

rated so highly by experienced divers.

An orange clownfish with two 

white bands on his flank stares at me 

from a couple of meters away while 

a lionfish floats with a downturned 

mouth in the mid-distance, his arc 

of dual-coloured fins reminding 

me of the spiked hair of some 

manically depressed punk rocker. 

Multicoloured corals sway gently. 

Tiny fish dart and hide in the reef, 

which lies just a matter of metres 

from the shoreline. This feels like 

one of life’s National Geographic 

moments: if I was to stream what I’m 

seeing now to a television screen, the 

people tuning in would undoubtedly 

look on mesmerised at nature’s show. 

yet, most remarkably of all, I walked 

into this water after pulling on scuba 

equipment rented from the dive 

centre at my resort, and if I want, I 

can be out on the shore sipping a 

cold, refreshing fresh lime soda in 

just a couple of minutes.

yesterday I took a leisurely boat 

ride in the Red Sea: a day trip to 

experience snorkelling with turtles 

at Ras Mohammed National Park, at 

the tip of the Sinai Peninsula. The 

mountains of the arid South Sinai 

region were visible inland but most 

of my fellow travellers were lying 

on the backs, facing upwards at the 

cloudless sky, relaxing on towels 

spread out on the deck. There was 

a flurry of activity as we pulled on 

our flippers and masks then splashed 

Opening page: The rocky landscape in the 
Sharm El Maya region; Opposite page top: 
A beach along the Red Sea; Opposite page 
bottom: A clock tower in the city; Top: 
Umbrellas on a beach; Left: A pergola
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into the water to view the marine 

life. The instructors proved adept 

at deep diving to view the coral, 

kicking with their flippers together 

like toned, modern day mermen. I 

followed briefly, catching a glimpse 

of an eel gawping, head jutting from 

a hiding place among the reef. On the 

cruise back to Sharm el Sheikh, one 

of the instructors explained that Ras 

Mohammed provides a habitat for 

more than 1,000 species of fish and 

draws wreck divers keen to see the 

remains of the SS Thistlegorm, a ship 

that was sunk during action in World 

War Two.

Perhaps later I’ll sit outdoors at 

Soho Square and sip a cup of tea 

while chatting with the locals. And 

observing other tourists. Judging 

by my previous visits to the square, 

it seems like a popular way to spend 

time – almost tradition, even – for 

the locals to spend time catching 

up and for us tourists to click 
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Opposite page: A lounge area along the 
Red Sea coast; Top: A visitor riding 
a kite; Left: Colourful fish in the 
underwater reefs

Air ArAbiA flies from 
beirut to shArm el 
sheikh twice A week

selfies! There are several stores 

at Soho Square but this time I’ve 

remembered to pack everything I 

need, so I won’t be shopping. Maybe 

I’ll head to the ice rink for a session 

of skating, a possibility that strikes 

me as remarkable given the daytime 

temperatures of above 30˚C, or 

view the multimedia show about 

Egypt’s long history at Culturama, 

a multimedia show with a vast, 

curved screen.

A couple of days ago, I swung by 

the Sharm Old Market to purchase 

souvenirs. After taking my time to 

haggle for the best possible price 

— something I’d recommend every 

traveller should do — I returned to 

my resort clutching a bag packed 

with traditional and aromatic dukkah 

spice, a couple of dozen delicious 

and succulent dates plus a replica of 

an Ancient Egyptian scarab beetle 

and some fridge magnets. The store 

owners were welcoming, inviting me 

to look beyond the wares they had 

displayed outside their shopfronts. 

Clothing, baskets piled with spice 

and carefully balanced fruit were 

placed outside of shops attracting 

tourists speaking many of the world’s 

languages. I noticed signs promising 

‘hassle-free shopping’ displayed at 

several of the shops.

The prospect of walking with 

a Bedouin guide in the Coloured 

Canyon may draw me out of Sharm 

el Sheikh later this week. I’ve heard 

how wind, water and sand have worn 

the reddish stone of the 800-metre 

smooth canyon. It lies in the same 

direction as St Catherine’s Monastery, 

a UNESCO World Heritage Site 

with fortress-like walls. The sixth-

century monastery is renowned for 

its vast collection of gold icons and 

the manuscripts of its library. It is 

located beneath Mount Horeb, the 

place where Moses is reputed to have 

received the Ten Commandments, 

making it a place of reverence to 

followers of Judaism, Christianity 

and Islam.

Closer to the Red Sea, just a few 

minutes’ drive into the Sinai Desert, 

there’s the possibility to sway on 

camels as they plod through across 

the dusty landscape. The prospect of 

covering the same ground in control 

of a quad bike is more likely to get me 

out into the barren ground beyond 

the resorts. In the meantime, though, 

I’ll enjoy swimming with the fish. 

Ras Mohammed provides a 
habitat for more than 1,000 

species of fish

WHERE TO STAy
•  SAvOY SHARM EL SHEIKH

This is an expansive 
upscale property with five 
sprawling swimming pools, 
six restaurants and a choice 
of five bars. you can play 
squash and tennis on the 
hotel’s courts. Snorkelling 
and scuba diving is available 
on site, with taster sessions 
on the walk-in reef.

•  SULTAN GARDENS 
RESORT
This is a luxury, 520-room 
property overlooking Tiran 
Island. It has five stars and 
five pools, seven separate 
dining areas offering 
international cuisine and 
the best of Indian food, 
and sporting options 
encompassing boules, mini 
golf and water aerobics. 
The Elysium Spa features 
a hamman and treatments 
include hot stone and 
massage therapies.



airarabia.com
33

eXpLore

teXt BY rupALi deAN

a lady smiles and greets me at the taxi booking counter in native lingo, ‘Ayubowan’, 

which decodes into ‘long life’. Good first impression? I would say she succeeds. A wee 

bit tired, I am absolutely refreshed after a refreshing cup of Ceylon tea! Colombo…

now we are talking! Driving in from the airport, I notice it’s spotless and emerald green, 

and I grow into this enchanted mayhem as I spend just 48 hours discovering the city’s 

charms. For instance, caste a glance upon the Galle Face Green, a 12-acre ocean-side 

urban park stretching along 500 m of coast in the heart of the city, and it won’t daze 

you at once; its exquisiteness trickles into your mind and makes a dwelling there forever. 

Colombo cloaks Sri Lanka’s teeming range of romantic history in contemporary style 

as one delightful package. It is a city that blends a spectacular coastal area with a hip 

cosmopolitan culture – like the picture-perfect cocktail! Through my trip, I comprehend 

if there was ever a distinction to European uptightness, it was this. Leisurely lunches, 

friendly strangers, hospitable restaurant owners… which other city can offer any of 

those, leave aside all together?

This guesthouse 
has seven rooms 
spread across 
two colonial 
houses. The 
rooms feature all 

modern luxuries 
as well as 
wooden flooring 
and antiques 
authentic to the 
period. Located 

away from the 
buzz and with 
lush gardens 
and an outdoor 
swimming pool, 
it is a good 
option for a 
quiet stay.

Located in the 
city centre, this 
hotel has two 
outdoor pools, 

a spa, and as 
many as 14 dining 
options. Nearby 
attractiosn 

include the 
Crestcat 
Boulevard 
Shopping Mall,  
the Colombo 
Townhall and 
the Sri Lanka 
National Museum.

CINNAMoN GrANd CoLoMBo

HAvELoCK PLACE BUNGALowWHERE TO STAy

48 hours in
Colombo

A vacation in Colombo would mean heaps of fun as 
well as familiarity with an exceptional culture and a 

beautiful legacy



airarabia.com airarabia.com
34 35

dAY 1

 

The Galle Face promenade boasts 

matchless views of the Indian Ocean, 

Beira Lake and the Colombo city 

skyline. My home for my 48-hour 

sojourn was the brand new Shangri-

La Colombo where, after a smooth 

check-in, freshening up and a leisurely 

breakfast of egg hoppers, Pol sambal 

and absolutely fresh coconut water, I 

head to the Dutch Hospital. As the name 

suggests, this was initially designed as a 

hospital for the soldiers and personnel 

of the Dutch East India Company, and 

also served as  the Colombo Fort Police 

Station from the early 1980s to 1990s. 

Today it’s not merely a captivating 

structure in terms of architecture but is 

swarming with restaurants and shops, 

if you are looking to unwind away from 

the beach.

Sitting through a relaxed meal is one of 

the vital experiences in here, seeing as 

food is so significant that even office-

goers take a two hour lunch break. 

Somehow, I too am inclined to loiter 

longer over the same amount of food; 

servers seem in no urgency to whisk me 

out. Nothing can be more imperative 

than enjoying one’s meal, they think 

in Colombo, and I agree. Sri Lankan 

cuisine is pigeonholed by its variety; 

as a focus, seafood on offer here is 

intended to be shared and therefore, is 

very much beneficial with family-style 

service. Lunching at ‘Ministry of Crab’ 

by celebrity chef Dharshan Munidasa 

(#29 on Asia’s Best list) is where I have 

my first meal in the city, housed in the 

courtyard of the Dutch Hospital.  Post 

lunch, I spend some time shopping, 

with a promise to come back to listen 

to some live music.

I head now to the Colombo museum, 

an impressive colonial building with an 

old-world Italian charm set within high 

flourishing trees in Campbell Park on the 

northern edge of Colombo’s Cinnamon 

Gardens district. I find here skeletons 

dating back to around 3,000 BC; 

ornaments from the British, Portuguese 

and Dutch periods; ancient treasures 

like archaic palm leaf manuscripts 

and porcelain; and an outstanding 

assortment of demon masks, to name a 

few. I then take the tuk-tuk down to the 

Esplanade distinct by a walkway lined 

with palm trees, cafes and eateries. I 

decide on just sitting by the sea and 

watch the world go by. I find a little 

cafe and hang out there, listening to 

music for a while before calling it a day! 

eXpLore

Opening page: Beira Lake and the city skyline;  
Opposite page top: Clothes and souvenirs at the 
Pettah floating market; Opposite page bottom: 
Guests at an outdoor cafe; Left: The Hamilton 
canal
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Those on a shopping holiday will be 

unquestionably excited with the wealth 

of bargains Colombo offers, so I reserve 

the afternoon only for this. I would 

highly recommend bringing home 

Ceylon tea, trademarked clothes (they 

are delightfully low-priced here) and 

jewellery. I shop at Odel in Alexandra 

Place for local and high street goodies, 

and Lakpahana for handicrafts. For 

those who love fashionable cotton 

clothes that don’t cost the earth, Cotton 

Collections is an enticing prospect. Since 

I have skipped my lunch, I go back to the 

hotel for some afternoon tea, an iconic 

meal replete with dainty cakes and 

sandwiches served on china cake stands 

and complemented by a choice of teas. 

I pick the local Sri Lankan goodies like 

the lamb samosa, curried fish buns, 

Opposite page top: The Gangaramaya Temple; 
Opposite page bottom: Traditional dance at 
a local festival; Top: A sunset view of the 
temple; Above: A colourful local tuk-tuk
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The next morning, as I am still thinking 

of the Esplanade, a little walk brings me 

to Beira Lake. Am I in paradise? I walk 

by a stretch of this rather picturesque 

lake and don’t seem to care that the 

land is dusty underneath my feet, as I 

look upon the gorgeous Gangaramaya 

Temple standing there. Next on my list 

is the Dipaduttaramaya temple, one of 

the oldest Buddhist temples in the area 

and bearing murals painted by Buddhist 

monks. I then move on to Wolvendaal 

Church, among the oldest Dutch 

churches still in use in Sri Lanka. Its floor 

tiles, made from tombstones formerly 

in the Dutch church in the fort, were 

brought here in 1813.

dAY 2

caramel banana and cashewnut cake, 

freshly-baked cinnamon scones with 

homemade pineapple and coconut jam 

and clotted cream, an option at the 

Saphyr Lounge, and soon realise they 

are addictive. 

