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Dear Readers,

This month, we take you to  city of Prague (page 22), 

the capital of the Czech Republic. We explore its fairy 

tale-like fortress, walk across its 660-year-old bridge 

and even visit the house where novelist Franz Kafka 

worked. We head to Goa (page 28) in India to trace 

its Arabic roots evident in its architecture and culture. 

Next, we move on to Beirut (page 32), Lebanon, with 

a mesmerising sunset, overlooking the iconic Pigeon 

Rocks. We end our adventure in Alexandria (page 38) in 

Egypt, and head straight to the spectacular Bibliotheca 

Alexandrina, the city’s historic library. We also admire its 

modern architectural marvels and try our hands at fishing 

too. 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!

Let Sharjah 
be your next  

adventure

Discover ancient fossils buried in desert sands, enjoy dune bashing, camel riding, 
trekking through the mountains, the list is endless. Find your way to Sharjah where 
adventures await.
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the short List

The festival signifies the victory of 
light over darkness, good over evil 
and knowledge over ignorance

It is traditionally celebrated by  
lighting candles and diyas or 
earthen oil lamps

People greet each other with ‘shubh 
Deepavali’ or ‘have an auspicious 
diwali’ and exchange gifts

diwALi, ALL over the worLd
Also known as the festival of lights, it will be celebrated on November 7, 2018
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eveNts

Where: Wattala, sri Lanka 
This musical event will bring together local ar-

tiste Sunil Perera (vocalist) and Sri Lankan band 

The Gypsies. 

www.event.lk

November 16

Early Christmas Night with Gypsies

Where: rann of Kutch, India
The picturesque white desert transforms into 

a fun ground filled with colours and festivities. 

Diverse local forms of art and centuries-old 

traditions are celebrated.  

www.rannutsav.com

November 1 onwards

Rann Utsav

Where: Ghent, Belgium 
The Velodrome in Ghent, also known as Kuipke, will 

once again be the arena for this event. Witness the 

best of track cycling along with a wide range of  

entertaining performances. 

visit.gent.be

November 13 - 18

Ghent 6 Track Cycling

Where: Istanbul, Turkey
Every edition of Istanbul Book Fair is attended 

by over half a million visitors. This year it 

celebrates 37 anniversary. 

www.tuyap.com.tr

November 10 - 18

37th International  
Istanbul Book Fair

November 20 - 29 

Cairo International 
Film Festival

Where: Cairo, Egypt
One of the oldest cultural events in Africa and the 

Middle East, it enjoys A status awarded to it by 

the Fédération Internationale des Associations 

de Producteurs de Films (FIAPF). It will be 

celebrating its 40th anniversary this year. 

www.ciff.org.eg

Where: Dubai, the uaE
Earlier won by golf veterans such as Rory McIlroy 

and Jon Rahm, this is one of the biggest events in 

the city’s sporting calendar. 

www.europeantour.com

November 15 - 18

DP World Tour Championship 2018

Where: Karachi, 
pakistan
This expo will 

provide a wide 

variety of ideas 

for every bride- 

and groom-to-be.  

With a wide range 

of products and 

services at their 

disposal, people 

will definitely be 

spoilt for choice.

www.twek.pk

November 4 - 5

The Wedding Expo

Where: sharjah, uaE
One of the largest book fairs in the world, SIBF 

is a must-visit literary fest. Japan is the Guest of 

Honour country for this years’s edition.

www.sibf.com

till November 10 

Sharjah International Book Fair
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sNApshot

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

Focus on

NEW RELEASE – Redmayne returns as Newt 

Scamander in Fantastic Beasts: The Crimes 

of Grindelwald. The ensemble starcast 

includes Johnny Depp and Jude Law.

ThE QUOTE – “Up there on the screen, we 

can all fly. But down here on earth, we need 

to be each other’s wings.”

TrIVIa – While 

studying at 

Eton College, he 

auditioned for the 

role of Tom Marvolo 

riddle in Harry 

Potter and the 

Chamber of Secrets 

(2002).

1
MINUTE

GUIDE TO

Focus on

2 Ways
to explore 

long  
bridges 

ANCIENT CITy OF 
SIGIRIyA IN SRI LANKA

Considered to be 

one of Sri Lanka’s 

most scenic sights, 

the ancient city 

of Sigiriya is a 

UNESCO World 

Heritage Site. Built 

by King Kassapa 

I (477–95), it is 

located on the top 

of a 180-m-high 

granite peak, 

called the Lion’s 

Rock. A series 

of galleries 

and staircases 

emerging from the 

mouth of a lion, 

constructed of 

bricks and plaster, 

provide access to 

the site.

Eddie Redmayne

Råbjerg Mile, Denmark
The Råbjerg Mile is one of Denmark’s most astounding 
natural phenomenon. Located 16 km from Skagen, this 
is an expanse of drifting sand dunes. It is believed that 
this dune was formed at the west coast (Råbjerg Stene) 
in the 16th century during the great sand migration. The 
dune continues to migrate northeast towards Kattegat 
at a rate of more than 15 m every year. As they move, 
the dunes leave a moist layer of sand. 

The yangzi River 

Bridge, one of the 

longest in China, 

is a double-decker 

bridge. It has a 

4500-m-long road 

on top and a train 

line below.

1

Opened in 1903, 

this is the is the 

second longest 

bridge in the city. 

Constructed over 

the river neva, it 

stretches for 

582 meters.

2
TRINITy BRIDGE  
ST PETERSBuRG, 

RuSSIA

yANGzI RIVER 
BRIDGE, CHINA 
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12 hours

Day IN 
HIsTORy
November 18, 

1928

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

It was 90 years 

ago on this date 

that Walt Disney’s 

most iconic cartoon 

character, Mickey 

Mouse made his first 

big screen appear-

ance in an animated  

short film titled 

Steamboat Willie. 

Written, directed, 

produced and 

voiced by Disney, it 

is the first cartoon 

from Walt Disney 

Studios with a back-

ground score, which 

was composed by 

Wilfred Jackson and 

Bert Lewis.

MICKEy MOuSE’S  
FILM DEBuT

TravEL app
Duolingo 

This app helps you 

convert currencies 

easily during 

overseas trips. Its 

features allow you 

to access live 

exchange rates, 

currency charts and 

calculate prices. 

It supports over 

100 currencies and 

operates on both 

android and iOS 

platforms.

THE rEaD
Land of the 
Living by 
Georgina 

Hardingm, a 
lyrical novel 

about love and 
memory, releases 
on November 1.

MUSIC PLAYLIST British singer-songwriter and member of 

the popular rock band Dire Straits, Mark Knopfler is set to 

release his ninth solo studio album titled Down the road 

Wherever on November 16. This 14-track album is a follow-up 

to his 2015 hit album Tracker. 

City Stopover: Ephesus
SEE

Library of Celsus. 

Built in 2nd century 

AD it has been 

extensively restored 

to adhere to the 

original complex. 

The Celsus was the 

third largest library 

in the ancient world. 

EAT 

Yavus’s Place. Well 

liked by both Turks 

and travellers, it 

serves authentic 

Turkish dish like 

Tatil gozleme 

accompanied by 

Turkish music which 

sets the ambience.

RELAX 

Black Sheeo 

Carpets. As you 

shop for a unique 

rug for your living 

room, you can 

also enjoy quality 

service. Enjoy 

apple tea as you 

make your pick.

EXPERIENCE 

Ephesus Museum.

The exquisitely 

carved statue of 

Artemis and the 

famous Gladiator 

room make for 

an unforgettable 

experience in this 

famous museum.

sNApshot
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room serviCe

ON a hIGh PITCh
Have a memorable stay at these stunning music-inspired hotels during 
your next vacation

ALL MuSiC HotELS AND HoStELS

MOSCOW, RuSSIA

Comfortable and cozy, the All Music Hotels 

and Hostels is perfect for those travelling in 

groups. It offers spacious dorm rooms named 

after musical icons such as ABBA, Enigma, The 

Beatles and Madonna. This quaint property, 

offering mouthwatering cuisine and rest zones, 

is located close to popular landmarks such as 

the Red Square and the Hermitage Garden.

12/14, Moscow, Russia 

T: +7 (499) 553-81-01

www.allmusichotels.ru

Music on 
your mind

Top notes

Off the 
charts

JAz iN tHE CitY HotEL

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

The quirky Jaz in the City Hotel embodies the Dutch spirit 

of gezelligheid (companionship). The property boasts 164 

In-Tune Rooms, 36 Bassline Rooms and 11 Suites - a haven 

for any music enthusiast. The excellent sound system in the 

rooms hit all the right notes, taking the experience several 

notches higher. Patrons can taste delectable local cuisine at 

property’s restaurant and unwind at its luxurious spa.

De Passage 90, 1101 AX Amsterdam–zuidoost

T: +31 (0)20 2105800 

www.jaz-hotel.com

tHE YANGtzE BoutiquE SHANGHAi

SHANGHAI, CHINA

Believed to be the room where the popular 

song Rose Rose, I love you by Frankie Laine was 

conceived, the Rose Suite at The yangtze Boutique 

Shanghai features classic Art Deco elements. The 

premium room, designed like an apartment, boasts 

living and dining areas, a pantry, a marble washroom 

and a terrace. One of the most sought-after rooms 

in the property, it is furnished with a king size bed, a 

work desk, an iPod dock and LCD television. 

740 Hankou Road, People’s Square, Shanghai 

T: +86 21 6080 0800

www.theyangtzehotel.com



iNterview

It is rare for an artist to wow the 

audience in a debut exhibition, but 

Bangladeshi photographer-artist 

Manir Mrittik achieved just that when 

he recently showed a set of what he 

calls ‘photo tapestries’ at a recent 

exhibition at New Delhi’s Akar Prakar 

gallery. Mrittik is being hailed as one 

of the most dynamic, young names 

on the Bangladeshi art scene, and the 

43-year-old amusingly recalls that 

as a young boy he would roam the 

streets of Narayangonj, where he was 

born, and it was street art that ignited 

in him the interest to pursue arts.

» When and how did you come 

across the concept of portraiture?

When I started my journey in the 

world of art, this concept caught 

my interest, mainly because of the 

fact that in this art form an artist can 

capture much more of the character 

in the portrait than just the face. It 

was while I was pursuing my post 

graduation at the University of 

Chittagong, Bangladesh, that I was 

introduced to photography as an 

art practice. 

» Did the advent of technology add 

to your work?

As a matter of fact, it did. Computers 

and digital media paved the way for 

my ideas to take wings. 

» How would you describe your 

artistic vision? 

The central idea of my work stems 

from the notion of the relationship 

between the body and soul, material 

and immaterial, physical and spiritual 

thought processes within me. I enjoy 

exploring beauty in human life as a 

part of nature and presenting it in a 

dream-like manner.

» What are photo tapestries?

Tapestries are traditionally created 

from fabrics but I use photography 

and archival papers as my medium. 

My primary interest is in creating a 

dialogue with master painters. I am 

interested in the aura of western art 

and classical paintings. But to create 

invisible connections and make these 

works personal, I put myself and my 

dear ones inside these masterpieces. 

» What are you inspired by?

Classical masters of art inspire me but 

I follow my instincts and create what 

I feel. Colour and nature are the most 

exciting muses for me. Everything in 

nature is a million times more creative 

than any artwork I have ever seen. 

years of running after pleasure and 

instant gratification have dulled our 

very souls. We have traded simplicity 

for complexity, clean air for smog 

and machines for spirit. We have 

corrupted the soil we tread, the 

air we breathe and the water we 

drink. The consequences are here 

now, cutting holes into the very 

environment that surrounds us. There 

is no real line that separates us from 

nature. We were born from nature, 

we are a part of nature and we live in 

nature. But strangely, we forget that 

link sometimes. 

Inset: Manir Mrittik; Opposite page: 
Various works by the artist

TaPESTRIES OF NaTURE
Bangladeshi photographer-artist Manir Mrittik believes that photography 

is like a quick drawing done in a short span of time

teXt BY pooNAm GoeL
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A mud volcano typically does 
not grow to a height of more 
than 700 metres

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

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

mud voLCANoes, AzerBAiJAN

1 2 3
These are formed when underground gas finds its way to the surface through layers of mud
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With a fairy tale-like fortress, a graffiti wall dedicated to 
musician John Lennon and a 660-year-old bridge,

Prague surprises you at every turn

CzEChS 
Pride of the

teXt BY mALLikA BAJAJ
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Walking into Prague’s Old Town, or 

Staré Mesto as it is locally called, is 

like being enveloped in a warm hug. 

It’s fuzzy, comfortable and melts your 

heart. I had never quite understood 

what famous German author Franz 

Kafka meant when he said, “Prague 

doesn’t let go…this old crone has 

claws…”. But as I witness the beauty of 

this city unfold in front of me, I begin 

to comprehend what he was trying to 

say. This city is what picture postcards 

are made of.

I amble among the imposing 

Renaissance buildings in the Old Town 

while gorging on a chimney cake (a 

delectable sweet treat served in a 

cone) loaded with soft serve. It is said 

that this historical part of the city was 

founded in the 12th century. I notice 

the architectural marvels that dot 

the square – the Church of Our Lady 

before Týn, the Church of St Nicholas 

built in the Baroque style, the Rococo 

Kinský Palace and the House at the 

Stone Bell. Located at one end of the 

square is the Jan Hus Monument and 

as I stand under its impressive statue, 

I overhear a tourist guide, “Renowned 

Czech sculptor Ladislav Šaloun built 

this stone-and-bronze monument. 

It is considered to be one of the 

finest examples of Art Nouveau and 

Symbolist art.”

My attention is diverted by a 

collective murmur. Curious, I follow the 

sound and reach the Old Town Hall. 

And I am stunned. The Astronomical 

Clock that decorates the front facade 

of the town hall is a mechanical wonder. 

Growing up on fancy chronographs 

and more recently, digital watches, 

this structure is magical! This 

horologe was built in 1410 and is the 

most popular feature of the building. 

It is believed that the mechanisms of 

the clock was put together by Mikuláš 

of Kadan, a clockmaker. But according 

disCover

to history, the idea was not his. Local 

lore say that the original designs were 

made by a professor of Mathematics 

and Astronomy named  Jan Šindela. 

