1
2
3
4

years

2018
ACHIEVEMENTS

DEAR GUESTS,
Welcome to Flynas which wishes you a safe and comfortable voyage
that meets your expectations and fulfills your prospects.
In your new voyage, welcome on board, wishing you a happy and comfortable
journey...
We are opening the New Year gates full of many achievements that have
doubled our responsibility towards our customers and our nation to
sustain our position; the first and leading national carrier in services and
the closest to its customers.
The year 2018 was a true successful story in all of its lines; with more
than 60,000 flights, carrying more than 6.6 million passengers, and adding
A320neo to flynas’s fleet - the first in the Kingdom out of 120 aircrafts
contracted – completing the year calendar with 357 pilots and 703 hosts and
hostesses, 11 new destinations and two international awards.
Last summer, we scheduled several new international destinations to our
traveling guests, including Athens in Greece, Baku in Azerbaijan, Trabzon in
Turkey, and Tbilisi in Georgia.
In addition to this, flynas has signed a joint codeshare agreement with
“Jet Airways”, targeting the addition of more destinations bridging India
and Saudi Arabia to provide more options for travelers to India’s major
cities and cities. Today; it can travel to six cities: Delhi, Kochi, Bangalore,
Hyderabad, Lucknow and Calicut, and a direct route between Jeddah and
Hail started on January 7, 2019.
As flynas is oriented to serve our people, we have launched many social
initiatives that translate our interest to be in close contact with the community
at all times; including celebrating the elderly on their World Day and gifting
those Umrah tickets, granting free flight tickets to those with special needs in
“SWAED Society” for Hajj. Free tickets were also available to the Association
of Veteran Football Players. Winners of scholarships abroad were given free
tickets to celebrate the National Day along joining their parents, along with
free tickets for all travelers on domestic flights on the 88th National Day.
Besides, flynas offered great discounts for retirees and seniors, and discounts
for university students.
A new year is going on as flynas continues serving you, approaches your
ambitions, and works hard to remain the leading low-cost carrier in the
aviation sector; it has been a successful and fruitful year because of your
trust in our services. This is why we compete ourselves and challenge our
achievements to continue our giving march.
Wishing you a happy, safe and sound trip, as you stay and fly, dear guests..
Bandar Al-Muhanna
CEO, flynas

ً  نرحبُّ بكم على متنها راجين لكم رحل،ة جديدة
ٌ رحل
ة
…سعيدة ومريحة
دخلنا إلى العام الجديد ونحن محملين بالكثير من اإلنجازات
التي تضاعف حجم مسؤوليتنا اتجاه عمالئنا ووطننا بأن نظل
.الناقل الوطني األول والرائد في خدماته وقربه من عمالئه
 فقد حلق طيران، ناجحاً بكل المقاييس2018 لقد كان عام
 مليون6,6  حامال ً أكثر من، رحلة جوية60,000 ناس بأكثر من
 كما أضاف طيران ناس إلى أسطوله أولى طائراته،مسافر
،  طائرة120  األولى من نوعها في المملكة من أصلA320neo
، مضيفاً ومضيفة703 طياراً و357 إضافةً إلى أننا نختم العام مع
. وجهة جديدة وجائزتين عالميتين11و
وأضفنا صيف العام الماضي عدة وجهات دولية جديدة لضيوفنا
 أثينا في اليونان: حظيت بإقبال كبير من بينها،المسافرين
. وتبليسي في جورجيا،وباكو في أذربيجان وطرابزون في تركيا
 أبرم طيران ناس اتفاقية الرمز المشترك،وإضافة إلى كل هذا
 بهدف إضافة المزيد من،”مع خطوط الطيران الهندية “جت إيرويز
الوجهات بين الهند والمملكة العربية السعودية وتوفير خيارات
.أكثر للمسافرين بين مدن الهند الرئيسية ومدن المملكة
، دلهي:حيث يمكن اليوم السفر إلى ست مدن هندية هي
 وافتتاح خط سير، لكناو وكاليكوت، حيدر أباد، بنغالور،كوتشي
.م2019  يناير7 مباشر بين جدة وحائل برحالت يومية بدأت من
 فقد قمنا بالعديد من المبادرات،وألن طيران ناس للناس
المجتمعية التي تترجم اهتمامنا بأن نكون على اتصال وثيق
 ومن ذلك االحتفال بالمسنين في،بالمجتمع على الدوام
 ومنح تذاكر سفر مجانية،يومهم العالمي ومنحهم تذاكر للعمرة
،لذوي اإلعاقة الحركية بجمعية “سواعد” ألداء فريضة الحج
،ومنح تذاكر مجانية أيضاً لجمعية الالعبين القدامى لكرة القدم
ومنح المبتعثين بالخارج تذاكر مجانية لالحتفال مع أهاليهم في
اليوم الوطني إلى جانب منح تذاكر مجانية لجميع المسافرين
.88 على الرحالت الداخلية في اليوم الوطني
، قدم طيران ناس خصومات كبيرة للمتقاعدين وكبار السن،ًأيضا
.وخصومات لطالب وطالبات الجامعات
عامٌ جديدٌ يمضي وطيران ناس في خدمتكم ويقترب من
تطلعاتكم ويعمل بكل طاقاته ليظل رائداً في قطاع الطيران
 لقد كان عاماً ناجحاً ومثمراً بسبب ثقتكم،االقتصادي
بخدماتنا وهو ما يجعلنا ننافس أنفسنا ونتحدى إنجازاتنا
.لنستمر في العطاء
.رحلة سعيدة وآمنة وأطيب التمنيات لكم في الحل والترحال
بندر المهنا
الرئيس التنفيذي لطيران ناس
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أماكن

PLACES

“hala February” Celebrating Kuwait: “We are all
from Kuwait, here we start and finish… it is eternal
while we will cease to exist”. These were the words
of His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, the Emir of Kuwait, speaking of the country
whose love settled in hearts and souls. 18

هال فبراير ..عيدي يا كويت“ :كلنا من الكويت نبدأ
وإليها ننتهي..هي الباقية ونحن الزائلون” هكذا تكلم
صاحب السمو أمير دولة الكويت ،الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح ،في وصف الكويت التي وقع حبها في
القلوب واألنفس ،وأضاءت كمنارةٍ اهتدى بثقافتها
وحضارتها الكثير18 .

18
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حوار العدد

DIALOGUE

’Ahmed Al-Fuhaid talks to ‘flynas
Magazine: Tell my mother that I get older faster
than her! Tell her I love her … as soon as I leave
her home after a visit, I cry as a child in my car,
and wet my clothes with tears; because I could not
get the headache out of her head. 32

أحمد الفهيد لطيران ناس:
“بريد القرّاء” أدخلني الصحافة  ..وبعد  12عاماً
أصبحت مسؤوال ً عنه“ :وأما بعد أيها الحبّ ..قل ألمي
إنني أتقدم في العمر أسرع منها! قل لها إنني أحبها..
وإنني كلما غادرت منزلها زائرًا ،أنتحب في سيارتي
كطفل ،وأبلل مالبسي بالبكاء32 .

32
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10 KSA Tourist Attractions Are Calling
You! : Over an area of more than 2 million
square kilometers, rooted in the ancient world,
the Kingdom of Saudi Arabia’s geography is a
bridge to connect three continents, with common
history. 68

 10مواقع سياحية في المملكة تدعوك
لزيارتها :على مساحة تزيد عن مليوني متر مربع
في عمق العالم القديم تشكل جغرافية المملكة
العربية السعودية جسراً لثالث قارات تربط بينها
إلى جانب تاريخها الضارب في العراقة وتعدد
الحضارات التي توالت عليها68 .

68

المشرف العام
موسى بحري

مدير المشروع
بالل الـمهـاينـي

رئيس التحرير
هاني نديم

General Supervisor
Mousa Bahri

مدير العالقات
العامة والنشر
بشار الخماش

مدير تحرير
مصطفى أبوجبل

مدير التحرير
أحمد المسيند
Manging Editor
Ahmad Al Musained
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المدير اإلبداعي
حسين محمد البكري

Creative Director
Hussain Mohamed
Al-Bakri

Cheif Editor
Hani Nadeem

Project Manager
Bilal Al Mahaini

FOR ADVERTISING AND
SUGGETIONS:

Editing Manager
PR & Publishing
Mustafa Abu Jabal
Manager
Bahsar Al-Khammash

KSA
Mobile: +966506993873
Phone: +9 6 6 1 1 2 8 8 6 5 8 8
Info@forgoodadv.com

تصدر مجلة “طيران ناس” الخاصة بشركة طيران ناس من قبل “فرقود” للدعاية واإلعالن
ً
ً
جزئيا بدون إذن من الناشر.
كليا أو
•جميع المواد المنشورة والصور المرافقة ،تتمتع بحماية الحقوق الفكرية والملكية ،ويمنع إعادة إنتاج أو نشر المواد
•اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي طيران ناس.