Later that evening, I walk like a lonely 

farmer by the sea. The sea is wild, yet 

calming, a few night strollers along the 

path give me a sense of cosiness beside 

the waters. As I walk back for the night, 

I stop at a restaurant that grabs my 

attention and beckons me to stop by 

before I actually head up to my room. 

The accent here seems to be on lingering 

and sprawling, although elegantly, so 

I feel free to recline while taking in the 

stunning saxophone music! I understand 

that I have come upon an extraordinary 

place. Colombo is as stunning as many 

other possibly more famous beachside 

destinations, but not with nearly as many 

crowds, thus retaining much style. 

Air ArAbiA flies dAily 
from shArjAh to 
colombo
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One of the oldest continuously inhabited cities of the world,
Yerevan offers a peaceful coexistence between the

past and present

THE TImES
teXt BY GustAsp ANd Jeroo irANi

In tune with
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after our flight landed at the yerevan 

airport in the wee hours of the morning, 

we arrived at Republic Square to check 

into our hotel that stood at the square’s 

edge. The yawning town square, 

clasped in the embrace of imposing 

neoclassical buildings in the heart of 

yerevan, the capital of Armenia and the 

country’s largest city, was deserted but 

for one car whose headlights pierced 

the darkness as it cruised by. We did 

not follow the bell boy who carted our 

bags into the hotel’s lobby but lingered 

in the Square to indulge the ghosts of 

from the past of the city and let them 

invade our imagination. Suddenly, 

Republic Square, earlier known as 

Lenin Square, came alive in the eyes 

of our minds, with impressively rich 

pageantry: a parade of troops in 

uniforms, studded with medals, rank 

stripes and ribbons, and heavy armoury 

crunching down the paver stone 

courtyard of the city as local residents 

looked on at the spectacle, mounted by 

their Soviet masters.

Today, the country’s brush with 

communism is a footnote in history. And 

Republic Square, later that morning, 

was a lively place, buzzing with activity. 

The central town square captured 

the spirit of a country where the lines 

between the past and present often 

tended to blur. For though yerevan’s 

traces its origins to Biblical times 

(founded by the mighty warrior Hayk, a 

descendent of Noah whose legendary 

ark, it was believed, had come to rest on 

the summit of Mt Ararat), the yerevan 

of today is relatively new and won its 

independence in 1991. The old capital of 

narrow winding roads and haphazard 

clusters of buildings was literally razed 

to the ground in the 1930s and replaced 

by a planned city that radiated out of 

Republic Square like the spokes of a 

cycle wheel.

Opening page: The Noravank monastery; 
Opposite page top: A night view of 
the Cascade; Opposite page bottom: An 
equestrian statue opposite the train 
station; Top: Moscow Cinema in Yerevan; 
Left: Republic Square

WHERE TO STAy
•  ARMENIA MARRIOTT 

HOTEL YEREvAN
Located just a few steps 
from Republic Square and 
close to the US Embassy, 
this offers a stylish stay with 
luxurious rooms, marble 
bathrooms and soundproof 
windows. Dining choices 
encompass authentic Italian 
cuisine as well as the best 
of other international food. 
Guests can also take a dip in 
the seasonal outdoor pool 
or check out what is claimed 
to be the largest ballroom in 
the city.

•  TUFENKIAN HISTORIC 
YEREvAN HOTEL
This boutique hotel 
combines the historic and 
the contemporary, with its 
19th-century Caucasian style 
design and modern rooms 
that feature handcrafted 
Armenian furnishings. Dining 
options include traditional 
Armenian cuisine and Italian 
dishes, and many popular 
tourist spots are nearby.
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The planned city radiates out 
of Republic square like the 

spokes of a cycle wheel
steps and fountains that created an 

illusion of tumbling water.

A short hop from here, at Freedom 

Square, we came upon another 

tribute to one of Armenia’s sons: a 

statue of music composer Alexander 

Spendiaryan. However, the centre 

piece of the square was a gem that 

took shape on Tamanian’s draft board: 

the Alexander Spendiaryan Opera and 

Ballet Theatre.

Back at Republic Square, the snow-

smothered peak of Mt Ararat that 

towered over the city started to glow 

in the soft caress of the rays of the 

setting sun. Even though the mountain 

is technically across the border in 

Turkey, Armenia too claims it as part of 

its heritage. As dusk smudged the long 

shadows cast by an exhausted sun, the 

iconic buildings surrounding the square 

stated to glisten and glow. Republic 

Square was transformed into a party 

zone and everyone was invited.

The pivotal point of the celebration 

was the Dancing Fountain in front of 

the building that houses the nation’s 

History Museum and National Gallery. 

As the crowds built up around us so 

did our sense of anticipation. At the 

stroke of nine, the fountains sprayed 

the night sky with colour as they 

danced to the rhythm of music that 

covered the spectrum from classical to 

contemporary jazz, pop and rock (the 

two-hour dancing fountain show starts 

in early spring and ends in late fall).

Since Armenia is a relatively small 

country, we chose to use yerevan as 

a base to explore its surroundings. 

Our first stop was at the many-pillared 

pagan temple of Garni and ruins of 

Roman baths that stand on the edge 

of a grand canyon, a 40-minute drive 

WHERE TO EAT
Eating out in yerevan 
is a delight. Since the 
country sits on the cusp 
of Europe and Asia, it 
cuisine is a fusion of the 
two regions garnished with 
local flavours. Drop in to 
Cascade Royal, a lounge 
bar and restaurant with an 
open terrace that captures 
panoramic views of the city 
and Mt Ararat. you could 
also visit Malkhas Jazz Club 
that spices up its fine dining 
experience with generous 
helpings of jazz music.

Opposite page: Charles Aznavour Square; 
Top: A modern art statue near the 
Cascade; Right: Dry fruits and nuts in 
the local market

We strolled around this well-planned 

city of parks and gardens, where 

retro tea houses and European-style 

wine bars lined leafy boulevards; past 

funky art sculptures that studded its 

pavements and stumbled on a tribute 

to Alexander Tamanian, Armenian 

architect, who transformed yerevan 

from a provincial town to a modern 

capital. It took the form of a sculpture of 

him pouring over a draft board in front 

of Cascade, a 1980 modernistic building 

which took nine years to complete. We 

rode up a series of escalators to the 

summit of the monument whose inner 

chambers housed an art museum. But 

it was the complex blending of giant 
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DID You KNoW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al Khaimah

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

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

News & routes

east of the capital. On the drive back to 

yerevan we stopped at the 11th century 

Geghard Monastery, part of which 

was excavated into the rock face of 

craggy cliffs.

Staying on the temple trail, we drove 

west to the ‘Vatican’ city at Echmiadzin 

(a half hour drive from the capital) 

where the ‘pope’ of the Armenian 

Orthodox Church resides. Interestingly 

enough the oldest church in the world 

(built in the 4th century CE) is located 

here as Armenia was the first country 

to make Christianity its official religion.

Back in yerevan, we rounded off 

the temple circuit at Saint Gregory 

the Illuminator Cathedral, the largest 

church of the Armenian Orthodox 

order in the world. At the day drew to a 

close, we were drawn like moths to the 

sparkling lights of Republic Square to 

offer a prayer at the city’s altar of the 

good life. 

Top: Installations of musical 
instruments at a park next to the Opera 
Theatre; Left: The palisade at the 
Square

Air ArAbiA flies dAily 
from shArjAh to 
yerevAn
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Air ArAbiA lAunches direct flights
connecting beirut And shArm el sheikh

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest 

low-cost carrier (LCC), announced 

the launch of twice-weekly flights 

between Lebanon’s capital, Beirut 

and Sharm El Sheikh in Egypt, two 

highly popular tourist destinations 

in the Mediterranean and north 

African countries.

The approximate 1 hour 20-minute 

flight will operate every Thursday 

and Sunday departing on Thursdays 

from Beirut-Rafic Hariri International 

Airport (BEy) at 21:10 hours 

and arriving in Sharm El-Sheikh 

International Airport (HMB) at 22:00 

hours. On Sundays flights depart 

Beirut at 14:45 hours to arrive in 

Sharm El Sheikh at 15:35 hours. 

Return flights will depart Sharm El 

Sheikh at 17:45 hours to arrive in 

Beirut at 20:30 hours on Thursdays 

and depart Sharm El Sheikh at 11:20 

hours on Sunday to arrive in Beirut 

at 14:05 hours the same day.

Adel Al Ali, Group Chief Executive 

Officer of Air Arabia, commented: 

“We are glad to announce this new 

direct route connecting Beirut with 

Sharm El Sheikh offering Lebanese 

holiday seekers a range of attractions 

from desert mountain ranges to 

the deep-blue sea providing an 

incredible combination of desert 

and sea. Our twice-weekly service 

to this beautiful city, just over an 

hour away from Beirut, is an answer 

to the growing demand among 

Lebanon-based holidaymakers.”

Sharm El Sheikh, one of the most 

popular tourist destinations in the 

Arab world, is often called the ‘City 

of Peace’ and is a well-known port 

and resort town at the southern 

tip of the Sinai Peninsula in Egypt, 

popular with package holiday 

makers and divers. 

Air Arabia, currently operates 

flights to over 150 routes across 

the globe from four hubs located 

in the Middle East and North Africa.
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CALL CeNtre

 THE LowEST PoINT oN THE fACE
of THE EArTH 

 DEaD sEa, jorDaN 

aIr araBIa 
INTErNaTIoNaL CaLL CENTrEs

arMENIa

Yerevan

+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

BaHraIN

Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

BaNGLaDEsH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosNIa aND 

HErzEGovINa

Sarajevo 

+387 33295446

CHINa

Urumqi

+86 991 2304855

EGYpT

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

GEorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

INDIa

Nationwide call centre

+91 124 336 6444

+02 271 004 777

IraN  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

paKIsTaN

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

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 746768 

+249 183 746769

TurKEY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uaE

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraINE

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

Iraq

baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

basra

+964 77 25461179

jorDaN  

Amman 

+962 79 75 00003

KazaKHsTaN 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

KENYa 

Nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

KuWaIT 

Kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LEBaNoN 

beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

NEpaL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

oMaN 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 البحر الميت، األردن 
 أخفض منطقة على وجه األرض 

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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ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

العودة  رحالت  أما   .15:35 الساعة  الشيخ 
في  الخميس  أي��ام  الشيخ  شرم  ستغادر 
في  ب��ي��روت  إل��ى  لتصل   17:45 الساعة 
الشيخ  شرم  من  وتقلع   ،20:30 الساعة 
إلى  لتصل   11:20 الساعة  في  األح��د  يوم 
بيروت في الساعة 14:05 من نفس اليوم.
العلي،  ع��ادل  ق��ال  المناسبة،  وب��ه��ذه 
“العربية  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
هاتين  ع��ن  اإلع���الن  “يسعدنا  للطيران”: 
بين  الجديدتين  المباشرتين  الرحلتين 
هذه  ت��وف��ر  حيث  الشيخ  وش���رم  ب��ي��روت 
الرائعة خيارات متناغمة  الوجهة السياحية 
تتنوع  التي  البارزة  السياحية  المعالم  من 
بين الجبال الصحراوية والبحر الخّلاب مزيجًا 
والبحرية  الصحراوية  البيئتين  بين  مذهاًل 
هاتين  إط���الق  أن  ش��ك  وال  ال��رائ��ع��ت��ي��ن. 

ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
األوس��ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  اقتصادية 
رحلتين  إط����الق  ع��ن  أف��ري��ق��ي��ا،  وش��م��ال 
اللبنانية  العاصمة  بين  أسبوعيتين 
وكلتاهما  في مصر،  الشيخ  بيروت وشرم 
من أشهر الوجهات السياحية في منطقة 
دول حوض البحر األبيض المتوسط وشمال 

أفريقيا. 
واألح��د،  الخميس  أي��ام  الرحلتان  وتقلع 
وعشرين  ساعة  مدة  الرحلة  تستغرق  إذ 
أي��ام  رح��ل��ة  وت��غ��ادر  حيث  تقريبًا  دقيقة 
الحريري  الخميس من بيروت - مطار رفيق 
مطار  لتصل   21:10 الساعة  في  الدولي 
 22:00 الساعة  في  الدولي  الشيخ  شرم 
بيروت  العاصمة  األحد  أيام  الرحلة  وتغادر 
في الساعة 14:45 لتصل إلى مطار شرم 

الشيخ  ش��رم  إل��ى  الجديدتين  الرحلتين 
من  ساعة  عن  قلياًل  يزيد  ما  تبعد  والتي 
جاء  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  عن  السفر 
تلبية للطلب المتنامي على السفر لهذه 

الوجهة الرائعة”.
الوجهات  من  واحدة  الشيخ  شرم  وتعّد 
السياحية األكثر شعبية في العالم العربي، 
وغالبًا ما تسمى “مدينة السالم” وهي تقع 
في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء 
الرحالت  منظمي  بين  وتشتهر  مصر،  في 

السياحية وعشاق مغامرات الغوص أيضًا.
“العربية للطيران” رحالتها حاليًا  وتسّير 
إلى أكثر من 150 وجهة عالمية انطالقًا من 
5 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة 
األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  مختلف  في 

وشمال أفريقيا.

العربية للطيران تطلق رحالت مباشرة بين 
بيروت وشرم الشيخ

FRANCHISE nawras SINGLE_CTC.indd   1 4/24/18   1:01 PM
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تعلم؟ هل 
مراكز عمليات في لديها  للطيران  العربية  أن 
البيضاء والدار  وعمان  واالسكندرية  الشارقة 

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

وجهة 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

م�������ق�������ال راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات
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ُتسير العربية للطيران 
رحالت يوميا من الشارقة 

إلى يريفان

القرن الحادي عشر، وقد تم حفر جزء منه في 
المنحدرة. واجهة الصخور الصخرية 

إلى  المعبد،  طريق  في  السير  وواصلنا 
في  الفاتيكان  مدينة  إلى  غرًبا  توجهنا  أن 
التي تقع على ُبعد نصف ساعة  إيشميادزين 
يقيم  حيث  يريفان،  العاصمة  من  بالسيارة 
ومن  األرمينية.  األرثوذكسية  الكنيسة  “بابا” 
العالم  أقدم كنيسة في  أن  المثير لالهتمام 
هنا  تقع  الميالدي)  الرابع  القرن  في  (بنيت 
فيها  أصبحت  بلد  أول  كانت  أرمينيا  أن  حيث 

الرسمية. ديانتها  المسيحية 
وف���ي ط��ري��ق ال��ع��ودة إل���ى ي��ري��ف��ان، زرن��ا 
المنور، وهي  القديس غريغوريوس  كاتدرائية 
األرثوذكسية  الطائفة  ألرم��ن  كنيسة  أكبر 
مرة  عدنا  ال��ي��وم،  نهاية  وف��ي  العالم.  ف��ي 
ساحة  في  المتأللئة  األضواء  لمشاهدة  أخرى 
قدمته  لما  لها  امتناننا  وقدمنا  الجمهورية 

لنا من أجواء ممتعة. 

أعلى الصفحة: تركيب اآلالت الموسيقية في الحديقة 
المجاورة لمسرح األوبرا؛ يمين الصفحة: سور في الساحة
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الصفحة المقابلة: ميدان شارل أزنافور؛ أعلى الصفحة: 
تمثال للفن الحديث بالقرب من كاسكيد؛ يمين الصفحة: 

الفواكه الجافة والمكسرات في السوق المحلية

المنحوتات  عند  وتوقفنا  الخضراء.  ال��ش��وارع 
ُتزين  التي  التقليدية  غير  القديمة  الفنية 
المعماري  للمهندس  تكريًما  يريفان  ش��وارع 
يريفان  حول  الذي  تامانيان،  ألكسندر  األرمني 
ومن  حديثة.  عاصمة  إلى  إقليمية  مدينة  من 
هذا  ُتكرم  التي  والمنحوتات  التماثيل  بين 
مبنى  أم��ام  رائ��ع  تمثال  العبقري  المهندس 
عام  إل��ى  يعود  حديث  مبنى  وه��و  كاسكيد، 
ذلك  بعد  إنجازه تسع سنوات.  استغرق   1980

المتحركة  الساللم  من  سلسلة  على  صعدنا 
غرفه  تضم  التي  التذكاري  النصب  قمة  إلى 
كان  تصميمه  لكن  للفنون.  متحًفا  الداخلية 
خلقت  التي  للنوافير  معقًدا  مزيًجا  عن  عبارة 

المتدفق. منظًرا وهمًيا للماء 

ميدان  م��ن  قصيرة  مسافة  ُبعد  وعلى 
أرمينيا:  أبناء  ألحد  آخر  تكريًما  لمسنا  الحرية، 
وهو تمثال رائع للمؤلف الموسيقي ألكسندر 
سبنداريان. ومع ذلك، كان الجزء المركزي الذي 
جوهرة  شكل  على  تمثال  الساحة  يتوسط 
أوبرا  تامانيان:  للوحة  مسودة  على  موجودة 

ألكسندر سبيندياريان. باليه  ومسرح 
الجمهورية،  ساحة  إل��ى  أخ��رى  م��رة  وُعدنا 
بالثلوج  المكسّوة  أرارات  جبل  قمة  بدأت  وقد 
أشعة  ُتداعب  المدينة  عن  كثيًرا  ترتفع  التي 
من  الجبل  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الشمس. 
التركية،  الحدود  داخ��ل  يقع  الفنية  الناحية 
تراثها.  من  جزًءا  أنه  تدعي  أيضًا  أرمينيا  فإن 
الطويلة  ب��ال��ظ��الل  ال��غ��س��ق  اخ��ت��الط  وم���ع 

المباني  ب��دت  الشمس،  أشعة  ألقتها  التي 
وكأنها  الجمهورية  بساحة  المحيطة  الشهيرة 
إلى  الجمهورية  ساحة  وتحولت  وتتوهج.  تتألأل 

منطقة تجمع للكثير من السكان والزوار.
هي  االحتفال  في  المحورية  النقطة  وكانت 
الذي  المبنى  أمام  الموجودة  الراقصة  النافورة 
يضم متحف التاريخ الوطني والمتحف الوطني. 
أننا كنا في  الحشود من حولنا لدرجة  وازدادت 
النوافير  ُأضيئت  دقائق  وخالل  بالترقب.  غاية 
على  ورقصت  الزاهية  ب��األل��وان  الليل  سماء 
الموسيقى  من  تنوعت  التي  الموسيقى  إيقاع 
المعاصرة  الجاز  موسيقى  إل��ى  الكالسيكية 
والبوب والروك (يستمر عرض النافورة الراقصة 
في  وينتهي  الربيع  بداية  في  ساعتين  لمدة 

الخريف). نهاية 
فقد  نسبًيا،  صغير  بلد  أرمينيا  أن  وبما 
قاعدة الستكشاف  لتكون  يريفان  اخترنا مدينة 
األولى  محطتنا  كانت  بها.  المحيطة  المناطق 
وأط��الل  لغارني  للعديد  الوثني  المعبد  في 
حافة  على  تقع  ال��ت��ي  ال��روم��ان��ي��ة  الحمامات 
من  بالسيارة  دقيقة   40 بعد  على  كبير  وادي 
يريفان  إلى  العودة  طريق  في  العاصمة.  شرق 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  غيغارد  دير  عند  توقفنا 

تتمتع المدينة التي تتوسطها 
ساحة الجمهورية بطابع 

الحداثة والتطور السريع
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المطاعم
تناول الطعام في يريفان هو 

متعة يجب عدم تفويتها. وألن هذه 
المدينة تقع على أعتاب قارتي أوروبا 

وآسيا، فإن أطباقها تتكون من 
مزيج من المنطقتين المتميزتان 

بنكهاتهم المحلية. يمكنك 
الذهاب إلى بار ومطعم كاسكيد 

رويال ذو التراس المفتوح الذي يوفر 
إطالالت بانورامية على المدينة 

وعلى جبل أرارات. يمكنك أيضا زيارة 
نادي مالكاس جاز كلوب الذي يقدم 

مجموعة من األطباق الراقية مع 
عزف موسيقى الجاز.
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الساعات  في  الجمهورية  ساحة  إلى  وصلنا 
طيارتنا،  هبوط  بعد  اليوم،  صباح  من  األولى 
حافة  على  يقع  ال��ذي  الفندق  م��ن  للتحقق 
التي  االستجمام،  بلدة  ساحة  كانت  الساحة. 
في  الجديدة  الكالسيكية  المباني  تحتضن 
أرمينيا وأكبر مدينة في  يريفان، عاصمة  قلب 
حقائبنا  حمل  الذي  الساعي  نتابع  لم  البالد. 
بهذه  ولكننا كنا منبهرين  الفندق  ردهة  إلى 
الساحة وتخيلنا كيف كانت هذه المدينة في 
الماضي. وشاهدنا في ساحة الجمهورية التي 
لينين  بساحة  سابق  وقت  في  تعرف  كانت 
الجنود  من  موكب  فيه  يسير  رائ��ع  مهرجان 
التي ترتدي الزي الرسمي المرصع بالميداليات، 
التي  الثقيلة  واألسلحة  واألشرطة،  والخطوط 
المدينة.  لرصيف  الحجري  الفناء  في  تسير 
الذي  المشهد  في  المحليون  السكان  وظهر 

السوفيتي. تاريخهم  ُيحيي 
وفي الصباح كانت ساحة الجمهورية مكاًنا 
ساحة  جذبت  وقد  والنشاط.  بالحياة  نابًضا 
كانت  التي  المدينة  روح  المركزية  المدينة 
الماضي  بين  الفاصل  الخط  طمس  ُتحاول 
والحاضر. وعلى الرغم من أن آثار يريفان ترجع 
أسسها  (التي  التوراتية  الفترة  إلى  أصولها 
الذي  ن��وح  أحفاد  أح��د  هايك،  القوي  المحارب 
استقرت  قد  األسطورية  سفينته  أن  يعتقد 
اليوم  يريفان  ف��إن  أرارات)،  جبل  قمة  على 
على  حصلت  أن  بعد  نسبيًا  متطورة  أصبحت 
العاصمة  وسعت   .1991 عام  في  استقاللها 
والمباني  الضيقة  الطرق  هدم  إلى  القديمة 
العشوائية في الثالثينيات من القرن الماضي، 
وحل محلها مدينة ذات تخطيط عمراني جيد 

بدايًة من ساحة الجمهورية.
واستمتعنا  المدينة  ه��ذه  ح��ول  تجولنا 
الجيد،  التخطيط  ذات  الجميلة  بالحدائق 
النبيذ  وبارات  القديمة  الشاي  بيوت  وشاهدنا 
جانبي  على  تصطف  األوروب����ي  ال��ط��راز  ذات 

الصفحة االفتتاحية: دير نورافينك؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: منظر ليلي لكاسكيد؛ أسفل الصفحة المقابلة: 

تمثال للفروسية مقابل محطة القطار؛ أعلى الصفحة: 
سينما موسكو في يريفان؛ يمين الصفحة: ساحة 

الجمهورية

أماكن اإلقامة
فندق أرمينيا ماريوت يريفان

يقع على بعد خطوات من ساحة 
الجمهورية وعلى مقربة من السفارة 
األمريكية، ويوفر إقامة فاخرة مع غرف 
فخمة وحمامات رخامية ونوافذ عازلة 

للصوت. يقدم الفندق المأكوالت 
اإليطالية التقليدية باإلضافة إلى أفضل 

المأكوالت العالمية األخرى. يمكن 
للنزالء أيًضا الغطس في المسبح 

الموسمي في الهواء الطلق أو دخول 
عروض أكبر قاعة للرقص في المدينة.

