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!ﺃﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ
WELCOME ON BOARD!

ﺃﻋﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻦ

DEAR CUSTOMER

!طيران ناس يفرد أجنحته ويوسع اآلفاق أمامكم
!كم

flynas Is Spreading Its Wings!

flynas is all set to soar into the future in brand-new livery and we
welcome you to join us on board!
As a progressive airline for a new generation of travellers –
travellers like you, who are on the go, service sensitive and value
conscious – the new brand identity is modern, vibrant and
confident, and reflects our strategic direction and brand promise to
you, which is to be ‘Simply Better’ at everything we do.
First in line is an enhanced in-fl ight offering, with the launch of
our new Business Class. It will open you to a whole new in-flight
experience – wider, comfortable seats, a generous 48” seat pitch, and
delicious hot meals and drinks delivered through the flight.
And there’s more in store – more new routes and greater
flexibility from booking right through to touchdown, with the
ability to enhance your trip through a selection of optional extras,
such as excess baggage, seat selection, on-board meals, airportlounge access, car rental and hotel bookings.
Best of all, our new Economy fares get you from A to B on the
lowest fares, safely and on time. Just book early to pay less and enjoy
the flexibility to change or cancel your fl ight if plans change.
Through upgrades to our service model and the embracing of
smarter technologies, our goal is to make flying more comfortable,
more convenient and more cost effective.
Our ambitions are sky high. With an agile and progressive team
that brings together a mix of great experience and fresh ideas, we
are set to spread our wings and take you where you want to go.

»طيران ناس« يرحب بكم ويعدكم بأن يكون دائماً عند حسن ظنكم لدخول
.المستقبل بخطى ثابتة وبطرق مبتكرة وفعالة
 الذين،وكشركة طيران مستقبلية تواكب الجيل الجديد من المسافرين
، ويقدرون الخدمات المتميزة المرافقة للرفاھية والسالمة،يسافرون باستمرار
 وتعكس استراتجيتنا وعدنا لكم،تتسم ھويتنا الجديدة بالعصرية والحيوية والثقة
.بأن نكون »األفضل« في كل ما نقوم به
 وقد،ويأتي تعزيز الخدمات التي نقدمھا على متن طائراتنا في مقدمة أولوياتنا
 التي تقدم تجربة طيران،تكللت جھودنا بالنجاح بإطالق درجة رجال األعمال
 وتسمح رحابة المقصورة الجديدة باإلسترخاء.جديدة كلياً على متن خطوطنا
 وتوفر المساحة الشخصية المخصصة. وھي تتكون من ثمانية مقاعد،والرفاھية
. وتُقدم فيھا مشروبات ووجبات ساخنة أثناء الرحلة،لكل مقعد خيارات متعددة
 واعتماد المزيد من المرونة في خدماتنا،ويسر شركتنا إطالق وجھات جديدة
 ويمكن.التي ترافق عمالءنا منذ لحظة الحجز ولغاية الوصول الى وجھاتھم
لمسافرينا انتقاء خدمات إضافية مثل اصطحاب أمتعة زائدة واختيار مقاعدھم
 إضافة إلى الدخول إلى صالة رجال،المفضلة ووجبات الطعام على متن الرحلة
 كما تتيح. وامكانية استئجار السيارات وحجز الفنادق،األعمال في المطارات
اسعارنا التنافسية على الدرجة السياحية امكانية السفر الى أية وجھة يريدھا
. بأفضل األسعار وبأقصى درجات األمان والسالمة والدقة بالمواعيد،مسافرونا
وننصح مسافرينا بالحجز المبكر لكي يستمتعوا بأفضل األسعار والتسھيالت
.التي تشمل إمكانية تغيير أو إلغاء رحلتھم عند الضرورة
 نعدكم دائما بأن تكون تجربة السفر،ومن منطلق التزامنا بالتطوير المستمر
.معنا أكثر راحة وتلبية إلحتياجاتكم
 لديه، وبوجود فريق عمل مبدع،طموحنا في طيران ناس بال حدود
، نفرد أجنحتنا العريضة على امتدادھا،الخبرة واألفكار الجديدة المبتكرة
. لنحملكم معنا الى حيث تريدون،ونحلق بكم عاليا
رجا عازمي
الرئيس التنفيذي

Raja Azmi
flynas CEO

MORE THAN 11 MILLION
CUSTOMERS FLOWN
SINCE 2007

NEARLY
2 MILLION

FACEBOOK

FANS

MORE THAN

950
FLIGHTS

PER WEEK

8 DOMESTIC AND 12
INTERNATIONAL AIRPORTS

005

nasDJ 05 CEO letter lg.indd 5

21/11/2013 11:36

No.00000 Nsouli (filler).indd 1

21/11/2013 14:42

CONTENTS

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

BRIEFING

1435  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺻﻔﺮ002

002 December/January 2014

1

1
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ

NETWORK
Where do you want to go with flynas? 11

10 إلى أين تود السفر مع طيران ناس؟

2
MONTHS

2
16

: والطعام على شبكة خطوطنا، الثقافة،أخبار الفن

The best arts, culture and food on the network:
Is this Saudi’s best coffee shop? 12
Dining at Istanbul’s most exclusive restaurant 14
Meet the man who shoots horses in Amman 17
What’s so special about Souk Okaz in Taif? 18
Catch the Arab-made film set in London 21
When will Jordan’s Star Trek theme park open? 22

3

12 ھل ھذا افضل مقھى في السعودية؟
14 تناول وجبتك في ارقى مطعم في اسطنبول
16 تعرف على الرجل الذي يلتقط صور األحصنة في عمان
18 ما الذي يجعل سوق عكاظ في الطائف مميزا لھذه الدرجة؟
20 تعرف على الفيلم الذي صنعه العرب ولكن في لندن
22 حديقة مستوحاة من فيلم "ستار تريك" في األردن
30

3
اكتشف اشياء

Discover things you
never knew you wanted:
Long-forgotten music in Beirut 26
Yachts in Dubai 29
Pearls in the Gulf 32

:لم تكن تعلم حتى انك ترغب بھا

24 الموسيقى العربية القديمة المنسية في بيروت
28 اليخوت في دبي
30 والآللئ في الخليج

24

4

4

22

34

ﺃﻣﺎﻛﻦ
دليل سفر معمق الى جانب مواضيع مختلفة من المدن األكثر

In-depth stories and guides to the most
happening cities on the nasair network:

:استقطابا للمسافرين على شبكة خطوط طيران ناس

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

RIYADH 43
R

34

BEIRUT 49
B

44 ﺑﻴﺮﻭﺕ

KUWAIT 59
K
TAIF 75

BEHIND THE SCENES 79
HEALTH & SAFETY 81
ENHANCE YOUR TRIP 82

44

ﺃﻓﻜﺎﺭ

IDEAS

PLACES

ﺷﻬﺮﺍﻥ

68

ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ
WELCOME
TO YOUR
ﬂynas

50

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

60

ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ

76 ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ
81 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
82 ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

007

nasDJ 07 Contents lg.indd 7

21/11/2013 11:37

ّ
ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺪﺩ

ّ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ

CONTRIBUTORS

مايك ماكيكران 1

عمر علي 3

ماثيو تيلر 2

مايك ماكيكران ،كاتب مستقل يعمل بالقطعة ،وھو ايضا

ماثيو تيلر ،مؤلف دليل السفر والرحالت الذي يحمل

عمر علي ،كاتب يتعاون مع مطبوعات عديدة،

محرر .وقد تمكن حتى اآلن من السفر الى 93

عنوان "رف غايد" وھو يكتب لـ "بي بي سي" و"ذا

منھا صحيفة "صندي تايمز" ،و"سكوتسمان"،

بلدا مختلفا بغرض الكتابة عنھا ،وتسجيل ما يحصل

تايمز" .في ھذا العدد من مجلتنا ارسلنا ماثيو الى جبال

و"تايم آوت" ،و"ليتل وايت اليز".

معه من مغامرات في أسفاره .إال أنه كما يقول ،قد

الطائف ،ليلتقي المجموعة األشھر التي تسكن تلك

وقد التقى عمر في ھذا العدد مصورا فوتوغرافيا

عاش أكثر المغامرات إمتاعا وإثارة على السفوح

الجبال ،وھي قرود الرباح ،وليكتشف عن قرب فيما اذا

امضى في المملكة العربية السعودية عدة أشھر،

الثلجية في جبال لبنان.

كان ثمة ما يھدد وجودھا ھناك.

التقط خاللھا مشاھد فاتنة من منطقة عسير.

MIKE MACEACHERAN

MATTHEW TELLER

OMER ALI

Mike MacEacheran is a freelance writer
and editor who has clocked up 93
countries on his travels to date. Yet it was
in the snowy mountains of Lebanon that
he found his greatest adventure so far.

Matt hew Teller is a Rough Guide author
who also writes for the BBC and The
Times. For this issue, we sent him to Taif
to meet the city’s resident baboons to fi nd
out if their livelihood is being threatened.

Omer Ali is a freelance writer who
contributes to The Sunday Times, The
Scotsman and Little White Lies. This issue,
Omer interviewed a photographer
capturing the beauty of Asir.

المحرر الناشر
وائل السرحان

walsarhan@flynas.com
نائب رئيس التحرير محمد القرني

malqarni@flynas.com
المدير الفني روب تيم
محررة الصور أليكس كيللي
اإلنتاج كارل مارتنز
اإلعالنات والبيع
شركة غلوبال اكسبوجير أوف شور
المملكة المتحدة

المملكة العربية السعودية

tel +966 502 93672
info@media-me.com
تصدر مجلة طيران ناس الخاصة
بشركة طيران ناس السعودية،
من قبل شركة "إنك" في لندن

141-143 Shoreditch High Street
London E1 6JE, United Kingdom
tel +44 207 613 8777
fax +44 207 613 6985
www.ink-global.com

tel +44 7906 709818
اإلمارات العربية المتحدة

tel +971 505 221 289
لبنان

tel +961 336 0650

المدير اإلبداعي التنفيذي
مايكل كيتينغ
مدير النشر
سايمون ليزلي

الرئيس التنفيذي
جيفري او رورك
الرئيس التنفيذي للعمليات
ھيو غودسال
الترجمة
MS Translation

mstranslation@primehome.com
جميع المواد متمتعة بحماية الحقوق الفكرية
والملكية .تمنع إعادة إنتاج او نشر المواد كليا
او جزئيا بدون إذن من الناشر .اآلراء الواردة في
المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي طيران ناس
رسوم الغالف
باولو ليم
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شبكة
الخطوط
950 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺭﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

OVER 950
FLIGHTS A
WEEK ON
ﺩﺑﻲ
DUBAI

مكتب طيران ناس

ﬂynas head ofﬁce
SAUDI ARABIA
Riyadh
Corporate Headquarters
1st Floor, Al Salam Centre
Prince Mohammed Bin Abdulaziz Street
PO Box 305161
Tel: +966 1 217 1800
Call Centre: +966 9200 01234
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JACKY WINTER GROUP

Words Jess Holland
Illustration Bobby Haiqalsyah

بقلم جيس هوالند رسومات بوبي هيكالسيا

Is this Saudi’s
best coffee shop?

هل هو أفضل مقهى
في السعودية؟

The mark of a good coffee shop is when its
patrons love spending time there whether
they’re drinking coffee or not. By that
measure, Cafea Arab is an unqualified
success. It was set up by Raneen Bukhari
inside her parents’ antique-furniture store
on King Abdullah Street in Al-Khobar.
Since opening in 2008, it’s won a following
for the locally roasted brews and, also, for
the café’s programme of screenings, talks,
book clubs and games nights, at which
you’re as likely to see patrons playing Wii
tennis as hunched over chessboards.
Part of the appeal, says Bukhari, are the
students who work there. “Not only do they
bring their friends, but people from all
walks of life come in just to sit on a bar stool
a nd ta l k to them.” She even recently
welcomed US exchange students, who met
w ith loca l pol iticia ns, a nd a g roup of
religious scholars discussing the Qur’an.
What’s more, the coffee really is rather
good. “When you try coffee that’s been
locally roasted, you’ll never go back to the
imported stuff,” Bukhari promises.
Ki n g Ab d u l l a h S t re e t , Al - K h o b a r
cafea-arabica.com

العالمة التي تميز المقھى الناجح عن
 ھي عندما يحب اصحابه تمضية،غيره
 وبحسب ھذا، أم ال، سواء لشرب القھوة،وقت فيه
المقياس فإن ”كافيا عرب“ مقھى ناجح جدا بدون
 اسست المقھى السيدة رنين بوخيري داخل.شك
متجر والدھا لألثاث التراثي في شارع الملك عبد
 استطاع2008  ومنذ افتتاحه في عام.ﷲ في الخبر
 ليس فقط بسبب،المقھى ان يحقق شعبية كبيرة
 وإنما أيضا بسبب،القھوة الطازجة المحمصة محليا
، والذي يشتمل على عروض أفالم،برنامجه المميز
 وأمسيات، جلسات حوار مفتوح، ناد للكتاب،نقاشات
لأللعاب قد ترى فيھا مجموعة من المثقفين منكبين
 او منھميكن،بحماس على لعبة التنس على جھاز
.في مباراة شطرنج
تقول رنين بوخيري أن ما يضفي جواً خاصاً على
 وتوضح قائلة.المقھى ھو الطالب الذين يعملون فيه
 بل،أن ھؤالء الطالب ”ال يحضرون أصدقاءھم فحسب
أن الكثير من الناس من مشارب مختلفة يأتون إلى
 وقد عملت رنين.“المقھى للتحدث مع ھؤالء الطالب
 وفتحت أبواب،منذ البداية على تشجيع ھذه االجواء
المقھى مؤخرا لطالب امريكيين مشاركين في برنامج
تبادل مع المملكة السعودية للمشاركة في مناقشات
 وكذلك لمجموعة من،مع سياسيين وفنانين محليين
.علماء الدين في حلقات نقاش عن القرآن الكريم
 وكما،انه مقھى بنكھة سعودية طازجة وخالصة
 لن،ًتقول رنين ”عندما تجرب القھوة المحمصة محليا
.“تعود أبداً إلى شرب القھوة المستوردة

ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﻣﻊ
ﬂynas.com

FLY TO DAMMAM

ﬂynas.com
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بقلم مايك ماكيكران

Words Mike MacEacheran

الذي
المطعم ي
م
أدهش اسطنبول
ال يوجد العديد من المطاعم التي يمكن الوصول إليھا
بقارب خاص في اسطنبول .و”تاباسوما“ ،المطعم الجديد
الواقع على الجانب اآلسيوي للمدينة العريقة في جينغيلكوي ،ھو
واحد من ھذه القلة القليلة .وھو بال شك يتمتع بإطاللة جميلة جدا.
“1
تبدأ المغامرة عندما يأخذك القارب الخشبي الصغير ”سوماھان 1
التابع للمطعم من مرسى كورجيشمي في رحلة عبر البوسفور.
 10دقيقة ،يتوقف القارب عند منصة بحرية خاصة ،وما ان تنزل
وبعد 0
منه حتى يمكنك مباشرة ان تدخل إلى قاعة الطعام .وھذا المطعم
ھو جزء من فندق بوتيك سوماھان ،الواقع على الواجھة المائية
الفاتنة ،والذي يحتل مبنى قديما يعود الى القرن التاسع عشر .في
الداخل ستجذب نظرك المائدة الرخامية التي طولھا ثمانية أمتار ،إال
أن عامل الجذب الحقيقي في تاباسوما ،ھو المنظر الفاتن والمتغير
باستمرار .فھناك المضيق ،والصيادون ،والسفن العابرة ،إضافة
طبعا إلى أطباقه الشھية من األطعمة البحرية المقدمة بلمسة
عصرية ،فالبرك محشوة باألنشوفة والكريما الطازجة بنكھة الشبت،
والسكالوب يقدم مع الزنجبيل بصلصة زيت الزيتون والزعتر .اما طبقنا
المفضل فھو ستيك السلمون المشوي مع جذور الكرفس والھليون.