TURKEY
Mobile: +905312377133

NETWORK
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He was a publisher. The
award is organized by
Columbia University
in New York. It is
awarded annually in 21
categories. Each winner
receives a certificate
and a cash prize of US $
15,000. A gold medal is
awarded to the winner
of the General Service
category.
The Arab Journalism
Award, established
by the Dubai Press
Club, has been the
most important
platform to honor
media world since its
launch in 1999. It is
being competed in the
following categories:
Journalism Award,
Smart Journalism
Award, Sports
Journalism Award,
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مع الطباعة كتفاً بكتف

A magazine is a publication
that is issued regularly
and published in a very
informative way
Journalism Award,
and Arab Journalism
for Youth, Political
Journalism Award, and
Journalism Award for
Caricature, Cultural

 ومع بداية،بشكل هائل
القرن الثامن عشر كان
هنالك الكثير من الصحف
والنشرات والمجالت اليومية
 واتخذت،تصدر في لندن
الصحافة سمعتها الطيبة في

م كان1400 بحلول عام
رجال األعمال في المدن
اإليطالية واأللمانية يجمعون
السجالت التي تحتوي
على آخر األحداث واألسعار
وكانت تكتب بخط اليد
 وبدأ،ويتناقلوها بينهم
من حينها التفكير بحاجة
 األمر،العالم للطباعة
 حيث،الذي تأخر قرنين
كانت مدينة ماينز في
ألمانيا هي السباقة إلى
،ً تقريبا1600 هذا عام
ويسجل التاريخ الصحافي
أن الناشر األلماني يوهان
) قد1575-1634( كارولوس
أصدر أول صحيفة بشكلها
 أسماها1605 الحالي سنة
ً  وجعلها سجال،”“الرابطة
.لجميع األخبار البارزة
 بدأت،وبعد بضعة عقود
الحكومات الوطنية في
باريس ولندن في طباعة
.النشرات اإلخبارية الرسمية
وقد ازدهرت في بريطانيا

Journalism Award, Best
Journalism Award,
and Humanitarian
Journalism Award.
The best columnist
and Person of the Year
Awards are decided
by the AJA board
members.
Photographers and
Celebrities
If the picture is a
thousand words
worth, it goes beyond
that when it comes
to celebrities or
scarcity and discovery,
such as pictures
of the discovery of
Tutankhamun tomb,
pictures of battle
leaders on the front
or on the table of the
peace agreements,
but the images do
not always get its
heroes’ appreciation;
so the world came to
know the Paparazzi
photographers, who
are pursued even in the
most private places, to
take pictures that are
most wanted by news
agencies, especially
after the speed of
publishing and its
possible spread through
social networking
sites, blogs and
interested magazines,
so that a single photo
exceeds the value of
thousands of dollars.
These paparazzi
photographers face
potential risks from
guards and police when
they are found out. The
most famous incident
caused by Paparazzi is
the death of Princess
Diana, whose driver
was believed to have
lost control of the car
because of the flash of
their cameras.

قصة الصحافة وحكاية الورق

المجالت والصحف
حكايات ومآثر.. اليومية
مع انشغال العالم اليوم
بتراجع الصحافة الورقية
وحلول العالم الرقمي
محلها وإعالن الكثير
من كبرى الصحف في
العالم إيقاف مطبوعاتها
الورقية واالكتفاء بالمواقع
صحف
 أعلنت،االلكترونية
ٌ
أخرى أن ال نية لها في
.تغيير “شكلها” اإلعالمي
لتثبت الكلمة المكتوبة
على الورق أنها تقاوم كل
هذا الجنون التقني ولم
يأت على هيبتها عصرنا
.الرقمي بكل عبقريته
ولعل هذا األمر يعود
إلى القصة النبيلة
لنشوء الصحف باألصل
و شغف العقل بقراءة
األفكار ومعالجتها بدال ً من
.سماعها أو مشاهدتها
 متى صدرت أول..لكن
صحيفة بمعناها المتعارف
عليه ولماذا وكيف؟

كان ال بد لألفكار
من تدوين
وتوثيق وتبادل
Ideas had to
be written,
documented and
exchanged
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تحقيق
العدد

copies of what they
published previously,
distributing them to
promote the newspaper
and gain new readers.
In July 1934, cartoon
magazines were sold at
the newspaper vendors,
and their characters
took decades to be
Hollywood celebrities
coming from the world
of paper journalism.

Journalists and
Awards

In recognition of
the trouble-seeking
profession, the
concerned institutions
used to present awards
and financial prizes
to the world’s leading
journalists, such as the
annual International
Editor’s Award. Since
1975, World Press
Review has presented
the International Editor
of the Year Award to
an editor or editors
outside the United
States “whose work
best exemplifies the
principles of journalism
and in recognition of
enterprise, courage
and leadership in
advancing the freedom
and responsibility of
the press, enhancing
human rights and
fostering excellence in
journalism.”
The Pulitzer Prize
is the most famous
award for a journalist
who publishes in
newspapers, magazines,
online journalism,
literary and music
works in the United
States. It was founded in
1917 by the Hungarianborn American Joseph
Bolitzer, who devoted
his fortune to the prize.

عنيت بآداب الرحالت
.وفنونها

 أكثر حركية..المجالت
ًوتخصصا
ما هي المجلة تحديداً؟
 هي مطبوعة، باختصار
تنشر بانتظام وتصدر مدججة
 ويتم تمويلها.بالمعلومات
 وبيع،عن طريق اإلعالن
 أو االشتراكات،النسخ
 ومجلة.المدفوعة مسبقًا
 اإلنجليزيةmagzine
مستمدة أصال ً من الكلمة
 بمعنىmakhazin العربية
 قبل أن يصوغها،”“المخازن
 محرر مجلة، إدوارد كيف
The Gentle� ” “الجنتلمان
 في لندنman’s Magazine
 وكانت أول مجلة،1731 عام
.عامة تثير االهتمام العام
 ال يُغفل،وفي عالم الصحافة
ً الذي بدأ أدبيا،حضور المجلة
Erbau� وفلسفياً وألمانياً م ع
liche Monaths Unterre وترجمتها “تعديل، dungen
 وهي،”المناقشات الشهرية
أول مجلة صدرت في العالم
 وكانت مجلة ذا.)1663(
ويكاليتد لندن نيوز أول مجلة
 أما أقدم مجلة.مصورة
The مطبوعة ومستمرة فهي
 التي نُشرت ألول مرةScots
 على الرغم،1739 في عام

continued with New
York Telegram, which
launched in 1867 its
art of caricature. The
technology of engraving
on zinc sheets
contributed to the press
entering a new world in
1889. The Arabic press
borrowed that sarcastic
art from the French
press in the second
half of the nineteenth
century, has come to
the fore. Historians
commonly confirm that
the famous journalist
“ Yacoub Sanoa “is the
father of the comic
press in Egypt , With
the publication of
his newspaper “Abu
Nazaara Zarqa” (the
man with blue glasses)
in 1878, adorned with
the publication and
commentary in Arabic
colloquial Egyptian and
French.
In 1902, the illustrated
cartoonist magazine;
“al-Mosawwar” was
published, getting
its cartoons from “
Petit Journal,” after
paraphrasing its
comments into Arabic.
Similar newspapers
followed, and in 1907,
publisher Abdul-Hamid
Zaki, launched the
Illustrated Politics,
edited by the River Nile
poet; Hafez Ibrahim.
The Egyptian characters
began to invade the
Egyptian press, and
cartoons became one
of the most important
pillars of the daily
newspapers, which is
no less important than
the opinion pages,
with its cartoons stars;
Abdul Samie, Rakha,
Sarokhan, Salah Jahin,
Bahgat Osman, Muheyl-

Historians commonly
confirm that the famous
journalist “ Yacoub Sanoa
“is the father of the comic
press in Egypt
din El-Labbad and
Mustapha Hussein.
After cartoons, the
first newspaper
strip appeared
was on Sunday,
February 16, 1896,
by Richard Felton
entitled The Yellow
Boy in the American
newspaper Hearst
New York. By 1910,
comics on Sundays
became so popular
that newspapers
sometimes published
booklets containing

تنوعت أشكال
الصحافة
المكتوبة إال أن
أبوابها حافظت
على تخصصاتها
The forms of
the printed
press varied,
but they wellmaintained
their specialties

 بل،وشهرية وفصلية
،وسنوية يسمونها الحوليات
وبدأ التخصص يلون عالم
 ليتنقل القاريء،الصحافة
،من األخبار إلى التحليالت
ومن التعليقات إلى مقاالت
 وبين إعمال الفكر،الرأي
في الرؤى النقدية إلى
تزجية أوقات الفراغ في
حلول مسابقات ذهنية
ورياضية وأخرى تستحث
 دون أن تنسى،الذاكرة
الصحافة توزيع االبتسامة
عبر الكاريكاتور والرسوم
 وصوال إلى،المسلسلة
 وخاصة،استخدام الصورة
 التي،في صحافة السفر

بريطانيا بسبب إشراك عدد
من الصحافيين مع مجلس
البرلمان يستمعون إلى أحوال
البالد وينقلونها بكل شفافية
 ومن هنا سميت،للعامة
بالسلطة الرابعة عندما قال
المفكر االنجليزي األيرلندي
“أدموند بروك” أمام مجلس
 تجتمع:البرلمان البريطاني
 التشريعية،هنا ثالث سلطات
 تحت،والتنفيذية والقضائية
سقف في البرلمان لكن
هناك في قاعة المراسلين
.”تجلس السلطة الرابعة
وفي العالم العربي تعد
“الوقائع المصرية” أول
 وقد أصدرت،صحيفة عربية
 وترأس1828 في مصر سنة
،تحريرها رفاعة الطهطاوي
 صدرت1875 وفي العام
 وفي،”جريدة “روضة األخبار
نفس السنة سمح لسليم
،تقال بإنشاء مطبعة األهرام
وإصدار جريدة تحمل نفس
.االسم في اإلسكندرية
وبعد دخول البريطانيين أصدر
يعقوب صروف وفارس نمر
وإسكندر مكاريوس صحيفة
 وفي.1888 “المقطم” عام
 أصدر الزعيم1900 عام
الوطني مصطفى كامل
 لتنتشر.”صحيفة “اللواء
في مصر فقط أكثر من مئة
مطبوعة مع خمسينيات
 أما في.القرن الماضي
المملكة العربية السعودية
”فكانت جريدة “أم القرى
.م1924 هي األولى عام
وما تزال تصدر حتى يومنا
 ثم تتالت الصحف.هذا
والمجالت مثل جريدة “صوت
 و”البالد،الحجاز” األسبوعية
.السعودية” وغيرهم
لكن “الصحافة” لم تعد
،تشمل الصحيفة وحدها
فبعد أن استقرت الصحيفة
 بدأت،األم كعالم مستقل
تولد من رحمها عائلة كاملة
،تنتمي لشجرة الصحافة
تعددت غصونها وأينعت
 فمن مطوية.ثمارها وتنوعت
واحدة إلى متون من األوراق
 مضاف،تتجاوز العشرات
إليها عدد من المالحق
 ومن صدور يومي،الملونة
إلى دوريات صحافية
أسبوعية ونصف شهرية
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تحقيق
العدد

