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48 hours in baku
Baku offers rich culture, impressive 
architecture and stunning scenery to all 
kinds of travellers

bedazzled  in  beirut 
Exuberant people, natural beauty 
and historical splendour make for a 
memorable stay
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Dear Readers,

Happy New Year from Team Nawras! This month, we 

travel to Marrakech (page 20), the Moroccan city that 

marries supreme luxury and simple, appealing aesthetics 

to create a fabulous gateway to the culture of the 

region.  On page 26, we take you to Kazakhstan’s capital, 

Astana, a city that stays true to its historical roots while 

looking ahead to a glittering future. We head to Baku 

(page 32), the largest city along the Caspian Sea, to 

enjoy its architectural beauty and cultural riches that 

charm many a traveller. Beirut (page 38) is our final port 

of call, and its exuberant people, natural beauty and 

historical splendour make for a memorable stay.  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!

on the cover
Colourful gondolas
in Baku

Photo: Shutterstock
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48 HOURS IN BAKUV
Baku offers rich culture, impressive 
architecture and stunning scenery to all 
kinds of travellers

BEDAZZLED  IN  BEIRUT 
Exuberant people, natural beauty 
and historical splendour make for a 
memorable stay
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Happy reading,

editorial team 

nawras
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January, the first month of the 
Gregorian New Year, is named 
after the Roman God, Janus

The first New Year is believed
to have been celebrated by the 
Babylonians in 2000 BCE

“Auld Lang Syne”, the 
traditional New Year’s Eve song, 
means “times gone by”

new yeAr ceLeBrAtions At BurJ khALifA, duBAi

1 2 3
An annual event marking the dawn of the new year, it will be celebrated on January 1

the short List



events 
cALendAr

Where: Beijing, China
Swedish alternative rock band Mando Diao will tour 

China for the first time in a decade. Their style is 

influenced by classic rock bands such as The Kinks, 

Beatles and the Rolling Stones.

www.showstart.com

Where: Moscow, 
russia
The traditional 

New Year festival 

“Ice Moscow” 

will be held at 

Poklonnaya Hill 

for the third time. 

This year’s theme 

is “Football of the 

five continents”, 

dedicated to the 

FIFA World Cup to 

be hosted by Russia 

in 2018.

www.icemoscow.
info

Where: Istanbul, turkey
The Children-Baby-Maternity Expo will 

showcase a variety of products for children 

and babies for applications such as carriages 

and safety, feeding and care, and more.  

www.cbmeturkey.com

Where: Florence, Italy
Since 1972, this event has served as one of the 

most important platforms for men’s clothing, 

accessories and new projects in men’s fashion.

www.pittimmagine.com

January 5 - 6

Mando Diao tour

till January 8

Ice Moscow

January 10 - 13

CBME turkey

January 9 - 12

Pitti Immagine Uomo

airarabia.com
10

Where: abu Dhabi, the uae
A meeting ground for local and global jiu-jitsu athletes, 

the Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour offers 

international ranking points to successful competitors 

along with cash prizes.

www.events.uaejjf.org

Where: Ghent, Belgium
The city’s nights become the backdrop for 

ingenious installations, spectacular perfor-

mances and beautiful events - all based on 

light - showing Ghent’s historic sites and 

monuments from a different angle. 

www.visit.gent.be

Where: Jaipur, India
At the world’s largest free literary festival, over 

200 international authors will take part in talks and 

workshops, along with concerts featuring contem-

porary and traditional Indian musicians.

www.jaipurliteraturefestival.org

Where: 
sakhir, Bahrain
In the Bahrain 

Superbike Cham-

pionship (BSBK), 

riders compete on 

identical Ducati 899 

Panigale superbikes. 

BSBK’s arrive-and-

drive format lets 

riders lease the bikes 

and focus on racing 

without worrying 

about parts, mainte-

nance and tyres.

www.calendar.bh

January 12 - 13

Grand Slam Jiu-Jitsu World tour

January 13

Bahrain Superbike Championship

January 25 - 29

Jaipur 
Literature Festival

from January 31

Ghent Light Festival 

airarabia.com
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City Stopover: Ahmedabad
SEE 

Dholavira

A site of the Indus 

Valley civilisation 

(4,500 years ago), 

this offers a look at 

traditional Harappan 

water conservation 

systems and the 

earliest signboards.

EAT 

Vishalla

At this village-

style restaurant, 

enjoy a Gujarati 

thali prepared with 

ingredients grown 

in-house. Also 

visit the Utensils 

Museum here.

RELAX

Kankaria Lake

Spend some 

peaceful time at this 

polygonal lake, 1.25 

km in circumference. 

There is also a zoo, 

a natural history 

museum and a toy 

train around the lake.

SHOP

Rani No Hajiro

Located in the walled 

city area, this colourful 

market is a great place 

to pick bright bandhini 

fabrics, produced 

through a traditional 

tie-and-dye process, for 

special occasions.

12 hours

DAY IN 
HISTORY

January 4, 
1809

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

snApshot

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

Focus on

Located in 

Berlin, it features 

reconstructions 

of massive 

archaeological 

structures like the 

Market Gate of 

Miletus, dating back 

to around 100 AD.

1

This specialises 

in exhibiting 

and promoting 

international 

contemporary art, 

and gauging artistic 

expression from 

various cultures.

2

NEW RELEASE – Hanks’ upcoming release is 

The Post, an American period drama dealing 

with leaked US documents on the Vietnam 

War. The movie is directed and co-produced 

by Steven Spielberg.

ThE QUOTE – “I’m very specific in my politics. 

But a lot of the time it’s nobody’s business 

unless you’re over at my house having dinner.”

TrIVIa – Hanks 

received the 

American Film 

Institute’s Life 

Achievement 

Award in 2002. He 

was the youngest-

ever recipient of 

the award.

MOTTAHEDAN 
PROJECTS,
THE  uAE

1
MINUTE

GUIDE TO

the Great Blue Hole
Located off the coast of Belize, the Great Blue Hole is an 
enormous submarine sinkhole measuring more than 300 m across 
and 124 m deep. The deep blue colour is a result of the contrast 
between the huge pit and the white sands on the surrounding 
sea floor. According to scientific estimates, this formation began 
about 153,000 years ago with the collapse of an ancient cave 
system whose eroded top caused a large section to collapse. It is 
classified as a World Heritage Site by UNESCO.

Focus on

2 WAYS
to explore 

Art 
Museums 

PERGAMON
MuSEuM, 
GERMANY

RAINBOW
EuCALYPTuS

Said to be the 

only eucalyptus 

tree indigenous 

to the northern 

hemisphere, this 

is also known 

as rainbow 

gum, growing 

up to 250 ft 

tall in its native 

environment. 

It is known for 

its patches of 

outer bark that 

shed annually at 

different times, 

darkening 

and maturing 

to give blue, 

purple, orange 

and then 

maroon tones.

tom Hanks

The founder of the 

Braille system, Louis 

Braille was born in 

France on this day. 

Due to a childhood 

accident, he lost 

his vision in both 

eyes; he excelled in 

education, receiving 

a scholarship to 

the Royal Institute 

for Blind Youth in 

France. During his 

time there, he began 

work on a tactile 

code system to 

allow the visually-

impaired to read and 

write efficiently 

and quickly.

BIRTH OF
LOuIS BRAILLE

traveL app
Hopper 

Flight-booking apps 

are aplenty, but 

Hopper prides itself 

on not just finding 

the cheapest flights 

but also sending 

push notifications to 

tell you when to buy 

the ticket. Hopper 

claims flyers can save 

up to 40 per cent 

and complete their 

bookings in no more 

than 60 seconds.

tHe reaD
Science fiction 
author Pierce 
Brown brings 
Iron Gold, the 
first in a new 

trilogy, on 
January 16, 2018.

MUSIC PLAYLIST American rock band Black Rebel 

Motorcycle Club will launch its eighth studio album Wrong 

Creatures on January 12, 2018. The album was recorded in 

Los Angeles, USA, and the first single - “Little Things Gone 

Wild” - was released on September 12 this year.
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room service

SkIInG HAvEnS
It’s winter, so don your ski gear and zip down the snowy slopes at 
the best ski resorts 

INteRCoNtINeNtAL MzAAR LeBANoN 

MouNtAIN ResoRt & sPA

MZAAR, LEBANON

Just an hour from Beirut and sitting pretty amidst 

snow-capped peaks 2,000 m up the scenic Mount 

Lebanon, this resort offers 26 suites amongst its 140 

rooms, along with its own 1200 sq m spa, Les Thermes 

du Mzaar offering balneotherapy, aromatheraphy, 

pressotherapy and other services. Guests can go 

skiing directly from the resort, with access to an 80 

km ski trail.

Kfardebiane, Ouyoun EL Simane, Mzaar, Lebanon

T: +961 9 340100

www.icmzaar.com

CHALet Les ANges

ZERMATT, SWITZERLAND

Ranked as the world’s best ski chalet, Chalet Les 

Anges has been designed by the renowned interior 

designer Magali de Tscharner. Occupying a 700 sq m 

area, this tree-storey edifice uses reclaimed wood and 

features massive, panoramic windows. From six of 

its seven bedrooms, guests can savour uninterrupted 

views of the Matterhorn mountain. The hotel also has 

a stunning spa, a black granite plunge pool, and a 

Jacuzzi with similar views of the Matterhorn.

Zer Bännu 58, 3920 Zermatt, Switzerland

T: +41 79 904 84 02

www.elysiancollection.com/chalet-les-anges

RADIssoN HoteL, RosA KHutoR

SOCHI, RuSSIA

One of the most well-known ski resorts in Russia, 

this hotel brings the experience of the beautiful 

landscape of the Caucasus Mountains and 

the world’s best winter sports. Within walking 

distance of the ski lifts, and with the Khmelevsky 

Lakes within easy reach, the hotel also offers 

delectable dining options, relaxation at the spa, 

and stunningly-designed rooms and suites by 

Swedish designer Christian Lundwall.  

Adler region 354392, Sochi, Russia

T: +7 862 243 1377

www.radissonblu.com/en/hotel-rosakhutor

Marvellous 
views

Natural beauty

Designer 
abode



With nearly 60 years of experience in 

the visual arts, octogenarian Hanibal 

Salvaro has displayed his works at 

over 400 exhibitions around the 

world. In this chat, Salvaro shares 

the interesting and illuminating 

journey of his artistic pursuits.

»  What was the genesis of your 

journey as a visual artist? 

Well, I did not train formally to 

be an artist or sculptor; in fact, I 

studied civil engineering. My mother 

was a painter; my sister, Lidia, was 

becoming a very successful and 

acclaimed ceramic sculptor in the 

Yugoslavia of the time. I was drawn 

to what my sister was doing, and I 

entered the world of sculpture-

making and painting in the late 

1950s. I took to visual art, pursuing 

its many genres. Interestingly, 

in a book on the subject in the 

early 1960s, both my sister and I 

were featured. 

 

»  You have worked with a variety of 

media and created many interesting 

pieces. Which of your creations has 

been particularly special?

For one of my installations, I created 

a pyramidal structure of bricks that 

had a meaning and significance 

in the context of society: a good, 

organised society is like a well-

structured pyramid. Visually, too, 

the installation is very interesting. 

If done carefully, a pyramidal set up 

can have five or seven structures in 

an installation.

»  Is there a philosophy you follow 

when you create your works of art?

Art is similar to love - no one 

can explain it properly, no one 

understands it, but many feel it and 

cannot do without it. A permanent 

search for the “truth” about art is 

the cause of great transformations, 

which make sense when they are a 

reflection of true loyalty to artistic 

creativity and the beauty of life. 

Creativity is all about using nothing 

to make another nothing, which, 

with time, becomes something. 

Every time I start to make a piece of 

art, I may not know what I want, but 

I know what I don’t want. 

»  How was your experience of 

travelling to India and exhibiting 

your works there?

My first visit to India was just two-

days long, when I was there as a 

tourist, some 40 years ago. It was my 

second visit to India, and it was the 

first time I exhibited my works there. 

India has a great cultural history, and I 

shall be travelling there again, soon. I 

am keen to take ceramic to India from 

Croatia and Slovenia, and to take 

Indian ceramic works back. 

» What keeps you evergreen, 

enabling you to work with an eye for 

detail and a spark of creativity?

I am a happy person - I love to laugh 

and chat, rather than be serious and 

frown. I love to travel, where more 

than visiting places of tourist interest, 

I enjoy meeting and chatting up 

people, developing friendships and 

having a meaningful exchange. As an 

artist, I have not had the imperative 

to be a good artist, and I have worked 

with this freedom. I am generally 

quite quick in the realisation of my 

idea into form. 

Opposite page: Salvaro and a number of 
his creations

SCULPtInG MAGIC
Croatian painter and sculptor Hanibal Salvaro talks of his journey as 

an artist and the philosophy behind his designs

interview
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destinAtions

Hot-air ballooning is a great 
way to view the rock formations 
in the Cappadocia region

Hot-air balloons in Turkey are 
licensed, regulated aircraft, and their 
pilots are required to be trained

cAppAdociA, turkey
This region is considered as one of the best in the world for hot-air ballooning

Early mornings are the best 
time for a ride, with wind 
speeds up to 16 km/h
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teXt By sArAh LAne

From street vendors, snake charmers and magicians that seem frozen 
in time, to plush hotels that are second to none, this

city has the best of both worlds

MArrAkECH
the gateway to culture

escApe



Marrakech is a city every 
traveller should visit at least 

once in their lifetime

airarabia.com
23

airarabia.com
22

WHErE to StAy
Marrakech caters to visitors 
on all budgets, but here are 
two hotels to consider. 

Mandarin Oriental, is a 
5-star luxurious hideaway, 
20 minutes drive southeast 
of the Medina. It has 54 
villas, lake-like pools and 
stunning spa surrounded 
by gardens with more than 
100,000 roses.

La Maison Arabe, is a 
legendary restaurant-
turned-glamorous-
guesthouse sits in the sweet 
spot between a riad and 
hotel, incorporating three 
impressive restaurants, a 
slinky bar, culinary classes 
and a sumptuous spa.

Supreme luxury and simple, appealing 

aesthetics come together in the 

historic Moroccan city of Marrakech, 

attracting a fashionable crowd of 

travellers seeking the sun during 

winters. Medina, the ‘old city’, boasts 

a greater density of chic boutique 

lodgings within its dusky, pink walls 

than possibly anywhere else in the 

world; shopaholics will find much 

to enjoy at the numerous emporia, 

with the souks that amaze even non-

shoppers with their colours, diversity 

and vibrancy.

A desert city might not be part of 

every list of exotic destinations, due 

to the struggle to escape the dust, the 

heat and the vast distances one has 

to travel in order to reach such a city. 