The restaurant that
rocked Istanbul
There are not many
y restaurants in Turkey’s largest city
that you can reach by way of private chartered boat, but
Tapasuma – on the Asian side of Istanbul in Çengelköy
– is one of them and it’s arguably the most scenic.
The adventure begins when the restaurant’s little
wooden boat, Sumahan I, picks you up from the
Kuruçeşme dock in Galatasaray for a journey across the
Bosphorus. After a 10-minute ride, the boat ties up at a
private jetty, and you step off and straight into the
dining room. It may be a seafood restaurant, but save
room for dessert: the chocolate and chestnut mouse in
pistachio sauce is our pick. Executive chef Gökay
Çakıroğlu has previously worked for The Marmara and
Four Seasons, so you know you’re in safe hands. If you
ask nicely, he may even skipper your boat back across.
Sumahan on the Water, 43 Kuleli Caddesi, Çengelköy
tapasuma.com

ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ

ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ

ﻣﻊ

ﬂynas.com

FLY TO ISTANBUL

ﬂynas.com
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Genuine Personalized Service

Home Offices Complex - Urubah & Prince Turki roads intersection
P.O. Box 7795 Riyadh 12334 - KSA Tel +966 11 283 4777 Fax +966 11 283 4744
almashreqboutiquehotel.com
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بقلم عمر علي

الرجل الذي يعشق
الخيول العربية األصيلة
طارق الدجاني ،المصور الذي يلتقط بعدسته أغلى واجمل
الخيول العربية ،ويحولھا الى قطع من الفن الرائع
ال يوجد العديد من المصورين الذين يحصلون على ختم
الموافقة الملكي من أميرة أردنية .ولكن طارق الدجاني
ليس مصوراً عادياً ،وقد كتبت سمو األميرة األردنية عالية بنت الحسين
مقدمة أحدث كتبه ،وھو يضم مجموعة صور لخيول عربية أنيقة،
ومدللة ،وفضولية أحياناً ،بجلودھا المخملية واجسادھا الرشيقة .وقد
امضى ساعات ،وساعات وھو يلتقط صورا ألرقى سالالت الفحول
واجمل االفراس المملوكة من قبل العائلة المالكة السعودية.
بدأ ھذا المصور البريطاني من أصل أردني التقاط صور فوتوغرافية
للخيول في عام  2006عندما كان يعيش في السويد ،وذلك كوسيلة
للتواصل مع جذوره العربية .وھو يقول "قمت بتصوير الخيول الباھظة
الثمن التي تشارك في ارقى العروض ،والخيول التي تستخدم
لألعمال الصعبة والثقيلة ،ولم يكن يھم ما إذا كان أصحابھا أغنياء أم
فقراء" .ويضيف "لقد أحببت الخيول دائماً ،وكان لدي ھذا الشغف بھا
منذ أن كنت صغيراً .الخيول العربية ذكية وحساسة ووفية ألصحابھا،
وشخصياتھا وطباعھا يمكن أن تكون رائعة".
قام طارق بتصوير الخيول في أنحاء مختلفة من الشرق
األوسط ،رغم أنه عمل بشكل أساسي في اإلسطبالت الملكية
في األردن وفي مركز الملك عبد العزيز للخيول العربية األصيلة في
السعودية .ويقول طارق "الخيول العربية يمكن تأتي من أي مكان
من العالم ،خصوصا تلك المملوكة من قبل أفراد :فقد يكون الحصان
قد تربى في قطر ،ومن ثم جرى بيعه في الواليات المتحدة ،إال انه
بعد ذلك جاء إلى األردن".
ورغم أن بعضنا قد يشعر بشيء من الخشية او الرھبة من
التعامل مع ھذه الحيوانات الضخمة ،إال أن طارق الدجاني يبدو
مرتاحا تماما بالقرب من االحصنة ،وال يشعر بمثل ھذا الخوف
على اإلطالق .وھو يقول "أنا أستمتع بقضاء وقت مع الحيوانات.
فعندما تفھمھا ،تصبح امامك كالكتاب المفتوح" .ويضيف "ليس
ھناك حصان ما يمكن ان ينطبق عليه الوصف بالسيء او الشرير".
اما ما ساعده في مھمته ھذه ،فھو بالتأكيد مشروعه السابق
في تصوير صقور الصيد .وھذا العام تحظى مجموعته من
الصور بفرصتين للعرض في دبي ،كما من المفترض ان ينتقل
المعرض العام المقبل إلى اسبانيا حيث يعيش طارق اآلن في
مسكن تحيط به قطعة أرض وطبعا مع حصانين عربيين أصيلين.
كتاب "أصيل :دراسات تصويرية للخيول العربية األصيلة"
متوفر حالياً في األسواق ،وھو صادر عن دار "مدينة" للنشر

Words Omer Ali

The man who
shoots horses
He’s not a hunter or a butcher – Tariq Dajani frames
the most prized Arabian stallions as art
There are not many photographers who get the royal
seal of approval from a Jordanian princess, but Tariq
Dajani is no ordinary artist. HRH Princess Alia Al
Hussein wrote the foreword to his latest book, a series of
portraits of velvety, well groomed, even curious,
Arabian horses, and he spent hour after hour capturing
revealing portraits of the beautiful animals owned by
the Saudi royal family.
The British-Jordanian photographer started taking
his equine pictures in 2006, when he was living in
Sweden. It was a way, in part, to reconnect with his
Arab roots. “I photographed expensive show horses and
hard-working endurance horses. It didn’t matter if they
had rich or poor owners,” he says. “I’ve always loved
them and I’ve had this passion since I was young.
Arabian horses can be intelligent, sensitive and loyal to
”their owners. Their personality can be fantastic.
The shoot took him across the Middle East, though he
mainly worked in the Royal Stables of Jordan and the
King Abdul Aziz Arabian Horse Centre. “You find that
Arabian horses come from all over, especially those
with private owners. A horse may have been bred in
”Qatar, sold to the USA and then it comes to Jordan.
While some might be intimidated working with these
huge beasts, Dajani has no such fears. “I enjoy being
with animals – once you understand them you can read
”them,” he says. “There’s no such thing as a nasty horse.
W hat su rely helped was h is prev ious project
photographing hunting falcons. This year he’s shown
his portraits twice in Dubai and the exhibition travels
next year to Spain, where he now lives on a homestead
with – what else? – two Arabian horses.
Asil: Photographic Studies of the Purebred Arabian
Horse (Medina Publishing) is out now
tariqdajani.com
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بقلم ماثيو تيلر

سوق عكاظ

Souk Okaz
Rising from the deserts
e a s t of Ta i f, t he sem ipermanent public theatre
at Souk Okaz (right) has been
newly unveiled this year and
now sports a specialised audio
system, so it can broadcast the
words of Arabia’s new generation of
poets and speakers to a seated audience
numbering more than 3,000. However, the story of
this theatre’s popularity goes way back to a tale of
Arabian heritage.
Shadowing the Red Sea coast of Saudi Arabia, the
craggy Sarawat Mountains can reach heights of over
3,000m above sea level. As Highway 15 scoots east of
Makkah, climbing the ridge at Al-Hada in a series of
smooth, intricately engineered switchbacks, it’s easy to
forget that this was an ancient trading route, already old
when it was described by the medieval writer Yaqut AlHamawi in his Dictionary of Countries.
In the Jahiliyya – the time before Islam – merchants,
traders and philosophers would follow this and other
roads from across Arabia to gather once a year at Souk
Okaz, near the ridge-top city of Taif. There, they would
do business and stage recitals of poetry and prose.
The old site still remains, with remnants of stone
buildings and rock carvings – but in 2007 (1427 AH),
after a gap of some 13 centuries, Souk Okaz was revived
at a new site alongside the old one, boasting gardens,
market-places and the large theatre auditorium for
public recitals. Drawing vast crowds to a series of
literary and cultural events, spread over two weeks in
late summer, the annual show has stuck tight to its
roots, even in its contemporary format.

TA I Y O M I D D L E E A S T

ينتصب المسرح
شبه الدائم كصرح
شامخ بين رمال الصحراء
في شرق الطائف .وكان ھذا
المسرح في سوق عكاظ قد
زُوﱢد مؤخرا بتجھيزات صوتية حديثة
متميزة من شأنھا إيصال صدى القصائد
وكلمات جيل جديد من الشعراء والخطباء
من شبه الجزيرة العربية ،لتمأل أرجاء المكان
الفسيح الذي يتسع ألكثر من ثالثة آالف شخص .وال شك
أن الشعبية التي يلقاھا مسرح ”خيمة عكاظ“ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً
بتراث وثقافة شبه الجزيرة العربية.
ترتفع جبال السروات الوعرة المطلة على ساحل البحر األحمر
في المملكة العربية السعودية أكثر من ثالثة آالف مترٍ فوق مستوى
سطح البحر .وفيما ينطلق الطريق السريع ) (15شرق مكة
المكرمة ،متسلقا حافة جبال الھدا عبر سلسلة من المنعطفات
المريحة بتصاميمھا المُتقنة ،سرعان ما ينسى المرء أن ھذا الطريق
ھو طريق القوافل التجارية القديم نفسه ،بل الموغل في القدم،
بحيث ان المؤرخ األديب ياقوت الحموي ،الذي عاش في فترة القرون
الوسطى وصفه بالقديم حين أورد ذكره في كتابه ”معجم البلدان“.
وسوق عكاظ ھو ايضا موغل في القدم في ذاكرة شبه الجزيرة
العربية ،ففي أيام الجاھلية ،كان العرب يسلكون ھذا الطريق وغيره
ليجتمعوا مرة في السنة في سوق عكاظ بقرب مدينة الطائف
الجاثمة في أعالي الجبل حيث تعرض البضائع المادية واألدبية.
فإضافة الى التمر والسمن والعسل واإلبل التي كان يبيعھا التجار،
كان الشعراء والفالسفة والخطباء يتبارون في التفاخر في قصائد
عصماء ،تعرض للتحكيم على مجموعة من كبار الشعراء.
الموقع القديم ال يزال قائما وفيه بقايا بيوت حجرية ومنحوتات
صخرية ،ولكن في عام  1427) 2007ھجري( ،وبعد توقف دام قرابة
الثالثة عشر قرنا ،أعيد إحياء سوق عكاظ في موقع جديد مجاور،
يضم حدائق غنّاء واسواقا ومسرحا كبيرا تقام فيه العروض العامة.
ورغم حلته المعاصرة ،فإن العرض السنوي الذي يجذب حشوداً
كبيرة لحضور العديد من الفعاليات األدبية والثقافية طيلة أسبوعين
في أواخر الصيف ،ال يزال محافظا بأمانة على عراقته األصيلة.

Words Matthew Teller
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THE CARIBBEAN’S BEST KEPT SECRET...
Cool, calm and private, Cobblers Cove is the smart choice for people in the know.
Nestled in lush tropical gardens on the beautiful west coast of Barbados, this
luxury boutique hotel offers exceptional food, total relaxation and even a
Hawksbill turtle or two. As a member of the prestigious Relais & Chateaux group,
Cobblers Cove prides itself on its impeccable service and elegant Caribbean charm.

Cobblers Cove, Barbados | T: +1 246 422-2291 | reservations@cobblerscove.com
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بقلم مايك ماكيكران تصوير لوري فليتشر

األخوان اللدودان

L AU R I E F L E TC H E R

كم فيلم عربي منخفض التكلفة نال إعجاب النقاد
واجتاح المھرجانات السينمائية من لندن وميالنو وحتى
دبي ،إضافة الى صندانس الذي يعتبر من أھم مھرجانات السينما
المستقلة ،رغم أنه الفيلم االول لمخرجه ،وجميع ممثليه مبتدئون؟
العدد ليس كبيراً بالتأكيد .وفي الحقيقة فإن فيلم ”أخي الشيطان“
ربما يكون الفيلم األول الذي استطاع تحقيق ذلك.
وھذا الفيلم ،وھو األول لمخرجته المصرية الويلزية سالي
الحسيني ،ھو ايضا أول فيلم مھم حول الجيل الثاني من العرب
الذين يعيشون في بريطانيا .ويتحدث ”اخي الشيطان“ عن شقيقين
مصريين من الجيل الثاني من المھاجرين إلى بريطانيا ،نشآ في
احدى الشقق في مجمعات المساكن الشعبية الحكومية في
شرق لندن .رشيد يعيش حياة مزدوجة فھو رجل عصابات ليالً ،وابن
جيد لعائلة عربية في النھار ،وھو يحاول جاھدا حماية شقيقه األصغر
البريء ”مو“ من حياة الشوارع الصعبة.
ينحدر العديد من ممثلي الفيلم من منطقة ھاكني التي تجري
أحداث الفيلم فيھا ،وقد تمكن الممثل فادي السيد الذي يلعب دور
”مو“ من االستفادة من تجاربه الحياتية الخاصة ،وھو يقول ”الشباب
العرب في منطقتي يعيشون نفس اسلوب الحياة ھذا“ .ويضيف ”من
الصعب تجنب ذلك ،فھم يتورطون في المنطقة األكثر ظالما في
المجتمع .وانا اآلن أريد أن أخلق ضجة من حولي ،وأن أساعد على
إخراج عدد أكبر من الممثلين العرب إلى عالم األضواء“.
حصل السيد على ترشيح ألفضل فنان صاعد في مھرجان
لندن السينمائي ،ولكن سبقته إلى الجائزة مخرجة الفيلم سالي
الحسيني ،التي ولدت في ويلز وترعرعت في القاھرة ،وثم علّمت
في مدارس اليمن .ويقول أيمن حمدوشي الذي يلعب في الفيلم
دور زعيم العصابة ”ريبو“ ،أنه عندما التقى المخرجة في البداية أذھله
أنھا قضت خمس سنوات في احدى االبنية الحكومية في بريطانيا،
وذلك في اطار عملية البحث التي قامت بھا إلخراج الفيلم .ويقول
”بالنسبة لي كعربي ،فإن الفيلم يمسني بشكل خاص  .فقد مررت
بتلك المرحلة التي تساءلت فيھا من أين أنا ،وأردت التعرف على
ھويتي واصلي وجذوري“.
ومع االقبال والنجاح الذي حظي بھما الفيلم ،الفيلم فإنه يثير حوله
ال محالة انتقادات ال يمكن التغاضي عنھا من قبل الذين يعتقدون
أنه يصور البريطانيين العرب كمتمردين مشاغبين يعيشون حياة بال
طموح أو أمل .ولكن الفيلم في النھاية يقدم قصة واحدة فقط من
قصص كثيرة ،كما ان ھناك امل في أن يساھم ھذا الفيلم في فتح
األبواب لمواھب عربية بريطانية أخرى .إال ان الشيء الوحيد المؤكد
ھنا ،ھو أن التعاطف ليس كل ما يحتاجه ھؤالء.
يعرض ”اخي الشيطان“ في بعض دور السينما العالمية اآلن

Brothers in arms
How many low-budget Arab films wow the critics and
storm film festivals from Milan to Dubai with a cast of
only newcomers and a first-time director? Not many. In
fact, My Brother the Devil is probably the first.
Egyptian-Welsh director Sally El Hosaini’s debut tells
the story of two second-generation Egyptian siblings
growing up on an East London council estate. Rashid is a
teenager living a double life: a gangster by night, a good
Arab son by day. He’s struggling against the odds to shield
his innocent younger brother, Mo – played by Fady
Elsayed (far right) – from life on the streets.
Many of the actors, including Elsayed, come from the
Hackney estate where the film is set and were able to
draw on their own experiences. “The Arab boys in my
area have that sort of lifestyle,” Elsayed says. “It’s difficult
to avoid. They just get involved with the darker areas of
society. Now, I want to make a buzz around me. I want to
”help get more young Arab actors into the limelight.
It all could have been so different: Elsayed was on
holiday in Egypt when he was offered his second screen
test. “I had to come to London straight away,” he says.
”“I went from the airport directly into the audition.
Elsayed was nominated for Best British Newcomer at
the London Film Festival, a prize he was narrowly beaten
to by the film’s director, Sally El Hosaini, who was raised
in Cairo. Aymen Hamdouchi (near right), who originally
came on board as a script consultant, says that when he
met the director, he was impressed that she had spent five
years living on a run-down estate as part of her research.
“What’s beautiful about her story is that it’s got Somalis,
whites, blacks,” he says. “It’s real to the place it’s come
”from: it’s London, it’s authentic.
Hamdouchi was soon promoted from proof-reader to
playing gang leader Repo, one of the stand-out
performances in the film. “As an Arab, [this film] is
something I can relate to,” he says. “I went through that
stage – asking where I’m from, exploring my roots – and it
”was a fantastic experience for me.
My Brother the Devil is out now
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Illustration Ross Murray

رسومات روس موري

Star Trek in Jordan

ستار تريك في األردن

Jordan is on a mission – to boldly go where no theme park
has gone before. Rising from the mountains outside the
southern coastal resort of Aqaba, the Red Sea Astrarium
is planned to be one of the biggest – and boldest –
entertainment complexes in the region. Now, following a
lull in development, construction teams are expected to
break ground on the project very soon.
Funded by US and Gulf investors to the tune of
US$1.5bn, the 74-hectare theme park is being designed by
Rubicon Group, an Amman-based production company
best known for TV animation, including its much-loved
pre-school series Tareq wa Shireen and the 3D kids’ show
Ben & Izzy. Randa Ayoubi, CEO of Rubicon, has said the
park will be themed around the idea of Jordan as “a
crossroads of civilisations”, celebrating the region’s
heritage and future.
That future is embodied in the park’s key selling point,
the world’s only Star Trek-themed attraction. Working
with creative teams at Hollywood licence-holders
Paramount, Rubicon is developing a “space-flight
adventure” zone themed around the TV and movie
franchise. Details remain a closely guarded secret, though.