All these information rush out my 

mind the instant the clock strikes 

11 am. The 12 apostles adorning the 

church start to move to the rhythm of 

the ringing bells and the crowing of a 

cockerel, that appears above the clock 

face. A hush falls as everyone watches 

spellbound, almost hypnotised. One 

has to see it to truly appreciate it. 

This 45-second act recurs every hour, 

between 9 am and 11 pm.

Next on my ‘must-see’ list is the 

Lennon Wall. I ask my around and am 

directed to the other part of the city, 

Opening page: An overview of the city; 
Opposite page top: St Nicholas Church; 
Opposite page bottom: A part of the 
Old Town Hall with the Astronomical 
Clock; This page top: A traditional folk 
performance; This page bottom: Musicians 
on the Charles Bridge
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across the Charles Bridge. But no one 

tells me that I am to pass the Apple 

Museum on my way to the bridge. 

Dedicated to Steve Jobs, the founder 

of Apple, it is one of the largest 

private collection of Apple products 

in the world.

I meander across the 660-year-

old Charles Bridge – making my way 

through a multitude of hawkers, street 

musicians playing melodious tunes, 

and locals and fellow tourists. Around 

me, lining the parapet on both sides, 

are Baroque statues. If you are like me, 

forever chasing the sunrise, there is no 

better place to catch a spectacular 

one than from this bridge. Sans the 

crowd and the din, the bridge paints 

a spectacular picture in the wee hours 

of the morning.

 A four-minute-walk from the bridge 

and I reach the Lennon Wall. Named 

after the former member of the iconic 

rock band The Beatles, this is one of 

This page: Interior of the Spanish 
Synagogue; Opposite page top: Graffiti on 
the Lennon Wall; Opposite page bottom: 
Chimney cake 

the city’s most photographed spots. 

What stared off as a wall that the 

locals used as a canvas for posting 

their love notes, has today turned 

into a tourist attraction. It appears as 

a vibrant screen filled with images of 

the singer and lyrics from his songs.

It is popularly said that if you come 

to Prague and not visit its castle, it is 

the same as never having visited the 

city in the first place. I want to explore 

this fairy tale-like fortress not only 

because of its fascinating collection 

of historic buildings, museums and 

galleries that house some of the 

country’s greatest artistic and cultural 

treasures, but also because in one of 

the lanes in its grounds is located the 

house where Franz Kafka worked. A 

few minutes into the compounds and I 

realise the sheer vastness of the place. 

The Lennon Wall is one of 
the most photographed areas 

in Prague

disCover

WhaT TO EaT
•  LEVITATE RESTAuRANT
    One of Prague’s hidden treats, 

this experiential gastronomy 
restaurant combines Asian 
traditions with Nordic flavours, 
using local ingredients.

•  CAFé SAVOy
    This quaint cafe serves 

delectable European cuisine. It 
offers a Viennese-style menu 
of hearty soups, salads, roast 
meats and schnitzels along 
with a wide range of breakfast 
options including an American 
breakfast and eggs cooked six 
different ways.

If you truly want to satiate your desire 

to take in the magnificence of the 

castle in its entirety – dedicate at least 

half a day to it. 

As for me, I decide to skip the 

touristy trip and head straight to the 

author’s home. I step into Golden 

Lane, a tiny cobble-stoned pathway, 

and have no trouble finding my way to 

House Number 22. Although there is 

nothing to see except a bright yellow 

wall and a green wooden door, the 

bibliophile in me is content. 

I buy a Russian Matryoshka doll 

from one of the many kiosks selling 

knick knacks and local curios. As I 

open the dolls one after the other, 

I realise that the city is similar to the 

toy. There are many layers to the city 

– its architecture, history, cuisine and 

art – and every one of them deserve 

to be explored. Sitting by the  Vltava 

river, with the sun setting in the 

horizon, I promise to visit this magical 

city again. 

From december 11, 
2018, Air ArAbiA will 
Fly Five times A week 
From shArjAh to 
PrAgue 
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Goa is popularly known for its Portuguese roots but did you 
know that the place is also steeped in Arabian traditions? 
Discover the Arab influences evident in the architecture, 

linguistics and culture of this vibrant beach town

aRaB CONNECT
Goa’s
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I live out of a suitcase. As a travel 

writer, it is a simple fact of life. So 

while a vacationer may seek out 

adventure and the exotic; after being 

out on the road for far too long, my 

first sign of homesickness is when 

I seek out familiarity. Like checking 

in to the predictable hospitality of a 

luxury hotel group, over the quirky 

ambience of a boutique hotel, or 

ticking off my shopping list at a mall 

rather than discovering little finds 

at the local market.

Which is why it is exasperating to 

learn that there are no malls in Goa 

except two. There’s Caculo mall, in 

Goa’s capital Panaji, and Mall de Goa at 

Porvorim, which is where I am at right 

now. I’m surprised that what is touted as 

Goa’s biggest mall is actually quite small 

by international standards. But what 

surprises me is the two young boys 

standing nearby, conversing in Arabic!

It’s only when their parents join them 

that I’m able to discern their background. 

Many Goans leave their hometowns and 

migrate to the Middle East in search of 

better career opportunities, a lucrative 

pay cheque or for the snob appeal of 

living abroad. The boys I bumped into 

were from Dubai, visiting their ancestral 

home during their vacations, after 

The names of a few of Goa’s 
beaches such as arambol or 

anjuna have arabic phonetics
having grown up in the Gulf. It isn’t 

unusual to hire a cab driver in Goa who 

is fluent in Arabic either, since many of 

them were previously employed in the 

Middle East before returning home.

That evening, I dine at a reverie, 

a dinner-only luxury restaurant that 

serves its thoughtfully-curated menu 

in a dreamy sequence of ‘food as art’ 

installations. The co-owner, a vivacious 

chef named Aakritee Sinh reminds me 

that Sinquerim’s Fort Aguada was first 

converted into Goa’s first luxury hotel in 

the Taj Hotel Group’s portfolio (where 

she once worked) in 1974. 

While the Portuguese influences 

are obvious in Goa — in the erstwhile 

colony’s stately architecture, the culture 

and the cuisine, it is a common misnomer 

that Goa flourished as a trade port 

under the Portuguese rule. Connected 

by the Arabian Sea and under the 

patronage of Goa’s Sultan Adil Shah of 

Bijapur in 8 AD, Goa’s street markets 

were overflowing with spices from 

Malaya, pearls and corals from Bahrain, 

porcelain from the Silk Route and 

velvet from Portugal; stocked by Arab 

merchant traders. Arabian horses were 

in great demand in the subcontinent’s 

princely states that preferred Persian 

horses over other pedigrees, which 

were imported into the country via Goa.  

Subodh Kerkar, the curator of the 

Museum of Goa narrates an ode to 

the horse breed in an artwork called 

‘El Khamsa’ that is shaped like a giant 

horse shoe at the premise, accompanied 

by a note of description: “There is a 

wonderful story about horses, which 

involves Prophet Mohammad. The 

Prophet was a lover of horses. It is 
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believed that once after the day’s work, 

he ordered his horses to drink water at 

an oasis. The horses ran forward but 

before they could even take a sip the 

Prophet blew his horn and summoned 

them back. The horses were too thirsty, 

however, and it is said that only five of 

them obeyed the command. The Arabs 

believe that these five horses are the 

ancestors of the great Arabian breed.  

El Khamsa in Arabic means ‘The Five’.” 

Then I have lunch with celebrity chef 

Cyrus Todiwala and his wife Pervin, who 

lived in Goa before moving to the United 

Kingdom in 1991 to redefine the British 

food scene. Cyrus has been knighted by 

the Queen of England, for enriching the 

UK’s bland cuisine with authentic Indian 

flavours. His Café Spice Namasté, Mr. 

Todiwala’s Kitchen and The Park Café 

are all accolade winners in London. In 

fact, he even curated Queen Elizabeth 

II’s and King Philip’s Diamond Jubilee 

celebratory luncheon. An encyclopedia 

of food history, he tells me it was the 

Egyptians who first commissioned the 

Arab Jews to sail to South India to 

procure turmeric, a vital ingredient in 

the mummification process.

At sunset, I grab a few drinks at 

Soho, the newly-opened watering 

hole at Fontainhas, the city’s oldest 

Latin quarter. I am joined by Raya 

Shankhwalker, the designer of the 

pub and an architectural activist 

campaigning to protect Goa’s several 

heritage buildings. Raya talks about 

the syncretic influences of the Hindu 

temples in the Ponda temple cluster, 

which integrate aspects of Portuguese 

and Islamic architecture. As you explore 

Ponda’s many temples, you can’t ignore 

the dome-shaped roofs and intricate jali 

latticework - characteristic of mosques 

and palaces in the Middle East.

Speaking of mosques, Goa’s mosques  

blend in beautifully with the verdant 

landscapes and have adapted to the 

city’s design vernacular. I am a great fan 

of Islamic gardens and architecture —

the design sensibilities are both intricate 

and intelligent. I would  recommend 

a visit to Namazgarh and the Surla 

Taar in Bicholim or the Safa Masjid 

in Ponda. Most importantly, they are 

the revered places of worship for the 

Nawayathi Muslims, many of whom are 

descendants of the Arab traders who 

stayed back in India and even speak 

a dialect of Urdu that is generously 

peppered with Konkani. In fact, Konkani 

has many loanwords borrowed from 

French, Portuguese and Arabic. The 

names of a few of Goa’s beaches such 

as Arambol or Anjuna have Arabic 

phonetics too. 

While in the rest of India, we either say 

‘namasté’ or shake hands as a gesture 

of greetings, Goans first shake your 

hands and then promptly touch their 

right hands to their hearts - yet another 

Middle Eastern tradition borrowed and 

prevalent here. This is one of the most 

heartwarming ways an Arab can greet 

you, which also means that they truly 

appreciate your presence. 

Opening page: A fisherman at a beach in 
Goa; Opposite page: Colourful stilt 
houses on Palolem Beach; This page top: 
Remains of an old church in Old Goa; 
This page bottom: A night market in Goa
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This up-scale 
1960s hotel 
located 10 km 
from Beirut-
Rafic Hariri 
International 

Airport boasts 
laid-back rooms 
with wooden 
floors, free Wi-
Fi and satellite 
TV, safes and 

provisions for 
making tea 
and coffee. 
They also have 
one and two 
bedroom suites. 

LANCAStEr PLAzA BEirut

LE CoMMoDorE HotEL

48 hours in
Beirut

eXpLore

WhERE TO STay

Lebanon’s capital wraps history, art, gastronomy, culture, 
and natural beauty in a fashionable package, and lets 

visitors savour each at leisure

Beirut is a modern city boasting state-of-the-art infrastructure and donning 

a cosmopolitan vibe. But the city is also steeped in mythology. According to 

legend, it was built as an ode to Goddess Berout by her husband, God EI. He 

offered the city to Poseidon, the Greek God of the seas, and the Cabeiri (also 

called Cabiri), a group of gods who looked out for seafarers, in order to protect 

it. Therefore, it is no wonder that a walk through this gorgeous city makes one 

feel like it’s truly blessed from above! Over the course of 4,000 years, Beirut 

has been home to a number of civilisations including the Canaanites, Greeks, 

Romans, Byzantines, Ottomans and French — proof of which can be found 

at several points in the city. During World War I, under orders by the Turkish 

governor, Azmi Pasha, Beirut was rebuilt by incorporating oriental architectural 

elements, Mediterranean flair and refined European design aesthetic. 

Overlooking the 
Mediterranean 
Sea, this 
upscale hotel 
features marble 

bathrooms and 
floor-to-ceiling 
windows, the 
modern rooms 
offer flat-screen 

TVs, tea and 
coffee makers 
and safes. Suites 
have separate 
living/dining 
rooms and 
boasts balconies.
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Begin your sojourn in the city at the 

National Museum of Beirut. Considered 

to be one of the most prestigious 

museums in the Middle East, it houses 

a stellar exhibit of Lebanese antiques. 

Built in the 1930s, it is truly the centre 

for culture in the city. A few displays 

that should not be missed here include 

Phoenician gilded bronze figurines from 

Byblos, a human-faced Phoenician 

sarcophagi, a frescoed Roman tomb, 

Byzantine mosaics, pots from the 

Chalcolithic (a period between the 

4th and 3rd millennia BC) era and 

mummies. From here, make your way 

to the Martyr’s Square (also known as 

the canons’ square or the Burj square) 

that was constructed in the memory of 

Lebanese martyrs. Close to this  spot 

is the Mohammed Al Amin Mosque, 

a stunning example of Ottoman 

dAY 1

Opening page: An aerial view of Beirut; 
Opposite page top: The Beirut promenade; 
Opposite page bottom: People playing 
chess at Beirut’s corniche; This page: 
The Pigeon Rocks

The souk 
el Tayeb is 
Lebanon’s 

first farmer’s 
market 

situated in 
Beirut

eXpLore

architecture with yellow stones and a 

blue cupola (dome) with four minarets. 

A busy morning leads to a hearty 

lunch. Combine your meal with a 

museum tour at the restaurant inside 

the Sursock Museum serving refreshing 

Mediterranean fare. The menu spans 

falafels, tarts, mezzes and delicacies 

inspired by Lebanese, Italian and Iranian 

cuisines. After lunch, explore the exhibits 

of the museum, which is housed in the 

villa of renowned art collector Nicolas 

Sursock, who hailed from one of the elite 

families of Beirut. Built in 1912, it flaunts 

an eclectic array of work by local and 

international artists, painters, sculptors 

and photographers. From here, a short 

walk will lead you to the French-inspired 

Nejmeh Square. It features an iconic 

clock tower, which was installed in 1933. 

It’s a great place to click pictures. The 

square exhibits design and architectural 

influences from France and the Orient.

Head to the Pigeon Rocks, an imposing 

limestone outcrop that appear to rise 

from the Mediterranean waters like 

two sentinels. Watch the sunset, click 

selfies or relax at one of the cafés 

dotting Beirut’s sea-facing promenade. 