For over a thousand years, though, 

Marrakech has pulled in travellers, 

merchants, caravans and holy men 

to its walls like moths to a flame! It is 

quite akin to a time, unchanged and 

charming for over a millennium. 

The ochre city – as it is also known – 

lies on the edge of the Sahara Desert, 

Opening Page: The Koutoubia mosque; 
Below: An evening view of the Jemaa El 
Fna square; Opposite Page Top: Local 
houses with the Atlas Mountains in the 
background; Opposite Page Bottom: Camels 
resting in the sun

with the majestic, snow-capped Atlas 

Mountains, towering above it. The 

architecture is a festival of colours – 

escApe
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red-baked mud medinas and palaces 

look like they have been there since 

forever. From a tiny market town to 

a strong centre of the Maghreb, the 

city has come far, yet stood still.

Wind through the labyrinthian, 

narrow streets (there are many within 

the city walls) once you get past the 

imposing gates to the city, and you 

run into vendors selling copperware, 

silver, gold, carpets and more. The 

level of vitality here is amazing, far 

ahead of the energy you might find 

elsewhere – after all, over 40,000 

shop- and stall-owners clamour for 

your attention to their Aladdin’s cave, 

with small cups of mint tea to boot!

The best part of a full day can be 

spent strolling these narrow streets, 

all of which seem to take you to the 

breathtaking Jemaa El Fna square, 

the massive centrepiece of the city 

and among the larger and busier 

marketplaces in Africa. A marriage of 

the past and the present, of ancient 

customs and modern practices, it is 

characterised by a motley crew plying 

its trade on the ancient cobblestones. 

This could well have been what 

attracted The Rolling Stones, The 

Beatles, Yves St Laurent and many 

other celebrities of the ’60s.

The more things change, the more 

they remain the same – this rings true 

in Marrakech, with the past alive and 

kicking in the present. Drummers and 

pipe players dole out Arabic rhythms 

to which Dervish dancers whirl as if 

in a trance. Hooded cobras emerge 

from baskets, summoned by snake 

charmers who coax you to part with 

a few dirhams. Magicians, mystics, 

monkey trainers, acrobats and more 

seem to dot your every step; beware, 

though, of pickpockets amidst the 

teeming crowd!

By now, any tourist is likely to 

be somewhat exhausted, and the 

numerous hammams (public bath 

houses) serve as oases to rejuvenate 

the tired bodies of travellers – not 

one pesky kink will remain, with a 

massage and a steam bath. Do try 

the Hammam de la Rose Spa — take 

a eucalyptus scrub, a rose petal mud 

mask, a foot massage and a final rub-

down with enriching Argan oil. Once 

reinvigorated, be sure not to miss 

the Medersa Ben Youssef and the 

green cacti of the Jardin Majorelle 

garden on Yves Saint Laurent Street, 

faithfully restored to its former glory 

under the watchful eye of Yves  

St Laurent.

In the evening, listen out for the call 

to prayer at sunset from the iconic 

Koutoubia mosque. Later, visit Le 

Grand Balcon du Café Glacier (north 

west corner, Jemaa El Fna) — the 

best place to get an elevated view of 

the proceedings at the square down 

below. But try to get there early, as it 

is always crowded. 

Almost magically, the daytime 

vendors make themselves scarce, 

with their places being taken by 

a number of small tents, with 

communal tables and chairs. 

Hundreds of woks send up smoke 

past the bright lanterns dotting the 

square, as the pleasant odours make 

the mouth water. Wander in, pull up a 

chair, and soon you will be devouring 

delicious barbecued kebabs and crisp 

vegetables; if you are fairly brave, you 

might want to attempt the famous 

snail soup. For those who prefer to 

go ‘upmarket’, try Pepe Nero — the 

restaurant that has attracted foodies 

from across the globe to dine on its 

famous fusion Moroccan cuisine. 

Marrakech is a city every traveller 

should visit at least once in their 

lifetime. It is sure to capture your 

imagination, and will call like a siren 

from the sea when you depart, 

begging you to return. 

Opposite Page Top: Colourful art and 
craft items; Opposite Page Bottom: 
Food items in the local market; Above: 
The house of the artist at Jardin 
Majorelle; Right: Fabric at the market 
in Rahba Kedima

escApe
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The new capital of Kazakhstan represents a glittering vision of the
 nation’s future even as it continues to honour its historic soul

AStAnA
Awestruck by

teXt By GeorGinA heyes
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1830, this is the area that eventually 

grew to become Astana and its 

old buildings and lanes narrate the 

capital’s 200-year history in a series 

of visual signifiers harking back to an 

era bygone. Walking along structures 

dating back to the 19th century, 

soaking in the stories of streets that 

are inaccessible by bus or car tours, I 

found myself transported in time. This 

was a different Astana, far away from 

the glass and metal of its modern 

There is a rich foundation of 
history that gives the city its 

true identity

Every time I told someone that I was 

planning a holiday in Astana, I would 

elicit the same reaction – “it’s a brand 

new city, you’ll love the architecture!” 

and indeed, when I landed in the 

capital of Kazakhstan, the architecture 

is what captured my attention 

first and foremost. The glittering 

skyline was lined with cutting-edge 

modern design marvels, ambitious 

and experimental in their space-age 

contours. The most familiar among 

them was the Astana-Bayterek, a 

105-m-high monument designed by 

British architect Norman Foster, that 

has come to be recognised as the 

symbol of the city. Delving deeper 

into Astana’s lanes over the next few 

days and acquainting myself with its 

personality, however, I knew soon 

enough that the city is about more 

than just skyscrapers.

Known formerly as Akmola, the 

city was renamed Astana (the Kazakh 

word for “the capital city”) in 1998 after 

being declared Capital of the Republic 

of Kazakhstan a year earlier, in 1997. 

While its present incarnation is a vision 

of modernity, there is nevertheless a 

rich foundation of history that gives 

the city its true identity – a fact that 

I discovered during the course of my 

first excursion, a walking tour of the 

Akmolinsk fortification. Founded in 

Opening Page: The stunning cityscape; 
Opposite Page: The KazMunayGas building; 
Top: Khan Shatyr shopping centre; Left: 
A business centre in the city

facade and yet, somehow, in seamless 

continuity with it. Juxtaposing my first 

impressions of the capital with what I 

was seeing here, I could delineate a 

narrative in my mind’s eye – one that 

traced the journey of a city that has 

risen from the northern steppe to 

become a symbol of aspiration, vision 

and 21st-century Kazakhstan.

Besides the Akmolinsk walking 

tour, Astana is not a city to be 

explored on foot, simply because its 

road infrastructure is fairly grandiose 

in its iteration of modernity – multiple 

lanes and sprawling boulevards 

impart a sense of vastness that is 

best navigated aboard a vehicle or 

a mode of public transport such 

as a taxi. Uber is a blessing without 

disguise here, given that most cab 

drivers can’t speak much English 

and GPS truly saves the day. As I 

drove around the city, I observed 

its fantastical landmark buildings 

a little more closely, identifying a 

variety of architectural styles – Asian, 
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Opposite page: A pavilion at the Astana 
EXPO-2017 Exhibition; Right: “Akorda”, 
the President Palace; Below: Bayterek 
monument and observation tower

European, Soviet and more. Many of 

these spectacular edifices are open 

to tourists and are experiences in 

themselves. The panoramic hall within 

the Astana-Bayterek, for instance, 

is home to a mould of the palm of 

the President of the Republic of 

Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, 

who is credited with the idea of 

creating the monument. Visitors are 

permitted to touch palms with it 

and make a wish! Also on offer is a 

breathtaking panoramic view of the 

city at the 97-m mark – a number not 

chosen at random, but symbolising 

the year in which the capital was 

transferred from Almaty to Astana. 

Once you’ve had your fill of this 

monument, a similar awe-inspiring 

experience awaits you at the Palace 

of Peace and Concord, a 62-m-high 

pyramid also designed by Foster, 

which serves as a symbol of tolerance, 

unity and humanitarian values.

I’ve always believed that no trip to a 

city is complete without an afternoon 

dedicated to its museum(s), and 

Astana offers quite a variety: the 

National Museum of the Republic 

of Kazakhstan is an absolute must-

visit for its sheer scope – it displays 

the history and culture of the 

country from ancient to modern 

eras, featuring fascinating artefacts, 

interactive displays and Bronze-Age 

ornaments among other things. The 

Museum of the First President of the 

Republic of Kazakhstan details the 

nation’s modern history, while the 

Museum of Contemporary Art and 

Has Sanat showcase the development 

of the fine arts in Kazakhstan. I was 

utterly exhausted after taking in all 

that information and expression, but 

every minute of my time spent in each 

of these museums was worth it.

As my Astana sojourn came to an 

end, I left the city with an impression 

starkly different from the one I 

had come with. There are futuristic 

architectural marvels, brand new five-

star hotels, sprawling boulevards... 

and there are heritage buildings, quiet 

streets and peaceful cafés. Astana’s 

dazzling cityscape is an ode to 

modernity, and yet is home to more 

than just a few glimpses of the past. 

Together, they weave a narrative of 

Kazakhstan that transcends time, 

even as the nation’s gaze is directed 

resiliently ahead, towards a future of 

even greater prosperity, creativity 

and hope.  

AIR ARABIA FLIES 
FOUR TIMES A WEEK 
FROM SHARJAH TO 
ASTANA

WALkInG toUrS
AstANA BY NIgHt
Astana is home to nine of 
the 15 tallest buildings in 
Kazakhstan, and there are 
few better ways to see them 
exhibit their full glory than 
through a night walking tour. 
Be dazzled by the glittering 
lights and fantastical shapes as 
you spend two hours exploring 
the Nurzhol Boulevard on foot! 

soVIet eCHoes
Take a walk in the old center 
of Astana and discover the 
sights and buildings that still 
resonate with echoes from the 
city’s Soviet past. Meet people 
living in the old parts of Astana 
and listen to stories of an era 
bygone.
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The largest city along the Caspian Sea, Baku offers 
rich culture, impressive architecture and natural 

beauty to woo all kinds of travellers

48 hours  in
baku

Designed in 
the Beaux-Arts 
architecture style, 
this luxury hotel 
is located on 
the waterfront 

promenade, with 
the Old City just 
a few steps away. 
The hotel offers 
an excellent 
selection of 

eateries and 
lounges, as well 
as a luxurious spa 
and health club 
whose therapies 
tap the ancient 
traditions of 
Turkey and Persia.

This upscale 
hotel in the city 
centre is adjacent 
to the Azadliq 

Square, and close 
to the boulevard 
and the Carpet 
Museum. Each 

room offers 
beautiful views 
of either the sea 
or the skyline. 
The hotel also 
claims to have 
the city's largest 
ballroom!

Jw MARRIott ABsHeRoN BAKu

WHErE to StAy fouR seAsoNs HoteL BAKu

When planning a trip to Baku, I came across a number of interesting facts about 

the city; none, though, more so than the fact that at 28 m (92 ft) below sea level, 

it is the lowest-lying national capital in the world and also the largest city in the 

world located below sea level. Yes, you read that right – it lies below sea level! 

The city has many other interesting facts to its credit: it was in Baku that the first 

oil in the world was drilled at sea, it was the first city in the Muslim East where, in 

1908, an opera performance was staged ("Leyli and Majnun" by Uzeyir Hajibayli), its 

seaside boulevard is considered to be one of the longest promenades on the planet, 

and it is one of the cities that will play host to the quadrennial UEFA Euro 2020 

international men's football championship. With such an interesting and impressive 

list of credentials, two days to see the city seemed a tad less, but that is all I had at 

my disposal. So I packed by bags and headed to the City of Winds (as Baku is known, 

courtesy its strong winds) for what I was sure would be a memorable holiday.

eXpLore
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Located along the Caspian Sea, and with 

a number of stunning high-rises dotting 

its cityscape, you could spend hours 

just admiring the views. But I was on a 

timeline, and based on advice from the 

Internet and friendly staff at my hotel, 

I began my day with a trip to the Old 

City. One of the first structures I came 

across was the building allocated to 

Baku's Marionette Theater, a theatrical 

genre popular across the world yet 

uncommon due to its complexity. The 

first performance in Azerbaijan using 

marionette puppets was presented by 

director and artist Tarlan Gorchu in the 

late 1980s. The present building is a 19th-

century, neo-classical structure located 

on M Magomayev Street in the Old City, 

and was allocated to allow this genre of 

theatre to expand its activities.

The next on my list was the Museum 

of Miniature Books, also within the Old 

City. This museum, inaugurated on 

April 2, 2002, is included in the Guiness 

Book of World Records as the museum 

with the largest number of miniature 

books – a unique and truly impressive 

collection of over 5,600 books published 

in 66 countries around the world. Zarifa 

Salahova, the creator of the museum, 

amassed this collection over a period of 

30 years.

I continued strolling the alleys of the Old 

City, of which it is said that the structure 

is quite like a labyrinth, with its triple 

row of fortress walls, the Maiden Tower 

and other fortification facilities making 

for a defensive structure. In fact, this is 

believed to have served as a stone trap of 

sorts for enemy troops in historical times, 

who would get lost in its alleys.

I soon felt the urge for a quick bite, and 

ducked into one of the traditional local 

eateries in the area – Sehirli Tendir. There 

was a delicious spread of local dishes 

– from soup to chicken – that were all 

served with fresh spices and herbs. What 

stood out was the bread, cooked in an 

Indian-style oven (tandoor) and served 

up with some cheese. Tanking up on 

these delicacies, it was no surprise that I 

was a convert to the local cuisine by the 

time I left!

Walking within the walls of the Old 

City is akin to taking a trip back in 

time. Built on a site inhabited since the 

Palaeolithic period, it shows evidence of 

Zoroastrian, Sasanian, Arabic, Persian, 

Shirvani, Ottoman, and Russian presence 

over the years. It also has the distinction 

of being part of the UNESCO World 

Heritage List (since 2000). The Inner 

City – also known as Icheri Sheher – has 

managed to preserve most of its 12th-

century defensive walls. An important 

structure here is the 12th-century Maiden 

Tower (Giz Galasy), which was built over 

older structures dating from the 7th to 

Opening Page: Interior of a bulding 
in the city; Opposite Page: The Flame 
Towers; Top: The Carpet Museum; Above: 
Mushroom-shaped salt formation in 
Masazir Lake

eXpLore

tHInGS to knoW
The average temperature in 
January varies from 3 to 10 
degrees Celsius and reaches 26 to 
35 degrees Celsius in July-August, 
so ensure you carry suitable 
clothing. Hats, padded coats and 
jackets are advisable for winter, 
while light summer clothing is 
sufficient in other months.

Azerbaijani is the official language, 
with Russian also spoken by many. 
English is widely used in hotels 
and offices.

Do not hesitate to bargain at the 
local markets – the sellers expect it 
and will make concessions!