 وھي أن يذھب بالحدائق،األردن اآلن في مھمة
 فعلى.الترفيھية الى ما لم تذھب إليه حديقة اخرى سابقا
المنحدرات الجبلية خارج مدينة العقبة الساحلية جنوب البالد
 يراد لھا،“ستبنى حديقة ترفيھية باسم ”أستراريوم البحر األحمر
.ان تكون من أكبر وأجرأ مجمعات الترفيه في المنطقة
74  وتبلغ مساحتھا، مليار دوالر1.5 وتصل كلفة الحديقة إلى
 وھي شركة انتاج، وھي من تصميم مجموعة روبيكون،ًھكتارا
، وتشتھر بأعمال رسوم متحركة للتلفزيون،تتخذ من عمان مقراً لھا
ومن اعمالھا السلسلة التعليمية الخاصة بمرحلة الروضة ”طارق
وشيرين“ وبرنامج ثالثي األبعاد باللغة العربية مخصص لألطفال
 الرئيسة التنفيذية، وقالت رندة األيوبي.“واسمه ”بن أند إيزي
 إن الحديقة ستتمحور حول فكرة أن األردن ھو ”ملتقى،لروبيكون
 وستحتفي بتراث الشرق األوسط العريق وأحالمه،“الحضارات
المستقبلية عبر سلسلة من معالم الجذب والمرافق الترفيھية
.ومن بينھا العديد من الفنادق والمطاعم
 ھي الوحيدة في العالم المستوحاة من فكرة،وھذه الحديقة
 ومن.“فيلم الخيال العلمي الشھير ”ستار تريك“ او ”رحلة النجوم
خالل العمل مع الفرق في شركة باراماونت المالكة للترخيص
 تعكف روبيكون على تطوير منطقة،الخاص بالفيلم في ھوليوود
 مع، وال تزال تفاصيل المشروع طي الكتمان.“”مغامرة رحلة فضائية
 معلماً آخر تشكل17 أن ھذا المعلم سيتناغم بشكل رائع مع الـ
.منطقة ”العجائب“ المصممة لتحاكي رحالت الفضاء

ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ
ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻊ
ﬂynas.com

FLY TO AMMAN
WITH ﬂynas.com
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بقلم جون لويس تصوير لوري فليتشر

أغاني زمان تنتصر على الزمن
”توفي عبد الحي حلمي قبل أكثر من قرن .لكنه كان رائدا اصيال في عالم الموسيقى”،
يقول كمال قصار متحدثا عن المطرب المصري عبد الحي حلمي ،الذي ولد في القاھرة في عام
 ،1857واستطاع في الفترة األخيرة من حياته المھنية من عام  1903وحتى وفاته عام  1912ان
يسجل المئات من االسطوانات .غنى عبد الحي حلمي بصوته القوي المميز المقامات العربية
واألدوار بحرية ،متجاوزا في بعض االحيان القواعد المألوفة الجاھزة ،وكان يرتجل وھو يشدو بقصائد
الحب بشكل يثير الدھشة ،إال أن أعماله لم تتم إعادة تقديمھا الى الجمھور بشكل واسع
إال في عام  ،2013وذلك بفضل مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية ) (Amarفي
بيروت ،والتي يرأسھا كمال قصار ،والتي اصدرت مؤخرا مختارات موسيقية وغنائية رائعة من
األعوام  ،1912-1857تقع في أربع مجموعات من اإلسطوانات .وھذه المؤسسة تأخذ على عاتقھا
مھمة إحياء الموسيقى العربية القديمة وإخراجھا من عالم النسيان ،ومن مشاريعھا القادمة إعادة
تقديم اعمال عازف الكمان سامي الشوا ) (1965-1889إلى جانب أعمال مجموعة من المطربين
السوريين واللبنانيين من أوائل القرن العشرين.
ويقول قصار ان ھذه األعمال الغنائية والموسيقية كانت تتمتع بشعبية واسعة جدا في وقتھا،
مضيفا ”كان الموسيقيون والمغنون اسماء كبيرة وشھيرة ،ولو صدرت االسطوانات في ذلك الوقت
لبيعت منھا آالف النسخ .ولكن شھرتھم بدأت في التراجع في ثالثينيات القرن الماضي“.
ويشير قصار الى ان الموسيقى الكالسيكية الغربية عانت من النسيان ايضا ،ويقول ”باخ مثال
كان منسيا لنحو قرن من الزمن .نريد ان نقدم ھذه الموسيقى المنسية إلى جمھور أوسع .وھي
ليست صعبة الفھم ،انھا أنغام جميلة ،وأغان عن الحب والحياة والحسرة .انھا موسيقى خالدة“.

Words John Lewis Photos Laurie Fletcher

The man making
Arab music go pop
work by the Egyptian violinist Sami
A l- Sh aw a (18 8 9 -1 9 65), a nd a
collection of Syrian and Lebanese
singers of the early 20th century.
“This was very popular music in its
time,” says Kassar. “These musicians
were household names and each of
their discs would have sold thousands
of copies, but by the 1930s, their
”popularity had declined.
Kassar poi nts out paral lels i n
Wester n cl assica l mu sic. “ E ven
Bach’s music was almost forgotten for
a century. We want to bring this
forgotten music to a wider audience.
– It is not difficult to understand it
these are beautiful melodies, songs of
love, and life and heartbreak. It’s
”timeless music.
amar-foundation.org

“Hilmi might have died more than a
century ago, but he was the original
rocker,” says Kamal Kassar. He’s
talking about the Egyptian singer Abd
Al-Hayy Hilmi, born in Cairo in 1857.
– I n h i s s hor t r e cor d i n g c a r e er
– between 1903 and his death in 1912
he made hundreds of albums. His
t e n o r v o i c e t o o k l ib e r t i e s w i t h
classical Arabic maqams and love
poems, improvising and reinventing
them. But, amazingly, it’s taken until
2013 for the first major retrospective
of his work to be released.

Abd Al-Hayy Hilmi:An Anthology
1857-1 91 2 i s a fou r - d i s c box s et
released by Kamal Kassar’s Amar
label, whose mission is to revive
interest in forgotten Arabic music.
Projects include a retrospective of
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اليوم صار بإمكانك اإلستماع الى
أساطير الطرب القديم على جهاز
 mp3بفضل مؤسسة  Amarاللبنانية

عبدﻩ الحامولي

مطرب وملحن مصري ،ولد عام1836وهو من
ابرز األسماء في عالم الموسيقى العربية في
القرن التاسع عشر ،وله فضل في تجديدها .قدم
ألحانا تجمع بين المزاجين المصري والتركي ،وغنى
مع فرقة "ابو خليل القباني" المسرحية الرائدة ،من
اشر اغانيه "الله يصون دولة حسنك" ،و"انت فريد
في الحسن" .قبل وفاته بأسابيع عام  1901سجل
بعض أعماله على اسطوانات.

أم كلثوم

اشر مغنية في العالم العربي على اإلطالق،
لقبت بكوكب الشرق .ولدت عام  1908في
قرية بمحافظة الدقهلية المصرية ،وبدأت
حياتها الفنية بالغناء الديني واإلنشاد .مثلت
ستة افالم ،وغنت كلمات اشر الشعراء بألحان
اعظم الملحنين ،مثل كمال الطويل ،ومحمد
القصبجي ،ورياض السنباطي .ومن ينسى
اغانيها الخالدة مثل "هجرتك" وانت عمري"
ونج البردى" ،و"اهل الوى"؟ توفيت عام
 ،1975وشيعت في جنازة مهيبة شارك فيها
نحو أربع ماليين شخص.

صالح عبد الحي

ولد في نهاية القرن التاسع عشر في مصر،
وأمضى نصف قرن كامل في الغناء ،وال يذكر
الطرب األصيل إال ويحضر في البال عبد الحي
بطربوشه االحمر ،جالسا على كرسيه ،وهو
يغني "ليه يا بنفسج" األغنية التي ال تزال شرتها
مستمرة حتى اليوم ،امتاز بعذوبة الصوت وحالوة
النغمة وامتداد النفس والحرص على تقاليد الغناء
الشرقي األصيل ،وغنى الموشحات ومن اشرها
"يا شادي األلحان" .لم يتزوج وكرس حياته كلها
للغناء ،الى ان رحل عام .1962

أسمهان

"ليالي األنس في فيينا"" ،يا طيور" ،و"يا ليت للبراق"
هذﻩ األغاني الشهيرة هي بعض روائع اسمهان،
المطربة االميرة اآلتية من جبل الدروز في سوريا.
ولدت عام  1917وهي اخت الموسيقار الشهير
فريد االطرش ،واشترت بصوتها األوبرالي الفريد
وجمالها الفاتن .هاجرت الى مصر لتبدأ مسيرتها
في الغناء والتمثيل .قيل انها كانت جاسوسة
للمخابرات البريطانية ،وتوفيت بحادث غامض قبل
انتهاء تصوير فيلمها الثاني عام .1944

بهيجة حافظ

ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية ،ولدت في
اإلسكندرية عام  1908لعائلة ارستقراطية .حصلت
على دبلوم في الموسيقى من باريس ،وهي
رائدة في التمثيل واإلنتاج السينمائيين ،وأول وجه
نسائي يظر في السينما المصرية.
عزفت الموسيقى التصويرية للعديد من األفالم
الصامتة ومن اشرها" ليلى البدوية" ،وزينب".

Make room on your mp3
player for our top picks from
Lebanon’s Amar Foundation

Abdu Al-Hamuli
They say they don’t make them
like they used to and, in the case of
Egyptian singer and musician AlHamuli, they’d be right. Born in 1836,
he combined Egyptian and Turkish
music – something that had never been
attempted before. He was still making
records up until his death in 1901.

Umm Kulthum
As Edith Piaf is to the French,
Umm Kulthum is the most famous
singer in the Arab world. Known
as the ‘Star of the East’, she is
remembered for classics such as
Hagartek and Enta Omri, and early
’recordings are now collectors
items. Showing the affection
Kulthum’s fans had for her music,
her funeral was attended by more
than four-million people.

Saleh Abdel Hai
Abdel Hai was another Egyptian
who devoted his entire life to
singing. He sang in the classical
tarab style, often propped up
on a throne-like chair wearing a
red tarboosh. Despite his strong
voice carrying songs like Leh Ya
Banafseg across more than half a
century, recordings of him singing
are exceptionally rare.

Asmahan
The Syrian singer’s life reads like
a spy thriller and she ultimately
became more famous for her
personal life than her voice. She
was accused of espionage during
WWII and died in a mysterious car
accident before shooting the end
of her second ﬁlm. Her best-loved
song is Layaly Al-Ons ﬁ Vienna.

Bahiga Hafez
Born in Alexandria in 1908, Hafez
gained a diploma in music from
Paris and was the ﬁrst female to
appear in Egyptian cinema. She
played the soundtrack for ﬁlms,
including Layla the Bedouin and the
show-stopping Zaynab.
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"كل ما تكبر ،أحلى"

دبي

أكبر اليخوت في العالم العربي

المالك :سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم
الطول 162 :متر
السعر 300 :مليون دوالر امريكي )بحسب
اإلشاعات(
تاريخ البناء2006 :
معلومة مذهلة :داخل اليخت يوجد درج
مصنوع من الزجاج ،والدرجات يتغير لونها
حسب ساعات اليوم

السيد

المالك :سلطان عمان
الطول 155 :مترا
التكلفة :غير معروفة
تاريخ البناء :عام 2008
معلومة مذهلة :اليخت مجز بصالة
خاصة للفرق السمفونية تستطيع ان
تستوعب خمسين آلة موسيقية مختلفة
مع كافة عازفيها

األمير عبد العزيز

المالك :من العائلة المالكة السعودية
الطول 147 :مترا
تاريخ البناء :عام 1984
معلومة مذهلة :تطلب اكمال اعمال البناء
والديكورات داخل اليخت  15شرا
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بقلم سالي هاوراد رسومات نايل لويس

يخوت بطابع عربي
بعد نجاح ما سمى بـ"الفنادق الحالل" ،ھناك
مساع في اإلمارات إلبتكار أول يخوت في
العالم مصممة خصيصا بحيث تتوافق مع
المزاج العربي والشريعة االسالمية

I N F O R M AT I O N C O U R T E S Y O F S U P E R YA C H T S C O M

ھل سبق لك ان سمعت عن مليونير
ال يستطيع أن يجد موقفاً لسيارته؟ فما بالك
اذا كان الحديث عن صعوبة الحصول على موقف ليخت
فاخر! رغم أن سوق اليخوت السوبر في الشرق
األوسط ال يزال يعتبر ربما في طور الطفولة المبكرة
مقارنة مع فرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة ،إال أن
تسارع االنتشار اصبح واضحا ،كما ان القوارب تغدو
في كل عام أكبر ،وأكبر ،وتتغير متطلبات الزبائن ايضا.
لقد حققت الفنادق المصممة لتناسب المسلمين،
والتي تتميز عادة ببرك سباحة خاصة للنساء ،وخدمة
غرف حالل ،وتحديد لوجھة القبلة ،نجاحاً في قطاع
الضيافة في االعوام االخيرة ،وتحديدا منذ عام .2010
واآلن أصبحت شركة »غلف كرافت« التي تتخذ من
اإلمارات مقراً لھا ،وتتخصص في إنتاج اليخوت والقوارب
الخاصة حسب الطلب ،ترى نفس التوجه يحدث في
سوق القوارب الترفيھية.
يقول الرئيس التشغيلي في الشركة ادوين بامبس
»إن قطاع اليخوت ذات الطابع العربي واإلسالمي
المصنوعة حسب الطلب يشھد نمواً ،وبالطبع فإن
المواصفات تختلف عن مواصفات السوق األوروبية
المعھودة التي تركز على اتساع مساحة السطح«.
وتشھد ھذه الشركة التي تبلغ قدرتھا اإلنتاجية
السنوية  500قارب ،من القوارب التي يبلغ طولھا 8
امتار إلى اليخوت السوبر التي يصل طولھا الى 42
مترا ،انتقاال ً تدريجياً نحو التصميم اإلسالمي لليخوت.
فكيف يمكنك التعرف على احد ھذه اليخوت الجديدة
الضخمة التي تمخر أعالي البحار؟
يقام معرض دبي العالمي للقوارب ،2013
في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ،في
الميناء السياحي ،خالل الفترة من  8 - 4مارس

#2

الحجم” :ينظر الى اليخوت العربية على أنها امتداد
لصالة الضيافة في المكتب .ورغم ضخامتها ،يتم عادة
شراؤها نقدا .ومن المم ان تكون اليخوت فسيحة
من الداخل بحيث تتسع ألكثر من  50رجل أعمال“.
المجلس” :يشترط في التصميم الداخلي عادة ان
ً
يضم ”مجلسا في وسطه ،نظرا ألهمية فكرة التجمع
ُ
عند العرب .ولذلك تكون المساحة الرئيسية مفتوحة
بدال من أن تكون مقطعة إلى مناطق خاصة ،وتصف
حول جدرانها مساند ووسائد مرتبة جنبا إلى جنب بحيث
يتمكن الضيوف من تقديم الشاي لبعضم البعض“.
ماذا حصل لسطح المركب؟ ”هذا السوق ال يركز
على التشمس ،لذلك تكون النوافذ أكبر من المعتاد
للسماح بدخول مزيد من الضوء الطبيعي ،وبما ان كبر
مساحة السطوح الخارجية ليس مطلوبا .فإن إعادة بيع
اليخوت المصممة خصيصا للعرب في السوق المفتوحة
يمكن أن يشكل تحديا“.
تصميم قارب الداو” :ابحث عن تصميم مستوحى
من العصر الذهبي لتصميم القوارب العربية ،مثل
األشرعة التي تحاكي أشرعة قوارب الداو ،والمقدمة
القوية لقوارب البتيل العربية التقليدية“.
محركات أصغر” :اليخوت التي يطلبها العرب تبقى
عادة في الميناء وتستخدم في جلسات عمل
ترفيهية ،أما التي تبحر منها ،فإن عدد رحالتها الطويلة
يكون عادة اقل من مثيالتها األوروبية ،لذلك محركاتها
أصغر ،وتركب زعنفة ومثبت توازن في المؤخرة ليكون
اإلبحار اكثر سالسة وراحة“.

TITANIC EFFORTS
SIZE “Arab yachts are an extension of the
ofﬁce space,” says Bamps. “These are
large builds, usually bought with cash and
there is often a requirement for indoor
”areas to house 50-plus businessmen.

MAJLIS “The interior is often
commissioned with a majlis [a gathering
space] at the heart of it as crucial. This
main space is open-plan and seating is
”side by side on cushions.
WHERE’S THE DECK? “It’s not a
sunbathing market, so windows are
larger to permit more natural lighting
and outdoor deck space is a low priority.
Because of this, re-sales of Arabcommissioned boats on the open market
”can be a challenge.
DHOW DESIGN “Look out for design
features that nod to the golden age of
Arabian design, such as dhow-style sails
”and the raking prow of the Arab bateel.

SMALLER ENGINES “Craft are often
intended to be kept at port, so engines are
smaller and ﬁn or roll stabilisers will be
”installed for a smoother ride.