A good place for dinner here is Rue 

Hamra street, with plenty of restaurants 

to choose from. Relish a traditional 

Lebanese spread at T-Marbouta post 

which, you can explore this fashionable 

district. 

dAY 2

Kick-start your day with a visit to the 

famed Souk el Tayeb, Lebanon’s first 

farmer’s market situated in Beirut. The 

market 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. Walk along the rows 

of stalls offering an array of ready-to-

eat food and raw products. 
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WhaT TO SEE
FurN EL-HAYEk
The Furn el-Hayek district 
features many old buildings 
which reflect the richness 
of Lebanese architecture 
in the early decades of 
the 20th century.

ALLENBi-FoSH
The 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.

tHE roMAN BAtHS GArDEN
This garden that is dotted 
with waterfalls and terraces, 
embellishes the Roman thermal 
baths. The garden hosts open 
air festivals and musical shows.

Opposite page top: Eateries at Place 
d’Etoile neighbourhood; Opposite page 
bottom: A traditional Lebanese spread; 
This page top: Interior of the Mohammad 
Al Amin Mosque; This page bottom: A 
flight of vibrant stairs in Beirut

Spend a leisurely afternoon by the 

sea! Zaitunay Bay, built along the 

Beirut Marina and spanning 2,000 

sq m, offers a mix of entertainment, 

shopping and dining options all-year 

round. Events and activities spanning 

the arts, gastronomy and water sports 

along with children’s programmes are 

planned for different seasons. Wrap up 

your morning by visiting the Grand al 

Omari Mosque. It is the largest mosque 

in the city and was constructed on the 

remains of Roman thermal baths. 

End your trip in the city at the Aïshti 

Foundation – an urban space that houses 

fashion boutiques and a bookshop 

along with restaurants and cafés. The 

building itself is an embodiment of 

art conceived by British-Ghanaian 

architect David Adjaye. One section of 

this building is dedicated to a museum 

of contemporary art, the most striking 

exhibit of which is that of Lebanese 

businessman Tony Salamé’s prestigious 

collection of contemporary art and 

sculptures. A day filled with historical 

ruins and a modern entertainment 

plaza makes for the perfect end to a 

city like Beirut which blends the old and 

new so beautifully. 

Air ArAbiA Flies 14 
times A week From 
shArjAh to beirut 
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Discover modern architectural marvels, catch some
 Mediterranean fish and take a tour of an ancient library in this

 stunning Egyptian city

alExaNDRIa

teXt BY kAtheriNe BeCkett

The charms of
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Albert Einstein had once said: “The only 

thing that you absolutely have to know, 

is the location of the library”. Although I 

never took a liking to science, these words 

have always stayed with me. I follow it in 

every new destination I visit. Needless to 

say, nothing satiates the bibliophile in me 

better. And what excited me most about 

my trip to Alexandria was its library – 

the grand Bibliotheca Alexandrina. The 

tingling sensation I had at the tip of my 

fingers and toes as I took a three-hour 

drive to the beautiful city from Egypt’s 

capital, Cairo, was completely justified.

My first stop, quite naturally, was the 

library. Opened in 2002, it is everything 

a bookworm’s dream is made of – a 

jaw-dropping main reading room that 

can accommodate a few million books 

and hundreds of readers. This library is 

dedicated to the spirit of openness and 

the repute of the original Bibliotheca 

Alexandrina, the city’s ancient library, 

considered one of the most revered 

classical institutions in the world. The 

building that houses the library also 

accommodates a planetarium, a science 

centre, several academic research 

centres and a number of institutions 

catering to various academic disciplines. 

WhERE TO STay
Sheraton Montazah Hotel: 
Conveniently located less 
than a kilometre from the 
Montazah Palace and Gardens 
in Alexandria, the Sheraton 
Montazah Hotel is a great 
place to enjoy a pleasant and 
memorable stay in the Northern 
Coast capital of Egypt. 

Four Seasons Alexandria at San 
Stefano: Boasting 118 rooms 
and 31 suites, the Four Seasons 
Alexandria at San Stefano is one 
of the most luxurious hotels in 
Alexandria. The main attraction 
of the hotel is its infinity outdoor 
pool, overlooking the sea. 

Hilton Alexandria Green 
Plaza: Located 10 minutes 
from the airport, the Hilton 
Alexandria Green Plaza serves 
as an excellent destination 
for business trips. A stay here 
will give you the opportunity 
to explore a wide range of 
activities, beginning with a 
bounty of shopping at the 360 
shops of the Green Plaza Mall. 

WhaT TO DO
Visit the Royal Jewellery 
Museum, housed in an 
exquisitely decorated villa 
that formerly belonged 
to the Egyptian monarch 
King Farouk’s first wife. The 
museum has on display a 
great collection of artefacts 
that belonged to the royal 
family.

Explore the Qaitbay Maritime 
Museum, located inside the 
Qaitbay Fort. See relics from 
the Roman sea battles and 
the Napoleonic wars in which 
the fort was bombarded. 
There is also an interesting 
collection of sea creatures.

Opening Page: View of Alexandria harbour, 
buildings; Opposite Page Top: The iconic 
Stanley Bridge; Bottom: Black-yellow 
taxi cars; Left: Multicoloured mosaic of 
Bibliotheca Alexandrina’s new building

If you are a true lover of books and 

are curious to know about the history of 

Egypt, take your time to explore every 

nook and cranny of this library. And 

given its sheer size and volume of books 

– you might want to dedicate an entire 

day to it, if not more. 

Any true-blue traveller would tell you 

that it is only when you avail the local 

transport that you really feel the pulse of 

the city. And in Alexandria, opt for a ride 

in one of the bright yellow taxis. I availed 

one to take me to Pompey’s Pillar. Do not 

be misled by the name – this 25-m-high 

red granite column has nothing to do 

with the Roman leader Pompey. It was 

believed to have been built to honour 

Diocletain, a Roman emperor. The 

column rises out of the sparse ruins of 

the Temple of Serapeum, a magnificent 

structure that is said to have stood here 

in ancient times.

My next stop was Teatro Eskendria, 

a cultural hub located in the centre of 

downtown Alexandria. In all my travels I 

eXperieNCe
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have come to realise that very few things 

can enrich a city more than its culture and 

arts and this centre did not disappoint 

me. A gallery here, displaying traditional 

Egyptian handicrafts, intrigued me. 

So did the adjacent  rehearsing-cum-

recording studio. I came to know from 

the owners that on certain days, they 

open their doors to cultural performers, 

screen films and even host live shows. 

To visit a city and not indulge in one 

activity it is known for, is a shame. And 

trying my hands at fishing was no less 

than an feat. A fishing rod in hand I 

waited patiently at the fishing harbour 

in Abu Qir. I did manage to pull out a 

sole but I was told that on lucky days, 

one can also catch a wide variety of fish 

including the grey and red mullet, and 

bass. Had I not agreed to go fishing, I 

would not have never known the bitter-

sweet joy of landing a catch! A new 

destination comes with a new cuisine and 

I was advised by people in the know to 

positively try the famous samak mashwi 
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(grilled fish). A spicy succulent delicacy 

bursting with bold flavours. This was one 

of the highlights of my visit to Alexandria. 

Any traveller worth his salt would 

tell you that one of the best ways to 

familiarise yourself with the city and gain 

an insight into its glorious history is at a 

museum and that was where I headed 

next. The Alexandria National Museum, 

spread over three floors, is a  true gem. 

It is housed in the Al-Saad Bassili Pasha 

Palace and displays artefacts from the 

four main ages of Egypt – Ancient, Greco-

Roman, Coptic and Islamic. These apart, 

there is also an array of  modern exhibits 

such as royal jewels and a notable 

collection of antique coins. Photography 

is allowed under supervision and one 

has to obtain permission for professional 

cameras. 

One stop I could not leave unchecked 

on my to-see list was the Stanley Bridge. 

With the endless azure blue waters of 

the Mediterranean Sea on one side and 

the Stanley beach on the other, the 

bridge was the perfect vantage point 

from where I was able to capture a 

panoramic view of Alexandria’s seafront. 

The 400-m-long bridge, I was told, 

is an example of a modern Egyptian 

monument and here, you can either walk 

the length of the bridge, sample some 

sumptuous food at the nearby cafés, 

observe old men indulging in a game of 

backgammon or do all of this together!

This was where I wrapped up my 

whirlwind tour of this spectacular city, 

doing what I love best – catching a sunset. 

I believe that a sunset and a sunrise can 

say a lot about a place – perhaps a reason 

why I seek to catch either, wherever I go. 

And as the last rays of the Alexandrian 

sun set the horizon ablaze, I realised that 

this city, with its history and deep-rooted 

traditions, is one of Egypt’s most vibrant 

havens, full of interesting anecdotes. And 

I could not wait to come back again. 

Opposite page left: Ancient Egyptian 
family statue; Opposite Page right: 
Low angle view of chandelier at El-
Mursi Abul Abbas Mosque; This page top: 
The crowded Karmouz avenue; This page 
bottom: Shore of Mediterranean sea, 
Corniche avenue

The alexandria National 
Museum, spread over three 

floors, is a  true gem

Air ArAbiA Flies 
10 times A week 
From shArjAh to 
AlexAndriA
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Air ArAbiA celebrAtes 15 yeArs of
 successful operAtions 

Air Arabia has experienced solid 

and sustained growth since the 

launch of its first flight in 28 October 

2003; when the carrier introduced 

a new way of taking flight for the 

Arab world. From the earliest days 

of serving just five routes with two 

aircraft, the airline has grown to 

currently serving over 155 routes 

from multiple hubs spread across 

the UAE, Morocco and Egypt, served 

by a fleet of 53 aircraft, with plans 

for further expansion in 2019. More 

importantly, Air Arabia Group has 

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest 

low-cost carrier (LCC), celebrated 

15 years of successful operations 

which transformed the air travel 

industry in the wider MENA region 

by unveiling a new brand identity 

that is reflective of its innovative 

forward-looking and international 

approach.

Full new brand exposure will be 

made available in Nawars upcoming 

edition so watch out!

grown to become a leading publicly 

listed company consisting of airlines 

and businesses providing travel and 

tourism services across the globe.

Setting new benchmark in 

operational excellence, innovation 

and profitability, Air Arabia’s new 

brand identity grows from the idea 

“Now, more than ever” reflecting 

Air Arabia’s ambitious, customer 

relevant and eager personality while 

positioned to provide customers 

with true value and accessible air 

travel options.

15 years of redefining value air travel

• First airline to introduce the 

concept of low cost air travel to 

the Middle East & North Africa 

region.

• Achieving financial breakeven 

point in the first year of 

operations.

• First airline in the Arab world to 

become publicly listed with its 

shares traded in the stock market.

• World’s best utilizer of an 

Airbus A320 fleet with highest 

operational reliability.

• Four hubs strategically located 

in the UAE, Morocco & Egypt 

connecting the Arab world with 

Asia, Africa & Europe.

• Serving over 150 routes – 

welcomed over 80 million 

passenger to date – fleet of 53 

new aircraft.

• Contributing to the region’s 

aviation infrastructure growth 

through investments in 

sustainable projects such as flight 

academy, in-house maintenance 

hangar and flight simulators.

• From humble beginnings to a 

holding group that consists of 

airlines and companies offering 

travel & tourism services across 

the globe.

• Voted best managed company 

in Middle East aviation by 

Euromoney and among the 

world’s most profitable airlines.

• Home of “Charity Cloud”, an 

award winning corporate 

social responsibility program 

for sustainable development 

currently building and operating 

over 15 schools and clinics across 

the region.

CorporAte News
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HIGHLIGHTS 

AED 
14 billion

Total assets 
today

150 
routes
Air Arabia’s  

global reach in just  
14 years

4 hubs
Air Arabia’s growing 
foot print based in  
the UAE, Morocco  

and Egypt

53 
aircraft
Air Arabia’s 

AED 
3.41 billion

Total dividend 
distributed to our 

shareholders  
to date 

AED 662 
million

Air Arabia’s net  

year 2017

80 
million

Passengers carried 
to date...and still 

counting

CorporAte News

Air ArAbiA lAunches new route to sulAimAniyAh to 
mArk fourth irAqi destinAtion

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest low-

cost carrier (LCC), has announced 

the launch of non-stop service to 

the city of Sulaymaniyah in the north  

of Iraq.

The new service from the carrier’s 

primary hub in Sharjah marks Air 

Arabia’s fourth destination in Iraq 

and 152 worldwide. From November 

6, 2018, Air Arabia will offer two 

weekly flights to Sulaimaniyah, 

making it convenient for passengers 

travelling between both cities. 

Offering convenient timings, the 

three-hour flight will operate twice 

per week, on Tuesdays and Fridays. 

The outbound flight on Tuesday’s will 

depart from Sharjah International 

Airport (SHJ) at 05:00 and land in 

Sulaimaniyah International Airport 

(ISU) at 06:55 local time. The return 

flight will leave Sulaimaniyah at 07:35 

and land in Sharjah at 11:05 local time.

On Fridays, the flight will 

depart from Sharjah International 

Airport (SHJ) at 15:00 and land in 

Sulaimaniyah International Airport 

(ISU) at 16:55 local time. The return 

flight will leave Sulaimaniyah at 

17:35 and land in Sharjah at 21:05  

local time.