The voltage in Azerbaijan is 
220/240 V 50 Hz, so carry suitable 
adapters and connecting cords for 
your electronics
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6th centuries BC; also, stop by the 15th-

century Shirvanshah's Palace, truly a 

pearl of the architecture of Azerbaijan.

Having had my fill of history for the 

day, I decided to sample the highly-

recommended tea in Azerbaijan. The 

people here love their steaming hot 

cuppa, and there are numerous places 

throughout the city where you could 

get yourself a nice cup of tea. Çay 

Evi tea house, on Suleyman Rustam 

Street near the central bus station, 

was recommended as one of the best, 

and it sure lived up to the reputation. 

Scratch beneath its plain exterior and 

push through its doors to enter what 

could aptly be described as the lounge 

of an Azerbaijani sultan! Make yourself 

comfortable in the velvety, colourful 

cushions as you pick from a wide variety 

AIR ARABIA FLIES SEVEN 
TIMES A WEEK FROM 
SHARJAH TO BAKU 

of teas, with the helpful staff at hand to 

tell you precisely why certain teas are 

better for the particular time of the day. 

The serving of the tea is a spectacle in 

itself: a small iron kettle with its own 

heater beneath, contains your tea, and 

you savour the sips from delicate glasses.

Baku is known as the City of Winds for a 

reason, and the next morning, I chose to 

experience this aspect by heading to the 

waterfront. Walking on the promenade is 

a pleasure – it is immaculately maintained, 

with a pleasant breeze blowing through 

the gardens, and a number of whimsical 

sights including the Baku Venice 

waterway and canal complex, where I 

took a charming ride in a gondola.

The seaside boulevard is believed to 

be one of the longest in the world. Its 

construction began back in 1909, and 

a whole century later (2009), it was 

celebrated with a reconstruction and 

modernisation project for the whole 

area. The total length of the boulevard 

is a whopping 25 km, and there are 

enough park benches amidst the green 

areas where you can sit and catch your 

breath, as you watch the waves of the 

Caspian Sea.

My exploration of the architectural 

delights of the city continued with 

the haydar aliyev Center, where I 

headed next. Opened in 2012, it has 

for long been hailed as a spectacle 

dAy 2

of engineering; deservedly so, as you 

will realise when you just look at it. 

The shape of the building is a flowy 

surface – almost like a signature – with 

its sections and curves veering off 

in all directions, appearing to be still 

and yet moving, all at once. The late 

Zaha Hadid, creator of the Center, 

clearly did a fabulous job designing 

this complex, not just for its smooth 

surfaces but also for the pleasing feel 

of movement and openness. Entry 

to the Center is chargeable, but well 

worth the price, for within lie some 

beautiful displays – presidential cars, 

exhibits on the history of the country, 

and some pretty, handmade dolls.

I headed to the stunning Flame Towers, 

a well-known landmark of Baku. This 

skyscraper trio incorporates more than 

10,000 LEDs on the exterior, a stunning 

sight when the sun goes down. Within 

these buildings are apartments, a hotel, 

and office blocks.

I was quite hungry by now, so I decided 

to try some of the street food, sold at 

stalls and open markets across the city. 

On this winter evening, it was a delight 

to munch on roasted chestnuts and sip 

Azeri coffee, the perfect way to wrap up 

my Baku sojourn. 

Opposite Page Top: Colourful gondolas; 
Opposite Page Bottom: A beautiful 
outdoor water fountain; Top: A 
typical Azerbaijani breakfast; Above: 
Colourful souvenirs
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BEIrUt
bedazzled in

The capital of Lebanon is a fast-paced city 
with warm people, imposing museums and a gorgeous 

coastline overlooking the Mediterranean Sea

teXt By sArAh LAne



airarabia.com
40

They stood in front of me – the Pigeon 

Rocks – jutting out from the azure blue 

waters of the Mediterranean Sea like two 

giant sentinels. It was twilight, and ahead, 

on the horizon, the sun set the sky ablaze. 

The setting sun is my favourite sight, and 

a rainbow the second, I said to myself, 

before being interrupted. “I believe 

sunsets were made for walks on Beirut’s 

Corniche, and not the other way round,” 

said my guide Ali in a matter-of-fact 

voice, before breaking out into laughter. 

I was in Beirut, the capital of Lebanon 

and there, standing on a corniche along 

the waterfront, facing one of the city’s 

iconic landmarks, I witnessed the most 

stunning sunset of my travels. 

Beirut was one of my quick escapades 

early this year, and my most memorable 

one too. What made my stay even 

more pleasant were the high-spirited 

people. “Beirut embodies joie de vivre. 

Irrespective of circumstances, we do 

not lose our sense of humour and never 

stop having fun,” Ali told me, as we 

lazily strolled the length of the corniche 

to reach Luna Park, an amusement 

Opening Page: The “Raouche” or Pigeons’ 
Rock; Top: “Centre-ville de Beyrouth” 
or the Beirut Central District; Opposite 
Page Top: The interior of the Mohammad 
Al-Amin Mosque; Opposite Page Bottom: A 
beautiful doorway in the Gemmayzeh area

park. For the best experience, bypass 

the regular attractions and head for 

the ferris wheel, from the top of which 

you will get a magnificent view of the 

illuminated city, perhaps the best other 

than that from an airplane window. 

My first stop the following morning  

was Souk el Tayeb, Lebanon’s first 

farmer’s market. I was told that this 

market is one of the great wonders 

of the Middle East. Walking along the 

rows of stalls marvelling, wide-eyed and 

hungry, I learnt more about how this 

market came into being. “It was created 

in 2004 by former journalist and food 

activist Kamal Mouzawak and is held 

every Saturday at the Beirut Souks from 

9 am to 2 pm. Mouzawak persuaded 

food producers from across the country 

to come and trade side by side,” said 

Nada Saber, a warm, elderly lady from 

West Bekaa, as she offered me some 

pickles and preserves from her stall.

Museum-hopping was next. I believe 

that nothing chronicles the history, 

tradition, culture, art and aesthetics 

of a city better than a museum. And 

WHErE to StAy
In Beirut, accomodations 
come in all shapes and sizes. 
You will find plenty of places 
to tuck yourself in for the 
night, within your budget.

Go for the Four Seasons 
Hotel Beirut, the Albergo 
Hotel, the Le Gray or the 
InterContinental Phoenicia
if you are looking for a 
luxurious experience and 
world-class amenities.

If you prefer a homely lodging 
that exudes calm and comfort, 
the Baffa House is your best 
bet. You can also check out 
the Dar Al Achrafieh and the 
Hayete guesthouse.

airarabia.com
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with two museums in my itinerary, I 

was set for the rest of the day. My first 

stop was the Nicolas Ibrahim Sursock 

Museum (also called the Sursock 

Museum). What struck me first was the 

grand architecture of the building – an 

integration of Venetian and Ottoman 

elements that were popular in Lebanon 

at the turn of the century. The museum 

was founded in 1961, with a mission to 

collect, preserve and exhibit local and 

international art.

Nearby, the National Museum of 

Beirut is the city’s biggest cultural 

institution. The museum houses an 

impressive collection of archaeological 

artefacts from the prehistoric period 

(1 M to 3200 BC), Bronze Age (3200 BC 

to 1200 BC), Iron Age (1200 BC to 333 

BC), the Hellenistic Period (333 BC to 64 

BC), the Roman period (64 BC to 395 

AD) and the Byzantine period (395 AD 

to 636 AD). Here, I got a great overview 

eXperience
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Left: A café in central Beirut; Opposite 
Page Top: The interior of the Beiteddine 
Palace; Opposite Page Bottom: A street 
in downtown Beirut

of Lebanon’s history and the civilisations 

that impacted the country’s culture. The 

highlights include Phoenician gilded 

bronze figurines, a series of human-

faced Phoenician sarcophagi and a 

frescoed Roman tomb. 

If you wish to know more about 

the history of other parts of Lebanon 

and of the Middle East, the AUB 

Museum should be on your to-visit list. 

Founded in 1868, it is one of the oldest 

in the Middle East. The permanent 

display boasts a stunning collection of 

Lebanese and Middle Eastern artefacts, 

including weapons, tools, flints, figurines, 

pottery and jewellery, along with a fine 

collection of Phoenician glass and Arab 

coins dating from as early as the 5th  

century BC.

I retired for the night after trying my 

hands (read: feet) on some in-line skating 

on the paved paths in the sprawling 

Sanayeh Public Garden. A very well-

maintained public park with soothing 

greenery and water, this park also has a 

playground for children.

On the next day, my last in the city, 

WHAt to SEE
FuRN EL-HAYEK 
Furn el-Hayek includes 
many old buildings which 
reflect the richness of 
Lebanese architecture in 
the early decades of the 
20th century.

ALLENBI-FOSH
Allenbi-Fosh area houses 
the grandest buildings 
of the city, stores and 
restaurants. It is only 
allocated for pedestrians, 
and includes renovated 
buildings dating back to 
the French Mandate era.

I explored the quaint cobblestone 

streets of Saifi Village, an art and design 

district. Walking around the village, I 

came across artsy boutiques where 

designers, antique dealers, artists and 

craftsmen displayed their creations. I 

also made a quick stop at Dar El-Nimer 

for Arts and Culture, which is housed 

in a splendid 1930s villa. This cultural 

centre features rotating art exhibits 

and a remarkable permanent collection 

including decorative arts, glass, coins 

and manuscripts spanning 10 centuries 

from Palestine, the Levant and more. 

Soon enough, it was time to leave. As 

my cab pulled up at the airport, I realised 

that as a city, Beirut is fast-paced and 

possibly not the ideal place to relax and 

unwind in. “It’s crowded,” I had read 

somewhere. But after spending two 

days here, I know that it is the energy, 

the soul and the diversity of the city that 

make it so addictive. 

AIR ARABIA FLIES SEVEN
TIMES A WEEK FROM 
SHARJAH TO BEIRUT 
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N O T  S U R E  w H E R E  w E  F LY ?  C H E C K  O U T  T H E  A I R  A R A B I A  N E T w O R K

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

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

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

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

news & routes
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Air ArAbiA expAnds in AfricA, Adds
 eritreA to its network

to behold. Asmara is well known 

for its vibrant traditions, and 

hosts an abundance of cafés, 

restaurants and attractions for 

tourists to immerse themselves 

into the local culture. 

The flight will operate once 

a week on Sundays, departing 

Sharjah International Airport 

(SHJ) at 22:00 hours, and arriving 

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest 

low-cost carrier (LCC), announced 

that Asmara will become its first 

destination in Eritrea, starting 

from 10 December 2017.

Situated in the Horn of Africa, 

Eritrea is home to some delightful 

modernist architecture, and a 

unique art deco scene for visitors 

at Asmara International Airport 

(ASM) at 01:00 hours local time. 

The return flight will depart 

Asmara on Mondays at 01:40, 

landing in Sharjah the next day at 

06:20 hours local time. 

Air Arabia currently operates 

flights to 133 routes across the globe 

from five hubs located in the Middle 

East and North Africa.

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest low-

cost carrier (LCC), announced that 

it will launch a new seasonal route 

to Bodrum in Turkey, commencing 

from June 13, 2018.

The flight will operate three times 

AIr ArABIA to BooSt tUrkISH nEtWork 
WItH nEW SUMMEr roUtE to BoDrUM

Air ArAbiA Adds sheremetyevo 
Airport to moscow network, boosts 

russiA flights to double-dAily

Air Arabia, the Middle East and North 

Africa’s first and largest low-cost carrier 

(LCC), announced that it will begin 

flights to Sheremetyevo International 

Airport from 1st February 2018, the 

second airport Air Arabia serves in 

Moscow, boosting the flight to daily to 

serve Russian capital city with a double 

daily frequency.

The flight to Sheremetyevo 

International Airport complements 

the airline’s existing daily services 

to Moscow’s Domodedovo 

International Airport.

The flight will operate four times a 

week on Tuesdays, Thursdays, Fridays 

and Sundays, departing Sharjah 

International Airport (SHJ) at 09:10 

hours, and arriving at Sheremetyevo 

International Airport (SVO) at 13:35 

hours local time. The return flight will 

depart Sheremetyevo at 14:35 hours, 

landing in Sharjah at 20:45 hours 

local time. 

Air Arabia will upgrade to a daily 

Sheremetyevo flight from March 1, 2018, 

which will join the current daily flight 

to Domodedovo to serve the city of 

Moscow with a double daily frequency.

Moscow is home to some of the world’s 

most incredible architecture, and holds a 

history that is unique and unparalleled. 

Eternally showcasing its majestic artistry, 

combined with experiences that provide 

incomparable thrill, Moscow is truly a city 

that leaves no stone unturned.  

 Air Arabia currently operates flights 

to 133 routes across the globe from five 

hubs located in the Middle East and 

North Africa.

a week on Mondays, Wednesdays 

and Fridays, departing Sharjah 

International Airport (SHJ) at 21:45 

hours, and arriving the next day at 

Bodrum’s Milas Mugla International 

Airport (BJV) at 01:30 hours local 

time. The return flight will depart 

Bodrum at 02:10 hours, landing in 

Sharjah at 07:35 hours local time.

Dotting the coastlines of 

southwestern Turkey with its 

elegance, Bodrum is renowned for 

its beaches, hotels and trendy dining 

options. It is a city that is rich with 

history and beams with Aegean 

character. The landscape of Bodrum 

is likened to a portrait of natural 

beauty and tranquility, making the 

destination an unforgettable one for 

its visitors.

