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FROM THE 
EDITOR
Eastern Europe used to get a bad rap. The latter half of 

the 20th century saw it as politically turbulent, sometimes 

war torn and difficult to distinguish from one country to 

the next. But the new millenium breathed new life into 

the region and today it is an exciting, growing market for 

tourism, usually offering an edgy, inexpensive option for 

travellers. This month we visit the Ukrainian capital of Kiev, 

where café culture dominates the social scene, and galleries 

and artisan business are contributing to an organic and 

diverse street ambience for visitors. Read about it on pg22. 

Much further east, Sri Lanka is popular for its picturesque 

beach resorts and lush tea plantations, but its capital city is 

often overlooked. We spend 48 hours in Colombo taking in 

the sights of this colonial-era gem in the Indian Ocean. Read 

more about it on pg32.  See you next month!

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor
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The historical neighbourhood of 
Vozdvizhenska and Honcharna 
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THE SHORT LIST

1 Miro first met with Picasso in 
Paris in 1919. They were in 
regular contact after that. 2 This features 267 works, including 

artworks sourced from 
international private collections. 3 Taking place in the Annex 

at Burj Khalifa, Dubai, the 
exhibition runs until May 17. 

PICASSO & MIRÓ: PASSION & POETRY
This exhibition features some of the finest works of the two Spanish masters, Joan Miró and Pablo Picasso
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Where: 
Uchisar, 
Turkey
Set against the 
stunning
landscapes of 
Cappadocia, 
this cultural 
festival features 
a mix of music, 
contemporary 
art, gastronomy 
and outdoor 
activities. 
cappadox.com

Cappadox
May 19-22

Where: Abu Dhabi, UAE
With more than 500,000 titles on display, ADIBF, 

one of the Middle East’s fastest-growing book fairs, 
brings together more than 1,181 exhibitors 

from 63 different countries.
adbookfair.com

Abu Dhabi International Book Fair
Until May 3

Where: Muscat, Oman
Stunning German soprano Diana Damrau 

takes to the stage at the Royal Opera 
House in Muscat. 

www.rohmuscat.org.om

Diana Damrau In Concert
May 18

Where: Beirut, 
Lebanon
Taking place in 
the grounds of the 
Beirut Hippodrome, 
the 13th edition of 
this horticultural 
show turns the 
spotlight on the 
Arabian jasmine. 
www.the-
gardenshow.com

The Garden Show 
& Spring Festival

May 24-28

Where: Rajasthan, India
The lush hills and lakes of Mount Abu, the desert 
state of Rajasthan’s only hill station, provide the 
scenery for a festival that features horse races, 

folk dancing, live music and boat races.
www.rajasthantourism.gov.in 

May 20-21

Summer festival 

Where: All over India
It’s time to gear up for India’s cash-rich 

cricket extravaganza, the annual  
IPL twenty20.  

www.iplt20.com

Indian Premier League
Until May 29

Where: Istanbul, Turkey
The 20th edition of this cultural festival presents an 
impressive line-up of plays and dance performances 
from Turkey and beyond. 
tiyatro.iksv.org

Istanbul Theatre Festival
May 3-28

EVENTS 
CALENDAR
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Where: Dubai, UAE
Grammy-nominated Dutch trance maestro Armin van 
Buuren performs at the Meydan Racecourse as part 
of his Armin Only Embrace world tour.
 www.arminonlydubai.com

Armin van Buuren Live 
May 20
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MINUTE 
GUIDE TO1 

 DOUNE CASTLE, 
 SCOTLAND 

Both the British 
comedy Monty 

Python and the Holy 
Grail and Hollywood 

1952 flick Ivanhoe 
starring Elizabeth 
Taylor included 
scenes filmed at 

Doune Castle, built 
in the 1400s. 

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

1
 THE TOWER OF 

 LONDON 
A classic example of 

Norman military 
architecture, the castle 

was built in the late 
11th century as a symbol 
of defence, power and 
oppression. Known as 
a place of torture and 
execution, the Tower, 
sitting on the north 
bank of the River 
Thames, has also 

served as an armoury, 
a treasury and a royal 
zoo. It is the home to 
the Crown Jewels of 

England. Sign up for an 
entertaining Yeoman 

Warders tour and hear 
tales of valour, 

conspiracy, torture  
and execution.

Restored sites 
of Pompeii
From sites with frescoes and mosaic tiles to bathhouses, a 
merchant’s opulent home and a laundry, six newly restored 
buildings in Pompeii are now open to tourists. This ancient city 
near Naples in the Italian region of Campania was destroyed by 
the eruption of Mount Vesuvius in AD 79. Today, it is one of top 
attractions in Italy, drawing 2.5 million tourists every year.

2 
TOP

Focus on

James McAvoy

 destinations
 for movie

tourism

TRIVIA – As a child, 
the Glaswegian 
considered becoming 
a missionary 
for the Catholic 
Church because he 
thought it would be 
a good way to 
explore the world. 

NEW RELEASE – 37-year old Scottish actor 
James McAvoy plays Professor Charles 
Xavier in the American superhero flick 
X-Men: Apocalypse, out this month. 

THE QUOTE – “Shakespeare's stories are 
still very strong. He structured fantastic 
stories about things that were fundamental 
to the human being and psyche.” 

2
 PETRA, JORDAN 

Scenes from 
Hollywood hits 

including Indiana 
Jones and the 

Last Crusade and 
Transformers: 

Revenge of the 
Fallen were filmed 
in the ancient city 
of Petra in Jordan.
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TRAVEL 
APP 
Perfect for frequent 
fliers, TripCase 
is an itinerary 
management 
app that allows 
users to manage 
and organise all 
their travel plans, 
including flight 
information, 
hotel bookings 
and rental car 
reservations, 
in one place.

THE READ
Life of Pi author 

Yann Martel takes 
readers on a trip 

through Portugal in 
the last century in 
his latest novel The 
High Mountains of 

Portugal. 

May 22, 
1859 

MUSIC PLAYLIST On May 20, Bob Dylan returns with 
his 37th studio album Fallen Angels, featuring 12 classic 
American tunes. The album includes numbers by some 
of the world’s most acclaimed songwriters such as 
Johnny Mercer, Harold Arlen and Sammy Cahn. 

 ARTHUR CONAN 
 DOYLE WAS 
 BORN 

Creator of the 
fictional private 
detective Sherlock 
Holmes, Sir Arthur 
Conan Doyle was 
born on this day in 
Edinburgh, Scotland. 
The legendary sleuth 
appeared in a total 
of 60 stories, 
starting with 
A Study in Scarlet 
in 1887. Doyle was 
trained as a 
physician and 
worked as a medical 
officer on a steamer 
before turning his 
focus to writing.

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

TODAY

12 hours 

City stopover: Kuwait
SEE  
The Kuwait Towers
A symbol of national 
identity, these three 
slender towers have 
a viewing sphere at 
123 metres, offering 
an unobstructed 
360-degree view 
of the city. 

EAT  
Al Boom
For a unique dining 
experience aboard a 
wooden dhow, head to 
the Al Boom restaurant 
at the Radisson Blu, 
Kuwait City, serving up 
a selection of steaks 
and seafood. 

DO
Green Island
Covering an area of 
785,000 square metres, 
this artificial island 
is a popular tourist 
hangout, featuring 
an amphitheatre, 
water sports facilities, 
restaurants and cafés. 

SHOP
Souq Al Mubarakiya
Explore the Gulf 
state’s old-world 
charm at this Arabic 
bazaar, lined with 
small shops selling 
spices, dry fruit, 
therapeutic oils and 
Arabic fragrances. 
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ROOM SERVICE

Enjoy these urban retreats offering up a haven from the 
big city bustle and some luxury downtime

CORINTHIA HOTEL LONDON 
LONDON, UK

Located a few steps from Trafalgar Square near 
Charing Cross station, the Victorian exterior of 
the Corinthia belies the refurbished contemporary 
interior featuring pieces by British artists and 
a stunning Baccarat crystal chandelier in the 
lobby. The four-storey ESPA Life Spa features 17 
treatment rooms, an amphitheatre sauna, vitality 
pool and private sleeping pods, making it a haven 
of luxury in the centre of London. 

Whitehall Place
T: +44 (0) 20 7930 8181
www.corinthia.com

FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
MANAMA, BAHRAIN

The newest and most iconic hotel structure in 
the Kingdom of Bahrain is not only home to the 
largest spa on the island reflecting modern Turkish 
and Moroccan influences  but three dining outlets 
by celebrity chef Wolfgang Puck. Lounge in the 
lobby flooded with natural light or down by the 
infinity pool or Azure pool in an air-conditioned 
super cabana.  

Bahrain Bay, P.O. Box 1669
T: +973 17115000
www.fourseasons.com/bahrain

ABODE
MUMBAI, INDIA

This unconventional boutique property 
prides itself on individual style, with 20th 
century colonial and Art Deco pieces 
sourced from the city's second hand 
markets and lovingly restored for the hotel, 
including bed side tables made from chaat 
stands and library shelving inspired by 
Bombay roadside bookstores. Heritage and  
high-end style reign here.
 
Apollo Bunder, Colaba, Maharastra, 400001 
T: +91 8080234066
www.abodeboutiquehotels.com

 London luxury

 Private
 island

 Bohemian
beauty

CHECKING IN



INTERVIEW

Emirati photographer Ali Khalifa Bin Thalith gives 
us a glimpse at what lies beneath the ocean

SEA THROUGH 
HIS LENS

TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA

The excitement in the voice of Ali Khalifa 
Bin Thalith is palpable as he describes the 
bewitching wildlife that graces the seas. 
For him, the sea is not just deep, dark and 
mysterious; it is home to incredible natural 
beauty. A professional documentary-
film photographer, and the secretary-
general of the Hamdan Bin Mohammad 
Bin Rashid Al Maktoum International 
Photography Award (HIPA), Bin Thalith 
has participated in many underwater 
expeditions around the world. Here he 
reflects on the influences that shaped his 
life, while opening up about his powerful 
bond with the sea. 

» What triggered your interest in 
underwater photography?
I spent most of my childhood playing 
at the coast. My father and grandfather 
were pearl divers and we lived near the 
sea in Jumeirah in Dubai. My mother 
would tell me that she always knew where 
to find me as I was never far from the 
shore. I grew up surrounded by people, 
who would talk only about the sea. 

My brother taught me to dive in the 
early 1990s and I got my first camera when 
I was 18. So I combined my two interests, 
diving and photography. 

» Where has your diving taken you?
I have explored the waters around the 
world, including the coast of India, South 

East Asia and the Bahamas. I’ve had a few 
amazing expeditions off Indonesia’s Raja 
Ampat Islands and Sipadan in Malaysia.

I love to shoot marine life at night, 
with many creatures emerging from their 
daytime retreats. 

» What is your favourite diving spot?
One of my favourite places to dive is 
the Andaman Islands in India, where 
I once had the unique opportunity to 
swim alongside and photograph an Asian 
elephant called Rajan, the last of the 
islands’ famed seaborne elephants. 

The local people used to train 
elephants to swim in order to carry logs 
between islands, but when this practice 
was banned, Rajan started to dive 
occasionally with visitors.

» Where are the popular diving spots 
for underwater photography around 
the UAE?
Fujairah is pristine and perfect for 
photography because of the lighting and 
visibility conditions and the abundance 
of creatures. 

» Could you offer a few tips to 
underwater photography enthusiasts?
Adherence to safety is paramount for 
an underwater photographer, as a lack 
of risk assessment can lead to disasters. 
It’s also critical to have good knowledge 

of the camera, as well as the diving site 
for good results.

Most importantly, having a passion 
for photography and a strong interest 
in the underwater environment and 
its inhabitants can take an underwater 
photographer a long way. 

» You've also released a book on 
underwater photography…
Yes, Truly, Madly, Deeply captures my life-
long quest to photograph and explore 
the wonderful creatures that make their 
home in the ocean. This book contains 
10 years of my life’s achievements in 
diving and photography around the 
world, featuring 100 images from popular 
diving sites. 

» Finally, what are your thoughts on 
the 2016 edition of the Hamdan Bin 
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum 
International Photography Award 
(HIPA), held in March?
The competition’s reach has grown 
significantly in the past five years. 
We received 80,420 photos from 
32,712 photographers in 173 countries 
this season.  
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Clockwise from top: Ali bin Thalith at 
Sipadan Island, Malaysia; Bubble Coral 
Shrimp at Wakatobi in Indonesia; Chevron 
Barracuda at Sipadan Island, Malaysia; 
Western Clownfish at Mataking, Malaysia; 
Swimming Asian Elephant in the Andaman 
Islands, India
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// ESCAPE
// EXPERIENCE
// EXPLORE
//  CULTURE

DESTINATIONS

1 The tiny Himalayan country has 
eight of the world's 14 tallest 
peaks, higher than 8,000 metres. 2 Manaslu, the Annapurna 

Circuit and the Everest Base 
Camp are the popular routes. 3 While Nepal was hit by an 

earthquake last year, all trekking 
routes are now open to tourists.

 Nepal offers trekkers multiple options of spectacular mountain routes for all ages and abilities
TREKKING IN NEPAL 
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ESCAPE

CAPITAL THRILLS 
IN KIEV

 TEXT BY PETER FEELY 

 Ukraine’s inexpensive cultural capital is a heady mix of art, 
 adventure and partying 

22
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ESCAPE

Previous page: Kiev cityscape; 
Below: The Bogdan Khmielnitsky Monument 
at St Michael's Golden-Domed Monastery

Above: Andriyivskyy or Andrew's Descent; 
Right: St Andrew's Orthodox Church on 
the hilltop 

24 25
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Fancy an affordable Eastern European 
city break? You’re in luck. Few 
destinations offer the value of Kiev, 
the colourful Ukrainian capital. In fact, 
according to the European Backpacker 
Index 2016 and Priceoftravel.com, Kiev 
beats Bucharest to top spot as Europe’s 
least-expensive city. Mention Kiev to 
people though, and a common reaction 
is concern. Is it safe? Indeed, it is safe. 
It’s also vibrant and at times edgy (in a 
good way). Café culture dominates the 
streets and the city’s open-until-dawn 
nightlife scene is legendary. 