Words Sally Howard
Illustration Niall Lewis

Showboating
Following the success of halal hotels,
designers in Ajman in the UAE are now
creating waves with the world’s first
Muslim-friendly yachts
Ever heard the one about the millionaire
who can’t find a parking space? Imagine
how hard it is with a boat. The superyacht
market in the Middle East may be in its
infant years compared to the USA, France
and Italy, but boats are gett ing bigger each
year and client demands are changing, too.
Muslim-desig ned hotels – ty pically
featuring private women’s pools, halal room
service and on-site Qibla direction – were
the hospitality success story of the 2010s.
Now, Gulf Craft, the UAE-based custom
yacht and boat builder, sees the same trend
happening in the leisure boat market.
“ Ya c ht s w i t h A r ab i c a n d I s l a m i c
characteristics are a marked growth sector
in custom builds,” says chief operating
officer Erwin Bamps. “And, of course, the
specifications are distinct from the old
European market, with its emphasis on
generous deck space.” With an annual
production capacity of 500 craft – anything
from 8m boats up to 42m superyachts – the
builder is seeing a gradual move towards
Islamic design. So, how do you spot one of
these new leviathans of the high seas? See
right for what to look out for.
gulfcraftinc.com
Dubai International Boat Show, Mina Seyahi,
4-8 March 2014 boatshowdubai.com
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بقلم غابرييال ماج

لؤلؤة الخليج
أغلى المزروعات في أعماق مياه الخليج

REUTERS; CORBIS

بالرغم من أن إماراة رأس الخيمة ال تبعد سوى
ساعتين فقط عن دبي ،إال أن ھذه اإلماراة الشمالية
تبدو للزائر وكأنھا تنتمي إلى عالم آخر .وفي رحلة
قصيرة في المياه الضحلة الدافئة لخور الرمس ،وھو
خليج صغير يمتد على طول الساحل ،وعلى متن
مركب خشبي تقليدي معروف محليا باسم العبرة،
يُنقل الزوار إلى مزرعة مائية ال مثيل لھا.
أنشىء مشروع آللىء رأس الخيمة )،(RAK Pearls
وھو األول والوحيد لزراعة اللؤلؤ في المنطقة ،في العام
 .2004وباتت الشركة تنتج اليوم  40ألف لؤلؤة سنوياً
من  200ألف محارة .بينما تُستخدم لحوم المحار بعد
نزع اللؤلؤ في تحضير السوشي في مطعم ياباني
محلي ،فيما تباع الآللىء التي بھا عيوب وال يمكن
استخدامھا في صنع الحلي إلى مصممي قطع األثاث
والفنانين المحليين .أما المنتجات الثانوية فتحوﱠل إلى
سماد ،مما يجعل العملية مستدامة بشكل كامل.
في المنشأة المؤلفة من غرفة صغيرة واحدة مطلة
على مياه الخليج ،تعكف أربع موظفات بدقة على
زراعة قطعة مستديرة متناھية في الصغر من صدفة
وقطعة نسيج داخل المحار الحي ،لكي تتيح للكائن
البحري تكوين اللؤلؤة حول الخرزة االصطناعية .بعد
زراعة المحارات ،يتم وضعھا في شباك وإعادتھا إلى
مياه الخليج ،وثم االنتظار لسنة على األقل لكي تتكون
اللؤلؤة .وتبلغ قيمة اللؤلؤة من شركة آللئ رأس الخيمة
ما بين  270و 5500دوالر ،وفقاً لحجمھا وجودتھا.
محمد السويدي ،مؤسس المشروع البالغ من
العمر  27عاماً ،استلھم الفكرة من حياة جده صياد
اللؤلؤ ومن الحكايات التي كان يرويھا له .يقول
السويدي” ،الآللئ جزء من ثقافتنا وفننا وتراثنا ،ولكن
الجيل الجديد ال يعرف قسوة الحياة ،التي كابدھا
أجدادنا “.ويضيف ”تقع المسؤولية على عاتقنا إلحياء
ھذه الصناعة وإعادتھا إلى المنطقة“.
قبل بدء زراعة اللؤلؤ في اليابان عام  ،1916كان
السبيل الوحيد للحصول على اللؤلؤ الثمين ھو الغوص
بحثاً عن المحار .ولھذا ،كان صيادو اللؤلؤ يمضون
شھوراً عدة كل عام في ظروف صعبة على متن
مراكب كبيرة في الخليج ،ليجدوا في النھاية نحو لؤلؤة
واحدة في كل مائة محارة ينتشلونھا من البحر ،ولؤلؤة
مثالية واحدة فقط في كل ألف منھا.
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Words Gabriela Maj

Pearl of the Gulf

REUTERS; CORBIS

Inside an ancient sea farm that’s still going strong
It’s less than two hours from Dubai, but the northern emirate of Ras
Al-Khamiah feels like a world away. A further short trip into the
shallow warm waters of Khor Al-Rams, a small inlet along the
coast, on a traditional wooden barge known as an abra, transports
visitors into the midst of an unlikely aquatic farming project.
RAK Pearls, the first and only cultured pearl project in the region,
was set up in 2004. The company produces 40,000 pearls a year
from 200,000 oysters. Meat from harvested oysters is used as an
ingredient for sushi at a local Japanese restaurant while imperfect
pearls are used by local furniture designers and artists. Other byproducts end up as fertiliser, making the operation fully sustainable.
In a small, one-room facility overlooking the bay, four female
employees meticulously incept living oysters with a tiny round piece
of shell and a tissue graft that will allow the creation of the pearl
around the artificially introduced bead to take place. Once the

submerged in the bay. It takes a minimum of a year for a pearl to
form. A single pearl from RAK Pearls costs between $270 and
$5,500, depending on the size and quality.
Mohamed Al-Suwaidi, the 27-year-old founder of the project, is
the grandson of a pearl diver, and was inspired by his grandfather’s
life and stories. “Pearls are in our literature, our art and our heritage,
but what is missing in the new generation is the knowledge of the
life and struggle our ancestors went through,” he says. “It is our
responsibility to revive the industry and bring it back to the region.”
Before pearls began to be cultured in Japan in 1916, the only way
to obtain the precious beads was by diving for oysters. Pearl divers
lived in difficult conditions on large barges in the Arabian Gulf for
several months every year. Local folklore says that there was one
pearl for every 100 oysters fished out of the sea and a perfect pearl in
just one out of every thousand.

oysters have been incepted, they are placed in wire nets and

rakpearls.com
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بقلم ديزي كارينغتون ،ارالندو كروكروفت ومايك ماكيكران

ﻣﻮﺍﻫﺐ
ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ
يبدو أن العام  2014سيكون أفضل عام بالنسبة للفنانين ومنتجي ومخرجي
األفالم ومصممي األزياء ونجوم الرياضة السعوديينّ .
تعرف على المبدعين
المحليين قبل أن يصلوا إلى النجومية العالمية
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ﻧﺠﻢ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻘﻨﻮﻥ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺨﻂ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻫﻮ
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺑﻔﻜﺮﺓ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ
ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ
لو كان عالم فن الخط يحتاج إلى شخصية براقة ،فإنه سيجد بغيته في ناصر السالم .ورغم
أن ھذا الفنان المولود في مكة ،يستخدم خط الثلث التقليدي ،والكتابات اإلسالمية ،إال
أنه في طريقه إلى تحطيم القواعد المتعارف عليھا .فناصر يأخذ ھذه اآلية القرآنية الكريمة
»إھدنا الصراط المستقيم« ويحولھا إلى دقات قلب نابضة على جھاز مراقبة في مستشفى.
يقول ناصر »الخط المعاصر فن يفتقرالى التقدير الذي يستحقه ،ويكمن التحدي في
المحافظة على تطوره .وانا اسعى الى فتح باب جديد ،وكسر القوالب القديمة«.
ومالمح االبداع الفني كانت واضحة على ناصر منذ ان كان في المدرسة الثانوية،
ولم يكن عمره يتجاوز الـ  14عام ًا عندما بدأ في المشاركة في مسابقات الخط .وخالل
الدروس ،كان ھو وصديقه المقرب يتحديان بعضھما حول من يقدم خط ًا أكثر حداثة
وطليعية ،لم يسبق للمعلم ان رأى مثله مطلق ًا .واآلن ،وبعد  15عام ًا ،ھا ھو ناصر يشارك
في المنافسة من اجل الفوز بإحدى أرقى جوائز الفنون ،وھي »جائزة جميل« ،التي
تعتبر بمثابة جائزة األوسكار في عالم الفن العربي واالسالمي ،وھو أول فنان مولود في

"

السعودية يتنافس على ھذه الجائزة.
يقول ناصر »إن ھذه الجائزة ھي مھمة جداً بالنسبة لي« .وھو يشارك في المنافسة
مع عشرة فنانين ورسامين ومصممي أزياء آخرين من المغرب ولبنان وتركيا وفرنسا
وغيرھا من الدول .يقول ناصر »أنا ال أشعر بأني شخصية مشھورة ،ھذا أمر مؤكد ..يوجد
يھمني ھو ربط الخط
عدد كبير من فناني الخطوط الذين يتقنون فنون الكتابة ،ولكن ما
ّ
بفكرة بدال من مجرد نسخ التقاليد«.
يمكن مشاھدة أعمال ناصر السالم في معرض أثر في جدة .جائزة »جميل«
تقام في متحف فكتوريا وألبرت في لندن من  11ديسمبر حتى  21إبريل 2014

THE ROCK STAR CALLIGRAPHER

NASSER AL-SALEM

GEORGES DAYA

Mecca-born calligraphy artist Nasser Al-Salem uses traditional
thuluth script and Islamic writings, but still sets out to do
something a bit different. In Guide Us Upon The Straight Path, he
takes the verse of the Qur’an and turns it into a heartbeat on a
hospital monitor. “Modern calligraphy is an under-appreciated art
form and the challenge is to keep it developing,” he says. “I simply
”want to open a new door and break old traditions.
Al-Salem was only 14 when he started competing. During
lessons, he and his best friend would spur each other on to make
more modern, avant-garde calligraphy, the likes of which his
teacher had never seen before. Now, 15 years later, he is competing
for the most prestigious award of all: the Jameel Prize, the Arab
world’s art Oscars, and he is the first Saudi-born artist to do so.
“It’s really a big deal for me,” says Al-Salem, who is up against a
10-strong list of artists, painters and designers from Morocco,
Lebanon, Turkey and France, among others. “I don’t feel like a
celebrity, that’s for sure. There are lots of calligraphers who have
mastered the writing styles, but I’m interested in tying calligraphy
”to an idea rather than copying tradition.
Nasser Al-Salem’s work is at the Athr Gallery in Jeddah athrart.com
The Jameel Prize exhibition is at the V&A Museum, London,
11 December to 21 April vam.ac.uk
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ﻣﺼﻤﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ

ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
يقول عزيز الحميد »بالنسبة لي ،معظم الموضة القادمة من
السعودية ليست لھا مالمح واضحة ،فھي مختفية دائما ،وراء قناع
من البريق والقماش الزائد«.
وھذا ما دفع عزيز الختيار مالمح اول مجموعة من المالبس التي
يصممھا لتكون فساتين ذات خياطة خاصة بدل العباءات ،ورسومات
بسيطة ذات لون واحد بدال من البريق والتطريز المبالغ فيه ،وبدون
استخدام أي تطريز أو طيات ،أو لمسات من التي تميز ما يطلق عليه
اسم "االزياء الراقية" أو )ھوت كوتور( ،حتى أن ألوانه تقتصر على
األسود واألبيض ،فھو يعتبر أن األلوان تشتت االنتباه ،دون داع.
يقول عزيز الحميد »أريد لتصاميمي أن تكون محددة وواضحة
تمام ًا ،مثل النساء اللواتي أصمم لھن .أريد أن أركز بشكل كبير على
المرأة السعودية العصرية .إنھا ليست مضطھدة ،وليست ضحية ،بل
ھي في الواقع قوية ،ومستقلة«.
ظھر اھتمام عزيز بالموضة في سن مبكرة ،وكانت شقيقاته
مصدر إلھام له ،وقد حصل على منحة من برنامج الملك عبد الله
لإلبتعاث الخارجي ،ودرس في معھد كلية الفنون في شيكاغو،
وافتتح ستوديو التصميم الخاص به في الرياض قبل  12شھراً .وفي
وقت سابق من ھذا العام شارك بأول مجموعة أزياء من تصميمه في
عروض »فاشن فورورد« في دبي ،وھي احدى الفعاليات المھمة
في عالم الموضة ،وقريب ًا ستتوفر تصاميمه في المتاجر الكبرى في
الخليج .يقول عزيز »أنا مصمم أزياء محلي بطموح عالمي« ،مضيفا
»أريد استخدام الموضة ألعكس صورة المملكة السعودية اليوم«.

"

ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻄﻬﺪﺓ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﺿﺤﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻮﻳﺔ،
ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

"

THE FASHION MAVERICK

AZIZ HUMAID

FASHION FORWARD/MARK GANZON

“To me, most fashion from Saudi is unrecognisable.
”It’s masked with glitter and draping.
This is the raison d’être behind Aziz Humaid’s first
fashion collection: he prefers tailored dresses to
abayas; simple, monochrome patterns to sequins and
elaborate embroidery; and he would like to do away
with every cross-stich, lapel and haute couture
finish. He even limits his palette to black and white,
seeing colour as an unnecessary distraction.
“I want my designs to be precise and clear, like the
women I’m dressing,” he says. “I really want to put a
”big emphasis on the modern Saudi female.
From an early age, Humaid was interested in
fa s h ion, u s i ng h i s s i s ter s a s h i s mu ses a nd
inspiration. After receiving a grant from the King
Abdu l l a h Foreig n Schol a rsh ip P rog ra m, he
attended the School of the Art Institute of Chicago,
before opening his Riyadh-based design studio 12
months ago. Earlier this year, he introduced his first
collection at Dubai’s Fashion Forward, one of the
hottest events on the calendar, and soon his clothes
will be available throughout stores in the Gulf.
azizhumaid.com
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ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻌﺮ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ
ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ
ﻭﺗﺤﺪﻱ ﻣﺎ
ﺧﻔﺖ ﻣﻨﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﺎﺩ
ّ
ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻧﻲ ﺃﻗﻮﻡ
ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻏﺮﻳﺒﺔ،
ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ
ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ
ﻳﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻨﻲ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ

"
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ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﺍﻷ ﻜ
ﺓ ﺍﻷ
ﻓﺘﺎﺓ
ﻓ ﺎ
ﺘﺎ

ﻫﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ
لطالما كانت ھيفاء المنصور شخصية الفتة لالنتباه ،وفيلمھا الروائي األول »وجدة« ليس فقط عمال
حائزا على العديد من الجوائز حول العالم ،بل إنه ايضا أول فيلم لمخرجة سعودية.
تقول ھيفاء »أنا أول مخرجة في المملكة العربية السعودية ،وأنا أحمل ھذا اللقب بكثير من الفخر
واالعتزاز .ولكنني لن أعتمد عليه فقط .أنھا نقطة إيجابية ،فكوني امرأة سعودية يجعل الناس أكثر
اھتمام ًا بالفيلم ،ولكنني أريد أن أصنع أفالم ًا جيدة بغض النظر عن ذلك .أريد أن أكون فنانة صادقة«.
ويحكي فيلم »وجدة« قصة فتاة عمرھا  11عام ًا دخلت مسابقة لحفظ القرآن الكريم من أجل
جمع المال الكافي لتتمكن من شراء دراجة ھوائية .وھذا أول فيلم يصور في شوارع الرياض ،مما
يمثل خطوة مھمة إلى األمام في السينما في وطن ھيفاء .وفي أحيان كثيرة أثناء تصوير الفيلم لم
يكن بإمكان ھيفاء االتصال بطاقمھا سوى من خالل جھاز السلكي من داخل عربة ،وكان عليھا أن
تراقب الممثلين من خالل جھاز مراقبة تلفزيوني .تقول »فيلم وجدة ھو عن فتاة صغيرة ،ولكنه كذلك
عن تمكين المرأة وتحقيق األحالم والعمل بجد من أجل الحصول على شيء تؤمن به« .وتضيف
المخرجة البالغة من العمر  38عام ًا »إنه فيلم عن القيم العالمية من األمل والتطلع إلى األمام«.
وبعد حصولھا على جوائز من مھرجانات األفالم في البندقية وفانكوفر ودبي وروتردام ،تأمل ھيفاء
في الحصول على جائزة أكبر في مارس المقبل بعد أن تم اختيار »وجدة« ليكون أول فيلم تتقدم به

ﺑﻄﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ

ّ
ﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻕ

السعودية للمشاركة في مسابقة جوائز األوسكار  2014عن فئة األفالم األجنبية – وھو ما كانت
تعتقد ھيفاء قبل  12شھراً أنه أمر مستحيل.
تقول ھيفاء »لقد أذھلتني ردود الفعل .في فرنسا شاھد نصف مليون شخص الفيلم حتى اآلن.
وأنت كشخص مبدع تريد أن يرى الناس عملك ويستمتعون به .إن أفالمي تتحدث عن أمور أؤمن بھا

رھا المحرق ال تحب أن يقول لھا أحد أنھاليست قادرة

سواء كانت البطوالت فيھا نسائية أم ال .والسعودية مليئة بالقصص المثيرة لإلھتمام ،وفيھا مختلف

على أن تفعل شيئا ما .وعندما خطرت لھا أول مرة فكرة

المستويات من القضايا المثيرة للجدل«.

أنھا ترغب في تسلق جبل كيليمنغارو في العام ،2011
أخبروھا أن األمر مستحيل .تقول »إن مجرد كوني امرأة
سعودية جعل الناس يشكون في قدرتي على القيام
بذلك ،وقد أزعجني ذلك كثيراً«.