توفينكيان هيستوريك يريفان هوتل
يجمع هذا الفندق البوتيكي بين 

الطراز التاريخي والمعاصر، ويتميز 
بتصميمه على الطراز القوقازي من 

القرن التاسع عشر، ويضم غرًفا 
عصرية تتميز بمفروشات أرمينية 

مصنوعة يدوًيا. يقدم الفندق المأكوالت 
األرمينية التقليدية واألطباق اإليطالية، 

ويقع بالقرب منه العديد من المواقع 
السياحية الشهيرة.



كتبه: غوستاب وجيرو إيراني

العالم، في  بالسكان  المأهولة  المدن  أقدم  من  واحدة  يريفان  ُتعتبر 
والحاضر الماضي  بين  السلمي  بالتعايش  وتتميز 

انسجام
مع الزمن

ـــة ـــرب ـــج ـــت ال
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أعلى الصفحة المقابلة: معبد جانجرامايا؛ أسفل الصفحة 
المقابلة: الرقص الشعبي في مهرجان محلي؛ أعلى 

الصفحة: منظر غروب الشمس على المعبد؛ فوق 
الصفحة: توك توك محلي ُمزين

بعد الظهر
الرائعة في كولومبو  التسوق من األشياء  ُيعتبر 
لكن من يقضي فيها جولة سياحية، حيث يوجد 
قضيت  لذلك  التسوق،  عروض  من  الكثير  هناك 
بعد ظهر اليوم الثاني في التسوق. وأوصي بشدة 
العالمات  والمالبس  التقليدي،  سيالن  شاي  شراء 
التجارية الشهيرة فهي منخفضة السعر بشكل 
كبير هناك إلى جانب المجوهرات. يمكنك التسوق 
للسلع  بليس  ألكسندرا  في  أودي��ل  متجر  من 
المحلية والشهيرة، ومتجر الكبهانا للحرف اليدوية. 
وبالنسبة ألولئك الذين يحبون المالبس القطنية 
األنيقة، ُيعتبر متجر كوتون كولكشن فرصة رائعة 
لشراء هذه المالبس. وبعد أن تناولت الغداء، عدت 
وهي  الظهيرة،  بعد  الشاي  لتناول  الفندق  إلى 
والسندويتشات  بالكعك  مليئة  شهيرة  وجبة 
كعكة  أكشاك  في  تقديمها  يتم  التي  اللذيذة 
أن��واع  من  متنوعة  مجموعة  مع  وُت��ق��دم  الصين 
السريالنكية  المأكوالت  اختيار  يمكنك  الشاي. 
المحلية مثل لحم الخروف والسمبوسك، وكعكة 
السمك المجفف، والكراميل والموز وكعكة الكاجو، 

اليوم الثاني

في الصباح
في صباح اليوم التالي، بما أنني ما زلت أفكر في 
الذهاب إلى المتنزه، قررت أن أقوم برحلة صغيرة 

إلى بحيرة بيرا. وهناك كنت أستمتع بالمشي 
على امتداد هذه البحيرة الخالبة وال أبدو مهتمة 

بأن األرض متربة تحت قدمي أم ال، وأنظر من على 
مسافة قريبة إلى معبد جانجرامايا الرائع الذي 

يظهر أمامي. وكانت محطتي التالية التي تتصدر 
جدول زياراتي هو معبد ديبادوتاراميا، وهو أحد أقدم 
المعابد البوذية في المنطقة ويضم بداخله لوحات 
جدارية رسمها الرهبان البوذيون. وانتقلت بعد ذلك 

إلى كنيسة وولفيندال، التي ُتعد من بين أقدم 
الكنائس الهولندية التي ال تزال ُتقام فيها الشعائر 
الدينية في سريالنكا حتى اليوم. وقد تم جلب بالط 

األرضيات الخاص بهذه الكنيسة، والمصنوع من 
شواهد القبور سابًقا من الكنيسة الهولندية في 

القلعة الموجودة هناك في عام 1813.

وكعكة القرفة الطازجة مع األناناس المحلي الصنع 
ذلك  كل  المتخثرة،  والقشدة  الهند  جوز  ومربى 

يمكنك تذوقه في صالة سافير.

في المساء
قد  البحر،  بجانب  أمشي  أن  فضلت  المساء،  في 
تبدو طبيعة البحر برية بعض الشيء، لكنه مهدئ 
واالطمئنان  الراحة  من  بمزيد  وشعرت  لألعصاب، 
العربات  من  قليل  عدد  بجانبي  يمر  كان  عندما 
العودة  طريق  وفي  الطريق.  طول  على  الليلية 
ليًلا، توقفت عند أحد المطاعم الذي جذب انتباهي 
أن  قبل  بداخله  شهية  وجبة  لتناول  ودع��ان��ي 
التواصل هنا  أن وسيلة  يبدو  إلى غرفتي.  أتوجه 
جعلني  ما  وهذا  للغاية،  وأنيقة  ومهذبة  لطيفة 
إلى  االستمتاع  أثناء  االسترخاء  بالحرية في  أشعر 
موسيقى الساكسفون الرائعة. وفي نهاية رحلتي 
المميزة هذه تيقنت بأنني قد أتيت إلى مكان غير 
مذهًلا  سياحًيا  مقصًدا  كولومبو  وُتعتبر  ع��ادي. 
األخرى  السياحية  المقاصد  من  العديد  عن  يتميز 
المشهورة على مستوى العالم، وتتميز بأنها غير 
محافظة  مازالت  فهي  وبالتالي  نسبًيا،  مزدحمة 

على أسلوبها الخاص. 

ُتسير العربية للطيران 
رحالت يوميا من الشارقة 

إلى كولومبو
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الصفحة االفتتاحية: بحيرة بيرا وأفق المدينة؛ أعلى 
الصفحة المقابلة: مالبس وهدايا تذكارية في سوق بيتاه 

الطافي؛ أسفل الصفحة المقابلة: الضيوف في مقهى في 
الهواء الطلق؛ يمين الصفحة: قناة هاميلتون

في الصباح
بإطالالت  فيس  غالي  حديقة  ممشى  يتميز 
بيرا  وبحيرة  الهندي  المحيط  على  لها  مثيل  ال 
وأفق مدينة كولومبو. كانت إقامتي لمدة زيارتي 
فندق  48 ساعة في  استغرقت  التي  لكولومبو 
سجلت  أن  وبعد  الجديد،  كولومبو  ال  شانغريال 
إقامتي في هذا الفندق قمت بتناول وجبة اإلفطار 
وكانت  بالفندق،  الموجود  المطعم  من  اللذيذة 
المقلي  البيض  من  مكونة  ه��ذه  اإلف��ط��ار  وجبة 
ووجبة بول سامبال وماء جوز الهند الطازج. بعد 
الهولندي،  المستشفى  إلى  التوجه  ق��ررت  ذلك 
البداية  في  المستشفى  ه��ذه  تصميم  تم  وق��د 
كمستشفى للجنود واألفراد العاملين في شركة 
الهند الشرقية الهولندية، كما تم استخدام هذا 
المبنى كمركز شرطة لكولومبو فورت في الفترة 
التسعينات. وأصبح  الثمانينات وحتى  أوائل  بين 
هذا المبنى اليوم ليس مجرد مبنى عريق معمارًيا 
ولكنه مليء بالمطاعم والمحالت التجارية، إذا كنت 

تبحث عن االسترخاء بعيدًا عن الشاطئ.

بعد الظهر
يعد الجلوس بعد تناول وجبة شهية من األشياء 
التي تستحق التجربة في كولومبو، وألن الطعام 
مهم للغاية ستجد أن الموظفين هناك يأخذون 
استراحة غداء لمدة ساعتين. ومن الممتع للغاية 
الوجبة مثلما  أن ُتجرب أكثر من طبق في نفس 
ويتميز  كولومبو.  في  المحليين  السكان  تعود 
البحرية  باألطباق  بشهرته  السريالنكي  المطبخ 
ُتجربها مع  أن  المفيدة جًدا والتي ُيفضل  اللذيذة 
تناول  يمكنك  األصدقاء.  من  مجموعة  أو  العائلة 
الغداء في مطعم “منستري أوف كراب” الذي ُيديره 
يحتل  الذي  مونيداسا  دارش��ان  المشهور  الشيف 
وفي  آسيا.  طهاة  أفضل  قائمة  في   29 المرتبة 
المدينة،  هذا المطعم تناولت وجبتي األولى في 
بعد  وقضيت  الهولندي.  المستشفى  فناء  في 
الغداء بعض الوقت في التسوق، مع وعد بالعودة 

اليوم األول
تعزف  التي  المطاعم  أح��د  في  لالسترخاء  الحقًا 

الموسيقى الحية.