Last September, US-based website 
www.politico.eu published an article 
entitled "Kiev’s hipster revolution". The 
piece references the capital’s cultural 
development following the 2004 Orange 
Revolution. From a city centre once 
littered with predominantly high-end 

brands and boutiques, more affordable, 
local, artisan business and galleries have 
started opening their doors, creating 
an increasingly diverse and organic 
atmosphere on the streets. 

Kiev’s hipsters may be making the 
headlines, but the Ukrainians also possess 
a unique, fatalistic sense of humour. Take 
the city’s literary legend Mikhail Bulgakov 
and his satirical masterpiece, The Master 

character called Behemoth. He can talk, 
he walks on two legs, is roguish and he 
has a penchant for pistols and chess. He 
also happens to be a cat. 

Bulgakov’s left-field take on the world 
isn’t a mile away from his contemporary 
compatriots in Kiev. Peruse the capital’s 
excursions and you’ll start to think you've 
stumbled into a complicated James 
Bond plot. In no particular order, a Kiev 
adventure offers an opportunity to fire 

WHERE TO EAT
DRUZI CAFÉ
A hipster-friendly café with 
bicycles hanging from the wall 
and vintage sound systems, Druzi 
sits in a courtyard off Andrew’s 
Descent. Populated with second-
hand furniture and young patrons, 
this place (which translates as 
friends) is a good spot to rub 
shoulders with Kiev’s trendier 
residents and make new friends. 
druzicafe.com.ua

“You’ll start to think you've 
stumbled into a complex 

James Bond plot” 
and Margarita. On the one hand, it’s a 
cutting indictment of hypocrisy and 
corruption in Soviet-era society. On the 
other, it’s a multi-plot romp through the 
comedy of absurdity, which is eccentric 
to the point of lunacy. There’s a demonic 
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a loaded weapon – from a pistol and a 
Kalashnikov right up to a Dragunov sniper 
rifle. There’s a chance to drive a tank, visit 
a nuclear missile site and, perhaps most 
remarkably, take a day trip to Chernobyl.

The site of a nuclear power station 
meltdown in 1986, the high levels of 
radiation around Chernobyl following the 
fallout, meant that more than 350,000 
people were evacuated from an area 
that covers 2,600 square kilometres. As 
the accident was 30 years ago, radiation 
levels have now dropped sufficiently 
to allow tourists to the site for a short 
period (Geiger counters are provided to 
sceptics). A haunting, ashen landscape, 
with abandoned buildings and even an 
abandoned kids’ roundabout and Ferris 
wheel, it’s a reminder of our vulnerability 
and one of the most unique experiences 
on the planet.

Less toxic and far livelier, in Kiev there’s 
a more conventionally European tone. Set 

To escape the frenetic pace of urban 
life, Kiev’s citizens have a wealth of 
green spaces at their disposal, such as 
the Central Botanical Gardens, home to 
an amazing variety of flora. 

During the summer months, they 
can relax in Hydropark– a group of 
recreational islands with pools and 
beaches to swim and soak up the sun.

Perhaps the high-recreational 
standards are a response to a city that 
never sleeps: a space to reflect after 

TOP THINGS  
TO DO
BROWSE THE 
PINCHUKARTCENTRE
A representation of Kiev’s 
world-class contemporary 
art scene, the centre was 
launched in 2006. Financed 
by billionaire Ukrainian 
businessman Victor Pinchuk, 
the vast art space covers 
four floors, totalling over 
3,000 square metres.

VISIT PECHERSK LAVRA 
Nestled underneath Kiev’s 
grand Byzantine-inspired 
gold-domed Dormition 
Cathedral, the famous 
Pechersk cave monasteries 
date back to 1077. Created 
by hermit monks, the caves 
(slightly gruesomely) contain 
mummified bodies, preserved, 
not through embalming, but 
because of the cool and dry 
conditions in the catacombs. 

STROLL DOWN ANDREW’S 
DESCENT 
A pretty, tourist-friendly 
cobbled street often 
compared to Paris’s 
Montmartre, Andrew’s Descent 
is less than one kilometre 
in length. Look out for the 
author Mikhail Bulgakov's 
house (now a museum), and 
stalls with cheap souvenirs, 
ranging from matryoshka 
dolls to Communist artefacts 
and paintings, as well as a 
strong selection of lively bars 
and restaurants. Start at the 
summit and descend the 
hillside to Kontraktova Square. 

EXPLORE THE NATIONAL 
MUSEUM OF THE HISTORY 
OF UKRAINE IN WORLD 
WAR II
Perched on a hill overlooking 
the Dnipro River, this open-air 
museum is less conventional 
than your average institution. 
Boasting an extensive 
collection, ranging from tanks 
and missiles, to trucks, planes 
and helicopters, it’s a real hit 
with kids too.

Below: The central Independence Square; 
Right: Geiger counters are given to 
tourists who visit the site of the 1986 
Chernobyl Nuclear Power Station meltdown

partying until dawn on the beach. And, 
on reflection, while the cosmopolitan 
variety and forward-thinking population 
in Kiev may make the memories that 
stay with you, it’s the excellent value for 
money in the city that will provide you 
with instant gratification.  

AIR ARABIA FLIES 
SEVEN TIMES A 
WEEK TO KIEV FROM 
SHARJAH

ESCAPE

across hills, in a way that brings Rome 
to mind, the capital is dissected by the 
Dnipro River. An architectural legacy 
remains from the city’s communist era, 
but unlike certain Soviet Bloc cities, the 
neo-classical buildings and baroque-style 
churches and palaces, with their golden 
domes, lends Kiev a cosmopolitan and 
colourful atmosphere. 

Khreshchatyk Boulevard, the city’s 
main thoroughfare, is lined with shops 
and restaurants. Pedestrianised at 
weekends, Khreshchatyk is also where 
locals venture for a sociable jaunt. In 
contrast, the charming cobbled street, 
Andrew’s Descent, is the city’s former 
central thoroughfare and a quaint 
reminder of Kiev’s rich history. 

Above:The PinchukArtCentre; National 
Museum of the History of Ukraine in 
World War II
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EXPERIENCE

TAGORE’S 
LEGACY

TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA

In search of

While the elegant prose and mesmerising verses of 
 Nobel Laureate writer Rabindranath Tagore are still largely 

unknown to the Western world, he continues to captivate the 
interests and imagination of readers in India

For many visitors, a trip to the leafy, 
rural town of Shantiniketan — roughly 
200 kilometres from the eastern Indian 
metropolis of Kolkata in the state of West 
Bengal — is a celebration of the life and 
work of Rabindranath Tagore, the most 
revered writer in India, who lived and 
wrote some of his classics here. 

Surrounded by date palms and Alstonia 
trees, Shantiniketan, meaning "an abode 
of peace", was originally an ashram set 
up by Tagore’s father, a key figure of 
Indian renaissance, Debendranath Tagore, 

in the mid-19th century. Tagore started 
his experimental school in Shantiniketan 
in 1901, where he encouraged learning 
in a natural environment, followed by 
a residential university, Visva Bharati, 
considered one of the best institutes 
for higher education in India. 

Home to eastern India’s biggest spring 
celebration, Holi, and a popular winter 
festival, poush mela, Shantiniketan is a 
draw for visitors all year round. Every 
year, the birth anniversary of Tagore 
– celebrated in the second week of 

May – is also observed in this calm and 
culturally rich town with a host of dance 
and music shows, theatre performances 
and art exhibitions, reflecting the vast 
repertoire of Tagore’s work. With a 
slightly undulating red-earth landscape, 
tribal villages, and unique sites associated 
with the life of the poet, Shantiniketan 
has a mystical charm and energy unlike 
anywhere else in India. 

Opposite Page: Artists at work at a fair 
in ShantiniketanPh
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DISCOVER

Top: Murals on the door of a house 
in Shantiniketan; Opposite page, 
clockwise from top: Buddha statue in 
Shantiniketan; A dance performance at a 
spring festival; Typical classroom in 
Shantiniketan; Rabindranath Tagore and 
Mahatma Gandhi in Shantiniketan

“Shantiniketan, 
meaning 'an abode 

of peace', was 
originally an ashram 
set up by a figure of 
Indian renaissance, 

Debendranath 
Tagore” 

What to do
Start your day in Shantiniketan at the 
Uttarayan complex, an enclave of Tagore’s 
five former homes, each depicting a 
unique eco-friendly architectural style. 
The Rabindra Bhavan (Institute of 
Tagore Studies and Research), located 
within the complex, is worth a visit for 
Tagore's manuscripts, correspondence, 
paintings and sketches. Pause briefly at 
the meditation room and the prayer area 
under the Alstonia tree before heading 
for other attractions in the town.

Hire a bike to ride through the 
university campus of Visva Bharati, where 
classes are still held under the trees, 
to find out about Tagore’s innovative 
education system. Stop at the Kalo Bari 
(Black House), a mud structure with coal 
tar finish and panels of folk motifs, Kala 
Bhavan (art college) to see students at 
work, and Cheena (Chinese) and Hindi 
Bhavan to admire the stunning murals 

and paintings created by illustrious Indian 
artists and students of the university. 

A short drive to Sriniketan, an institute 
founded by Tagore in 1922 for rural 
development, unravels the serene, rustic 
landscapes of the town, interspersed 
with Sal tree forests and winding 
pathways made with red soil. Set out 
for the Sonajhuri forest and the Khoai 
area, known for its unique landforms, 
for a nature trek. You can also pop in 
to a village haat (market place) during 
the weekend, where rural artisans sell 
their craft, and baul singers, wandering 
minstrels of Bengal, present soulful folk 
and spiritual songs, accompanied by a 
simple one-stringed instrument. 

PLACES TO STAY 

CHUUTI RESORT
Around four kilometres away 
from the railway station 
of Bolpur, this features 22 
cottages set against acres 
of greenery, each named 
after one of Tagore’s popular 
poems. Here you can also enjoy 
tribal dance shows and music 
performances by local baul 
singers. 
www.chhutiresort.co.in

MARK & MEADOWS 
A favourite with celebrities 
in India, this charming resort 
is spread out over a vast 
manicured garden. The 
elegantly-designed cottages 
with red-tiled roofs blend 
perfectly with the rural 
landscape. Its dining venue has 
an extensive menu, featuring 
unique local delicacies and 
dishes from all over India.
www.markandmeadows.com

CAMELLIA HERITAGE
A stone’s throw from 
Shantiniketan’s top tourist 
sights, this stylish hotel offers 
bright, clean and spacious 
rooms with all key amenities. 
www.camelliagroup.in

AIR ARABIA FLIES TO 
DELHI TWICE A DAY 
FROM SHARJAH

EXPERIENCE
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Colombo has made a remarkable journey from a city 
ravaged by a 26-year-long bitter civil strife to one that 
is cosmopolitan, cheerful and full of variety. While 
it is often used as a starting point for exploring the 
idyllic beaches and serene hill stations in Sri Lanka, 
the capital of the tiny island nation off the southern 
coast of India is a rewarding destination in its own 
right. From old colonial-era haunts and bustling 
open-air markets to leafy posh neighbourhoods and 
stylish eateries, Colombo is bursting at the seams 

with places of interests. 

Chiranti Sengupta discovers the Sri Lankan 
capital's sheer dynamism and enduring spirit
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EXPLORE

CASA COLOMBO COLLECTION GALLE FACE HOTEL

CINNAMON GRAND HOTELWHERE TO STAY IN COLOMBO

The 12-suite 
retro-chic 
boutique hotel 
in the business 
district is set in 
a magnificent 
200-year-old 
Moorish mansion. 

Opened in 
1864, this hotel 
in the heart of 
Colombo is one 
of the city’s most 
refined stays. 
Overlooking the 
Galle Face Green, 

it has top dining 
venues including 
The 1864, Sea 
Spray and In On 
the Green. 
www.
gallefacehotel.
com

A few steps away 
from the city’s 
top attractions, 
this luxury hotel 
features 501 
rooms and 
16 restaurants. 
Nuga Gama is 
a great place 
to sample 

the unique 
local dishes, 
while enjoying 
traditional dance 
performances.
www.
cinnamonhotels.
com

Each spacious 
suite has its own 
distinct layout, 
design and 
character. 
www.
casacolombo.com

Colombo
hours in48 
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EXPLORE

Morning
Start your day off on the right foot with 
a hearty and flavourful breakfast of string 
hoppers and curry, which you’ll find from 
dawn through mid-morning on many 
street stalls around the city. Head to the 
Cinnamon Gardens, one of Colombo’s 
must-see neighbourhoods. Taking its 
name from the former spice plantation 
estates in the area, the tree-shaded alleys, 
well-kept mansions of the city’s elite, and 
colonial-era monuments lend this place 
a quaint, old-fashioned charm. Stop at 
the stunning white National Museum 
to admire iconic art and antiques from 
Sri Lanka’s ancient past. Pause at the 
Independence Memorial Hall for its unique 
architecture and abundant green spaces, 
before proceeding to the Fort area, which 
is more contemporary with an eclectic mix 
of modern skyscrapers, unique heritage 
architecture, shops, restaurants and 

DAY 1

Previous page: A view of the 
Gangaramaya temple complex; 
Opposite page: Independence Memorial 
Hall; Pettah Market; Below: Old and 
new buildings in the fort area

trendy hotels. Not far away, Colombo’s 
hot favourite Nihonbashi restaurant, run 
by Japanese-Sri Lankan chef Dharshan 
Munidasa, serves up a superb selection 
of Japanese dishes prepared using 
exclusively local produce. 

