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A CITY OF GARDENS
 With a third of its territory cloaked
 in green, Almaty is a spectacularly
beautiful destination

A BREATHTAKING JOURNEY
 The picturesque Georgian capital
offers something for every traveller
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A CITY OF GARDENS
 With a third of its territory cloaked
 in green, Almaty is a spectacularly
beautiful destination

A BREATHTAKING JOURNEY
 The picturesque Georgian capital
offers something for every traveller

Happy reading,

editorial team 

nawras

Dear Readers,

This month, we travel to Sharjah (page 20), a beautiful 

emirate that offers experiences as diverse as marine 

heritage, sumptuous Bedouin cuisine and a ferris wheel 

ride you will remember for life! On page 26, we take 

you to Tbilisi, the picturesque capital of Georgia that 

ticks most boxes on the wish list of a traveller, such as 

architecture, nature and culinary delights. We head to 

Almaty (page 32), the ‘garden city’ in Kazakhstan that is 

a sea of green amidst beautiful mountains. We also go 

to Izmir (page 38), the Turkish city that lives the slow, 

easy life with the belief that development and respect for 

nature go hand in hand. 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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The first horse race in Dubai 
was held in October 1981 at the 
Camel Track

In March 1992, the Dubai Racing 
Club, the nodal body for horse 
races, was formally inaugurated

The first edition of the Dubai 
World Cup was held in 1996 at the 
Nad Al Sheba Racecourse

duBAi worLd cup, duBAi

1 2 3
This is an annual horse race held in the Emirate of Dubai

the short List



events 
cALendAr

Where: Kiev, ukraine
Based on a novel by Mikhail Bulgakov, this two-act 

ballet-phantasmagoria is a tale about the visit of the 

devil to the former Soviet Union.

www.opera.com.ua

Where: Kerala, India
In this festival, decorated elephants parade 

majestically as a tribute to the resident deity of the 

Kodimoottil Bhagavathy temple, along with a host of 

cultural programmes on the temple premises.

www.keralatourism.org

march 1

Lumbini Peace Marathon 2018

march 3

The Master and Margarita

march 4

Parippally Gajamela

airarabia.com
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Where: Cairo, egypt
This three-week festival brings the spotlight to 

downtown Cairo, with music and dance events as 

well as art, film and literature programmes. 

www.d-caf.org

march 8 - 29

D-CAF

Where: Forsyth, Georgia
An event for the family, this features an arts-and-crafts 

show, a children’s fair, sporting tournaments, mouth-

watering foods, and other activities.

www.forsythiafestival.com

Where: sharjah, uae
This event brings together legends of the Arabic 

classical music world, performing together in a 

unique concert experience.

almajazamphitheatre.ae

march 10 - 11

Forsythia Festival
march 16

Nawal El Kuwaitia & 
Abadi Al Jawhar Concert

airarabia.com
11

events

Where: Muscat, oman
Originally staged by renowned stage director 

Maestro Franco Zeffirelli, this is based on the true 

story of the irony in the life of a theatre clown.

rohmuscat.org.om

march 15 - 17

Pagliacci Opera by 
Ruggero Leoncavallo

Where: Bahrain, Kingdom of Bahrain
The third edition of ArtBAB, among Bahrain’s 

foremost contemporary art fairs, seeks to attract 

international galleries and promote local artists.  
artbab.com

march 15 - 18

Art Bahrain Across Borders

Where: Kudan, nepal
This annual event marks the homecoming of the 

Buddha after his enlightenment in Bodh Gaya.

www.welcomenepal.com
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snApshot

12 hours

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

Formed under the 

twisted layers of 

rock at the bottom 

of the Aezkoa 

valley, its unique 

formations and 

rich colours make 

it a must-see for 

adventure seekers.

1

This stunning ice 

cave was formed by 

hot springs flowing 

through glaciers, 

whose melting in 

recent years has 

given the icy ceiling 

a texture and 

thinness that lets 

light shine through.

2

NEW RELEASE – Red Sparrow is an 

upcoming American spy thriller that tells the 

story of a Russian spy (Jennifer Lawrence) 

who falls  for a CIA officer (Joel Edgerton) 

and considers becoming a double agent.

ThE QUOTE – “I’m grateful I don’t have 

to worry about money and I can live very 

freely and do something I love and get paid 

very well to do it.”

TrIVIa – her heritage 

combines American, 

English, German, 

Irish, Scottish, and 

a remote French 

influence. She credits 

being born in the 

south (Louisville, 

Kentucky) with her 

“laidbackness”.

KAMChATKA 
CAvE, RUSSIA

At an altitude of 

11,000 feet above 

sea level, Magnetic 

Hill is one of the 

must-see sites 

on the way to 

Leh. It is said to 

have magnetic 

power that can 

pull a car towards 

itself even when 

the ignition is 

off.  It is a thrilling 

experience, but 

in reality, it is only 

an optical illusion 

caused by the 

pull of gravity. 

Magnetic Hill is 

one of the world’s 

recognised  

gravity hills.

1
MINUTE

GUIDE TO
MAGNETIC hIll,
 lADAKh, INDIA

CUEvA DE
ARpEA, SpAIN

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

Focus on

Jennifer Lawrence

2 Ways
to explore  

Unusual 

Caves

A spectacular visual treat awaits flyers over Western Australia: a series 
of lakes in a bright shade of bubblegum pink, amidst emerald-green 
woodlands surrounded by the deep blue Southern Ocean. A delight 
for the eyes, Lake Hillier was first discovered in 1802 by navigator 
and cartographer Matthew Flinders, who wrote about it in his journal. 
Scientists suggest its unique colour might be due to the presence of 
the Dunaliella salina microalgae, which produce carotenoids, a pigment  
also found in carrots. Another theory says the colour is due to halophilic 
bacteria in the salt crusts, with a third explanation being a reaction 
between the salt and the sodium bicarbonate in the water.

Day IN 
HIsTORy

March 4, 
1678

Antonio Lucio 

Vivaldi was an 

Italian Baroque 

composer, 

virtuoso violinist, 

teacher and 

cleric. He is 

recognised 

as one of the 

greatest Baroque 

composers, and 

his work included 

instrumental 

concertos along 

with sacred 

choral works and 

more than  

40 operas. 

BIRTh OF
ANTONIO
vIvAlDI, MUSIC
COMpOSER

traveL app
Flightradar24

This app allows 

real-time access to 

flight data, flights 

overhead, and 

aircraft around 

the world, as well 

as following the 

user’s flight’s route 

progress in detail, 

with updates on 

the weather and 

flight statuses.

tHe reaD
“The Poet X” 
by Elizabeth 

Acevedo is about 
a young poet who 
channels her fears 
and frustrations 

into poetry.

MUSIC PLAYLIST Used Future: Austin, Texas metal 

luminaries THE SWORD will release their sixth 

studio album, “Used Future”, on March 23. The disc 

was recorded in Portland, Oregon with producer 

Tucker Martine.

City Stopover: Bengaluru
SEE

Government Museum

Among the oldest 

museums of the 

country, it has a 

fabulous collection 

of stone carvings, 

pottery, paintings, 

coins, sculptures and 

inscriptions.

EAT 

Brahmin’s Coffee Bar

a great choice for 

traditional south 

Indian food, this has a 

plethora of mouth-

watering delicacies 

such as  steaming hot 

rice idlis, crispy vadas 

and more.

ShOp 

Chickpet

Just over two km 

from the famous 

City Market, this 

nearly 400-year-

old area is great 

for affordable 

shopping and 

beautiful sarees.

RElAX

Cubbon Park

Spread over more 

than 300 acres of 

greenery, this park 

houses the State 

Library as well 

as a multitude of 

fountains, statues, 

trees and groves.

Lake Hillier, Australia

airarabia.com
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room service

iN THE MAGiCAL MOuNTAiNS
Treat yourself to stunning views and comfortable stays at these 
beautiful hotels located amidst mountains

MoUnTAin HEAvEns

SRI lANKA

Located in the beautiful village of Ella in Sri 

Lanka, this is the only hotel that offers a view 

of Ella Gap, the valley between the peaks of 

Ella Rock and Adam’s Peak. Accommodation 

comprises luxuriously and elegantly furnished 

deluxe rooms, and even the shower glass offers 

a sweeping panoramic view of the surrounding 

mountains. An array of Western, Eastern, 

tropical and authentic Sri Lankan cuisine is 

available, along with ‘made to your liking’ dishes. 

Kitalella, Ella, Sri lanka 

T: +94 574 925 757

www.mountainheavensella.com

antique 
ambience

spectacular 
sights

Village 
marvel

AlilA JABAl AkHdAr

OMAN

Located at a height of over 2,000 m above sea level, 

this hotel stands at Jabal Akhdar, meaning “The Green 

Mountain” in Arabic, part of the Al Hajar mountain range. It 

overlooks a dramatic gorge and offers views of the stunning 

mountains. Its beautiful suites and villas are arranged for 

maximum privacy, and feature décor that celebrates the 

culture and history of the nation. Its spa offers Asian-style 

treatments, while its restaurant menu features dishes 

inspired by Arabic cuisine.

Nizwa, Sultanate of Oman  

T: +968 2534 4200 

www.alilahotels.com

kAsBAH TAMAdoT

MOROCCO

Situated in the spectacular Atlas Mountains in Morocco, 

this beautiful hotel features antiques from all over 

the world in its 28 rooms and suites, each of which 

has been individually decorated. Facilities for guests 

include an outdoor infinity pool, an indoor heated pool, 

signature treatments at the Asonfou spa, a selection 

of Moroccan-inspired films in an open-air viewing area, 

and tennis courts. 

Asni, Morocco

T: +212 5243-68200

www.virginlimitededition.com/en/kasbah-tamadot



interview

Considered as one of the leading new-

generation singers of the Lieder style 

of German singing, Benjamin Appl has 

performed at major European venues such 

as the Barbican Centre, London; The Royal 

Concertgebouw, Amsterdam; and the 

Laeiszhalle Hamburg. Mentored by Dietrich 

Fischer-Dieskau, a famous conductor and 

Lieder performer, he shares milestones 

from his musical journey and advice for 

aspiring artists.

» tell us about your musical journey? 

Did you ever consider a career outside 

of music?

Yes, absolutely. After singing in a boys’ 

choir as a chorister and finishing school, I 

started out as an apprentice in a bank and 

then graduated in business administration. 

of the people is really outstanding and 

I felt immediately welcomed by the 

people who looked after me and the 

audience; the latter were quite open to 

experiencing music that is new to them, 

which I wish Western audiences also 

would be. I also look forward to working 

with Indian musicians from the Symphony 

Orchestra of India and experiencing their 

contributions to this music. Outside of the 

concert, I am a big fan of Indian cuisine, 

and I cannot wait to get a taste of the 

vibrance and dazzle of Mumbai.

»   please share some tips for youngsters 

who are aspiring performers.

Believe in yourself. When we get feedback 

from different sides, there is a danger of 

getting lost. When I work with younger 

singers in master classes, I  often ask them 

about their strengths, but also about their 

weaknesses that need improvement. It 

is essential to know where we have to 

improve and we should always be open 

and keen to fix issues or become better. 

It is absolutely necessary to have the full 

picture, to know where we are better than 

others and why a promoter or conductor 

may employ us and not someone else. 

HiTTiNG THE RiGHT NOTES
German opera, concert and Lieder singer Benjamin Appl talks about his journey 

as a singer and shares tips for aspiring performers

I also wanted to study singing just for fun; 

however, after a few years doing both, I 

realised I was spending more time on 

singing than on my professional studies. 

Looking back, I really appreciate this 

unconventional pathway as not only did I 

gain insight into another world and learn a 

lot about business, I now fully appreciate 

how lucky I am to be a musician.

» When did you start to take singing 

lessons, and realise that singing was 

going to be a career? 

I always loved singing and had a singing 

teacher in my home town, who gave me 

some lessons from time to time. Also, 

from a young age, I learnt how to sight 

read and the basics of musicianship. It has 

been a process during which I was slowly 

shifting from one world into the other.

» How have you seen your singing 

evolve through the years?

When you do something you love over 

and over, you feel more comfortable 

with it. A baritone voice reaches maturity 

around the age of 35, which is where I am. 

By now, I believe I know myself well and I 

can judge what is good for me and what 

I should avoid. This part of the profession 

provides interesting life lessons!

» You will soon be performing in India, 

among other places. What are you 

looking forward to?

I have been to India before, in November 

2015, to perform at the National Centre 

for the Performing Arts (NCPA), Mumbai 

and I loved it. The hospitality and warmth 

Inset: Benjamin Appl; Opposite page 
(clockwise from top left): Violinist 
Yehudi Menuhin - Appl is a selected 
scholar of Menuhin’s organisation 
Live Music Now; Anoushka Shankar, one 
of Appl’s favourite performers; a 
performance at the NCPA, Mumbai, where 
Appl will also be performing
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// eXpLore
// eXperience
// discover
// escApe

In 1812, Swiss explorer Johannes 
Burckhardt set out to rediscover 
petra, leading to its popularity

petra was declared a UNESCO 
World heritage Site on 
December 6, 19852 3

destinAtions

It is also known as the rose-red 
city due to the colour of rock in 
the area

petrA, JordAn

1
Petra, capital of the Nabataean Arabs, is one of the most famous archaeological sites in the world
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eXpLore

A few kilometres 
from the heart 
of the city, this 
resort is in close 
proximity to 
the Eye of the 

Emirates and 
the must-visit 
Blue Souk. 
With elegantly 
designed 
rooms, suites 

and poolside 
cabanas 
with modern 
amenities in 
place, it is 
everything you 
need for a happy 
holiday.

teXt By GeorGinA heyes

When I first thought about travelling to the Middle East, the usual suspects 

came to mind: exotic desert safaris, glittering skyscrapers, duty-free retail 

therapy, and so on. As I browsed the Internet in search of guidance more 

substantial than 10-things-you-must-see-in-the-UAE, a pattern began to 

emerge. While six emirates, among them Dubai and Abu Dhabi, appeared 

to be racing towards modern urbanity, the seventh emirate – Sharjah – 

seemed to be directing its gaze increasingly towards its roots. And that was 

when I knew - if I sought a Middle Eastern holiday that truly transported me 

to a new world, Sharjah was the place to be. I was there for a mere two 

days, but they were sufficient to make me want to go back for more.