Air Arabia continues its mission to 

create an ever-expanding network 

of diverse  destinations, allowing for 

value driven cost-effective travel.
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CALL CeNtre

tHE HiLLS oF PiNES witH A FrozEN LAkE iN ukrAiNE

CarpaTHIaN, uKraINE

aIr araBIa 
INTErNaTIoNaL CaLL CENTrEs

arMENIa

yerevan

+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

BaHraIN

Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

BaNGLaDEsH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosNIa aND 

HErzEGovINa

Sarajevo 

+387 33295446

CHINa

urumqi

+86 991 2304855

EGYpT

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

GEorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

INDIa

Nationwide call centre

+91 124 336 6444

+02 271 004 777

IraN  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

paKIsTaN

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LaNKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDaN 

Khartoum

+249 183 746768 

+249 183 746769

TurKEY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uaE

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraINE

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

Iraq

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDaN  

Amman 

+962 79 75 00003

KazaKHsTaN 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

KENYa 

Nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

KuWaIT 

Kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LEBaNoN 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

NEpaL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

oMaN 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 الكاربات، أوكرانيا 
 تالل الصنوبر مع بحيرة متجمدة في أوكرانيا 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00

خاركيف
(57) 7328791

أوديسا
(48) 7772550

إيران
طهران

(98) 21 88871096

شيراز
(98) 7136271463

الر
(98) 7152 33 48 48

مشهد
(9851)  38476601

عبادان
(98) 6153345808

أصفهان
(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

(92) 21 111272242

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92

سيالكوت
 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور

(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193

دكا
(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180

النجف
(964) 78 19288884

(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل

(964) 75 09652527

(964) 75 09652725

عمان

مسقط

(6)4602222

صاللة

(968) 23297796/98

كازاخستان

آلماتي 

(727) 2726681

(727) 77273173111

الكويت

مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا

نيروبي

(254) 0706757149 /

 0736244905

لبنان

بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر

مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001

الخط الساخن

                                         16278

المغرب

(212) 802000803

نيبال

كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند

مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777
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“العربية للطيران” تضيف السليمانية إلى شبكة 
وجهاتها في العراق

شركة  وأكبر  أول  للطيران”،  “العربية  أعلنت 
األوسط  الشرق  منطقة  في  اقتصادي  طيران 
وشمال أفريقيا، عن إطالق رحالتها المباشرة إلى 
انطالقًا  العراق  شمال  في  السليمانية  مدينة 

من مركزها الرئيسي في الشارقة. 
وجهات  رابع  السليمانية  تصبح  اإلعللالن  وبهذا 
 152 والوجهة  العراق  في  للطيران”  “العربية 
من  واعتبارًا  العالم.  مستوى  على  للناقلة 
تسيير  الشركة  ستبدأ   ،2018 نوفمبر   6
لتوفر  السليمانية  إلى  أسبوعيتين  رحلتين 
بين  للمسافرين  ومالئمة  سهلة  سفر  خيارات 

المدينتين. 
وتعمل الخدمة الجديدة وفق جدول رحالت مناسبة 
 - رحالتها  الشركة  ستسير  حيث  للمسافرين، 
أيام  مرتين أسبوعيًا   – 3 ساعات  التي تستغرق 
الذهاب  رحللالت  ستقلع  حيث  والجمعة.  الثالثاء 
الدولي عند تمام  الثالثاء من مطار الشارقة  أيام 
السليمانية  في  لتحط  صباحًا   05:00 الساعة 
عند تمام الساعة 55:60 بالتوقيت المحلي. بينما 
عند  الدولي  السليمانية  مطار  اإلياب  رحلة  تغادر 
07:35 صباحًا لتحط في الشارقة  تمام الساعة 

عند تمام الساعة 50:11 بالتوقيت المحلي.

الجمعة  أيام  الذهاب  رحالت  ستنطلق  حين  في 
الساعة  تمام  عند  الدولي  الشارقة  مطار  من 
تمام  عند  السليمانية  فللي  لتحط   15:00

تقلع  بينما  المحلي.  بالتوقيت   16:55 الساعة 
عند  الدولي  السليمانية  مطار  من  اإلياب  رحالت 
عند  الشارقة  في  لتحط   17:35 الساعة  تمام 

تمام الساعة 21:05 بالتوقيت المحلي.
إنشاء  في  مهمتها  للطيران”  “العربية  وتواصل 
المتنوعة  السفر  وجهات  من  متنامية  شبكة 
المال  مقابل  القيمة  خيارات  أفضل  توفر  التي 

لعمالئها. 

ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

معالم 
إحصائية بارزة

 14 مليار
درهم

اليوم
 3.41 مليار 

درهم إماراتي

80 
مليون

662 
مليون درهم

 53
طائرة

4 مراكز
عمليات 

150
وجهة

الموزعة على مساهمينا 

عدد المسافرين حتى 

االزدياد
للعربية للطيران في 

العام 2017

هو عدد الطائرات التي 
يتكون منها أسطول 

العربية للطيران

للعربية للطيران منتشرة 
 

ومصر

عدد وجهات العربية 
للطيران على مستوى 

العالم
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ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

القيمة  مــفــهــوم  صــيــاغــة  اعــــادة 
للسفر الجوي على مدى 15 عامًا 

• مفهوم 	 تطلق  طلليللران  شللركللة  أول 
التكلفة  منخفض  االقتصادي  الطيران 
وشمال  األوسلللط  الللشللرق  منطقة  فللي 

أفريقيا.
• حققت نقطة التعادل المالي في العام 	

األول إلطالق عملياتها التشغيلية.
• في 	 عامة  مساهمة  طيران  شركة  أول 

الللعللربللي مللدرجللة فللي السوق  الللعللالللم 
المالي.

• ألسطول 	 العالم  فللي  مشغل  أفضل 
طائرات إيرباص A320 مع الحفاظ على 

أعلى معايير الكفآة التشغيلية.
استراتيجية •  رئيسية  عمليات  مراكز   4

منتشرة في اإلمارات والمغرب ومصر تربط 
العالم العربي مع آسيا وإفريقيا وأوروبا.

• طائرة 	  53 مللن  مكونًا  أسللطللوالً  تمتلك 
عالمية،  وجهة   051 من  أكثر  تخدم  جديدة 
متن  على  اآلن  حتى  الللشللركللة  ونقلت 

طائراتها أكثر من 80 مليون مسافر.
• ساهمت الشركة في نمو البنية التحتية 	

خالل  من  المنطقة  في  الطيران  لقطاع 
مثل  مستدامة  مشاريع  في  االستثمار 
الصيانة  وحظيرة  الللطلليللران،  أكاديمية 

الخاصة، وأجهزة محاكاة الطيران.
• من بدايات متواضعة إلى مجموعة قابضة 	

والشركات  الطيران  شركات  من  تتألف 
والسياحة  السفر  خدمات  تقدم  التي 

حول العالم.
• ادارًة في 	 اختيارها أفضل شركة طيران 

“يوروموني”  قبل  من  االوسللط  الشرق 
ربحية  الطيران  شركات  اكثر  بين  ومن 

حول العالمز
• الخير” 	 “سحاب  برنامج  بإطالق  قامت 

مبادرة  وهو  االجتماعية”  للمسؤولية 
حازت  المستدامة  المجتمعية  للتنمية 
المرموقة.  الجوائز  مللن  العديد  على 
ويللعللمللل الللبللرنللامللج حللاللليللًا علللللى بناء 
وعيادة  مدرسة   15 من  أكثر  وتشغيل 

طبية في جميع أنحاء المنطقة.

أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة 
الللشللرق  منطقة  فللي  اقللتللصللادي  طلليللران 
إطالق  عن  اليوم  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
هويتها المؤسسية الجديدة التي تعكس 
المستقبلية  ورؤيتها  العالمي  نهجها 
بمناسبة  اإلعلللالن  هللذا  ويللأتللي  المبتكرة. 
احتفال الناقلة بالذكرى السنوية الخامسة 
التي  الناجحة  عملياتها  النللطللالق  عشر 
أحدثت نقلة نوعية في قطاع السفر الجوي 
على امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

الجديدة  التجارية  العالمة  عرض  سيتم 
بالكامل في إصدار مجلة النورس القادم ، 

لذا تابعونا الشهر القادم!

مستقرًا  نموًا  للطيران”  “العربية  وشهدت 
في  رحالتها  أولللى  إطللالق  منذ  ومستدامًا 
الناقلة  أدخلت  حين   ،2003 أكتوبر   28

الجوي  السفر  قطاع  إلللى  جديدًا  مفهومًا 
األولى  البدايات  ومنذ  العربي.  العالم  في 
طائرتين  الشركة  فيها  امتلكت  الللتللي 
فقط،  وجهات   5 إلللى  بتسييرهما  قامت 

حتى  نموها  للطيران”  “العربية  واصلت 
 53 تمتلك أسطوالً مكونًا من  اليوم  باتت 
عالمية  وجهة   155 من  أكثر  تخدم  طائرة 
اإلمللارات  في  عملياتها  مراكز  من  انطالقًا 
المزيد  إلى  تسعى  وهي  ومصر،  والمغرب 
من  واألهللم   .2019 عللام  في  التوسع  من 
للطيران”  “العربية  مجموعة  أن  ذلللك،  كل 
اليوم شركة مساهمة عامة تضم  أصبحت 
التي  الشركات  من  العديد  مظلتها  تحت 
جميع  في  والسفر  السياحة  خدمات  توفر 

العالم.  أنحاء 

“العربية للطيران” تحتفل بـ 15 عامًا من
النجاح المتواصل
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عامًا من النجاح

نحتفل بمناسبة
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تسير العربية للطيران 
10 رحالت أسبوعيًا من 

أعلى: شارع كرموز المزدحم على اليمين: شاطئ البحر الشارقة إلى االسكندرية 
األبيض المتوسط   ، شارع الكورنيش

البربوني  سمك  اصطدت  إذا  للغاية  محظوًظا 
الباس.  أو  البوري  أو  أو سمك موسى  القاروص  أو 
متعة  بمدى  أشعر  لللم  للصيد  أذهللب  لللم  ولللو 
البحر. قد نصحني بعض  للصيد على  الجلوس 
األصدقاء المقربين بتناول السمك المشوي الذي 
واآلن  اإلسكندرية،  سكان  لدى  مألوفة  وجبة  ُيعد 
وبعد أن عملت بنصيحتهم فإنني أنصح أي زائر 

لإلسكندرية بتناول السمك المشوي. 
المدينة  تاريخ  التعرف أكثر على  إذا رغبت في 
العريقة  للتعرف على حضارتها  فأفضل وسيلة 
زيارة متاحفها، ومن أشهر متاحف هناك هو  هو 
المتحف  هذا  يتكون  القومي.  اإلسكندرية  متحف 
من ثالثة طوابق وقد كان قديمًا قصر خاص بأسعد 
باسيلي باشا. تجولت داخل القصر المذهل ورأيت 
الرئيسية  العصور  مختلف  من  أثرية  قطعة  كل 
الروماني  واللليللونللانللي  )الللقللديللم  لمصر  األربللعللة 
والقبطي واإلسالمي(. يضم المتحف أيضًا مجموعة 
من المعروضات الحديثة مثل المجوهرات الملكية 
ومجموعة مميزة من العمالت النقدية القديمة. وإذا 
رغبت في إلتقاط بعض الصور فعليك أوًلا أن تأخذ 

تصريح اصطحاب الكاميرا.
إلى  مميزة  جولة  فللي  ذلللك  بعد  وانطلقت 
كوبري ستانلي. هذا الكوبري الممتد فوق شاطئ 
ستانلي. وهناك كان موقع الكوبري مثاليًا اللتقاط 
صورة كاملة للواجهة البحرية لإلسكندرية. أخبرني 
متر   400 إلللى  طوله  يمتد  الجسر  أن  البعض 
وهو أحد المعالم المصرية الحديثة، ويمكنك في 
هذا المكان إما أن تحظي بجولة سير على طول 
الكوبري وتذوق بعض الوجبات الفاخرة أو الجلوس 
بالمقاهي القريبة ومشاهدة كبار السن يمرحون 

بلعب الطاولة أو االستمتاع بكل هذا.
انتهى اليوم، وكان أجمل ما اختتم به رحلتي 
هو رؤية غروب الشمس، وال تستطيع كلماتي أن 
تصف روعة مشهد شروق الشمس وغروبها في 
اللتقاط  أسعى  يجعلني  ما  ذلك  المدينة.  هذه 
أقصده.  مكان  كل  في  والشروق  للغروب  صور 
ومن خالل رؤيتي لشعاع الشمس األحمر القرمزي 
بتاريخها  المدينة  أن هذه  أدركت  اإلسكندرية  في 
القديم وتقاليدها المتأصلة هي واحدة من المدن 
األكثر نبضًا بالحياة في مصر والمليئة باألساطير 
المشوقة التي سوف أستمع إلى عدد منها في 

رحلتي القادمة إلى هنا. 

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

متحف اإلسكندرية الوطني، 
المنتشر على ثالثة طوابق، هو 

جوهرة حقيقية

 \\
 \\
 \\

تعلم؟ هل 
عمليات  مراكز  لديها  للطيران  العربية  أن 
البيضاء  وال��دار  واالسكندرية  الشارقة  في 

الخيمة.  ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

اقتصادية  ن��اق��ل��ة  أي  م��ن  أك��ب��ر  للقدمين 
أخرى )32 إنش(.

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

تعلم؟ هل 
ت��ؤم��ن  ل��ل��ط��ي��ران  ال��ع��رب��ي��ة  م��ج��م��وع��ة  أن 
في  وجهة   150 من  ألكثر  مباشرة  رح��الت 

العالم.  حول  دولة  خمسين 

 
م�������ق�������ال\\ 
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الصفحة االفتتاحية: منظر ميناء اإلسكندرية، المباني؛ 
مقابل أعلى الصفحة: جسر ستانلي األيقوني؛ أسفل: 
سيارات األجرة السوداء والصفراء؛ اليسار: فسيفساء 

متعددة األلوان من المبنى الجديد لمكتبة اإلسكندرية
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لمحات  من  بعض  على  التعرف  لالهتمام  المثير 
القطعة  هذه  خالل  من  بومباي  الروماني  القائد 
بناء  تم  أنه  السياحي  المرشد  أخبرنا  كما  األثرية، 
25 مترًا  بارتفاع  األحمر  الغرانيت  العمود من  هذا 
تخليدًا لإلمبراطور الروماني “ديوكليتين”. وُيعتبر 
هذا العمود من بقايا معبد سيرابيوم، وهو مثاًلا 

رائًعا يقال إنه يعود إلى العصور القديمة.
ال شيء يضفي على هذه المدينة الروح والحياة 
أكثر مما تحتويه من ثقافة وفنون. وقد نصحني 
بودهم  الللمللعللروفللون  المدينة  ساكني  بعض 
بالذهاب إلى مسرح إسكندرية، وهو مركز ثقافي 
موجود في قلب مدينة اإلسكندرية، وكان من بين 
أكثر األشياء جذبًا معرضًا لعرض األعمال اليدوية 
الموسيقية.  والحفالت  القاعات  وأماكن  المصرية 
يتحول المسرح إلى دور عرض للفعاليات الثقافية 
وعرض األفالم وحفالت الفرق الموسيقية في بعض 

األيام.
ال أتذكر آخر مرة ألقي بها صنارة صيد السمك 
في البحر، ولكن أستطيع أن أشعر بهذا األمر كما 
الصيد  بصنارة  أمسكت  القريب.  باألمس  كان  لو 
اللون  ذات  البوري  أسماك  أصطاد  وأنا  أخرى  مرة 
وستكون  قير.  بأبي  الصيد  ميناء  في  الرمادي 

أشياء يجب 
معرفتها

متحف المجوهرات الملكية الذي يقع في 
فيال مزينة بشكل رائع كانت تملكها 

سابقًا زوجة الملك فاروق األولى. يعرض 
المتحف مجموعة كبيرة من القطع األثرية 

التي تعود إلى الملك المصري وعائلته.