Afternoon
Like most Asian cities, the open-air 
market of Pettah is quite simply a sensory 
overload for tourists. It is a maze of 
crowded, dusty streets, lined with small 
shops, selling everything from gemstones 
and jewellery to local produce, garments 
and electronics. Whether you are in the 
market for gift shopping or you simply 
want to stroll around to get a glimpse of 

the local life, this is arguably one of the top 
attractions in Colombo. Numerous food 
stalls and small restaurants ensure that 
you will never go hungry while walking 
around the area. However, if you wish to 
escape the heat and the pandemonium 
of a local bazaar, treat yourself to one of 
the city’s best afternoon teas at T Lounge  
by Dilmah on Chatham Street. 

Evening
An integral part of the capital’s colonial 
past, the old Colombo Dutch Hospital 
complex is a good place to unwind 
and get away from the city’s crowds. 
Originally built as a hospital, this 
17th-century heritage building has now 

been refurbished into a chic hangout that 
is home to a number of unique dining 
venues, spas, boutiques and night spots. 

The culinary highlight of the 
complex is Ministry of Crab, a seafood 
restaurant, run by two legendary 
Sri Lankan cricketers, Mahela 
Jayawardene and Kumar Sangakkara. 
With relaxed decor, an unpretentious yet 
friendly vibe and an extensive menu, this 
is the perfect setting for an adventurous 
leap into rich Sri Lankan cuisine. 
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Morning
A tour of the magnificent Buddhist 
temple complex – which is home to 
the Gangaramaya temple and Seema 
Malaka – is a memorable experience 
for any visitor to Colombo. Get there 
early to beat the crowd and explore 
the sights at your leisure. While Seema 
Malaka, sitting elegantly on the tranquil 
waters of the Lake Beira, is a good place 
to meditate and spend a few moments 
of peace away from the urban bustle, 
Gangaramaya temple is the spot to 
appreciate the lavish architecture and 
intricate murals of a Buddhist shrine.

After taking in these cultural sites, hit 
the sandy beaches of Negombo, just a 
short drive away from the downtown, to 
soak up the sun and enjoy the stunning 
coastal views. This is also a popular spot 
for sea sports, such as kayaking, boat 
excursions and jet skis. 

DAY 2

Afternoon
Wondering where to shop for souvenirs 
in Colombo? Make a pit stop at the 
flagship store of Barefoot, located in a 
1920s townhouse, to stock up on local 
fabrics, linens, clothing, spa products, 
tea and spices. Laksala, the only state-
owned gifts and souvenir boutique 
on the island, is great for gemstones, 
jewellery and traditional craft. Nearby, 
you’ll find the Vihara Maha Devi Park, a 
perfect spot to relax amid greenery and 
flowering trees. Well-loved by the locals, 
the park has a toy train, children’s play 
area, picnic spots and a long stretch of 
paved track for running. 

Evening
Despite its relatively small size, 
Colombo offers a selection of art 
galleries that visitors can explore over a 
couple of hours. One of the most active 
art spaces, Paradise Road Galleries, is 
worth a visit to get a feel for the city’s 
energetic art scene. 

Housed in the former offices 
of renowned Sri Lankan architect 
Geoffrey Bawa, it presents monthly 
rotating exhibitions by established 
and emerging local artists alongside 
renowned art practitioners from other 
countries in South Asia. Kick back at 
its Gallery Café before heading for the 

EXPLORE

Opposite page: The Galle Face Green 
promenade; Seema Malaka temple on Beira 
Lake; Above: A three-wheeler on a city 
street in Colombo

Galle Face Green, a pretty promenade 
running parallel to the Indian Ocean, to 
watch the sun go down. 

While the promenade is dotted 
with eateries, the star of the area is 
the Verandah restaurant at the iconic 
Galle Face Hotel. With stunning views 
of the sea and a menu stacked with 
sumptuous Sri Lankan delicacies, it is 
the perfect spot to cap off the night.  

AIR ARABIA 
OPERATES 11 
FLIGHTS A WEEK 
FROM SHARJAH
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CULTURE

THE TIME IS OUT OF JOINT
SAF Art Spaces, Until June 12
This is inspired by Andalusian philosopher 
Ibn Arabi’s concept of time as a fluid place, 
and place as a frozen time. Curated by 
Brussels-based Tarek Abou El Fetouh, and 
commissioned by Asian Culture Complex 
– Asian Arts Theatre and Sharjah Art 
Foundation, the project features videos, 
installations and photography by a host 
of renowned artists.

TWO SUNS IN A SUNSET 
SAF Art Spaces, Until May 8
This major exhibition features works by 
Lebanese artists and film-makers Joana 

SHARJAH ART HIGHLIGHTS 
Sharjah Art Foundation (SAF) presents an interesting line-up of 

exhibitions, showcasing works of local, regional and international artists
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Above: Two works from 1980-Today: 
Exhibitions in the UAE: Abdulrahman 
Zainal's Fighting for a Chair; and 
The Flying Nails by Obaid Suroor

Hadjithomas and Khalil Joreige in various 
media including paper, photographs, 
sculpture, sound and video installations. 
It offers an insight into their artistic and 
cinematic projects from the late 1990s 
to the present day. Two of the works 
have been commissioned specially for 
the exhibition.

FARIDEH LASHAI
Bait Al Serkal, Until May 14
Curated by director of Sharjah Art 
Foundation Hoor Al Qasimi, this 
retrospective event includes painting, 
sculpture and multimedia works by the 
late Iranian artist Farideh Lashai. 

SIMONE FATTAL
SAF Art Spaces, Until June 12
This solo exhibition highlights recent 
works by Simone Fattal, who lives 
and works in Paris, created between 
2006 and 2013. 

1980–TODAY: EXHIBITIONS IN THE UAE 
The Flying Saucer, Until May 14
Featuring a selection of works by 
15 Emirati artists, this exhibition explores 
the history of art exhibitions in the UAE 
over the past 40 years.  

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

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

NEWS & ROUTES

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

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

DID YOU KNOW?
Air Arabia Group operates more 
than 1,400 flights a week to more 
than 110 destinations
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KERALA: THE CRADLE OF ISLAMIC 
CULTURE AND HERITAGE IN INDIA
BY DR S. D. KARNIK

Indian Prime Minister Narendra Modi 
recently visited Riyadh, the capital of 
Saudi Arabia, to strengthen the two 
countries' bilateral relations. During the 
visit, Modi presented Saudi Arabia’s 
King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud 
with a gold-plated replica of Cheraman 
Juma Masjid, which has been a symbol 
of thriving commerce between the Arab 
World and India for several centuries.  

The mosque has also been the symbol 
of peaceful entry of Islam into the 
Indian sub-continent followed by 
centuries of harmonious coexistence 
with other religions.

It is worth recalling that India is one of 
the earliest cradles of human civilisation, 
producing literature on philosophy 
and religion, cosmogony, cosmology, 
geography, astronomy, political and 
economic doctrines and practices.

India and the Arab World have a long 
history of partnership and cooperation. 
Long before the rise of Islam, there was 
commercial contact between India and 
Arabia, with Arab traders carrying Indian 
goods, particularly spices, to European 
markets through Egypt and Syria. 

Cheraman Juma Masjid
When Islam spread, the Arab traders 
became the carriers of the religion. 
Islam reached the Malabar Coast of 
Kerala during the lifetime of Prophet 
Mohammad (PBUH) and, eventually, 
Kerala became the cradle of Islamic 
culture and heritage in India.  

According to oral tradition, Cheraman 
Perumal – then the reigning king of Kerala, 
which had Kondungallur as its capital 
– travelled to Mecca to meet Prophet 
Mohammad (PBUH) and embraced Islam.
Years later, on a journey, the king fell ill 
and died in Dhofar, Oman. 

Before his death, he sent letters to the 
local rulers of Malabar through his friends, 
Malik Bin Dinar and Malik Bin Habib, who 
were then given permission by the ruling 
chieftains to build mosques at various 
sites in Kerala. 

Cheraman Juma Masjid, located in the 
district of Thrissur in Kerala, is believed to 
be the first mosque built in India by Arab 
traders in AD 629. People of all regions 

visit the mosque and many non-Muslims 
conduct “vidhyarambham” (an initiation 
ceremony to the world of letters) for their 
children here.

Kerala’s Islamic heritage
Dating back to 400 BC, Muziris, a vibrant 
port of trade between the East and the 
West, was the cradle of culture in Kerala. 
Roman author and naturalist, Pliny the 
Elder, called it the “premium Emporium 
of India” – the most important Indian 
port. Situated close to the present-day 
Kodungallur, the sea port of Muziris 
was used by the Phoenicians, Romans, 
Greeks, Arabs, Persian and Chinese for 
trade and commerce. 

In the Malabar region, the Mappilas 
might have been the first community to 

convert to Islam. Among the Mappilas, 
we find both the descendants of the 
Arabs and the converts from the local 
community. 

In Kerala, many religions have 
flourished in the tranquil atmosphere. 

Like Arab traders in the ancient and 
medieval periods, the Keralites also 
travelled to the Arabian Gulf during the 
1970s and 1980s for employment and 
made their presence felt in all walks of 
life. Now, almost 2.3 million Malayali NRIs 
(Non- Resident Indians) live and work in 
the Gulf states. 

Today, Islam is the second-largest 
religion in India, making up about 15 per 
cent of the country’s population, with 
about 175 million adhering to Islamic 
culture and heritage. 

COLUMN

Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud and Indian Prime Minister Narendra Modi 

Cheraman Juma Masjid in Thrissur, Kerala
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CORPORATE NEWS

 AIR ARABIA HOLDS 
WORKSHOP FOR  
TRAVEL PARTNERS AT 
AURANGABAD 

CHARITY CLOUD SETS UP A NEW  
PAEDIATRIC CLINIC

Air Arabia is not only committed to 
providing affordable air travel, but is 
also dedicated to uplifting the lives 
of the less fortunate. The carrier 
has implemented a corporate social 
responsibility (CSR) programme, 
Charity Cloud, in collaboration with 
Sharjah Charity International, to 
address the social needs of local and 

international communities.
As part of the Charity Cloud 

Initiatives, a paediatric clinic has 
recently been built in Bangladesh to 
serve the nearby community who can 
visit the clinic for routine examinations 
and free medical consultations. The 
second phase of the project has also 
been initiated with the aim to deliver it 

AIR ARABIA JORDAN’S INAUGURAL RIYADH  
FLIGHT TOUCHES DOWN 

Air Arabia Jordan’s first flight from 
Amman to Riyadh touched down 
on April 14, starting a new era of 
connectivity between the capital 
cities of Jordan and Saudi Arabia. 
Riyadh, the Kingdom’s main financial 

hub, joins Dammam, Medina and Jeddah 
as Saudi Arabian cities served directly 
by Air Arabia Jordan flights. 

The flights will operate three times 
a week — on Mondays, Thursdays 
and Saturdays. Flights will leave Amman 

Queen Alia International Airport 
at 15:45 and arrive at Riyadh King 
Khalid International Airport at 17:50. 
Return flights will depart from Saudi 
Arabia at 18:30 and land in Jordan 
at 20:15. 

by mid-2016. 
The Charity Cloud programme 

looks at raising funds through certain 
initiatives such as onboard donations. 
The fund is raised and collected 
annually and reinvested in educational 
and medical care establishments in 
underprivileged countries across the 
Air Arabia network. 

Air Arabia recently organised a 
workshop for its travel agents in the 
Indian state of Maharashtra at the 
Central India Travel Agents Association. 
The introductory workshop – 

presenting information on Air 
Arabia and the destinations 
it flies to from India – was 
attended by 30 travel partners 
from Maharashtra.
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 TIANCHI LAKE, CHINA 

ARMENIA
Yerevan
+374 10 525 499

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

IRAQ
Baghdad
+964 77 25461180

Islamabad
+92 51 2805345
Peshawar
+92 915250090/91/92
Sialkot
+92 52 4603171/72/73 
Lahore
+92 42 35774167/68
Multan 
+92 614 586 898 99

QATAR 
Doha
+974 4407 3434     

RUSSIA
All Regions
+7 495 9375925

SAUDI ARABIA 
All Regions
+966 9200 11969

SRI LANKA 
Colombo
+94 11 5 777 999

  
SUDAN 
Khartoum
+249 183 770977

TURKEY 
Istanbul
+90 212 241 5184

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

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

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

AN HOUR’S DRIVE FROM URUMQI, THE 
TIANCHI – MEANING HEAVEN’S LAKE 
– IS LOCATED ON THE EDGE OF THE 

BOGDA SHAN RANGE OF THE TIANSHAN 
MOUNTAINS. SURROUNDED BY LUSCIOUS 
GREENERY AND SNOW-CAPPED PEAKS, 
IT DRAWS TOURISTS FROM ALL OVER 

THE XINJIANG REGION DURING SUMMER. 

CALL CENTRE

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
+961 175 2452

MOROCCO
Casablanca 
+212 802000803 

NEPAL 
Kathmandu
+977 1 444 4246

OMAN 
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98

PAKISTAN
Karachi
+92 21 111 272 242
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

(374) 10 525 499

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 756666

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم
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 بحيرة تيانتشي، الصين 
على بعد ساعة من مدينة أورومتشي وعلى حافة جبل 

بوغدا شان ضمن سلسلة جبال تيانشان، تقع بحيرة 
تيانتشي )البحيرة السماوية(. ويزيد من جمال البحيرة 

محيط التالل الخضراء والقمم المكللة بالثلوج ما يجعلها 
نقطة جذب ألفواج السواح من كافة مناطق مقاطعة 

سنجان خالل أشهر الصيف.