شـركـة الـيـمـامـــة
للطوب األحـمر والمنتجات الفخاريـة

من توقفها فترات مجموعها
 90عامًا كما تأسست مجلة
 Lloyd’s Listفي مقهى
Edward Lloyd’s England
عام  1734؛ على الرغم من
أنها تحولت للفضاء الرقمي
عام  2013بعد  274عامًا من
الصدور الورقي.
وكانت تلك المجالت المبكرة
تصنع بواسطة نموذج قديم
من المطبعة  ،يستخدم
قوالب كبيرة من الخشب
محفورة باليد للطباعة
حتى زاد إنتاج المجالت
 ،فأنشئت خطوط إنتاج
كاملة لتصنيع هذه الكتل
الخشبية ،قبل أن تحدث
الثورة التالية في الطباعة؛
حروف اللينوتيب البارزة
والمستقلة.
أما أقدم مجلة ثقافية عربية
ال تزال تصدر حتى اليوم
فهي مجلة الهالل الشهرية
التي تصدرها دار الهالل
وقد أسسها راوية التاريخ
الصحافي جورجي زيدان
مطلع سبتمبر  ،1892كأول
مجلة ثقافية شهرية ،وما
زالت تصدر حتى اليوم.

الصحافة والرسوم
وإذا كان الرسم قد أضاف
بعداً جديداً للصحافة ،يذكر
التاريخ أن صحيفة “نيويورك
نيوز ليتر” نشرت أول رسم
كاريكاتوري في  26يناير عام
 1707ورغم أن الرسوم كانت
تنفذ بالحفر ،بما يتطلب من
وقت وجهد الشيء الكثير ،إال
أن التقليد استمر مع صحيفة
“نيويورك ليفنج تلجرام” التي
بدأت في  1867نشر رسومها
الساخرة ،حتى ساهمت
تكنولوجيا الحفر على ألواح
الزنك بدخول الصحافة عالماً
جديداً عام  1889انتشر
بعدها فن الكاريكاتور ،الذي
اقتبسته الصحافة العربية من
الصحف الفرنسية في النصف
الثاني من القرن التاسع
عشر ،ويجمع المؤرخون أن
الصحافي الشهير “يعقوب
صنوع” هو أبو الصحافة
الهزلية في مصر ،وذلك
مع صدور صحيفته “أبو
نظارة زرقاء” عام ،1878
مزينة برسومة وبتعليقات
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يعامل الصحافي
في الدول
المتقدمة كما
يعامل القاضي
في القانون
والمجتمع

يتميــز الطــوب األحمــر الفخــاري
الــذي تنتجــه مصانعنــا بخفــة
الــوزن ،قلــة امتصاصــه للمــاء،
عزلــه للحــرارة ،وقــوة انضغــاط
عاليــة ،ينتــج بأشــكال ومقاســات
متعــددة تناســب متطلباتكــم.
قرميــد اليمامــة بجميــع أشــكاله
وأنواعــه يتميــز بصالبتــه وقــوة
تحملــه وقلــة امتصاصــه للمــاء
وعزلــه للحــرارة وســعره المناســب.

In developed
countries,
journalist are
considered as
judges, in both
the law and
society

were made by an old
;printing press model
which used large
hand-carved wood
blocks for printing
until the production of
magazines increased.
Complete production
lines were created for
manufacturing these
wooden blocks before
the next revolution in
printing took place,
by using independent
linotyped letters.
The oldest Arab
cultural magazine
still published today is
the monthly Al-Hilal
magazine, issued by
Dar Al-Hilal. It was
founded by the narrator
of history and journalist
Georgy Zidane in early
September 1892.

Journalism and
Illustrations

If illustrations could
add a new dimension to
the press, history states
that the New York
newspaper published
the first cartoon on
January 26, 1707, and
although the drawings
were engraved,
requiring much time
and effort, the tradition

magazine is The Scots,
first published in 1739,
although it has been
discontinued for 90
years. Lloyd’s List was
founded at Edward
Lloyd’s café, England, in
1734; although it went
digital in 2013 after
274 years of its paper
publishing.
These early magazines

إذا كـانـــــت الجــــودة مطـلــبــــك األول
مـنـتــجـــــات الـيـمــامـــــة مــن الـطـوب
الفخاري والقرميـد هي اختـيـارك األول

and philosophically
in Germany with
Erbauliche Monaths
Unterredungen,
translated “Edifying
Monthly Discussions”,
the world first published
magazine in (1663). The
Weekly London News
was the first pictorial
magazine. The oldest
printed and continuous
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was published in 1924,
and is still being issued
up today. Newspapers
and magazines such as
the weekly newspaper
Sawt al-Hejaz, Al-Bilad
Saudi Arabia and others
have followed.
But the “press” is no
longer a newspaper
alone. After settling
as the mother of
this journalism
world independently,
newspapers began
to give birth to a full
family press tree,
beginning with a folded
paper, into dozens, plus
a number of colored
supplements, and
from daily issues to
weekly, semi-monthly,
monthly and quarterly
magazines, even annual
publications were called
annuals.
The specialization
began to colorize the
world of journalism, so
readers were moving
from news to analysis
essays, articles of
opinion, thought visions
of criticism to the
entertainment of mental
sports competitions
and others to stimulate
memory, without
forgetting spreading
smiles through
caricatures and serial
comics, and to use the
image, especially in the
travel press, which took
care of journeys and arts.

Magazines ... More
Dynamic and Specific

GERMAN INVENTOR
German blacksmith, goldsmith, inventor, printer, and
publisher who introduced printing to Europe with the
printing press

What is the magazine
specifically? In short,
it is a publication that
is issued regularly
and published in a
very informative way.
They are funded by
advertising, selling

Umm al-Qura the first
newspaper of KSA which was
published in 1924, and is still
being issued up today
copies, or prepaid
subscriptions. The
English word of
magazine is originally
derived from the Arabic
word “makhazin”,
meaning “stores,” before
it was coined by Edward
Cave, the editor of The
Gentleman’s Magazine
in London in 1731, and
was the first public
magazine to raise public
interest.
In the world of
journalism, magazines
had permanent presence
which began literary

بدأت الصحافة
العربية منتصف
القرن التاسع
عشر
Arab
journalism
began in
the midnineteenth
century

والشجاعة والقيادة في تعزيز
حرية الصحافة ومسؤوليتها
وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز
.”التميز في الصحافة
وتعد جائزة بوليتزر األشهر
لمنجز صحافي تنشره
الجرائد والمجالت والصحافة
على اإلنترنت أو المصنفات
األدبية والتأليف الموسيقي
 وقد.في الواليات المتحدة
 على1917 تأسست في عام
يد األمريكي المجري المولد
جوزيف بوليتزر الذي خصها
 وكان ناشراً؛ وتدير،بثروته
الجائزة جامعة كولومبيا في
 وتُمنح سنويًا في.نيويورك
 يحصل كل فائز على، فئة21
شهادة وجائزة نقدية قدرها

،عامية مصرية وفرنسية
1902 قبل أن تصدر في
،مجلة المصور الكاريكاتورية
وكانت تقتبس رسومها من
 بعد،”جريدة “بيتي جورنال
 وتوالت،تعريب تعليقاتها
الصحف المماثلة مثل
”مجلة “السياسة المصورة
،1907األسبوعية عام
،لناشرها عبد الحميد زكي
ومحررها شاعر النيل حافظ
.إبراهيم
،وبدأت الشخصيات المصرية
 حتى،تغزو الصحافة المصرية
أصبحت الرسوم من أهم
أعمدة الصحيفة اليومية التي
ال تقل أهمية عن صفحات
 وكان نجومه على مر،الرأي
عصور الصحافة عبد السميع
ورخا وصاروخان وصالح جاهين
وبهجت عثمان ومحيي الدين
.اللباد ومصطفى حسين
،وبعد الرسوم الكاريكاتورية
ظهر أول شريط للرسوم
 فبراير16 بالصحف يوم األحد
 لريتشارد فيلتون،1896
 في،بعنوان الصبي األصفر
Hearst New York جريدة
 وبحلول، األمريكيةAmerican
 أصبح كاريكاتور يوم،1910 عام
األحد شائعا حتى أن الصحف
كانت تنشر أحيانًا كتيبات
تحتوي على نسخ مما نشرته
سابقا توزعها للترويج للجريدة
 وفي.واكتساب قراء جدد
 بدأ بيع المجالت1934 يوليو
،الكارتونية لدى باعة الصحف
وهي السالسل التي تحولت
بعد عقود إلى الشخصيات
األشهر في عالم سينما
هوليوود قادمة من عالم
.الصحافة الورقية

صحافيون وجوائز
وتقديرا للعاملين في مهنة
البحث عن المتاعب قدمت
المؤسسات المعنية جوائز
تقديرية ومالية لرواد عالم
الصحافة مثل جائزة المحرر
الدولي السنوية وهي تمنح
للصحافيين والمحررين من
خارج الواليات المتحدة من
قبل مجلة “وورلد بريس
1975  منذ عام،”ريفيو
والذين يعتبر عملهم “أفضل
”مثال على مبادئ الصحافة
و”اعترافًا بالمشاريع

14

تحقيق
العدد

THE
STORY
OF
Today, as the world
is busy with the
decline of the printed
newspapers, replaced
by the digital press, and
the announcement of
many of iconic mega
newspapers to stop
printing them, satisfied
by their electronic
websites,
other newspapers have
announced that they do
not intend to change
their media “form”; an
evidence to prove that
written words on paper
resist all this technical
madness, with a
prestigious status never
affected by our digital
era with all its genius
solutions.