قلعة قايتباي البحرية التي تفخر بمجموعة 
من اآلثار التي يعود تاريخها إلى المعارك 

البحرية الرومانية وغارات نابليون التي 
استهدفت القلعة، كما يضم المتحف 

البحري بالقلعة مجموعة جميلة من 
مظاهر األحياء البحرية.
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أماكن اإلقامة
المنتزة: يقع فندق  فندق شيراتون 

شيراتون المنتزة على بعد أقل من 
كم من قصر وحدائق المنتزه في 

رائع لالستمتاع  اإلسكندرية، وهو مكان 
ُتنسى بعاصمة  ال  بإقامة ممتعة 

لمصر. الشمالي  الساحل 

فندق الفور سيزون في سان 
بل  ستيفانو: يضم فندق فور سيزون 
سان ستيفانو 118 غرفة و31 جناح 

فاخر، وُيعد واحدًا من أفخم الفنادق 
في اإلسكندرية. ما يزيد من جاذبية 

الكبير  السباحة  الفندق هو حمام 
الطلق بأعلى  الهواء  الموجود في 
الفندق وكذلك بمنظر مطل على 

البحر.

يقع  بالزا:  هيلتون إسكندرية جرين 
هيلتون إسكندرية جرين بالز على بعد 
10 دقائق من مطار اإلسكندرية، ويعد 

تتيح  العمل.  وجهة ممتازة لرحالت 
الفندق استكشاف  اإلقامة بهذا  لك 

المتاحة  الخيارات  مجموعة واسعة من 
إذ يوفر لك فرصة التسوق في 

المحالت التجارية بمول جرين بالزا الذي 
360 متجرًا تجاريًا. يضم 

“الشيء  مرة:  ذات  قال  قد  أينشتاين  ألبرت  كان 
مكان  هللو  معرفته،  عليك  يجب  الللذي  الوحيد 
المكتبة.” على الرغم من أنني لم أستهوي العلوم 
أبًدا، إال أن هذه الكلمات كانت دائًما في ذهني في 
إلى  رحلتي  في  ولكن  أزورهللا.  جديدة  وجهة  كل 
هي  لزيارتها  يدفعني  ما  أكثر  كان  اإلسكندرية 
مكتبتها - مكتبة اإلسكندرية الكبرى. استقليت 
الجميلة  المدينة  تلك  إلى  بالسيارة  ثالث ساعات 
من العاصمة المصرية القاهرة، وعندما وصلت إلى 

هناك شعرت بأن مشقة السفر لم تكن هباًء.
جوالتي،  أولى  في  اإلسكندرية  مكتبة  قصدت 
تلك المكتبة التي افتتحت في عام 2002 هي 
منطقة  تتسع  حيث  المعرفة  من  خيالي  عالم 
والمئات  الكتب  من  للماليين  الرئيسية  القراءة 
من القراء. هذه المكتبة هي روح االنفتاح وأساس 
المكتبة  روح  من  تنبثق  والتي  الدراسية  المنح 

صروح  أعظم  من  هي  التي  القديمة  بالمدينة 
العالم القديم على مر التاريخ. تضم المكتبة أيضًا 
والعديد من  السماوية  القبة  للعلوم وهو  مركز 
مراكز البحوث األكاديمية وغيرها من المؤسسات 

التي تلبي مختلف التخصصات األكاديمية. 
إذا كنت عاشقًا حقيقيًا للكتب ولديك فضول 
وقتك  تأخذ  أن  عليك  مصر،  تاريخ  على  للتعرف 
الستكشاف كل زاوية وركن لهذه المكتبة. ونظًرا 
في  ترغب  قد   - الكتب  وحجم  الكبير  لحجمها 

تخصيص يوم كامل لها، إن لم يكن أقل.
والتجول في مدينة  باالستمتاع  أنصحك كزائر 
عبر  المدينة  هذه  بنبض  والشعور  اإلسكندرية 
ركوب وسيلة النقل المحلية. تاكسي اإلسكندرية 
تلك السيارة األجرة ذات اللون األصفر الساطع التي 
السواري-  عمود   – الثانية  وجهتى  إلى  أخذتني 
من  وكان  المكتبة،  عن  ساعة  نصف  يبعد  الذي 

airarabia.com
36



airarabia.com airarabia.com
66 67

eXperieNCe

أكبر ثاني  المتوسط، هي  األبيض  البحر  عروس  باسم  تشتهر 
الثانية العاصمة  وتعتبر  القاهرة،  مدينة  بعد  مصر  في  مدينة   

لها القديمة  والعاصمة  لمصر 

سحر
 اإلسكندرية

كتبت النص: كاثرين بيكيت

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال



أعلى الصفحة المقابلة: المطاعم في حي بالس دو اتوال؛ 
أسفل الصفحة المقابلة: تجمع لبناني تقليدي؛ أعلى 

هذه الصفحة: الجزء الداخلي من مسجد محمد األمين؛ 
أسفل هذه الصفحة: رحلة من الساللم النابضة بالحياة 

في بيروت
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إلى  منتجاتهم  لبيع  السوق  إلللى  يأتوا  بللأن 
البعض. بعضهم  جانب 

بعد الظهر
على  الظهيرة  بعد  ما  فترة  بقضاء  استمتع 
بناؤه  تم  الذي  باي،  الزيتونة  يوفر  حيث  البحر، 
مساحة  على  ويمتد  بيروت  مرسى  طول  على 
الترفيه  خيارات  من  الكثير  مربع،  متر   2000

ُتقام  العام.  طوال  الطعام  وتناول  والتسوق 
تشمل  التي  واألنشطة  الفعاليات  من  الكثير 
إلى  المائية  والرياضات  الطهي  وفن  الفنون 
المختلفة.  المواسم  في  األطفال  برامج  جانب 
بعد ذلك يمكنك اختتام صباحك بزيارة مسجد 
المدينة  في  مسجد  أكبر  وهو  الكبير،  العمري 
الحرارية  الحمامات  أطللالل  على  بناؤه  تم  وقد 

الرومانية.

في المساء
مؤسسة  بزيارة  المدينة  في  رحلتك  بإنهاء  قم 

آشتي وهي منطقة تضم متاجر األزياء ومكتبة 
ومقاهي.  مطاعم  ِعللدة  جللانللب  إلللى  منسقة 
الللذي  للفن  المؤسسة  هللذه  مبنى  وُيجسد 
الغاني  البريطاني  المعماري  المهندس  صممه 
هذا  من  جزء  تخصيص  تم  وقد  أدجللاي.  ديفيد 
أبللرز  ومللن  الللمللعللاصللر،  الللفللن  لمتحف  المبنى 
اللبناني  األعمال  رجل  معروضاته هي مجموعة 
بين  تتنوع  الللتللي  الللمللرمللوقللة  سللالمللة  طللونللي 
وبذلك  المعاصرة.  والمنحوتات  الفنية  التحف 
التاريخية  اآلثللار  على  بالتعرف  يومك  اختتمت 
زيارتك  بذلك  لتكتمل  الحديثة  الترفيه  وساحة 
العراقة  بين  تمزج  التي  المثالية  بيروت  لمدينة 

والحداثة بشكٍل فريد. 

تسير العربية للطيران 14 
رحلة أسبوعيًا  من
الشارقة إلى بيروت

اســتــكــشــاف
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أشياء يجب 
معرفتها

فرن الحايك 
يحتوي فرن الحايك على العديد من 
المباني القديمة التي تعكس ثراء 

العمارة اللبنانية في العقود األولى 
من القرن العشرين 

فوش – اللنبي 
تضم منطقة فوش اللنبي 

أكبر مجموعة من المباني 
والمتاجر والمطاعم في المدينة. 

وهي مخصصة للمشاة فقط، 
وتشمل المباني المجددة التي 
يعود تاريخها إلى عهد االنتداب 

الفرنسي.
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الصفحة االفتتاحية: منظر جوي لبيروت؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: كورنيش بيروت؛ أسفل الصفحة المقابلة: 

مجموعة من الناس يلعبون الشطرنج على كورنيش 
بيروت؛ هذه الصفحة: صخرة الروشة

بعد الظهر
الظهيرة  قبل  وما  الصباح  فترة  قضيت  بعدما 
الوقت  جللاء  المدينة،  معالم  استكشاف  في 
الجمع  يمكنك  دسمة.  غداء  بوجبة  لالستمتاع 
بين تناول وجبتك والقيام بجولة في المطعم 
يقدم  الللذي  سرسق  متحف  بللداخللل  الللمللوجللود 
قائمة  وتضم  الشهية.  المتوسطية  المأكوالت 
والمأكوالت  والَمّزة،  والفطائر،  الفالفل،  الطعام 
اللبنانية  المأكوالت  من  المستوحاة  الشهية 
أن  يمكن  الغداء  وبعد  واإليرانية.  واإليطالية 
الذي يقع  المتحف  تقوم باستكشاف معروضات 
جامعي  أحد  وهو  سرسق،  نيكوالس  فيال  في 
إحدى  من  كان  والذي  المشهورة،  الفنية  التحف 
متحف  ُبني  وقللد  بيروت.  في  الثرية  العائالت 
أعماالً  المتحف  ويعرض   ،1912 عام  في  سرسق 
المحليين  الفنانين  من  لمجموعة  متنوعة 
والمصورين.  والنحاتين  والرسامين  والدوليين 
إلى  قصيرة  بنزهة  القيام  يمكنك  ذلللك  بعد 
فرنسا.  ساحات  من  المستوحاة  النجمة  ساحة 
الشهير  الساعة  برج  الساحة  هذه  في  ويوجد 
هذه  وتمنحك   .1933 عام  في  إقامته  تم  الذي 
معالمها  مللع  الللصللور  التقاط  فرصة  الساحة 
الرائعة التي تعكس التصميم الطراز المعماري 
الذي يجمع بين من الطابع الفرنسي والشرقي.

في المساء
التي  الروشة  صخرة  إلى  الحًقا  التوجه  يمكنك 
للبحر  الللالزورديللة  الللزرقللاء  المياه  فللوق  تطفو 
كما  العمالق.  الحارس  مثل  المتوسط  األبيض 
في  يلوح  بالشفق  هناك  االستمتاع  يمكنك 

اســتــكــشــاف

سوق الطيب 
هو أول سوق 

للمزارعين 
في لبنان يقع 

في بيروت

الغروب  وقت  تغيب  الذهبية  والشمس  األفق، 
والتقاط صور السيلفي. ويمكنك بدًلا من ذلك 
على  المنتشرة  المقاهي  أحد  في  االسترخاء 
ُيمكنك  العشاء  ولتناول  بيروت.  بحر  كورنيش 
الكثير  يضم  الللذي  الحمرا  شللارع  إلللى  التوجه 
في  ترغب  كنت  إذا  المتنوعة.  المطاعم  من 
التقليدي فيمكنك  اللبناني  بالمذاق  االستمتاع 
حيث  الللمللربللوطللة،  الللتللاء  مطعم  إلللى  التوجه 
يمكنك استكشاف هذه المنطقة العصرية من 

المدينة.

اليوم الثاني

في الصباح
الذي  الطيب  سللوق  بللزيللارة  التالي  يومك  ابللدأ 

في  اللبنانيين  للمزارعين  سوق  أول  ُيعتبر 
األسواق  أكثر  السوق من  أن هذا  وُيقال  بيروت. 
تتجول  فعندما  األوسللط.  الشرق  في  المميزة 
ستتعرف  الللرائللعللة،  األكللشللاك  صللفللوف  بللطللول 
حيث  السوق.  هللذا  تأسيس  تاريخ  على  أكثر 
على   2004 عام  في  السوق  هذا  إنشاء  تم 
كمال  الغذائي  والناشط  السابق  الصحفي  يد 
مع  السبت  يللوم  الللسللوق  هللذا  ويللقللام  ملللزوق. 
التاسعة  الساعة  مللن  ويللبللدأ  بلليللروت،  أسللواق 
أقنع  وقد  مساًء.  الثانية  الساعة  وحتى  صباحًا 
لبنان  أنحاء  جميع  من  األغذية  ُمنتجي  موزوق 

في الصباح
في  الوطني  المتحف  بللزيللارة  الللبللدء  يمكنك 
المتاحف  أعللرق  من  واحللًدا  ُيعتبر  الللذي  بيروت 
المتحف  هذا  يضم  حيث  األوسللط،  الشرق  في 
بناء  تم  وقد  اللبنانية.  للتحف  رائًعا  معرًضا 
مركًزا  وُيعتبر  الثالثينات،  في  المتحف  هللذا 
بعض  المتحف  ويضم  المدينة.  في  للثقافة 
تماثيل  مثل  تفويتها  يجب  ال  التي  المعروضات 
والتابوت  المذهبة،  البرونزية  الفينيقية  ُجبيل 
العصر  إلللى  تعود  التي  واألوانلللي  الفينيقي  
الرابع  القرنين  بين  الفترة  )وهي  الطباشيري 
إلى  التوجه  يمكنك  الللملليللالد(.  قبل  والثالث 
أيضًا  )والمعروفة  المتحف  من  الشهداء  ساحة 
باسم ساحة الشرائع أو ساحة البرج( التي بنيت 
وعلى  اللبنانيين.  الشهداء  لذكرى  تكريًما 
محمد  مسجد  يقع  الشهداء  ساحة  من  مقربة 
العثمانية،  العمارة  على  رائع  مثال  وهو  األمين، 
حيث ُبني المسجد بالحجارة الصفراء وُزين بقبة 

زرقاء وأربعة مآذن.