في المساء
توجهت بعد ذلك إلى متحف كولومبو، وهو مبنى 
استعماري رائع مصمم على الطراز اإليطالي العتيق. 
وُيحيط بهذا المبنى مجموعة أشجار مزدهرة في 
حديقة كامبل بارك الواقعة على الحافة الشمالية 
وهناك  كولومبو.  في  سينامون  حدائق  لمنطقة 
شاهدت المباني العظمية التي يعود تاريخها إلى 
التحف  وتعود  الميالد؛  قبل  عام   3000 حوالي 
الحقبة  إلى  المباني  بداخل هذه  الموجودة  األثرية 
البريطانية والبرتغالية والهولندية. وتتنوع الكنوز 
سبيل  على  األبنية  هذه  في  الموجودة  القديمة 
المثال ال الحصر بين مخطوطات النخيل القديمة 
األقنعة.  من  متميزة  وتشكيلة  الخزفية  والقطع 
وبعد ان تعرفت على هذه المعالم العريقة ركبت 
التوك توك إلى المتنزه المتميز الواقع على ممشى 
محاط بأشجار النخيل والمقاهي والمطاعم. وهناك 
المارة.  ومشاهدة  البحر  على  أجلس  أن  ق��ررت 
مزدحم،  غير  هناك  صغير  مقهى  وجدت  وبالكاد 
الوقت  من  لفترة  الموسيقى  إلى  فيه  استمعت 

قبل أن ينتهي يومي األول.
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تبتسم  وهي  التاكسي  حجز  مكتب  في  تقف  التي  كولومبو  سيدات  إح��دى  مع  لي  لقاء  أول  كان 
وتحييني بترحاب شديد. كنت متعبة قليًلا من السفر، لكني شعرت بقدر كبير من االنتعاش بعدما 
باللون  كولومبو  أرض  اكتساء  الطائرة  في  وأنا  الحظت  وقد  المنعش.  كوًبا من شاي سيالن  تناولت 
األخضر، وكم شعرت بسعادة غامرة ألنني سأقضي 48 ساعة في استكشاف هذه المدينة الساحرة. 
حديقة  وهي  غرين،  فيس  جالي  حديقة  على  نظرة  ألقي  أن  قررت  كولومبو  في  رحلتي  بداية  وفي 
حضرية تبلغ مساحتها 12 فداًنا وتمتد على مسافة 500 متر بطول الساحل الواقع في قلب المدينة. 
المكان  هذا  في  تسكن  أن  وستتمنى  الذهول  من  بحالة  ستشعر  الحديقة  هذه  في  تتجول  وعندما 
لألبد. وتشتهر كولومبو بقدر كبير من التاريخ العريق والمعالم المعاصرة الرائعة. تجمع هذه المدينة 
عدم  اكتشفت  رحلتي،  خالل  ومن  المميزة.  العالمية  الثقافة  وبين  المذهلة  الساحلية  المناطق  بين 
وجود تمييز على اإلطالق بين السياح األوروبيين وغيرهم من الجنسيات األخرى. وهناك استمتعت أيًضا 
التي قلما تجدها  المطاعم بكرم الضيافة والبشاشة  الغداء الشهية، ويشتهر أصحاب  بتناول وجبة 

في أي مدينة أخرى.

كتبته:  روبالي دين

يقين من  رحلة سياحية في كولومبو فكن على  قررت قضاء  إذا 
فريدة  ثقافة  على  فيها  تتعرف  رائعة  ترفيهية  بأجواء  ستستمع  أنك 

عظيم وتراث 

48 ساعة في

 كولومبو 

كولومبو غراند  سينامون 
بونغالو بليس  هافيلوك 

أماكن اإلقامة

يقع هذا الفندق 
في وسط المدينة، 

ويضم مسبحين 
في الهواء الطلق 

وسبا ومطعم يقدم 
41 طبًقا متنوًعا. 

وتشمل أماكن 
الجذب القريبة 

من الفندق مركز 
بوليفارد  كريستكات 

للتسوق، وقاعة 
مدينة كولومبو 

ومتحف سريالنكا 
الوطني.

الضيافة  بيت  يضم 
هذا سبع غرف 

موزعة على 
من  مستويين 

االستعمارية.  البيوت 

الغرف  تم تجهيز 
الكماليات  بجميع 

وكذلك  الحديثة 
الخشبية  األرضيات 

األصيلة  والتحف 

بيت  يقع  الحديثة. 
هذا  الضيافة 

الضجة  بعيدًا عن 
الحدائق  به  وُيحيط 

وحمام  الخضراء 
الهواء  سباحة في 

الطلق، وهو خيار 
جيد إلقامة هادئة.



السيلفي  صور  التقاط  بغرض  أيًضا  المحليين 
العديد  سوهو  ميدان  في  يوجد  السياح.  مع 
كل  معي  ك��ان  المرة  ه��ذه  لكن  المتاجر،  من 
بحاجة  أكون  لن  لذلك  إقامتي،  أثناء  أحتاجه  ما 
حلبة  إل��ى  توجهت  ذل��ك  وبعد  التسوق.  إل��ى 
التزلج على الجليد ألستمتع بلعبة التزلج التي 
الرتفاع  نظرًا  ملحوظ  بشكٍل  انتباهي  لفتت 
 30 على  تزيد  أنها  حيث  هناك  الحرارة  درجات 
ذلك  بعد  توجهت  ثم  النهار.  أثناء  مئوية  درجة 
تاريخ  حول  الوسائط  متعدد  عرض  لمشاهدة 

شاشات  ذات  كالتراما  سينما  في  العريق  مصر 
الكبيرة. العرض 

الشيخ  ش���رم  س���وق  ف��ي  ي��وم��ي��ن  قضيت 
وقًتا  وأخ��ذ  التذكارية  الهدايا  لشراء  القديم 
أمر  وهو   - ممكن  سعر  أفضل  على  للتفاوض 
وبعد  مسافر.  كل  به  يقوم  أن  أوص��ي  أن  أود 
ومعي  فيه  أقيم  الذي  المنتجع  إلى  عدت  ذلك 
والتوابل  التقليدية  الُدّقة  بتوابل  مليئة  حقيبة 
اللذيذة  التمور  من  والكثير  األخ��رى،  العطرية 
من  األصل  طبق  نسخة  إلى  باإلضافة  الطازجة 

وبعض  القديمة  المصرية  الجعران  خنفساء 
حاًرا  ترحيًبا  ولقيت  الثالجة.  مغناطيس  قطع 
منتجات  علّي  وع��رض��وا  المتاجر،  أصحاب  من 
واجهات  خارج  المعروضة  المنتجات  غير  أخرى 
م��ت��اج��ره��م. وق��د وض��ع��ت ال��م��الب��س وال��س��الل 
خ��ارج  بعناية  وال��ف��واك��ه  بالتوابل  المملوءة 
يتحدثون  الذين  السياح  تجتذب  التي  المتاجر 
الفتات  وجود  الحظت  العالم.  لغات  من  العديد 
من  خالية  ت��س��وق  تجربة  ق��ض��اء  إل��ى  ُتشير 

المتاعب في العديد من المحالت التجارية.
بجولة  القيام  احتمال  ذهني  إل��ى  وت��ب��ادر 
أحد  في  البدو  من  سياحي  مرشد  مع  مشي 
م��ن هذا  ف��ي وق��ت الح��ق  الشيخ  ودي���ان ش��رم 
األسبوع. لقد سمعت كيف تجتمع الرياح والمياه 
الناعم  ال��وادي  في  الحمراء  الحجرية  وال��رم��ال 
في  ال��وادي  هذا  ويقع  متر.   800 طوله  البالغ 
نفس اتجاه دير سانت كاترين، أحد مواقع التراث 
تشبه  التي  الجدران  ذو  لليونسكو  العالمي 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  الدير  ويشتهر  القلعة. 

الرموز  من  واسعة  بمجموعة  السادس  القرن 
مكتبة  في  الموجودة  والمخطوطات  الذهبية 
الدير. ويقع هذا الدير في جبل الطور الذي كلم 
اهلل فيه النبي موسى، مما يجعله مكاًنا مقدًسا 

في الديانة اليهودية والمسيحية واإلسالمية.
بضع  بعد  على  األحمر  البحر  من  وبالقرب 
يمكنك  سيناء،  صحراء  من  بالسيارة  دقائق 
الطبيعية  بالمناظر  واالستمتاع  الجمال  ركوب 
دراج��ة  رك��وب  يمكنك  أو  للصحراء.  الساحرة 
القريبة  القاحلة  األرض  داخل  جولة  في  رباعية 
لي  بالنسبة  أم��ا  السياحية.  المنتجعات  من 

سأستمتع بالسباحة مع األسماك. 

أماكن اإلقامة
فندق سافوي شرم الشيخ

يتمتع هذا الفندق الفاخر بخمسة 
حمامات سباحة مترامية األطراف 

وستة مطاعم وخمسة بارات. ويمكنك 
أيًضا لعب االسكواش والتنس في 
مالعب الفندق. يوفر الفندق رحالت 

الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية 
الرائعة.

السلطان حدائق  منتجع 
يتكون هذا الفندق من 520 غرفة 

مطلة على جزيرة تيران. ويضم الفندق 
ذو الخمسة نجوم خمسة حمامات 

سباحة، وسبع مناطق منفصلة لتناول 
الطعام تقدم المأكوالت العالمية 

وأفضل األطعمة الهندية، وأنشطة 
رياضية تشمل لعبة البولينغ، والجولف، 

واأللعاب الرياضية المائية. يحتوي سبا 
إليزيوم على حمام تقليدي وبه عالجات 

بالحجر الساخن وعالجات المساج.

يستوطن أكثر من 1,000 نوع 
من األسماك في محمية رأس 

محمد

الصفحة االفتتاحية: الصفحة المقابلة: منطقة لالستجمام 
على طول ساحل البحر األحمر؛ أعلى الصفحة: زائر يركب 

طائرة ورقية؛ يمين الصفحة: األسماك الملونة في الشعاب 
تحت الماء

ُتسير العربية للطيران 
رحلتين أسبوعيا بين 
بيروت و شرم الشيخ
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الصغيرة  الفضية  األسماك  بمشاهدة  استمتع 
التي تتألأل وتعكس ضوء الشمس، وهي تعوم 
وتنتقل للتو من مكان إلى آخر في مياه البحر 
مياه  حياتي  ط��وال  أقابل  لم  الدافئة.  األحمر 
البحر  مياه  مثل  الغوص  أثناء  وصافية  هادئة 
المنتجع  أن  الغريب  من  وليس  الجميلة.  األحمر 
بوجود  يشتهر  الشيخ  ش��رم  ف��ي  ال��م��ص��ري 
الذين يتمتعون  مجموعة كبيرة من الغواصين 

بدرجة عالية من الخبرة.
مترين  بعد  على  األحمر  البحر  في  شاهدت 
البرتقالية  المهرج  سمكة  ال��م��اء  سطح  م��ن 
بينما  جانبيها،  على  البيضاء  الخطوط  ذات 
تطفو سمكة أسد البحر ذات الفم المقلوب في 
منتصف المسافة، وتتمتع هذه السمكة بزعانف 
ألوان  مزدوجة اللون على شكل قوس. وتتنوع 
الشعاب المرجانية التي يتميز بها البحر األحمر 
الصغيرة،  األس��م��اك  بداخلها  يعيش  وال��ت��ي 
والتي تقع على بعد أمتار من الشاطئ. وقد بدا 
برامج  أحد  في  أعيش  وكأنني  المنظر  هذا  لي 
ما  بث  أريد  كنت  إذا  جيوغرافيك  ناشونال  قناة 
األشخاص  فإن  تلفزيون،  شاشة  على  اآلن  أراه 
لالستمتاع  شك  بال  سينظرون  يتابعونه  الذين 
من  األفضل  وجاء  البديع.  الطبيعي  بالمنظر 
أخذت  بعدما  المياه  هذه  في  نزلت  عندما  ذلك 
مركز  م��ن  استأجرتها  التي  ال��غ��وص  م��ع��دات 
الغوص في المنتجع الذي كنت أقيم به، وأثناء 
لمدة  الشاطئ  على  باالستراحة  قمت  الغوص 