With magnificent 
views of the 
city skyline and 
khalid Lagoon, 

this luxurious 
property is 
walking distance 
from Al Qasba 

Entertainment 
Zone, a shuttle 
ride away from 
an exquisite 
private beach 
and a 30-minute 
drive from Dubai.

HilTon sHArJAH

rAdisson BlU rEsorT, sHArJAHWHERE TO STAy

48 hours in 
Sharjah

From trysts with marine heritage and Bedouin culinary delights 
to the ferris wheel ride of a lifetime, this bustling emirate is the 

perfect muse for a whirlwind Middle Eastern holiday
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I began my trip with something typically 

touristy, hopping on to the bright red 

City Sightseeing bus for a quick tour of 

Sharjah’s must-see spots. Boarding from 

Al Majaz Waterfront, I made my way 

first to the famed Sharjah Aquarium. 

Having opened its doors to the public 

in June 2008, it gives you a fascinating 

glimpse into the hidden vistas of the 

deep sea, featuring 150 marine species 

including clownfish, seahorses, moray 

eels, sea rays and reef sharks. The largest 

government-run educational centre in 

the UAE, Sharjah Aquarium comprises 

two floors equipped with 20 aquariums 

filled with 1.8 million litres of water, and 

is spread across a massive area of 6,500 

sq m. Seeking more of the sea, I headed 

next to the Sharjah Maritime Museum, 

which showcases the emirate’s rich 

marine heritage through exhibits such as 

traditional wooden seafaring dhows once 

used for fishing, trading and pearling, 

genuine Arabian pearls and more. 

Museums have a way of making time 

fly, and my morning was over before I 

knew it – I was alerted by my stomach 

yearning for some gastronomical relief. 

As I soon found out first-hand, Sharjah 

has quite a vibrant culinary scene, far 

more varied and interesting than many 

of my friends had led me to believe. From 

shawarma along the streets and rustic 

Bedouin eateries to fine dining delights, 

this emirate has something for every 

kind of foodie with every kind of budget 

Opening page: A view of the waterfront; 
Opposite page: The stunning cityscape; 
Top: The building of the Sharjah Chamber 
of Commerce & Industry; Left: Visitors 
at an aquarium

MuSEuM MuSiNGS
Sharjah is a veritable treasure 
trove of museums and galleries 
that are rich enough to satiate 
any lover of history and art. 
The Sharjah Archaeology 
Museum, with its exquisite 
display of artefacts coins, 
jewellery, pottery and more, 
lets you delve into the emirate’s 
rich archaeological heritage, 
shedding light on the lifestyle 
of its inhabitants in the stone, 
modern and following ages. 
You can also stroll around 
the Sharjah Art Foundation’s 
beautifully restored heritage 
spots in Al Mureijah Square 
and Arts Square. Six diverse 
exhibitions will be ongoing from 
mid-March to mid-June 2018. 
All Sharjah Art Foundation’s 
events are free and open to  
the public.

 

Waking up to a glorious, sunny day, 

I realised that I was craving a road trip 

into the desert. When the receptionist 

at my hotel suggested a ride to Umm Al 

Quwain, the emirate located half an hour 

to the north of Sharjah and off the regular 

eXpLore

dAy 2

and craving. Lunch done, I decided to 

make the Al Noor Mosque my next stop, 

not least because it is the only mosque 

in Sharjah that welcomes non-Islamic 

visitors for guided tours. Inaugurated in 

2005, this iconic structure is replete with 

Ottoman architectural elegance and 

opens for a public visit every Monday 

morning, except on public holidays.

My first day in Sharjah about to come 

to a close, I felt a trip to one of the 

most prominent landmarks in the 

emirate was in order – the Eye of the 

Emirates. A 60-m-high ferris wheel, this 

is a compendium of 42 air-conditioned 

cabins that offer you a magnificent view 

not just of Sharjah, but also a little bit of 

Dubai! By the time my feet were back on 

the ground, the sky had begun to acquire 

hues of orange as the sun began to inch 

towards the horizon, and all I could think 

of was a sunset by the sea. There is no 

dearth of sandy shores in Sharjah either, 

and I was certain that my whim would 

find satiation. And I was right. A beach 

bar and grill at the Sheraton Sharjah 

Beach Resort & Spa offered me the 

perfect vantage point for a quiet meal by 

the sea, overlooking the Arabian Gulf. 

sharjah’s museums and 
galleries can satiate any lover 

of history and art
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tourist itinerary, I was sold. Dressed light 

and airy, I strapped on my cross-body 

bag and headed into the desert, except 

that when we drove through Fujairah, a 

bit of a landscape miracle awaited me. 

The desert sand gave way to mangrove 

forests and bare rock hillocks rose from 

the sea! A boat ride was in order, and 

was exactly what I needed – a tryst with 

shimmering blue-green water beneath 

the crisp morning sun.

Back in Sharjah, I craved some retail 

therapy. I soon realised that in this bustling 

emirate, you’ll find great places to shop 

throughout the day, with everything 

from exotic oriental carpets and 

delectable Middle Eastern sweetmeats 

to handcrafted souvenirs and the latest 

in electronic gadgets on offer. With an 

array of traditional souks and modern 

malls, I was spoilt for choice and am not 

proud to relate that I returned home with 

a significantly heavier suitcase than the 

one I had departed with.

Finally, with an entire evening at my 

disposal, I felt like taking a long, peaceful 

walk. The best place to do this, I was 

advised by people in the know, was 

Sharjah National Park. Spread across 

630,000 sq m, this is the emirate’s 

largest park and I found it to be perfect 

for a quiet stroll after two fairly busy 

days of experiencing everything I could 

Top: Colourful mountains under the bright 
sky; Above: The interior of the Sharjah 
Museum of Islamic Civilization

eXpLore

on this whirlwind visit of mine. Bidding 

adieu to Sharjah with another sunset, I 

watched the sun descend to the horizon 

and light up the sky with brilliant strokes 

of orange, red and lilac, making a mental 

note of returning to this fascinating city 

for many more such exquisite sights. 
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Active Forms 
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Exhibitions
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eXperience

Georgia’s picturesque capital Tbilisi is packed with every
 traveller’s fancy: marvellous architecture, a beautiful countryside, 

snow-peaked mountains, and delicious cuisine!

JOuRNEy
A breathtaking

teXt By nAomi sAmueL
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eXperience

Sandwiched between Azerbaijan, 

Russia, Armenia and the Black Sea, 

Tbilisi has a lot to offer in terms of 

art, culture, food and entertainment. 

This alluring city will definitely leave 

you pleasantly surprised! Legend 

has it that in the fifth century, King 

Vakhtang Gorgasali was hunting in the 

forest, and he wounded a pheasant in 

whose pursuit he sent his falcon. After 

a long search, both birds were found 

lifeless in a hot spring. The king was 

very impressed with the naturally hot 

sulphur water, and decided to build 

a city there and named it Tbilisi. The 

name derives from the old Georgian 

word tbili, meaning warm.

While approaching Tbilisi by air, 

the lush green plains dotted with 

mountains greeted me. Tbilisi is unique, 

exhibiting perfect balance between the 

airarabia.com
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Opening page: The Bridge of Peace over 
the Mtkvari River; Opposite page: 
The Public Service Hall; Right: The 
interior of a sulfur bath; Below: The 
Presidential Palace and the new opera 
house

Heading away from the thoroughfare, 

I made my way to the Narikala Fortress 

that dates back to the fourth century. 

Formerly, it served as a Persian citadel 

before the Arab takeover in the eighth 

century. A cable car from Rike Park 

transported me straight to the ancient 

cradle. The elevation of Narikala Hill 

offered a stunning panorama of the 

Old Town dotted with red roofs. On 

the ride down, Tamaz, my guide, 

treated us to tales of crusades and of 

how Tbilisi bounced back after every 

attempt of destruction; according to 

him, “Narikala is an ancient symbol of 

Tbilisi’s defence”. 

old and new. While the international 

airport exudes modern flamboyance, 

the old town still thrives with historical 

heritage. My flight was long and tiring, 

and I decided to call it a day in my 

comfortable room at a hotel situated 

on Rustaveli Avenue, Tbilisi’s main 

thoroughfare and the longest street of 

the city.

Next day, after a sumptuous breakfast, 

I took a stroll across Rustaveli Avenue. 

Magnificent historic buildings such as 

Rustaveli Theatre, a Moorish-style opera 

house, the Russian Viceroy’s palace and 

the Parliament building adorned the 

avenue. The chilly yet sunny January 

afternoon was ideal to soak in the fresh 

air of Tbilisi while sipping coffee at one 

of the street-side cafés, of which there 

are many; there are also numerous 

restaurants and shops along this stretch, 

leaving one spoilt for choice.

The name Tbilisi derives 
from the old Georgian word 

‘tbili’, meaning warm

eXperience
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eXperience

The twilight in Tbilisi is hypnotic: a 

golden glow envelops the historical 

monuments. In this evening illumination, 

the Sioni Cathedral with its medieval 

Georgian architecture and grandiose 

structure of the Sameba Cathedral 

both looked particularly beautiful. 

By now I was famished and looking 

forward to a traditional dinner. On 

the recommendation of some locals, I 

headed to Kartuli Sakhli, a restaurant 

whose name means ‘Georgian House’. 

It serves all sorts of tasty traditional 

Georgian dishes, such as khinkali, 

dumplings the size of your hand with a 

minced filling. You bite into them, suck 

out the juices, and then eat the rest of 

the dumpling. I must say, I found the 

food absolutely delicious.

The next morning, as I walked through 

little alleys, I couldn’t help but wonder 

how every place here has some history 

and a story to tell! I could breathe the 

medieval magic of the Old Town as I 

strolled on its cobblestone pathways. 

There was an uncanny smell in the air, 

and I realised I was in the vicinity of the 

famous sulphur baths. Fed by naturally 

hot mineral waters, the sulphur baths 

have been an essential part of Tbilisi 

life for centuries. The brick-domed 

underground baths were built in the 

17th century, and they produce three 

million litres of water every day. An 

hour at a private bathroom in Royal 

Bath House, among the popular baths 

here, was absolutely blissful.

My long, lazy bath experience meant 

that time had ticked to afternoon, 

and I then headed to the national art 

Museum, home to a stunning treasury 

of medieval Christian art: jewelled 

icons, inlaid crosses and some of the 

finest cloisonné enamel work. Khakhuli 

triptych, one of the highlights of 

the museum, is the largest piece of 

cloisonné enamel in the world. Here, 

you can also see a superb collection of 

Georgian, Russian and European art.

The previous day, I did notice that 

the city appeared to come alive after 

dark. So, in the evening, I made sure 

to head to Mtkvarze, a former Soviet-

era restaurant with a wraparound 

balcony hanging over the east bank 

of the Mtkvari river. Mtkvarze often 

hosts well-known DJs from Europe 

playing the Georgian favourite: minimal 

techno. A gala time listening to foot-

tapping Georgian music and munching 

on sumptuous snacks, was the perfect 

way to wind up my exhausting but oh-

so-rewarding Tbilisi sojourn. 

Opposite page top: Traditional carved 
balconies and wooden houses in the Old 
Town; Opposite page bottom: A city park 
decorated with ballooms; Top: The clock 
tower next to Rezo Gabriadze Theatre; 
Right: Tableware at a local flea market

AIR ARABIA FLIES 
FROM SHARJAH TO 
TBILISI DAILY



With a large part of its territory cloaked in greenery, 
and a location at the foot of the emerald Tien Shan ridges, Almaty

truly is a gem among tourist destinations across the world

GARDENS
A city of

teXt By JonAthAn myers

discover



As an avid traveller, one of the first 

things I look for in a place to head 

to is natural beauty. Rolling fields 

of green, flowers of multiple hues, 

gardens, possibly a location amidst 

the mountains – tick off a few of 

these boxes, and you will have me 

ready to pack my bags and set off to 

the chosen land.

Kazakhstan is a country that has 

been on my travel list for a while, 

though I somehow never quite got 

around to heading there. I have read 

about Almaty in the past too, this 

time, I decided to look it up in detail. 

And there were so many reasons to 

travel here! Of its total area of 350 sq 

km, 100 sq km is a sea of greenery, 

with parks, trees, gardens and more. 

In spring, in particular, the city 

becomes a fabulous sight, buried 

in blossoms of apple, apricot, and 

cherry gardens. It is not for no reason 

that Almaty is called a ‘garden city’ 

– situated at the foot of the emerald 

Tien Shan ridges, its magnificent 

green attire and the panoramic view 

of the surrounding mountains make 

it stand out spectacularly.

The climate of the city is 

particularly interesting, offering 

literally something for everyone. 

What makes it exotic is that a 

traveller can experience the different 

primary climatic zones within a span 

of just a day! The location might be 

continental, but as it is one of the 

most climatically balanced places 
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one of the highest TV towers in the 

world when measured from sea level; 

and the Alma Fountain of Wishes, a 

crowded place that is popular as a 

photography spot as well as a place 

to toss in a coin or two and wish for 

what your heart desires.

The most interesting attraction 

at Kok-Tobe, though, has to be The 

Beatles Monument. Opened on May 

15, 2007, this shows John Lennon 

sitting on a bench, holding a guitar, 

and Paul McCartney, George Harrison 

and Ringo Starr standing behind him. 

Don’t miss a chance to have your 

very own picture clicked with the 

legendary Liverpool quartet!

Opening page: A busy highway with 
mountains in the background; Opposite 
page: Modern buildings in the centre of 
the city; Top: A beautiful lake; Right: 
A view of the cityscape

discover
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in Central Asia, it makes for a 

comfortable stay.

For a nature lover like me, there is 

much to see and do. Start by visiting 

Kok-Tobe mountain, the highest 

point in Almaty. The fresh, clean air 

makes this an excellent place to just 

sit back and relax, admiring the view. 