اليوم األول
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تتميز مدينة بيروت الحديثة ببنية تحتية متطورة تجعلها ترتقي لمستويات عالمية. 
والعجيب أن تاريخ هذه المدينة ُمحاطة بالكثير من األساطير، وتقول األسطورة أن 

مدينة بيروت تم بناؤها لآللهة بيروت على يد زوجها إي. وقد أهدى هذه المدينة إلى 
بوسيدون، إله البحار اليوناني وكابيري )وتسمى أيضا كابيري(، وهي اآللهة التي تبحث 
عن البحارة من أجل حمايتها. لذلك ليس من الغريب أن تشعر عندما تمشي في هذه 
المدينة الرائعة بأنها أرض مباركة. وعلى مدار 4000 عام، كانت بيروت موطنًا لعدد 

من الحضارات المختلفة كحضارة الكنعانيين واليونانيين والرومان والبيزنطيين 
والعثمانيين والفرنسيين، والتي تنتشر معالمها في مختلف أرجاء المدينة. وخالل 
الحرب العالمية األولى، وفق أوامر الحاكم التركي عزمي باشا، تم إعادة بناء بيروت 

من خالل دمج عناصر معمارية شرقية، تجمع بين طراز حضارة البحر األبيض المتوسط 
وجمال التصميم األوروبي العريق.

كتبت النص: أنانيا باهل

وفن  الراقي  والفن  العريق  التاريخ  بين  اللبنانية  العاصمة  تجمع 
العصري،  الحياة  وطابع  الطبيعي  والجمال  والثقافة  الطهي 

هذا كل  باستكشاف  زوارها  ليستمتع 

 بيروت
48 ساعة في

بالزا بيروت فندق لو كومودورالنكستر 

أماكن اإلقامة

يطل هذا الفندق 
الراقي على البحر 
األبيض المتوسط، 
ويتميز بتصاميمه 

الرخامية ونوافذ 

الممتدة من األرض 
حتى السقف، وغرفه 

الحديثة الُمؤثثة 
بأجهزة تلفزيون 

بشاشات مسطحة 

يقع هذا الفندق الذي 
يعود إلى ستينيات 

القرن العشرين على 
بعد 10 كم من مطار 

بيروت رفيق الحريري 

الدولي، ويتميز 
بغرف ذات أرضيات 

خشبية، وخدمة 
واي فاي مجانية، 

وتلفزيون بقنوات 

فضائية وخزائن، 
ولوازم إلعداد الشاي 
والقهوة. ويوجد في 
الفندق أيًضا أجنحة 

بها غرفتي نوم.

اســتــكــشــاف
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واكواب الشاي 
والقهوة. توفر األجنحة 

غرف معيشة / غرف 
طعام منفصلة ويوجد 

في بعضها شرفات.
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الصفحة االفتتاحية: صياد على أحد شواطئ جوا؛ 
الصفحة المقابلة: منازل ذات أعمدة ملونة على شاطئ 

بالوليم؛ أعلى هذه الصفحة: آثار كنيسة قديمة في جوا 
القديمة؛ أسفل هذه الصفحة: سوق ليلي في جوا

الخيول  هذه  أن  العرب  ويعتقد  الواحات.  إحدى 
العربية  الللخلليللول  سللاللللة  مللن  هللي  الخمسة 

األصيلة.
مع  الغداء  طعام  ألتناول  ذهبت  ذلك  بعد 
وزوجته  توديواال  سايروس  المشهور  الشيف 
ينتقال  أن  قبل  جوا  في  عاشا  اللذان  بيرفين، 
إلضفاء   1991 عام  في  المتحدة  المملكة  إلى 
من  البريطانية  األطباق  على  االبتكارات  بعد 
نال سايروس  الطهي.  خالل عملهما في مجال 
المطبخ  إلثرائه  إنجلترا،  ملكة  من  فارس  لقب 
وقد  أصيلة.  هندية  بنكهات  العريق  البريطاني 
المطاعم  فازت مطاعم سايروس بجائزة أفضل 
ثالثة مطاعم  يمتلك سايروس  لندن، حيث  في 
توديواالز  ومستر  ناماستيه،  كافيه  وهم  هناك 
سايروس  قام  وقد  كافيه.  بارك  وذا  كيتشن، 
والملك  الثانية  إليزابيث  الملكة  حفل  برعاية 
زواجللهللمللا.  على  الللمللاسللي  باليوبيل  فيليب 
المصريين  أن  الطعام،  تاريخ  موسوعة  وتقول 
إلى  يبحروا  أن  العرب  من  طلبوا  من  أول  هم 
جنوب الهند لشراء الكركم، وهو عنصر حيوي 

هام في تحنيط موتاهم.
المشروبات  تناولت  الشمس،  غللروب  عند 
حي  في  حديًثا  المفتوح  سوهو  مقهى  في 
وهناك  فللي.  التيني  حي  أقللدم  فونتينهاس، 
أنها  علمت  التي  شانخاولكر،  رايللا  مع  تحدث 
تهدف  معمارية  وناشطة  المقهى  هذا  مصممة 
المتعددة في جوا.  التراثية  المباني  إلى حماية 
التوفيقية للمعابد  التأثيرات  رايا عن  وأخبرتني 
تتكامل  والتي  بيوندا،  معابد  في  الهندوسية 
واإلسللالملليللة.  البرتغالية  الللعللمللارة  طللابللع  مللع 
في  المعابد  من  العديد  تستكشف  فعندما 
ذات  القباب  أسقف  تتجاهل  أن  يمكن  ال  بوندا، 
المعقد،  الشبك  وعملية  القماشي  الشكل 
الشرق  في  والقصور  المساجد  بها  تتميز  التي 

األوسط.
عند الحديث عن المساجد، تمتزج مساجد جوا 
الخضراء  الطبيعية  المناظر  مع  جميل  بشكل 
التقليدي.  المدينة  تصميم  مع  تتناسق  بصورة 
بالحدائق  المعجبين  أشلللد  مللن  أنللنللي  كللمللا 
التي تتميز بروعة وجمال  والهندسة المعمارية 
إلى  المسافرين  كل  أنصح  لذلك  التصميم. 
في  تللار  وسللورال  نامزجاره  مسجد  بللزيللارة  جللوا 
بوندا.  في  صفا  مسجد  أو  بيشوليم  منطقة 
العظيمة  العبادة  أماكن  ذلك، هي  من  واألهم 
منهم  الكثير  ينحدر  الذين  نواويتي،  لمسلمي 
والذين  الهند،  في  أقللامللوا  الذين  التجار  من 

لهجة  مع  المختلطة  األوردو  بلهجة  يتحدثون 
العديد  كونكاني  لهجة  في  وتوجد  كونكاني. 
الفرنسية،  اللغة  من  المستعارة  الكلمات  من 
العديد  أسماء  وتحمل  والعربية.  والبرتغالية 
أحرف  أنجونا  أو  أرامبول  مثل  جوا  شواطئ  من 

العربية. باللغة 
الهند،  بقية  في  والترحيب  للتحية  بالنسبة 
بيديك  تصافح  أو  “ناماستي”  تقول  أن  إمللا 
تصافح  فإنك  جللوا  فللي  أمللا  للتحية،  كللإشللارة 
للشخص  اليمنى  اليد  تلمس  ثم  أوالً  بيديك 
الشرق  تقاليد  من  وهذا  بيديك.  تصافحه  الذي 
التي  الحماسية  الطرق  أكثر  من  وهو  األوسط، 
تقديرهم  مدى  إلى  وُتشير  العرب،  بها  ُيرحب 

لك. 

يزورون  وكانوا  الخليج  في  ونشأوا  ظبي،  أبو 
أن  غريًبا  وليس  عطالتهم.  أثناء  أجدادهم  بلد 
اللغة  أجرة في جوا يجيد  تستأجر سائق سيارة 
يعملون  كانوا  منهم  العديد  أن  حيث  العربية، 
في السابق في الشرق األوسط قبل أن يعودوا 

إلى ديارهم.
فللي ذلللك الللمللسللاء، تللنللاولللت الللعللشللاء في 
للعشاء  فاخر  مطعم  وهللو  أريفيري،  مطعم 
خالل  من  بعناية  طعامه  قائمة  يقدم  فقط، 
سلسلة خيالية من طرق التقديم التي ُتعامل 
اسم  يوحي  كما  فنية”،  لوحة  وكأنه  “الطعام 
المشاركة  الشريكة  لي  قالت  وقد  المطعم. 
ونشيطة  ُمبتكرة  طباخة  وهي  المطعم  في 
أجودا  فورت  فندق  بأن  سينه،  أكريتيه  ُتدعى 
في سينكيوريم قد تم تحويله في البداية إلى 
أول فندق فخم في جوا ضمن مجموعة فنادق 
في  السابق  في  فيها  تعمل  كانت  التي  تاج 

عام 1974.
واضح  البرتغالي  التأثير  أن  من  الرغم  على 
العمارة  على  ذلك  وينعكس  جوا  مدينة  على 

تحمل أسماء العديد من 
شواطئ جوا مثل أرامبول أو 
أنجونا أحرف باللغة العربية.
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بحقيبة  متنقًلا  بسيطة  بصورة  حياتي  أعيش 
لذلك  التنقل.  و  السفر  أعشق  لكوني  سفري 
المختلفة؛  واألشللليلللاء  الللمللغللامللرة  عللن  أبللحللث 
لفترة  السفر  بعد  فيه  أفكر  شيء  أول  لذلك 
من  واأللفة،  بالدفء  الشعور  هو  جللدا،  طويلة 
في  أو  الفاخرة،  الفنادق  أحد  في  اإلقامة  خالل 
الذهاب  أو  الصغيرة،  البوتيكية  الفندق  أحد 
من  بدًلا  التجاريىة  المراكز  أحد  في  للتسوق 

المحلية. السوق  بضائع  واستكشاف  التجول 
ومن األشياء التي لم تسرني في جوا والتي 
للتسوق  مركزين  وجللود  هو  مللؤخللًرا  عرفتها 
كاكولو  مركز  هناك  يوجد  حيث  داخلها.  فقط 
جوا  دو  ومول  جوا،  عاصمة  باناجي  مدينة  في 
اآلن.  فيها  أقيم  التي  بورفوريم  منطقة  في 
هناك  المحليين  السكان  أن  من  مندهش  أنا 
مركز  أكبر  بأنه  التجاري  المركز  هذا  يصفون 
الواقع صغير جًدا وفًقا  تسوق في جوا ألنه في 
هو  أكثر  أدهشني  ما  لكن  الدولية.  للمعايير 
أنني وجدت شخصين واقفين في مكان قريب 

بالعربية! التسوق هذا، يتحدثون  من مركز 
إال  أصللولللهللم  تمييز  أستطيع  لللم  لكني 
وعندئٍذ  معهم.  وسللاروا  أبويهم  جللاء  عندما 
بالعربية.  التحدث  على  قدرتهم  سبب  فهمت 
مسقط  يللغللادرون  جللوا  سللكللان  مللن  فالعديد 
بحثًا  األوسللط  الشرق  إلى  ويهاجرون  رأسهم 
مرتفعة،  بللأجللور  أفللضللل  وظيفية  فللرص  عللن 
أن  وعللرفللت  الللخللارج.  فللي  العيش  يجذبهم  أو 
أو  دبللي  مللن  شاهدتهما  اللذين  الشخصين 

عــــطــــالت

والثقافة  الللقللديللمللة،  للمستعمرة  الللفللريللدة 
جوا  أن  تاريخًيا  المعروف  من  أنه  إال  والمطبخ، 
البرتغالي.  الحكم  تحت  تجاري  كميناء  ازدهرت 
امتألت أسواق شارع جوا التي ربطها بحر العرب 
تحت حكم سلطان جوا عادل شاه بيجابور في 
كان  التي  بالبضائع  الميالد،  بعد  الثامن  القرن 
مااليا  من  التوابل  مثل  العرب  الُتجار  يبيعها 
من  والللخللزف  البحرين  من  والمرجان  واللؤلؤ 
وكانت  البرتغال.  من  والقطيفة  الحرير  طريق 
واليات  في  العربية  للخيول  كبيرة  حاجة  هناك 
الخيول  فضلت  الللتللي  الهندية  الللقللارة  شبه 
التي  الخيول  من  أخللرى  أنللواع  على  الفارسية 

كانت تأتي إليها عن طريق جوا.
متحف  أمين  كيركار،  سوبود  لي  قللرأ  وقللد 
جوا، قصيدة عن الخيل تم تجسيدها في لوحة 
فنية ُيطلق عليها “الخمسة” وهي على شكل 
معه  وكللان  المقدمة،  في  عمالق  حصان  حللذاء 
رائعة  قصة  “هناك  اللوحة  منها  يصف  ورقللة 
العمل،  أيام  من  يوم  نهاية  ففي  الخيول،  عن 
من  الماء  لتشرب  الخيول  تترك  أن  النبي  أمر 



كتبت النص: نوالن لويس

أن هذه  تعلم  ولكن هل  البرتغالية،  بجذورها  جوا  مدينة  تشتهر 
جولة  في  سنأخذك  لذلك  العربية؟  التقاليد  من  الكثير  تحمل  المدينة 
هذه بها  تتمتع  التي  والثقافة  واللغة  المعمارية  الهندسة  الستكشاف 

بالحياة النابضة  المدينة   

النابضة بالحياة
المدينة

عــــطــــالت
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المطاعم 
ليفاتيت  مطعم 

الرائع من أفضل  يعتبر هذا المطعم 
المطاعم في براغ، حيث ُيقدم أطباًقا 

والنكهات  اآلسيوية  التقاليد  بين  تجمع 
المكونات  باستخدام  الشمالية 

المحلية.