THE OSCAR GOLDEN GIRL

ولم تكتف رھا المحرق فقط بالتوجه إلى قمة الجبل

HAIFAA AL-MANSOUR

التنزاني ،الذي يعتبر أعلى قمة في القارة األفريقية،

months ago.

marks a significant step forward for

سعودية تتسلق قمة جبل ايفرست.
ولكن طريق رھا إلى القمة لم تكن سھلة مطلق ًا.
وبينما كانت تتسلق جبل كيليمنغارو ،لم تكن مستعدة
للبرد بشكل كاف ،وأصيبت بانخفاض شديد في درجة
حرارة جسمھا .وتستذكر تلك التجربة بقولھا »لقد كان
أمراً فظيع ًا .لم أكن أدري ما الذي أفعله ،ولم أكن أعلم
شيئا عن االرتفاعات أو ترتيب مسيرتي .ولكنني أحببت
روح التحدي والرغبة في تحقيق إنجاز كشخص يتحدى
العالم« .ولكن ھل تراجعت رھا بعد ذلك ،وخافت من
تسلق أعلى قمة في العالم؟ تجيب رھا »خائفة؟ ھذه
كلمة قوية .في الوقت الذي أشعر فيه بالخوف من شيء
ما ،فإن ذلك الشعور يدفعني إلى اإلقدام وتحدي ما خفت
والدي على كوني أقوم بأمور غريبة ،وھما
منه .لقد اعتاد
ّ
يعرفان أن عليھما أن يتوقعا مني ما ھو غير متوقع« .ويبدو
أنھما توقفا عن القلق عندما قفزت من الجو ،وسبحت مع
سمكة قرش في غضون  24ساعة.
ونظرا إلى حجم إنجازاتھا ،فربما يتوقع المرء أن رھا

LAURIE FLETCHER

cinema in her homeland. Often, AlMansour could only communicate
via walkie-talkie from a van and
h a d t o w a t c h t he a c t o r s o n a
monitor. “Wadjda is about a young
girl, but it is also about empowering
women, pu rsu i ng d rea m s a nd
working hard to attain something
you really believe in,” says the
39 -yea r - old. “ It i s about t he
universal value of embracing hope
”and moving ahead.
Following accolades from film
festivals in Venice, Vancouver,
Dubai and Rotterdam, Al-Mansour
is hoping to go one better in March,
as Wadjda has been selected as the
Kingdom’s first-ever submission for
the Academy Awards’ foreignlanguage film category – something
she thought impossible only 12

Haifaa Al-Mansour was always
goi ng to att r a ct attent ion. Her
controversial first feature-length
film, Wadjda , not only picked up
multiple awards around the world,
it was also the first ever made by a
female national.
“I am Saudi Arabia’s first female
filmmaker and I hold that title with
a lot of pride,” she says, “but I will
not rely on it. It is a plus that being a
Saudi woman makes people more
interested in the film, but I want to
m a k e fi l m s t h a t a r e g o o d
regardless. I just want to be an
”honest artist.
Wadjda is the story of an 11-yearold girl who enters a Quranic recital
competition in order to raise funds
to buy a bicycle. As the first film to
be shot on the streets of Riyadh, it

ولكنھا وصلت ھذا العام إلى قمة العالم لتصبح أول فتاة

المحرق تخطط ألخذ قسط من الراحة خالل األشھر
الـ  12المقبلة ،ولكن ذلك ليس صحيح ًا ،فھي تخطط
للقيام بمغامرتھا المقبلة ،وتقول »كنت دائم ًا أرغب في
أن أقود طائرة ،ولذلك فربما أفعل ذلك ،أو ربما أسير إلى
القطب الشمالي أو الجنوبي«.
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THE EXTREME SPORTS STAR

RAHA MOHARRAK
Raha Moharrak doesn’t like being told she
can’t do something. When she first floated
the idea that she wanted to climb Mount
Kilimanjaro in 2011, she was told it would
be impossible. “Just being Saudi made
people doubt I was capable of doing it and
that really bugged me,” she says. “It bugged
me a lot.”
Moharrak not only went on to summit the
Tanzanian mountain – the highest in all of
Africa – but this year she reached the top of
the world, becoming the first female from
the Kingdom to climb Mount Everest. Aged
27, she also became the youngest Saudi to
reach the summit, too.
Still, Moharrak’s route to the top hasn’t
been easy. When climbing Kilimanjaro, she
wasn’t prepared for the cold and was struck
down by hypothermia. “It was horrible,” she
says. “I didn’t know what I was doing – I
didn’t know anything about altitude or
pacing myself. But I loved the sense of
challenge and achievement, of you against
the world.” Given her detractors, was she
afraid to then scale the world’s highest
peak? “Afraid? That’s a strong sentiment,”
s h e s ay s . “ W h e n e v e r I ’ m a f r a i d o f
something, it’s an invitation to actually do it.
My parents are used to me doing odd stuff –
they know to expect the unexpected.” It
turns out they stopped worrying the day she
did a sky-dive and swam with a shark all
within 24 hours.
Considering the scale of her achievement,
you’d expect Moharrak to have a more
rel a xed att it ude tow a rd s t he nex t 1 2
months, but no – she’s already planning her
next adventure. “I’ve always wanted to fly a
plane, so maybe I’ll do that,” she says. “Or,
maybe, walk to the North and South Poles.”
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RIYADH

Words Daisy Carrington, Orlando Crowcroft and Mike MacEacheran

SAUDI’S
GOT
TALENT
2014 is shaping up to be the best year yet for artists, ﬁlmmakers, fashion designers and
sports stars from the Kingdom. Get to know the local heroes before they go global
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نص وصور مايك ماكيكران

ﺟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ال مجال للتراجع اآلن .فأنا على قمة جرف مرتفع ،شبه عمودي ومغطى بالثلوج،
وتحيط بي مجموعة من عشاق اإلثارة يدعونني لإلنطالق في المغامرة .شغلت المحرك،
وتعالى هديرﻩ .المشكلة الوحيدة ،هي أنني ال أعرف أين توجد المكابح...

BAB
B
AB
A
BN
NIMNIM
NI
MNIM
MN
NIM
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BEIRUT
حسين ،مساعدي في قيادة الدراجة ،خلفي يردد

كلمات التشجيع في أذني .أغمضت عيني جزئيا ،وحبست أنفاسي ،وبحركة صغيرة من
رسغي األيمن على المقود األمامي ،انطلقت العربة السريعة.
أنا في منتجع المزار على بعد  50كلم الى الشرق من بيروت ،ألتقصى انتشار

الرياضات الشتوية ،التي تجتذب محبي السرعة واإلثارة من أنحاء المنطقة ،وھي التزلج
بالعربات السريعة )سنوموبيل( .المعروف أن اللبنانيين كانوا روادا في القوارب السريعة
والتزلج بدراجات البحر »جت سكي« في ساحل شرق المتوسط في الخمسينيات.
واآلن أصبح لبنان موطن ًا ألكبر جولة جماعية سنوية في العالم لمالكي دراجات ھارلي
ديفيدسون .لذلك فعندما بدأ منتجع مزار فاريا للتزلج بالتوسع قبل عدة أعوام ،سرعان ما
تحول مھووسو السرعة المحليون إلى الجبال بحث ًا عن بديل أسرع وأكثر إثارة لرياضات
التزلج التقليدية على المنحدرات.
يقول رونالد صايغ ،الذي يعشق الرياضات الشتوية ،أثناء تناولنا الغداء قبل ساعة في
مقھى »فروست ريستو -باب« وسط المزار »ھذه طريقة مثالية للخروج إلى الطبيعة
ومشاھدة الجبال« .بعد أن كان سابقا مستشارا في تكنولوجيا المعلومات ،أصبح
صايغ اآلن يدير »سكيليب.كوم« ،وھي شركة تقوم بحجز رحالت على العربات الثلجية
ورحالت التجول الجبلية في وادي مزار كفر دبيان .وھو يقول »الناس يقبلون بشكل كبير
على عربات سنوموبيل ھنا .فالموقع جدا جميل ،وقد بدأنا نرى أعدادا متزايدة من

50km/h mark, which is fast enough for a beginner like me.
It rockets up and over snowdrifts at speed, straight down into a
series of frozen basins and – at one point – into thin air as I buoy the
Ski-Doo across the top of a crested ridge. It’s enough to make me
feel like an ice cube in a gigantic pinball machine.
On the return, Hussein insists on taking over and showing me
how the locals ride, Lebanese style. I feel I can relax now that an
expert has taken the steering wheel, but this is no time to sit back
and enjoy the spectacular view. He flips down his polished aviator
sunglasses, tells me to hold tight and within seconds he’s taken the
machine to 90km/h – and he’s not even sitting down. It’s a whiteknuckle rollercoaster ride on ice.
If that isn’t crazy enough, when we take a break, with a warm
drink cradled in my hands, he tells me that when the snow melts in
May, some riders have been known to pull water-skiers and
rollerbladers behind them as the snowmobiles dash over the rocks.
I won’t be one of them – I’m walking home.
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ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻮوﺳﻮ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن إﻟﻰ اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺤﺜ ًﺎ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ أﺳﺮع
وأﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﺰﻟﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺪرات

ھذه الدراجة الثلجية
بمقعدين قدرتھا
ضعف ما تصل اليه
دراجة نارية عادية
SNOW FUN

My guide, Hussein
(left). This twin-seater
(below) has about
double the power of
an average motorbike

الناس الذين يأتون إلى ھنا لإلستمتاع بالركوب عليھا برفقة أصدقائھم،
وخصوصا مجموعات المراھقين«.
ورغم أن معظم المبتدئين يجربون في البداية ركوب »سكي-دو« لمدة
 60دقيقة ،إال أن صايغ يقنعني بتجربة رحلة أطول وأكثر تحدي ًا ،تأخذ راكبي
عربات التزلج إلى المنحدرات واألخاديد الخالية الممتدة لمسافات خارج
منطقة التزلج الخاضعة للدوريات .ھنا السھول الثلجية المترامية على مد
النظر حتى الحدود السورية ،ولمسافة تصل إلى نحو  40كلم.
السؤال الذي يطرح نفسه ھنا ،ھو :ما ھي أقصى سرعة يمكن أن
تسير بھا بعربة تزلج؟ الجواب :ذلك يعتمد كلي ًا على من يقودھا .وحفاظا
على السالمة )وربما ألنني افتقر إلى شجاعة اللبنانيين( أسير بسرعة
 50كلم/ساعة ،وھي كافية لتجعل العربة ترتفع بي ،وتنخفض على
السفوح الثلجية بسرعة ،لتنحدر مباشرة إلى سلسلة أحواض متجمدة.
وفي لحظة ما ،طرنا في الھواء ،وحلقت بالسكي -دو فوق حافة مغطاة
بالثلج.كان ذلك كافيا ألشعر بأنني ريشة في مھب الريح.
وعند عودتنا إلى المنتجع أصر حسين أن يتولى القيادة ليريني كيفية
القيادة على الطريقة اللبنانية .وظننت أن بإمكاني أن استرخي اآلن بينما
شخص خبير يتولى القيادة .ولكن ذلك لم يكن في الواقع وقت ًا لالسترخاء
واالستمتاع بالمناظر .ثبت حسين نظاراته الشمسية التي تشبه نظارات
الطيارين ،وخالل ثوان قليلة رفع سرعة العربة إلى  90كلم في الساعة،
رغم أنه لم يكن حتى جالس ًا .كانت تلك رحلة مرعبة تشبه ركوب
الرولركوستر )األفعوانيات العمالقة( ،ولكن على الثلج.
وال يقف جنون المغامرة عند ھذا الحد .فعندما عدنا إلى الداخل،
إلي بعض قوتي ،أخبرني
وجلست استمتع بشراب ساخن علّه يعيد
ّ
حسين أنه عند ذوبان الثلوج في شھر مايو ،يقوم بعض راكبي العربات بجر
المتزلجين خلفھم على العجالت ،بينما تنطلق عربات السكي  -دو فوق
الصخور .بالنسبة لي؟ قطعا من المستحيل أن أكون واحداً من ھؤالء.
ببساطة سأختار ان أعود مشيا الى بيتي.

2
عدد الزحافات في الجزء األمامي من
معظم عربات الثلوج .وهي مزودة
في االسفل بجنزير معدني ،يجعلها
تبدو كالدبابة ،يدفع العربة من الخلف.

$60
اجرة ركوب العربة لمدة ساعة في
لبنان .وتتضمن الرحالت الطويلة ايضا زيارة
لمطعم مخفي ،ال يمكن الوصول اليه
إال عبر المنحدرات الثلجية.

240kmph
سرعة الزالجات التي تسمى زالجات
العضالت ،او سوبر سكي  -دو ،بمحركات
قوتها  1،200حصان  -أي ضعف قوة
محركات السكي دو العادية.
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U

ntil a week ago, I had never heard of Mzaar.
I also had no intention of ever throwing
myself off the top of an icy slope on the back of
a 500cc Ski-Doo. Yet here I am, about to embark on one
of the world’s great adrenalin thrills. Hussein, my copilot, is sitting behind me, whispering words of
encouragement in my ear. I partially close my eyes, hold
my breath and, with a quick twist of my right wrist,
send the speedometer rocketing upwards. We go flying,
the speed is so powerful.
I am 50km east of Beirut to experience the winter
sports phenomenon that is attracting petrolheads from
across the region: snowmobiling. The Lebanese
pioneered power-boating and jet-skiing along the
eastern Mediterranean in the 1950s, and the country is
now home to the world’s biggest annual HarleyDavidson Owner’s Group motorbike tour. So, when the
winter resort of Mzaar started to expand a couple of
years ago, it was only a matter of time before local speed
freaks cast an eye to the mountains in search of a faster,

high-octane alternative to traditional downhill sports.
“ ﹸﹸT his is the perfect way for people to get out into
nature and see the mountains,” explains winter-sports
fanatic Ronald Sayegh. A former IT consultant, Sayegh
now runs skileb.com, which promotes snowmobiling
and mountain tours in the Mzaar Kfardebian valley.
“People can’t get enough of snowmobiles here,” he says.
“It’s a beautiful setting, and we’re seeing more and more
people coming to try it with their friends – especially
groups of teenagers.”
While most novices try a one-hour teaser snowmobile
ride, Sayegh conv inces me to tr y a longer, more
challenging journey, which takes us out into the empty
gullies that stretch well beyond the patrolled ski area.
From here, rolling crests of snowdrifts extend as far as
the eye can see.
So how fast can you really go on a snowmobile? Well,
that all depends on who’s driving. In the interests of
safety (and maybe because I lack the bravado that some
of my Lebanese hosts exhibit), I hover around the

$10,000
 دو ذات- متوسط سعر زالجة سكي
 اما. سم مكعب500 المحرك سعة
العربات األكثر قوة فيمكن أن تصل
.اسعارها الى ضعفي هذا المبلغ

1959
السنة التي تم فيها إطالق أول عربة
 ويعتقد أن االسم. دو- تزلج سكي
 ولكن شخصا، دوغ-األصلي كان سكي
.ما ارتكب في كتابته خطأ امالئيا

يستمر موسم التزلج
 دو من-على سكي
ديسمبر حتى
اوائل شھر مايو
IT’S ALL WHITE

The snowmobile
season lasts from
December through
to early May

500
"500 عدد األميال على حلبة "انترناشنال
حيث يقام سنويا في ميتشيغان في
الواليات المتحدة احد اهم سباقات
. دو واكثرها شعبية- التزلج بالسكي
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THERE’S NO BACKING
OUT NOW. I’M ON A
SNOWMOBILE AT THE TOP
OF A NEAR-VERTICAL
PRECIPICE. A GROUP OF
THRILL-SEEKERS TAUNT
ME TO LET LOOSE. I START
TO REV THE ENGINE.
THE ONLY PROBLEM IS,
I DON'T KNOW WHERE
THE BRAKES ARE...
Words and photos Mike MacEacheran
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بناء

الكويت
الجديدة
نلتقي مع مجموعة من المبدعين الشباب الذين
يعملون على إعادة تشكيل وجه عاصمتم
بقلمماثيو تيلر
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في

الــدول األخــرى ،كل شيء يجب أن يكون األكبر،
واألطول ،واألغلى ثمنا .إال أن الكويت تنتھج طريق ًا أكثر ھدوءا وتضع

بصماتھا المميزة ،وتطبق نظرتھا العقالنية المميزة على عدد من
تغير المشھد كامال.
المشاريع ،التي يمكن أن ّ
برج الحمراء الذي افتتح قبل أكثر من عام ،ھو احد المباني الجديدة
التي أصبحت من معالم المدينة .فھو أعلى مبنى في الكويت ،ولكن
ارتفاعه الذي ال يتعدى  412مترا ،ليس محاولة لكسر أية أرقام قياسية،
واإلنتباه الذي استقطبه في أرجاء المنطقة إنما يعود إلى أسباب أخرى.
لقد تم تصميم البرج المنحوت والملتوي ليناسب الثقافة والجو
السائدين في البالد .فاإلنحناء الزجاجي العصري المنساب يواجه البحر
شماال وشرقا وغربا .ولكن الواجھة التي تطل على شمس الصحراء
جنوب ًا ،صممت لتكون منبسطة ومن الحجر األجــوف ،الذي يحد من
امتصاص الحرارة إلى أدنى معدل ،ويعكس في الوقت ذاته أصول اللمسة
المعمارية المميزة في الكويت .وفي ھذه المنطقة التي تسود فيھا
المباني المتشابھة المرتفعة ،يقف برج الحمراء كمصدر إلھام متميز.
وھذا البرج ھو األحدث في سلسلة مبان تدين بوجودھا إلى عراب
الموجة الجديدة للتصاميم المعمارية في الكويت ،وھو المھندس
غير مفھوم اإلبداع االنشائي في
المعماري ناصر عبد الحسن ،الذي ّ

المسجد ھو بمثابة
النقطة العالم بين
مشاريع استديو باب
نمنم ،وھو يرمز الى
الكويت الجديدة