وجـهـات سـفـر
الـعـربـيـة للـطـيـران 

 5
مراكز عمليات

 ٣4
دولة

أكثر من
 100 وجهة

وجــهــاتــنــا
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 مبادرة سحاب الخير تبدأ ببناء عيادة 
جديدة لألطفال

مبادرة  مشاريع  ألحدث  األساسات  إرساء  تم 
في  جديدة  عيادة  وهي  الخير  سحاب 
الثانية  المرحلة  تنفيذ  ليبدأ  بنغالديش، 
في  تسليمها  يتم  أن  المتوقع  من  والتي 
الصحية  الرعاية  تقديم  يتم   .2016 عام  منتصف 
الذين  المجاورة  المجتمعات  في  للسكان 

الفحوص  إلجراء  العيادة  زيارة  بإمكانهم  أصبح 
الطبية  اإلستشارة  على  والحصول  الدورية 
من  للطيران  العربية  شركة  وكانت  مجانًا. 
المسؤولية  لبرامج  المستدامة  المبادرات  رواد 
مبادرة  أطلقت  عندما  للشركات  المجتمعية 
الشارقة  جمعية  مع  بالتعاون  الخير  سحاب 

 14 في  األردن  للطيران  العربية  شركة  أعلنت 
بين  المباشرة  رحالتها  تسيير  بدء  عن  ابريل 
عاصمة  والرياض،  عمان  األردنية  العاصمة 
حطت  وقد  السعودية.  العربية  المملكة 
الملك  مطار  في  للناقلة  االفتتاحية  الرحلة 

خالد الدولي بالرياض لتؤذن ببداية حقبة جديدة 
من التواصل بين العاصمتين الشقيقتين. 

الرياض،  تصبح  الرحلة،  هذه  وبانطالق 
في  الرئيسي  المالي  المركز  تعتبر  التي 
شبكة  ضمن  السعودية  المدن  رابع  المملكة، 

العربية للطيران تنظم 
ورشة عمل لشركائها من 

 وكالء السفر في 
أورانج أباد

أولى رحالت العربية للطيران األردن تحط 
في الرياض انطالقًا من عمان

الدمام  بعد  األردن  للطيران  العربية  وجهات 
رحالت  وتنطلق  المنورة.  والمدينة  وجدة 
االثنين  أيام  األسبوع  في  مرات  ثالث  الذهاب 
علياء  الملكة  والسبت من مطار  والخميس 
لتصل   15:45 الساعة  في  عمان  في  الدولي 
تقلع  بينما  17:50؛  الساعة  في  الرياض  إلى 
الدولي  خالد  الملك  مطار  من  اإلياب  رحالت 
في  لتحط   18:30 الساعة  في  الرياض  في 

عمان في الساعة 20:15.

أخــبــار

من  األموال  جمع  إلى  البرنامج  يهدف  الخيرية. 
من  التبرعات  كجمع  معينة  مبادرات  خالل 
تجمع  الجوية.  رحالتها  متن  على  المسافرين 
قطاعات  في  استثمارها  ويتم  سنويًا  األموال 
على  بلدان  في  الطبية  والرعاية  التعليم 

للطيران.  العربية  شبكة 

مؤخرًا  للطيران  العربية  نظمت 
والية  في  السفر  لوكالء  عمل  ورشة 
وكالء  رابطة  مقر  في  ماهاراشترا 
ورشة  كانت  الهند.  وسط  في  السفر 
العمل بمثابة مقدمة تحضيرية تعرف 

بشبكة وجهات العربية للطيران التي 
انطالقًا  إليها  رحالت  بتسيير  ستقوم 
الورشة  في  شارك  وقد  الهند.  من 
السفر  خدمات  شركاء  أبرز  من  ثالثون 

في والية ماهاراشترا.



airarabia.com airarabia.com
35 34

مــقــال

مؤخرًا  مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  قام 
العربية  المملكة  عاصمة  الرياض،  مدينة  بزيارة 
بين  الثنائية  العالقات  لتعزيز  السعودية 
مودي  ناريندرا  أهدى  الزيارة،  وخالل  الطرفين. 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
بالذهب  مطليًا  األصل  طبق  مجسمًا  سعود  آل 
إلى  يرمز  الذي  جمعة،  شيرامان  مسجد  من 
على  والهند  العربي  العالم  بين  التجارة  ازدهار 

مدى قرون عدة.
السلمي  الدخول  إلى  أيضًا  المسجد  ويرمز 
لإلسالم إلى شبه القارة الهندية الذي تلته قرون 
األديان  مع  المتناغم  السلمي  التعايش  من 

األخرى.
شبه  منطقة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المناطق  أقدم  من  تعتبر  الهندية  الجزيرة 
وقد  اإلنسانية،  الحضارة  نشأة  احتضنت  التي 
حول  األسطورية  األدبية  األعمال  من  إرثًا  أنتجت 
الكونيات  الكون وعلم  الفلسفة والدين ونشأة 
والجغرافيا وعلم الفلك والنظريات والممارسات 

واالقتصادية. السياسية 
الشراكة  من  طويل  بتاريخ  الهند  تتمتع 
ظهور  فقبل  العربي.  العالم  مع  والتعاون 
اإلسالم بفترة طويلة، نشأت عالقات تجارية بين 
العرب  التجار  كان  حيث  العرب،  وجزيرة  الهند 
الهندية–التوابل بشكٍل خاص  البضائع  ينقلون 

- إلى األسواق األوروبية عبر مصر وسوريا.
العرب، أصبح  انتشر اإلسالم واعتنقه  وعندما 
إلى  وناقليه  اإلسالم   سفراء  هم  العرب  التجار 
ساحل  إلى  اإلسالم  وصل  وقد  العالم.  شعوب 
الرسول  حياة  فترة  خالل  كيرال  والية  في  ماالبار 
الكريم محمد )عليه الصالة والسالم(، وأصبحت 
اإلسالمي  والتراث  الثقافة  مهد  الحين  ذاك  منذ 

في الهند.

مسجد شيرامان جمعة
وفقًا للموروث التاريخي والتراث المنقول شفهيًا، 
آنذاك  الحاكم  الملك  بيرومال،  شيرامان  اعتنق 
اإلسالم  كودونغالور،  وعاصمتها  كيرال،  لوالية 
الكريم محمد  الرسول  للقاء  إلى مكة  توجه  ثم 
)عليه الصالة والسالم(. بعد بضع سنوات، أصيب 
الملك بالمرض وتوفي في ظفار بعمان في رحلة 
وفاته  قبل  أرسل  قد  وكان  الديار.  إلى  العودة 
خطابات إلى حكام ماالبار المحليين مع صديقيه 
مالك بن دينار ومالك بن حبيب، اللذين أذن لهما 
ببناء  لذلك  تبعًا  ولرفاقهما،  القبائل،  شيوخ 

المساجد في مختلف األماكن في كيرال.

منطقة  في  جمعة  شيرامان  مسجد  يقع 
ثريسور بوالية كيرال، وُيعتقد أنه أول مسجد شيده 
كثيُر  ويزور  م.   629 عام  الهند  في  العرب  التجار 
من الناس من جميع مناطق الهند هذا المسجد، 
كما يقيم به الكثير من غير المسلمين طقوس 
"فيديارامبام" )أي مراسم استهالل مرحلة تلقين 

مبادئ العلوم والفنون( ألطفالهم.

تراث كيرال اإلسالمي
الحيوي  التجاري  موزيريس  ميناء  تاريخ  يرجع 
الرابع  القرن  إلى  والغرب  الشرق  بين  الواقع 
في  للثقافة  مهدًا  كان  وقد  الميالد،  قبل 
الطبيعة  وعالم  المؤلف  أطلق  وقد  كيرال. 
اسم  الميناء  على  األكبر،  بليني  الروماني، 
موانئ  أهم  أي  إنديا"،  أوف  إمبوريام  "بريميام 
على  البحري  موزيريس  ميناء  يقع  الهند. 
كان  وقد  الحالية،  كودونغالور  من  مقربة 
واإلغريق  والرومان  الفينيقيون  يستخدمه 

التجارة. في  والصينيون  والفرس  والعرب 
في منطقة ماالبار، ربما كانت مجموعة مابيال 
العرقية أولى المجموعات التي اعتنقت اإلسالم. 
العرب  أحفاد  من  كال  نجد  المابيال،  أفراد  وبين 
المحلي.  المجتمع  من  الجديد  الدين  ومعتنقي 
أجواء  في  األديان  من  العديد  ازدهر  كيرال،  وفي 

خالبة وهادئة.
وعلى غرار التجار العرب في العصور القديمة 
بلدان  أيضًا  كيرال  أبناء  قصد  والوسطى، 
وثمانينيات  سبعينيات  في  العربي  الخليج 
في  وجودهم  وإلثبات  للعمل  العشرين  القرن 
كافة مجاالت الحياة. واآلن، يقيم نحو 2.3 مليون 
في  ويعملون  الهندية  المااليالية  الجالية  من 

الخليج. دول 
في  ديانة  أكبر  ثاني  اإلسالم  يعتبر  واليوم، 
الهند، ويشكل المسلمون حوالي 15 في المائة 
من سكان البالد حيث ينتمي حوالي 175 مليون 

نسمة إلى الثقافة والتراث اإلسالمي.  

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

مسجد شيرامان جمعة في مدينة ثريسور في والية كيرال

كيرال: مهد الثقافة والتراث 
اإلسالمي في الهند

بقلم د. إس دي كارنيك
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أبرز الفعاليات الفنية في الشارقة
تنظم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعًة مثيرًة من المعارض لتقديم 

أعمال الفنانين المحليين واإلقليميين والعالميين

وقت خارج الزمن
المباني الفنية لمؤسســة الشارقة للفنون، 

يســتمر المعرض حتى 12 يونيو
الفيلســوف  مقولــة  مــن  مســتلهم  معــرض 
األندلســي ابــن عربــي: "الزمــان مــكان ســائل.. 
القيــم  إشــراف  تحــت  متجمــد"  زمــان  والمــكان 
طــارق أبــو الفتــوح المقيــم فــي بروكســل، يقــام 
المشــروع بتكليــف مــن مجمــع الثقافــة اآلســيوية 
- مســرح الفنــون اآلســيوية، ومؤسســة الشــارقة 
وأعمــال  فيديــو  أعمــال  ويشــمل  للفنــون 
إبداعــات  مــن  فوتوغرافــي  وتصويــر  تركيبيــة 

الفنانيــن. مجموعــة مــن 

شمســان في المغيب
المباني الفنية لمؤسســة الشارقة للفنون، 

ثـــقـــافـــة

يســتمر المعرض حتى 8 مايو
يقــدم هــذا المعــرض النوعــي أعمــال الفنانيــن 
حاجــي  جوانــا  اللبنانييــن  األفــام  وصانعــي 
عــن  لمحــة  ويعطــي  جريــج،  وخليــل  تومــا 
التــي  والســينمائية  الفنيــة  مشــاريعهم 
أنتجــت منــذ أواخــر التســعينيات وحتــى يومنــا 
تــم  جديــدة  أعمــاالً  كذلــك  ويتضمــن  هــذا، 

بهــا. تكليفهــم 

فريدة الشي
بيت الســركال، يستمر المعرض حتى 14 مايو
معــرض اســتعادي أساســي مــن تقييــم حــور 
القاســمي رئيــس مؤسســة الشــارقة للفنــون، 
متعــددة  وأعمــال  ومنحوتــات  لوحــات  يقــدم 

الراحلــة. اإليرانيــة  للفنانــة  الوســائط 

سيمون فتال
المباني الفنية لمؤسســة الشارقة للفنون، 

يســتمر المعرض حتى 12 يونيو
معــرض فــردي يســّلط الضــوء علــى آخــر أعمــال 
الفنانــة ســيمون فتــال المقيمــة فــي باريــس، 

والتــي ابتكرتهــا فــي الفتــرة بيــن 2006 – 2013.

حــول المعارض في اإلمارات
مبنى الطبق الطائر، دســمان، حتى 14 مايو

مجموعــة مختــارة تشــمل أكثــر مــن 100 عمــل لـــ 15 
فنــان إماراتــي، تستكشــف تاريــخ المعــارض فــي 

اإلمــارات خــال أربعــة عقــود.   

إلى األعلى: عملين من حول المعارض في اإلمارات: لوحة 
الصراع على الكرسي للفنان عبدالرحمن زينل، ولوحة 

المسامير الطائرة للفنان عبيد سرور

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم في العطلة

\\ مـــقـــال
\\ أعـــمـــال خـــيـــريـــة وأخـــبـــار

\\ خـــرائـــط الشـــبـــكـــة
\\ مـــراكـــز االتـــصـــال

هل تعلم؟
أن مجموعــة العربيــة للطيــران تســير أكثــر مــن 

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

هل تعلم؟
أن العربيــة للطيــران توفــر لكم مســاحة 

للقدميــن أكبــر مــن أي ناقلــة اقتصادية أخرى 
)32 إنش(

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

ورأس الخيمة
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كبيــرًا  عــدداّ  تتيــح  مأكــوالت  قائمــة  ويقــدم 
ــوض  ــة لخ ــة المثالي ــي الفرص ــارات وه ــن الخي م

الســريالنكية.  المأكــوالت  فــي  مغامــرة 

اليوم الثاني 

فترة الصباح
زائــر لكولومبــو تعــد جولــة  إلــى أي  بالنســبة 
العمــارة  ذات  البوذيــة  المعابــد  مجمــع  فــي 
ويضــم  والتنســى.  أساســية  تجربــة  الرائعــة 
مــاالكا.  وســيما  غانغاراميــا  معبــدي  المجمــع 
أفــواج  لتجنــب  المبكــر  الوصــول  يستحســن 
يقبــع  بتأنــي.  المــكان  والستكشــاف  الســياح 
معبــد ســيما مــاالكا بشــكٍل أنيــق علــى ضفــاف 
بحيــرة بيــرا الهادئــة، ويتســم المــكان بالهــدوء 
مــا يجعلــه مثاليــًا لقضــاء بعــض اللحظــات فــي 
ســكوٍن وتأمــل بعيــدًا عــن االزدحــام الحضــري 
معبــد  يعــد  حيــن  فــي  المدينــة؛  قلــب  فــي 
غانغاراميــا المــكان األفضــل لمشــاهدة مظاهــر 
العمــارة الباذخــة واللوحــات الجداريــة الدقيقــة 

الجرعــة  تلــك  تنــاول  بعــد  البــوذي.  للمــزار 
نيغومبــو  شــواطئ  إلــى  نتوجــه  الثقافيــة 
الرمليــة التــي تبعــد مســافًة قصيــرة عــن وســط 
المدينــة لالســتمتاع بأشــعة الشــمس الدافئــة 
والمناظــر الســاحلية األخــاذة، وتوفــر المنطقــة 
أيضــًا مرافــق لممارســة الرياضــات المائيــة، مثــل 
ــة  ــزوارق البحري ــاك ورحــالت ال ركــوب قــوارب الكاي
والتزلــج علــى الدراجــات المائيــة )جيــت ســكي(. 