كافيه  سافوي 
المأكوالت  الجذاب  المقهى  يقدم هذا 

اللذيذة. ويقدم قائمة  األوروبية 
الشوربات  المتنوعة من  فيينا  مأكوالت 
المشوية  واللحوم  والسلطات  الشهية 

مجموعة  إلى  باإلضافة  وشنيتزيلس، 
واسعة من خيارات اإلفطار بما في ذلك 

المطهي  والبيض  األمريكي  اإلفطار 
6 طرق مختلفة. على 

وهناك  كافكا.  فللرانللز  المشهور  البوهيمي 
األصفر  باللون  ملون  حائط  على  عيني  وقعت 

األخضر. الخشبي  الباب  المتألق مع 
أحد  من  الروسية  ماتريوشكا  دمية  اشتريت 
النكات  مواهب  تبيع  التي  العديدة  األكشاك 

الدمى  أفللتللح  وعللنللدمللا  المحلية.  واألغللنلليللات 
تشبه  المدينة  أن  أدركللت  األخللرى،  تلو  واحللدة 
العمارة  بفن  المدينة  تتميز  حيث  اللعبة،  تلك 
والتاريخ والمطبخ والفنون - وكل واحد منهم 

على  جلست  ذلك  بعد  االستكشاف.  يستحق 
على  ُتللوشللك  الشمس  وكللانللت  فيلفاتا  نهر 
هذه  لزيارة  أخرى  مرة  أعود  أن  وقررت  الغروب، 

الساحرة.  المدينة 

ستسير العربية للطيران 
5 رحالت أسبوعيًا من 

الشارقة إلى براغ إبتداًء من 
11 ديسمبر 2018 

هذه الصفحة: الجزء الداخلي من الكنيس اإلسباني؛ أعلى 
الصفحة المقابلة: كتابات على جدار لينون؛ أسفل الصفحة 

المقابلة: الكعكة المدخنة

جدار لينون هو أحد أكثر 
المناطق التي تُلتقط فيها 

الصور في براغ

أبل،  شركة  مؤسس  جوبز،  لستيف  خصيًصا 
مجموعة  تضم  التي  المتاحف  أكبر  أحد  وهو 

العالم. خاصة من منتجات أبل في 
يبلغ  الذي  بريدج  تشارلز  جسر  على  تجولت 
من  بمجموعة  مللررت  حيث  عاًما،   660 عمره 
فناني  )من  والموسيقيين  المتجولين،  الباعة 
من  والزائرين  المحليين،  والسكان  الشوارع(، 
إلى  بانبهار  ينظرون  الجميع  وكللان  السياح، 
الحواجز  في  تنتشر  التي  الباروكية  التماثيل 
ُتحب  مثلي،  كنت  إذا  الجانبين.  كللال  على 
يوجد  فللال  الشمس،  شللروق  لحظة  مشاهدة 
حيث  الجسر،  هللذا  من  أفضل  بللراغ  في  مكان 
من  وستتمكن  الناس  من  خالًيا  الجسر  يكون 
من  األولللى  الساعات  في  بالجسر  االستمتاع 

الصباح.

وبعد 4 دقائق سيًرا على األقدام من الجسر 
على  )المسمى  لينون  جون  جدار  إلى  وصلت 
الشهيرة(.  البيتلز  روك  فللرقللة  عضو  اسللم 
كان  الذي  الجدار  هذا  على  أكثر  ُتحدق  وعندما 
يكتب عليه السكان المحليون ذكريات حبهم، 
سياحي.  جللذب  منطقة  إلللى  اليوم  تحول  قد 
بصور  مليئة  بالحياة  نابضة  كشاشة  يبدو 

أغانيه. لينون وكلمات من  المغني جون 
قلعتها،  تزور  ولم  براغ  إلى  وصلت  إذا  ُيقال 
فللكللأنللك لللم تللزر الللمللديللنللة مللن األسللللاس. أريللد 
فقط  ليس  الخيالية  القلعة  هذه  استكشاف 
ومتاحفها  الرائعة  التاريخية  مبانيها  بسبب 

ومعارض التي تضم مجموعة من أعظم الكنوز 
الفنية والثقافية في البالد، ولكن أيًضا ألن أحد 
البيت  فيه  يقع  داخلها  الموجودة  الممرات 
التجول  وبعد  كافكا.  فللرانللز  فيه  عمل  الللذي 
مدى  أدركت  القلعة  أبنية  داخل  دقائق  لبضع 
حًقا  ترغب  كنت  إذا  لذلك  المكان.  هذا  اتساع 
أن  فالبد  بأكملها  القلعة  هذه  استكشاف  في 

ُتخصص لها نصف يوم على األقل.
ذاهبا  القلعة،  شللوارع  في  جولتي  واصلت 
الللى مللسللار غللولللدن اليلللن، وهللو مللسللار صغير 
رقم  البيت  إلللى  واتجهت  بالحجارة،  مرصوف 
المؤلف  فيه  عمل  الذي  المكان  هو  وهذا   .22
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الصفحة االفتتاحية: منظر شامل من المدينة؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: كنيسة القديس نيكوالس؛ أسفل الصفحة المقابلة: 

جزء من قاعة المدينة القديمة مع الساعة الفلكية؛ أعلى 
الصفحة: عرض فني شعبي تقليدي؛ أسفل هذه الصفحة: 

موسيقيون يعزفون على جسر تشارلز

تحت  ويتواجد   .“ والفلك  الرياضيات  أسللتللاذ 
هذه  وجللمللال  سحر  ليشاهدوا  المئات  الللبللرج 
 11 الساعة  دقت  وعندما   - المذهلة  الكنيسة 
يزينون  الذين  عشر  االثنى  الرسل  يبدأ  صباًحا، 
الرنانة  األجراس  حجرة  إلى  باالنتقال  الكنيسة 
الساعة،  وجه  فوق  يظهر  ُمتوج  ديك  ومعهم 
المكان  أرجلللاء  فللي  الصمت  يللسللود  وحينئٍذ 
ال  التي  اللحظة  هذه  بتمعن  الجميع  ويراقب 
الذي  التقليد  هذا  ويتكرر  وصف.  أي  ُيضاهيها 
من  ساعة،  كل  ثانية   45 من  يقرب  لما  يمتد 

11 مساًء. 9 صباًحا حتى الساعة  الساعة 
في  الللمللوجللودة  التالية  محطتي  وكللانللت 
براغ،  داخل  زيارتها  خطط  التي  المعالم  قائمة 
قررت  عندما  أحد  يخبرني  ولم  لينون.  جدار  هو 
المدينة عبر جسر  اآلخر من  الجانب  إلى  التوجه 
وأنا  في  آبل  متحف  على  سأمر  بأنني  تشارلز، 
المتحف  ُبني هذا  الجسر. وقد  إلى  في طريقي 
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في  القديمة  المدينة  شوارع  في  تتجول  عندما 
العبق،  للماضي  وحنين  بدفء  ستشعر  براغ 
أكن  لم  والللراحللة.  بالغموض  تتمتع  أنها  كما 
أفهم أبًدا تماًما ما كان يقصده المؤلف األلماني 
الشهير فرانز كافكا عندما قال “لن تدعك براغ 
بها  الساحرة  المدينة  فهذة  أبلللًدا...  ُتغادرها 
مغناطيس يجذب كل من يزورها.” لكن عندما 
ما  جيًدا  فهمت  المدينة،  هذه  جمال  شاهدت 
صور  المدينة  هللذه  مللن  ُتصنع  يقصده.  كللان 

البريدية. البطاقات 
العريقة  القديمة  المدينة  بين مباني  تجولت 
التي يعود تاريخها إلى عصر النهضة، ويقال أن 
هذا الجزء التاريخي من المدينة قد تأسس في 
بمشاهدة  أستمتع  وكنت  عشر،  الثاني  القرن 
لذيذة  مدخنة  كعكة  أتناول  وأنا  المعالم  هذه 
ُمللقللدمللة فللي كللأس مللخللروطللي الللشللكللل. كما 
ميدان  في  المتفرقة  المعمارية  الُتحف  الحظت 
القديس  وكنيسة  الللعللذراء،  السيدة  كنيسة 
نيكوالس المبنية على الطراز الباروكي، وقصر 
ويقع  الحجري.  الجرس  وبيت  كينسكي  روكو 

هللوس،  جللان  تمثال  الساحة  طرفي  أحللد  فللي 
الرائع،  التمثال  هذا  أتأمل  لكي  قليًلا  وتوقفت 
النحات  المرشد السياحي يقول “بنى  وسمعت 
هذا  شعلون  الديللسللالف  الشهير  التشيكي 
واحًدا  ُيعتبر  الذي  البرونزية  الحجري  التمثال 
الحديث  الفن  على  المعاصرة  األمثلة  أروع  من 

الرمزي.” والفن 
بعد ذلك لفت انتباهي صوت آخر من بعيد، 
إلى  فقادني فضولي ألتتبع مصدر هذا الصوت 
وهناك  القديمة.  المدينة  قاعة  إلى  وصلت  ان 
الفلكية  الساعة  عندما  كبيرة  بدهشة  شعرت 
الفلكية  األمامية للكنيسة  الواجهة  تزين  التي 
القديمة،  المدينة  قاعة  في  الواقعة  الشهيرة 
استمعت  وهناك   .1410 عام  في  ُبنيت  وقد 
ساعة  صنعت  “لقد  يقول:  سياحي  مرشد  إلى 
وتابعت  الساعات.  صانع  يد  على  الكنيسة 
“لقد  يللقللول:  سياحي  مللرشللد  إلللى  االسللتللمللاع 
الساعات  صانع  يد  على  الساعة  آلللة  صنعت 
أنلله  ويللقللال  كللللادان.  منطقة  مللن  ملليللكللوالش 
انديالن،  جان  بها  قام  التي  التصاميم  أكمل 
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كتبته: ماليكا باجاج

جوهرة
التشيك

القلعة، مثل  الساحرة  بمعالمها  زوارها  براغ  تفاجئ 
660 عام يبلغ عمره  الذي  والجسر  المزخرفة،   وجدرانها 



ـــاف ـــش ـــك ـــت إس
استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

إســـتـــطـــالع 

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

بركان الطين عادة ال يزيد ارتفاعه أكثر 
من 700 متر

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

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

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

منها 400 في أذربيجان تقريَبا
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بقلم: بونام جويل
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الذي  بفنه  الجمهور  الفنان  يبهر  أن  النادر  من 
الفنان  المعارض ألول مرة، لكن  ُيعرض في أحد 
حقق  مريتيك”  “منير  البنجالديشي  المصور 
من  مجموعة  مللؤخللًرا  عللرض  عندما  فقط  ذلللك 
براكر  عكار  معرض  في  المصورة”  “المنسوجات 
في نيودلهي. ُنرحب بموريتيك لكونه أحد أكثر 
الفني  المشهد  في  والشابة  الواعدة  األسماء 
العمر  من  البالغ  الفنان  ويتذكر  البنغالديشي، 
43 عامًا عندما كان صبًيا صغيًرا، وكان يتجول 

بداية  منها  كان  والتي  نارايانجونج،  شوارع  في 
انخراطه وحبه للفن.

« أخبرنا عن مفهوم البورتريه.
هذا  لفت  الفن،  عالم  في  رحلتي  بللدأت  عندما 

نسيج الطبيعة
أن  مرتيك  مانير  البنجالديشي  الفوتوغرافي  المصور  يعتقد 
فترة  إنجازه في  تم  الفوتوغرافي هو رسم سريع  التصوير 

الثالثية  التقنية  على  الفنية  أعماله  أن  يقول  الزمن.  من  قصيرة 
المعززة األبعاد 

الفنان  أن  إلى  ذلك  ويرجع  اهتمامي،  المفهوم 
يستطيع من خالل في هذا الفن تصوير الكثير 
من الشخصيات في صورة واحدة أكثر من وجه 
في  التخرج  بعد  عملي  أتابع  كنت  عندما  واحد. 
جامعة شيتاغونغ في بنغالديش، تعرفت على 

التصوير الفوتوغرافي ومارسته كعمل فني.

« أضاف تطور التكنولوجيا إلى عملك؟
على  فعلية  بللصللورة  التكنولوجيا  أثللرت  لقد 
الكمبيوتر  أجلللهلللزة  سلللاعلللدت  وقلللد  عللملللللي. 
بصورة  أفكاري  انطالق  في  الرقمية  والوسائط 

إبداعية حديثة. 

« كيف تصف رؤيتك الفنية؟

تنبع فكرة عملي من العالقة بين الجسد والروح، 
والفكرية  المادية  وغير  المادية  والعمليات 
باستكشاف  أستمتع  داخلللللي.  في  والذهنية 
الطبيعة  البشرية كجزء من  الحياة  الجمال في 

وتقديمها بطريقة تشبه الحلم.

« ما هي الصور المزخرفة؟

من  تقليدي  بشكل  المفروشات  تصنيع  يتم 
األقمشة ولكني أستخدم التصوير الفوتوغرافي 
اهتمامي  وكلللان  كخلفية.  األرشلليللف  وورقلللات 
األساسيين.  الرسامين  مع  حوار  خلق  الرئيسي 
واللوحات  الغربية  الفنية  بالهالة  مهتم  أنللا 
غير  روابللط  ابتكار  على  وأعمل  الكالسيكية. 

وأضع  لي،  شخصية  األعمال  هذه  لتكون  مرئية 
نفسي وأحبائي داخل هذه التحف الفنية. 