البالد بتصاميمه لمستشفى األطفال في الكويت ،وسلسلة فيالت في

DESIGN DETAIL

المدن وعلى الواجھة البحرية .الفكرة المشتركة بين ھذه المباني ھي

This mosque is bab.
nimnim’s ﬂagship
project – a symbol
of the new Kuwait

التصميم البسيط الذي يجتمع مع حساسية نادرة في احترام المكان
والسياق العام .وھي فكرة يتم تبنيھا تدريجيا في أنحاء المنطقة.
من جھته ،يقول جاسم السداح ،الرجل الذي يقف في مقدمة الموجة
الجديدة في الكويت ،مبتسم ًا "نحن نقود والكل يتبعنا" .وقد حاز ھذا
المصمم المعماري البالغ من العمر  30عاما على إطراء كبير بفضل
تصميمه لمسجد في ضاحية عبد الله السالم افتتح في العام .2011
يقول جاسم "تم استدعائي بينما كانت عملية البناء جارية .وأنا أعتمد
في عملي على إيجاد رابط بين العناصر المرئية .وكان ھدفي ھو بناء
ھيكل مرن ،ولكن في نفس الوقت كويتي ومعاصر".
عندما تنظر إلى المبنى من بعيد ،تلفت نظرك مجموعة أشكال
سداسية ودوائر متداخلة تزين المئذنة والقبة ،وھي مستوحاة من
االسلوب المملوكي في النقش على الحجارة في القاھرة .اما العنصر
المستمد من المشربية السورية ،فھو يمثل الوحدة الروحية

“The divide between indoor and outdoor has never
been s t a rker i n Kuw a it,” he cl a i m s. “ We need
transitional spaces. We need the chance for accidental
encounters away from the controlled conditions of malls
and corporations. I see myself as something of a spatial
”problem solver.
His agency, Al-Babtain Design, has created a series of
private houses – each in his trademark cubic style.
Within the cube, he merges the public and the private,
the interior and the exterior. The Shamiya House, for
example, is built on a tiny plot of land, barely big enough
for the building itself. But the owner wanted privacy
and natural light. The solution was to create an enclosed
private garden on an upper floor.
“This place is a free-for-all: everyone has their own
architectural language,” says Al-Babtain, “but there’s
no urban history. All the houses in the city centre were
demol ished, erasi ng ou r memor y. We, t he new
”generation, are looking again at how people live.
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المزج بين البناء القديم
والحديث :من مبنى الديوانية
المكعب الشكل )يسار( ،الى
البيت المواجه للبحر )أسفل(
الى وكالة لإلبداع في السوق
القديمة )األسفل(
MIX IT UP

Blending new and old at
home and work: from the
cubic diwaniya (left) to a
)beachfront house (below
and a creative agency in the
)historic souk (bottom

turn a modernist building in the Mubarakiya souk into
a hub for entrepreneurial startups contrasts with a
creative reinterpretation of a traditional diwaniya
meeting room, both drawing deeply on the idea of
bringing tradition back into everyday life.
The Gulf is a region that has developed at superspeed. Much of its culture and character has been
bought in. Design and architecture, too, were for the
most part Western imports. Most houses in Kuwait are
built on the European Palladian model, with the
building in the centre of the plot and windows looking
out. Yet the Arab tradition is for inward-looking
dwellings, ranged around courtyards. Barrak AlBabtain, a twenty-something Kuwaiti architect gaining
a reputation for world-class design, is determined to
redress the balance.

للتصميم ،وقد تم تكراره في الديكور الداخلي للمسجد ،كما تم استخدام
الخط الكوفي )يتميز بطابع عصري رغم أنه من أقدم أشكال الخط العربي(
في أنحاء المسجد لكتابة اآليات القرآنية ،وأسماء الله الحسنى.
وفي استديو التصميم الخاص به الذي يحمل اسم "باب نمنم" والواقع
في السالمية ،يشرح لي السداح فلسفته في التصميم .ويقول "خالل
عشر سنوات انتقلنا من البيوت الطينية إلى الثروة الطائلة ،ولكننا فقدنا
BAB NIMNIM

شعورنا بالتاريخ" .ويضيف "ما أحاول أن أفعله ھو أن استخدم بعض
المراجع الثقافية التي سبقت عقد الخمسينات .بالنسبة لي فإن الجديد
يجب أن يشمل العودة إلى القديم ،وتحويل القديم إلى جديد مرة أخرى".
وتصاميم السداح األنيقة في باب نمنم – وتشير كلمة نمنم ھنا الى
التفاصيل الدقيقة في التصميم – تعكس طريقته وأسلوبه ،في التصميم،

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت أﻛﺜﺮ
وﺿﻮﺣ ًﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن .ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت وﺳﻄﻴﺔ

فالمشروع المبتكر لتحويل مبنى عصري في سوق المباركية إلى مركز
لشركات ريادة األعمال الناشئة ،يختلف عن التصميم الذي يسعى إلى
إعادة التفسير المبدع للديوانية التقليدية المخصصة لالجتماعات ،مع أن
اإلثنين يستندان إلى فكرة إعادة التراث إلى الحياة اليومية.
تطورت منطقة الخليج بسرعة ھائلة ،ومعظم الجوانب الثقافية

BAB.NIMNIM
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“I was brought in partway through the construction
process,” he explainss. “I’m really a very visual person
– I try to connect the visual elements. My aim was just
to make a malleable structure that is nonetheless
”contemporary Kuwaiti.
Look at it from afar, and your eyes are drawn to the
pattern of interlocking circles on the minaret and dome
inspired by Mamluk stonework in Cairo. This design
element, der ived from t he Sy r ia n mash rabiya,
represents spiritual unity and is replicated across the
interior. Kufic script – blockily modern, yet one of the
oldest forms of Islamic calligraphy – is used throughout
to display Quranic verses and the names of God.
At his design studio, Bab.nimnim, headquartered in
an anonymous Salmiya apartment block, Al-Saddah
talks through his design philosophy. “In 10 years, we
went from mud houses to huge wealth – but we lost our
sense of history,” he says. “What I try to do is use some
elements of pre-1950s cultural references in my designs.
For me, the new involves going back to the old – making
”the old new again.
Al-Saddah’s elegant designs for Bab.nimnim – bab
– means door and nimnim is an ornate little detail
epitomise the approach. An innovative scheme to

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺳﻜﺎﻱ
Sky Garden

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
VIP offices

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
High-rise offices

ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻮﺑﻲ 2

Sky Lobby 2

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ
Mid-rise offices

والشخصية فيھا مجلوبة من الخارج .وكما ان التصاميم المعمارية تم
شيدت
استيراد جزء كبير منھا من الغرب .معظم المنازل في الكويت
ّ
استناداً إلى ھندسة أوروبية ،حيث يكون المبنى في منتصف قطعة
األرض ،والنوافذ تطل إلى الخارج .في حين ان األبنية العربية التقليدية
تطل نوافذھا على باحات داخلية.
المھندس المعماري الكويتي بــراك البابطين ،وھــو في اواخــر

ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻮﺑﻲ 1
Sky Lobby 1

العشرينات من العمر ،ويتمتع بشھرة عالمية ،يعلق على ھذا الموضوع
بالقول "الفجوة بين الداخل والخارج لم تكن في وقت من األوقات أكثر
وضوح ًا مما ھي عليه اآلن .نحن نحتاج إلى مساحات وسطية .نحتاج
إلى فرصة للتعرف على اآلخرين بالصدفة بعيداً عن األجواء المعلّبة في
الموالت والشركات .أنا اعتبر أنني حالل مشاكل المساحات".
وقد صممت الشركة التي يملكھا المھندس الكويتي وتحمل اسم
"البابطين ديزاين" مساكن خاصة عديدة ،ولكل منھا تصميمه المكعبي
الخاص .وداخل المكعب دمج البابطين بين العام والخاص ،بين الداخلي

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺨﻔﺾ
Low-rise offices

الذي يحفظ الخصوصية والخارجي العام" .بيت الشامية" مثال ،بني
على قطعة صغيرة جداً من األرض ،ال تكاد تكفي المبنى نفسه .ولكن
الثانية عن اإلستفادة من الضوء الطبيعي .والحل :كان تصميم حديقة
خاصة مغلقة في الطابق األول .ويقول براك البابطين "ھذا المكان ھو
للجميع ،كل شخص له لغته المعمارية الخاصة به .ولكن ال يوجد تاريخ
لالبنية المدينية .جميع المنازل التي كانت في وسط المدينة ھدمت،
وشطبت من ذاكرتنا .ونحن الجيل الجديد نحاول أن نعرف مرة أخرى كيف
يعيش الناس في تجمعات المدن" .وفي منطقة يتغلب فيھا المال على
الجماليات ،وال يأخذ فن العمارة فيھا ما يستحقه من اھتمام ،بدأت أفكار
جديدة تنتشر .ويبدو أن الكويت ھي القائدة على ھذا الطريق.

Lobby

SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP /TIM GRIFFITH

مالك المنزل كان يبحث في الدرجة األولى عن الخصوصية ،وفي الدرجة

ﺍﻟﻠﻮﺑﻲ
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Words Matthew Teller

Can buildings deﬁne a city?
Meet the men who are reshaping
their country

I

برج الحمراء الجديد
 ھو،في الكويت
أعلى برج منحوت
في العالم
RISING HIGH

Kuwait’s new Al
Hamra Tower is
the world’s tallest
sculpted building

n other countries, it’s all about the
biggest, tallest and most expensive.
Kuwait, though, is following a less
bombastic path, evoking its own distinctive
voice and sensibility across a host of projects
that might just change its cityscape.
Al Hamra Tower, which opened just over
two years ago, is one of Kuwait’s flagship
new buildings. It’s the tallest in the country,
but its modest height of 412m makes no
attempt to break any records – the elegant
structure is gaining attention across the
region for other reasons.
Its sculpted, twisted form is designed to
suit the culture and prevailing climate. A
sweeping contemporary curve of glass faces
the sea to north, east and west. Yet, looking
south to the desert sun is a tall, flat façade of
bl a n k s t one, l i m it i n g he at ga i n t o a
minimum while also acknowledging the
origins of Kuwait’s architectural language.
In a region where identikit race-to-the-top
buildings dominate, Al Hamra Tower is
something of a revelation.
It’s the latest in a series of buildings that
owe their roots to the father of Kuwait’s new
wave in design and architecture. Nasser
Abulhasan shook up the country’s creative
industries when he unveiled his designs for
Kuwait Children’s Hospital and a series of
urban and beachfront villas. The common
theme in each one was understated design
married to a rare sensitivity for location and
context. It’s a concept that is slowly being
adopted across the Middle East.
“ Where we lead, ever yone follows,”
smiles Jassim Al-Saddah, one of the heirs to
Abulhasan’s leadership of the Kuwaiti newwave design movement. This 30-year-old
designer has won wide acclaim for his
culturally sensitive treatment of a brand
new mosque pr ojec t i n t he sout her n
Kuwaiti suburb of Dahiat Abdullah AlSalem which opened in 2011.
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كنز
بقلم عمر علي

في خطر
عسير هي منطقة شبه منسية في السعودية ،ولكن كتابا
وثائقيا جديدا سلط الضوء على تقاليدها الثقافية العريقة
كان مايكل بو نخلة يقود سيارته جنوب ًا قادم ًا من جدة عندما
صادفته عاصفة رملية حولت ضوء النھار إلى ظلمة حالكة .ويخبرنا
مايكل المصور الصحفي السويسري المولد عن ذلك بالقول "كانت
الساعة الثانية بعد الظھر ،ولكن بسبب العاصفة بدا الوقت وكأنه
السادسة مساء" .وكان مايكل يقطع رحلة بطول سبع ساعات عبر
الصحراء الصخرية إلى المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية
السعودية مع طاقم تصوير ،وقد لخصت ھذه العاصفة الرملية بشكل
رائع الفكرة التي كان يسعى إليصالھا ،وھي أن على العالم أجمع أن
يتعرف على أسلوب الحياة المميز في منطقة عسير فھو لألسف
مھدد بالتغيير ،وربما الزوال.
لقد كانت تلك مھمة رغب في أن يقوم بھا منذ سنوات .فقد سبق
له ان زار عسير عدة مرات ،وتوجه إلى تلك المنطقة قبل عامين
في مھمة مع الفنان السعودي أحمد مطر .وبينما كان ھناك التقى
بالسيد ترشي ،أحد السكان المحليين البالغ من العمر  86عام ًا،
والذي بنى مسجده ومجلسه بيديه .وقال مايكل "لقد رأيت في
ذلك اسلوب الحياة الذي كان يميز البدو في الماضي" .وقابل الفريق
وصور عدداً من األفراد ،من األكاديميين ووجھاء القبائل والبائعات في
ّ
السوق وأصحاب متاحف – وكلھم كانوا يروون نفس القصص.
عمل مايكل بو نخلة في السابق مصوراً في صحيفتي "عرب
نيوز" و"سعودي جازيت" اللتين تصدران باللغة اإلنجليزية .وقد
استوحى فكرة المشروع من المستكشف البريطاني ويلفريد
ثيسغر ،وھو يشرح الموضوع قائال "لقد قرأت مذكراته وجميع كتبه.
وأردت أن أصور المنطقة الصحراوية وأجعل السعوديين يرون بلدھم".
وقذ غطى بونخلة في رحلته نحو  2000كلم ،وزار أبھا ،وتنومة،
والنماص ،وخميس مشيط ،وعثر على ثقافة تتغير بشكل سريع.
وبسبب قلة االمكانات والفرص ،فإن الجيل الشاب يترك المنطقة
للعثور على عمل ،ونتيجة لذلك فإن العديد من األقمشة وقطع الحرف
تصنع خارج البالد .يقول بونخلة "بعض السعوديين
اليدوية أصبحت ّ
الذين أعرفھم لم يروا عسير ،أو لم يقرأوا شيئ ًا عنھا ،على الرغم من
انھا منطقة رائعة حافلة بالتاريخ".
أنجز كتاب "عسير :رمال في ساعة الزمن" تحت رعاية
سمو األميرة ريم بنت بندر بن سلطان آل سعود
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يقف اللتقاط صورة له في
 وهذﻩ البلدة هي عبارة عن.آل ينفع
مجموعة من البيوت المبنية من الطين
والحجارة والتي ال تزال مستخدمة
حتى يومنا هذا

A young boy

poses for
a portrait in Al-Yanfa. The town
is a collection of mud and stone
homes still used today
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راع طاعن

في السن يتحدث عن مشكلة الجيل
 وكيف أن الشباب نسوا كيف يعملون في،الجديد
 ويقول من مزرعته الواقعة على مشارف تنومة.األرض
في عسير "يحزنني التفكير بأننا خالل السنوات القليلة
 سنفقد طريقة الحياة التي عشنا وفقها على،القادمة
."مدى اآلف السنين

An elderly shepherd speaks
of how the young people have forgotten
how to work the land. “It makes me sad,”
he says at his farm on the outskirts of
Tanumah in Asir. “To think that, in a few
years, the way of life we have lived for
almost a thousand years will be lost”

يعمل هذا الشاب

 ويتطلب عمله أن يأخذ الماشية واألغنام، وقد أتى من الهند،مساعدا للراعي الطاعن في السن
 اما اآلن، انه عمل كان السكان المحليون يقومون به ذات يوم. وثم المساعدة في حلبها والعناية بها ورعيها،إلى التالل
.فالعمال األجانب اصبحوا يقومون بمعظمه

An assistant to the elderly shepherd, this young man from India works taking the sheep and goats
out onto the hillside, and also assists in milking and tending to livestock. Once a job handled by locals,
much of this work is now done by migrant labour
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يقف صاحب

الدكان مع الهاون المتحرك والمطرقة
اللتقاط صورة له في مخيل في منطقة عسير في المملكة
 وتستخدم هذﻩ اآللة لطحن حبوب.العربية السعودية
السمسم بمطحنة ذات محرك تتحرك بشكل دائري مع عقارب
. وتقليديا كانت آالت كهذﻩ يشغلها حمار أو ثور.الساعة

With a rotating mortar and pestle
system, a shopkeeper poses for a portrait in
Mukhail, in the Asir Province of Saudi Arabia.
The device is used to crush sesame seeds with
a motorised grinder that moves in a clockwise
circular motion. Devices like these would have
traditionally been operated by a donkey or ox

علي أحمد تمنية

 ويوجد في. وهي البلدة التي تبعد قرابة الساعة عن مدينة أبها الرئيسية، يقف علي اللتقاط صورته أمام متحفه في آل ينفع.هو ضابط متقاعد في سالح الجو
، وال يزال سكان المنطقة يعيشون في بيوت شيدت من الطين والحجارة قبل نحو قرن من الزمن.م من المياﻩ في هذﻩ المنطقة التي تزود السكان المحليين بجميع احتياجات، بئرا90 هذﻩ القرية
.مع إضافات إسمنتية وضعت مؤخرا على جوانب تلك المنازل

Ali Ahmed Tamniya, a retired air force ofﬁcer, poses for a portrait outside his museum in Al-Yanfa, a town approximately one hour from the main
city of Abha. This village has 90 wells in the area, which supply the locals with all their water needs. They still live in the mud and stone homes built almost a
century ago, with the more recent addition of concrete on the sides of the structures
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Words Omer Ali

THE

LOST
KINGDOM
Asir is Saudi Arabia’s forgotten province – but a new
book and documentary shed light on its ancient
cultural traditions