You could also meet your friends 

here, or just take a walk, lost in your 

thoughts. Aside from the mountain, 

there are some other interesting 

attractions too: the 350 m TV tower 

at the foot of the Kok-Tobe mountain, 

In spring, the city becomes 
a fascinating sight with 

blossoms of different hues
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After Kok-Tobe, you would do well 

to spend some time at the botanical 

garden, formally known as Central 

Botanical Garden of the Academy 

of Sciences of Kazakhstan. Founded 

over 80 years ago, this 108-hectare 

property includes numerous 

varieties of roses, peonies, asters, 

tulips, lilacs and other flowers, as 

well as medicinal and fruit plants 

and different types of trees. The 

centrepiece of the property – the 

greenhouse – has over 1,000 species 

of plants, as diverse as palms, 

bananas, bamboos and cacti.

Had your fill of nature? Head to the 

heart of the city, to Park of Heroes 

28-Panfilov Guardsmen. Inaugurated 

on May 8, 1975, it is a memorial to the 

people who devoted themselves to 

defending the honour and freedom 

of the region in the years of World 

War II. The park is divided into three 

zones in accordance with different 

themes, and its ‘memory lane’ has 

obelisks inscribed with the names 

of 28 fighters of the 1075 Regiment 

of the 316 Rifle Division who, 

during the battle for Moscow in the 

winter of 1941, bravely stood up to 

German tanks.

I enjoy visiting museums too, and 

basis recommendations from the 

locals, I headed to the Central State 

Museum of Kazakhstan. Originally 

established in 1831 in Orenburg 

at Nepljuevsky military school, it 

moved to Almaty in 1929, taking 

up residence in a building of the 

Voznesensky Cathedral. It consists of 

four exposition halls: a  paleontology 

and archaeology hall; anthropology 

and ethnography of Kazakhstan; 

Ethnography of the people of 

Opposite page: The colourful interior 
of a yurt (circular tent); Top: A stall 
at the Green Bazaar; Right: Traditional 
souvenirs with ornaments

discover

WHERE TO EAT
•  ThE GRIll

 Located at Kok-Tobe, 
it is connected to 
downtown Almaty by 
an aerial tramway line. 
The menu has a mixture 
of local Kazakhstan 
cuisine and a selection 
of European dishes, and 
there is live music on the 
weekends

•  BARBARIS 
RESTAURANT
One of the most exclusive 
dining places in Almaty, 
the exquisite mix of style 
and colour in its décor 
elevate its excellent 
dining experience even 
further

Kazakhstan, the Great Patriotic War; 

and Sovereign Kazakhstan. Walking 

through its hallowed halls is akin 

to living through the history of the 

region, right from ancient times up 

to the present age.

The city ensured the foodie in me 

was spoilt for choice! From classy 

five-star hotels to cozy cafes, from 

local Kazakhstan cuisine to European 

dishes, there are numerous options 

to cater to every palate. This, along 

with other experiences I picked up 

in the course of my travels, led me 

to summarise my visit thus: Almaty 

truly is a treat for all senses! 

a traveller can experience 
five primary climatic zones 

within just a day

AIR ARABIA FLIES FROM 
SHARJAH TO ALMATY 
FOUR TIMES A WEEK
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escApe

Explore the slow city of Seferihisar, meet Mediterranean
 seals, click pictures at the Konak Clock Tower and do 

much more when you visit Izmir in Turkey

CROWD
Far from the madding

teXt By sArAh LAne
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I know about smart cities and have 

been to quite a few fast-paced ones. 

But standing in a narrow lane of 

Seferihisar, a city in Izmir, Turkey, 

with a vibrant yellow wall and a black 

wooden door on my right and rows 

of red bougainvillea – made crimson 

by the sunlight seeping between 

the two houses – on my left, I learnt 

what a ‘slow city’ is. My guide, Yunis, 

told me that Seferihisar is the first 

slow city of Izmir, located in the 

Aegean region of Turkey. “Seferihisar 

became a member of Cittaslow, the 

international association of cities 

where life is easy, in November 

2009. The Cittaslow philosophy, 

which proves that development is 

possible by respecting nature and 

protecting local values, tradesmen 

and cuisine, has become a road map 

for this particular city,” he explained, 

as he took me around the Sigacik 

village, also known as the small port 

of Seferihisar. Here, I did the most 

touristy thing one can possibly do in 

the country: gorge on Turkish delights 

to my heart’s content. 

Thus began my journey in Izmir, 

which the locals call the sunshine 

city of Turkey. It is believed that 

Alexander the Great began the 

construction of the city, a process 

which was eventually finished by 

the Romans, and some of their most 

majestic remains can be found at 

the Agora, a public open space used 

for assemblies and markets. History 

suggests that the ancient agora was 

ruined in an earthquake in 178 AD, 

but was soon rebuilt by order of the 

Roman emperor Marcus Aurelius. 

Walking through the reconstructed 

Corinthian colonnade, I could feel the 

Aegean spirit. The vaulted chambers 

in the basement of the two stoas 

WHERE TO EAT
One of the best places to try 
Turkish cuisine is Bizim Mütfak. 
At this popular lokanta (eatery 
with ready-made food) situated 
in the courtyard of Mirkelam 
Han, the food is resolutely 
Izmiri, with a focus on unusual 
soups (trotter, rabbit, duck 
or fish) and local specialities 
including Izmir köfte (baked 
spicy meatballs). Taste some 
delectable Sambali treats 
made by baking almond-
studded semolina, yoghurt and 
sugar, then dousing the cake 
with sweet syrup, at Meshur 
Hisarönü Sambalicisi. 

Pergamon in Izmir was 
listed as a UNEsCO World 

Heritage site in 2014

Opening page: Boats in the coastal area 
of Inciralti in Izmir; Above: Sirince 
village; Top right: The Clock Tower at 
Konak Square; Right: Colourful windows 
in an old street in Alaçatı

escApe
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Opposite page top: The Celsus Library; 
Opposite page bottom: The Agora Open Air 
Museum; Top: A beach in Çeşme

(basilicas) here are a must-see as they 

give visitors a fair visual of how this 

multi-level marketplace would have 

looked in its heyday. 

If you are interested in Greek 

mythology and have time to spare, 

visit the Museum of History and Art. 

Spread over three pavilions, it is one 

of the richest repositories of ancient 

artefacts in the country. Here, marvel 

at the Roman-era statue of the river 

god Kaistros from Ephesus, dating 

back to the 2nd century AD; the 

stunning lifelike Hellenistic three-

figure stele from Tralleis (present-day 

Aydın); and the high reliefs of Greek 

gods Demeter and Poseidon from 

Izmir’s Agora.

One of the city’s major landmarks 

and, arguably the most photogenic 

one, is the Konak Clock Tower. 

Surrounded by four fountains, this 

Moorish-style clock tower was 

designed by Levantine French 

architect Raymond Charles Père and 

built in 1901. The clock, however, was 

a gift from German Emperor Wilhelm 

II. At a walking distance is the Konak 

Pier. Designed by Gustav Eiffel and 

built between 1875 and 1890, this pier 

served as a customs point until the 

mid-20th century. Recently converted 

into a shopping arcade, the area has 

donned a cosmopolitan look. It has 

on offer a variety of food outlets, 

restaurants, movie halls and high-end 

departmental stores. I, however, found 

my haven in a bookstore from where I 

picked up a book that promised to tell 

me all about the history of Izmir.

I picked up a few local souvenirs 

from the Kemeralti Market, a 

labyrinthine bazaar stretching from 

Konak square to the ancient Agora. 

Dating back to the 17th century, the 

Kemeralti is home to shops, eateries, 

artisans’ workshops, coffeehouses 

and tea gardens. One of the best 

ways to fully experience the market is 

to spend a day exploring its crowded 

and colourful streets and hidden 

courtyards. And here, in one of the 

several little cafes, I had the city’s 

famous fincanda pisen Türk kahvesi 

(Turkish coffee boiled in the cup), one 

of the highlights of my travel.

The ancient city of Pergamon and its 

multi-layered cultural landscape, rises 

high above the Bakircay Plain in the 

Aegean region of Turkey, and was listed 

as a UNESCO World Heritage Site in 

2014. “The ancient Pergamon settlement, 

atop the Kale Hill, was the capital of 

the Hellenistic Attalid Dynasty. The 

temple of Athena (the steepest theatre 

of the Hellenistic period), the library, 

Great Altar of Pergamon, Dionysus 

Temple, agora, gymnasiums and high-

pressured water pipeline system are 

the most outstanding examples of 

the planning and architecture in the 

period,” elaborated our guide, as he took 

us around. 

As the last stop on my Izmir 

itinerary, I took a ride to the Foca 

Islands in the Bay of Izmir, outside 

the beautiful resort town of Foca. 

The Foca Islands comprise six 

uninhabited small islands, the largest 

being Orak. The island group also 

includes Fener Island, Incir Island, 

Kartdere Island, Hayirsiz Island and 

Metalik Island. Don’t forget to meet 

some Mediterranean seals here – it 

is said that Foca and its surrounding 

small bays are home to one of the last 

remaining colonies of Mediterranean 

seals in Turkey. Away from the 

mainland, silence engulfs this place, 

making it one of the best places to 

experience some peace and quiet.

AIR ARABIA WILL 
FLY FROM SHARJAH 
TO IZMIR TWICE A 
WEEK FROM JUNE 27 
ONWARDS
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corporAte news

Grozny joins Air ArAbiA’s russiA network 

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest low-

cost carrier (LCC), announced today 

its new route to Grozny, capital of 

the Chechen Republic in Russia. Air 

Arabia will begin flights to Grozny on 

20th April, 2018.

Air Arabia’s Russia network, which 

recently increased by launching flights 

to Sheremetyevo International Airport 

adding a second route for travel to the 

Russian capital, has been extended 

to include the city of Grozny from 

April 2018.

The Grozny flight will operate 

three times a week, on Mondays, 

Wednesdays and Fridays, departing 

Sharjah International Airport (SHJ) 

at 13:00 hours and arriving at Grozny 

International Airport at 016:10 hours 

local time. The return flight will depart 

Grozny at 17:15 hours, landing in 

Sharjah at 19:50 hours local time.

Located on the banks of the Sunzha 

River, Grozny has a rich and diverse, 

history and is home to the Akhmad 

Kadyrov Mosque, one of the most 

lavish in the world. Completed in 

2008, it is locally known as the Heart 

of Chechnya and is by far the largest 

mosque in Russia.

Air Arabia, currently operates flights 

to 140 routes across the globe from 

five hubs located in the Middle East 

and North Africa, continues on the 

mission to create an ever expanding 

network of diverse  destinations, 

allowing for high-quality and cost-

effective travel.

Air ArAbiA delivers record 2017 net
 profit of Aed 662 million, up 30% 

capital, which is equivalent to 10 

fils per share. This proposal was 

made following a meeting of the 

board of directors of Air Arabia 

and is subject to ratification by 

Air Arabia’s shareholders at the 

company’s upcoming Annual 

General Meeting.

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 4 new 

aircraft and ended the year with 

a fleet of 50 Airbus A320 aircraft 

operating to 140 routes across 

the Middle East, Africa, Asia 

and Europe.

In the fourth quarter of 2017, 

Air Arabia reported a net profit 

of AED 26 million, an increase of 

177 per cent compared to a net 

loss of AED 33 million registered 

in the last quarter of 2016.  

Turnover for the three months 

ending December 31, 2017 was 

AED 858 million, an increase of 

Air Arabia (PJSC) today 

announced full-year financial 

results for 2017 as the Middle 

East and North Africa’s first and 

largest low-cost carrier once 

again delivered high levels of 

profitability and growth across 

the breadth of its operations.

Air Arabia’s net profit for the 

full year ending December 31, 2017 

was AED 662 million, a 30 per 

cent increase compared to AED 

509 million registered in 2016. 

Turnover for the full year 2017 

was in line with the preceding 

12 months reaching AED 3.74 

billion. More than 8.5 million 

passengers flew with Air Arabia 

in 2017 and the average seat load 

factor – or passengers carried as 

a percentage of available seats – 

in 2017 stood at an impressive 79 

per cent.

Following its solid full year 2017 

performance, Air Arabia’s Board 

of Directors proposed a dividend 

distribution of 10 per cent of share 

5.4 per cent compared to AED 

814 million in the same period in 

2016. Air Arabia flew over 2 million 

passengers in the final quarter of 

2017 at an impressive seat factor 

of 78%.  