بعد الظهر
نخصــص فتــرة الظهيــرة للتســوق فــي متجــر 
بيرفــوت الــذي يحتــل منــزالً أثريــًا مــن عشــرينيات 
المحليــة  باألقمشــة  للتــزود  الماضــي  القــرن 
والمفــارش واأللبســة ومنتجــات الســبا والشــاي 
الحكومــي  المتجــر  الكســاال  ويعــد  والتوابــل. 
بالهدايــا  المتخصــص  الجزيــرة  فــي  الوحيــد 
ــة  ــار الكريم ــتهر باألحج ــة، ويش ــف التذكاري والتح

فترة المساء
توفــر  نســبيًا،  الصغيــر  حجمهــا  مــن  بالرغــم 
المعــارض  مــن  متنوعــة  خيــارات  كولومبــو 
علــى  االطــالع  للزائــر  يتســنى  حيــث  الفنيــة 
بارادايــس  صالــة  وتعــد  المحليــة.  الفنــون 
وتعــرض  الفنيــة  المســاحات  أنشــط  مــن  رود 
فــي  النشــيط  الفنــي  المشــهد  عــن  نمــاذج 
مهنــدس  منــزل  فــي  الصالــة  تقــع  المدينــة. 

والمقتنيــات الحرفيــة التقليديــة. وبالقــرب مــن 
الكســاال يجــد الــزوار حديقــة فيهــارا ماهــا ديفــي، 
وســط  واالســترخاء  للراحــة  المثالــي  المــكان 
تحظــى  المزهــرة.  واألشــجار  الخضــراء  المــروج 
الحديقــة بإقبــال واســع مــن الســكان المحلييــن 
الصغيــر  القطــار  مثــل  الترفيــه  لمرافــق  نظــرًا 
ومنطقــة األلعــاب المخصصــة لألطفــال وأماكــن 

النزهــة ومســار طويــل للســير والجــري.

بــاوا،  جيفــري  المعــروف  الســريالنكي  العمــارة 
تســتعرض  شــهريًا  تتبــدل  معــارض  وتقــدم 
ــة  ــب المحلي ــن والمواه ــاهير الفناني ــال مش أعم
الصاعــدة إلــى جانــب نظرائهــم مــن أعــالم الفــن 
ــن  ــيا. يمك ــوب آس ــي جن ــاورة ف ــدول المج ــن ال م
كافيــه  غاليــري  فــي  الراحــة  مــن  قســط  أخــذ 
قبــل االنطــالق نحــو غــال فيــس غريــن، الممــر 
لتأمــل  الهنــدي،  للمحيــط  المحــاذي  المقنطــر 
منظــر الغــروب الرائــع. يحفــل الشــارع بعــدٍد مــن 
المطاعــم، ولكــن أشــهرها علــى اإلطــالق هــو 
مطعــم فيرانــدا فــي فنــدق غــال فيــس الشــهير. 
يقــدم المطعــم قائمــة حافلــة بألــذ المأكــوالت 
الســريالنكية وشــرفًة توفــر مناظــر بحريــة رائعــة، 

وهــو مــكان رائــع الختتــام نهــار حافــل.   

الصفحة المقابلة: كورنيش غال فيس غرين؛ معبد سيما 
ماالكا على بحيرة بيرا؛ 

إلى األعلى: عربة الركشة في شوارع كولومبو

تسير العربية للطيران 
11 رحلة أسبوعيًا إلى 

كولومبو من الشارقة
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اليوم األول 

فترة الصباح
نبــدأ النهــار بوجبــة إفطــار شــهية وغنيــة مكونــة 
مــن  المصنوعــة  الســريالنكية  الشــعيرية  مــن 
األرز والمســلوقة إلــى جانــب الــكاري. تقــدم هــذه 
واألكشــاك  المطاعــم  فــي  التقليديــة  الوجبــة 
فــي جميــع أنحــاء المدينــة منــذ الفجــر وحتــى 
ــي  ــى الح ــك إل ــد ذل ــه بع ــار. نتوج ــف النه منتص
القرفــة(  )حدائــق  غــاردن  ســينامون  الشــهير 
الــذي يعتبــر أحــد المعالــم فــي المدينــة. أطلــق 
فــي  كانــت  أن  بعــد  المنطقــة  علــى  االســم 
الســابق مــزارع ألحــد التوابــل التــي تشــتهر بهــا 
البــالد، ومــا زالــت الشــوارع المظللــة باألشــجار 
مــن  العمرانيــة  والصــروح  األنيقــة  والقصــور 
الحقبــة البريطانيــة  تمنــح الحــي رونقــه الهــادئ 
الــذي  القديــم  العالــم  ســحر  وتحفــظ  الفاخــر 
الوطنــي  المتحــف  زيــارة  مــن  بــد  ال  بــه.  تميــز 
ــة المحفوظــة  ــار والقطــع الفني لالطــالع علــى اآلث
مــن تاريــخ الجزيــرة العريــق، إضافــًة إلــى زيــارة 
ــا  ــزة بعمارته ــة المتمي ــتقالل التذكاري ــة االس قاع

بعد الظهر
علــى غــرار أغلــب المــدن اآلســيوية توفــر أســواق 
الســائح  حــواس  تحفــز  تجربــًة  الطلــق  الهــواء 
ــة  ــوارع واألزق ــن الش ــة م ــوق متاه ــا. الس بأكمله
المحــالت  جوانبهــا  علــى  وينتشــر  المزدحمــة، 
الصغيــرة التــي تعــرض كل شــيء، مــن الجواهــر 

فترة المساء
فــي  الهولنــدي  المستشــفى  مجمــع  يعــد 
كولومبــو جــزءًا جوهريــًا مــن تــراث العاصمــة 
ــو  ــالل، وه ــة االحت ــى حقب ــذوره إل ــود ج ــذي تع ال
عــن  واالبتعــاد  لالســترخاء  مثالــي  مــكان 

الصفحة السابقة: منظر لمجمع معبد غانغارامايا؛
الصفحة المقابلة: قاعة االستقالل التذكارية؛ سوق بيتاه؛ 

إلى األسفل: تختلط األبنية القديمة والحديثة في منطقة 
القلعة 

ثــم  الواســعة.  الخضــراء  والمســاحات  الفريــدة 
نقصــد منطقــة القلعــة، وهــي مزيــج مــن العمارة 
المعاصــرة واألبنيــة الشــاهقة إلــى جانــب العمــارة 
المحــالت  مــن  ومجموعــة  التقليديــة  التراثيــة 
التجاريــة والمطاعــم والفنــادق األنيقــة. بالقــرب 
مــن منطقــة الحصــن هنــاك أحــد المطاعــم التــي 
تتمتــع بإقبــاٍل كبيــر: مطعــم نيهونباشــي الــذي 
يديــره الشــيف دارشــان مونيداســا، الســريالنكي 
ــة  ــم مجموع ــدم المطع ــة. يق ــول الياباني ذو األص
المحضــرة  اليابانيــة  األطبــاق  مــن  واســعة 

الطازجــة.  المحليــة  الخضــار  باســتخدام 

والمالبــس  الخضــار  إلــى  الكريمــة  واألحجــار 
مــن  الســوق  يعتبــر  و  اإللكترونيــات.  وحتــى 
ــر  أهــم المعالــم فــي كولومبــو، ســواًء كان الزائ
فــي الســوق مــن أجــل اقتنــاء الهدايــا أو لمجــرد 
الحيــاة  مــن  لمحــات  علــى  واالطــالع  التجــول 
عــدد  يوجــد  المدينــة. كمــا  لســكان  الواقعيــة 
مــن األكشــاك والمحــالت التــي تقــدم الوجبــات 
فــي حــال تحركــت الشــهية خــالل الجولــة. ولمــن 
يريــد الهــرب مــن الحــر واالزدحــام والفوضــى فــي 
الســوق، هنــاك ديلمــا تــي الكافيــه علــى شــارع 
ــي  ــاي ف ــاف الش ــر أصن ــدم أفخ ــي تق ــاثام الت تش

فتــرة مــا بعــد الظهيــرة فــي المدينــة. 

ــرن  ــي الق ــل ف ــي األص ــع ف ــأ المجم ــام. أنش الزح
الســابع عشــر كمشــفى، ولكــن األبنيــة التراثيــة 
خضعــت إلــى عمليــات ترميــم وتجديــد لتغــدوا 
ويضــم  أناقــًة،  العاصمــة  مناطــق  أكثــر  مــن 
ــاالت  ــة وص ــم الراقي ــن المطاع ــددًا م ــع ع المجم
الســبا الفاخــرة، باإلضافــة إلــى محــالت البوتيــك 
األنيقــة والنــوادي الليليــة. ومــن أبــرز األماكــن 
فــي المجمــع هــو مطعــم المأكــوالت البحريــة 
)أي وزارة الســلطعون(  مينيســتري أوف كرابــز 
أســاطير  أشــهر  مــن  اثنيــن  يديــره  الــذي 
ــن  ــال جاياواردي ــريالنكا: ماهي ــي س ــت ف الكريكي
وكومــار ســانغاكارا. يتميــز تصميــم المطعــم 
بالــود،  العــام  الجــو  ويتســم  بالبســاطة 
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تستكشف شيرانتي سينغوبتا روح الثبات والحيوية التي 
تتمتع بها العاصمة السريالنكية 

قطعــت كولومبــو أشــواطًا كبيــرة فــي رحلــة شــهدت تحولهــا مــن 
مدينــة مزقتهــا الحــرب األهليــة التــي اســتمرت علــى مــدى 26 عامــًا 
إلــى مدينــة عصريــة مبتهجــة مليئــة بالتنــوع. وكانــت المدينــة فــي 
أغلــب األحيــان تســتخدم كنقطــة انطــالق الستكشــاف الشــواطئ 
ولكــن  ســريالنكا،  فــي  الهادئــة  االصطيــاف  ومحطــات  الشــاعرية 
ــي أصبحــت  ــر المجــاور لســاحل الهنــد الجنوب عاصمــة البلــد الصغي
وجهــًة مقصــودًة بحــد ذاتهــا. وتحفــل كولومبــو باألماكــن المثيــرة، 
بــدءًا مــن أبنيــة الحقبــة البريطانيــة إلــى أســواق الهــواء الطلــق 

ــة.  ــة المورق ــاء األنيق ــى األحي وحت

فندق غال فيساإلقامة في كولومبو

مجموعة كاسا 
كولومبو

فندق سينامون 
غراند

بنــي الفندق الواقع 
فــي قلب كولومبو 
فــي عام 1864، وهو 

من أرقى أماكن 
اإلقامــة في العاصمة. 

يطــل الفندق على 
حديقــة غال فيس 

فنــدق بوتيك يضم 
اثني عشــر جناحًا 
ويقــع في منطقة 

العمــال في كولومبو 

يضــم الفندق الواقع 
علــى بعد خطوات 

من أشــهر المعالم 
في  السياحية 

المدينــة 501 غرفة 
و16 مطعــم. يقدم 

غريــن ويضم نخبة من 
أرقــى المطاعم في 
المدينة، مثل ســي 

ســبراي الذي تأسس 
عــام 1864، ومطعم إن 
أون ذا غريــن ومطعم 

ذا فيراندا. 
www.gallefacehotel.

com

48 ساعة في 
كـولـومـبـو
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في قصٍر أندلســي رائع 
تجــاوز عمره القرنين. 

يتميــز كل جناٍح 
بتصميمــه الخاص 

ومخططه وشــخصيته 
الفريدة. 

www.casacolombo.com

مطعــم نوغا غاما في 
الفنــدق بعض األطباق 

المحليــة المتميزة 
الرقص  وعروض 

الفلكلــوري التقليدي. 
www.cinnamonhotels.

com
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الــذي تجســده مجموعــة أعمــال طاغــور. تتمتــع 
والصفــاء  الهــدوء  مــن  بجــٍو  شــانتينيكيتان 
ــا  ــد بتربته ــي الهن ــل ف ــا مثي ــس له ــٍة لي وطاق
الحمــراء والقــرى القبليــة المحيطــة بهــا واألماكــن 

الشــاعر. المرتبطــة بحيــاة  الفريــدة 

نشاطات
نبــدأ يومنــا فــي شــانتينيكيتان عنــد مجمــع 
الخمســة  المنــازل  معقــل  وهــو  أوتارايــان، 
كل  يجســد  حيــث  طاغــور؛  فيهــا  أقــام  التــي 
منــزٍل نمطــً عمرانيــً فريــدًا وصديقــً للبيئــة. 
بهافــان  رابينــدرا  أيضــً  المجمــع  ويضــم 
)معهــد طاغــور للدراســات واألبحــاث(. يحتفــظ 
طاغــور  مخطوطــات  مــن  بمجموعــٍة  المعهــد 
ومراســاته إلــى جانــب بعــض لوحاتــه ورســومه 
معالــم  إلــى  االنطــاق  وقبــل  التخطيطيــة. 
التأمــل  غرفــة  فــي  نتوقــف  األخــرى،  البلــدة 
والمســاحة المخصصــة للتفكــر والتدبــر تحــت 

ألســتونيا.  شــجرة 
هوائيــة  دراجــات  اســتئجار  للــزوار  يمكــن   
للتجــول عبــر أرجــاء المجمــع الواســع لجامعــة 
الفصــول  تعقــد  حيــث  بهاراتــي  فيســفا 
والمحاضــرات فــي الهــواء الطلــق وتحــت األشــجار 
تطبيقــً لنظــام طاغــور المبتكــر فــي التربيــة 
للــزوار  يتســنى  الجولــة  وخــال  والتعليــم. 