But when was the first
newspaper published,
in its common form,
why and how?

The reason could be
related to the noble
story of originating the
newspapers with the
mind’s passion to read
and treat ideas instead
of hearing or watching
them.

NALISM
Magazines and Daily Newspapers ... Stories and Features
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A Shoulder-to-shoulder
beginning with Printing
By 1400, businessmen
in Italian and German
cities were collecting
records of the latest
events and prices.
Such records were
handwritten and
exchanged, when
those business people
began to think of the
need to print them;
a wish delayed for
two centuries when
Germany’s Mainz
took the lead to do.
It was almost 1600,
and the printing press
history records that
the Johann Carolus
(1575−1634) was a
German publisher of
the first newspaper
called “the Relation”,
giving account of all
distinguished news.
A few decades later,
national governments
in Paris and London
began printing
official newsletters.
In the beginning
of the eighteenth
century, there were
a lot of newspapers,
magazines and daily
magazines published
in London. The press
took its reputation
in Britain because of
the involvement of a
number of journalists
with the Council of
Parliament listening
to the conditions of the
country and conveying
them transparently to
the public. When the
British Irish statesman
Edmund Burke debated
in the House of the
British Parliament:
here meet three powers;
legislative, executive
and judicial, but under
the roof in parliament,

published in Egypt
in 1828 and edited by
Refa’a El-Tahtawi. In
1875, the newspaper
Rawdat Al-Akhbar
was published, and in
the same year Salim
Takla was allowed to
establish the Al-Ahram
printing press and
publish a newspaper
of the same name in
Alexandria. After the
British invasion, Jacob
Sarrof, Fares Nimer and
Alexander Makarios
issued the newspaper
“Mokattam” in 1888.
In 1900 the national
leader Mustafa Kamel
issued the newspaper

Johann Carolus (1575-1634)
was a German publisher who
published the first newspaper
called “the Relation”
there is a fourth
authority sitting in the
Correspondents Hall.
In the Arab world, the
“Egyptian Chronicle”
was the first Arabic
newspaper to be

النزاهة
والشفافية أهم
صفات الصحافي
الحقيقي
Integrity and
transparency
are the most
important
characteristics
of a real
journalist

“Al-Lewaa”. Egypt
alone had over 100
publications in the
1950s. In the Kingdom
of Saudi Arabia there
was “Umm al-Qura”; the
first newspaper which

 دوالر أمريكي كما15000
يُمنح الفائز في فئة الخدمة
العامة لمسابقة الصحافة
.ميدالية ذهبية
،”أما “جائزة الصحافة العربية
التي أسسها نادي دبي
للصحافة فتعد أهم منصات
التكريم الصحافي منذ إطالقها
 ويجري1999 في العام
التنافس عليها في الفئات
 جائزة الصحافة:التالية
 وجائزة الصحافة،االستقصائية
 وجائزة الصحافة،الذكية
 وجائزة الصحافة،الرياضية
 وجائزة الحوار،االقتصادية
 وجائزة الصحافة،الصحافي
 وجائزة،العربية للشباب
 وجائزة،الصحافة السياسية
،الصحافة للرسم الكاريكاتيري
،وجائزة الصحافة الثقافية
،وجائزة أفضل صورة صحافية
،وجائزة الصحافة اإلنسانية
،أما جائزتا العامود الصحافي
وشخصية العام اإلعالمية
فتُمنحان بقرار من مجلس
.إدارة جائزة الصحافة العربية

مصورون ومشاهير
،إذا كانت الصورة بألف كلمة
فهي تتجاوز ذلك إذا تعلق
األمر بالمشاهير أو بالندرة
 مثل صور اكتشاف،واالكتشاف
 وصور،مقبرة توت عنخ آمون
قادة المعارك على الجبهة
أو فوق طاولة اتفاقات
 ولكن الصور ال تأتي،السالم
،دائماً على هوى أبطالها
لذلك عرف العالم مطاردي
،المشاهير من المصورين
الذين يالحقونهم حتى في
 اللتقاط،أكثر األماكن خصوصية
،صور تتخاطفها وكاالت األخبار
خاصة بعد سرعة النشر
وشيوعها الممكنة عبر مواقع
التواصل االجتماعي والمدونات
 حتى أن،والمجالت المهتمة
الصورة الواحدة تتجاوز قيمتها
.حاجز اآلالف من الدوالرات
ويعرف هؤالء المصورون باسم
 وهم يعانون،”“البابارتزي
المخاطر المحتملة من الحراس
،والشرطة حين يُكتشف أمرهم
وأشهر حادثة يذكر بها البابرتزي
 حيث،هي موت األميرة ديانا
يعتقد أن سائقها فقد السيطرة
على السيارة بسبب فالشات
.كاميرات هؤالء
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أماكن
الكويت
مصر
وعام ًا بعد عام ،يترسخ
حضور الكويت في أفئدة
محبيها وتزداد مساحة
تنويرها وحضورها على كل
األصعدة .وفي كل فبراير
نحتفل مع الكويت بعيدها
الوطني الذي يعني بشكل
أو بآخر عيداً وطنياً للمملكة
العربية السعودية ،أولم يقل
الملك فهد بن عبدالعزيز آل
سعود رحمه هللا ،في وقت
غزو العراق للكويت أول
التسعينيات“ :إما أن تعود
الكويت ،أو تروح السعودية
معها” .تلك الكلمة التي
تترجم حجم العالقات بين
البلدين الشقيقين منذ مطلع
التاريخ حتى يومنا هذا.

التاريخ واليامال
واللؤلؤ
يعود تاريخ الكويت الحديث
إلى أكثر من  400عام ،إلى
القرن السادس عشر ،إنما
تدل اآلثار والدراسات على
أن تاريخ المنطقة العام يعود
إلى ما قبل الميالد ،فقد
استوطن الهيلينستيون
جزيرة فيلكا في القرن
السادس قبل الميالد ثم
استولت قوات اإلسكندر
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األكبر على الجزيرة التي
أطلق عليها اليونانيون اسم
“إيكاروس”.
ومنذ القدم ،امتهن أهل
الكويت تجارة اللؤلؤ” والتجارة
البحرية بين الهند وشبه
الجزيرة العربية ،وهو ما جعل
الكويت أحد المراكز التجارية
شمال الخليج العربي وجعل
منها ميناءً رئيسياً على
الخليج العربي ،وقد بلغت
مهنة الغوص ذروتها زمن حكم
الشيخ مبارك الصباح 1896م،
إذ بلغ عدد السفن بالكويت
قرابة  800سفينة.
ومع بداية القرن العشرين
كانت الكويت قد أسّست
لنفسها مكانةً تجاريةً وحضوراً
مدنياً ،ليكون اكتشاف النفط -
أواسط القرن -عامال ً مساعداً
للبالد على أن تحقق نهضةً
غير مسبوقةٍ على كل
األصعدة.
الكويت التي اتخذت اسمها
من لفظ “الكوت” أي الحصن
أو القلعة ،والتي تسمى أيضاً
بـ”القرين” ،أو ما معناه األرض
المرتفعة ،هي حتى اليوم
حصن مرتفع بهمة أبنائها
وعلمهم وثقافتهم التي
ميزتهم طوال كل العصور.

فبراير والعيد
الوطني الكويتي
تحتفل الكويت بالعيد
الوطني بمناسبة استقاللها
عن المملكة المتحدة
“بريطانيا” ،ويحتفل به في
 25فبراير من كل عام،
وكانت الكويت قد استقلت
في  19يونيو  1961في
عهد الشيخ عبد هللا السالم
الصباح ،ثم صدر مرسوم
أميري في عام  1964دمج
بموجبه بين عيد االستقالل
وعيد جلوس األمير عبد
هللا السالم الصباح ،وتقرر

يعود تاريخ الكويت
إلى ما قبل
المبالد حسب
االستكشافات
According to
discoveries,
the history of
Kuwait dates
back to the BC
eras.

of the most important
informative centers in
the Arab world. The
daily newspapers are
widely spread inside and
outside Kuwait, such
as al-Qabas, al-Watan
and al-Anbaa, among
others. The publications
of the National Council
for Culture and Arts
contributed to raise the
level of Arab thought all
by providing important
titles within the famous
series “The World of
Knowledge”, “The Journal
of Arts”, “The World of
Thought” and others.
Kuwait has also provided
individual institutions
that work in culture.
Today, it is one of the
state’s themes, such as
Al-Babtain Cultural
Foundation, which
awards prizes annually to
Arab innovators and acts
as a compass for Arab
thought, by sponsoring
and appreciating it.