Air Arabia currently operates 

flights to 133 routes across the globe 

from five hubs located in the Middle 

East and North Africa.



aIr araBIa

5

34

over

HuBs

DestInatIons

CountrIes

120 CItIes

mAp



A CHRIstMAs VILLAge fAIR 
IN MosCow

reD square 
russIa 

cALL centre
aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres

arMenIa

Yerevan

+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

BaHraIn

Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

BanGLaDesH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosnIa anD 

HerzeGovIna

Sarajevo 

+387 33295446

CHIna

urumqi

+86 991 2304855

eGYpt

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

GeorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

InDIa

Nationwide call centre

+91 124 3366444

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

pakIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

qatar 

Doha

+974 4407 3434     

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI Lanka 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDan 

Khartoum

+249 183 770977

turkeY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uae

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

ukraIne

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

Iraq

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDan  

Amman 

+962 79 75 00003

kazakHstan 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

kenYa 

Nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

kuWaIt 

Kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

  الميدان األحمر 
 روسيا 

 معرض مسيحي  خاص بعيد الميالد في موسكو

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

374 60 60 3000
374 10 22 4020

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(98)  51 33 400 437
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

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

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1331 0444

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

كينيا
نيروبي

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

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444
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ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
اق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
جديدة  موسمية  وجهة  اط��الق  عن  افريقيا، 
 13 من  اب��ت��داًء  التركية  ب��ودروم  مدينة  إل��ى 

يونيو من العام 2018. 
أسبوعيًا  مرات  ثالث  الرحلة  تشغيل  وسيتم 
الرحلة  لتقلع  والجمعة،  واألربعاء  اإلثنين  أيام 
الساعة  تمام  في  الدولي  الشارقة  مطار  من 
إلى  التالي  اليوم  في  لتصل  مساًء   21:45

الدولي،  موجال  ميالس  بودروم،  مدينة  مطار 
بالتوقيت  صباحًا   01:30 الساعة  تمام  في 
المحلي. بينما تقلع رحلة العودة من بودروم 
02:10 لتحط في الشارقة  في تمام الساعة 

في الساعة 07:35.
على  ال��ف��ري��دة  بإطاللتها  ب����ودروم  وت��م��ت��از 
شواطئ  من  السياحية  ومرافقها  الساحل، 
واألنيقة.  العصرية  المطاعم  وخيارات  وفنادق 
للمدينة مع  العصري  السياحي  االيقاع  يمتزج 

العربية للطيران تعزز وجهاتها إلى تركيا مع 
رحالت موسمية إلى بودروم

العربية للطيران تضيف مطار "شيريميتيفو" 
إلى وجهات موسكو

 لتحلق مرتين يوميًا إلى روسيا

ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
اقتصادية في الشرق األوسط وشمال افريقيا، عن 
بدء تسيير رحالتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي 
ثاني  ليمثل  المقبل،  العام  من  فبراير  مطلع 
الناقلة في موسكو،  التي تحط فيها  المطارات 
إلى  الروسية  العاصمة  إلى  رحالتها  عدد  معززة 
رحلتين يوميًا. وبذلك تحلق العربية للطيران إلى 
و"شيريميتيفو"  "دوموديدوفو"  مطاري  من  كل 

الدوليين في موسكو.
وتقلع الرحلة التي بمعدل أربعة رحالت اسبوعيًا 
أيام الثالثاء والخميس والجمعة واألحد من مطار 

الشارقة الدولي في تمام الساعة 09:10 صباحًا 
لتحط في مطار شيريميتيفو الدولي في تمام 
الساعة 13:35 بعد الظهر في التوقيت المحلي. 
 14:35 الساعة  في  العودة  رحلة  تقلع  بينما 
الساعة  ت��م��ام  ف��ي  ال��ش��ارق��ة  إل���ى  لتصل 

المحلي.  بالتوقيت   20:45

سترفع   2018 عام  من  مارس  مطلع  ومع 
أرب��ع  م��ن  رح��الت��ه��ا  ع��دد  للطيران  العربية 
مطار  إلى  يوميًا  رحلة  إلى  أسبوعية  رحالت 
وجهة  رحلة  جانب  إلى  الدولي،  شيريميتيفو 
تشغل  التي  ال��دول��ي  دوم��ودي��دوف��و  مطار 

العاصمة  ال��ن��اق��ل��ة  ل��ت��خ��دم  ح��ال��ي��ًا،  ي��وم��ي��ًا 
يوميتين.   برحلتين  موسكو  الروسية 

يعتبر  م��ع��م��اري��ًا  إرث���ًا  م��وس��ك��و  تحتضن 
المدينة  وتمزج  العريق،  تاريخها  على  شاهدًا 
الحقب  من  المستقاة  الفخمة  أجوائها  بين 
العصري  واإليقاع  عرفتها  التي  اإلمبراطورية 
لتمثل  الحداثية،  بالفنون  الموشح  المتسارع 
واالستكشاف.  السفر  محبي  تستقطب  وجهة 
 133 إلى  رحالتها  للطيران  العربية  ُتشغل 
الخمسة  عملياتها  م��راك��ز  خ��الل  م��ن  وجهة 
افريقيا. األوسط وشمال  الشرق  المنتشرة في 

يجعلها  مما  الخالبة،  الطبيعة  ورونق  جمال 
لزوارها.  تجربة سياحية استثنائية 

 133 إلى  رحالتها  للطيران  العربية  ُتشغل 

الخمسة  عملياتها  مراكز  خ��الل  من  وجهة 
ال��م��ن��ت��ش��رة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 

افريقيا.
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العربية للطيران تضيف "ارتيريا" إلى 
شبكة وجهاتها االفريقية

المدينة لزوارها خيارات من التسوق والترفيه 
مع  تتماشى  التي  والمقاهي  والمطاعم 

تقاليدها وثقافتها المحلية الغنية. 
وسيتم تسيير الرحلة مرة اسبوعيًا في 
الدولي  الشارقة  مطار  من  لتقلع  األحد  أيام 
في تمام الساعة 22:00 مساًء بالتوقيت 
في  الدولي  أسمرة  لمطار  ولتصل  المحلي 
صباحًا   01:00 الساعة  في  التالي  اليوم 

ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
ال��ش��رق األوس���ط وشمال  اق��ت��ص��ادي��ة ف��ي 
إلى  رح��الت��ه��ا  تشغيل  ب���دء  ع��ن  افريقيا 
من  العاشر  في  أسمرة  اإلريترية  العاصمة 

ديسمبر الحالي.
منطقة  في  تقع  التي  الوجهة  وتمتاز 
العصري  الحضري  بمعمارها  اإلفريقي  القرن 
وتقدم  النشط.  والثقافي  الفني  والمشهد 

العودة من  رحلة  المحلي. وتقلع  بالتوقيت 
 01:40 الساعة  في  اإلثنين  أي��ام  أسمرة 
الساعة  ف��ي  ال��ش��ارق��ة  ف��ي  لتحط  صباحًا 

06:20صباحًا في التوقيت المحلي. 

ُتشغل العربية للطيران رحالتها إلى 133 
الخمسة  عملياتها  مراكز  خالل  من  وجهة 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  المنتشرة 

افريقيا. 
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تأثرت بها على مدار التاريخ الثقافي للبالد. ويضم 
البرونزية  التماثيل  أبرز  المتحف مجموعة من  هذا 
المذهبة الفينيقية، والتوابيت الفينيقية والمقبرة 

الرومانية المنقوشة.
ومنطقة  لبنان  بتاريخ  أكثر  مهتمًا  كنت  وإذا 
الجامعة  متحف  يكون  أن  يجب  األوس��ط،  الشرق 
األميركية في قائمة المعالم السياحية التي يجب 
 ،1868 زيارتها. وقد تأسس هذا المتحف في عام 
الشرق  في  التاريخية  المتاحف  أق��دم  أح��د  وه��ي 
المتحف  لهذا  ال��دائ��م  ال��ع��رض  ويضم  األوس���ط. 
مجموعة مذهلة من القطع األثرية اللبنانية والشرق 
وأحجار  واألدوات  األسلحة  ذلك  في  بما  أوسطية، 
جنبا  والمجوهرات،  الفخارية  والتماثيل  الفلنت 
إلى جنب مع مجموعة فريدة من الزجاج الفينيقي 
والعمالت العربية التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن 

الخامس قبل الميالد.
وبحلول الليل استمتعت بالسير على الطرق 
المترامية  العامة  صنعاء  حديقة  في  المعبدة 
األط��راف. وتتميز هذه الحديقة العامة بالمساحات 
تحتوي  الصافية، كما  والمياه  الشاسعة  الخضراء 

هذه الحديقة على ملعب لألطفال.
في  لي  يوم  آخر  كان  ال��ذي  التالي  اليوم  وفي 
الصيفي  قرية  ش��وارع  أستكشف  أن  قررت  بيروت، 
عن  عبارة  هي  القرية  وهذه  بالحصى،  المرصوفة 
منطقة مخصصة للفن والتصميم. قمت بالتجول 
في القرية، وشاهدت المحالت الفنية التي يعرض 
العظماء  والفنانين  والتجار  المصممين  فيها 
دار  لزيارة  توقفت  وهناك  إبداعاتهم.  والحرفيين 
النمر للفنون والثقافة التي تقع في فيال رائعة تعود 
الثقافي  المركز  الثالثينيات. ويضم هذا  إلى فترة 
معارض فنية متداخلة ومجموعة من المعروضات 
الفنية الدائمة التي تشمل القطع الفنية الزخرفية 
والزجاج والنقود والمخطوطات التي يمتد تاريخها 
فلسطين  إل��ى  أصولها  وت��ع��ود  ق���رون،   10 إل��ى 

والشام وغيرها.
توجهت  المدينة،  م��غ��ادرة  وق��ت  ح��ان  وعندما 
بالسيارة إلى المطار، وفي طريقي أيقنت أن مدينة 
بيروت تسير بخطى سريعة وأنها ليست المكان 
ازدحامها، مثلما قرأت  المثالي لالسترخاء بسبب 
عنها. ولكن بعد أن قضيت يومان في هذه المدينة 
من  كل  تجعل  مرحة  ب��روح  تتمتع  التي  الجميلة 

يزورها يحب زيارتها مرارًا وتكرارًا. 

 \\
 \\
 \\

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

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات

ُتسير العربية للطيران
7 رحالت أسبوعية من

الشارقة إلى بيروت 

40
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المدينة الخالبة.  وفي البداية تجوهت أوالً إلى متحف 
نقوال إبراهيم سرسق الذي ُيطلق عليه أيضًا متحف 
سرسق. وقد أذهلتني الهندسة المعمارية العريقة 
المعمارية  العناصر  بين  دمجت  التي  للمبنى 
العثمانية واإليطالية التي كانت منتشرة في لبنان 
في مطلع القرن الماضي. وقد تأسس هذا المتحف 
في عام 1961، بهدف جمع وعرض المقتنيات الفنية 

المحلية والدولية والمحافظة عليها.
والمتحف التالي الذي زرته في بيروت هو المتحف 
الوطني، الذي يقع بالقرب من أكبر مؤسسة ثقافية 
من  رائعة  مجموعة  المتحف  ويضم  المدينة.  في 
القطع األثرية التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ 
(3200 قبل الميالد -1000 قبل الميالد)، العصر 
قبل   1200  - الميالد  قبل   3200) ال��ب��رون��زي 
 - الميالد  قبل   1200) الحديدي  العصر  الميالد)، 
333 قبل الميالد)، الفترة الهلنستية (333 قبل 

الميالد - 64 قبل الميالد)، والفترة الرومانية (64 
البيزنطية  والفترة  ميالدية)،   395  - الميالد  قبل 
تعرفت  المتحف  ه��ذا  وف��ي  م).    636  - (395م 
على لمحة عامة عن تاريخ لبنان والحضارات التي 

وقفت أمام صخرة الروشة التي تطفو فوق المياه 
مثل  المتوسط  األبيض  للبحر  ال��الزوردي��ة  الزرقاء 
األف��ق،  في  يلوح  الشفق  ك��ان  العمالق.  ال��ح��ارس 
أحب  ال��غ��روب.   وق��ت  تغيب  الذهبية  والشمس 
يشبه  فهو  الغروب،  وقت  السماء  لون  مشاهدة 
قصيرة  لمدة  السماء  في  يظهر  الذي  قزح  قوس 
كورنيش  على  واقفًا  كنت  فعندما  يتالشى.  ثم 
وقت  أن  اكتشفت  الشمس  غ��روب  وق��ت  بيروت 
المشي  ف��ي  ُيستغل  أن  يجب  الشمس  غ��روب 
على الكورنيش. ويقع كورنيش بيروت على طول 
الواجهة البحرية أمام أحد أكثر المعالم شهرة في 
المدينة، والتي لها طابع خاص وفريد أثناء غروب 

الشمس.
الوجهات  م��ن  واح���دة  ب��ي��روت  مدينة  وُتعتبر 
من  مبكر  وقت  في  زيارتها  أحب  التي  السياحية 
إقامتي في  تجعل  التي  األشياء  العام. ومن  هذا 
بيروت رائعة للغاية هي االستقبال الطيب لسكان 
بيروت الُمحبين للمرح والحياة. وبصرف النظر عن 
الظروف التي تمر بها المنطقة، فإن سكان بيروت 
لم يفقدوا حس الفكاهة ولن يتوقفوا أبدًا عن المرح 
والتسلية. وقد اصطحبني الدليل السياحي للتنزه 
على الكورنيش وتوجهنا من هناك إلى متنزه لونا 
بارك. ولكي أستمتع بزيارتي لبيروت تخليت عن زيارة 

مناطق الجذب العادية وتوجهت أوال لزيارة العجلة 
التي  بيروت،  الموجودة في مدينة مالهي  ال��دوارة 
تدور من على ارتفاع كبير ُيعطي منظر رائع لمدينة 
بيروت المضيئة، وقد يكون هذا المنظر أفضل ذلك 

الذي شاهدته من نافذة الطائرة.
في  إليها  توجهت  التي  المحطات  أول  كانت 
صباح اليوم التالي هي سوق الطيب الذي ُيعتبر 
وقد  بيروت.  في  اللبنانيين  للمزارعين  سوق  أول 
قيل لي أن هذا السوق من أكثر األسواق المميزة 
في الشرق األوسط. فعندما تجولت بطول صفوف 
األكشاك الرائعة، وتعرفت أكثر على تاريخ تأسيس 
ه��ذا ال��س��وق. حيث ت��م إن��ش��اء ه��ذا ال��س��وق في 
والناشط  السابق  الصحفي  يد  2004 على  عام 
الغذائي كمال مزوق. ويقام هذا السوق يوم السبت 
مع أسواق بيروت، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا 
وحتى الساعة الثانية مساًء. وقد عرضت علّيْ ندى 
صابر، وهي سيدة مسنة ودودة من قطاع البقاع 
الغربي، بعض المخلل التي تعرضه في كشكها، 
أنحاء  جميع  من  األغذية  ُمنتجي  م��وزوق  وأقنعت 
في  منتجاتهم  لبيع  السوق  إلى  يأتوا  بأن  لبنان 

األكشاك المجاورة لها.”
وكانت زيارتي التالية إلى اثنين من متاحف بيروت 
تاريخ وثقافة وفن هذه  يرويان مدى عظمة  اللذان 

الصفحة االفتتاحية: صخرة الروشة. أعلى الصفحة: منطقة 
وسط بيروت؛ أعلى الصفحة المقابلة: داخل مسجد محمد 
األمين. أسفل الصفحة المقابلة: مدخل جميل في منطقة 

الجميزة

األماكن 
التي يمكنك 

مشاهدتها
الحايك فرن 

العديد  الحايك على  يحتوي فرن 
التي تعكس  القديمة  المباني  من 
العقود  اللبنانية في  العمارة  ثراء 

األولى من القرن العشرين

اللنبي  – فوش 
اللنبي  تضم منطقة فوش 
المباني  أكبر مجموعة من 

المدينة.  في  والمطاعم  والمتاجر 
للمشاة فقط،  وهي مخصصة 

التي  المجددة  المباني  وتشمل 
االنتداب  يعود تاريخها إلى عهد 

الفرنسي.
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شعب ذات  التطور  سريعة  مدينة  هي  بيروت  اللبنانية  العاصمة 
التي  والسواحل  العريقة  المتاحف  من  مجموعة  وبها  مضياف،   

المتوسط األبيض  البحر  على  تطل 

مدينة بيروت
الُمبهرة

كتبه: إدوارد لين

ــــة ــــرب ــــج ــــت ال
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وهذه  بالبخار  الُمعد  الشاي  احتساء  ُيحب  أيضًا 
الشاي  معظمهم  بها  يصنع  التي  الطريقة  هي 

دون غيرها من الطرق .