أيضــً المــرور ببعــض المعالــم مثــل كالــو بــاري 
)البيــت األســود( وهــو هيــكل طينــي مطلــي 
بالقطــران األســود ويغطيــه لوحــاٌت مــن أعمــال 
ــون(  ــة الفن ــان )كلي ــعبي؛ وكاال بهاف ــن الش الف
عملهــم؛  خــال  الجامعــة  طــاب  لمتابعــة 
وتشــينا )نســبًة إلــى الصيــن( وهنــدي بهافــان 
لتأمــل اللوحــات الجداريــة المذهلــة والرســوم 
الرائعــة مــن إبداعــات أشــهر فنانــي الهنــد إلــى 

الجامعــة. جانــب طــاب 
وعلــى بعــد مســافٍة قصيــرة مــن الجامعــة 
أسســه  الــذي  المعهــد  ســرينيكيتان،  هنــاك 
ــث  ــة، حي ــة الزراعي ــام 1922 للتنمي ــي ع ــور ف طاغ
للقريــة  الجميلــة  الريفيــة  المشــاهد  تتجلــى 
الخضــراء  الغابــات  مناظــر  يتخللهــا  الوادعــة 
الترابيــة الحمــراء المتعرجــة. ويمكــن  والطــرق 
االنطــاق فــي رحلــة فــي أحضــان الطبيعــة عبــر 
غابــة ســوناجهوري ومنطقــة خــواي المعروفــة 
نهايــة  عطلــة  وخــال  الفريــدة.  بتضاريســها 
األســبوع يمكــن للــزوار التوقــف فــي متجــر القريــة 
التــي  اليدويــة  المصنوعــات  القتنــاء  العــام 
نفــس  وفــي  للبيــع  األريــاف  حرفيــو  يعرضهــا 
الفلكلوريــة  بالموســيقى  االســتمتاع  الوقــت 
األناشــيد  يصاحبهــا  التــي  البنغالــي  للريــف 
آلــٍة  ألحــان  المتجولــة علــى  العاطفيــة للفــرق 

ــة(.  ــٍر وحيــد )شــبيهة بالرباب موســيقية ذات وت

أعلى الصفحة: رسوم رمزية على باب منزل في 
شانتينيكيتان؛ الصفحة المقابلة بعكس اتجاه عقارب 

الساعة من األعلى: تمثال بوذا في شانتينيكيتان؛ عرض 
الرقص الفلكلوري في مهرجان الربيع؛ فصل نموذجي 

في شانتينيكيتان؛ رابيندرانات طاغور ومهاتما غاندي في 
شانتينيكيتان

أماكن لإلقامة
منتجع تشوتوي

يبعد المنتجع على مســافة 4 كم من 
محطــة القطار في بولبور، ويضم 22 

كوخ في مســاحات واسعة من الخضار. 
أطلق على كل كوخ اســم إحدى 

قصائد طاغور. يســتعرض المنتجع 
الرقصــات القبلية وعروض الغنائية 

الموســيقية لمغني الباول الفلكلوري. 
www.chhutiresort.co.in

مارك أند ميدوز
يقع المنتجع المفضل للمشــاهير 
على مســاحٍة واسعة من الحدائق 
المنمقة. وتنتشــر مجموعة أكواخ 

مصممة بأناقة في أرجاء المشــهد 
الريفــي األخاذ. وتحفل قائمة المأكوالت 

في مطعم المنتجع بخيارات واســعة 
تشــمل المأكوالت المحلية إلى جانب 

أطبــاق من مختلف مناطق الهند. 
www.markandmeadows.com

كاميليا هيريتيج
فندق قريب من معالم شــانتينيكيتان 
الســياحية، يوفر غرفً مشرقة وواسعة 

تتمتــع بكافة مرافق الراحة والترفيه. 
www.camelliagroup.in

“أسس والد األديب 
طاغور، ديبيندرانات 
الذي يعد أحد رموز 

النهضة الهندية، 
شانتينيكيتان )التي 

تعني دار السالم باللغة 
الهندية( ليكون بمثابة 

دير للنساك والزهاد

تسير العربية للطيران 
رحلتين يوميًا إلى دلهي 

من الشارقة
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ما زالت قطع النثر األنيقة وأبيات الشعر الفاتنة للكاتب الهندي الحائز على جائزة 
نوبل لآلداب رابندرانات طاغور تلقى اإلقبال في صفوف القراء في الهند وتحظى 

باستحسانهم، رغم عدم انتشار أعماله األدبية في العالم الغربي

بقلم شيرانتي سيننغوبتا

يعــد طاغــور أعظــم أدبــاء الهنــد ويحظــى بإجــال 

ــن  ــر م ــدد كبي ــد ع ــم. ويقص ــه وتقديره مواطني

)تبعــد  الريفيــة  بلــدة شــانتينيكيتان  الهنــود 

ــي  ــا ف ــة كولكات ــن مدين ــر ع ــي 200 كيلومت حوال

واليــة البنغــال الغربيــة( حيــث أقــام األديــب وأنجــز 

بعــض أعمالــه الكاســيكية، تكريمــً لرابندرانــات 

ــه.  ــه ومجموعــة أعمال طاغــور وحيات

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، أســس 

والــد طاغــور بلــدة شــانتينيكيتان )التــي تعنــي 

ــة( فــي موقــع يحيــط  دار الســام باللغــة الهندي

ــة  ــون بمثاب ــرة ليك ــجار والخض ــل واألش ــه النخي ب

 تراث 
طاغور الخالد

الـــتـــجـــربـــة

ديــر للنســاك والزهــاد. وقــد كان والــد طاغــور 
واحــدًا مــن أهــم رمــوز النهضــة الهنديــة فــي 
تجريبيــة  أنشــأ طاغــور مدرســًة  العصــر.  ذلــك 
فــي شــانتينيكيتان فــي عــام 1901 حيــث قــام 
بتشــجيع التعليــم فــي محيــط طبيعــي يتبعــه 
تحصيــل التعليــم العالــي فــي جامعــة فيســفا 
ــة؛  ــع نظــام المــدراس الداخلي ــي التــي تتب بهارات
وتعتبــر الجامعــة مــن أرقــى معاهــد التعليــم 

ــد.  ــي الهن ــي ف العال
تجــذب بلــدة شــانتينيكيتان الــزوار علــى مــدار 
الســنة، فتقيــم أكبــر احتفــاالت موســم الربيــع 

فــي شــرقي الهنــد بمناســبة عيــد هولــي، إلــى 
بــوش  الشــعبي  الشــتوي  المهرجــان  جانــب 
ــة  ميــا. وفــي كل عــام تقــام فــي البلــدة الهادئ
احتفــاالت فــي ذكــرى مولــد طاغــور فــي األســبوع 
االحتفــاالت  تزخــر  مايــو.  شــهر  مــن  الثانــي 
والمســرح  والموســيقى  الرقــص  بعــروض 
الثقافــي  لــإرث  إحيــاًء  الفنيــة  والمعــارض 

الصفحة المقابلة: فنانون يستعرضون مهاراتهم في 
معرض في شانتينيكيتان
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وفرصــة  القناصــة؛  دراغونــوف  بندقيــة  وحتــى 
الصواريــخ  مواقــع  ألحــد  زيــارة  أو  دبابــة،  قيــادة 
النوويــة؛ وربمــا حتــى الذهــاب فــي رحلــة نهاريــة 

إلــى تشــيرنوبيل.
النوويــة  الطاقــة  محطــة  موقــع  انفجــار  أدى 
حــول  اإلشــعاع  مســتويات  وارتفــاع   ،1986 عــام 
الغبــار  تســاقط  عقــب  تشــيرنوبيل  مدينــة 
350,000 شــخص  مــن  أكثــر  إخــالء  إلــى  النــووي، 
مــن المنطقــة التــي تغطــي مســاحة 2,600 كــم2. 
ــً،  ــن 30 عام ــر م ــذ أكث ــة من ــوع الحادث ــرًا لوق ونظ
فقــد انخفضــت اآلن مســتويات اإلشــعاع بشــكل 
يتيــح الســماح للســياح بدخــول الموقــع لفتــرات 
قصيــرة )وُيقــدم عــداد غايغــر لمــن لديــه قلــق 
والمبانــي  اللــون،  رماديــة  األرض  شــككوك(.  أو 
مهجــورة؛ وحتــى ألعــاب األطفــال مثــل دوامــة 
الخيــل الــدّوارة ودوالب الهــواء مهجوريــن؛ إنهــا 
تذكــرة  تقدمهــا الحادثــة الرهيبــة تثبــت مــدى 
ــل  ــدة ال مثي ــة فري ــي تجرب ــري، وه ــف البش الضع

ــم. ــي العال ــا ف له

صفــاًء  أكثــر  بأجــواٍء  تتمتــع  كييــف  لكــن 
األوروبــي  الطابــع  تحمــل  بالحيــاة  ونبضــً 
عــدة  علــى  الواقعــة  فالعاصمــة  التقليــدي. 
تــالل، بطريقــة شــبيهة برومــا، يقســمها نهــر 
ــيوعية  ــة الش ــراث الحقب ــاك ت ــى هن ــر. ويبق دنيب
المعمــاري، لكــن خالفــً لبعــض مــدن المعســكر 
تتســم  التــي  المبانــي  فــإن  الســوفيتي، 
والكنائــس  الجديــد،  الكالســيكي  بالطابــع 
الذهبيــة،  بقبابهــا  الطــراز  باروكيــة  والقصــور 
تضفــي علــى كييــف أجــواًء عالميــة معاصــرة. 
جانبــي  علــى  والمطاعــم  المتاجــر  وتصطــف 
جــادة كريشــكاتيك، الشــارع الرئيســي بالمدينــة. 
كمــا ُيقبــل الســكان المحليــون علــى الجــادة 
ــات  ــى منطقــة مشــاة فــي نهاي التــي تتحــول إل

إلى األسفل: ميدان اإلستقالل في وسط المدينة؛
إلى اليسار: يزود السائح بعداد غايغر لدى زيارة موقع 

محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية حيث وقعت 
الكارثة عام 1986

إلى األعلى: مركز بينشوك للفنون؛ المتحف الوطني 
لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية

األســبوع، لالســتمتاع بنزهــة لطيفــة. وبالمقابــل، 
فــإن شــارع أنــدروز ديســنت الســاحر المرصــوف، 
كان الشــارع المركــزي الســابق بالمدينــة وهــو 

الثــري.  بتاريــخ كييــف  أصيــل  تذكيــر 
وللهــروب مــن زحــام الحيــاة الحضريــة، يتوفــر 
لــدى مواطنــي كييــف كنــوزًا  مــن المســاحات 
مثــل  قصدهــا،  يمكنهــم  التــي  الخضــراء 
ــة  ــهيرة المنمق ــة الش ــة المركزي ــق النباتي الحدائ
الصيــف،  أشــهر  وخــالل  بــارك.  ماريانســكي  أو 
وهــي  هايدروبــارك،  فــي  المقيمــون  يســتجم 
تتوافــر  التــي  الترفيهيــة  الجــزر  مجموعــة مــن 

بهــا حمامــات الســباحة والشــواطئ لالســتمتاع 
بالشــمس والســباحة. وربمــا تتناســب المعاييــر 
تنــام،  ال  مدينــٍة  مــع  المرتفعــة  الترفيهيــة 
حيــث أنهــا مســاحة للتأمــل واالســترخاء بعــد 
األمســيات الســاهرة علــى الشــاطئ. إن القيمــة 
الممتــازة مقابــل المــال فــي المدينــة هــي مــا 

الفــوري.    الرضــا  ســتمنحك 

أربعة معالم 
مركز بينشوك للفنون

في عام 2006، تم تدشــين المركز الذي 
يعد نموذجً للمشــهد الفني العالمي 

المعاصر في كييف. وتغطي المســاحة 
الفنية الشاســعة، التي قام بتمويلها 

رجــل األعمال الملياردير األوكراني 
فيكتور بينشــوك أربعة طوابق تبلغ 
مســاحتها اإلجمالية 3,000 متر مربع.  

pinchukartcentre.org 

بيكيرسك الفرا
تقع أديرة كهف بيكيرســك الشهيرة، 

التي شــيدت في عام 1077، تحت 
كاتدرائيــة الرقاد ذات القباب الذهبية 

المســتوحاة من العصر البيزنطي. 
تضــم الكهوف )المخيفة قلياًل( 

ــاك، الجثث  التي بناها الرهبان الُنسَّ
المحنطــة والمحفوظة لكن ليس 

بســبب التحنيط إنما بسبب الظروف 
الباردة الجافة في الســراديب. 

شارع أندروز ديسنت 
ال يتجاوز طول هذا الشــارع الرائع 

المرصــوف الكيلومتر الواحد، وكثيرًا ما 
يشــار إليه على أنه نظير مونمارتر في 

باريس. يوجد في الشــارع منزل الكاتب 
ميخائيــل بولغاكوف )الذي أصبح 

متحفً اآلن(، وأكشــاك الهدايا التذكارية 
غيــر المكلفة، والتي تتراوح ما بين 
دمى ماتريوشــكا إلى المصنوعات 

اليدويــة واللوحات من الحقبة 
الشــيوعية، وكذلك مجموعة واسعة 

مــن المطاعم والمقاهي. ابدأ من القمة 
بجوار كنيســة سانت أندرو الباروكية 

ذات القبــة الفيروزية بزخارفها الذهبية 
المنمقــة الخارجية، ثم تدرج على جانب 

التل نحو ســاحة كونتراكتوفا. 