Air Arabia continues to 

be recognized, 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. The carrier’s 

corporate social responsibility 

program “Charity Cloud”, which 

aims at providing sustainable 

education and healthcare 

initiatives in underprivileged 

communities across the world, 

embarked on 10 new projects 

spread across Kenya, Sri Lanka, 

Bangladesh, Sudan, Egypt 

and Jordan. 
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cALL centre

 A zEAl oF zEBrAs in THE oPEn GroUnds 

 MasaI Mara natIonaL reserve, 
 KenYa 

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

Qatar 

Doha

+974 4407 3434     

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LanKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDan 

Khartoum

+249 183 770977

turKeY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uae

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraIne

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

IraQ

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDan  

Amman 

+962 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

 محمية ماساي مارا 
 الوطنية، كينيا 

 قطيع من الحمار الوحشي في األراضي المفتوحة  

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

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

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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“العربية للطيران” تحقق صافي أرباح قياسية 
للعام 2017 بلغت 662 مليون درهم إماراتي 

بارتفاع قدره 30%

ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

43

الشركة  رأسمال  من   10% بتوزيع  للطيران” 
فلس   10 بمقدار  أي  للمساهمين،  ك��أرب��اح 
لكل سهم. وسيتم طرح هذه التوصية التي 
إدارة  مجلس  اجتماع  خ��الل  بها  التقدم  تم 
“العربية للطيران” للتصديق عليها من قبل 
المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية 

العادية المقبل.
 21 أضافت  قد  للطيران”  “العربية  وكانت 
العالمية  وجهاتها  شبكة  إل��ى  جديدًا  خطًا 
في العام 2017 انطالقًا من مراكز عملياتها 
العربية  اإلم��ارات  دولة  في  الخمس  الرئيسية 
وتسلمت  واألردن.  ومصر،  والمغرب،  المتحدة، 
العام  خالل  جديدة  طائرات   4 أيضًا  الشركة 
ليصل حجم أسطولها إلى 50 طائرة من طراز 
“إيرباص A320”، تسير رحالتها إلى أكثر من 
140 وجهة عالمية في مختلف أنحاء الشرق 

األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وكانت “العربية للطيران” قد سجلت خالل 
صافية  أرباحًا   2017 العام  من  االخير  الربع 
بلغت 26 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل 
زيادة بنسبة %177 عن الخسائر التي سجلتها 
الشركة خالل الربع الرابع من العام 2016 والتي 
اماراتي. كما وصلت  درهم  مليون   33 بلغت 

شركة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت   
األوسط  الشرق  منطقة  في  اقتصادي  طيران 
المالية  نتائجها  عن  اليوم  أفريقيا،  وشمال 
من  آخ��ر  عامًا  عكست  والتي   ،2017 للعام 
من  العالية  والمستويات  المتواصل  النمو 
امتداد  على  الناقلة  سجلتها  التي  الربحية 

عملياتها.
“العربية للطيران” عن  أرباح  ووصل صافي 
ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة 
2017 الى 662 مليون درهم، ما يمثل زيادة 

بنسبة %30 عن صافي أرباح الشركة لنفس 
 509 بلغت  والتي   2016 العام  من  الفترة 
الشركة  إيرادات  اماراتي. وجاءت  مليون درهم 
التي  2017 موازية لإليرادات  العام  على مدى 
حققتها خالل األشهر االثني عشر السابقة حيث 
بلغت 3.74 مليار درهم. ونقلت الشركة على 
متن طائراتها ما يزيد عن 8.5 مليون مسافر 
في العام 2017 في حين التزال الناقلة تحافظ 
على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد 
المقاعد  ع��دد  إل��ى  السافرين  ع��دد  نسبة   –

المتاحة – والذي بلغ %79 خالل هذه الفترة.
وفي أعقاب األداء القوي الذي حققته الشركة 
خالل العام 2017، أوصى مجلس إدارة “العربية 

المنتهية  الثالثة  األشهر  الشركة في  إي��رادات 
في 31 ديسمبر 2017، إلى 858 مليون درهم 
إماراتي، أي بزيادة نسبتها %5.4 مقارنة بنحو 
الفترة ذاتها  مليون درهم حققتها في   814

متن  على  الشركة  ونقلت   .2016 العام  من 
طائراتها ما يزيد عن 2 مليون مسافر في الربع 
األخير من العام 2017، مسجلة معدالً مرتفعًا 

إلشغال المقاعد بلغ 78%. 
وتواصل “العربية للطيران” حصولها على 
والعالمي  المحلي  الصعيد  على  التكريم 
المجتمعية.  وجهودها  القوي  ألدائها  تقديرًا 
بجائزة   2017 العام  في  الشركة  فازت  حيث 
والمبادرات  القوي  األداء   – النوعية  “اإلنجازات 
“إنجازات  جوائز  توزيع  حفل  خالل  المجتمعية” 
ضمن  أق��ي��م  ال���ذي   ،”2017 ال��ط��ي��ران  ق��ط��اع 
السنوية  الطيران  قطاع  “أمسية  فعاليات 
االجتماعية  المسؤولية  برنامج  وكان   .”2017

للشركة “سحاب الخير” والذي يهدف إلى توفير 
الصحية  الرعاية  وخ��دم��ات  مستدام  تعليم 
في المجتمعات األقل حظًا في مختلف أنحاء 
جديدة  مشاريع   10 بإطالق  قام  حيث  العالم، 
في كينيا، وسريالنكا، وبنجالديش، والسودان، 

ومصر، واألردن. 

42

العربية للطيران تضيف غروزني إلى 
وجهات روسيا

 أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة 
اقتصادية في الشرق األوسط وشمال افريقيا، 

عن إطالق وجهة غروزني الجديدة، لتبدأ تسيير 
رحالتها إلى عاصمة جمهورية الشيشان 
الروسية اعتباًرا من 20 إبريل المقبل.  

وبذلك يتم توسيع شبكة وجهات العربية 
للطيران إلى روسيا، التي ضمت مؤخرًا رحالت 

جديدة إلى مطار شيريميتيفو الدولي في 
موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية 
تسير الناقلة رحالتها المنتظمة إليها، لتشمل 

مدينة غروزني في إبريل 2018.
وسيتم تشغيل الرحالت بمعدل ثالث رحالت 

أسبوعيًا أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة، حيث 
تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي 

في تمام الساعة 13:00 بعد الظهر لتحط في 
مطار غروزني الدولي في الساعة 16:10 عصرًا 

بالتوقيت المحلي. بينما تقلع رحلة العودة في 
تمام الساعة 17:15 لتصل إلى الشارقة في 

الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي.
وتتميز مدينة غروزني، الواقعة على ضفاف 

نهر سونزاريفر، بتراث غني ومتنوع، حيث 
تحتضن مسجد أحمد قديروف، أحد أفخم 

المساجد في العالم، والذي تم إنهاء العمل 
على بنائه في عام 2008، ليحمل لقب “قلب 

الشيشان”، وهو حتى اليوم المسجد األكبر في 
روسيا.

جدير بالذكر أن العربية للطيران ُتشغل 
رحالتها إلى 140 وجهة من خالل مراكز 

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

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

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

ووجــهــات

البرج هدية من  1901. وقد كانت ساعة هذا  عام 
اإلمبراطور األلماني فيلهلم الثاني. وبالقرب من برج 
ساعة كوناك يوجد جسر أو رصيف كوناك بير الذي 
بناه المهندس المعماري غوستاف إيفل في الفترة 
نقطة  بمثابة  وك��ان  و1890،   1875 عامي  بين 
جمركية حتى منتصف القرن العشرين. وقد تحول 
للتسوق،  ممر  إلى  األخيرة  اآلون��ة  في  الجسر  هذا 
مما ساهم في إعطاء منطقة أزمير طابعًا عالميًا. 
أكشاك  م��ن  متنوعة  مجموعة  وج���دت  وه��ن��اك 
والمتاجر  السينما  وقاعات  والمطاعم  الطعام 
رائعة استعرت  الراقية. كما وجدت مكتبة  اإلدارات 

منها كتابًا يحكي كل شيء عن تاريخ أزمير.
وتسوقت بعض الهدايا التذكارية المحلية من 
سوق كيميرالتي، وهو بازار كبير يمتد من ساحة 
تاريخ  ويعود  القديمة.  أغ��ورا  منطقة  إلى  كوناك 
سوق كيميرالتي إلى القرن السابع عشر، وهو مقر 
الحرفيين  وورش  والمطاعم  المتاجر  من  للعديد 
هذا  على  وللتعرف  الشاي.  وحدائق  والمقاهي 

الستكشاف  كاماًل  يومًا  تقضي  أن  يجب  السوق 
إحدى  وفي  الرائعة.  وساحاته  المزدحمة  شوارعه 
مقاهي السوق الصغيرة، تناولت مشروب القهوة 
من  كانت  والتي  الكأس)،  في  المغلية  التركية 

أفضل األشياء التي احتسيتها خالل زيارتي ألزمير.
المعالم  ذات  القديمة  بيرغامون  لمدينة  وكان 
الطبقات، والواقعة فوق سهل  الثقافية متعددة 
باكيركاي في منطقة بحر إيجه في تركيا نصيبًا 
من جولتي االستكشافية. وقد أدرجت هذه المدينة 
في  العالمي  للتراث  اليونيسكو  قائمة  ضمن 
المرافق  السياحي  المرشد  أشار  وقد   .2014 عام 
لنا خالل جولتنا في مدينة بيرغامون بانها كانت 
وكانت  كالي،  تل  فوق  واقعة  قديمة  مستوطنة 
الحقبة  خ��الل  األتاليدية  األس���رة  مملكة  عاصمة 
أبرز الشواهد األثرية على براعة  الهلنستية. ومن 
هو  الحقبة  بهذه  الخاصة  المعمارية  الهندسة 
معبد أثينا (أعلى مسرح في الفترة الهلنستية)، 
ومعبد  الكبير،  بيرغامون  وم��ذب��ح  والمكتبة، 

الرياضية ونظام  أغورا  ألعاب  ديونيسوس، وصالة 
خط انابيب ضغط المياه العالي.

وكانت جولتي األخيرة في رحلتي ألزمير، هي جزر 
فوكا الواقعة في خليج أزمير، بمنتجع فوكا الرائع. 
مأهولة  غير  صغيرة  ج��زر  ست  فوكا  ج��زر  وتضم 
فوكا  جزر  وتضم  أوراك.  جزيرة  وأكبرها  بالسكان، 
أيضًا جزيرة فينر، جزيرة إنسير، جزيرة كارتدير، جزيرة 
هايرزيز وجزيرة ميتاليك. وهناك سُتشاهد مجموعة 
من الفقمات المتوسطية، حيث يقال أن جزر فوكا 
والخلجان الصغيرة المحيطة بها هي موطن ألحد 
المستعمرات المتبقية للفقمات المتوسطية في 
تركيا. بعيدا عن البر الرئيسي لتلك الجزر، ستشعر 
لذلك  المكان،  يجتاح هذا  الذي  والهدوء  بالصمت 
تعتبر هذه الجزر أحد أفضل األماكن التي يمكن أن 

تستمتع فيها بالسالم والهدوء. 

أعلى الصفحة: مكتبة سيلسوس

ستسير العربية للطيران 
رحلتين أسبوعيا من 

الشارقة إلى إزمير بدءا 
من 27 يونيو 

عــــطــــالت
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أعرف الكثير من المدن الخالبة، وقد زرت عدد قليل 
الهائل.  بالتقدم  التي تتمتع  المدن  جدًا من هذه 
معنى  أيقنت  التركية  أزمير  لمدينة  زيارتي  وعند 
مفهوم المدينة البطيئة عندما وقفت في إحدى 
الجدران  ذات  بمنطقة سيفريسار  الضيقة  الحارات 
الصفراء النابض بالحياة واألبواب الخشبية السوداء 
الموجودة على يميني وشاهدت نبات البوغنفيلية 
األحمر الذي يتحول لونه إلى اللون القرمزي عندما 
تسقط عليه أشعة الشمس المتسللة من بين 
يونس،  لي  وقال  يساري.  على  الموجودة  المنازل 
المرشد السياحي الذي اصطحبني في جولة داخل 
في  بطيئة  مدينة  أول  أنها  سيفريسار،  منطقة 
أزمير، وتقع في منطقة بحر إيجة في تركيا. “أصبحت 
“المدن  سيتاسلو  رابطة  في  عضًوا  سيفريسار 
2009، وهي رابطة دولية  البطيئة” في نوفمبر 
وعلى  بسهولة  فيها  الحياة  تسير  التي  للمدن 
وتيرة بطيئة. وقال يونس أيضًا عندما كنا نتجول 
في قرية سيغاسيك، والمعروفة أيضا باسم ميناء 
سيتاسلو،  فلسفة  “أثبتت  الصغير  سيفريسار 
التي صارت منهجًا في هذه المدينة بالتحديد، أن 

التنمية ممكنة في ظل احترام الطبيعة وحماية 
القيم المحلية والتجارية وثقافتها الغذائية.” وخالل 
جولتي هناك شعرت بأنني أرغب في التعرف على 
التركية التي وجدت  الثقافة  أكبر قدر ممكن من 

فيها قدرًا من االختالف المثير لالهتمام.
وهكذا بدأت رحلتي في أزمير، التي يطلق عليها 
المشرقة.  التركية  المدينة  المحليين  السكان 
ويعتقد أن اإلسكندر األكبر هو أول من بنى هذه 
المدينة، وبعد ذلك اكتمل بناؤها على يد الرومان. 
وتوجد أشهر اآلثار الرومانية في منطقة أغورا، وهي 
مساحة مفتوحة عامة تستخدم إلقامة التجمعات 
واألس��واق. ويشير التاريخ إلى أن أغورا القديمة قد 
تدمرت في زلزال عام 178 ميالدية، ولكن سرعان ما 
أعيد بناؤها بأمر من اإلمبراطور الروماني ماركوس 
الكورنثية  األعمدة  في  تجولت  عندما  أوريليوس. 
التي أعيد بناؤها، شعرت بالروح الطيبة لبحر إيجة. 
تتكون  التي  المقببة  األعمدة  غرف  تزور  أن  ويجب 
قاعدتها من الحجارة البازلكية والتي تعطي الزوار 
لمحة عن مدى عراقة هذا المعلم التاريخي متعدد 

المستويات. 