اليوم الثاني

في الصباح
من المؤكد أن هناك سبب وراء تسمية باكو بمدينة 
الرياح، لذلك قررت في صباح اليوم التالي التعرف 
التوجه  خالل  من  التسمية  هذه  سبب  على  أكثر 
إلى الواجهة البحرية للمدينة. استمتعت بالمشي 
في المنتزه الخالب الذي تعتني به المدينة بشكٍل 
رائع، واستنشقت النسيم العليل الذي يهب على 
هذه الحدائق، وعلى عدٍد من المعالم الفريدة التي 
تشتهر بها باكو مثل طريق باكو المائي ومجمع 
القناة المائية، وقد سعدت للغاية باستكشاف هذه 
القناة المائية من خالل ركوب إحدى القوارب الصغيرة. 
ويعتقد أن هذا الشارع الُمطل على هذه الواجهة 
البحرية هو أحد أطول الشوارع في العالم. وقد تم 
عام  وفي   ،1909 عام  في  الشارع  هذا  تأسيس 
2009 بعد قرن كامل من الزمان، تم إقامة مشروع 

إلعادة إعمار وتحديث هذه المنطقة بأكملها. ويبلغ 
الطول اإلجمالي لهذا الشارع 25 كم، وبه عدد كافي 
المناطق  وسط  المنتشرة  المنتزهات  مقاعد  من 
واالستمتاع  الجلوس  من  تتمكن  حتى  الخضراء 
بمشاهدة موجات بحر قزوين وهي ُتالحق بعضها 

البعض . 

بعد الظهر
الستكشاف  المدينة  ف��ي  جولتي  واستمرت 
توجهت  ولذلك  بالمدينة،  المعمارية  المعالم 
عام  في  افُتتح  الذي  علييف،  حيدر  مركز  إلى 
براعة  على  رم���زًا  ال��ص��رح  ه��ذا  وُي��ع��د   ،2012

ذلك  وسُتدرك  للمدينة،  المعماري  التصميم 
بنفسك عندما ُتشاهد هذا المبنى الفريد. وقد 
على  وُمميز  ُمختلف  بشكل  المركز  هذا  ُبني 
شكل انحناءات ُتشبه  أمواج البحر العالية التي 

٣٥

أعلى الصفحة المقابلة: صورة جوية لجزيرة تقع قبالة 
مدينة كان؛ أسفل الصفحة المقابلة: وعاء أرزية؛ يمين: 

الحفل االفتتاحي لمهرجان كان السينمائي؛ أسفل: قارب 
قبالة قصر المهرجانات.

 .(2000 عام  (منذ  العالمي  للتراث  اليونسكو 
المعروفة  الداخلية  المدينة  زي��ارة  من  وتمكنت 
المدينة  تمكنت  وقد  شاهير,  إشير  باسم  أيضا 
الداخلية من الحفاظ على أغلب جدرانها الدفاعية 
في القرن الثاني عشر. ومن المعالم الهامة هنا 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  العذراء  برج  باكو هو  في 
الذي  غاالسي،  جيز  قبل  من  عشر  الثاني  القرن 
تاريخها  يرجع  التي  القديمة  الهياكل  على  بني 
الميالد.  قبل  السادس  إلى  السابع  القرنين  من 
الذي  شروانشاهان  قصر  أم��ام  قلياًل  وتوقفت 
يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، ويستحق 

عن جدارة أن يكون لؤلؤة العمارة في أذربيجان.

في المساء
التاريخ  المعلومات  هذه  على  تعرفت  أن  بعد 
أن  يجب  أنني  وأعتقد  اليوم،  هذا  في  العظيمة 
تقريبًا  الجميع  به  أوصاني  ال��ذي  الشيء  أج��رب 
لياًل  المشي  فعند  أذربيجان.  شاي  إنه  باكو،  في 
في المدينة، ستتأكد من أن الشاي ليس مجرد 
أذربيجان  فشعب  وحسب،  بريطاني  مشروب 

34

الفضل  ويرجع  وتتماوج.  تتحرك  وكأنها  تظهر 
للمهندسة  الُمميز  العبقري  التصميم  هذا  في 
المركز  صممت  ال��ت��ي  ح��دي��د،  زه��ا  المعمارية 
الزوار شعورًا  على  ُيضيف  لكي  ملساء  بأسطح 
باالرتياح واالنفتاح. وإذا إلى رغبت في دخول هذا 
المركز فعليك أن تدفع رسوم الدخول أوالً، ولكن 
والمنظر  الرائعة  الداخلية  ال��ع��روض  تستحق 
وسُتشاهد  المبلغ،  هذا  دفع  للمركز  الداخلية 
التي  والمعارض  الرئاسية  السيارات  الداخل  في 

تحكي تاريخ البالد، وبعض الدمى اللطيفة.  

في المساء
وبالقرب من مركز حيدر علييف ستجد أيضًا أبراج 
ُتحفة معمارية مذهلة ال  اللهب، وهي عبارة عن 
في  إليها  بالتوجه  قمت  لذلك  تفويتها،  يمكن 
جولتي التالية. وُتعتبر أبراج اللهب من المعالم 

األبراج  هذه  وتضم  باكو،  في  المشهورة  البارزة 
 10 من  أكثر  تضم  ثالثية  سحاب  ناطحات  ثالث 
مشهدًا  لُتعطي  ال��خ��ارج،  في  ليد  مصباح  آالف 
ساحرًا عندما تغيب الشمس. ويوجد بداخل هذه 
األبراج مجموعة من الشقق، والفنادق، والمكاتب. 
مكتب  فستجد  السيارات،  عشاق  من  كنت  وإذا 
لسيارات المبورغيني في الطابق األرضي في برج 

الشرق!
وبعد هذه الجولة الرائعة شعرت بالجوع قلياًل، 
لذلك قررت أن أجرب تناول الطعام في الشوارع. 
من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  هناك  وستجد 
طعام الشوارع في األكشاك واألسواق المفتوحة 
في جميع أنحاء المدينة والذي ُيناسب أي ميزانية. 
أتناول  أن  ق��ررت  الشتوية،  الليلة  ه��ذه  وف��ي 
األذربيجانية،  القهوة  مع  المحمص  الكستناء 
جولتي  الختتام  الُمثلى  الطريقة  هي  وه��ذه 

باكو.  السياحية في مدينة 

أعلى الصفحة المقابلة: عربة رائعة. أسفل الصفحة 
المقابلة: نافورة مياه جميلة في الهواء الطلق. أعلى: 

إفطار أذربيجاني نموذجي؛ أعلى: هدايا تذكارية 

ُتسير العربية للطيران 
7 رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى باكو

اســتــكــشــاف
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منتشر بكثرة نظرًا لتعقيده. وتم تقديم أول عرض 
مسرحي في أذربيجان باستخدام الُدمى والعرائس 
الثمانينات.  أواخر  في  غورشو  تارالن  الفنان  بإخراج 
والمبنى الحالي للمسرح يعود إلى القرن التاسع 
عشر، أما المبنى الكالسيكي الجديد يقع في شارع 
إنشاء هذا  وتم  القديمة،  المدينة  ماغوماييف في 
المبنى للسماح لهذا النوع من المسارح بتوسيع 

أنشطته.
الكتب  متحف  إل��ى  التالية  جولتي  وك��ان��ت 
القديمة.  المدينة  داخل  أيضًا  يقع  الذي  المصغرة، 
وهذا المتحف، الذي تم افتتاحه في 2 أبريل 2002، 
القياسية  ل��ألرق��ام  جينيس  موسوعة  في  م��درج 
العالمية باعتباره المتحف الذي يضم أكبر عدد من 
كتب  مجموعة  عن  عبارة  وهي  المصغرة،  الكتب 
فريدة ورائعة تضم أكثر من 5600 كتاب منشور 
زريفا  استغرق  وق��د  العالم.  ح��ول  دول��ة   66 في 
صالحوفا، ُمؤسس المتحف، 30 عامًا حتى جمع هذه 

المجموعة. 

بعد الظهر
بعد ذلك، واصلت السير في أزقة المدينة القديمة، 
التي يقال أن أزقتها ُتشبه المتاهة، فبها شارع يوجد 
به جدران القلعة، وبرج العذراء وغيرها من المباني 
للمدينة.  دفاعية  بنية  ُتشكل  التي  الُمحصنة 
حجري  فخ  بمثابة  كانت  المباني  هذه  أن  ويعتقد 
لإليقاع بجنود العدو خالل العصور التاريخية القديمة، 

لكي يتفرقوا في أزقة المدينة.
سرعان ما شعرت برغبة في تناول وجبة سريعة، 
لذلك توجهت إلى أحد المطاعم المحلية التقليدية 
في المنطقة وهو مطعم سيهيرلي تندير. ُيقدم 
هذا المطعم مجموعة شهية من األطباق المحلية، 
التوابل  مع  الُمقدم  الدجاج  إلى  الحساء  من  بدايًة 
الطازجة واألعشاب. ومن أكثر األشياء التي أعجبتني 
في هذا المطعم هو الخبز المخبوز في الفرن على 
م مع الجبن. وتناولت  الطريقة الهندية (تندور) والُمقدَّ
هذه األطباق الشهية حتى شعرت بالشبع، وكم 
كنت ُمنبهرًا للغاية بأطباق المطبخ المحلي حتى 

بعد أن غادرت المطعم.
ُيعتبر المشي إلى جوار جدران المدينة القديمة 
ُبنيت  فقد  الزمن.  عبر  أخ��رى  برحلة  القيام  مثل 
بالسكان  مأهول  موقع  على  القديمة  المدينة 
منذ العصر الحجري القديم، وهذا يدل على وجود 
الحضارة الزرادشتية والساسانية والعربية والفارسية 
والشيرفانية والعثمانية، والروسية على مر السنين. 
قائمة  من  جزء  بأنها  القديمة  المدينة  تمييز  كما 

3٣

الصفحة االفتتاحية: منظر داخلي لمبنى في المدينة. 
الصفحة المقابلة: برج اللهب أعلى الصفحة: متحف 
 السجاد؛ أعلى: تجمعات الملح على شكل فطر في

 بحيرة ماسازير

في الصباح
تقع مدينة باكو بطول ساحل بحر قزوين، وتتمتع 
بالكثير من اإلطالالت الخالبة المنتشرة في مختلف 
عدة  تقضي  سيجعلك  ما  وه��ذا  المدينة،  أنحاء 

وألنني  الرائعة.  اإلط��الالت  بهذه  لالستمتاع  ساعات 
النصائح  على  وبناًء  زمني،  بجدول  مرتبطًا  كنت 
التي تلقيتها من اإلنترنت وموظفي الفندق الذي 
المدينة  بزيارة  األول  يومي  أبدأ  أن  قررت  فيه،  أقيم 
المبنى  ك��ان  هناك  شاهدته  ما  وأول  القديمة. 
من  نوع  وهو  باكو،  ماريونيت  لمسرح  المخصص 
المسارح الشعبية في جميع أنحاء العالم، لكنه غير 

اســتــكــشــاف
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اليوم األول

معلومات يجب 
معرفتها 

يتراوح متوسط درجة الحرارة في 
شهر يناير بين 3 و10 درجات 

مئوية وتصل درجة الحرارة في شهر 
يوليو وأغسطس من 62 إلى 53 
درجة مئوية، لذلك يجب أن تأخذ 

ُيفضل  المناسبة.  المالبس  معك 
المبطنة  والمعاطف  القبعات  ارتداء 

والسترات في فصل الشتاء، في حين 
مناسبة  الخفيفة  الصيفية  المالبس  أن 

لالرتداء في األشهر األخرى من العام.

الرسمية في  اللغة  األذربيجانية هي 
العديد من السكان  باكو، ويتحدث 

باللغة  التحدث  ويتم  الروسية.  اللغة 
اإلنجليزية على نطاق كبير في 

والمكاتب. الفنادق 
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قة  عندما قررت القيام برحلة إلى مدينة باكو، قمت أوالً بالتعرف على بعض الحقائق والمعلومات الشيِّ
(92 قدم) تحت مستوى  28 متر  ارتفاع  المدينة. وقد وعرفت أن مدينة باكو تقع على  المتعلقة بهذه 
سطح البحر، وُتعتبر بذلك أكثر عاصمة تقع على هذا المستوى المنخفض في العالم، وُتعتبر أيضًا أكبر 
مدينة في العالم تقع تحت مستوى سطح البحر. نعم! فما تقرأه صحيح، تقع باكو بالفعل تحت مستوى 
سطح البحر. وهناك العديد من الحقائق األخرى المثيرة لالهتمام حول هذه المدينة، مثل كونها تمتلك 
أول حقل نفط في العالم تم حفره في البحر. كما كانت أول مدينة في الشرق اإلسالمي في عام 1908، 
ُيقام بها عرض أوبرا (“ليلي والمجنون” من قبل أوزير حجيبايلي). ويعتبر شارعها المطل على البحر من 
أطول المنتزهات في العالم. وهي واحدة من المدن التي ستستضيف بطولة االتحاد األوروبي لكرة القدم 
نت هذه الخلفية السياحية الرائعة عن مدينة باكو، قررت أن  األوروبية للرجال لعام 2020. وبعد أن كوَّ
الساحرة، ولكن هذا هو كل ما كان لي تحت  المدينة  للتعرف عن كثب على هذه  أزورها لمدة يومان 
مت أمتعتي وتوجهت إلى “مدينة الرياح” (كما هو معروف عن باكو، بأنها تتعرض إلى  تصرفي. لذلك حزَّ

رياح قوية)، وكنت متأكدًا من أنني سأقضي هناك عطلة ال ُتنسى. 