المتحــف الوطني لتاريخ أوكرانيا في 
الحرب العالمية الثانية 

متحــف في الهواء الطلق يقع على تلة 
مطلــة على نهر دنيبر، ويتميز بأجواء 

تختلــف قلياًل عن المتاحف النمطية. 
يضم المتحف مجموعًة واســعًة من 

معــدات الحرب العالمية الثانية، بدءًا 
بالدبابات والصواريخ إلى الشــاحنات 
وحتــى الطائرات والمروحيات، ويجد 

األطفــال متعة حقيقية في اللهو في 
أرجاء المتحف الرحبة وتســلق األسلحة 
والمركبــات المعروضة. واليخفى على 
الــزوار تمثال المرأة العمالق الذي يصل 
ارتفاعــه إلى 62 مترًا ويقف على قاعدة 

يبلغ طولها 40 مترًا.  
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أوروبــا  مــدن  إحــدى  فــي  بعطلــة  تحلــم  هــل 
الشــرقية بتكلفــة يســيرة؟ قليــل مــن الوجهــات 
تقــدم قيمــًة تضاهــي قيمــة كييــف، العاصمــة 
الحقيقــة،  فــي  بالحيــاة.  النابضــة  األوكرانيــة 
األوروبــي لعــام 2016  ووفقــً لمؤشــر باك-باكــر 
ــى  ــف عل ــوق كيي ــع priceoftravel.com، تتف وموق
بوخارســت لتكــون فــي مقدمــة المــدن األوروبيــة 
األقــل تكلفــة. عندمــا تذكــر كييــف قــد يعبــر 
البعــض عــن قلقهــم. هــل هــي آمنــة؟ بالطبــع، 
إنهــا آمنــة. كمــا أنهــا حيويــة أيضــً وإلــى حــٍد 
المقاهــي  تنتشــر  األحيــان.  بعــض  فــي  كبيــر 
فــي كل ركــن فــي شــوارع المدينــة، كمــا يشــتهر 

مشــهد الترفيــه والحيــاة الليليــة. 
الموقــع  نشــر  الماضــي،  ســبتمبر  فــي 
مقــاالً   ،www.politico.eu األمريكــي  اإللكترونــي 
بعنــوان ثــورة الهيبســتر فــي كييــف. ويشــير 
العاصمــة  فــي  الثقافــي  التطــور  إلــى  المقــال 
2004. فمــن  البرتقاليــة فــي عــام  الثــورة  عقــب 
التجاريــة  بالعالمــات  الحافــل  المدينــة  وســط 
ومعــارض  متاجــر  بــدأت  الراقيــة،  والمتاجــر 

الحــرف اليدويــة المحليــة األقــل تكلفــة فــي فتــح 
أبوابهــا، ممــا أوجــد أجــواًء متنوعــة ومتناغمــة 

الشــوارع. فــي  متزايــد  بشــكل 
كييــف  فــي  الهيبســترز  يتصــدر  وقــد 
أيضــً  األوكرانييــن  أن  إال  الرئيســية،  العناويــن 
ــدة فــي طبيعتهــم. خــذ  ــة فري لديهــم روح دعاب
علــى ســبيل المثــال عمــالق األدب وابــن المدينــة 
ميخائيــل بولغاكــوف وتحفتــه األدبيــة الســاخرة، 
مــن  العمــل  هــذا  كان  ومارغريتــا.  المعلــم 
ــاد  ــاق والفس ــً للنف ــادًا وفاضح ــً ح ــة اتهام ناحي

فــي المنتشــرين فــي المجتمــع أثنــاء الحقبــة 
عمــاًل  كان  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الســوفيتية، 
خــالل  مــن  الروائيــة  الحبــكات  متعــدد  هزليــً 
الكوميديــا العبثيــة التــي تعــد غريبــة األطــوار 
شــيطانية  شــخصية  فهنــاك  الجنــون.  لدرجــة 

 “قد تظنوا أنكم دخلتم 
وسط حبكة غريبة األطوار ألحد 

أفالم جيمس بوند

الحديــث، والمشــي  تدعــى بيهمــوث. ويمكنــه 
علــى قدميــن، وهــو شــخصية احتياليــة كمــا 
كمــا  والشــطرنج،  المسدســات  يهــوى  أنــه 
ــة  ــرًا رؤي ــف كثي ــط. وال تختل ــه ق ــً أن ــادف أيض يص
رؤيــة  عــن  العالــم  عــن  المتطرفــة  بولغاكــوف 

فــي كييــف.  المعاصريــن  بلــده  أبنــاء 
إذا شــاركتم فــي الجــوالت الســياحية خــالل 
العاصمــة، فقــد تظنــوا أنكــم دخلتــم فــي وســط 
حبكــة غريبــة األطــوار ألحــد أفــالم جيمــس بونــد. 
إذ أن كييــف تحفــل بالمغامــرات كتجربــة الرمايــة 
الكالشــينكوف  أو  المسدســات  باســتخدام 

الصفحة السابقة: منظر عام لمدينة كييف؛ 
إلى األسفل: تمثال بوغدان خمييلنيتسكي في دير سانت 

مايكل ذو القبة الذهبية
الصفحة المقابلة: أندرييفسكي أو شارع أندروز ديسنت؛

كنيسة سانت أندرو األورثودوكسية على قمة التلة

أماكن للطعام 
مقهى دروزي 

يقــع مقهى دروزي في فناء قبالة 
شــارع أندروز ديسنت وهو يناسب 

الهيبســترز كثيرًا مع الدراجات التي 
تتدلــى من الجدار، وأنظمة الصوت 

القديمــة. ويحفل المكان )الذي 
يترجم اســمه إلى األصدقاء( بقطع 

األثاث المســتعملة والزبائن الشباب، 
ويعــد مكانً جيدًا للقاء المقيمين 

المواكبيــن للموضة في كييف وإقامة 
صداقات جديدة. 

druzicafe.com.ua
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 تتميز العاصمة الثقافية ألوكرانيا بمزيج رائع من الفنون  
 والمغامرات واألجواء االحتفالية والتكاليف المنخفضة 

 بقلم بيتر فيلي 

إثارة ومتعة 
في كييف
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استكشفوا كل األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

رحالت تجول في نيبال
توفر نيبال خيارات عديدة للرحالة تأخذهم عبر مسالك جبلية مدهشة وتناسب مختلف األعمار ومستويات المهارة

\\ عـــطـــالت
\\ تـــجـــارب

\\ اســـتـــكشـــاف
\\ ثـــقـــافـــة

يوجد في البلد الصغير في أحضان 
جبال الهيمااليا ثمان من أعلى 14 قمة 
في العالم يتجاوز ارتفاعها 8,000 متر. 

تعد مسارات مانسالو ومحيط 
آنابورنا ومخيم قاعدة إيفرست من 

أشهر المسارات في البالد.

بالرغم من الزلزال الذي ضرب 
نيبال في العام الماضي، أصبحت 

كافة المسالك مفتوحة للسواح.
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ON YOUR IPAD

The WatchTime Middle East app for iPad is available in the App Store in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen only.

Scan on your iPad for instant downloadSearch ‘WatchTime Middle East’ on your iPad

THE NEW WATCHTIME MIDDLE EAST APP IS NOW
AVAILABLE EXCLUSIVELY FOR IPAD
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من خالل عدسته 
يمنحنا المصور اإلماراتي المعروف لمحات من بيئة 

المحيطات الرائعة

بقلم شيرانتي سينغوبتا

خليفة  علي  صوت  في  واضحًا  الحماس  يظهر 
البديعة  الطبيعية  الحياة  يصف  وهو  ثالث  بن 
له  بالنسبة  فالبحر  البحار.  أعماق  تزين  التي 
موطٌن  إنه  والظالم؛  والغموض  العمق  يتجاوز 
عدة  في  ثالث  بن  شارك  أخاذ.  طبيعٍي  لجماٍل 
رحالت استكشافية تحت الماء في مختلف أرجاء 
العالم بما أنه مصور وثائقي محترف وكونه أيضًا 
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  لجائزة  العام  األمين 
يشاركنا  الضوئي.  للتصوير  الدولية  مكتوم  آل 
المصور في حديٍث شيق في بعض التأمالت عن 
القوية  العالقة  وعن  حياته  في  أثرت  التي  األمور 

التي تربطه بالبحر. 

« كيف انطلق اهتمامك بالتصوير تحت 
الماء؟ 

على  باللعب  طفولتي  معظم  قضيت  لقد 
اللؤلؤ،  الشاطئ. كان والدي وجدي من غواصي 
وكنا نقيم بالقرب من البحر في حي الجميرا في 
دبي. تخبرني والدتي أنها كانت دائمًا تعرف أين 
تجدني، حيث لم أكن أبتعد كثيرًا عن الشاطئ. 
لهم  يكن  لم  الذين  بالناس  محاطًا  نشأت 
حديث سوى البحر. تعلمت الغوص من أخي في 
الماضي، وحصلت على  القرن  أوائل تسعينيات 
بين  جمعت  وهكذا  الـ18.  سن  في  كاميرا  أول 

اهتماماتي االثنين، الغوص والتصوير. 

« أخبرنا عن رحالتك االستكشافية تحت 
الماء...

استكشفت األعماق في مختلف مناطق العالم، 
شرق  وجنوب  الهندي  الساحل  ذلك  في  بما 
الجوالت  بعض  لي  وكان  البهاماس.  وجزر  آسيا 

آمبات  راجا  جزر  سواحل  من  بالقرب  المذهلة 
أعشق  ماليزيا.  في  وسيبادان  اإلندونيسية 
يظهر  حين  لياًل  البحرية  الحياة  صور  التقاط 

الكثير من المخلوقات من خلواتها النهارية. 

« ما هو المكان المفضل الذي تحب 
الغوص فيه؟

جزر أندامان في الهند هي من أماكني المفضلة 
للغوص حيث تسنى لي فرصة نادرة أتاحت لي 
راجان  اسمه  آسيوي  فيل  جانب  إلى  السباحة 
األفيال  آخر  كان  وقد  أيضًا،  بتصويره  وقمت 
سكان  كان  الجزيرة.  بها  اشتهرت  التي  المائية 
الجزيرة يدربون الفيلة، مثل راجان، على السباحة 
منع  تم  ولكن  الجزر،  بين  األشجار  جذوع  لتحمل 
الزوار  مع  يسبح  راجان  وأصبح  الممارسات،  تلك 

بين الفينة واألخرى. 

« حدثنا لو سمحت عن األماكن الجيدة 
والمناسبة للتصوير تحت الماء في 

اإلمارات العربية المتحدة...
للتصوير  األماكن  أجمل  بعض  الفجيرة  تضم 
والرؤية  اإلضاءة  لتوفر ظروف  نظرًا  الفوتوغرافي 
المخلوقات  وتنوع  كثرة  جانب  إلى  المالئمة 

المائية. 

« هل لك أن تقدم بعض النصائح لهواة 
التصوير تحت الماء؟

هو  الماء  تحت  للمصور  بالنسبة  األهم  األمر 
تقدير  سوء  يؤدي  فقد  السالمة،  بمبادئ  االلتزام 
جدًا  الضروري  من  كوارث.  إلى  غيابه  أو  المخاطر 
اإللمام بالمعرفة الكافية إلمكانيات الكاميرا إلى 

جانب معرفة موقع الغوص للحصول على نتائج 
الشغف  أن  هو  األهمية  من  درجٍة  وعلى  جيدة. 
بالتصوير واالهتمام القوي بالبيئة البحرية تحت 
المصور  سيأخذ  فيها  المقيمة  والكائنات  الماء 

في رحلة رائعة. 

« أخبرنا عن الكتاب الذي أطلقته عن 
التصوير تحت الماء...

بصدق  )أو  ديبلي  مادلي  ترولي  كتاب  يعرض 
في  عمري  رحلة  من  لقطات  وبعمق(  وبجنون 
التي  الرائعة  المخلوقات  واستكشاف  تصوير 
الكتاب  يحتوي  المحيطات.  أعماق  تستوطن 
في  حياتي  إنجازات  من  سنوات  عشرة  على 
الغوص والتصوير حول العالم، ويعرض 100 صورة 

من مواقع الغوص المعروفة. 

« أخيرًا، شاركنا ببعض األفكار حول 
النسخة الخامسة من جائزة حمدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية 
للتصوير الضوئي التي أقيمت خالل 

الشهر الماضي...
لقد تطورت المنافسة ونمت على نحٍو في غاية 
األهمية في السنوات الخمس الماضية. في هذا 
الموسم استلمنا80٫420  صورة من 32٫712 مصور 

من 173 بلد.  

باتجاه عقارب الساعة من األعلى: علي بن ثالث في 
جزيرة سيبادان في ماليزيا؛ روبيان المرجان الفقاعي في 

واكاتوبي في إندونيسيا؛ سمك شيفرون باراكودا في في 
جزيرة سيبادان في ماليزيا؛ سمكة المهرج الغربية في 

ماتاكينغ في ماليزيا؛ الفيل اآلسيوي المائي جزر أندامان 
في الهند

مــقــابــلــة
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خدمات الغرف
مجموعــة مــن الفنــادق الفاخرة فــي بيئة حضرية توفر مــاذًا للهرب من ضجيج 

المــدن الكبرى وقســطًا من الوقت لاســترخاء في محيــٍط من الرفاهية

فندق كورينثيا لندن 
لنــدن، المملكة المتحدة

علــى بعــد خطــوات من ميدان ترافالغــار وبالقرب من محطة 
تشــارينغ كــروس للقطــارات تظهر واجهة الفنــدق كورينثيا 

الفكتوريــة العريقــة، ولكــن التصميم الداخلــي للفندق خضع 
لعمليــة تجديــد شــاملة ليأخذ شــكًا معاصرًا يدمج أعمــال الفنانين 
البريطانييــن مــع عراقة البناء وثريا كريســتال بــاكارات تزين الردهة 

الرئيســية. يوفر المنتجع العاجي إســبا اليف ســبا 17 غرفة عاج 
وغرفــة ســاونا مصممــة على طراز مدرج روماني وبركة للســباحة 

الحيويــة وأماكــن للنــوم تتميز بالخصوصيــة وتجعل الفندق ماذًا 
للفخامة واالســترخاء في وســط لندن. 