أن يكون في يوم  25فبراير
من كل عام بداية من عام
 ،1965ولتجنب حرّ الصيف
الذي يعيق االحتفاالت.
وصادف أن تزداد قيمة شهر
فبراير لدى الكويتيين بعدما
تحررت البالد من الغزو الذي
تعرضت له من نظام صدام
حسين أول التسعينيات
وتحررت في فبراير أيضاً،
ويمثل اليوم مهرجان “هال
فبراير” السنوي حدثاً
مهماً لكل منطقة الخليج
العربي ومواطني الكويت
منذ انطالقته األولى عام
1999م.
وفي دورته العشرين،
أعلن مهرجان هال فبراير
عن الكثير من الفعاليات
والبرامج والحفالت الغنائية
والمسرحية والفعاليات
الثقافية.
وكالعادة في هال فبراير،
يتضمن المهرجان هذا
العام حفال ً افتتاحياً عبارة
عن كرنفال استعراضي
يقام على امتداد شارع
سالم المبارك في منطقة
السالمية.
لقد أصبح مهرجان هال فبراير
فرصة سانحة للفنون على
مختلف أنواعها والثقافات
والفلوكلور الشعبي،
وأصبح وعداً منتظراً للتجار
والشركات واألفراد لتقديم
خدماتهم والعمل على الخط
الموازي لهذا الكرنفال الكبير
الذي يشهد حضوراً من
الكويت وخارجها.
ويمول المهرجان وفعالياته
العديد من الجهات الحكومية
والخاصة مثل مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية
التي استمرت مع المهرجان
منذ انطالقته األولى .كذلك
يتضمن مهرجاناً تسويقياً
بالتعاون مع المجمعات
والمحالت التجارية والعروض
الخاصة وتوزيع الجوائز.
إضافة إلى األمسيات
الشعرية .وللفعاليات الرياضية
نصيبٌ في هال فبراير ،حيث
يشارك سنوياً عدد من
المنتخبات واألندية العالمية
للمشاركة في مباريات ودية
تقام على دولة الكويت أثناء
فترة المهرجان.

has introduced many
creative artists to the
Arab arena, such as
Mojeb Al-Dosari, Sami
Mohammed, Badr AlQatami, Ayoub Hussain,
Abdullah Al-Qassar,
Khaled Al-Shatti,
Hamid Khazaal and
Asad Bonashi.
As for cinema, theater,
and drama, Kuwaitis
presented countless icons
who participated in the
Arab series. Kuwait was
famous for its drama
series which witnessed a
great spread in the Arab
world such as: Khalati
Qamasha, Darb Al-Zalj,
Rokaya and Sabika. AlaLdunia Al-Salam… and
many more.
A wonderful collection
in acting established the
Kuwait’s prominence in
the art scene, including:
Abdul-Hussain AbdulReda, Khalid Al-Nafisi,
Mariam Al-Saleh,
Mariam Al-Ghadhban,
Ibrahim Al-Salal, Saad
Al-Faraj, Ghanim AlSaleh, Ali Al-Mofidi, Suad
Abdullah, Jassim AlNabhan, Mohammed AlMansour, Hayat al-Fahd,
Mansour Al-Mansour,
Daoud Al-Sharyan,
Ahmed Al-Saleh and
others.
In music and singing,
Kuwait was unique to
export the Gulf tunes
and its reformulation
and development through
many great artists
such as Abdul-Karim
Abdul-Qader, Sulaiman
Al-Mulla, Abdullah AlRuwaished, Nabil Shuail,
Rashid Al-Khader and
others.
The Kuwaiti press
began in 1928 with the
magazine “Kuwait” to
develop and become one

للعالج الطبيعي ،التغذية
العالجية ،وطب الباطنة ،الزيارات
المنزلية

يقدم المركز خدمة العالج الطبيعي والبرامج التأهيلية

والتي تعمل على تحديد وتحسين جودة الحياة وإمكانية

الحركة ضمن مجاالت الوقاية والعالج.

التغذية العالجية ،عن طريق تجهيز برامج غذائية
مناسبة للحالة ،منها:
تغذية مناسبة لألمراض المزمنة « السكري ،الضغط ،الكلى وأمراض
القلب وغيرها».
تغذية الرياضيين وبناء األجسام.
تغذية المسنين والتحكم بالوزن.
تغذية األطفال وذوي االحتياجات الخاصة.
التغذية التجميلية لمشاكل الجلد وتساقط الشعر.
التغذية في الحاالت الحرجة ،نلجأ إلى استخدام المكمالت الغذائية.

طب الباطنة ،والذي يتعامل مع الوقاية والتشخيص والعالج
ألمراض البالغين.
كما يقدم المركز خدمة الزيارات المنزلية لكبار السن وطريحي
الفراش ،عن طريق تقديم باقات عالجية متكاملة تعمل على
تحقيق أهداف مرضانا.

للتواصل

0114443340
0547543030

الرياض حي قرطبة
شارع سعيد بن زيد

KUWAIT CELEBRITY
قدمت الكويت
للعالم العربي
ً
أسماء ال حصر
لها في عالم الفن
والثقافة واإلبداع
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10:30 am to 4 pm.
One of the cultural
platforms provided by
Kuwait and contributed
to the formation of social
awareness is the famous
magazine “Al-Arabi”,
which was established
by a decision of the
Kuwaiti government to
publish a magazine on
Arabic culture and is
supported financially by
the Kuwaiti Ministry
of Information. Its 1st
issue was published in
December 1958.
As we are writing
this report, Al-Arabi
celebrates its 60th
anniversary. The
magazine has dealt with
the most prominent
Arab and international
developments in all walks
of life. It has attracted
prominent Arab writers
and thinkers such as
Taha Hussein, Abbas
Mahmoud al-Akkad,
Naguib Mahfouz, Nizar
Qabbani, Abdel Hadi
al-Tazi, Ihsan Abbas,
Youssef Idris, Salah
Abdel-Sabour, Jaber
Asfour, Farouk Shousha
and others. Since it was
issued more than sixty
years ago, Al Arabi has
formed a distinctive Arab
cultural symbol, and
succeeded in introducing
a new version of the
cultural magazine’s
definition and meaning.
There is no doubt that
Kuwait is full of private
and public museums,
which flynas will spare a
separate report. We have
already introduced Dar
Al-Athar Al-Islamiyyah
and Tareq al-Sayyid
Rajab Museum.

Kuwaiti Figures

Many prominent figures

Kuwait city
skyline

have emerged from
Kuwait and left their
footprints on the route
of enlightenment and
creativity in the Arab
world. Kuwait stars of
Kuwait have shined
the Arab and the world
skies in all fields; In the
novel, the Arab world
has known many names
such as: Ismail Fahad
Ismail, Saud Sanousi,
Buthaina al-Essa,
Laila Al-Othman and
Taleb Al-Rifai to name
a few. In poetry we
have Fahad al-Askar,
Ahmed Meshary AlAdwani, Saadia Mefrah,
Abdul-Aziz Al-Babtain,
Jenna al-Qurainy, Suad
Al-Sabah and Dakhil
Khalifa.
In the fine arts, Kuwait

الكويت رائدة
في المنطقة
العربية بثقافتها
ومدارسها
وأسماء مبدعيها
Kuwait is
a regional
pioneer with
its culture,
schools and
the creative
figures

في الكويت حتى أفرزت
العديد من المنتجات التي
دخلت إلى وجدان العرب
جميعهم وليس الكويتيين
.وحسب
وقد ال يعرف الكثيرون أن
أربعة تلفزيونات عربية كانت
تتسابق للظهور إلى الوجود
منذ منتصف الخمسينيات
 أولها التلفزيون العربي،تقريبًا
السوري) الذي/(المصري
أجّل العدوان الثالثي إطالقه
الرسمي إلى يوليو عام
 فسبقه إلى الوجود1960
1957 التلفزيون العراقي عام
.1959 ثم اللبناني عام
وجاء التلفزيون الكويتي
رابعًا بحسب شهادة الميالد
 نوفمبر عام15 الرسمية في
 وإن سبقت البداية1961
الرسمية محاوالت أهلية
قادها رجل األعمال مراد
1948  ففي العام،بهبهاني
أسس إذاعة “شرين” قرب
ساحة الصفاة وكانت تبث من

الثقافة الكويتية
أولى معالمها
إلى جانب معالم الكويت
،األثرية والمعمارية والمدنية
اخترنا أن نتنزه في ثقافتها
كمعلم أساسي يالزم اسم
 فقد لعبت المعرفة،الكويت
والثقافات المتعددة في
ًحياة ونهضة الشعوب دورا
 وخاصة في الكويت،ًكبيرا
 فال بد أن،التي إن ذكرت
يذكر معها دورها الثقافي
وريادتها للمنطقة في
،الكثير من األعمال الثقافية
 وهذا.المؤسساتية والفردية
 بل،األمر ليس قريب العهد
 فقد وصف،ًأنه قديم جدا
الرحالة األمريكي لوشر الذي
زار الكويت خالل جولته في
م1868 منطقة الخليج عام
 “إن الفرق بين الكويت:ًقائال
والمدن األخرى واضح في
 فهي مدينة،تميزها بالنظافة
 وقد.”عربية فائقة النظافة
تراكم الفعل الثقافي والفني
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ً
ٍ
قاطبة
واحدة من أجمل مدن العالم
في
في واحدٍ من أجمل المنتجعات الشاطئية في المدينة
ً
ً
ٍ
شهرا في العام
12 إجازة تمتد
حقا في
أنت
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participate annually in
friendly matches held
during the festival in
Kuwait.