كتب النص: ديفيد جيمس

بتراث  وتتميز  قزوين،  بحر  على  ُتطل  مدينة  أكبر  إنها 
طبيعي  وجمال  فريدة،  معمارية  وهندسة  عريق،  ثقافي 

السياحية األفواج  من  العديد  يجذب  أخاذ 

48 ساعة في 

باكو

اســتــكــشــاف
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جو ماريوت أبشيرون باكو

فندق فور سيزونز باكو أماكن اإلقامة

الفندق  هذا  يقع 
الراقي في وسط 

بجوار  المدينة 
أزادليق،  ساحة 

وبالقرب من شارع 
السجاد.  ومتحف 

غرفة  توفر كل 
على  جميلة  إطاللة 

أفق  أو على  البحر 
بأن  ُيقال  المدينة. 

يوجد  أيضًا  الفندق 
أكبر قاعة في  به 

المدينة.

هذا  تصميم  تم 
على  الفاخر  الفندق 

الهندسة  طراز 
للفنون  المعمارية 

على  ويقع  الجميلة، 
الواجهة  كورنيش 

ُبعد  وعلى  البحرية، 
البلدة  من  خطوات 

يقدم  القديمة. 
مجموعة  الفندق 

المطاعم  من  ممتازة 
والصاالت، فضال عن 

صحية  رعاية  مركز 
ونادي صحي  فاخر 

عالجاته  تستفيد 
التقاليد  من 

لتركيا  القديمة 
وبالد فارس.
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أوبر، كما ُيساعد نظام تحديد المواقع الموجود 
الوقت.  إه��دار  ع��دم  على  السيارات  ه��ذه  في 
جميع  في  بالسيارة  التجول  خالل  من  والحظت 
التاريخية  والمعالم  المباني  أن  المدينة،  أنحاء 
ُمذهل  معماري  ب��ط��راز  ُمصممة  أستانا  ف��ي 
واألوروب��ي  اآلسيوي  الطراز  بين  يتنوع  للغاية، 
المعالم  هذه  من  العديد  وُتعتبر  والسوفيتي. 
سياحية  ت��ج��ارب  للسياح  المفتوحة  الفريدة 
المثال،  سبيل  فعلى  ذاتها.  حد  في  منفردة 
بايتيرك  برج  داخل  البانورامية  القاعة  في  يوجد 
قالب به بصمة كف رئيس جمهورية كازاخستان 
الفضل  له  يعود  الذي  نزارباييف”  سلطان  “نور 
في فكرة إنشاء هذا النصب التذكاري. ويسمح 
للزوار بلمس هذا الكف وتمني أمنية. وُيعطي 
البرج منظر بانورامي خالب يكشف المدينة من 
الذي  العام  إلى  العدد  هذا  ويرمز  م،   79 ارتفاع 
إلى  ألماتي  مدينة  من  العاصمة  فيه  انتقلت 

هذا  تفقد  من  انتهيت  وعندما  أستانا.  مدينة 
النصب التذكاري، أجريت جولة أخرى مماثلة في 
يبلغ  هرمي  مبنى  وهو  والوفاق،  السالم  قصر 
المعماري  المصمم  وقد صممه  متر،   26 ارتفاعه 
هذا  وُيعد  أيضًا،  فوستر  ن��ورم��ان  البريطاني 
والقيم  وال���وح���دة  للتسامح  رم���زًا  ال��م��ب��ن��ى 

اإلنسانية.
وقررت بعد الظهر أن أخصص جولتي التالية 
المتنوعة.  أستانا  مدينة  متاحف  زي���ارة  إل��ى 
الوطني  المتحف  ب��زي��ارة  جولتي  وافتتحت 
للغاية  انبهرت  وق��د  كازاخستان،  لجمهورية 
بمساحة هذا المتحف الكبير، الذي يعرض تاريخ 
وحتى  القديمة  العصور  من  بدًءا  البالد  وثقافة 
أثرية  قطعًا  المتحف  ويضم  الحديثة،  العصور 
العصر  إلى  تعود  التي  التحف  وبعض  ثمينة، 
متحف  ويحكي  الُتحف.  من  وغيرها  البرونزي 
تفاصيل  كازاخستان  لجمهورية  األول  الرئيس 
أن  حين  في  للبالد،  الحديث  التاريخ  عن  كثيرة 
الفني  هاسنات  ومتحف  المعاصر  الفن  متحف 

الفنون  تطوير  حركة  على  الضوء  ُيسلطان 
على  تعرفت  وبعدما  كازاخستان.  في  الجميلة 
لكن  باإلنهاك،  شعرت  المعلومات  تلك  كل 
تستحق كل دقيقة أمضيتها في هذه المتاحف 

كل هذا العناء.
على  أستانا  لمدينة  زيارتي  أوشكت  وكما 
انطباعًا  مرة  كل  في  أحمل  أنني  أجد  االنتهاء، 
زيارتي  في  كونته  ال��ذي  االنطباع  عن  مختلفا 
بمعالمها  الخالبة  المدينة  هذه  تتميز  السابقة. 
فئة  ذات  الجديدة  وفنادقها  الفريدة،  المعمارية 
األط��راف،  المترامية  وشوارعها  نجوم،  الخمس 
الهادئة  وش��وارع  التراثية،  مبانيها  جانب  إلى 
أستانا  مدينة  ُتعتبر  الُمسلية.  ومقاهيها 
الذي  تراثها  جانب  إلى  للحداثة،  رمزًا  المبهرة 
كافة  إلى  وبالنظر  الماضي.  من  لمحات  يحمل 
أنها  ستجد  أستانا  في  الموجودة  التفاصيل 
وتدفع  ال��زم��ن،  عبور  إل��ى  كازاخستان  ُتشجع 
فيه  يزداد  مستقبل  نحو  التقدم  إلى  شعبها 

االزدهار واإلبداع واألمل. 
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ُتسير العربية للطيران 
أربعة رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى أستانا

جوالت السير على 
األقدام

أستانا في الليل
تضم مدينة أستانا أطول تسعة مباني 

من بين 15 مبنى شاهق في كازاخستان، 
ويمكنك مشاهدة هذه األبنية من خالل 

السير في المدينة مساًء. ستنبهر للغاية 
من األضواء المتألقة واألشكال الضوئية 

الرائعة التي ُتعرضها هذه المباني، 
ويمكنك أيًضا قضاء ساعتين في 

استكشاف شارع نورزول سيرًا على األقدام.

أصداء الحقبة السوفيتية 
يمكنك التنزه في وسط مدينة أستانا 

القديمة واكتشاف المعالم والمباني 
التي ال تزال تحمل أصداء من الماضي 
السوفياتي للمدينة. يمكنك مقابلة 

الناس الذين يعيشون في األجزاء القديمة 
من أستانا واالستماع إلى القصص 

التاريخية للعصر الماضي.

الصفحة المقابلة: جناح في معرض أستانا إكسبو 2017؛ 
يسار الصفحة: “أكوردا”، قصر الرئيس؛ أدنى الصفحة: 

بايتريك معلم وبرج مراقبة
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في كل مرة أقرر فيها قضاء عطلتي في مدينة 
أستانا، أجد ترحيب كبير من أصدقائي، ويقولون 
وستنبهرين  للغاية،  رائعة  مدينة  “إنها  لي 
أنا  الحقيقة،  وفي  المعمارية”.  هندستها  من 
وأول  كازاخستان،  بعاصمة  للغاية  ُمعجبة 
هي  المدينة  ه��ذه  في  انتباهي  استرعى  ما 
المباني  تصطف  حيث  المعمارية،  هندستها 
الحديث  بالتصميم  تتمتع  ال��ت��ي  الشاهقة 
أكثر  ومن  البعض.  بعضها  جانب  إلى  المتطور 
المباني المألوفة بالنسبة لي هو برج بايتريك، 
105 م صممه  ارتفاعه  يبلغ  تذكاري  فهو نصب 
المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر، 
في  تجولت  وقد  للمدينة.  رم��زُا  بأنه  ُعرف  وقد 
أستانا  في  إقامتي  فترة  خالل  أستانا  ممرات 
المدينة  هذه  شخصية  على  أكثر  أتعرف  لكي 
هذه  ب��أن  البداية  من  أع��رف  وكنت  الساحرة، 
المدينة تحمل بداخلها ما هو أكثر من المباني 

السحاب. وناطحات  الشاهقة 
ُعرفت مدينة أستانا سابقًا باسم أكموال، وتم 
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تمتلك أستانا تاريخا غنيا 
يعطي المدينة هويتها 

الحقيقية
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كازاخستان  (عاصمة  أستانا  إلى  اسمها  تغيير 
هذه  ُأعلنت  أن  بعد   1998 عام  في  الحالية) 
كازاخستان  لجمهورية  كعاصمة  المدينة 
التصميم  وُيشير   .1997 السابق  العام  في 
المعماري الحالي إلى رؤية المدينة الحديثة، إلى 
للمدينة  ُتعطي  التي  التاريخية  معالمها  جانب 
خالل  اكتشفته  ما  وه��ذا  الحقيقية،  هويتها 
جولتي األولى التي تفقدت فيها منطقة أكموال 
في  المنطقة  هذه  تأسست  األقدام.  على  سيرًا 
نشأت  التي  المنطقة  هي  وهذه   ،1830 عام 

فيها مدينة أستانا ومبانيها القديمة وممراتها 
 200 إلى  عمره  يصل  عظيم  تاريخ  تروي  التي 
عام، شهدت فيه المدينة سلسلة من الحقبات 
التاريخية التي أثرت فيها. وتجولت في المدينة 
إلى  تاريخها  التي يرجع  العريقة  المباني  بجانب 
أكثر على قصص  التاسع عشر، وتعرفت  القرن 
التي ال يمكن معرفتها  القديمة  المدينة  شوارع 
بالسيارة.  التجول  أو  الحافالت  ركوب  خالل  من 
آخر  وجه  مشاهدة  من  الجولة  هذه  ومكنتي 
وجهات  عن  بعيدًا  أستانا،  لمدينة  ومختلف 

والمعادن.  بالزجاج  المغطاة  الحديثة  المباني 
التي  اإليجابية  األول��ى  انطباعاتي  جانب  وإل��ى 
أستانا  الكازاخستانية  العاصمة  عن  كونتها 
وما شاهدته فيها، يمكنني أن أصف مدى روعة 
على  فيها  تعرفت  التي  قة  الشيِّ الرحلة  هذه 
السابق عبارة عن  التي كانت في  المدينة  تلك 
كزاخستان  في  الشمالية  للسهوب  منطقة 
للتقدم  رمزًا  إلى  العشرين  القرن  في  وتحولت 

واالزدهار في كازاخستان.
منطقة  ف��ي  السير  جولة  أنهيت  أن  بعد 
لكنها  أس��ت��ان��ا،  أستكشف  أن  ق��ررت  أك��م��وال، 
استكشافها  يسهل  التي  المدن  من  ليست 
للطرق  التحتية  البنية  ألن  األق��دام،  على  سيرا 
حديثة وضخمة، فاستكشاف ممراتها المتعددة 
أفضل  سيكون  المتسعة  الرائعة  وشوارعها 
من خالل ركوب ناقلة أو سيارة أو إحدى وسائل 
أفضل  ومن  األج��رة.  سيارات  مثل  العام  النقل 
أن  حيث  أوب��ر،  سيارات  هي  هنا  النقل  وسائل 
ال  أستانا  في  األج��رة  س��ي��ارات  سائقي  معظم 
سائقي  مثل  جيدًا  اإلنجليزية  اللغة  يتحدثون 

الصفحة االفتتاحية: منظر ساحر من المدينة. الصفحة 
المقابلة: مبنى كازمونيغاس. أعلى الصفحة: مركز 

التسوق خان شاتير يمين الصفحة: مركز رجال األعمال 
في المدينة
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تطور إلى  ُتشير  ُمشرقة  رؤية  لكازاخستان  الجديدة  العاصمة  ُتمثل 
العريقة التاريخية  روحها  على  محافظتها  مع  حتى  البالد  هذه   

أستانا النابضة
بالحياة

كتبته: جورجينا هيس



ساحة  إل��ى  ستأخذك  والتي  الضيقة،  ال��ش��وارع 
األساسي  المحور  ُتعتبر  وال��ت��ي  الفنا،  جامع 
ازدحامًا.  وأكثرها  إفريقيا  أسواق  وأكبر  للمدينة 
الماضي  م��ن  ف��ري��دًا  مزيجًا  م��راك��ش  وتحمل 
القديمة  التقاليد  ف��ي  المتمثل  وال��ح��اض��ر، 
والعادات الحديثة. وتترجم معنى كلمة مراكش 
مناسب  معنى  وهو  المتسللين",  "تجمع  إلى 
جدًا، بالنظر إلى القوافل المتنقلة الذين يمرون 
وقد  القديمة.  المدينة  هذه  خالل  من  بتجارتهم 
رولينج  فرقة  ج��ذب  ال��ذي  السبب  ه��ذا  يكون 
األزياء إيف سان  البيتلز، ومصمم  ستونز، وفرقة 
من  العديد  إلى  باإلضافة  مراكش  لزيارة  ل��وران 

مشاهير منتصف الستينات.
تصف  ال��ت��ي  الصائبة  االن��ط��ب��اع��ات  وت��ق��ول 
مراكش  تظل  تغيرت،  إذا  الحياة  بأنها  مراكش 
أكثر  وم��ن  تغيير.  ب���دون  حالها  على  باقية 
هي  هناك  إل��ى  قائمة  م��ازال��ت  التي  التقاليد 
والمزامير  بالطبول  ت��دق  التي  العربية  الفرق 
بصورة  ي���دورون  الذين  الراقصين  وال��دراوي��ش 
وهي  الكوبرا  ثعابين  هناك  وسُتشاهد  تأملية. 
الساحر  عليها  ُينادي  عندما  السالل،  من  تخرج 
بعد أن ُتعطي إليه بضعة دراهم. وسُتقابل في 

رود،  الصوفيون،  السحرة،  فيه  تسير  مكان  كل 
البهلوانات وغيرها. 