الصفحة االفتتاحية: قوارب في منطقة إنكرالتي الساحلية 
في أزمير. أسفل الصفحة: قرية سيرينس؛ أعلى اليسار: 

برج الساعة في ساحة كوناك. يسار الصفحة: نوافذ جميلة 
في شارع قديم في االتشاتي في أزمير

إذا كنت مهتمًا بالتعرف على األساطير اليونانية 
فعليك زيارة متحف التاريخ والفن الذي يضم ثالثة 
األثرية  القطع  من  هائلة  مجموعة  تعرض  أجنحة 
روماني  تمثال  هناك  وستجد  تركيا.  في  القديمة 
لإلله كايستروس من أفسس، الذي يعود تاريخه 
التراثية  المعالم  الميالدي. ومن  الثاني  القرن  إلى 
أعمدة  الثالث  ذو  تراليس  هيكل  هناك  العريقة 
ُيطلق  (وال��ذي  الهيلينية  الحقبة  إلى  يعود  الذي 
عليه حاليًا أيدين)؛ ويوجد على هذا الهيكل نقوشًا 
ابتهالية آللهة منطقة أغورا أزمير اليونانية وهما 

ديميتر وبوسيدون.
ومن المعالم الرئيسية المميزة في المدينة هو 
برج ساعة كوناك الُمحاط بأربع نوافير، وقد صمم 
هذا البرج البربري على الطراز الشرقي المهندس 
المعماري الفرنسي المشرق ريموند تشارلز بير في 

عــــطــــالت

حقائق ُمذهلة
موتفاك  بيزيم  أُيعتبر مطعم 

التي يمكن  المطاعم  من أفضل 
أن ُتجرب فيها أطباق المطبخ 

المطعم  يقع هذا  التركي. 
فناء ميركيالم  الشعبي في 

المأكوالت  المطعم  ُيقدم  هان، 
التركيز  أزمير، مع  الشعبية في 

على حساء (تروتر، األرانب، 
أو األسماك) والتخصصات  البط 

المحلية بما في ذلك كفتة 
(الكفتة حارة). ويمكنك  أزمير 

زيارة مطعم ميشور هيسارونو 
لقمة  لتذوق  شامباليسيسي 

التي يتم  اللذيذة  القاضي 
المخبوز  السميد  إعدادها من 

اللوز. باللبن والسكر مع شراب 
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كتبته:  سارة لين

زيارة عند  الخالبة  السياحية  المقاصد  من  بالعديد  استمتع 
يطلق التي  التركية  أزمير  مدينة 

التركيةالمشرقة. المدينة  المحليين  السكان  عليها 

المدينة الهادئة
أزمير
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الصفحة المقابلة: منظر داخلي رائع للخيمة الدائرية. أعلى 
الصفحة: كشك في البازار األخضر؛ يسار الصفحة: هدايا 

التذكارية التقليدية وحلي
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تسير العربية للطيران 
أربعة رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى ألماتي

اســـــتـــــطـــــالع

المطاعم
مطعم ذي غريل: يقع في جبل 

كوك توبي، وهو متصل بوسط 
الترام  ألماتي بواسطة خط  مدينة 

الخاصة  الطاعم  الجوي. تضم قائمة 
متنوعة  مجموعة  المطعم  بهذا 

المحلي  الكازاخستاني  المطبخ  من 
األطباق  ومجموعة مختارة من 

الموسيقى  وُتعزف هناك  األوروبية، 
حية في عطلة نهاية األسبوع

المطاعم  بارباريس: هو أحد  مطعم 
ألماتي، ويضم  المتميزة في 

مزيجًا رائعًا من الديكور واأللوان 
أطباقه  إلى جانب  الفريد  والتصميم 

الشهية الممتازة 

في جبل كوك توبي، هو ُنصب البيتلز التذكاري. 
 15 في  التذكاري  الُنصب  هذا  افتتاح  تم  وقد 
جون  إل��ى  التمثال  ه��ذا  وُيشير   ،2007 مايو 
الغيتار،  يعزف  مقعد  على  يجلس  الذي  لينون 
ستار  ورينغو  هاريسون  وجورج  مكارتني،  وبول 
التقاط  فرصة  ُتفوت  أن  ويجب  خلفه.  واقفين 
الواقع  التذكاري  الُنصب  هذا  مع  تذكارية  صورة 

في حي ليفربول األسطوري.
بعد زيارة جبل كوك توبي، قررت قضاء بعض 
رسميًا  والمعروفة  النباتية،  الحديقة  في  الوقت 
ألكاديمية  المركزية  النباتية  الحديقة  باسم 
هذا  تأسست  وق��د  كازاخستان.  ف��ي  العلوم 
 108 وتضم  ع��ام،   80 من  أكثر  منذ  الحديقة 
هكتار مزروع بأصناف عديدة من الورود والفاوانيا 
وال��زه��ور  وال��خ��زام��ى  وال��زن��ب��ق،  النجمة،  وزه���ور 
األخرى، وكذلك النباتات الطبية والفواكه وأنواع 
في  المميزة  األشياء  ومن  األشجار.  من  مختلفة 
المزروع بأكثر من  النباتات  الحديقة هي مشتل 
النخيل  مثل  المتنوعة  النباتات  من  نوع  ألف 

الخيزران والصبار. والموز، 
من  المزيد  استكشاف  في  ترغب  كنت  إذا 
التوجه  ألماتي، فيمكنك  الطبيعة في  المعالم 
حراس  األبطال  حديقة  حيث  المدينة  قلب  إلى 
افتتحت  وقد  والعشرون.  الثماني  بانفيلوف 
نصب  وبها   ،1975 مايو   8 في  الحديقة  هذه 
للدفاع  نفسه  ك��رس  ال��ذي  للشعب  ت��ذك��اري 
الحرب  سنوات  في  المنطقة  وحرية  شرف  عن 
ثالث  إلى  الحديقة  وتنقسم  الثانية.  العالمية 
وٌتسمى  منطقة،  ك��ل  رم���ز  ح��س��ب  م��ن��اط��ق 
المنطقة األولى ب� “ممر الذاكرة” حيث يوجد بها 

مقاتل   28 أسماء  عليه  ُنصب عمودي مكتوب 
 316 من الفرقة رقم 1075 من كتيبة بندقية 
الدبابات  أمام  وشجاعة  ببسالة  صمدو  الذين 
شتاء  ف��ي  موسكو  معركة  خ��الل  األلمانية 

عام 1941.
استمتعت  أل��م��ات��ي  إل���ى  زي���ارت���ي  وخ���الل 
توصيات  على  وب��ن��اًء  أيضًا،  المتاحف  ب��زي��ارة 
الدولة  متحف  إلى  توجهت  المحليين،  السكان 
هذا  إنشاء  تم  وقد  كازاخستان.  في  المركزية 
في  أوري��ن��ب��ورغ  ف��ي   1831 ع��ام  ف��ي  المتحف 
وانتقل  العسكرية،  نيبلجويفسكي  مدرسة 

ان  بعد   ،1929 عام  في  ألماتي  إلى  ذلك  بعد 
فوزنيسنسكي.  كاتدرائية  له مبنى في  اقاموا 
للعرض  قاعات  أربع  من  المتحف  هذا  ويتكون 
وقاعة  اآلثار،  وقاعة  الحفريات  علم  قاعة  وهم: 
كازاخستان؛  في  واإلثنوغرافيا  األنثروبولوجيا 
وت��خ��ت��ص ق��اع��ة اإلث��ن��وغ��راف��ي��ا ب��ع��رض ت��اري��خ 
الوطنية  الحرب  فترة  أثناء  كازاخستان  شعب 

كازاخستان.  في  السيادية  والفترة  العظمى؛ 
المظللة  المتحف  ق��اع��ات  داخ��ل  وبالتجول 
المنطقة،  ت��اري��خ  ف��ي  مندمج  بأنني  شعرت 
العصر  ح��ت��ى  ال��ق��دي��م��ة  ال��ع��ص��ور  م��ن  ب��داي��ة 

الحالي.
في  كبير  ب��ت��ن��وع  أل��م��ات��ي  م��دي��ن��ة  تتميز 
العديد  أمامي  كان  لذلك  الشعبي،  مطبخها 

الخمس  ذات  الفنادق  من  بدايًة  الخيارات  من 
وجميعها  المريحة  المقاهي  وحتى  نجوم 
المحلي  الكازاخستاني  المطبخ  أطباق  ُتقدم 
إل��ى جانب  أي��ض��ًا. ه���ذا،  األوروب��ي��ة  واألط��ب��اق 
في  جربتها  التي  األخ��رى  السريعة  الخيارات 
أن  تمامًا  أدرك  جعلني  ما  وهذا  رحلتي،  خالل 

الحواس.  يأسر  ما  بكل  تتمتع  ألماتي 

يمكن للمسافر زيارة خمسة 
مناطق مناخية أساسية في 

غضون يوم واحد فقط
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في  أبحث  للطبيعة،  ُمحب  مسافر  أي  مثل  أنا 
به  تتسم  الذي  الطبيعي  الجمال  عن  البداية 
اهتمامي  وينصب  إليها.  أتوجه  التي  المدينة 
توجد  ال��ت��ي  السياحية  المدينة  زي���ارة  على 
والحدائق  ال��خ��ض��راء،  المتدرجة  الحقول  بها 
واأللوان  األشكال  ذات  الجميلة  بالزهور  المليئة 
الجبال  وس��ط  يقع  ال��ذي  والموقع  المتعددة، 
كل  تمتلك  التي  المدينة  وج��دت  وإذا  أحيانًا. 
هذه المميزات أقوم على الفور بتجهيز حقائبي 

واالنطالق إلى هذه الوجهة المنشودة.
ك��ان��ت ك��ازاخ��س��ت��ان م��ن ض��م��ن ال��وج��ه��ات 
سفري  قائمة  على  أضعها  التي  السياحية 
لفترة من الوقت، على الرغم من أنني لم أكن 
بعدما  لكنني  هناك.  إلى  السفر  بعد  قررت  قد 
أن  ق��ررت  ألماتي،  مدينة  ع��ن  بالصدفة  ق��رأت 
وقد  الخالبة.  المدينة  هذه  تفاصيل  في  أتعمق 
هناك،  إل��ى  السفر  األسباب  من  الكثير  دع��ت 
قدرها  إجمالية  مساحة  على  ألماتي  تقع  حيث 
100 كيلومتر  350 كيلومتر مربع، من بينها 

تتنوع  التي  ال��خ��ض��راء،  المساحات  م��ن  مربع 

الخضراء  والمنتزهات  واألشجار  الحدائق  بين 
تصبح  تحديدًا  الربيع،  وف��ي  ذل��ك.  من  وأكثر 
التفاح  أزهار  تزدهر  حيث  للغاية،  رائعة  المدينة 
والمشمش وحدائق الكرز لُتعطي مشهدًا رائعًا 
يستحق التأمل. وقد جاءت تسمية ألماتي بهذا 
االسم الذي يعني “مدينة الحديقة” نظرًا للعديد 
تقع على سفح  أنها  الفريدة حيث  العوامل  من 
المساحات  وتكسوها  شان،  تيان  الزمرد  جبال 
الخضراء الرائعة، وألنها تتميز بإطاللة بانورامية 

المحيطة. الجبال  على 
رائع  بطابع  تتمتع  التي  األخرى  األشياء  ومن 

بزيارة جبل  رحلتي هناك  بدأت  وقد  بها.  القيام 
ألماتي.  في  نقطة  أعلى  ُيعد  الذي  توبي،  كوك 
ويتسم هذا الجبل بهوائه النقي النظيف الذي 
واالسترخاء  للجلوس  ممتازًا  مكانًا  منه  يجعل 
ويمكنك  الساحرة.  الجبل  بإطاللة  واالستمتاع 
أيضًا مقابلة أصدقائك هنا، أو االستمتاع بنزهة 
سيرًا على األقدام. وإلى جانب هذا الجبل الرائع، 
لالهتمام  المثيرة  األخرى  المعالم  بعض  هناك 
ارتفاعه  يبلغ  ال��ذي  التلفزيون  برج  مثل  أيضا: 
وُيعتبر  توبي،  كوك  جبل  سفح  عند  متر   350

قياس  عند  العالم  ف��ي  تلفزيون  ب��رج  أعلى 
أيضًا  وتوجد  البحر.  سطح  مستوى  من  ارتفاعه 
يحظى  مزدحم  ألما، وهي مكان  أمنيات  نافورة 
بشعبية كبيرة باعتباره مكان مثالي للتصوير 
يقومون  الكثيرين  أن  عن  فضال  الفوتوغرافي، 
أمنية  أي  ويتمنون  اثنين،  أو  واحدة  برمي عملة 

تحقيقها.  يرجون 
لالهتمام  والمثيرة  الجذابة  أكثر معالم  ومن 
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يناسب  ال��ذي  الفريد  مناخها  هو  ألماتي  في 
ألماتي  مناخ  تجعل  التي  األشياء  ومن  الجميع. 
يمكن  الزائر  أن  هو  المدن  من  غيرها  عن  ميزًا 
المختلفة  األولية  المناخية  المناطق  ي��زور  أن 
مدينة  تتسم  وقد  فقط!  واحد  يوم  غضون  في 
أكثر  من  واحدة  لكنها  القاري،  بالموقع  ألماتي 
الوسطى،  آسيا  في  مناخيًا  المتوازنة  األماكن 

التي تضمن للزوار إقامة مريحة.
مثلي،  الطبيعة  يحبون  لمن  وبالنسبة 
التي  األم��اك��ن  م��ن  الكثير  ألماتي  ف��ي  توجد 
يمكن  التي  واألنشطة  استكشافها  يمكن 

اســـــتـــــطـــــالع

في الربيع، تصبح المدينة خالبة 
للغاية مع األزهار من مختلف 

األشكال

الصفحة االفتتاحية: طريق سريع مزدحم والجبال في 
الخلفية. الصفحة المقابلة: بحيرة جميلة. أعلى الصفحة: 

المباني الحديثة في وسط المدينة. يسار الصفحة: منظر 
ساحر للمدينة



كتبه: جوناثان مايرز

جميع  في  المختلفة  السياحية  الوجهات  بين  غالية  جوهرًة  ألماتي  ُتعد 
أراضيها،  من  كبير  جزء  على  األخضر  اللون  بفضل طغيان  العالم  أنحاء 

الزمردية تيان شان  جبال  على سفح  الرائع  وموقعها 

المدينة الخضراء 

ألماتي

اســـــتـــــطـــــالع
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أعلى الصفحة: برج الساعة بجوار مسرح ريزو غابريادز

ُتسير العربية للطيران 
رحالتها طوال األسبوع من 

الشارقة إلى بيروت.