Culture is Kuwait’s
pioneering feature
In addition to
Kuwait’s archeological,
architectural and civil
landmarks, we chose to
take a cultural voyage
in the country’s main
feature. The peoples’
knowledge and cultures

24gayrimenkul
marina24mimaroba

www.marina24.com.tr

حياتك الجديدة

للتواصل واالستعالم
00905330666180
00905312377133

have played a major role,
especially in Kuwait with
its cultural institutional
and individual works.
This Kuwaiti cultural
tradition has been for
so long, described by
the American traveler
A. Locher, who visited
Kuwait during his
Gulf tour in 1868: “The
difference between
Kuwait and other cities
is prominent in its
cleanness. It is a very

ساهمت الكويت
منذ نشأتها
بتكوين الوعي
العربي
Since its
inception,
Kuwait has
contributed
to shape the
Arab conscious

clean Arab city,” The
accumulation of cultural
and artistic practices in
Kuwait has flourished in
many aspects to capture
the Arab conscience, not
just Kuwaiti one.
It is not well known that
four Arab television
institutions were
competing to establish
their broadcasting
stations in mid-fifties of
the 20t century; the first
was the Arab (Egyptian /
Syrian) television which
postponed its launching
date due to the tripartite
aggression to have its
official launch in July
1960, preceded by the
Iraqi television in 1957
and then the Lebanese
TV in 1959.
The fourth television
broadcasting came
from Kuwaiti, and the
official birth certificate
was on November
15, 1961. This official
start was preceded
by local attempts led
by the businessman
Murad Behbehani, in
1948 who founded the
radio “Sherin” near
Safat Square with a
broadcasting period from

العاشرة والنصف صباحًا إلى
.الرابعة عصرًا
ومن المنصات الثقافية
التي قدمتها الكويت
وساهمت في تشكيل
الوعي االجتماعي مجلة
“العربي” الشهيرة التي
تأسست بقرار من
الحكومة الكويتية لنشر
مجلة تعنى بالثقافة
العربية وتكون مدعومة
مالياً من قبل وزارة
 وصدر،اإلعالم الكويتية
العدد األول من المجلة
.1958 في ديسمبرعام
وها هي تحتفل بالذكرى
الستين لتأسيسها
،ونحن نكتب هذا التقرير
وقد تناولت المجلة منذ
صدورها أبرز المستجدات
العربية والعالمية في
،كل مناحي الحياة
واستقطبت كبار الكتاب
والمفكرين العرب مثل طه
 عباس محمود،حسين
، نجيب محفوظ،العقاد
 عبد الهادي،نزار قباني
، إحسان عباس،التازي
 صالح،يوسف إدريس
، جابر عصفور،عبد الصبور
،فاروق شوشة وغيرهم
،ومنذ صدورها وحتى اليوم
ًشكلت “العربي” رمزا
 فقد،ًعربياً ثقافياً متميزا
نجحت في طرح صيغة
جديدة لمعنى المجلة
.الثقافية
وال شك أن الكويت ذاخرة
بالمتاحف الخاصة والعامة
والتي ستفرد لها مجلة
.ًطيران ناس تقريراً منفصال
وقد سبق وأن تناولنا دار
اآلثار اإلسالمية ومتحف
.طارق السيد رجب

مبدعون كويتيون
لقد برز من الكويت العديد
من األسماء الالمعة
التي تركت بصماتها في
رحلة التنوير واإلبداع في
 وسطعت،العالم العربي
نجوم كويتية في سماء
العرب والعالم في كل
المجاالت؛ ففي الرواية
عرف الوطن العربي
:الكثير من األسماء مثل
،اسماعيل فهد اسماعيل
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s years going
on; Kuwait’s
presence is taking
root in the hearts of
its lovers, the sphere
of its enlightenment
is widening, and its
presence is increasing
at all levels. Every
February we join Kuwait
celebrating its National
Day, which in one way
or another means a
national day for Saudi
Arabia. When Iraq
invaded Kuwait in the
early 1990s, King Fahd
bin Abdul-Aziz Al Saud
said: “Kuwait must be
retained or Saudi Arabia
would join It.”; a phrase
translates the deep
relations between the
two brotherly countries
from the dawn of history
to the present day.

History, Ya Mal and
Pearls

Kuwait’s modern
history dates back more
than 400 years, to the
sixteenth century, but
the architectural traces
and studies indicate
that the region’s general
history dates back to
the era before Christ;
as Hellenistic people
settled in Failaka Island
in the 6th century BC,
and Alexander the Great
conquered the same
island which was called
“Icarus” by the Greeks.
Since ancient times,
the people of Kuwait
have practiced the pearl
diving and maritime
trade between India and
the Arabian Peninsula,
which made Kuwait one
of the commercial centres
north of the Arabian Gulf
and made it a major port
on the Arabian Gulf. The
pearl diving profession
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reached its peak during
the reign of Sheikh
Mubarak Al-Sabah in
1896, with almost 800
different working ships
in Kuwait.
By the beginning of
the twentieth century,
Kuwait had established
itself as a commercial
hub and a civil society.
The discovery of oil in
the middle of the 20th
century would help
the country achieve
an unprecedented
renaissance at all levels.
Kuwait, whose name is
derived from the word

“Kut” which means a
castle or a fortress, was
also known as “Qurain”,
or “the high ground”.
Today, it is a high fort;
thanks to the vitality
of its people; their
knowledge and culture
that characterized them
throughout the ages.

February, Kuwait’s
National Day
On 25 February,
every year, Kuwait
celebrates its National
Day; marking its
independence from
the United Kingdom

بدأت الصحافة
الكويتية في
1928 العام
ًوشكلت حالة
ثقافية مختلفة
The Kuwaiti
printed
journalism
began in
1928 to form
a different
cultural state

من األسماء الكبيرة الي
شاركت في حركة الدراما
 واشتهرت الكويت،العربية
بمسلسالتها الدرامية التي
شهدت انتشاراً كبيراً في
 خالتي:الوطن العربي مثل
 رقية، درب الزلق،قماشة
 على الدنيا السالم،وسبيكة
 وبرزت أسماء،وغيرها
تمثيلية رائعة أسست
لحضور الكويت على الخارطة
 عبدالحسين:الفنية منهم
، خالد النفيسي،عبدالرضا
، مريم الغضبان،مريم الصالح
، سعد الفرج،ابراهيم الصالل
، علي المفيدي،غانم الصالح
 جاسم،سعاد عبدهللا
، محمد المنصور،النبهان
، منصور المنصور،حياة الفهد
.أحمد الصالح وغيرهم
،في الموسيقى والغناء
تفردت الكويت بتصدير
اللون الخليجي وإعادة
صياغته وتطويره من خالل
العديد من الفنانين الكبار
،مثل عبدالكريم عبدالقادر
 عبدهللا،سليمان المال
، نبيل شعيل،الرويشد
 راشد الخضر،عوض الدوخي
.وآخرين
الصحافة الكويتية بدأت
 مع مجلة1928 في العام
“الكويت” لتتطور وتصبح
إحدى أهم مراكز اإلعالم
في الوطن العربي وأضحت
صحفها اليومية واسعة
االنتشار داخل الكويت
وخارجها كالقبس والوطن
 وساهمت،واألنباء وغيرها
إصدارات المجلس الوطني
للثقافة والفنون برفع
ًسوية الفكر العربي كافة
بتقديمها عناويناً هامة
ضمن السلسلة الشهيرة
“عالم المعرفة” و”جريدة
”الفنون” و”عالم الفكر
.وغيرها
كما قدمت الكويت
مؤسسات فردية تعمل
بالثقافة باتت اليوم إحدى
ثيمات الدولة كمؤسسة
البابطين الثقافية التي
ًتمنح جوائزها سنويا
للمبدعين العرب وتعمل
،بمثابة بوصلة للفكر العربي
.ترعاه وتثمنه

“Britain”. Kuwait became
an independent state on
19 June 1961, under the
reign of Sheikh Abdullah
Al-Salem Al-Sabah, who
issued an Amiri decree
in 1964 merging between
Independence Day and
Emir Abdullah Al-Salem
Al-Sabah’s coronation
day on February 25 each
year, by 1965; to avoid
the summer heat that
hinders celebrations.
It is coincided that
February got a higher
significance when
Kuwait was liberated
from the invasion of
Saddam Hussein’s
regime in the early
1990s, happened to be
in February. Today,
the “hala febrayer”...
(Welcome February
Festival) is an important

event for the entire Gulf
region and Kuwait’s
citizens since its first
launch in 1999.
At its 20th session,
“hala febrayer” festival
announced that many
events, programs,
concerts, plays and
cultural events will be
introduced. As usual,
“hala febrayer” festival’s
opening ceremony will
have a parade carnival,
to be held along Salem
Al Mubarak Street in
Salmiya neighbourhood.
Hala febrayer festival
has become an inviting
opportunity for the arts,
cultures and folklore
practices. It has also
become a promising
season for business
owners, companies and
people to provide their

تتمتع الكويت
بأسماء المعة
في المسرح
والرواية
والتشكيل
والدراما والشعر
Kuwait has
important
contributors
in theater,
fiction, drama,
art and poetry

services, and work on
the parallel line of this
great carnival, which is
witnessed by Kuwait’s
citizens, residents and
visitors.
The festival and its
activities are funded by
various governmental
and private entities;
such as Kuwait Airways,
which has supported
the festival since its
inception. The event
also offers a marketing
festival in cooperation
with malls and shops,
through special offers
and awards.
In addition to poetry
recitation’s evenings,
sport clubs have their
share in hala febrayer
festival’s cake; as a
number of international
teams and clubs

 بثينة،سعود السنعوسي
 ليلى العثمان،عيسى
وطالب الرفاعي على
،سبيل المثال ال الحصر
وفي الشعر برز فهد
 أحمد مشاري،العسكر
، سعدية مفرح،العدواني
،عبدالعزيز البابطين
 سعاد،جنة القريني
، دخيل خليفة،الصباح
 عبدهللا،ميسون سويدان
 عائشة،الفيلكاوي
، مصعب الرويشد،العبدهللا
.دالل البارود وجابر العتابي
،في الفن التشكيلي
قدمت الكويت إلى
الساحة العربية الكثير من
 مثل معجب،المبدعين
، سامي محمد،الدوسري
 أيوب،بدر القطامي
، عبدهللا القصار،حسين
 حميد،خالد الشطي
.خزعل وأسعد بوناشي
أما السينما والمسرح
 فقد قدم،والتمثيل
الكويتيون ما ال يحصر

ازدهارٌ عمراني
وثقافي إلى
جانب الكثير من
العمل الحكومي
 هذه هي..والخاص
الكويت

Sharq Kuwait
City
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2019
KUWAIT
NATIONAL
DAY

”

FE BRUARY“
“We are all from Kuwait, here we start and
finish… it is eternal while we will cease to exist”.
These were the words of His Highness Sheikh
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Emir
of Kuwait, speaking of the country whose
love settled in hearts and souls, and became a
lighthouse of culture and civilization that guided
the others a lot.
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DIALOGUE