باإلرهاق  الطويلة ستشعر  الجولة  وبعد هذه 
في  االسترخاء  إلى  بحاجة  ستكون  لذلك  قلياًل، 
وهذه  المدينة،  في  المنتشرة  الحمامات  أح��د 
لتجديد  اس��ت��رخ��اء  واح���ات  بمثابة  الحمامات 
السفر.  م��ن  المتعبة  ال��م��س��اف��ري��ن  أج��س��ام 
بالراحة  ستشعر  البخار  وحمام  التدليك  وبعد 
واختيار  روز،  ال  دي  همام  حمام  تجربة  ويمكنك 
ُمقشر األوكالبتوس، وقناع بتالت الورد، وتدليك 
الغني.  األرج��ان  زيت  ُمقشر  واستخدام  قدميك، 
وبعد أن استعدت نشاطك، احرص على أال تفوت 
الصبار  ومشاهدة  يوسف  بن  علي  مدرسة  زيارة 
شارع  في  ماجوريل  حدائق  في  الموجود  األخضر 
الحديقة  ه��ذه  تجديد  وت��م  المنصور.  يعقوب 

بإشراف من مصمم األزياء إيف سانت لورينت.
وفي المساء، ستستمع إلى آذان المغرب عند 
الشهير.  الكتبية  مسجد  من  الشمس  غ��روب 
ويمكنك زيارة مقهى لي غراند بالكون دو كافيه 
الواقع في الزاوية الشمالية الغربية لجامع الفنا. 
األماكن  أفضل  من  الفنا  جامع  مئذنة  وُتعتبر 
ولكن  األسفل.  من  المدينة  ساحة  لمشاهدة 
ألن  مبكر  وق��ت  في  هناك  إل��ى  تذهب  أن  يجب 

المكان هناك مزدحم دائمًا.
وهناك، ستكتشف أن مراكش مدينة سحرية، 
الظهر  بعد  ال��ب��اع��ة  أع���داد  ستنخفض  حيث 
وسُتقام في أماكنهم عددًا من الخيام الصغيرة، 
وستتصاعد  الجماعية.  والكراسي  وال��ط��اوالت 
الفوانيس  وسُتضاء  الجرار  مئات  من  األدخنة 
في  وتنتشر  المدينة،  ساحة  ف��ي  المنتشرة 
المكان روائح المأكوالت الشهية يمكنك التجول 
أحد  إلى  اذهب  بالجوع  وإذا شعرت  المدينة،  في 
أحد  على  واجلس  هناك  الموجودة  المطاعم 
اللذيذ  المشوي  الكباب  تتناول  لكي  الكراسي 
تناول  يمكنك  كما  المقرمشة،  الخضروات  مع 
حساء الحلزون الشهير. إذا كنت تفضل الذهاب 
إلى السوق، فيمكنك تجربة مطعم بيبي نيرو، 
"عشاق  من  العديد  يجذب  الذي  المطعم  فهو 
الطعام" من جميع أنحاء العالم لتناول الطعام 

في المطبخ المغربي الشهير.
مدينة  زي��ارة  السفر  ُمحبي  كل  على  ويجب 
مراكش مرة واحدة على األقل في حياتهم. فمن 
وستأسر  ستسحرك  المدينة  هذه  أن  المؤكد 
من  ال��ص��ادرة  بالصفارات  وس��ُت��ودع��ك  خيالك، 
منك  وستطلب  مغادرتك،  عند  البحرية  السفن 

العودة إليها مرة أخرى. 

مراكش هي 
مدينة رائعة 

للغاية وعلى 
كل مسافر 

أن يزورها ولو 
لمرة واحدة 
على األقل

أعلى الصفحة: ُتحف فنية وحرفية رائعة؛ أسفل الصفحة 
المقابلة: مواد غذائية في السوق المحلية؛ الصفحة 

المقابلة : بيت الفنان في حديقة ماجوريل؛ يمين الصفحة: 
منسوجات معروضة في السوق في ميدان رحبة كيديما

عـــــــطـــــــالت
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بين  التاريخية  المغربية  مراكش  مدينة  تجمع 
وتجذب  البسيط.  والجمال  وال��رق��ي  الفخامة 
عن  الباحثين  المسافرين  من  كبيرة  مجموعة 
في  وتوجد  الشتاء  فصل  في  الدافئة  الشمس 
من  كبيرة  كثافة  بمراكش  القديمة"  "المدينة 
الوردية  الجدران  ذات  العريقة  القديمة  المباني 
الداكنة التي لن تجد مثلها في أي مكان آخر في 
العالم. وسيجد ُمحبو التسوق الكثير من مراكز 

التسوق، واألسواق المذهلة المتنوعة الصاخبة.
قد ال تندرج المدن الصحراوية في أغلب األحيان 
المقصودة",  السياحية  "الوجهات  قائمة  ضمن 
ألن المسافرين غالبًا ُيحاولون الهروب من الغبار 
التي  البعيدة  الشاسعة  والمسافات  والحرارة 
يضطر الزوار السفر إليها. على مدار أكثر من ألف 
المسافرين  تجذب  أن  مراكش  استطاعت  سنة، 

الصفحة االفتتاحية: مسجد الكتبية. أدنى الصفحة: منظر 
مسائي لميدان جامع الفنا. الصفحة المقابلة: منازل 

المحلية وجبال األطلس في الخلفية؛ أسفل الصفحة 
المقابلة: إبل تستريح تحت الشمس

أماكن اإلقامة
ُتتوافق مراكش مع ميزانيات كافة 

الزوار، وفيما يلي فنادق  يمكنك 
بينهما. من  االختيار 

أورينتال، هو فندق فاخر  ماندارين 
ذو فئة 5 نجوم، يبعد 20 دقيقة 

المدينة.  بالسيارة جنوب شرق 
54 فيال وحمامات سباحة  ويضم 
على شكل بحيرة ومنتجع صحي 

المزروعة  بالحدائق  رائع، وُمحاط 
بأكثر من 100 ألف زهرة.

يقع فندق ال مايسون أرابي، 
وهو مطعم أسطوري، في قلب 

الرياض  بين  الواقعة  المنطقة 
ثالثة مطاعم  والفندق، ويضم 

رائعة،  وسبا فاخر وُيقدم أيضًا 
للطهي. دروسًا 

الفراشات!  األزهار  تجذب  مثلما  والقوافل  والتجار 
مراكش  مازالت  الساحرة،  طبيعتها  وبفضل 

حتى اآلن تجذب الكثير من الزوار بدون توقف.
الحمراء",  "بالمدينة  أيضًا  مراكش  وُت��ع��رف 
كما أنها تقع على حافة الصحراء، وحولها جبال 
وتتميز  بالثلوج.  المغطاة  الشاهقة  أطلس 
هندستها المعمارية بألوانها المميزة، وقد ُبنيت 
الذي  األحمر  الطين  باستخدام  والقصور  المدينة 
األزل.  قديم  منذ  موجودة  وكأنها  تبدو  يجعلها 
من  لتتحول  كبيرة  جهودًا  مراكش  بذلت  وقد 
قوي  ُتجاري  مركز  إلى  صغيرة  سوق  ذات  مدينة 

في منطقة المغرب العربي.
الضيقة  المدينة  شوارع  في  التجول  يمكنك 
18 شارع داخل أسوار المدينة.  التي يبلغ عددها 
فبمجرد أن تجتاز بوابات المدينة، ستجد البائعين 

والفضية  النحاسية  المنتجات  يبيعون  الذين 
وتتميز  الكثير.  ذلك  وغير  والسجاد  والذهبية 
ال  قد  بصورة  واالزدح��ام  بالحيوية  مراكش  شوارع 
المدينة  في  وينتشر  آخر.  مكان  أي  في  تجدها 
أكثر من 40 ألف متجر معظمها في سوق كهف 
بالصخب  انتباهك  سيجذب  ال��ذي  الدين  ع��الء 
الصادر منه. وهناك يمكن أن تتناول كوبًا صغيرًا 

من الشاي بالنعناع.
يمكن قضاء يوم كامل في التجول في هذه 

عـــــــطـــــــالت
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EscapE

كتبته:  سارة الن

بدايًة من السياحي  الجذب  ُسبل  من  الكثير  مراكش  مدينة  تضم 
سحرية، بألعاب  يقومون  الذين  الثعابين  سحرة   

األثرية والمعالم  الفنادق  أفخم  وحتى   

مدينة مراكش

 الخالبة

عـــــــطـــــــالت



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

الهوائي المنطاد  لركوب  العالم  في  المناطق  أفضل  من  واحدة  المنطقة  هذه  تعتبر 

رائعة  وسيلة  هو  الساخن  الهواء  منطاد 
ل��م��ش��اه��دة ال��ت��ش��ك��ي��الت ال��ص��خ��ري��ة في 

منطقة كابادوكيا

ُي�����رخ�����ص ال���م���ن���ط���اد ال����ه����وائ����ي ف��ي 
المنطاد  ق��ائ��دي  ت��دري��ب  وي��ت��م  ت��رك��ي��ا، 

عليه ٣للعمل  ٢ ١
تركيا كابادوسيا، 

 \\
 \\
 \\
 \\

لركوب  وق��ت  أفضل  ه��و  الباكر  الصباح 
إلى  الرياح  سرعة  تصل  عندما  المنطاد، 

16 كم / ساعة

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

ت���������ج���������ارب

ع�����ط�����الت



النحت واإلبداع
يتحدث الرسام والنحات الكرواتي هانيبال سالفارو عن رحلته الفنية 

والفلسفة التي يتبناها في أعماله الفنية

ع���ال���م ال���ن���ح���ت وال����رس����م ف����ي أواخ�����ر 
التشكيلي،  الفن  إلى  واتجهت  الخمسينيات. 
ع��دي��دة.  فنية  م��ج��االت  ب��دراس��ة  أي��ض��ًا  وق��م��ت 
أوائل  في  الموضوع  هذا  عن  كتاب  صدر  وقد 
أنا  المميزة  الفنية  أعمالي  وذكر  الستينات، 

وشقيقتي.

متنوعة  إعالمية  وسائل  مع  تعاونت  لقد    »
الفنية  ــال  ــم األع مــن  الــعــديــد  وابــتــكــرت 
الفنية  أعمالك  ماهي  لذلك،  العظيمة. 

لديك؟ خاصة  بمكانة  تحظى  التي 
لكي  الطوب  من  هرمي  هيكل  بإنشاء  قمت 
في  كبيرة  أهمية  له  عميق  معنى  إلى  أشير 
الهيكل  هذا  من  الهدف  كان  حيث  المجتمع، 
ومترابط  منظم  جيد  مجتمع  إل��ى  اإلش���ارة 
للغاية.  ُمميز  الهيكل  هذا  وكان  الهرم.  مثل 
أن تضم  يمكن  بتنفيذ مجموعة هرمية  وقمت 

واحد.  أو سبعة هياكل في هيكل  خمسة 

تنفيذ  عند  ُمحددة  فلسفة  تتبنى  هل    »
الفنية؟ أعمالك 

تفسيره  يستطيع  أحد  فال  الحب،  مثل  الفن 
فهمه،  يستطيع  أح���د  وال  ص��ح��ي��ح،  ب��ش��ك��ٍل 
االستغناء  يمكننا  ال  أن��ن��ا  نشعر  ولكننا 
التي  “الحقيقة”  عن  دائمًا  الفن  ويبحث  عنه. 
والتي  الكبيرة،  التحوالت  وراء  السبب  ُتعتبر 
الفني  ل��إلب��داع  منطقيًا  انعكاسًا  أيضًا  ُتعد 
شيء  أي  استخدام  هو  واإلبداع  الحياة.  وجمال 
الوقت  م��رور  مع  ُيصبح  آخر  لشيء  وتحويله 
ابتكار  ف��ي  أب��دأ  م��رة  ك��ل  وف��ي  ف��ري��دًا.  شيئًا 

أري��د،  م��ا  أع��رف  ال  بأنني  أشعر  فنية،  قطعة 
أريد. ولكني أعرف ما ال 

أعمالك  عرض  في  تجربتك  كانت  كيف    »
الهند؟ في  الفنية 

ت��ح��ظ��ى ال��ه��ن��د ب��ت��اري��خ ث��ق��اف��ي ك��ب��ي��ر، وق��د 
يومين  الهند  إل��ى  األول��ى  زيارتي  استغرقت 
 40 منذ  كسائح  إليها  ذهبت  عندما  فقط 
كانت  الهند،  إلى  الثانية  زيارتي  وفي  عامًا. 
هناك،  أعمالي  فيها  أعرض  التي  األولى  المرة 
ومن المؤكد أنني سأعود إليها قريبًا. وأحرص 
من  الهند  إلى  السيراميك  توريد  على  دائمًا 
الهندية  األعمال  وتصدير  وسلوفينيا،  كرواتيا 

السيراميك. من  المصنوعة 

الذي  الــدائــم  حماسك  وراء  السبب  ما    »
بالتفاصيل  االهتمام  مع  العمل  لك  ُيتيح 

كبيرة؟ إبداع  شعلة  بداخلك  وتحمل 
والدردشة،  الضحك  وأحب  ُمبتهج  شخص  أنا 
أكثر  السفر  وأحب  والتجهم.  الجدية  أحب  وال 
بمقابلة  وأستمتع  السياحية،  األماكن  زيارة  من 
ص��داق��ات  وأق��ي��م  معهم،  وال��دردش��ة  ال��ن��اس 
فنانًا،  كوني  من  وبالرغم  الخبرات.  لتبادل 
جيدًا،  فنانًا  أك��ون  أن  إلى  أسعى  لم  أنني  إال 
الغالب  في  وأن��ا  بُحرية.  أعمل  كنت  لكنني 
فكرتي  تنفيذ  ف��ي  وس��ري��ع  عملي  ش��خ��ص 

ملموس.  إلى شيء  وتحويلها 

الصفحة المقابلة: سالفارو وعدد من إبداعاته

 60 الُمخضرم هانيبال سالفارو  الفنان  يمتلك 
التشكيلية،  الفنون  الخبرة في مجال  عامًا من 
وقد ُعرضت أعماله في أكثر من 400 معرض 
هذا  ف��ي  سالفارو  وسُيخبرنا  العالم.  ح��ول 

والمثمرة. الرائعة  الفنية  رحلته  عن  الحوار 

الفنون  مجال  فــي  رحلتك  ــدأت  ب كيف    »
؟ لتشكيلة ا

المدنية،  الهندسة  درس��ت  الحقيقة  ف��ي 
فنانًا  أك��ون  لكي  رسمي  بشكل  أت��درب  ول��م 
وأصبحت  ��ام��ة،  رسَّ وال��دت��ي  وكانت  نحاتًا.   أو 
جدًا  ناجحة  سيراميك  اتة  نحَّ ليديا،  شقيقتي 
يوغوسالفيا  في  كبيرًا  إعجابا  أعمالها  والقت 
التي  بالمجال  اهتميت  وقد  الوقت.  ذلك  في 

دخلت  لذلك  شقيقتي،  فيه  تعمل  كانت 

م��ق��اب��ل��ة
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جمال 
طبيعي

منتجع وسبا انتركونتيننتال مزار جبل لبنان
مزار، لبنان

يبُعد هذا المنتج ساعة واحدة فقط من بيروت، ويقع وسط قمم 
الجبال المغطاة بالثلوج على بعد 2000 متر من جبل لبنان الساحر. 
يوجد في هذا المنتجع 26 جناحًا و140 غرفة، إلى جانب السبا الخاصة 

الُمصممة على مساحة 1200 متر مربع. وُتقدم السبا خدمة العالج 
بالمياه المعدنية، إلى جانب خدمة العالج بالعطور والعالج بالتدليك 

وغيرها من الخدمات. يمكن للضيوف التزلج مباشرة من المنتجع، من 
خالل مسار التزلج الذي يقع على ُبعد 80 كم.