دقيقتين وشربت الصودا المنعشة بالليمون.
وأث��ن��اء زي��ارت��ي ل��ه��ذه ال��م��دي��ن��ة ال��س��اح��رة 
البحر  في  بالقارب  ترفيهية  رحلة  إلى  انضممت 
استغرقت  التي  الرحلة  ه��ذه  وتهدف  األحمر: 
في  السالحف  مع  الغوص  لتجربة  واح��د  ي��وم 
محمية رأس محمد الوطنية، الواقعة عند طرف 
جنوب  منطقة  جبال  كانت  سيناء.  جزيرة  شبه 
لكن  المياه،  داخل  من  مرئية  القاحلة  سيناء 
مستجمين،  كانوا  المسافرين  زمالئي  معظم 
الصافية  السماء  بمشاهدة  ومستمتعين 
وهم مسترخين على المناشف الموجودة على 
النشاط  من  بحالة  وشعرنا  السفينة.  سطح 
للسباحة  المخصصة  أحذيتنا  بارتداء  قمنا  لذا 
لنتعرف  الماء  داخل  أرجلنا  ووضعنا  وجلسنا 

المدربون  أثبت  وقد  البحرية.  الحياة  على  أكثر 
مشاهدة  أجل  من  العميق  الغوص  في  براعة 
ال��م��رج��ان، وك��ان��وا ي��غ��وص��ون ب��س��الل��ة وه��م 
البحر.  حوريات  مثل  الغوص  زعانف  يحركون 
البحر  ثعبان  لمشاهدة  وجيزة،  لفترة  وتابعت 
الشعاب  بين  اختبائه  مكان  إلى  يذهب  وهو 
ال��م��رج��ان��ي��ة. وف���ي رح��ل��ة ال��ع��ودة إل���ى ش��رم 
رأس  محمية  أن  المدربين  أحد  أوض��ح  الشيخ، 
نوع من   1000 ألكثر من  ُتعتبر موطًنا  محمد 
األسماك. وقام الغواصين الذين يحرصون على 
رؤية حطام السفينة “دابل أس ثيستليجورم”، 
العالمية  ال��ح��رب  خ��الل  غرقت  سفينة  وه��ي 
داخل  بالغوص  محمد  رأس  محمية  في  الثانية 

لمشاهدتها. المياه 
وبعد ذلك قررت الجلوس في الهواء الطلق 
الشاي  من  كوًبا  الحتساء  سوهو  ميدان  في 
ومشاهدة  المحليين  السكان  مع  والدردشة 
السابقة  زياراتي  خالل  ومن  اآلخرين.  السياح 
هذا  في  الجلوس  أن  تيقنت  الميدان  هذا  إلى 
الوقت  بعض  لقضاء  شائًعا  أمًرا  هو  الميدان 
السكان  يفعله  م��ا  وه��ذا  تقليدية،  بطريقة 

أشياء يجب 
معرفتها

��قبل عام 1967، كانت 
شرم الشيخ خالية من 

المباني واستقطبت عدًدا 
من الصيادين الموسميين. 

وعلى الرغم من تزايد الفنادق 
والمنتجعات في العقود 

األخيرة، إال أن المخاوف البيئية 
تحد من ارتفاع المباني، مما 

يعني أنه ال يزال بإمكانك 
رؤية جبال شبه جزيرة سيناء 
أثناء اإلبحار في القوارب على 

الساحل.

��وإلى جانب كون مدينة 
شرم الشيخ وجهة سياحية 

شهيرة تجذب العديد من الزوار 
للغوص والغطس، فإنها 

أيًضا تستضيف المؤتمرات 
واالجتماعات االقتصادية المهمة.

الصفحة االفتتاحية: المناظر الطبيعية الصخرية في 
منطقة شرم المية؛ أعلى الصفحة المقابلة: شاطئ على 

طول البحر األحمر؛ أسفل الصفحة المقابلة: برج الساعة 
في المدينة؛ أعلى الصفحة: المظالت على الشاطئ؛ يمين 
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السياحي الجذب  الكثير من وسائل  الشيخ  مدينة شرم  يوجد في 
الشاطئ االسترخاء على  أو  البحر  أعماق  الغوص في  مثل 

كتبه: ستيوارت فورستر

مدينة الحياة 
شرم الشيخ

اســـــتـــــطـــــالعاســـــتـــــطـــــالع



البدء  إقامتي هناك، كنت متحيرة من  وخالل 
في  ال��م��وج��ودة  الفنية  األع��م��ال  على  بالتعرف 
من  مجموعة  يضم  ال��ذي  الفنون،  دارة  غاليري 
والفنانين  عام  بشكل  العرب  الفنانين  أعمال 
متحف  بزيارة  أبدأ  أن  أو  خاص.  بشكل  األردنيين 
من  مجموعة  يضم  ال��ذي  الملكي،  ال��س��ي��ارات 
الخاصة  النارية  والدراجات  الكالسيكية  السيارات 
بالمجموعة الشخصية للملك حسين. وإذا نظرنا 
إلى تاريخ الفن العريق في المنطقة العربية أو إذا 
الجميلة  روائع السيارات  ألقينا نظرة على بعض 
مضت،  س��ن��وات  ع��دة  إل��ى  تاريخها  يعود  التي 
فسنجد أن هناك الكثير من األشياء التي يمكن 

االستمتاع بالتعرف عليها.
أكثر  بالتعرف  فرحتي  حول  محادثاتي  وترتكز 
ذلك  وك��ان  المحليين،  السكان  شخصية  على 
في  حيوًيا  موقًعا  تحتل  التي  المقاهي  داخ��ل 
المقاهي  األردنيين. وعندما تذهب إلى أحد  حياة 
الكنافة  حلوى  تتذوق  أن  يجب  هناك  الشعبية 
اللذيذة، وهي حلوى من عجينة ممزقة محشوة 

بكريمة الجبنة ومغمورة في عسل الِقطر.

األردن��ي  المطبخ  تجربة  في  ترغب  كنت  إذا 
سفرة  مطعم  إلى  الذهاب  فيمكنك  التقليدي، 
الرينبو.   شارع  في  قديمة  فيال  داخل  يقع  الذي 
طبق  وه��و  المنسف:  طبق  ب��ت��ذّوق  وأنصحك 
مكون من لحم الضأن التقليدي، المطبوخ في 
األرز.  مع  تناوله  ويفضل  الرائب،  اللبن  صلصة 
يمكنك  الطبق،  ه��ذا  من  قضمة  تناول  وبعد 
والمحشوة  المقلية  الكروكيت  أو  الكبة  تجربة 
باللحم البقري المفروم والبصل والصنوبر، وكل 
تتناول  أن  وبعد  باليدين.  تؤكل  األطباق  هذه 
ترغب في كتابة  بأنك  المأكوالت ستشعر  هذه 

قصائد شعرية في براعة هذا المطبخ المحلي.
ولهضم هذه الوجبة الثمينة، يمكنك السير 
تنتشر  التي  الجميلة  الحجرية  الفيالت  نحو 
أشخاص  ب��ي  ويحيط  ق���زح.  ق��وس  ش���ارع  ف��ي 
نزهة  في  خرجوا  أنهم  يبدو  أنيقون،  محليون 
ينم  متجدد  بشعور  أشعر  وهناك  مسائية، 
سريًعا  تتقدم  التي  المدينة  لهذه  تقديري  عن 
بماضيها  االهتمام  جانب  إلى  العولمة،  لُتجاري 

العريق. 
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أعلى الصفحة المقابلة: كنيسة قديمة في القلعة؛ أسفل 
الصفحة المقابلة: المسرح الروماني؛ أعلى الصفحة: يد 

هرقل المنحوتة من الحجر

ُتسير العربية للطيران 
رحالت يوميا من الشارقة 

إلى عّمان

رحلة لمدة يوم 
 واحد

إذا كان لديك يوم واحد إضافي في 
رحلتك إلى عمان، فيمكنك إجراء 

زيارة إلى منطقة جرش. وتشتهر هذه 
المنطقة باآلثار اليونانية الرومانية 

ذات األسوار ويعود تاريخها إلى العصر 
البرونزي، وتستغرق الرحلة لهذه 

المنطقة 45 دقيقة للوصول إلى 
هناك من عمان. إن جرش التي عرفت 

بقلعتها وأغوراها وأحواض االستحمام 
وحتى قوس هادريان الذي يعود 

تاريخه إلى القرن الثاني.
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في بداية زيارتي للعاصمة األردنية عّمان كنت في 
الخيالية  القصص  على  للتعرف  التشوق  غاية 
الرئيسية  السياحية  المعالم  حول  المنسوجة 
والبحر  التاريخية،  البتراء  األردن مثل منطقة  في 
الميت الرائع، والمناظر الطبيعية الصحراوية في 
وادي رم، فهذه األماكن األسطورية تستحق الزيارة 
تاريخية  بشخصية  عّمان  تتمتع  واالستكشاف. 
فريدة، وتستحق عن جدارة أن تكون ضمن قائمة 
واالستجمام.  السفر  لمحبي  السياحية  الوجهات 
حتى لو كنت قد ذهبت إلى هذه العاصمة قبل 
هذه  فيها  ت��زور  م��رة  كل  في  فستتعرف  ذل��ك، 
المدينة على المزيد والمزيد من المعالم التاريخية 

العريقة والمزينة باألطالل األثرية القديمة.
تشتهر القلعة، التي تضم أعمدة معبد هرقل 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  األموي  والقصر  الروماني 
في  تلوح  التي  العظيمة  بقبابها  الثامن،  القرن 
سماء عّمان. وُينصح في البداية باصطحاب مرشد 
سياحي عند زيارة األماكن التاريخية القديمة، حيث 
العريقة  األماكن  تاريخ هذه  الكثير عن  يعرف  أنه 
المرافق  السياحي  المرشد  أشار  وقد  منك.  أكثر 
أحد  تفاصيل  توضح  بالحجر،  منحوتة  يد  إلى  لي 
االهتمام  فيه  ك��ان  وق��ٍت  في  الرائعة  المعابد 

بالتفاصيل هو السمة المميزة.
في  تضعها  أن  يجب  أخ���رى  ق��اع��دة  ه��ن��اك 
أثناء استكشافك للقلعة فالمتحف ال  حسبانك 
يقدم لي عرضًا بصرًيا عن اآلثار التاريخية وحسب، 
التاريخية  الفترات  إلى  أعمق  أيًضا نظرة  يوفر  بل 
االستمتاع  إل��ى  أي��ًض��ا  وستحتاج  المختلفة، 
بالمناظر الخالبة للمدينة. وستجد في كل مكان 
بالحجر  المصممة  المآذن  من  مجموعة  هناك 
الرملي وكتل من الحجر الجيري. وستتيقن بعد 
من  الرغم  على  مدينة،  على  خاطفة  نظرة  كل 
في  راسخة  ج��ذوًرا  تمتلك  أنها  العريق،  تاريخها 

الحياة المعاصرة.
تعتبر األسواق مؤشًرا جيًدا على حاضر المدينة، 
التجارية  المجمعات  إلى  فقط  أشير  أن  أقصد  وال 
فعلى  فقط.  الخيزران  لبيع  هناك  تنتشر  التي 
عربية  سوق  في  تتجول  عندما  المثال،  سبيل 
وبالنسبة لي  بالحياة.  نابضة  شعبية، ستجدها 
األس��واق  ش��وارع  من  العديد  في  بالتجول  قمت 