التي  التدمير  محاوالت  بعد  أخرى  مرة  مجدها 
شهدتها خالل الحرب؛ وأشار ان “تل ناريكاال هو 

تبليسي”. للدفاع  القديم  الرمز 
بأنها  تبليسي  في  الشفق  وق��ت  ويتميز 
ذو  ال��غ��روب  وق��ت  يغمر  حيث  للغاية،  ساحر 
لُيضفي  التاريخية  اآلث���ار  الذهبية  األش��ع��ة 
إلى  المساء توجهت  عليها مظهرًا خالبًا. وفي 
العمارة  المصممة على طراز  كاتدرائية سيوني 
والمبني  ال��وس��ط��ى،  ال��ق��رون  ف��ي  الجورجية 
هذه  وبعد  الرائعة.  ساميبا  لكاتدرائية  الضخم 
إلى  وذهبت  بالجوع،  شعرت  التاريخية  الجولة 
تناول وجبة عشاء تقليدية. وبناًء على توصية 
إلى  توجهت  المحليين،  السكان  بعض  من 
“البيت  بمعنى  أو  سخلي،  كارتولي  مطعم 
أن��واع  كافة  المطعم  ه��ذا  ويقدم  الجورجي”. 
مثل  اللذيذة،  التقليدية  الجورجية  األط��ب��اق 
اليد  بحجم  الفطائر  من  نوع  وهي  خينكالي، 
أيضًا  وطلبت  ال��م��ف��روم.  باللحم  وم��ح��ش��وة 
ثم  أثناء  هناك،  الرائعة  العصائر  من  مشروب 
الطعام  أن  ُيقال  والحق  الفطائر.  طبق  تناول 

للغاية. لذيذًا  كان 
في  السير  قررت  التالي،  اليوم  صباح  وفي 

هذا  شهد  كيف  عن  وتساءلت  الصغيرة،  األزقة 
الفترات.  من  فترة  في  عظيم  تاريخ  المكان 
العصور  سحر  تنفست  القديمة  البلدة  وفي 
المرصوفة  التنزه في شوارعها  أثناء  الوسطى، 
بالحصى. وكانت هناك رائحة نفاذة في الهواء، 
من  مقربة  على  كنت  أنني  حينها  وأدرك���ت 
حمامات  وكانت  الشهيرة.  الكبريت  حمامات 
المعدنية  ال��م��ي��اه  ُت��غ��ذي��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ري��ت 
تبيليسي  حياة  من  أساسيًا  ج��زًءا  الساخنة 
ذات  الجوفية  الحمامات  بناء  تم  ق��رون.  لعدة 
السابع  القرن  في  الطوب  من  المصممة  القبة 
كل  الماء  من  لتر  ماليين  ثالثة  وتنتج  عشر، 
حمام  ف��ي  س��اع��ة  بقضاء  واستمتعت  ي��وم. 
ُيعد  ال��ذي  ه��اوس  باث  روي��ال  حمام  في  خاص 

الشهيرة هناك. الشعبية  الحمامات  بين  من 
الحمام  ف��ي  الطويلة  تجربتي  كانت  لقد 
فترة  في  وأصبحت  مر  الوقت  أن  إل��ى  ُتشير 
التالية  محطتي  وك��ان��ت  الظهرية.  بعد  م��ا 
الكثير  يضم  الذي  الوطني،  الفن  متحف  إلى 
المسيحي  بالفن  الخاصة  الرائعة  التحف  من 
المرصعة  التحف  مثل  الوسطى  العصور  في 
من  وبعض  المرصعة،  والصلبان  بالجواهر، 

وُيعتبر  بالمينا.  المطلية  األثرية  القطع  أرقى 
األثرية  القطع  أب��رز  أح��د  الثالثي  خاخولي  ل��وح 
من  قطعة  أكبر  وهو  المتحف،  في  الموجودة 
العالم. ويمكنك  مطلية بمينا كلويسوني في 
األع��م��ال  م��ن  رائ��ع��ة  مجموعة  مشاهدة  أي��ض��ًا 

واألوروبية. والروسية  الجورجية  الفنية 
المدينة  أن  الح��ظ��ت  السابقة  األي���ام  وف��ي 
لذلك  ال��م��س��اء.  ف��ي  أك��ث��ر  ب��ال��ح��ي��اة  ت��ن��ب��ض 
انشائه  تم  الذي  متكفارز  مطعم  إلى  توجهت 
المطعم  ويتميز  السوفياتي،  االتحاد  عهد  في 
على  وال��واق��ع  المعلقة  الملفوفة  بشرفاته 
ويستضيف  متكفاري.  لنهر  الشرقية  الضفة 
في  شهيرة  جي  دي  فرقة  غالبا  مكفارز  مطعم 
الجورجية  واألغاني  الموسيقى  لتعزف  أوروب��ا 
رحلتي  نهاية  في  استمتعت  وقد  المفضلة. 
إلى  باالستماع  الخالبة  تبليسي  مدينة  إل��ى 
ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  م��ع  ال��ج��ورج��ي��ة  الموسيقى 

الرائعة.  الخفيفة 

تسير العربية للطيران 
يوميا من الشارقة إلى 

تبليسي
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الصفحة االفتتاحية: جسر السالم فوق نهر متكفاري؛ أعلى 
الصفحة: قاعة الخدمة العامة؛ أعلى الصفحة المقابلة: 

منظر داخلي من حمام الكبريت. أسفل الصفحة المقابلة: 
القصر الرئاسي ودار األوبرا الجديدة

وأرمينيا  وروسيا  أذربيجان  بين  تبليسي  تقع 
األشياء  من  بالكثير  وتتمتع  األس��ود،  والبحر 
الفن  بين  وتتنوع  االكتشاف  تستحق  التي 
ستجعلك  والتي  والترفيه،  والطعام  والثقافة 
الملك  أن  األس��ط��ورة  وت��ق��ول  للغاية.  سعيد 
الغابة  في  يصطاد  كان  غورغاسالي  فختانغ 
معه  الذي  الطائر  وأصيب  الخامس،  القرن  في 
طويل،  بحث  وبعد  عنه.  ليبحث  الصقر  وأرسل 
في  ماتا  قد  لكنها  الطائران  على  العثور  تم 
الملك معجبًا جدًا  الحارة. وكان  الربيع  أيام  أحد 
بناء  وقرر  الطبيعية،  الساخنة  الكبريت  بمياه 
اسم  وه��و  تبليسي.  وسماها  هناك  مدينة 
تبيلي،  القديمة  الجورجية  الكلمة  من  مشتق 

والتي تعني دافئ.
من  أستقلها  التي  الطائرة  اقتربت  وكلما 
الخضراء  ال��س��ه��ول  رأي���ت  تبليسي،  مدينة 
بأنها  تبليسي  وتتميز  الجبال.  على  المنتشرة 
التوازن  بفضل  وهذا  نوعها،  من  فريدة  مدينة 

والحديثة.  القديمة  حضارتها  بين  المثالي 
الدولي  تبليسي  مطار  أن  من  الرغم  وعلى 
المدينة  ان  إال  الحديث،  ال��ط��راز  على  ُمصمم 
وألن  التاريخي.  بالتراث  تزدهر  تزال  ال  القديمة 
ومتعبة  طويلة  كانت  تبليسي  إلى  رحلتي 
في  األول  ي��وم��ي  أق��ض��ي  أن  ق���ررت  م��ا،  ن��وع��ًا 
غرفتي المريحة في الفندق الذي يقع في شارع 
الرئيسي  الطريق  يمتد على  الذي  روستافيلي، 
في تبليسي، وُيعتبر أطول شارع في المدينة.
وجبة  تناولت  أن  بعد  التالي،  اليوم  وف��ي 

داخل  نزهة  في  تجولت  فخمة،  شهية  إفطار 
ش���ارع روس��ت��اف��ي��ل��ي. وع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق 
مثل مسرح  الرائعة  التاريخية  المباني  شاهدت 
الطراز  على  الُمصممة  األوبرا  ودار  روستافيلي، 

ومبنى  الروسي  فيسيروي  وقصر  المغربي، 
في  الظهيرة  بعد  ما  فترة  وكانت  البرلمان. 
المشمس  بالطقس  يتميز  ال��ذي  يناير  شهر 
في  ل��الن��ط��الق  مثالية  ال��ب��رودة  إل��ى  ال��م��ائ��ل 
في  القهوة  واحتساء  النقي  تبليسي  ه��واء 
الشارع؛  جانبّيْ  على  المنتشرة  المقاهي  أحد 
والمحالت  المطاعم  من  العديد  أيضًا  وهناك 

بينها. االختيار من  تتيح لك  التي  التجارية، 
التي  ناريكاال  قلعة  إلى  ذلك  بعد  وانتقلت 
وقد  الميالدي.  الرابع  القرن  إلى  تاريخها  يعود 
قلعة  بمثابة  السابق  في  القلعة  هذه  كانت 
فارسية قبل أن تنضم تحت الحكم العربي في 
من  التلفريك  سيارة  نقلتني  ثم  الثامن.  القرن 
القديمة  الحضارة  إلى مهد  ريك مباشرًة  حديقة 
الذي  الرائع  ناريكاال  تل  وشاهدت  لتبليسي. 
القديمة  للمدينة  بانورامي خالب  منظر  منحني 
رحلتنا  وأثناء  الحمراء.  بأسقفها  تتميز  التي 
حكايات  تماز،  السياحي،  المرشد  لنا  حكى 
تبليسي  استعادة  وكيف  الصليبية  الحروب 

اسم تبليسي مستمد من 
الكلمة الجورجية القديمة 

“تبيلي”، والتي تعني دافئ
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كتبت النص: ناعومي صموئيل

يبحث  التي  الجذب  معالم  بكل  تبليسي  الخالبة  الجورجية  العاصمة  تتميز 
التي والجبال  الجميل  والريف  الرائعة،  المعمارية  الهندسة  من  السياح  عنها 

اللذيذة والمأكوالت  قمتها،  الجليد  يكسي   

جولة ُمبهرة في 
 تبليسي
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نصحني  مكان  أفضل  وكان  المفتوحة،  األماكن 
التي  الوطنية  الشارقة  الكثيرين هي حديقة  به 
630 ألف متر مربع، وُتعتبر  تمتد على مساحة 
بذلك أكبر حديقة في اإلمارة. وقد شعرت بأن هذه 
الحديقة هي المكان المثالي لقضاء نزهة هادئة 
األشياء  من  الكثير  استكشاف  من  يومين  بعد 
آخر يوم لي في  الشارقة. ومع غروب  الرائعة في 
وهي  الشمس  شاهدت  الشارقة،  إل��ى  رحلتي 
بالشفق  السماء مع  األفق وتضيء  تتالشى في 
حينها  ش��ع��ور  ويغمرني  األح��م��ر،  البرتقالي 
بضرورة العودة مرة في زيارة هذه المدينة الرائعة 

لالستمتاع بالعديد من معالمها الخالبة. 

أعلى الصفحة: الجبال الخالبة تحت السماء المشرقة. أعلى 
الصفحة: المناطق الداخلية لمتحف الشارقة للحضارة 

اإلسالمية

بعد الظهيرة
التسوق  إلى  ذهبت  الشارقة،  إلى  عدت  عندما 
باألماكن  مليئة  الصاخبة  اإلمارة  هذه  أن  وأدركت 
شيء  كل  بها  وج��دت  حيث  للتسوق،  الرائعة 
والحلويات  ال��رائ��ع  الشرقي  السجاد  من  ب��داي��ًة 
التذكارية  الهدايا  اللذيذة وحتى  أوسطية  الشرق 
اليدوية وأحدث األدوات اإللكترونية. وقد كنت أمام 
ومراكز  التقليدية  األسواق  من  متنوعة  مجموعة 
التسوق الحديثة، وهذا ما جعلني أعود إلى بلدي 
ومعي حقيبة أثقل بكثير من تلك التي سافرت 

بها.

في المساء
إلى  رحلتي  ف��ي  ل��ي  األخ��ي��ر  ال��م��س��اء  وف��ي 
الشارقة، شعرت بأنني بحاجة إلى السير في أحد 
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المتاحف 
الفريدة

حقيقي  كنز  هي  الشارقة 
وصاالت  المتاحف  من  للكثير 

التطلع  سٌتشبع  التي  العرض 
التاريخ  لمحبي  الثقافي 

الشارقة  متحف  يعرض  والفن. 
األدوات  لآلثار مجموعة من 

والمجوهرات،  المعدنية، 
ويتيح  ذلك،  وأكثر من  والفخار، 

األثري  التراث  التعمق في  لك 
الضوء  ويسلط  لإلمارة،  الغني 

في  سكانها  حياة  نمط  على 
العصر  في  و  الحجري  العصر 

القادم.  والعصر  الحديث 
في  التجول  أيضا  يمكنك 

في  الجميلة  التراث  مواقع 
في  للفنون  الشارقة  مؤسسة 

الفنون.  وميدان  المريجة  ساحة 
معارض  ستة  ستستمر 

مارس  منتصف  من  متنوعة 
 .2018 يونيو  منتصف  وحتى 

مؤسسة  فعاليات  جميع 
مجانية  للفنون  الشارقة 

للجمهور. ومفتوحة 

اســتــكــشــاف



الصفحة السابقة: قلعة أربيل الصفحة أعلى مقابل: نافورة 
ساحة السوق. الصفحة المعاكس أسفل: جليل مسجد 

الخياط، تحت: النسيج متحف

الصفحة االفتتاحية: إطاللة من الواجهة البحرية. الصفحة 
المقابلة: منظر رائع للمدينة. أعلى الصفحة: مبنى غرفة 

تجارة وصناعة الشارقة. يمين الصفحة: زوار في مربى 
الشارقة لألحياء المائية

المطاعم  جانب  إل��ى  ال��ش��وارع  في  الشاورما 
المأكوالت  جميعها  تقدم  التي  الريفية  البدوية 
المأكوالت ميزانيته  الراقية، ولكل نوع من هذه 
المستويات.  مختلف  تناسب  التي  الخاصة 
وبعد أن تناولت الغداء، قررت زيارة مسجد النور 
الذي  الشارقة  في  الوحيد  المسجد  ُيعتبر  الذي 
جوالت  وعمل  بزيارته  المسلمين  لغير  يسمح 
المبنى  هذا  افتتاح  تم  وقد  داخله.  سياحية 
الفريد في عام 2005، وقد تم تصميمه على 
للزوار  أبوابه  ويفتح  العثماني،  المعماري  الطراز 
باستثناء  أسبوع،  كل  من  االثنين  يوم  صباح 

الرسمية. العطل  أيام 

في المساء
االنتهاء،  على  الشارقة  في  األول  يومي  قارب 
أحد  لالنطالق  الوقت  بعض  ل��دي  م��ازال  لكن 
إنها  اإلم����ارات،  ف��ي  المميزة  المعالم  أش��ه��ر 
متر،   60 ارتفاعها  يبلغ  التي  فيريس  عجلة 
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اليوم األول

في الصباح
ب���دأت رح��ل��ت��ي ف��ي م��دي��ن��ة ال��ش��ارق��ة ب��رك��وب 
المدينة  معالم  لمشاهدة  السياحية  الحافلة 
معالم  على  للتعرف  سريعة  بجولة  والقيام 
المشاهدة.  تستحق  التي  المعمارية  الشارقة 
متوجهًا  المائية  المجاز  واجهة  من  انطلقت 
الشهير،  المائية  لألحياء  الشارقة  مربى  نحو 
 ،2008 يونيو  ف��ي  للجمهور  اف��ُت��ت��ح  ال��ذي 
أعماق  عالم  عن  رائعة  لمحة  للزوار  وُيعطي 
البحرية  الكائنات  من  نوعًا   150 ويضم  البحار، 
البحر،  ف��رس  البهلوان،  سمك  ذل��ك  في  بما 
وقرش  ال��راي  وسمك  البحرية،  م��وراي  ثعابين 
الشارقة  مربى  ويعتبر  المرجانية.  الشعاب 
تديره  تعليمي  مركز  أكبر  المائية  لألحياء 
المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دولة  في  الحكومة 

 20 ب��ع��دد  مجهزين  طابقين  م��ن  ويتكون 
مليون   1.8 من  يقرب  بما  مليئًا  مائيًا  حوضًا 
واسعة  مساحة  على  ويمتد  ال��م��اء،  من  لتر 
توجهت  ذلك  وبعد  مربع.  متر   6500 تبلغ 
من  يتكون  الذي  البحري  الشارقة  متحف  إلى 
مثل  الغني  البحري  ال��ت��راث  تعرض  معارض 
التقليدية  الخشبية  الشراعية  الصيد  مراكب 
وغير  األصلي  العربي  اللؤلؤ  تصطاد  التي 

ذلك.