كي نضع تجربته الثرية
والملهمة بين يدي قرائنا:

Photography: ahmed farwan

ب ..قل
“وأما بعد أيها الح ّ
ألمي إنني أتقدم في
العمر أسرع منها! قل لها
إنني أحبها ..وإنني كلما
غادرت منزلها زائرًا ،أنتحب
في سيارتي كطفل ،وأبلل
مالبسي بالبكاء ،ألنني غير
قادر على طرد الصداع من
رأسها ،وتطهير ساقيها من
الخمول ،وجعلها تسمع
الكالم بشكل أفصح ،وترى
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األشياء بشكل أوضح .قل
لها إنني كلما استيقظت
صباحًا ،أخاف من ضرب
أرقام هاتفها .أخاف َّ
أل
ترد ..يزهقني التفكير بأنه
“ال يمكن االتصال بها بعد
اآلن” ،إنني مرتعب جدًا من
احتمال غيابها األبدي”!
لعل هذا المقتطف من كتابات
اإلعالمي والكاتب أحمد الفهيد
تمهد لهذه الشخصية الممتلئة

القراءة هي أنت
وما يمكنك أن
تكونه
Reading is
you, it is what
you can be

بالبالغة واللغة الرصينة والفكر
والعاطفة الصادقة.
إعالمي بارع وله حضور كبير
على المنصات اإلعالمية،
بدأ مسيرته الصحافية من
نصٍّ نبطي نشره في بريد
القراء لصحيفة الرياضية ليصير
مسؤوال ً عن ذات الصفحة بعد
أحد عشر عاماً!
مجلة طيران ناس التقت
الفهيد في حوارٍ ذي شجن،

That our country be
”“a decision maker
and the world will
wait for us to voice, to
determine our future.
KSA is rich with its
young people who look
like its crown prince,
with an ambition high
in the sky “beyond
clouds”.

الصحافة واألدب،
الرياضة والشعر ،التقديم
التلفزيوني ،الكتابة
اليومية والسوشال ميديا..
كيف جمعتم بين كل هذا،
وما هو الباب الرئيس
كمدخل لشخصيتكم
الثرية؟
لنقل أنني مزيج لتجارب
صغيرة وقصيرة من كل شيء،
وكل ما حدث بدأ بلقاء لم
يكن مخططًا له مع الصحافي
العمالق محمد الكثيري (رزقه
هللا الرحمة والجنة) ،دار بيننا
حديث متشعب وإذ به بعد أيام
يعرض على العمل صحافيًا،
وافقت طبعًا وقلبي غارق في
بحيرة خوف باردة ،لكنني كنت
في حاجة إلى الحصول على
المال ،وكنت في حاجة ايضًا
إلى العثور على نفسي ،وأظنّ
أنني اآلن فزت بالحاجتين معًا.
تعلمت خالل هذه الرحلة
اإلعالمية الممتدة ألكثر من 20
عامًا أن أتقن عملي ألستمر،
وأن أتدرّب ما وجدت إلى ذلك
سبيال حتى ال أتجمد في
المكان نفسه ،وفهمت معنى
أن يكون اإلنسان في مواجهة
نفسه ،أن يتحمل المسؤولية
وحيدًا ،وأن يحمل أخطاءه على
ظهره حتى يجد تصحيحًا يدفنها
فيه ،وأن يمنح المهنة (التحرير،
الكتابة ،التقديم ،النقد) حقّها
من االلتزام واالحترام.
وبعد هذا كله يمكنني االعتراف
أن أحمد الفهيد هو خليط من
التناقضات ،واألفكار المتداخلة،
والقصص القصيرة.
أنا «ما أقوله» ،ولكنني خائف
من فعله
وأنا «ما أفعله» ،ولكنني خائف
من قوله!
برأيكم ،ما الذي
يمنح كاتباً ما حضوره
الخاص ،الموهبة ،الجدية،
الصدق ،العالقات ،ما هي
الخلطة السرية التي
نقدمها لشبابنا الطامحين
في مجال الصحافة
والكتابة اليوم؟
لتكتب يجب أن تقرأ ،ليس
مهمًا ماذا تقرأ ،المهم أن

a cultural
economic
boom with all
the meaning
of the word,
at a stage that
requires the
presence of
Saudi youth.
How do you
?observe this
Give us your
opinion.

يكون للقراءة حصة من
ساعات اليوم الطويلة جدًا.
القراءة هي أنت ،هي ما
يمكنك أن تكونه ،هي اآلخر
كما يريدك أن تفهمه دون
مقاطعة حديثه ،هي عقلك
بال «تشويش» ،هي ضالة
المؤمن.إذا قرأت سيصبح
عقلك أكبر ،وقلبك أرق،
ستضيئ روحك ،وسترى
األشياء واضحة جدًا ،وستصبح
الكتابة وسيلتك لإلفصاح عن
نفسك أو شيء منها.
كمدخل إلى
شخصكم الكريم ،معولين
على أسلوبكم األدبي
الرفيع ،كيف تقدمون
نفسكم لقراء مجلة طيران
ناس ،من أنت ،وماهي
بواكير وعيكم الثقافي
وكيف تشكل اليوم أحمد
الفهيد ليكون في هذه
المكانة؟

حين نسميها
 «السعودية
العظمى» فنحن
نعني ذلك تمامًا،
ً
نعنيه ً
وعمل
قول
When we call
it “the Great
”Saudi Arabia
we mean it
precisely, we
mean it by
both words
and deeds.

This country is marching
;fast ahead to the future
with the ideal leader
HRH Crown Prince
Mohammed bin Salman.
We will not allow anyone
to stop it. When we
call it “the Great Saudi
Arabia” we mean it
precisely, we mean it by
both words and deeds.

and respected.
What did you
want to say in
?those articles
Whom do you
?want to reach
In your opinion,
who are your
colleagues
in the same
school of
journalism,
today, if may
?ask

I wanted my articles
reaching the institutions
I wrote about, or to
the officials whom I
criticized. When a
writer does his job, he
does not do it alone,
but he borrows tens of
thousands of fingers that
cannot write, and does
so instead of them. He
cries for others; when
their voices fail to reach
their goal.
The writer pens about
himself, about people,
and becomes very happy
if there is a change
because of him; not
because he is a hero, but
it is a joy that writing is
still able to influence. It is
still keeping its authority
and prestige. The author
is very pleased if he
sees his language and
style are clear in other
writings, because he
taught people something,
and his writings did not
go in vain... The author
rejoices very much if his
words touched the hearts
of readers, and brought
a tremor that awakened
them from deep sleep.
That’s why I love writing,
and this is the reason to
write.

Today, the
Kingdom is
experiencing
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حوار

The writer
pens about
himself, about
people, and
becomes very
happy if there
is a change
because of
him

that Ahmad alFuhaid is a mixture
of contradictions,
overlapping ideas, and
short stories.
I am “what I say”, but I
am afraid to do it
And I «what I do», but
I’m afraid of saying!

In your
opinion,
what gives a
writer his own
presence, talent,
seriousness,
honesty,
relationships,
what is the
secret mix we
offer to our
aspiring youth
in the field of
journalism and
writing today?

To write must read, no
matter what you read,
it is important to have a
share for reading of the
too long hours in a day.
Reading is you, it is what
you can be, and the other
wanted to be understood
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“If you
read, your
mind will
become
wider,
your
heart is
tenderer,
and your
spirit will
light up”

without interrupting.
It is your mind without
confusion. It is the
believer’s destination.
If you read, your mind
will become wider, your
heart is tenderer, and
your spirit will light up.
Things will be clearer.
Writing will be your way
of disclosing yourself or
something of it

As an
introduction to
your honorable
personality,
referring to your
fine literary
style, how do
you present
yourself to the
readers of flynas
Magazine? Who
are you? What is
your first step to
form a cultural
awareness? How
has Ahmed AlFuhaid shaped
himself to be
in this position
today?

في الطرح وعناية في
 وتدوير لزوايا،الصياغة
الكالم الحاد حتى يقع
،موقع القبول واالحترام
ماذا تريد أن تقول في تلك
المقاالت وإلى من تريدها
 ومن برأيك،أن تصل
زمالؤك في ذات المدرسة
الصحفية اليوم إن جاز
السؤال؟
كنت أريدها أن تصل للجهة
 أو للمسؤول،التي كُتبت عنها
 وحين يكتب،الذي كتبت فيه
الكاتب فإنه ال يفعل ذلك وحده
وإنما يستعير عشرات اآلالف
من األصابع التي ال يمكنها
ً  ويقوم بذلك،الكتابة
،بدل عنها
،إنه يصرخ نيابة عن آخرين
يكون صوتهم المسموع في
الوقت الذي تقصُر فيه أصواتهم
.عن بلوغ غايتها
 وعن،يكتب الكاتب عن نفسه
 ويفرح جدًا إذا حدث،الناس
 يفرح ليس ألنه،تغيير بسببه
ً
بطل وإنما ألن الكتابة
يصبح
،ما زالت قادرة على التأثير
ما زالت تحتفظ بسلطتها
 ويفرح الكاتب جدًا إذا.وهيبتها
رأى لغته واسلوبه واضحين
 ألنه علّم،في كتابات أخرى
 ولم يذهب،الناس شيئًا
 يفرح..كل الذي كتبه سدى
الكاتب جدًا إذا لمست كلماته

way to publishing, but
it was not published!
I expected that the “the
readers’ mail” would
not be narrowed; it
was a big blow of my
chest, but it died in
the distance between
the vein and the mail.
The letter of the “The
article” died, but
the desire to write
remained unruly
and ambitious. Two
years later, I went to
the same post office,
and sent another
letter printed on the
typewriter – I typed
myself – but it was not
an article this time, it a
Nabati poem, welcomed
by the iconic journalist,
and the great teacher
Abdul-Rahman Bohir,
and opened his heart
and page “night tales”
in “Arriyadiyah”, to be

a regular guest of the
page and the newspaper.
11 years later, I became
one of its employees, but
became responsible for
the pages of “the readers’
mail”, where I wrote
many articles.