M

ichael Bou-Nacklie was driving south from Jeddah
when he was caught in a sandstorm that blackened the
sky. “It was two o’clock in the afternoon, but it felt like
six in the evening,” recalls the Swiss-born photojournalist. He was
making the seven-hour drive through rocky desert to the southwestern province with a film crew and it summed up perfectly the
story that he wanted to tell: the rest of the world needed to know
about Asir’s dying way of life.
It was something he had wanted to do for years. He had been to
Asir a few times and had travelled to the region two years earlier on
assignment with Saudi contemporary artist Ahmed Mater. While
he was there, he met an 86-year-old local, Mr Turshi, who had built
his own mosque and majlis by hand. “I saw in him that old attitude
of what the Bedouin were,” he says. “They were strong and proud.”
The team interviewed and photographed a handful of individuals
ranging from academics and tribal patriarchs to female souk
vendors and museum owners – and they all shared similar stories.
A for mer s t a ff photog r apher on t he E ng l i s h-l a ng u age
newspapers Arab News and Saudi Gazette, Bou-Nacklie was inspired
to begin this latest project by the British explorer Wilfred Thesiger.
“I read all his journals and books,” he says. “I wanted to show
the desert area, to show Saudis their own country.” During his
two-week journey, Bou-Nacklie covered some 2,000km, visiting
Abha, Tanumah, An-Namas and Khamis Mushait, and found
a culture that was rapidly changing. With few prospects and
opportunities, the young generation is moving away to find
work and, as a consequence, many of the traditional textiles and
crafts are being manufactured outside the country. “Some Saudis
have never read anything about Asir,” he says. “It is the oldest part
of the country .”
The book and documentary film Asir: Sand in an Hourglass is
sponsored by HRH Princess Reema Bint Bandar Bin Sultan Al Saud
bou-nacklie.com
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DahDouh (below right)stands
outside his museum, which he built
to greet guests in the traditional
style of the area. He is dressed in
a traditional outﬁt which he made
entirely by hand, even down to his
slippers and the dagger on his belt.
This outﬁt would have been worn for
a trip to the souk or to visit friends

يقف دحدوح

أمام متحفه الذي
بناﻩ بغرض الترحيب بزوارﻩ على الطريقة
 وبالتناسق.التقليدية المعروفة في المنطقة
 يرتدي دحدوح الزي،مع فكرة متحفه
 بما في،التقليدي الذي صنعه بأكمله بيديه
 والخنجر الذي يضعه،ذلك الحذاء الخفيف
 وكان هذا النوع من الرداء يلبس.في حزامه
 أو عند القيام،عند القيام برحلة إلى السوق
.بزيارة لألصدقاء
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قرود عطوفة
في أعماق الجبال في المملكة العربية السعودية ،استطاعت الكاميرا التقاط صور لقرود بابون الرباح وهي
تختطف جراء وقطيطات بغرض ان تربيها كحيواناتها األليفة .ماثيو تيلر يسافر إلى الطائف ليتقصى االمر
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”كان

عمري عشر سنوات .لن أنسى ذلك أبدا“،يقول أحمد البوق

وھو يحدق في مشھد صحراوي عبر المرتفعات المحيطة بمدينة الطائف ،ويضيف ”كنا
في رحلة تخييم في جبال أبھا .أيقظنا والدي عند الفجر ،والجميع في حالة ذعر .وصاح
فينا ‘القردة! لموا كل شيء’ .جمعنا ما يمكننا جمعه ،كان ھناك نحو مئة قرد .سرقوا
الفاكھة والطعام ،وكل ما وجدوه .حين ذھبنا إلى الوادي لنستعيد أغراضنا :أحذية ولعب.
كانت صدمة لي ،وھذا ما أثار اھتمامي بتلك الحيوانات“.
بعد سنوات تحول اھتمام الطفل إلى إھتمام مھني .واآلن اصبح أحمد البوق ،مدير
المركز الوطني ألبحاث الحياة الفطرية في السعودية ،مرجعا عالميا في ما يتعلق بھذه
الحيوانات البرية التي أرعبته طفال ،وھي قرود بابون الرباح.
وعلى عكس البابون الزيتونية او الصفراء او الغينية ،التي توجد أساسا في
افريقيا ،تعيش قــردة بابون الرباح على جانبي البحر األحمر .إال أنھا ليست من
النوع الرشيق متسلق األشجار ،وإنما قصيرة وسمينة ،لكنھا قوية ،ويمكن أن يزن الذكر
البالغ منھا نحو  30كلغ ،كما انھا تتمتع بأسنان حادة جدا ،تختفي تحت خطم طويل مربع.
وتعد قردة بابون الرباح الحيوانات البرية الوحيدة التي وجدت في الجزيرة العربية منذ
البداية ،إضافة إلى االنسان األولي طبعا.

signs on the highway outside Taif, reading, “Do Not Throw Food For
The Animals”, are ignored by locals and visitors alike. Monkeys and
pigs, Boug explains, are sometimes seen as being people punished by
God for disobeying divine law. People feed them, not just for photos,
but also to gain spiritual credit.
The solution, Boug says, is to keep baboons wild. Intriguingly,
Hong Kong formerly faced the same issue: there, it took a twopronged approach to control macaque overpopulation. Boug suggests
the same for Taif: scientists could use humane culling alongside
hormone implants to bring the baboon birth rate down, while
officials could authorise police to issue fines for roadside feeding.
Both elements – targeting human behaviour as well as baboon
proliferation – are critical. “Just eliminating these baboons is not a
solution,” says Boug. “Other wild groups will move in and look for
”leftovers. We have to stop people feeding baboons.
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kitten rubbed up against them – it was playful – then the
males took the kitten with them to drink.”
Kidnapping has long been understood as a normal

 إال، ولعقود،ورغم أن أحمد البوق يعمل على قردة البابون عن قرب

aspect of baboon behaviour: males will attempt to seize
infant baboons from nursing females as part of a strategy
for improved status within the troop. Symbiosis is
familiar across the natural world (African woodpeckers
and elephants, for example, share a mutually beneficial
relationship), but pet-keeping – where one species adopts
another for no obvious functional reason – is
much rarer. Outside captivity, only humans are
known to do it. There’s a gorilla named Koko at a
research institute in California who keeps a cat, a
Kenyan hippo who has befriended a giant
tortoise and a handful of other cases, but they all
occur in artificial environments. In the wild,
chimpanzees in West Africa have been observed
seizing hyraxes – small, rodent-like mammals –
for brief periods of play, but they invariably kill
them shortly afterwards, in some cases for food.
So what’s going on with these Arabian baboons?
Dr Hal Herzog, a specialist on human-animal
interaction at Western Carolina University, is
keeping an open mind. He queries the
manipulation of the YouTube clip and says that
music and editing could create a false impression.
In Psychology Today, he collated multiple
viewpoints to explore the issue, while retaining a
healthy scepticism. “How long do the dogs live with the
baboons?” he asks. “Do the baboons get anything from
the dogs other than somebody to play with? How do the
dogs benefit? Do the baboons ever kill or eat puppies?”
While baboon interactions with dogs remain an
unknown quantity, Ahmed Boug has more immediate
concerns about baboon-human interactions. Huge

700  وشاھد الفيديو حتى اآلن أكثر من،ضالة لتربيھا كحيوانات أليفة

 وليس آخرھا الفيديو الذي انتشر،أنه ال يزال يتوقع مفاجآت جديدة منھا
 ويصور قردة بابون في الطائف وھي تختطف كالبا2011 على يوتيوب عام
 ومدته ثالث دقائق وھو مقتطع من حلقات، ويصور الفيديو.ألف متصفح
 ذكر بابون يمسك بجرو من،للتلفزيون الفرنسي عن سلوكيات الحيوانات
 ثم ينتقل إلى،ذيله ويسحبه على التراب ولكن بطريقة توحي باللعب
.مشھد لكالب وقردة بابون وھم يلعبون معا
 يحاول ذكر البابون:المعروف أن االختطاف ممارسة عادية لقردة البابون

IN 2011, A
YOUTUBE VIDEO
OF BABOONS IN
TAIF KIDNAPPING
FERAL DOGS,
PURPORTEDLY TO
RAISE AS PETS,
WENT VIRAL:
SO FAR IT HAS
HAD MORE THAN
1,350,000 VIEWS

اختطاف قرد بابون رضيع من أنثى مرضعة كجزء من استراتيجية
 كما ان التآلف معروف،تحسين وضع الذكر في قبيلة القردة
في العالم الطبيعي )فالفيلة ونقار الخشب في افريقيا يكونون
عالقات تبادل منفعة( لكن تربية الحيوانات األليفة ـ بمعنى
 والبشر،تبني نوع لنوع آخر دون أي منفعة عملية ـ أشد ندرة
 ولكن ھناك غوريلال،فقط ھم من يعرف عنھم القيام بذلك
 وھناك فرس،تدعى كوكو في معھد في كاليفورنيا تربي قطة
 وحاالت، او ھيبو( في كينيا يصادق سلحفاة كبيرة،نھر )برنيق
، وفي البرية.أخرى مماثلة لكن كلھا تحدث في بيئة مصطنعة
شوھدت الشمبانزي في غرب افريقيا وھي تخطف ارنب
صخور لتلعب معه لفترة قصيرة لكنھا تقتله بعد ذلك بفترة
 فما ھو األمر إذا بالنسبة. وبغرض أكله في بعض األحيان،وجيزة
لقردة البابون العربية؟
 المؤسس المشارك لجمعية أبحاث البابون،يقول جون ويلز
، إن مثل ھذه المشاھد ليست غريبة، السعودية- األمريكية
 يقول.مشيرا إلى أنه شاھد بنفسه قردة بابون تعتني بقطط
ويلز ”شاھدت أربع إناث من قردة البابون تھبط منحدرا صخريا
 واخذ القط، وعلى الفور توقف المواء.باتجاه قط صغير يموء
 ثم جاء الذكور. كان المشھد مشھد ألفة ولعب،يتمسح بھا
.“وأخذوا الھر الصغير معھم لشرب الماء

 المتخصص في التفاعل بين البشر والحيوان في،لكن ھال ھرتزوغ
 قائال، يشكك في التالعب العاطفي بفيديو يوتيوب،جامعة غرب كارولينا
.إن الموسيقى والمونتاج المتعمد يمكن أن يقودا إلى انطباعات خاطئة
وفي مقال في مجلة "سايكولوجي توداي" استعرض عدة آراء لتفسير
 وتساءل ھرتزوغ ”كم من الوقت. محافظا على منھج تشكيكي،الموضوع
بقيت الكالب مع قردة البابون؟ لمدة طويلة أم بشكل مؤقت؟ ھل

HOW DID BABOONS END UP IN ARABIA?
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While mammals like oryx and camels show
marked variations depending on which shore
of the Red Sea they are found, baboons are
essentially the same. This implies a long
period of isolation – in either Africa or Arabia
– in which the species evolved to its present
form, followed by a spread of population.
DNA diversity shows that baboons have
been in Arabia for more than 20,000 years.
Genetic markers indicate they cannot have
entered from the north. African baboons, it is
thought, crossed into Saudi Arabia during a
recent ice age, when falling sea levels exposed
the Bab Al-Mandab strait as a land bridge.

Japanese primatologist Takayoshi
Shotake has an alternative view, however.
He suggests that an ancestor of the
baboon crossed Bab Al-Mandab far
back in the distant past. The species,
isolated in Arabia, then evolved its
distinctive characteristics over hundreds
of thousands of years, before crossing
back into Africa relatively recently. His
hypothesis remains untested, but it
offers a tantalising possibility: rather than
being a transplanted African animal,
the hamadryas baboon may have been
uniquely shaped by Arabia.
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حصل البابون على شيء آخر من الكالب غير أن يحبھا ويلعب معھا؟
ما الذي استفادته الكالب؟ وھل حدث أن قتل البابون الجراء أو أكلھا؟“،
اسئلة صعبة ،ال تزال االجابات عنھا غير واضحة.
أحمد البوق ايضا لديه مخاوف بخصوص البابون .فرغم وجود لوحات
على الطريق السريع قرب الطائف تقول ”ال ترمي بالطعام للحيوانات“،
لكن السكان المحليين والزوار يتجاھلون تلك االرشادات .يقول أحمد ان
البعض يرون القردة والخنازير على أنھا أناس عاقبھم الله لعصيانھم شرع
السماء ،ويطعمونھا معتقدين أنھا مسوخ لنيل الحسنات.
مثل ھذه التصرفات حسنة النية تسبب مشاكل عديدة .ففي البرية،
قد يصل عدد قبيلة القرود إلى  120حيوانا ،لكن في الطائف ارتفع العدد
إلى  800أو أكثر .فمع عدم الحاجة للبحث عن الطعام تتحرك القرود في
مساحة ضيقة ،تھاجم المزارع ،وتضر بالممتلكات قرب البلدة .اضافة
إلى اضطرابات اخرى :تخمة الطعام تؤدي إلى قصر الفترة بين الوالدات،
والبابون التي تأكل أطعمة غنية بالملح والسكر والدھون تعاني من
مشاكل صحية كتلك المعروفة بين البشر.
يقول أحمد البوق إن الحل ھو االبقاء على قردة البابون برية .وقد سبق
لھونغ كوغ ان واجھت المشكلة ذاتھا ،وللسيطرة على زيادة النسل بين
نسانيس المكاك اتبعت أسلوبا مزدوجا .ويقترح أحمد اتباع ھذا التوجه
في الطائف :يلجأ العلماء للقتل الرحيم باالضافة إلى الحقن بالھرمونات
لتقليل معدل التناسل ،فيما يتم تغريم الذين يطعمون الحيوانات على
الطريق .يقول أحمد ” علينا أن اذن ان نوقف إطعام الناس لقردة البابون“.
في الوقت نفسه تستمر جماعات قردة البابون في التوسع .فھل تلك
البيئة المزدحمة المثيرة للضغط والوافرة الغذاء ھي التي تدفع البابون
لتربية حيوانات أليفة من أجل المتعة؟ ھل تتطور ثقافة رعاية اجتماعية
لدى تلك الحيوانات؟ ليس أمامنا اآلن سوى التخمين.
والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا ايضا ،ھو كيف وصلت قردة البابون إلى
شبه الجزيرة العربية؟ فالحيوانات الثدية مثل الجمال والغزالن الموجودة
على ضفتي البحر األحمر توجد بينھا اختالفات واضحة ،إال أن قردة
البابون ،متشابھة تماما على الضفتين .وذلك يعني انھا عاشت فترة عزلة
طويلة ،تطورت خاللھا إلى شكلھا الحالي ،وثم انتشرت بالتكاثر .فھل
حدثت ھذه العزلة في افريقيا أم في شبه الجزيرة العربية؟
تظھر تحليالت الحمض النووي أن قردة البابون موجودة في شبه
الجزيرة العربية منذ أكثر من  20ألف عام .وبحسب العوامل الوراثية ،ال
يمكن أن تكون دخلت من الشمال ،ويعتقد أن البابون االفريقية عبرت إلى
الجزيرة العربية في عصر جليدي حديث ،حين كشف مضيق باب المندب
MONKEY SEE, MONKEY DO

Frames from the
notorious YouTube
clip of the baboons
قرود وكالب
لقطات من الفيديو
الذي اشتھر كثيرا
على يوتيوب

في جنوب البحر األحمر بسبب ھبوط منسوب سطح البحر .إال ان دارس
الحيوانات البدائية تاكيوشي شوتاكا لديه وجھة نظر أخرى .فھو يفترض
أن أحد جدود البابون عبر باب المندب في الماضي السحيق ،ثم تطورت
خصائصه على مدى مئات آالف السنين ،قبل أن يعبر مرة أخرى إلى
افريقيا .ومع أن فرضيته لم تخضع الختبار ،إال أنھا تطرح إمكانية محتملة.
فبدال من أن يكون البابون افريقيا ،ربما يكون بابون الرباح عربيا أصيال.
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شؤون القرود
عائلة من قرود البابون
تبحث عن بقايا اطعمة
على الطرق الجبلية
المحيطة بالطائف
MONKEYING AROUND

A family of baboons,
left and right, patrol
the mountain
highways outside Taif

“I

was 10 years old – I’ll never forget it.”
Ahmed Boug gazes across a hazy desert
view from the heights above the city of Taif,
in western Saudi Arabia. “We’d set off for a camping
holiday in Abha, up in the mountains. At dawn, my
father woke us all in a panic. ‘Monkeys!’ he was shouting.
‘Quick, get everything!’ We grabbed what we could and
then I saw about a hundred of them coming towards us.
They stole fruit, food, anything. Later, we went down into
the valley to retrieve our discarded belongings – shoes
and toys. It was such a shock for me. That was what
sparked my interest in these animals.”
Years later, a child’s interest became a professional’s
preoccupation. Today, as director of Saudi Arabia’s
National Wildlife Research Center, Ahmed Boug is a
world authority on those back-country raiders who so
shocked him as a boy – hamadryas baboons. Unlike olive,
yellow, chacma and Guinea baboons, which are only
found in Africa, hamadryas baboons live on both shores
of the Red Sea. They are short, stocky and powerful, and
a full-grown male can weigh as much as 30kg. Homo
sapiens aside, they are Arabia’s only endemic primate.
Boug has worked with baboons at close quarters for
years, but they can still offer surprises. In 2011, a
YouTube video of baboons in Taif kidnapping feral dogs,
purportedly to keep as pets, went viral: so far, it has had
more than 1,350,000 views. The three-minute sequence,
excerpted from a French TV series on animal behaviour,
shows a male baboon seizing a puppy by the tail,
dragging it along in the dust, roughly but playfully, before
switching to a scene of dogs and baboons that are
relaxing together.
“I have seen the same conduct with baboons caring for
cats, but so far not with dogs,” says Boug, reflecting on the
strange phenomenon. “There is a very distinct possibility
that this behaviour exists, but more study really needs to
be done first.”
John Wells, co-founder of the Saudi Arab American
Baboon Research Association, also agrees that scenes
like this are not unusual. “I’ve watched as four female
baboons came down a rocky slope to a mewing kitten,” he
says. “Straight away, the mewing stopped and the
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Creature
comforts
Deep in the mountains of Saudi Arabia, baboons have been caught
on camera stalking cats and puppies to kidnap them for pets.
Matthew Teller travels to Taif to investigate
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ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ
YOUR ﬂynas
ﻛﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ،ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ
Keep up to date with all the latest news, views and information from ﬂynas

ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺨﻄﻮﻁ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻚ ﻓﻲ "ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ"؟
ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ "ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ" .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻭﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
"  "nasairﺇﻟﻰ " "flynas؟

ﺍﻹﺳﻢ :ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ :ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013

ً
ﺳﻨﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ،
ﻣﺴﺎﻓﺮﻭﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺻﻐﺮ
ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻭﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ .ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪﻧﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؟
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺤﺮﻱ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺃﻛﺮﻡ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻛﺰ
ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ،
ﻭﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؟
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ .ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺘﻔﺮﺩﺓ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻨﺎ .ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﻋﺼﺮﻱ ﻭﺑﺴﻴﻂ ،ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ .ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﺭﺗﻪ ،ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ
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”

ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ

“

ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺑﺪﺭﺟﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ
"ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ" .ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ ،ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻦ ﻃﻼﺀ ﻭﻛﺴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺃﺯﻳﺎﺀ
ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.