من  معيًنا  نوًعا  تبيع  ما  غالبا  والتي  الشعبية، 
المنتجات، وهناك ُيحاول الباعة جذب المتسوقين 
لشراء بضائعهم لذلك أغادر السوق في كل مرة 
وأنا ُمحملة بعدة أكياس مليئة بالتوابل، والبخور، 
تكفي  التي  المطرزة  األوش��ح��ة  من  ومجموعة 
أرتديها لتزين كافة مالبسي، باإلضافة إلى  لكي 
الملونة،  الصحراء  ورمال  الميت،  البحر  منتجات 
المصنوعة  والمنحوتات  العتيقة،  القهوة  وأواني 
القبلّية  الخناجر  وحتى  ال��زي��ت��ون،  خشب  م��ن 
المصنوعة يدويًا التي سعدت عندما وجدتها ُتباع 

في السوق.
يجب  التي  األخ��رى  الرئيسية  المعالم  وم��ن 
الذي تم  الروماني  المسرح  زيارتها في عمان هو 

ستة  من  المسرح  هذا  ويتكون  بدقة،  تصميمه 
في  الثاني  القرن  إلى  تاريخه  ويعود  مقعد،  آالف 
العصر الروماني، عندما كانت هذه المدينة ُتعرف 
باسم فيالدلفيا. عندما تكون في الهواء الطلق، 
زيارة  عليك  يجب  التاريخية،  األماكن  في  وتتجول 
الرائعة،  األثرية  الكنوز  فيه  وستجد  األردن  متحف 
 1250 عام  إلى  تاريخها  يعود  التي  والتماثيل 
التماثيل  أق��دم  من  تعتبر  والتي  الميالد،  قبل 
أيًضا  المتحف  هذا  يعتبر  اإلطالق.  على  البشرية 
رحلتك  في  التالية  جوالتك  لتمهيد  جيًدا  مكاًنا 
لفائف  موطًنا  المتحف  هذا  وُيعتبر  األردن.  داخل 
البحر الميت وعظام الحيوانات التي يعود تاريخها 

إلى 1.5مليون عام.

صفحة االفتتاح: القلعة؛ أعلى الصفحة المقابلة: المظالت 
فوق الشارع؛ أسفل الصفحة المقابلة: أواني الزهور 
الملونة؛ أعلى الصفحة: ساللم متعدد األلوان؛ يسار 

الصفحة: بائع فاكهة

تتمتع عّمان بشخصية 
تاريخية فريدة تستحق أن 

تعرفها



كتبته:  سونيا نزاريث

بجانب يحيا  الذي  العريق  بتاريخها  عّمان  تعرف 
العصرية الحياة  مظاهر 

مدينة الماضي
والحاضر

اســـــتـــــطـــــالع



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

الطين السطح عن طريق طبقات من  إلى  األرض طريقه  تحت  الموجود  الغاز  يجد  البراكين عندما  تتشكل هذه 

بركان الطين عادة ال يزيد ارتفاعه أكثر 
من 700 متر

ع��ن  ن��ات��ج��ة  ل��ي��س��ت  ال���ب���راك���ي���ن  ه����ذه  ألن 
ت��ك��ون ح���ارة، فإن  االن��ص��ه��ار، ف��ب��دالً م��ن أن 

التجمد درجة  من  أعلى  غالبًا  ٣درجتها  ٢ ١
اذربيجان الطينية،  البراكين 

بركان   1000 من  أكثر  أن  المعروف  من 
العالم،  أنحاء  جميع  في  موجود  طيني 

منها 400 في أذربيجان تقريَبا

إســـتـــطـــاع 

الــتــجــربــة
ـــاف ـــش ـــك ـــت إس

عـــطـــات  \\
 \\
 \\
 \\
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حسين  لعويس  الثانية  الطبيعة  التنوع  ُيعد 
والتصوير  األفالم  مجال  في  عمل  فنان  بصفته 
والتركيب  وال��ن��ح��ت  وال��رس��م  ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
أعماله  خ��الل  م��ن  حسين  ويسعى  والشعر. 
الفنية إلى استكشاف تطور الهوية، واأليقونات، 
إلى  جيل  من  األخ��رى  والموضوعات  واألساطير 
في  الناجحة  أعماله  ُعرضت  وقد  التالي،  الجيل 
جميع أنحاء الهند وعلى الصعيد الدولي أيًضا.

ما الشيء الذي ألهمك لتصبح فناًنا؟
ن��ش��أت وس���ط ع��ائ��ل��ة ف��ن��ي��ة، ل��ذل��ك ك���ان من 
الصور.  خالل  من  نفسي  عن  أعبر  أن  الطبيعي 
التي  التصويرية  القصص  أروي  أن  أحب  وكنت 
جهازي  خالل  من  نظري  وجهة  أوصل  تجعلني 
المحيط  للعالم  البصري  الوسيط  كان  ال��ذي 
بي. وقد حفزني والدي (الرسام الدولي الشهير 

صورة عاكسة للزمن
أن  يجب  الفنانين  بأن  والنحات عويس حسين  الرسام  يؤمن 
القادمة األجيال  تشاهدها  لكي  واقعهم  عن  صوًرا  يرسموا 

دوليا إم إف حسين) ونمى فضولي لكي أدخل 
هذه المجال بجرأة.

متخصص  تدريب  أو  دراســة  أي  تلقيت  هل 
في الفن؟

السير  م��درس��ة  ف��ي  الجميلة  الفنون  درس��ت 
ساعدت  كما  مومباي.  في  للفنون  جي  جي 
األسطوري  الفنان  أعمال  على  كمتدرب  تجربتي 
بالكبيرن  وروب��رت  بوبال  في  سواميناثان  ج. 
ثقل  على  نيويورك  ف��ي  الطباعة  ورش��ة  ف��ي 
باستكشاف  ذل��ك  ل��ي  سمح  فقد  موهبتي. 
اآلن جزًءا ال  والتي أصبحت  المختلطة،  الوسائط 

يتجزأ من عملي.

تعتمد  والذي  قلبك  إلى  األقرب  الفن  ما هو 
عليه في تنفيذ أعمالك اإلبداعية؟

مًعا  وجمعها  المختلفة  الوسائط  تجربة  أحب 
أرى  أحياًنا.  بمفردها  أو  مختلفة  مجموعات  في 
ورس��ام  قصص  وراوي  خ��رائ��ط،  رس��ام  نفسي 
يعتبر  ه��ذا.  عصرنا  ف��ي  البصرية  للمعاجم 
المختلفة وتجميعها في  التجريب مع الوسائط 
أعمال  إلنشاء  أساسًيا  أمًرا  مختلفة  مجموعات 
المعقدة  المشكالت  عن  ُيعبر  بصري  طابع  ذات 
التي أحاول معالجتها من خالل تجاربي الفنية.

الذي  الفني  للعمل  موضوًعا  تختار  كيف 
تبتكره؟

أن  يجب  فني  عمل  ابتكار  عملية  أن  أعتقد 
واحد  مجال  يوجد  حيث  عاملين،  من  تتكون 
قانون  يحدده  واللوجستية،  النحوية  للقضايا 

الصورة: عويس حسين؛ الصفحة المقابلة: مجموعة 
متنوعة من إبداعات الفنان

في  للنظر  آخر  جانب  هناك  ثم  الوسيلة؛  هذه 
الشخصية والذي يحدد اتجاه العاطفة والسلوك 
األمر،  واللغة. لقد قضيت حياتي في شحذ هذا 
الذي يعمل كجسر أو قناة بين هذين المجالين 
السياقي  ال��خ��ط��اب  م��ن  بيئي  ن��ظ��ام  لخلق 
عند  لأليقونات  استخدامي  بشأن  المتماسك 

المفهوم. نقل 

أٍي من أعمالك اإلبداعية ُتفضل، ولماذا؟
فريد  بطابع  أب��ت��ك��ره  فني  عمل  ك��ل  يتمتع 
ولكن  خ��اص��ة،  ظ��روًف��ا  يحكي  ألن��ه  ن��وع��ه  م��ن 
إل��ى اخ��ت��ي��ار ع��م��ل ف��ن��ي واح��د،  إذا اض��ط��ررت 
باستخدام  ابتكرته  الذي  األخير  عملي  فسأختار 
انجذاًبا  أكثر  نفسي  وج��دت  لقد  الصناديق. 
رمز  هي  فالصناديق  المختلطة.  الوسائط  إلى 
أن  وج��دت  لقد  ال��ذاك��رة.  ومستودعات  الرحالت 
للموضوعات  مقنعة  استعارة  هي  الصناديق 
حول  ت��دور  التي  واألف��ك��ار  أتابعها؛  كنت  التي 
أصبحت  والتي  والتشريد،  والهوية  ال��ذاك��رة 
العمل  إن  األخير.  لعملي  الجوهرية  المفاهيم 
النحت  مهرجان  في  حالًيا  بعرضه  أقوم  الذي 
السويسري السابع الذي يعقد كل ثالث سنوات 
صناديق  سبعة  شكل  اتخذ  قد  راج��از  ب��اد  في 
فيديو  بأشرطة  رأس��ًي��ا  مكدسة  الصلب،  من 

محفوظة داخلها. 

م��ق��اب��ل��ة



الغرف خدمة 

أتامو تريهاوس
أتامو، كينيا

يقع هذا الفندق على امتداد شاطئ أتامو الخالب، أمام حدائق 
المرجان في الحديقة البحرية. وألن الفندق مبني على مستوى 

عاٍل من األشجار، فإن الهندسة المعمارية الفريدة توفر إطاللة 
بانوراما بزاوية 360 درجة لساحل المحيط الهندي على جانب 

واحد والغابات األصلية من جهة أخرى. يتم ترتيب غرف بيت األشجار 
في برجين والتي تشمل أيًضا مناطق متعددة لتناول الطعام 

وصالة على السطح. 

T: +254 712 8100555

www.treehouse.co.ke

سلطانة الوليدية
الوليدية، المغرب

يقع هذا المنتجع على حافة بحيرة الوليدية ذات األهمية 
البيئية الكبيرة والتي تشتهر بمزارع المحار وقطعان طيور 
النعام الوردي. يقع البيت الشجري في شجرة أمام البحيرة، 

وبه وسائل راحة من فئة الخمس نجوم وإطاللة بانورامية 
على البحيرة. تم تعزيز أجواء التأمل بجدران عازلة للصوت، 

ووسائل راحة للنزالء مثل التكييف وسرير كبير الحجم وخزنة 
ومدفأة ولوحات.

T: +212 5233 66595

www.lasultanahotels.com

مناظر 
خالبة

إطاللة على 
المحيط

ذا هيداوت سيجيريا
كيمبيسا، سريالنكا

يوفر هذا المنتجع العائلي إطالالت خالبة على حقول األرز وصخرة 
سيجيريا. وتضم مجموعة من بيوت األشجار المتشابكة مع فروع 

الشجرة الرئيسية. ويقع المنزل الشجري بين أوراق أشجار الموز وأشجار 
الخيزران، ويتكون المنزل الريفي الكبير من غرفتي نوم للعائالت أو 
للمجموعات الكبيرة. يقدم المطعم المأكوالت السريالنكية األصلية 

المصنوعة محلًيا من المكونات التقليدية.