« ما الذي ُيلهمك عند ابتكار أعمالك؟

أستلهم أعمالي من أساتذة الفن الكالسيكيين، 
أشعر  ما  وأترجم  الفني  إحساسي  أتبع  لكنني 
به. انا أحب الطبيعة واأللوان وهما أكثر األشياء 
أكثر  الطبيعة  في  شيء  وكل  ُتلهمني.  التي 
في  رأيته  فني  عمل  أي  من  مرة  بمليون  إبداًعا 
حياتي. فقد فقدنا حس التذوق بعد سنوات من 
وتركنا  الطبيعية،  غير  الجداريات  خلف  اللهث 
الهواء  ومن  التعقيد،  إلى  واتجهنا  البساطة 
إلى  الللروح  ومللن  الدخاني  الضباب  إلللى  النقي 
عليها،  نسير  التي  التربة  أفسدنا  لقد  اآلالت. 
نشربه.  الللذي  والللمللاء  نتنفسه  الللذي  والللهللواء 
بعدما  ذللللك،  عللواقللب  فللي  نعيش  نحن  وهللا 
المحيط  الجوي  الغالف  في  األوزون  ثقب  ظهرت 
وبين  بيننا  يفصل  حقيقي  فاصل  يوجد  ال  بنا. 
الطبيعة. لقد ولدنا من رحم الطبيعة، فإننا جزء 
من الطبيعة ونعيش داخلها. لكن الغريب أننا 

ننسى ذلك الرابط في بعض األحيان.

الصورة: مانير مرتيك؛ الصفحة المقابلة:  بعض من 
أعماله



الغرف خدمة 

فندق اليانغتسى بوتيك شنغهاي
شنغهاي، الصين

ُيقال أن جناح روز الموجود في فندق اليانغتسى بوتيك 
شنغهاي، مستوحى من اسم أغنية روز روز آي الف يو 

الشهيرة التي غناها المغنى فرانكي الين، وقد ُجهزت هذه 
الغرفة بالديكورات الكالسيكية على طراز فن اآلرت ديكو. 

تتميز الغرفة االستثنائية بأنها مصممة للمبيت، وبها ركن 
للمعيشة وتناول الطعام وحجرة للمؤن وغرفة للتواليت 

وحوض رخامي وتراس ساحر يطل على المدينة. والغرف في 
هذا الفندق مفروشة بسرير بحجم كبير.

T: +86 21 6080 0800

www.theyangtzehotel.com

فندق وبيت شباب أول ميوزيك
موسكو، روسيا

يتميز فندق وبيت شباب أول ميوزيك بأنه مريح 
ومثالي لكل من يسافرون في مجموعات. ويوفر 

الفندق صاالت نوم مشتركة فسيحة تحمل أسماء 
أشهر الفرق الموسيقية مثل آبا وإنيغما والبيلتز 

ومادونا. ُيقدم هذا الفندق الجذاب المأكوالت الشهية، 
ويقع بالقرب من المعالم الشهيرة في المدينة مثل 

الساحة الحمراء وحديقة هيرميتاج.

T: +7 (499) 553-81-01

www.allmusichotels.ru

نغمات 
راقية

موسيقى 
تجول 

بخاطرك

فندق جاز إن ذا سيتي
أمستردام، هوالندا

يعكس فندق جاز إن ذا سيتي الفريد الطابع الهولندي 
الودود. ويتكون هذا الفندق من 164غرفة متناغمة و 

36 غرفة بيزالين و 11 جناح، وجميعها تستهوي عشاق 

الموسيقى. ويعمل نظام الصوت الرائع في جميع الغرف 
ويشدو بالنوتات الموسيقية الشهيرة وغيرها من المقاطع 
الموسيقية الصاخبة. يمكن للراغبين في تذوق المأكوالت 
المحلية اللذيذة زيارة مطعم الفندق واالسترخاء في السبا 

الفاخر.

T: +31 (0)20 2105800 

www.jaz-hotel.com

خارج عن 
المعتاد

استمتع بإقامة ال ُتنسى في هذه الفنادق الُمميزة ذات التصميم المستوحى 
المقبلة عطلتك  خالل  الموسيقى  من 

إيقاع صاخب
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القراءة

سيطرح المغني ينوي المغني وكاتب االغاني البريطاني والعضو في فرقة 
الروك الشهيرة ديري سترايتس، مارك نوبفلير، إطالق ألبومه المنفرد التاسع 

بعنوان Down the Road Wherever في 16 نوفمبر. ويتكون هذا 
األلبوم من 41 أغنية، وُيعتبر استكماًلا أللبومه الصادر في 2015 .

12 ساعة

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

 أول فيلم
  لميكي ماوس

في نفس التاريخ منذ 
90 عاًما، ظهر ميكي 

ماوس أول شخصية 
كرتونية في عالم 

والت ديزني، ألول مرة 
على الشاشة في 

فيلم رسوم متحركة 
 Willy قصير بعنوان
Steamboat. وكان 

هذا القيلم من تأليف 
وإخراج شركة ديزني، 

وكان أول فيلم 
كارتون الستوديوهات 

والت ديزني، التي 
أنشأها ويلفريد 

جاكسون وبيرت 
لويس.

يساعدك هذا التطبيق 
على تحويل العمالت 

بسهولة خالل رحالتك 
الخارجية. تسمح لك 

مميزات التطبيق 
بمعرفة أسعار الصرف 

الُمحّدثة، ومخططات 
العمالت وحساب 

األسعار. ويدعم أكثر 
من 001 عملة ويعمل 

على أجهزة أندرويد و 
.iOS

السفر تطبيق 

يوم في 
التاريخ

18 نوفمبر 1928 1

رابجيرج مايل، الدنمارك

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

مدينة سيجيريا
 القديمة في

 سريالنكا
تعتبر مدينة سيجيريا 
القديمة واحدة من أكثر 

المعالم السياحية الخالبة 
في سريالنكا، وهي أحد 
مواقع التراث العالمي 
لليونسكو. بنيت هذه 
المدينة على يد ملك 
القصبة األول، ويقع 

على قمتها صخرة من 
الجرانيت بطول 180 متر، 
وُتسمى صخرة األسد. وقد 
ُبنيت مجموعة من صاالت 

العرض والساللم من 
الطوب والجص لُتسهل 

الوصول إلى قمة 
الصخرة.

جسر ترنتي،
روسيا

افتتح هذا الجسر  
المبنى على نهر نيفا 
في عام 1903، وهو 
ثاني أطول جسر في 
المدينة، ويمتد بطول 

582 متر.

2
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تطرح الكاتبة جورجينا 
هاردينغ رواية غنائية 
عن الحب والذاكرة في 

1 نوفمبر 
بعنوان 

 of the Living
Land

Duolingo

طرائف – أثناء دراسة 
ريدماين في كلية 

إيتون، قام بأداء دور 
توم مارفولو ريدل 
في سلسلة هاري 

بوتر وغرفة 
األسرار )2002(.

تحت العدسة

إيدي ريدماين
أخر األعمال – يعود النجم ريدماين بدور نيوت سكماندر في 

 Beasts: The Crimes of Grindelwald فيلم
Fantastic. وُيشاركه في هذا العمل النجم جونيديب 

وجود لو.

االقتباس – “على الشاشة يمكننا الطيران أمام الكاميرا، 
لكن على أرض الواقع، يجب أن نكون أجنحة لبعضنا 

البعض.”

يتكون جسر نهر 
اليانغتسي من 

طابقين، وهو أحد أطول 
الجسور في الصين. 

ويمتد هذا الجسر بطول 
4500 متر ويقع

 أسفله خط قطار.

1
جسر نهر

اليانغتسى،  
 الصين

طريقتان  
الكتشاف

أطول الجسور في 
العالم

دليل في 
دقيقة  

وقفة في مدينة : أفسس تركيا
استجم سجاد الخراف 

السوداء. يمكنك تسوق 
هذا السجاد الفريد من 
نوعه لغرفة معيشتك. 
كما يمكنك االستمتاع 

بجودة الخدمة المقدمة، 
وجرب مشروب شاي التفاح 
وأي شيء آخر من اختيارك.

جرب قم بزيارة متحف 
أفسس وشاهد تمثال 

أرتميس المنحوت 
بشكل فريد وأيضًا 

غرفة الُمصارع الشهير 
واستمتع بتجربة 
ال ُتنسى في هذا 

المتحف العريق.

تذوق حاز مطعم يافوز 
”yavus“ على إعجاب 

األتراك والسياح على حٍد 
سواء. حيث ُيقدم األطباق 

التركية األصيلة مثل طبق 
 “gozleme” Tatil

وُتعزف فيه الموسيقى 
الرائعة التي ُتلطف األجواء. 

شاهد يوجد في 
مدينة أفسس مكتبة 

سيلسوس التي ُبنيت 
في القون الثاني الميالدي، 

وكانت ثالث أكبر مكتبة 
في العالم. وقد تم ترميم 

هذه المكتبة حتى تعود 
إلى شكلها األصلي.

تعد ُكثبان رابجيرج مايل واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية 
المدهشة في الدنمارك. وتقع على بعد 16 كم من سكاجن، 

وهي مساحة من الكثبان الرملية المنجرفة. ويعتقد أن هذه 
الكثبان قد تشكلت في الساحل الغربي لمنطقة رابجيرج استين 

في القرن السادس عشر أثناء هجرة الرمل العظيمة. وال تزال 
الكثبان الرملية تتحرك إلى الشمال الشرقي باتجاه كاتيغات 

بمعدل أكثر من 15 متر كل عام. 



airarabia.com
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المكان: اسطنبول، تركيا
تستضيف الدورة السابعة والثالثين من معرض 

اسطنبول للكتاب أكثر من نصف مليون زائر كل عام.
www.tuyap.com.tr

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ُيعتبر هذا الحدث أحد أكبر الفعاليات الرياضية في 

المدينة، وقد فاز ببطولته قبل ذلك قدامى العبي التنس 
مثل روري ماكلروي وجون راهم.

www.europeantour.com

15 - 18 نوفمبر

بطولة موانئ دبي العالمية 
للغولف 2018

10 - 18  نوفمبر

الدورة السابعة والثالثين لمعرض 
اسطنبول الدولي للكتاب

 20 - 29 نوفمبر

مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي

المكان: يريفان، أرمينيا
أحد أقدم المهرجانات الثقافية في أفريقيا والشرق 

األوسط، ويتمتع بمكانة من االتحاد الدولي لجمعيات 
منتجي األفالم. وسيحتفل هذا المهرجان بعيده 

األربعين لهذا العام.
www.ciff.org.eg

المكان: واتاال، سريالنكا
يجمع هذا الحدث الموسيقي المغني سونيل بيريرا والفرقة 

السريالنكية الغجر ل� “ليلة عيد الميالد المبكرة”.
www.event.lk

16 نوفمبر

ليلة عيد الميالد المبكرة مع الغجر

جدول
الفعاليات

airarabia.com

المكان: الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، التي 

يستحق الزيارة. وُتعتبر اليابان ضيف الشرف 
للدورة القادمة من المعرض.

www.sibf.com

المكان: ران أوف كوتش، الهند
تتحول الصحراء البيضاء الخالبة إلى أرض مليئة 

باأللوان واالحتفاالت. يتم إحياء الفن المحلي والتقاليد 
التي تعود إلى قرون سابقة.
www.rannutsav.com

المكان: كراتشي، 
باكستان

هذا المعرض مجموعة 
واسعة من األفكار 

لكل عريس وعروس. 
يقدم المعرض 

الكثير من المنتجات 
والخدمات التي 

يحتاجها العروسين.
www.twek.pk

 4 - 5 نوفمبر

معرض الزفاف 

1 نوفمبر

ران أوتساف

حتى 10 نوفمبر

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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13-18 نوفمبر

غنت 6 مسار  الدراجات

المكان: غنت ، بلجيكا
سيصبح فيلودروم في غنت المعروف أيًضا باسم 

Kuipke ساحة لراكبي الدراجات. سيكون على العرض 

أفضل ركوب الدراجات المسار واإلثارة والترفيه.
visit.gent.be



\\ القائمة المختصرة 
 \\
\\
 \\

يرمز هذا المهرجان إلى انتصار النور على 
الظالم، وانتصار الخير على الشر وانتصار 

المعرفة على الجهل

يتم االحتفال بهذا المهرجان بإضاءة 
الشموع ومصابيح الزيت الخزفية، كما 

ُيشعل بعض الناس األلعاب النارية

ُي��ه��ن��ئ ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م ق��ائ��ل��ي��ن “ع��ي��د 
ديوالي سعيد” ويتبادلون الهدايا كما تقام 

٣مهرجانات التسوق والغذاء في كل مكان ٢ ١
العالم انحاء  جميع  في  ديوالي،  مهرجان 
2018 7 من نوفمبر  به في  األنوار، وُيحتفل  أيضًا باسم مهرجان  ُيعرف 
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s 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



8   التقويم
 تأكد من كل ما 

سيحدث في هذا الشهر

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

واألحداث

12  خدمة الغرف
تمتع بإقامة ال تنسى في 
هذه الفنادق المستوحاه 

من الموسيقى

14  مقابلة
يتحدث المصور 

الفوتوغرافي البنجالديشي 
مانير مرتيك عن حبه  

للتصوير 

28  48 ساعة في بيروت 
تجمع العاصمة اللبنانية 

بين التاريخ العريق والفن 
الراقي وفن الطهي 

والثقافة والجمال 
الطبيعي

39   األخبار
في هذه الذكرى سافر إلى 
150 وجهة رائعة عبر 50 
دولة مع العربية للطيران 

24  الخلفية العربية لجوا
نحن نأخذك في جولة

الستكشاف العمارة واللغة والثقافة لهذه 
المدينة الساحلية النابضة بالحياة

18  جوهرة التشيك
مع قلعة تشبه حكاية خيالية  

جميلة، تسحر هذه المدينة كل من 
يزورها! 

 34 سحر اإلسكندرية
استكشف السحر المعماري الحديث 

واستمتع بخيرات البحر األبيض 
المتوسط مع جولة في المكتبة القديمة

في هذه المدينة المصرية الساحرة

USA  I  Singapore  I  Thailand  I  Malaysia  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

service across multiple
distribution platforms

world’s leading 
content marketing 

company
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نحتفل بـ 15 سنة من النجاح
في هذه الذكرى سافر إلى 150 وجهة 

رائعة عبر 50 دولة مع العربية للطيران 

2018 نوفمبر   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

جوهرة التشيك 
مع قلعة تشبه حكاية خيالية جميلة، 

تسحر هذه المدينة كل من يزورها.