ﻣﻮﻗﻊ  flynas.comﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ
ً
ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺪﻧﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ً
ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﺇﻋﻼﻧﺎﺗﻨﺎ ﻟﻨﻌﻜﺲ
ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻮﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺷﻌﺎﺭﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻜﻢ؟

ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﻟﻮﺍﻥ؟

ﺇﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺳﻴﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ،
ﺇﺫ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺳﻮﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ
ﺟﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﺳﻼﺳﺔ.
ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻃﻼﻕ
ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ "ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ"
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻗﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﺳﻬﻞ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺷﻲﺀ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻭﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ :ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﻴﺮ
ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﺑﻨﺪﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺎ )ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ(

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؟
ً
ﻭﺿﻮﺣﺎ
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ً
ﻭﺗﺸﻮﻳﻘﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺭﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ .ﻭﺳﺘﺒﺪﺃﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ

ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ .ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻻ
ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ "ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ" ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺎﺫﺍ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ،ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﻟﻤﺴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ .ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰﺗﻨﺎ
ﻟـ"ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ" ﻭﻫﻢ ﺑﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺪﻫﺎﻡ )ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺠﻮﻱ،
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻴﻮﺳﻒ )ﻭﺣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ( ،ﻭﺧﺎﻟﺪ
ﺑﺨﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ،ﺟﺪﺓ( ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺜﻴﺮ ،ﻭﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ
ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﺸﺄﻥ "ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺱ" ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺤﺮﻱ

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻛﺮﻡ
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reﬂecting our approach to customers.
From the softly rounded typography to
the sophisticated and vibrant colour
scheme dominated by ﬂynas teal, the logo
clearly stands out when viewed against
our competitors and is something that will
be visible across our entire gamut of
branding and marketing usage – from the
livery of the planes, to ads, collateral,
uniforms and much more.

help you pay less,
s, to a more user-friendly
web experience, the ability to check in and
track ﬂights on the
he go, and a new Business
Class offering, our new strapline is the
driving force behind
hind the rebranding. It is
central to everything
thing we do and will be
reﬂected across
ss every touch point –
whether it’s our embracing of new technologies or improving
proving ﬂexibility when
booking or cancelling
elling ﬂights.

YOUR NEW TAGLINE IS “FLY.
SIMPLY. BETTER”. HOW WILL THIS
BE TRANSLATED TO THE
CUSTOMER EXPERIENCE?

HOW WILL THE
HE REBRANDING
TRANSLATE INTO
NTO CUSTOMER
COMMUNICATIONS?
TIONS?

The ‘Fly. Simply. Better’ strapline reinforces our new brand direction and will be
translated across the board. Customers
will be able to appreciate the difference on
the ground and in ﬂight through a series
of service enhancements aimed at making
their ﬂying experience more comfortable
and convenient. From elements such as
the new Simple Economy Fares that clearly communicate how booking early can

Above ﬂynas management team presenting
our new aircraft livery at the Dubai Airshow

Our goal is to make things simpler and
more engaging. We have designed a basic
set of icons to simplify the customer’s
journey. You’ll start
art to see these icons used
across a range off communication channels
such as ﬂynas.com,
m, emails and, very soon,
our new mobile
e website. We have also
refreshed the imagery
agery used in our advertising to convey a sense of reality and vibrancy. We only use images of real staff,
real customers, real
eal places and real things.
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YOUR ﬂynas

INTERVIEW WITH
WAEL AL-SARHAN
Meet the man behind the rebranding of ﬂynas

NAME Wael Al-Sarhan
TITLE Director of Marketing
& Communications

JOINED January 2013
WHAT DOES YOUR ROLE AT
ﬂynas INVOLVE?
My team is responsible for all PR, marketing, advertising and corporate communications for ﬂynas. On a normal day, this
would include tasks such as preparing
advertisements and negotiating with
newspapers or agencies on campaigns,
preparing press releases and conducting
market research. But, over the past few
months, alongside the day-to-day work,
we’ve developed and delivered a new
brand identity for ﬂynas.

“
”

MORE CHOICES
THAT BEST SUIT
YOUR NEEDS
079
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WHAT PROMPTED REBRANDING
NASAIR TO ﬂynas
Customers today are younger, more mobile and more connected than ever before.
They want an airline that understands their
needs and answers their expectations. The
rebranding to ﬂynas will enable us to
reach out to a whole new generation of
travellers, so we can extend our reach to
include this younger audience, as well as
the more traditional Saudis who have
been the airline’s core customers to date.

COULD YOU TELL US A LITTLE
MORE ABOUT THE TEAM WHO
WORKED ON THE REBRANDING
EXERCISE?
Mousa Bahri is our Manager of Corporate
Communications and Brand. Mohammed
Akram is our Media and Advertising
Controller. Whilst I have focused on brand
development and identity, the team has
project managed our in-house designers,
and various external printers and partners
to deliver the many hundreds of printed
items and digital communications which
we need to reﬂect the new brand. In truth,
the whole company has been involved, as
every department has had a requirement
to rebrand, from our head office in Riyadh
to sales offices across KSA and the region.
Printed materials, such as safety cards,
menus, baggage tags, sales brochures,
stationery and boarding passes, as well as
our website, have all been redesigned to
incorporate the new look.

WHAT INFLUENCED THE CHOICE
OF LOGO AND THE NEW COLOUR
SCHEME?
The new logo sits at the heart of our identity. It gives us a unique mark, which we
can use across all our communications.
Our logo is fresh, modern and friendly,

21/11/2013 12:38
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YOUR ﬂynas

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
HEALTH & SAFETY
Exercises & Cabin
Pressure Tips

 ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ،ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ

Sitting in one position in your
seat for any length of time,
whether on an aircraft or at
your desk, is not good for
your circulation. Try these
gentle exercises to ensure
you arrive refreshed and read
up on our cabin pressure tips,
below

ﺍﻟﺠﻠــﻮﺱ ﻓــﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﻷﻳﺔ
 ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻒ،ﻓﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
،ﺍﻟﻤﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘــﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋــﺮﺓ
 ﺟﺮﺏ.ﻟﻴــﺲ ﺟﻴــﺪﺍ ﻟﻠــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳــﻦ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﻟﺘﻀﻤــﻦ
،ﻭﺻﻮﻟــﻚ ﻧﺸــﻴﻄﺎ ﺍﻟــﻰ ﻭﺟﻬﺘــﻚ
ﻭﺍﻃﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻧﺼﺎﺋﺤﻨــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺗﻐﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐــﻂ ﺍﻟﺠــﻮﻱ ﺃﺛﻨــﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ

FEELING SORE?
1 Lift both feet off the ﬂoor and draw a
circle in the air with one foot going
clockwise and the other turning
anti-clockwise. After 20 seconds, reverse
the circles and repeat.
2 Sit upright in your seat and shrug your
shoulders up and down, then roll them
forward and back in large circles.
3 Help release the tension in your neck by
slowly moving your head up, down and
from side to side.

BLOCKED EARS?
Not many customers notice the changes to
pressure in the cabin during take-off and
landing. However, if you are suffering from
a cold, earache or sinus infection it can be
uncomfortable. Infants may also experience
discomfort.
1 If you are suffering from congestion or
allergies, use decongestants, nasal sprays
and antihistamines 30 minutes prior to
take-off and/or landing.
2 Try swallowing or sucking on a boiled
sweet to unblock your ears.
3 If ﬂying with a young infant or child,
feed or give your baby a dummy during
the descent as this helps them equalise
the pressure in their ears.
4 Drink plenty of water and ﬂuids to
reduce dehydration during your ﬂight.

ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻢ؟

 ﺍﺭﻓﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺭﺳﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ١
 ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ،ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
٢٠  ﺑﻌﺪ.ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
.ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﻜﺲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﻛﺮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ّ
ﻭﺣﺮﻙ ﻛﺘﻔﻴﻚ
 ﺍﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ٢
ً
ً
 ﺛﻢ ﺍﺩﺭﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ،ﻭﻫﺒﻮﻃﺎ
ﺻﻌﻮﺩﺍ
.ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ٣
 ﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،ﺭﺃﺳﻚ ﺑﺒﻂﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
.ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ

ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦ؟

،ﻳﺘﻐﻴــﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻭﺍﻟﻬﺒﻮﻁ
.ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
 ﺃﻭ ﻣــﻦ ﺃﻭﺟﺎﻉ ﻓﻲ،ﻟﻜــﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨــﺖ ﺗﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﻟﺔ ﺑﺮﺩ
ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
،ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺸــﻌﺮ ﺑﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺿﻊ
، ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ١
 ﻭﻣﻀﺎﺩﺍﺕ،ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺨﺎﺥ ﺍﻷﻧﻒ
 ﺩﻗﻴﻘﺔ٣٠  ﻭﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ،ﻟﻺﺣﺘﻘﺎﻥ
. ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ/ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻼﻉ
 ﻭﺍﻟﺘﺜﺎﺅﺏ ﺃﻭ ﻣﺺ، ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻠﻊ، ﻟﻔﺘﺢ ﺃﺫﻧﻴﻚ٢
.ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﺎﻛﺮ
، ﺍﻃﻌﻤﻪ، ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺭﺿﻴﻊ ﺍﻭ ﻃﻔﻞ٣
،ﺃﻭ ﺍﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ
ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ
.ﺁﺫﺍﻧﻬﻢ
 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ، ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ٤
.ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
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You can enhance your travel
experience by choosing from our
wide range of optional services when
booking your ﬂight. Save money by
paying for your on-board meal or
excess baggage in advance and
beneﬁt from our exclusive deals on
hotels and more on ﬂynas.com

YOUR ﬂynas

ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑــﺔ ﺳــﻔﺮﻙ ﻣﻌﻨــﺎ
ﻋﻨــﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌــﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺤﺠﺰّ .
ﻭﻓﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺟﺒﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴــﻔﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺋــﺪﺓ ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻔــﺢ ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﻭﺿﻨــﺎ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ .

Choose from our wide selection of hot and cold
meals, only available if pre-ordered.
• Fresh Fruit Salad with water
• Tuna Nicoise or Chicken Caesar Salad with
water
• Mexican Chicken, Tuna or Vegetarian Wrap,
or Chicken or Cream Cheese Ciabatta with
juice, salad and a dessert
• Vegetarian or Chicken Biryani, Beef
Stroganoff, Mixed Grill or Arrabbiata Pasta
with juice, salad and a dessert
• Omelette breakfast with juice and a
fruit salad

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟
DID YOU
?KNOW
Select your preferred seat in advance of your
trip. Ensure friends and family are seated
together, or choose a premium seat with extra
legroom.

ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
On-Board Meals

• Choose a window seat for a better view
• Select an aisle seat for easy access
• Upgrade to a premium seat for extra
legroom
ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺍﻵﻥ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﻘﻌــﺪﻙ ﺍﻟــﺬﻱ
ﺗﻔﻀﻠــﻪ ﻗﺒﻞ ﺳــﻔﺮﻙ .ﺣﻴــﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ
ﺗﺨﺘــﺎﺭ ﻣﻘﺎﻋــﺪ ﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋــﻚ
ﻭﻋﺎﺋﻠﺘــﻚ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﻘﻌــﺪ ﻳﺘﻤﻴــﺰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺟﻞ ﺃﻭﺳﻊ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
Seat Selection

• ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
ﻟﻤﻨﻈﺮ ﺃﻓﻀﻞ
• ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﺳﻬﻞ
• ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭﺟﺘﻚ ﻟﻤﻘﻌﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺟﻞ ﺃﻭﺳﻊ

Add one of our on-board meals to your next
ﬂight booking for only SAR 20.
ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺑﻴــﻦ ﻭﺟﺒﺎﺗﻨــﺎ
ﺍﻟﺴــﺎﺧﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒــﺎﺭﺩﺓ ،ﻭﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻓﻘــﻂ ﻋﻨــﺪ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ
• ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻊ
ﺯﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
• ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺴﻮﺍﺯ ﺑﺎﻟﺘﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺰﺭ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻊ
ﺯﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
• ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ،
ﻟﻔﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ  ،ﻗﻄﻊ
ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻣﻊ ﺟﺒﻨﺔ ﻛﺮﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺸﻴﺒﺎﺗﺎ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻋﺼﻴﺮ،
ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻃﺒﻖ ﺍﻟﺤﻠﻮ

• ﺑﺮﻳﺎﻧﻲ ﺧﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺩﺟﺎﺝ ،ﺳﺘﺮﻭﺟﻮﻧﻮﻑ
ﻟﺤﻢ ،ﻣﺸﺎﻭﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ
ﺃﺭﺍﺑﻴﺎﺗﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻋﺼﻴﺮ ،ﺳﻠﻄﺔ
ﻭﻃﺒﻖ ﺍﻟﺤﻠﻮ
• ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﺃﻭﻣﻠﻴﺖ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻊ
ﻋﺼﻴﺮ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪ
ﻗــﻢ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﺿﺎﻓــﺔ ﻭﺟﺒﺘﻚ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻘﻂ ﺑـ
 ٢٠ﺭﻳﺎﻝ

Save up to 50% on airport fees by adding your
excess baggage at the time of booking. One
!bag of up to 20kg costs as little as SAR75
ّ
ﻭﻓــﺮ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  ٪٥٠ﻋﻠﻰ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ

ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺤﺠﺰ ﺭﺣﻠﺘﻚ .ﺣﻴﺚ
ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺼــﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺣﻘﻴﺒــﺔ ﺍﻟﺴــﻔﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗــﺰﻥ
Excess Baggage
 ٢٠ﻛﻠﻎ ﻟـ  ٧٥ﺭﻳﺎﻝ!

Relax in style by adding an Executive Lounge
to your ﬂight booking from just SAR55 per
person.
*Available at Dubai, Beirut, Kuwait, Sharm El Sheikh and Madinah
and Abha domestic terminals.

ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﺳــﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣــﺔ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟــﺪﻙ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻄــﺎﺭ ﺑﺈﺿﺎﻓــﺔ
ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻻﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻫﻲ  ٥٥ﺭﻳﺎﻝ.
Executive
*ﻣﺘﻮﻓــﺮﺓ ﻓــﻲ ﺩﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﺷــﺮﻡ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
Lounge Access
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﻬﺎ.

Save up to 30% by adding a hotel to your
ﬂight booking on ﬂynas.com. Choose from
one of our carefully selected properties with
exclusive discounts only available if booked
with your ﬂight.
ّ
ﻭﻓــﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٪٣٠ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﻟﻠﻔﻨﺪﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺠﺰ ﺭﺣﻠﺘﻚ
ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ www.flynas.com
ﻧﻘــﺪﻡ ﻟــﻚ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳــﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮﻣــﺎﺕ ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺤﺠﺰ ﺭﺣﻠﺘﻚ.

Save time and hassle at the airport by
booking your car on ﬂynas.com, we search
all the major car rental providers so you have
the best deals to choose from.

ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
Hotels

ّ
ﻭﻓــﺮ ﻭﻗﺘــﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻄــﺎﺭ ﻭﻗــﻢ ﺑﺤﺠﺰ ﺳــﻴﺎﺭﺗﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻮﻗﻌﻨــﺎ  flynas.comﻧﻘــﺪﻡ ﻟﻜــﻢ ﺃﻓﻀــﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ
ﻛﺒــﺮﻯ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﺟﻴــﺮ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜــﻲ ﺗﺨﺘــﺎﺭ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ.

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
Car Rental
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