T: +94 77 771 6088

www.sigiriyahideout.com

حالة من 
التأمل
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هذه  غرف  في  عطلتك  واقضي  الطبيعة  وسط  االستجمام  بتجربة  استمتع 
الخضار وسط  الواقعة  الفنادق 

عطلة وسط الطبيعة



وقفة في مدينة: نيروبي
تعّرف 

الثقافة الكينية
تعرف على التنوع الثقافي 

الغني للبالد من خالل 
القيام بجولة في مناطق 

الجذب السياحي لمشاهدة 
ورش عمل الخرز، ومسبك 

فن الحياة البرية الذي ينتج 
األواني اليدوية المعدنية.

تذوق 
المطبخ الدولي

استمتع بتذوق المأكوالت 
الرائعة،  العالمية 

الكالسيكية  واألطباق 
مثل السمبوسك 

بالكزبرة وجبن الفيتا في 
مطعم تاليسمان على 

طريق نغونغ.

استكشف
محمية الزراف

استمتع بخوض تجربة 
رائعة وقم بأنشطة 

ممتعة في مركز 
جيراف الذي يحمي زرافة 

روثشيلد المهددة 
باالنقراض.

شاهد
المتحف الوطني

يقع في مبنى عريق 
وسط مساحات خضراء 

رائعة، ويضم عدة 
معروضات من بينها 

مالبس كالينجين الفريدة، 
وخريطة فسيفساء كينيا 

المصنوعة من الفراشات.

airarabia.com
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12 ساعة

1

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

بينيتنتس

يحدث هذا التكوين 
الثلجي الفريد في 

االرتفاعات العليا عندما 
يتحول ضوء الشمس إلى 

بخار ماء مباشرة. يأخذ 
الجليد شكل شفرات 

رقيقة وممدودة من الثلج 
أو الثلج المتصلب الذي 

يكون في شكل عناقيد. 
تتراوح التكوينات الجليدية 

في ارتفاعها من بضعة 
سنتيمترات إلى مترين في 
المتوسط، كما تنمو في 

المناطق المغطاة بالثلوج 
والجليد في منطقة جبال 
األنديز الجافة التي تمتد 
بين تشيلي واألرجنتين.

يطلق على الطريق 
إلى هذه المحطة اسم 

H2O، ويقع على 

مسافة 31.5 كم 
تقريًبا، بارتفاع 2,113 

متر للوصول إلى جبل 
آراغاتس التي تقع على 

ارتفاع 3,199 متر.

1

خينلوغ يولو،
أذربيجان

يقع هذا الطريق الجبلي 
الخالب على ارتفاع 

2,000 متر. تم نحت 

هذا الطريق الوعر من 
الحجر، وفي بعض األماكن 
كان الطريق ضيًقا بدرجة 

ال تستمر سمح بمرور 
سيارتان جنًبا إلى جنب.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان 
الكهوف 
الُمضيئة 

الرائعة

آراغاتس محطة
أرمينيا البحث، 

القراءة

قائمة الموسيقى  ستطرح مغنية البوب األمريكية أريانا غراندي في 20 
يوليو، رابع ألبوم استوديو لها بعنوان “سويتنر”. وقالت المغنية إن األلبوم 

يشتمل على رسائل ُمحفزة أكثر من ألبوماتها السابقة. وتتشارك في 
ألبومها مع المغني فاريل ويليامز لتطوير أغانيها بشكل جديد.

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

يطرح المؤلف 
األمريكي براد ثور 

 A Thriller” كتاب
 “ Spymaster:
 Scot من سلسلة
Harvath، في 3 

يوليو.

طرائف –  لعب رود شخصيًة 
“جورج” ثالث مرات في 

3 أعمال مختلفة وهي: 
موضوع اعجابي (1998)، 

كيف تعرف (2010) وفيلم 
حب السفر (2012). قام 

ببطولة الفيلم األول والثالث 
مع جينيفر أنيستون.

بحيرة ناترون،
تنزانيا

توجد في تنزانيا بحيرة فريدة من نوعها، تسمى بحيرة ناترون تقع على بعد 
حوالي 58 كم ويقدر عمقها بما يقرب من 50 سم. يمكن أن تصل درجة حرارة 

المياه في هذه البحيرة إلى 60 درجة مئوية، كما أنها مياه قلوية كاألمونيا 
النقية، بسبب كربونات الصوديوم والمعادن األخرى التي تتدفق إلى البحيرة 
بفضل بركان أول دوينيو لينجاي المجاور. من يونيو إلى نوفمبر من كل عام، 

يستقر أكثر من ثاثة مايين طائر فامنجو في هذه البحيرة، لُيضفي على 
البحيرة منظًرا رائًعا للحياة البرية في منطقة شرق أفريقيا.

تحت العدسة

تشارليز ثيرون
أخر األعمال – يؤدي النجم بول رود بطولة فيلم الرجل 

النملة والدبورة، والذي يأتي في أعقاب فيلم كابتن 
أمريكا: الحرب األهلية. تحاول شخصية سكوت النغ 
الموازنة بين الضغوط العائلية والقتال إلى جانب 

الدبورة، وهي شخصية جديدة.

االقتباس – “لدي القدرة على العمل، والسير في الشارع 
دون أن يزعجني أحد، ألن معظم الناس ال يعرفون من أنا.”

ميالد أرثر أش

 ولد العب التنس آرثر
 آش في ريتشموند، 
فيرجينيا، بالواليات 

المتحدة األمريكية. فاز 
في بطولة الواليات 
المتحدة المفتوحة 

عام 1968، وهو العام 
األول الذي تمكن فيه 

المحترفين والهواة 
من منافسة بعضهم 
البعض في الفعاليات 
الرياضية الكبرى. يزين 

اسمه االستاد في 
مركز بيلي جين كينج 

الوطني للتنس في 
فالشينج ميدوز، نيويورك، 
الموقع الرسمي لبطولة 
الواليات المتحدة المفتوحة.

تطبيق رائع للسفر 
على الطريق، ويشير 

إلى كل مخرج على 
الطريق السريع 

ومحطات الوقود 
والمطاعم وأجهزة 
الصراف اآللي. كما 
سيشير إلى توافر 

المطاعم والخدمات 
المفضلة على طول 

الطريق.

تطبيق  
السفر

يوم في 
التاريخ

10 يوليو 1943

iExit
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المكان: تساغكادزور، أرمينيا
يهدف هذا المهرجان إلى التنمية الثقافية والعالقات الودية بين الجنسيات 
المختلفة. وتشمل الفعاليات األغاني والرسم والعروض الموسيقية، وُتجري 

هيئة محلفين محترفين تقييم العروض.
eaff.eu

14 - 20 يوليو

مهرجان '' الكوكب السعيد '' الدولي

9

المكان:  بانيا لوكا، البوسنة والهرسك
يشجع هذا المهرجان منذ عام 2005 على تنوع الثقافة المحلية من 

خالل إحياء العادات التقليدية والثقافة والمطبخ المحلي، إلى جانب األغاني 
والموسيقى التي يشارك بها السكان المحليون واألجانب.

www.kozaraethno.com

المكان: تبليسي، جورجيا
يجمع هذا المهرجان بين الموسيقى الشعبية والتقليدية الحديثة 
والمعارض التي تطرح الحرف اليدوية الشعبية والمنتجات الطبية 
التقليدية والمأكوالت واأللعاب الشعبية لتعزيز التراث المحلي. كما 
تقام أثناء المهرجان حفالت موسيقى الروك.
www.artgeni.ge

المكان: طهران، إيران
يجمع هذا الحدث الرئيسي في صناعة ألعاب الفيديو بين أشهر 

المذيعين، وأكثر من 100 شركة، ومجموعة من الناشرين الدوليين 
و2,300 مطور ألعاب من جميع أنحاء العالم.

www.tehrangamecon.com

5 – 6 يوليو

مهرجان ألعاب طهران

حتى 3 يوليو

مهرجان كوزارا إثنو

8

13 - 21 يوليو 

مهرجان أوديسا السينمائي الدولي

المكان: كييف، أوكرانيا
يهدف هذا المهرجان إلى دعم وتطوير التصوير السينمائي 
األوكراني، كما أن المهرجان ُيعتبر بمثابة منصة عرض أولية حصرية 
ألفالم وورش عمل كبار السينمائيين العالميين في جو احتفالي.
www.oiff.com.ua

  حتى 29 يوليو   

نجوم الليالي البيضاء 2018

المكان: سان بطرسبرج، روسيا
يضم هذا المهرجان للموسيقى والمسرح أكثر من 200 عرض وحفلة 
موسيقية، بما في ذلك األوبرا والباليه والعازفون ، سيمفونيات الموسيقى 
الكالسيكية ، وورش العمل اإلبداعية لمصممي الرقص.
www.mariinsky-theatre.com

حتى 26 يوليو

مهرجان لوكا الصيفي

المكان: لوكا، إيطاليا
يقام هذا المهرجان الموسيقي على مسارح تاريخية مثل ساحة نابليون 
وساحة سان مارتينو وميدان أمفيسيتر. ومن بين الفنانين المشاركين 
ليني كرافيتز، وجيمس تايلور، ونورا جونز، وغيرهم.
www.summer-festival.com

8 - 15 يوليو

آرت جين 2018

20 - 21  يوليو

مهرجان الهدوء

المكان: بودروم، تركيا
يقدم هذا المهرجان 24 ساعة من الموسيقى على مدار يومين مع عروض 

موسيقية حية على مختلف المراحل واألنشطة الترفيهية ومشروبات 
الكوكتيل اللذيذة.

www.chilloutfest.com



القائمة المختصرة 
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العام هذا  من  يوليو   14 في  جاغاناث،  لإلله  المخصص  للمركبات  السنوي  المهرجان  سيقام 

يعرف جاغاناث، اإلله الرئيسي 
للمهرجان برب العالم أيضا

والية  في  بالمهرجان  أيضا  االحتفال  يتم 
المجاورة الهند  في  أوديشا 

يمنح  الرب  عربة  حبال  لمس  أن  يعتقد 
المصلين على  البركة 

بنغاديش داكا،  ياترى،  رات 



8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

12  خدمة الغرف
اقضي عطلتك في أحد هذه 
الفنادق التي تضم غرف 
شجرية

14  مقابلة
يرى عويس حسين بأن 
الفنانين يجب أن يرسموا 
صوًرا عن واقعهم لكي 
تشاهدها األجيال القادمة

18  مدينة الماضي 
والحاضر
تذخر عّمان بتاريخها العريق 
الذي يحيا بجانب
مظاهر الحياة العصرية

44  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

46  خريطة 
وجهات العربية للطيران

36  انسجام مع الزمن
ُتعتبر يريفان واحدة من أقدم المدن المأهولة 

بالسكان في العالم، وتتميز بالتعايش 
السلمي بين الماضي والحاضر

24  السباحة مع األسماك
اغطس في أعماق البحر أو استجم 

على شواطئ شرم الشيخ

30  48 ساعة في كولومبو
تقدم العاصمة سريالنكا ثقافة فريدة 
وتراث عريق
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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 services to various airline partners globally. We create, 

source, licence and curate content tailored to passenger demographics. 

Customized content through multiple channels onboard. 

lasting 
relationships

complete 
solution

global sales 
network

quality control

`

cost savings

aeroplay labTM

SEE YOU IN BOSTON
BOOTH NO #105 Set up a meeting: team@aeroplaymedia.com 



48  ساعة في كولومبو

تقدم العاصمة سريالنكا ثقافة فريدة 
وتراث عريق

مدينة السياحة و اإلستجمام, شرم الشيخ
اغطس في أعماق البحر أو استجم على 

شواطئ شرم الشيخ
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