T: +44 (0) 20 7930 8181

www.corinthia.com

فندق فورسيزونز خليج البحرين
المنامــة، مملكة البحرين

أحدث وأبرز بناء فندقي في مملكة البحرين. يضم الفندق أكبر سبا 
في الجزيرة تعكس إيحاءاٍت تركية ومغربية، وباإلضافة إلى ذلك، يتوفر 

ثاثة مطاعم تحت إدارة الشيف الشهير وولفغانغ باك. يمكن للنزالء 
االسترخاء في ردهة الفندق الرئيسية التي تغمرها األنوار الطبيعية، 
أو بجانب بركة اإلنفينيتي المطلة على البحر، أو بركة آزور في إحدى 

الكابانات المجهزة بكافة مرافق الراحة. 

T: +973 17115000

www.fourseasons.com/bahrain

أبود
مومباي، الهند

فنــدق بوتيــك غير تقليدي يفتخر بالنمط الفردي. يزين 
الفنــدق أركانــه بالقطع الفنية من طراز اآلرت ديكو والحقبة 

البريطانية في أوائل القرن العشــرين التي يجمعها من 
أســواق الســلع المستعملة في المدينة ليتم تجديدها 

خصيصــًا للفنــدق، بما في ذلك طاوالت صغيرة مصنوعة 
من عربات بيع التشــات ورفوف المكتبة التي تحاكي باعة 
الكتــب علــى أرصفة مومباي، في جٍو يمزج األصالة والتراث 

في أسلوٍب فردٍي فاخر. 
 

T: +44 20 7313 8484

www.lasuitewest.com 

فخامة لندن

في قلب 
المدينة

أناقة 
بوهيمية

خــدمــة الــغــرف
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لــقــطات

المواقع المرممة في بومبي 
افتتحت في مدينة بومبي ستة أبنية تم االنتهاء من ترميمها مؤخرًا لتستقبل 

السياح. وتشمل المواقع منزاًل فاخرًا لتاجٍر ثري، ومكانًا لغسل الثياب وحمامات 
عامة ويزين بعض هذه األماكن الرسوم الجدارية ولوحات الفسيفساء. تقع بومبي 

بالقرب من نابولي في إقليم كامبانيا اإليطالي، وقد تدمرت إثر ثورٍة هائلة من 
بركان فيزوف في عام 79 الميالدي. واليوم يزورها 2.5 مليون سائح سنويًا وتعتبر 

من أهم الوجهات السياحية في إيطاليا. 

الوجهتان 
األفضل للسياحة 

السينمائية

1
 قلعة دون، 
 اسكوتلندا 

تم تصوير فيلم 
الكوميديا البريطاني 
مونتي بايثون أند ذا 
هولي غريل وفيلم 
هوليوود آيفانهو 

من بطولة إليزابيث 
تايلور في قلعة دون 

التي شيدت في القرن 
الخامس عشر. 

 برج لندن 
نموذج كالســيكي لنمط 
العمارة العســكري الذي 
اشــتهر به النورمان. تم 

تشــييد القلعة في أواخر 
القرن الحادي عشــر كرمز 

للدفاع والســلطة والبطش. 
وكانــت تعرف القلعة 

كمــكان للتعذيب واإلعدام، 
واســتخدم البرج أيضًا 

كترســانة لتخزين األسلحة 
ومقر لــوزارة المالية وحديقة 

حيــوان ملكية أيضًا. كما 
تحتضــن القلعة جواهر 

التاج الملكــي البريطاني. 
يمكن للســائح االشتراك 

بجوالت يومان ووردرز 
لســماع القصص واألساطير 

عــن المؤامرات والتعذيب 
واإلعدام. 

الـ37 فولن  ألبومه  20 مايو مع  قائمة موسيقية يعود بوب ديالن في 
مشاركات  األلبوم  يشمل  كالسيكيًا.  أمريكيًا  لحنًا  عشر  واثني  اينجلز 

العالم، مثل جوني ميرسر  األغاني في  أشهر كتاب  نخبة من  من 
آرلن وسامي كان. وهارولد 

قراءة
يأخذ الكاتب يان مارتل، 
مؤلف حياة باي، قراءه 
في رحلة عبر البرتغال 

في القرن الماضي وذلك 
في أحدث رواياته جبال 

البرتغال العالية.

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

اقتباس - "مازالت قصص شيكسبير قوية جدًا. لقد قام 
ببناء قصص رائعة عن أشياء كانت جوهرية وأساسية 

لإلنسان وللعقل".

جيمس ماكافوي
تحت العدسة

طرائف - فكر جيمس 
في طفولته في 

التطوع للمشاركة 
في حمالت الكنيسة 
الكاثوليكية للدعوة، 

ألنه ظن أن ذلك 
سيمكنه من السفر 
واستكشاف العالم.

دليل في 
دقيقة واحدة 

1

2
 البتراء، األردن 

استخدمت مدينة 
البتراء األثرية في األردن 
كموقع لتصوير مشاهد 
في بعض مشاهد أفالم 

هوليوود، مثل إنديانا 
جونز والحملة األـخيرة 
وفيلم المتحولون: ثأر 

الهاوي. 

أحدث األفالم - يؤدي الممثل االسكوتلندي ذو السبعة 
وثالثين عام دور البروفيسور تشارلز إكزيفير في فيلم 

األبطال الخارقين األمريكي رجال-إكس: نهاية العالم الذي 
يبدأ عرضه هذا الشهر.

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

اليوم
22 مايو، 

1859

ولد السير آرثر كونان 
دويل في هذا اليوم 

في إدنبرة، اسكتلندا، 
وهو الكاتب المبدع الذي 

ابتكر سلسلة روايات 
المحقق الخيالي شرلوك 

هولمز. وقد ظهر رجل 
التحري األسطوري في 
60 رواية بدءًا بـ دراسة 
باللون القرمزي أولى 

الروايات التي تم نشرها 
عام 1887. درس دويل 

الطب وعمل كمسؤوٍل 
طبي على متن باخرة 

قبل أن يتوجه نحو 
التفرغ للكتابة.

تطبيقات 
السفر 

تريب-كيس 
)TripCase( تطبيق 

إلدارة تفاصيل السفر، 
مثالي لكثيري األسفار 

يتيح تنظيم وإدارة كافة 
مراحل السفر، بما في 
ذك معلومات الرحلة 

وحجوزات الفندق وسيارة 
األجرة، في مكان واحد.

 والدة آرثر كونان 
 دويل 

وقفة في مدينة: الكويت
12 ساعة

طعام
البوم

يوفر مطعم البوم في 
فندق راديسون بلو 

الكويت تجربة تراثية في 
تناول وجبة شهية على 

متن مركب شراعي عربي 
تقليدي )الداو(، ويقدم 
مجموعًة من  مأكوالت 

البحر وشرائح اللحم.

زيارة
أبراج الكويت 

تعتبر أبراج الكويت 
رمزًا للهوية الوطنية 

وتضم المجموعة ثالثة 
أبراج رفيعة، ويبلغ ارتفاع 

الكرة الكاشفة 123 متر 
ويوفر مناظر بـ360 درجة 

للمعالم المحيطة 
باألبراج والمدينة. 

تسوق 
سوق المباركية

مازال السوق العربي 
التراثي في قلب العاصمة 

الكويتية يحتفظ بسحر 
 الماضي، وتتنافس 

 المحالت الصغيرة في 
عرض التوابل والفواكه 

المجففة والزيوت الطبيعية 
والعطور العربية.

نشاط 
الجزيرة الخضراء

جزيرة صناعية بمساحة 
785,000 متر مربع وهي 

مقصد سياحي يضم مسرح 
روماني في الهواء الطلق 

ومنشآت للرياضات المائية 
إلى جانب مختلف مرافق 

الترفيه والمالعب والمطاعم 
والمقاهي.
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فـعـالـيـات

جدول 
الفعاليات 

المكان: اسطنبول، تركيا
تنظم المهرجان مؤسسة اسطنبول للثقافة والفنون، وتقدم 

النسخة العشرين من المهرجان مجموعًة من المسرحيات والعروض 
الراقصة من تركيا وحول العالم، إضافًة إلى مجموعة من الفعاليات 

على هامش المهرجان. 
tiyatro.iksv.org

مهرجان اسطنبول المسرحي
9 – 15 مايو

المكان: أوتشيسار، 
تركيا

مهرجان ثقافي يقام 
في المحيط الفريد 

لكبدوكيا ويقدم 
مزيجًا من العروض 
الموسيقية والفن 

المعاصر وفنون 
الطهي باإلضافة 
إلى مجموعٍة من 

النشاطات في الهواء 
الطلق. 

cappadox.com

كابادوكس
19 - 22 مايو

المكان: مسقط، عمان
تقدم نجمة السوبرانو األلمانية الساحرة ديانا دامراو 
في دار األوبرا السلطانية في مسقط مجموعًة مختارة 
من األغنيات الفردية والثنائية من أهم مؤلفات األوبرا 
اإليطالية خالل القرن التاسع عشر.
www.rohmuscat.org.om

المكان: أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة
يحقق معرض ابوظبي الدولي للكتاب نموًا سريعًا 
ومضطردًا في العالم العربي، ويشارك أكثر من 1,181 دار 
نشر من 63 بلد في عرض أكثر من 500,000 كتاب. 
adbookfair.com

ديانا دامراو - حفل موسيقي
18 مايو

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
حتى 3 مايو

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
مايسترو موسيقى الترانس الهولندي أرمن فان بيورن المرشح 
لجائزة غرامي يقدم عرضه الموسيقي في مضمار ميدان كجزء 

من جولته العالمية أرمن أونلي إمبرايس
www.arminonlydubai.com

أرمن فان بيورن
20 مايو

المكان: راجستان، الهند
يقام المهرجان في محيط من التالل الخضراء والبحيرات في 
جبل آبو في محطة االصطياف الوحيدة في والية راجستان 
الصحراوية، وتقام الفعاليات الثقافية والترفيهية كسباق 
الخيل ومنافسات شد الحبل والرقصات الفلكلورية والعروض 
الموسيقية وسباقات الزوارق على بحيرة ناكي.
www.rajasthantourism.gov.in

مهرجان الصيف 
20 – 21 مايو

المكان: جميع أرجاء الهند
يحظى الدوري الهندي الممتاز بشعبية كبيرة في 
فئة دوري العشرين، وتشتد المنافسة في البطولة 
السنوية الغنية التي تشهد مشاركة ثمانية فرق تضم 
أفضل العبي الكريكت من حول العالم. 
www.iplt20.com

الدوري الهندي الممتاز
حتى 29 مايو

المكان: بيروت، 
لبنان

تقام فعاليات 
الدورة الثالثة عشر 

للمهرجان في 
الحديقة الرائعة 

لميدان سباق الخيل 
في بيروت، وتسلط 

األضواء في المعرض 
على الياسمين 

العربي. 
www.the-

gardenshow.
com

مهرجان الربيع ومعرض 
الحدائق 

24 - 28 مايو
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القائمة المختصرة
مقتطفات وأفكار وحقائق عن السفر والناس والتاريخ والفعاليات

بين بيكاسو وميرو، الشغف والشعر
بإمكان الزائر مشاهدة مجموعة من أرقى أعمال العمالقين االسبانيين: خوان ميرو وبابلو بيكاسو في هذا المعرض

\\ فـــعـــالـــيـــات
\\ لـــقـــطات
\\ خـــدمـــة 

\\ مـــقابـــلـــة

التقى ميرو بالفنان بيكاسو في باريس 
عام 1919، واستمر التواصل فيما بينهما 

منذ ذلك الحين.

يتم عرض 267 من األعمال الفنية تشمل 
أعماالً تمت استعارتها من مجموعات 

عالمية خاصة. 

يقام المعرض في أنيكس في برج 
خليفة بدبي، ويستمر حتى السابع 

عشر من شهر مايو.
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في هذا 
العدد

كييف  16
الفني  وتراثها  األوكرانية  للعاصمة  استطالع 

االجتماعية وحياتها  والتاريخي 

شانتينيكيتان    22
الشاعر واألديب  أرض  ثقافية في  عطلة 
رابندرانات طاغور األسطوري  الهندي 

جدول الفعاليات   6
من  مجموعة  لكم  اخترنا 
الشهر خالل  الفعاليات 

8  لقطات
وأفكار  مقتطفات 
السفر  عن  وحقائق 
والتاريخ  والناس 
والفعاليات

10  فنادق
من  مختارة  مجموعة 
الفنادق في قلب 
الحضري المحيط 

مقابلة   12
المصور  مع  لقاء 
ثالث اإلماراتي علي بن 

فعاليات فنية في    32
الشارقة
الفني  الحدث  عودة 
جديد من  اإلقليمي 

34  مقال
اإلسالمي     التراث  جذور 
لوالية كيرال في جنوب 
لهند ا
 
36  أخبار
والتطورات  األخبار  أحدث 
العربية  شركة  في 
للطيران

38  خرائط
سـفـر وجـهـات 
للـطـيـران الـعـربـيـة 

40  مركز اإلتصال
العربية  إتـصـال  مـراكـز 
الـعـالـم حـول  للطيران 

48 ساعة في ... كولومبو    26
العاصمة  معالم  الستكشاف  دليلكم 

سريعة زيارة  في  السريالنكية 



مـــــــجـــــــلـــــــة رحـــــــالت الــــــعــــــربـــــــيـــــــة للـــــــطـــــــيـــــــران   //   مــــــايــــــو 2016

متعة كبيرة في كييف 
 تعــرف العاصمــة األوكرانيــة بثقافتها الصاعدة 

وتعــدد مجــاالت المتعة والمغامــرة، والمقاهي أيضًا

ألوان كولومبو
اســتطالع للمدينة اآلســيوية النابضة بالحياة؛

تاريــخ وعمران وألذ المأكوالت
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