بعد الظهيرةمشاحنات. 
في  المتاحف  هذه  زي��ارة  من  انتهيت  أن  بعد 
وحينها  سريعًا،  مر  الوقت  أن  شعرت  الصباح 
الغداء،  تناول  ض��رورة  إل��ى  معدتي  نبهتني 
ال��ش��ارق��ة  تميز  اك��ت��ش��ف  جعلني  م��ا  وه���ذا 
ال��واض��ح ت��م��ام��ًا ف��ي إع���داد أش��ه��ى األط��ب��اق 
االنطباع  بكثير من  أكثر  والمأكوالت، وكان هذا 
انتقل لي من أصدقائي. وتنتشر مطاعم  الذي 
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42 كابينة مكيفة  وتتكون عجلة فيريس من 
إلمارة  رائع  بانورامي  منظر  للركاب  توفر  الهواء 
دبي  من  خاطفة  ولمحات  بأكملها  الشارقة 
فيريس  لعجلة  تجربتي  انتهت  وعندما  أيضًا. 
الشمس  أن  وجدت  األرض،  على  قدمي  ووطأت 
حينئٍذ  ببالي  خطر  ما  وكل  الغروب  في  بدأت 
الجلوس  أثناء  الغروب  بمنظر  االستمتاع  هو 
في  ن���درة  ه��ن��اك  ليس  ال��ب��ح��ر.  ش��اط��ئ  على 
لذلك  الشارقة،  في  الرملية  الشواطئ  وجود 
المثالي  المكان  سأجد  بأنني  ثقة  على  كنت 
وجدت  وقد  الساحر،  الغروب  وقت  لمشاهدة 
وشاطئ  منتجع  في  بالفعل  عنه  أبحث  ما 
العربي،  الخليج  على  الواقع  الشارقة  شيراتون 
بار  البحر. وهناك استمتعت في  والُمطل على 
شهية  وجبة  بتناول  الشواء  وركن  الشاطئ 

مباشرًة. البحر  وبمشاهدة 

اليوم الثاني

في الصباح
ك��ان  ال���ذي  ال��ت��ال��ي  ال��ي��وم  ف��ي  استيقظت 
على  شجعني  مما  وه��ذا  للغاية،  مشمسًا 
اقترح  وق��د  الصحراء.  نحو  رحلة  في  االنطالق 
أقوم  بأن  فندقي  في  االستقبال  موظف  عليَّ 
على  تقع  التي  القيوين،  أم  إم��ارة  إلى  برحلة 
وأكدلي  الشارقة،  شمال  إلى  ساعة  نصف  ُبعد 
سياحية  ب��رح��ل��ة  ه��ن��اك  سأستمتع  ب��أن��ن��ي 
أحمل  وأنا  رحلتي  إلى  توجهت  تقليدية.  غير 
الصحراوي  الطريق  إل��ى  وتوجهت  حقيبتي 
وشاهدت  الجميل،  بالهواء  فيه  واستمتعت 
لمنطقة  الساحرة  الخالبة  المناظر  طريقي  في 
ال��ف��ج��ي��رة. وس��اع��دت ال��رم��ال ال��ص��ح��راوي��ة في 
وظهور  القرم  أشجار  نمو  على  المنطقة  هذه 
في  وخطط  البحر.  م��ن  الصخرية  ال��رخ��وي��ات 
من  بالقرب  وأستمتع  القارب  أركب  أن  رحلتي 
شمس  أشعة  تحت  المتأللئة  الزرقاء  المياه 

الرائعة. الصباح 

اســتــكــشــاف



كتبت النص:  جورجينا هيس

األوسط  الشرق  منطقة  المثالي في  المقصد  الصاخبة هي  اإلمارة  هذه 
البدوية  وأكالتها  البحري  تراثها  مع  ورائعة  ساحرة  عطلة  لقضاء 

العمالقة فيريس  عجلة  بركوب  واالستمتاع  الشهية 

48 ساعة في

الشارقة 

اســتــكــشــاف

عندما فكرت ألول مرة في السفر إلى منطقة الشرق األوسط، تبادر إلى ذهني رحالت السفاري 
قة، وناطحات السحاب المتألقة، والتسوق الُمعفى من الرسوم الجمركية،  الصحراوية الشيِّ
وغيرها الكثير. وكلما تصفحت اإلنترنت ألبحث عن أكثر 10 أشياء تستحق الزيارة في اإلمارات 
التقدم  زيادة  فمع  االستكشاف.  تستحق  التي  األشياء  من  الكثير  وجدت  المتحدة،  العربية 
والتوسع الحضاري لإلمارات الستة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، من بينها دبي وأبو ظبي، 
إال أن اإلمارة السابعة - الشارقة - بدت وكأنها تتقدم بصورة متزايدة نحو التمسك بعراقة 
جذورها. وقد أيقنت ذلك عندما ذهبت في رحلة إلى الشارقة التي جعلتني أنتقل إلى عالم 
جديد تمامًا. وبالرغم من أنني قضيت في رحلتي إلى الشارقة يومين فقط، لكن هذه المدينة 

كانت كافية لكي أتمنى زيارتها مرة أخرى. 

airarabia.com
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الشارقة هيلتون 

الشارقة بلو،  راديسون  منتجع  أماكن اإلقامة

الفندق  يقع هذا 
الفاخر على بعد 
قصيرة  مسافة 

سيرا على األقدام 

منطقة  من 
الترفيهية،  القصباء 

ويوفر خدمة نقل 
من  مكوكية 

الخاص  الشاطئ 
 30 الرائع ويبعد 
بالسيارة  دقيقة 

من دبي.

المنتجع  يقع هذا 
على بعد بضعة 
كيلومترات من 

قلب مدينة الشارقة، 
وعلى مقربة من 

عين اإلمارات والسوق 

األزرق الذي يستحق 
تتميز  الزيارة. 
المنتجع  غرف 

الراقي  بتصميمها 
الفاخرة  وأجنحتها 
فضاًل عن الكبائن 

بجانب  الموجودة 
وغيرها  المسبح، 

من وسائل الراحة 
التي  الحديثة 

لقضاء  تحتاجها 
عطلة سعيدة.

اســتــكــشــاف

airarabia.com
18



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

العالم  الشهيرة في  األثرية  المواقع  واحدة من  البتراء هي 

األحمر  ال��ورد  مدينة  باسم  أيضًا  ُتعرف 
بسبب لون الصخور الموجودة في تلك 

المنطقة

1812، قام المستكشف السويسري  في عام 
البتراء،  اكتشاف  بإعادة  بوركهارت  يوهانس 

شعبيتها في  ساعد  الذي  ٣األمر  ٢ ١
األردن البتراء، 

\\
 \\
\\
\\

 

ال��ت��راث  قائمة  ضمن  ال��ب��ت��راء  أصبحت 
ديسمبر   6 في  لليونسكو  العالمي 

1985

ع��������ط��������الت

ال����ت����ج����رب����ة
اس��ت��ك��ش��اف

اس��ت��ط��الع

USA  I  Singapore  I  Bangladesh  I  India  I  UAE  I  Bahrain

maxposuremedia.com    |   info@maxposuremedia.com
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distribution platforms
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DISCOVER م��ق��اب��ل��ة

صوٌت رخيم
رحلته  عن  أبل  بنجامين  األلماني  األوبرالي  الليدر  مغني  يتحدث 

الفنية خبرته  الطموحين  الفنانين  وُيشارك  الغنائية 

المغنيين  أبرز  أحد  أبل  بنجامين  النجم  يعتبر 
األلماني،  الغنائي  الليدر  بأسلوب  الشباب 
أكبر  في  الحفالت  من  العديد  في  ش��ارك  وق��د 
المسارح األوروبية مثل مركز باربيكان في لندن؛ 
واليزيله  أمستردام؛  ورويال كونسيرتجيبوو في 
قائد  يد  على  أبل  بنجامين  تدرب  وقد  هامبورغ. 
ديتريش  الليدر  ومغني  الشهير  األوركسترا 
له  بالفضل  يدين  ان��ه  وق��ال  ديسكاو،  فيشر 
من  الكثير  قدم  حيث  الموسيقية  رحلته  طوال 

الدعم له وللعديد من الفنانين الطموحين.

« أخبرنا عن رحلتك الموسيقية؟ وهل سبق 
غير  أخــرى  بمهنة  العمل  فــي  فكرت  وأن 

الموسيقى؟
كورس  في  أغني  كنت  أن  بعد  بالتأكيد.  نعم 
بدأت  المدرسة،  في  دراس��ت��ي  وأنهيت  البنين 
تخرجت من  ثم  البنوك  أحد  عملي كمتدرب في 

قسم إدارة األعمال. وقتها كنت أرغب في دراسة 
عدة  بعد  لكن  فقط.  التسلية  لمجرد  الغناء 
سنوات من الدراسة وممارسة الغناء، أدركت أنني 
قضيت أغلب وقتي في الغناء أكثر من دراستي 
شعرت  الماضي،  في  تمعنت  وعندما  المهنية. 
تقليدي  الغير  المسار  لهذا  للغاية  ممتن  أنني 
فيه  تعلمت  آخر  بمجال  الذي جعلني على علم 
الكثير عن إدارة األعمال، بجانب كوني محظوظًا 

اآلن لكوني فنانًا موسيقيًا. 

« متى بدأت في تلقي دروس الغناء، وأدركت 
أن مسارك المهني سيكون في الغناء؟

في  دروس��ًا  تلقيت  وق��د  الغناء  أح��ب  دائمًا  أن��ا 
مدينتي.  ف��ي  الغناء  م��درس  ي��د  على  الغناء 
ق��راءة  كيفية  مبكرة  سن  في  أيضًا  وتعلمت 
األلحان واألساسيات الموسيقية. وكانت هذه هي 

أولى نقاط تحولي إلى عالم الموسيقى..

الغناء على مر  « كيف تطورت موهبتك في 
السنين؟

ستشعر  تحبه،  شيئًا  فعل  على  ت��داوم  عندما 
وصلت  وقت  الشيء.  بهذا  القيام  عند  بالراحة 
مرحلة  في  ُيتقن  الذي  الباريتون  صوت  إلى  اآلن 
أنني  اآلن  وأعتقد  ع��ام.   53 عمر  في  أي  النضج 
الشيء  معرفة  وأستطيع  جيدًا  نفسي  أع��رف 
وهذا  تجنبه.  عليَّ  ينبغي  وم��ا  لي  المناسب 
الجانب الخاص بهذه المهنة ُيعطي المرء دروسًا 

كبيرة في الحياة.

لذا  الهند.  في  غنائيًا  حفاًل  قريبًا  سُتقيم   »
أخبرنا عما تتطلع إليه هنا؟

لقد سافرت سابقًا إلى الهند في نوفمبر 2015، 
للفنون  الوطني  المركز  في  غنائيًا  حفاًل  إلقامة 

أحببت  وقد  مومباي  في   ،(nCPa) المسرحية 
وشعبها  مضياف  بلد  فالهند  للغاية.  الهند 
حيث  الجمهور؛  ترحاب  بمدى  وشعرت  جدًا  ودود 
موسيقى  نوع  على  للتعرف  متشوقين  كانوا 
قبل  عليه  ت��ع��ودوا  عما  تمامًا  ومختلف  جديد 
كذلك  الغربي  الجمهور  يكون  أن  وأتمنى  ذلك، 
أيضًا. وأتطلع أيضا إلى العمل مع الموسيقيين 
في  السيمفونية  األورك��س��ت��را  ضمن  الهنود 
من  النوع  هذا  في  اسهاماتهم  ومعرفة  الهند 
الموسيقى. وبعيدًا عن الموسيقى، أعترف بأنني 
من ُمحبي المطبخ الهندي، وال يمكنني مقاومة 

رائحة مومباي الُمبهرة.

للشباب  النصائح  ُتعطي بعض  أن  لك  « هل 
الذين يطمحون إلى الغناء؟

يجب أن تؤمن بنفسك، وأال تتأثر باآلراء السلبية 
أعمل مع  الفشل. عندما  إلى  التي قد تودي بك 
الرئيسية،  ال��دورات  في  سنًا  األصغر  المغنيين 
نقاط ضعفهم  نقاط قوتهم، وعن  أسألهم عن 
الضروري  وم��ن  تطوير.  إل��ى  تحتاج  التي  أيضًا 
علينا  يتعين  التي  األشياء  ما هي  أيضًا معرفة 
على  وحريصين  منفتحين  نكون  وأن  تطويرها 
الضروري  ومن  أفضل.  لنكون  مشاكلنا  إصالح 
عن  فيها  نتفوق  التي  األشياء  نعرف  أن  أيضًا 
غيرنا، وأن نهتم بتوجيهات قائد األوركسترا التي 

سُتحسن من مستوانا العام.