T: +961 9 340100

www.icmzaar.com

ــرف ــغ خــدمــة ال

12

شاليه ليز أنجيس
زيرمات، سويسرا

تم تصنيف شاليه ليز أنجيس بأنه أفضل شاليه للتزلج في 
العالم، وقد صمم الشاليه من الداخل المصمم الشهير مغالي 
دي تشارنر. ويقع هذا الصرح المكون من طابقين على مساحة 

700 متر مربع، وتم استخدام الخشب الُمستصلح في تصميم 

الشاليه. ويتميز بنوافذ بانورامية ضخمة، حتى يتسنى لنزالء 6 
غرف من أصل 7 غرف نوم االستمتاع بإطالالت ال مثيل لها لجبل 

ماترهورن. ويضم الفندق أيضًا سبا رائع وحمام سباحة من 
الجرانيت األسود وجاكوزي وبه إطاللة على جبل ماترهورن.

T: +41 79 904 84 02

www.elysiancollection.com/chalet-les-anges

فندق راديسون، روزا خوتور
سوتشي، روسيا

يعد هذا الفندق أحد أشهر منتجعات التزلج في روسيا، 
وينح النزالء تجربة االستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة 

لجبال القوقاز وممارسة أفضل الرياضات الشتوية في 
العالم. يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرًا على 
األقدام من مصاعد التزلج، وبحيرة خميليفسكي، التي 

يسهل الوصول إليها أيضًا من هناك. ويقدم الفندق 
أطباق لذيذة، وُيوجد به سبا، وغرف وأجنحة مصممة بشكٍل 

رائع من قبل المصمم السويدي كريستيان لوندوال.

T: +7 862 243 1377

www.radissonblu.com/en/hotel-rosakhutor

مناظر رائعة

سحر 
التصميم

المنحدرات  بالتزلج على  التزلج واستمتع  أدوات  الشتاء، لذلك أحضر  حان فصل 
الجليد على  التزلج  منتجعات  أفضل  في  الثلجية 

سكيينغ هافنز
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وقفة في مدينة: أحمد أباد
استجم

سوق راني ال هاجيرو 
يقع هذا السوق في داخل 
المدينة الُمحاطة باألسوار. 
وُيعتبر هذا السوق مكانًا 

رائعًا لشراء أقمشة بانديني 
الفاخرة الُمصممة للمناسبات 

الخاصة، والُمصنعة من 
عملية الصباغة التقليدية.

تسوق
بحيرة كانكاريا

يمكنك قضاء وقتًا هادئًا 
في هذه البحيرة المترامية 
األطراف التي تمتد لمسافة 

1.25 كم في المحيط. 

وتوجد حول البحيرة أيضًا 
حديقة حيوان ومتحف للتاريخ 

الطبيعي وقطار لعبة.

تذوق
فيشاال

ستستمتع في هذا المطعم 
الُمصمم على الطراز الريفي 

بتناول طبق غالياري ثالي 
الُمعد بمكونات يتم زراعتها 

في حديقة المطعم. كما 
يمكنك زيارة متحف ونسيلز 

القريب من المطعم.

12 ساعة

airarabia.com
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قراءة

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

شاهد
دوالفيرا

شهد هذا المكان حضارة 
وادي السند منذ 4500 

سنة، وُيقدم لمحة من خالل 
الالفتات التي ُتشير إلى 

موقع حضارة الهارَبَّان التي 
أسست أنظمة تقليدية 

للحفاظ على المياه.

airarabia.com
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1

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

تحت العدسة 

دليل في 
دقيقة واحدة  متحف

 بيرغامون، 
ألمانيا

يقع هذا المتحف في 
برلين، ويضم مجموعة من 

الهياكل األثرية الضخمة 
التي تم ترميمها مثل 
مذبح بيرجامون وبوابة 

سوق ميليتوس.

1

هذه المشاريع تم 
تخصيصها بالكامل 

لتوفير منصات للفنانين 
الناشئين، ولعرض 

التعبيرات الفنية من 
مختلف الثقافات.

2

طريقتين
الستكشاف 
متاحف الفن

مشاريع متحدان،
 اإلمارات العربية 

المتحدة

ميالد لويس برايل
ولد لويس برايل 

مؤسس طريقة برايل، 
في فرنسا في مثل هذا 
اليوم. تعرض برايل في 
طفولته إلى حادث فقد 

على إثره بصره. وقد 
حصل على منحة دراسية 

في المعهد الملكي 
للشباب المكفوفين 

في فرنسا. وخالل فترة 
عمله هناك، بدأ العمل 

على نظام رموز اللمس 
لمساعدة ضعاف البصر 

في القراءة والكتابة 
بكفاءة وبسرعة.

يوم في 
التاريخ
4 يناير 1809

الثقب األزرق الكبير
زرقاء  بليز، وهو عبارة عن حفرة غوص  الثقب قبالة ساحل  يقع هذا 

الثقب  300 متر و124 متر عمق. ويظهر هذا  كبيرة تمتد ألكثر من 
والرمال  الضخمة  الحفرة  لون  بين  للتباين  نتيجًة  الداكن  األزرق  باللون 

للتقديرات  ووفقا  بها.  المحيط  البحر  قاع  في  الموجودة  البيضاء 
انهيار  ألف سنة عند   153 الثقب قبل حوالي  بدأ تكوين هذا  العلمية، 
كبير  انهيار جزء  في  قمتها  تآكل  الذي تسبب  القديم  الكهوف  نظام 
العالمي. للتراث  اليونسكو  قائمة  الثقب ضمن  إدراج هذا  وتم  منها.  

توم هانكس
آخر األعمال – ُيشارك النجم هانكس في فيلم (ذي بوست) 

“The Post”، وهو عبارة عن دراما تاريخية أمريكية تحكي عن 
وثائق أمريكية مسربة عن حرب فيتنام. ُيخرج وُيشارك في 

إنتاج الفيلم ستيفن سبيلبرغ.

االقتباس – “آرائي السياسية واضحة جدًا، وال أسمح ألي 
شخص مناقشتي في ذلك، إال إذا كنت ضيفًا في بيتي 

وتتناول معي العشاء.”

طرائف – حصل 
هانكس على جائزة 
إنجازات معهد األفالم 

األمريكي في عام 
2002. وكان أصغر 

فنان يحصل على 
هذه الجائزة منذ 

تأسيسها.

شجرة قوس قزح
الشجرة  ُتعتبر هذه 

الوحيدة من نوعها بين 
(اليوكاليبتوس)  أشجار 
النصف  التي تنمو في 

الكرة  الشمالي من 
عليها  ويطلق  األرضية، 

(شجرة قوس قزح 
ويصل  الصمغية)، 

طولها إلى 250 قدم. 
وتظهر هذه األلوان 
بسبب تساقط جزء 
الخارجي  اللحاء  من 

في أوقات متفرقة من 
يخضر  السنة، حيث 
ثم  الداخلي،  اللحاء 
ويعطي  لونه  يغمق 

باللون  لونية  تموجات 
البنفسجي،  األزرق، 

والكستنائي. البرتقالي 

مؤلف  سيطرح 
الخيال  قصص 
بيرس  العلمي 

رواية  براون 
”Iron Gold“، في 
في  جديدة،  ثالثية 

.2018 16 يناير 

الروك األمريكية “بالك ريبل موتورسيكل  قائمة موسيقية ستطرح فرقة 
كلوب” ألبومها الثامن بعنوان ”Wrong Creatures“ في 

12 يناير 2018. تم تسجيل األلبوم في لوس أنجلوس بالواليات 
المتحدة األمريكية، وتم طرح أول أغنية منفردة في األلبوم بعنوان 
”Little Things Gone Wild” في 12 سبتمبر من هذا العام. 

توجد الكثير من 
تطبيقات حجز الطيران، 

ولكن يتميز تطبيق  
Hopper بعرض أرخص 

الرحالت وإرسال إخطار 
بموعد شراء التذاكر. 

يوفر هذا التطبيق 
للمسافرين ما يقرب 
من %40 من أسعار 

التذاكر، ويستطيع إتمام 
الحجوزات فيما ال يزيد عن 

60 ثانية.

تطبيق السفر 
Hopper



جدول
الفعاليات

airarabia.com
9

المكان: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
تقدم جولة أبوظبي العالمية الكبرى لرياضة الجيوجيتسو التي تعد مكانًا 

الجتماع العبي الجيوجيتسو المحليين والعالميين، نقاطًا دولية لترتيب 
المنافسين الناجحين إلى جانب الجوائز النقدية.

www.events.uaejjf.org

المكان: جايبور، الهند
سيشارك أكثر من 200 مؤلف دولي في مجموعة من 
الندوات وورش العمل التي سيعقدها أكبر مهرجان أدبي 
مجاني في العالم، إلى جانب الحفالت الموسيقية التي ستضم 
موسيقيين هنود معاصرين ومحليين.
www.jaipurliteraturefestival.org

المكان: صخير، 
البحرين

في بطولة البحرين 
للسوبر بايك، يتنافس 

المشاركين من خالل 
ركوب دراجات دوكاتي 
899 بانيغال. ويتيح 

تصميم هذه الدراجة 
للمتسابقين استئجار 
الدراجات والتركيز في 

السباق دون القلق 
من أجزاء الدراجة 

وصيانتها وإطاراتها.
www.calendar.

bh

12 - 13  يناير 

جولة جراند سالم 
العالمية لرياضة الجوجيستو

13  يناير

بطولة البحرين للسوبر بايك

25 - 29  يناير

مهرجان جايبور األدبي

airarabia.com
٨

المكان: بكين، الصين
يسُتجري فرقة الروك السويدية البديلة ماندو دياو جولة في الصين 

للمرة األولى منذ عقد من الزمان. ويتأثر أسلوب هذه الفرقة بفرق الروك 
الكالسيكية مثل كينكس، وبيتلز ورولينج ستونز. 

www.showstart.com

المكان: فلورنسا، إيطاليا
 ُعقد هذا الحدث منذ عام 1972، وُيعتبر أحد أهم منصات المالبس 
الرجالية واإلكسسوارات والصيحات الجديدة في أزياء الرجال.
www.pittimmagine.com

المكان: موسكو، 
روسيا

ُيعقد مهرجان رأس 
السنة الجديدة “ 

جليد موسكو” في 
تل بوكلونايا للمرة 

الثالثة. وموضوع هذا 
العام هو “كرة القدم 

للقارات الخمس”، 
الُمخصص لكأس 

العالم لكرة القدم الذي 
ستستضيفه روسيا 

في عام 2018.
www.icemoscow.

info

   5  –  6  يناير

جولة ماندو دياو  

9 - 12  يناير

معرض بيتي إيماجين أومو

حتى 8  يناير

مهرجان موسكو الجليدي

المكان: غنت، بلجيكا
 ُتقام في هذا المهرجان العروض الرائعة والفعاليات الجميلة، 
وُتشكل أضواء المدينة خلفية للمنشآت العريقة باستخدام 
الضوء الذي ُيظهر آثار ومعالم غنت التاريخية من زاوية مختلفة.
www.visit.gent.be

من 31 يناير

مهرجان غنت للضوء

المكان: إسطنبول، تركيا
يعرض معرض األطفال والرضع األمومة مجموعة كبيرة من 
منتجات وأجهزة األطفال والرضع مثل العربات ومنتجات السالمة 
والرعاية واألغذية والمالبس واإلكسسوارات، وأكثر من ذلك.
www.cbmeturkey.com

10 – 13  يناير

معرض البسة االطفال
 والرضع واالمومة



القائمة المختصرة 

يناير  1 في  الجديد  العام  بداية  بمناسبة  السنوي  الحدث  بهذا  االحتفال  سيتم 

من  األول  الشهر  تسمية  تمت 
ال��س��ن��ة ال��م��ي��الدي��ة ع��ل��ى اس��م 

الرومان اله  جانوس 

ال��ج��دي��دة األول���ى  ال��س��ن��ة  وي��ع��ت��ق��د أن 
 2000 البابليون في عام  احتفل بها 

الميالد قبل 

رأس  ليلة  أغنية  سين”،  النغ  “أولد 
“األي���ام  تعني  التقليدية،  ال��س��ن��ة 

٣الماضية” ٢ ١
برج خليفة، دبي الجديد في  العام  احتفاالت 

 \\
 \\
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Skin Co. New York products are marketed (under the license) in India by  

The Professional Hair Salon & Spa (India) Pvt. Ltd.
#TheAddress, Plot No. 62, Okhla Phase III,  

New Delhi - 110020, Phone: +91-11-43011100

Skin Co. New York
Brings globally formulated skin product technology adapted for  

Indian skin to exclusive salons near you!!

Cold Pressed All masks are 100% NaturalDermatologist TestedPhthalates Free Cruelty free Vegan Clinically testedGluten Free

230, Park Avenue, Manhattan, New York - 10169, www.skinconewyork.com, info@skinconewyork.com



18   مدينة مراكش الخالبة
تجمع هذه المدينة التاريخية 

بين الفخامة والرقي 
والجماليات البسيطة

8    التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث هذا الشهر

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

12   فندق
جهز معدات التزلج الخاصة 
بك وانطلق نحو المنحدرات 
الثلجية في أفضل منتجعات 
التزلج على الجليد

14   الشخصية
يتحدث الرسام والنحات 
الكرواتي هانيبال سالفارو 
عن الفلسفة الكامنة وراء 
تصاميمه

42   األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44   خريطة 
وجهات العربية للطيران

24   أستانا النابضة بالحياة
األساس الغني للتاريخ 

يعطي هذه المدينة هويتها 
الحقيقية

36   مدينة بيروت الُمبهرة
الشعب الرائع والجمال الطبيعي 
والعراقة التاريخية تجعل إقامتك 

ال تنسى

USA  I  Singapore  I  Bangladesh  I  India  I  UAE  I  Bahrain

maxposuremedia.com    |   info@maxposuremedia.com

01.
content 
strategy

02. 
content 
creation & 
distribution

03. 
content  
monetization

04.
results & 
analysis

We offer 360o

services across multiple 
distribution platforms

world’s leading 
content marketing 

company
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مدينة بيروت الُمبهرة
الطبيعي والجمال  الرائع   الشعب 

ال إقامتك  التاريخية تجعل   والعراقة 
تنسى

48 ساعة في باكو
 تتميز هذه المدينة  بتراث ثقافي قديم، وهندسة
 معمارية فريدة من نوعها، وجمال طبيعي يجذب

السياحية. المجموعات  من  العديد 

مـــــــجـــــــلـــــــة رحـــــــالت الــــــعــــــربـــــــيـــــــة للـــــــطـــــــيـــــــران   //   كانون الثاني  2018