الصورة:بنجامين أبل؛
الصفحة المقابلة )في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار(: 
عازف الكمان يهودي مينوهين - أبل هو الُمعلم الموسيقي 

الذي اختارته منظمة مينوهين اليف ميوزك ناو؛ أنوشكا 
شانكار، واحدة من الفنانين المفضلين ألبل؛ 



الغرف خدمة 

قصبة تامادوت
المغرب

يقع هذا الفندق الجميل في جبال األطلس في المغرب ويتميز 
بتحفه الرائعة القادمة من جميع أنحاء العالم والموجودة في 

28 غرفة وجناح بالفندق، وكل منها مزين بشكل فردي. يوجد 

في الفندق مرافق للنزالء مثل مسبح كبير في الهواء الطلق، 
وحوض سباحة داخلي مدفأ، وعالجات مميزة في سبا أسونفو، 

ومجموعة مختارة من األفالم المستوحاة من المغرب في 
منطقة عرض في الهواء الطلق، ومالعب تنس. 

T: +212 5243-68200

www.virginlimitededition.com/en/kasbah-

tamadot

جبل الفردوس
كيتاليال، إيال، سري النكا

يقع هذا الفندق الوحيد في قرية إيال الجميلة في سريالنكا، 
وهو الفندق الوحيد الذي يوفر إطاللة على إيال غاب، يقع الفندق 

في الوادي الواقع بين قمة صخرة إيال وقمة آدم. يوجد في 
الفندق غرفًا فاخرة ُمؤثثة بأناقة، والحمامات الغرف ُمزودة 

بزجاج يوفر إطاللة بانورامية شاملة على الجبال المحيطة. 
تتوافر في مطعم الفندق مجموعة من المأكوالت الغربية 

والشرقية واالستوائية والسريالنكية، إلى جانب األطباق 
الُمعدة حسب ذوقك.

T: +94 574 925 757

www.mountainheavensella.com

مناظر 
خالبة

األجواء 
العتيقة

منتجع عليلة الجبل األخضر 
ُعمان

يقع هذا الفندق على الجبل األخضر بارتفاع أكثر من 2,000 متر 
فوق مستوى سطح البحر، "والجبل األخضر" باللغة العربية، هو 

جزء من سلسلة جبال حجرية. ويطل على ممر جبلي ساحر، ويوفر 
إطالالت مذهلة على الجبال. تم ترتيب األجنحة والفيالت الجميلة من 

أجل تحقيق أقصى قدر من الخصوصية، وتتميز بديكور رائع وأنيق 
يعكس ثقافة وتاريخ البالد. ويقدم المنتجع الصحي عالجات السبا 

على الطريقة اآلسيوية، في حين أن قائمة مطعمه تحتوي على أطباق 
مستوحاة من المأكوالت العربية.

T: +968 2534 4200 

www.alilahotels.com

قرية
أعجوبة

في  مريحة  إقامة  جانب  إلى  الساحرة  الطبيعية  بالمناظر  االستمتاع  يمكنك 
الجبال وسط  الواقعة  الجميلة  الفنادق  هذه 

وسط الجبال الخالبة

airarabia.com
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وقفة في مدينة: بنغالورو
تذوق 

سوق شيكبيت
على بعد أكثر من 

كيلومترين من سوق 
المدينة الشهير، ويقع هذا 

السوق الذي يعود تاريخه 
إلى ما يقرب من 400 سنة، 

ويتميز بأسعاره المناسبة 
ومالبس الساري الجميلة.

ب  جرِّ
حديقة كوبون

تمتد هذه الحديقة على 
مساحة تزيد عن 300 

فدان من المساحات 
الخضراء، وتضم مكتبة 

الدولة باإلضافة إلى العديد 
من النوافير والتماثيل 

واألشجار والبساتين.

استمتع 
مقهى بار بارهمين

أفضل مطعم لتناول 
الطعام الهندي الجنوبي 
التقليدي، وبه عدد كبير 

من األطباق الشهية 
مثل أرز إدليس المطهي 

على البخار، وطبق فادا 
المقرمش وأكثر من ذلك.

شاهد 
متحف الحكومة
هو من بين أقدم 

المتاحف في البالد، 
وبه مجموعة رائعة من 

المنحوتات الحجرية، 
والفخارية، واللوحات، 

والنقود المعدنية، 
والمنحوتات والنقوش.

airarabia.com
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12 ساعة طرائف –  تجمع جنيفر 
لورانس بين أصول 

أمريكية وإنجليزية وألمانية 
وأيرلندية وأسكتلندية، 
وأصول فرنسية بعيدة. 

وتقول أنها ولدت في 
الجنوب بمنطقة لويسفيل، 

بوالية كنتاكي.

1

بحيرة هيلير، أستراليا
يوجد في غرب أستراليا منظر طبيعي خالب يستحق المشاهدة، إنها سلسلة 

من البحيرات التي تظهر باللون الوردي الزاهي، وسط الغابات الخضراء وُتحيط 
بها مياه المحيط الجنوبي الزمردية العميقة الزرقاء. واكتشفت بحيرة هيلير 
ألول مرة في عام 1802 من قبل المالح ورسام الخرائط ماثيو فليندرس، الذي 

كتب عنها في في مجلته. ويشير العلماء إلى أن لون البحيرة الفريد قد يعود 
إلى طحالب دوناليال سالينا الدقيقة، التي تنتج الكاروتينات، وهي صبغات 

موجودة أيضا في الَجَزر. وهناك نظرية أخرى تقول أن هذا اللون يرجع إلى 
البكتيريا الملحية الموجودة في قشور الملح، إال ان هناك تفسير ثالث يقول أن 

لون البحيرة ناتج من تفاعل الملح مع بيكربونات الصوديوم في الماء.

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

تحت العدسة

جنيفر لورانس

التل 
المغناطيسي، 

الداخ، الهند

يقع التل المغناطيسي على 
ارتفاع 11 ألف قدم فوق مستوى 
سطح البحر، وهو أحد األماكن 

التي يجب أن تزورها عندما 
تسير في الطريق إلى مدينة 
ليه. ويقال أن هذا التل لديه 
قوة مغناطيسية يمكنها 

سحب سيارة نحو التل حتى 
إذا كانت السيارة متوقفة. 

ُيعتبر هذا التل تجربة مثيرة، 
ولكن قوته المغناطيسية 
التي يتخيلها البعض في 

الواقع هي مجرد وهم بصري 
ناجم عن الجاذبية. التل 

المغناطيسي هو أحد التالل 
المعترف   الجاذبة 
بها في العالم.

تشكل هذا الكهف تحت 
طبقات الملتوية من الصخور 
الواقعة في الجزء السفلي 

من وادي إيزكوا، يتميز الكهف 
بتشكيالته الصخرية الفريدة 

من نوعها وألوانه الرائعة 
التي يجب على ُمحبي 
المغامرة التعرف عليها.

1

أخر األعمال –  ُيعتبر فيلم العصفور األحمر هو فيلم الجاسوسية 
األمريكي القادم الذي يحكي قصة الجاسوسة الروسية (جنيفر 

لورانس) التي تدخل في عالقة مع ضابط بوكالة المخابرات المركزية 
(جويل إدجيرتون) وُيحاول إقناعها بأن تكون عميل كيل مزدوج.

االقتباس –اقتباس - “أنا سعيدة ألنني ال أشعر بالقلق من 
عدم وجود المال، فأنا أعيش بحرية تامة وأعمل ما أحب 

وأتقاضى أمواالً كثيرة لقيامي بذلك”.

كهف كامشاتكا
، روسيا

تم تشكيل هذا الكهف 
الثلجي المذهل من خالل 

الينابيع الساخنة التي 
تتدفق من األنهار الجليدية 
الذي نتج عن ذوبانها في 
السنوات األخيرة حدوث 

سقف جليدي رقيق يسمح 
بدخول الضوء.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان 
 الكتشاف

 كهوف غريبة

كويفا دي أربيا، 
أسبانيا

القراءة
تطرح المؤلفة 

اليزابيث أسيبيدو 
كتاب “الشاعر X” الذي 

يحكي عن شاعرة 
شابة تواجه مخاوفها 
وشعورها باإلحباط 

تجاه الشعر.

 ThE“ قائمة الموسيقى  ستطرح فرقة أوستن، تكساس ميتال
SWORD” عن ألبومهم السادس “Used Future” في 23 مارس. تم 

تسجيل األلبوم في بورتالند، بوالية أوريغون من انتاج تاكر مارتين.

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

ميالد المؤلف 
الموسيقي 

فيفالدي، أنطونيو 

أنطونيو لوسيو فيفالدي 
هو ملحن باروكي إيطالي، 

وعازف كمان موهوب، 
ومعلم ورجل دين. وُيعتبر 

أحد أكبر الملحنين 
الباروك، وقد أقام حفالت 

موسيقية كونسرتو 
رائعة إلى جانب عمله في 

الكورال المقدس وفي 
أكثر من 40 أوبرا. ومن 

أشهر أعماله مجموعة 
حفالت الكمان الموسيقية 

– وحفالت فور سيزونز 
الموسيقية أيضًا.

Flightrader 24

يسمح هذا التطبيق 
بالتعرف على البيانات 

الصحيحة للرحالت 
الجوية، والطائرات في 

جميع أنحاء العالم، 
فضال عن إعطاء 

المستخدمين تفاصيل 
مسبقة عن مسار 

الرحلة، والتحديثات 
التي قد تطرأ على 

الرحالت بسبب األحوال 
الجوية.

تطبيق  
السفر

يوم في 
التاريخ
4 مارس 1678



المكان: فورسيث، جورجيا
ُيعتبر هذا المهرجان من الفعاليات الخاصة باألسرة، حيث يتميز 

بإقامة معرض للفنون والحرف اليدوية، ومعرض لألطفال، 
والبطوالت الرياضية، األطعمة الشهية، وغيرها من األنشطة. 

www.forsythiafestival.com

10 – 11 مارس

مهرجان فورسيثيا 

9
airarabia.com

جدول
الفعاليات

المكان: كيراال، الهند
تسير في هذا المهرجان مواكب الفيلة المزينة لإلشادة باإلله معبد 
كوديموتيل بهاغافاثي، إلى جانب إقامة مجموعة من البرامج 
الثقافية في مبنى المعبد.
www.keralatourism.org

المكان: كييف، أوكرانيا
تم اقتباس هذه المسرحية التي تتكون من فصلين من رواية 

الكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف التي تحكي عن زيارة 
مفترضة يقوم بها الشيطان إلى االتحاد السوفيتي السابق.

www.opera.com.ua

المكان: كودان، نيبال
يمثل هذا الحدث السنوي عودة بوذا إلى وطنه بعد 

رحلته التنويرية في بود غايا.
www.welcomenepal.com

4 مارس

مهرجان باريبالي غاجاميال

3 مارس

المعلم ومارغريتا

1 مارس

ماراثون لومبيني للسالم 2018

8
airarabia.com

8 - 29  مارس

مهرجان وسط البلد للفنون 
المعاصرة )دي-كاف(

المكان: القاهرة، مصر
يستمر هذا المهرجان ثالثة أسابيع يسلط فيها الضوء 
على وسط مدينة القاهرة، وُتقام فيه حفالت موسيقية 
واستعراضية، فضال عن برامج الفنون واألفالم واألدب.
www.d-caf.org

15 – 17 مارس

أوبرا باغلياتشي لروجيرو ليونكافالو

المكان:  مسقط، عمان
نظم المخرج الشهير المايسترو فرانكو زيفيريلي هذه األوبرا في األساس 

استنادًا على القصة الحقيقية التي تسخر من حياة مهرج المسرح.
rohmuscat.org.om

 15 – 18 مارس   

معرض فن البحرين عبر الحدود

المكان: البحرين، مملكة البحرين
تسعى الدورة الثالثة من معرض فن البحرين عبر الحدود، الذي ُيعد 
من أبرز معارض الفن المعاصر في البحرين، إلى جذب المعارض الدولية 
وتشجيع الفنانين المحليين. 
artbab.com

16 مارس

نوال الكويتية وعبادي الجوهر

المكان:  الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
يجمع هذا الحفل بين عمالقّيْ الموسيقى الكالسيكية العربية، اللذان 
يؤديا معًا تجربة غنائية فريدة من نوعها في هذا الحفل الموسيقي.
almajazamphitheatre.ae
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إمارة دبي ُيعقد في  الذي  السنوي  الخيل  هذا هو سباق 

أقيم سباق الخيل األول في دبي في 
أكتوبر 1981 في مسار الجمال

للسباقات،  دبي  نادي  افتتاح  تم 
الخيل لسباق  العليا  الهيئة  وهو 

أق��ي��م��ت ال����دورة األول����ى ل��ك��أس دب��ي 
مضمار  في   1996 عام  في  العالمي 

سباق ند الشبا

العالمي دبي  كأس 
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8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

12   خدمة الغرف
تِعُدكم هذه الفنادق الجبلية 
الجميلة باالستمتاع بإطاللة 
خالبة وإقامة مريحة

14   مقابلة
تحدث المغني األوبرالي 
بجيامين أبل عن رحلته 
الغنائية ويشارك الفنانين 
الطموحين خبرته الفنية

42   رحلة ال ُتنسى
تتميز العاصمة الجورجية 
الخالبة بكل ما يبحث عنه 
كل مسافر

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

24  خريطة 
وجهات العربية للطيران

63 المدينة الهادئة
تعّرف على التاريخ والعراقة واستمتع 

باالسترخاء في مدينة أزمير التركية 
المشمسة

81  84 ساعة في الشارقة
هذه المدينة الصاخبة هي المقصد 

المثالي لقضاء رحلة رائعة في 
منطقة الشرق الوسط 

03 مدينة الحدائق
مدينة ألماتي هي الوجهة الخالبة 

التي يكسو اللون األخضر ثلث 
أراضيها

Ad



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

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.
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رحلة أخاذة الى عاصمة الحضارة تبليسي
تمنح العاصمة الجورجية لكل مسافر تجربة 

سياحية فريدة

,ألماتي  الجمال  مدينة 
الخضراء  ألماتي بمساحاتها  تتسم مدينة 

التي تشغل ثلث أراضيها وتجعل منها وجهة 
الزيارة تستحق 