You have
a series of
bold articles in
“Al-Arabiya”
focusing on
sport with
many proverbs,
myths, quirks
and folk tales’
literature
both oral and
written; in a
rare mix similar
to none, bold in
content, careful
in drafting, and
paraphrasing
sharp speech
to be accepted
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يكتب الكاتب
 وعن،عن نفسه
 ويفرح،الناس
جدًا إذا حدث
تغيير بسببه

I was in the summer
in between the middle
and high school, when
I wrote a letter of three
handwritten papers.
I put them folded in a
small envelope, with
lined frame in blue
and red, and wrote the
address of “Arriyadiyah”
newspaper, which was
then black and white
only with a pink front
page. I went to the
Saudi post office in my
small dreaming town
of “Mrat”, which is now
grown up and became
a charming bride, that
married beauty and
gave birth to it a tender
pure night; as a second
heart beats in the hearts
of its people. The post
office was a minute away
of our house by foot. It
was the story of the first
attempt to write on its

كنتُ في صيف دراسي
بين المرحلتين المتوسطة
 كتبت رسالة من،والثانوية
 وحين،ثالث ورقات بخط اليد
انتهيت منها طويتها واحدة في
 ووضعتها داخل،قلب األخرى
 أطرافه مقلمة،مظروف صغير
،باللونين األزرق واألحمر
وكتبت عليه عنوان صحيفة
«الرياضية» التي كانت تزهو
،آنذاك باألبيض واألسود فقط
 وذهبت به،وتلبس غالفًا ورد ًيّا
إلى مكتب البريد السعودي
في مدينتي الصغيرة الحالمة
 التي كبرت اآلن،»«مرات
تزوجت،وصارت عروسًا فاتنة
ً الجمال وأنجبت منه
،ليل رقيقًا
 وكأنه قلب ثانٍ يدق في،رائقًا
 وهناك في مكتب،صدور أهلها
البريد الذي كان يبعد دقيقة
واحدة مشيًا على األقدام
 حدثت قصة أول،من منزلنا
محاولة للكتابة في طريقها
.! لكنها لم تُنشر،إلى النشر
توقعت أال يضيق صدر «بريد
 كانت زفرة كبيرة،القرّاء» بها
 لكنها ماتت في،من صدري
،المسافة بين الوريد والبريد
 لكن،»ماتت الرسالة «المقالة
،بقيت رغبة الكتابةجامحة
 وبعد سنتين من،طامحة
 ذهبت إلى مكتب،هذا كله
 وأرسلت رسالة،البريد نفسه
أخرى مطبوعة على اآللة
الكاتبة ـ طبعتها بنفسي ـ
ً
،مقال هذه المرة
لم تكن
 تلقفها،وإنما قصيدة نبطية
 والمعلم،الصحافي العمالق
العظيم اإلنسان عبدالرحمن
 وفتح لها صدره،بحير
وصفحة «سوالف ليل» في
 إلى أن صرت زبونًا،»«الرياضية
،من زبائن الصفحة والصحيفة
 عامًا أحد11 التي صرتُ بعد
 بل صرت المسؤول،موظفيها
،»عن صفحات «بريد القرّاء
.وكتبت فيها مقاالت كثيرة
لكم سلسلة
مقاالت جريئة في العربية
محورها العام الرياضة
وتحمل في طياتها الكثير
من المأثورات والمرويات
والحكايا الشعبية واألدب
الشفاهي والمكتوب في
 جرأة،خلطة قل نظيرها
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“Greetings to you;
Love...
Tell my mother that I
get older faster than
her! Tell her I love her
… as soon as I leave
her home after a visit, I
cry as a child in my car,
and wet my clothes with
tears; because I could
not get the headache out
of her head, I couldn’t
cure her legs from their
idleness, I couldn’t make
her ears hearing words
better, her eyes not
seeing things clearer.
Tell her that when I
wake up every morning,
I am afraid to call her
phone numbers ... I
am afraid she wouldn’t
answer my call ... I am
badly thinking that she
wouldn’t be contacted
anymore; I am terrified
of her possible eternal
absence!”
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Perhaps, this excerpt
from Ahmad Al-Fuhaid’s
writings - who is a Saudi
writer and media person
- could introduce this
personality that is full of
rhetoric speech, strong
language, deep thought
and sincere emotions.
He is a well-known
journalist with an
eminence presence on
media platforms; who
began his journalism
career with a Nabati
piece of verse published
in the readers’ mail to
Arriyadiyah newspaper,
to become in charge for
the same page after
eleven years!
flynas Magazine met AlFuhaid in an interview
of passion; to set his rich
and inspiring experience
before our readers:

Photography: ahmed farwan

talks to ‘flynas’ Magazine:

Journalism
and literature,
sports and
poetry, television
presentation,
daily columns
and social
media... how
did you put all
these different
fruits in your
single basket;
what is the main
gate to cross
towards your rich
personality?
I am a mixture of small
and short experiences of
everything. Everything
that happened began
with an unplanned
meeting with the
iconic journalist
Mohammed Al-Kathiri
(God’s Mercy and
Paradise), we had a
long chat. In a few
days he offered a job as
a journalist. I greed at

once, finding my heart
sinking in a cold lake of
fear, but I was in need to
get money, I also needed
to find out myself. Now,
I think, I won both
together.
During this extended
journey of more than
20 years, I learned to
master my work to
continue, and train
whenever it is possible
to move forward; not
to freeze in the same
spot. I understood the
meaning of being in
the face of you, to carry
responsibilities alone.
A person must carry
his mistakes on his own
back until he finds a
correction to bury them
in. A person must grant
the profession (editing,
writing, presentation
and criticism) its right
of commitment and
respect.
After all, I can admit

 وأحدثت فيها،قلوب القراء
هزة توقظها من سباتها
.العميق
،ولهذا السبب أحب الكتابة
.ولهذا السبب أكتب
تشهد اليوم المملكة
طفرة اقتصادية وثقافية
بكل ما تحويه الكلمة من
ة تتطلب
ٍ معنى في مرحل
الحضور من الشباب
 ما رأيكم في،السعودي
ذلك وكيف تنظرون إلى
هذا األمر؟
هذه البالد تمشي بسرعة
في طريقها إلى المستقبل
مع القائد القدوة ولي العهد
صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان
.ولن نسمح ألحد بإيقافها
وحين نسميها «السعودية
العظمى» فنحن نعني ذلك
ً
ً  نعنيه،تمامًا
.وعمل
قول
..»أن تكون بالدنا «صانع قرار
وأن ينتظرنا العالم لندلي
بصوتنا في صناعة مستقبله
ة غنية بشبابها
 والسعودي
،الذين يشبهون ولي عهدها
 طموحهم مثل طموحه
.»«عنان السماء

Photography: ahmed farwan

AHMED
AL-FUHAID

THE “READERS’ MAIL” PAGES INTRODUCED ME TO JOURNALISM … IN 12 YEARS I BECAME IN-CHARGE

FOR THEM

DIALOGUE

“I learned
to master
my
work to
continue,
and train
whenever
it is
possible
to move
forward”
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LIFESTYLE

Arizona USA

 فنادق فريدة10

أن تغفو وتصحو
مكان لم
في
ٍ
!تكن تتخيله

Amangiri
CENTRAL A/CS
ON DESERT SANDS

ituated less than 30-minutes from
Lake Powell and Page and set
among 600 acres of dramatic landscape looking out towards the Grand
Staircase-Escalante Monument, lies
the beautiful and über luxurious
Amangiri, a part of the Aman resorts.
Meaning ‘peaceful mountain’, this
highly-acclaimed hotel has just 34
suites and offers a range of fantastic
and quite possibly unparalleled excursions and facilities in the area.
Amangiri is situated near the Grand
Canyon, the National Parks of Utah
and Arizona can be easily visited from
Amangiri. Being deep in the American
desert does not mean that you are far
from the ultimate luxury offered by
the major hotels, air conditioning, use
of the fitness center and water pavilion including steam room, sauna, cold
plunge pool, Jacuzzi and step pool,
and other rooms for physical treatments and massages.
S
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Unique Hotels

FA L L I NG A S L E E P & G E T T I NG U P S O M E W H E R E
B E YO N D D R E A M S !
10 reasons to love traveling; but travel wonders are countless. Travel is bringing you before amazing architecture and routes, exceptional nature and monuments, and inspiring sightseeing and echoes of images and
tunes to be seen and heard, which all together stimulate your senses to experience the culmination of the
long or tiring journey, to make it worthy. In this investigation we chose 10 innovative hotels that give their
guests special and amazing experiences never forgotten.

 والمثيرات مما، والمدهشات من الطبيعة واآلثار، فالعجائب في العمارة والدروب، لكن فرائد السفر ال تعد وال تحصى،في السفر سبع فوائد
ً
. لتجعلها تستحق كل هذا العناء،معا تستثير الحواس من أجل تجربة تكلل الرحلة الطويلة أو المتعبة
 كلها،يرى ويسمع
.في هذا االستطالع اخترنا عشرة فنادق مبتكرة تمنح نزالءها تجربة خاصة ومدهشة ال يمكن أن ينساها من عاشها

38

LIFESTYLE

Allauch France

Attrap’ Reves
LIVING IN PHILOSOPHICAL
BUBBLES

E ver thought about literally living
(and sleeping) in a bubble? The innovative Attrap’ Reves Hotel consists
of habitable plastic bubble domes and
was built using recyclable materials.
These transparent “spheres” are
maintained by a silent blower which
continuously allows fresh air to get in
and keep a high level of oxygen. Each
transparent bubble offers panoramic
views of the surrounding countryside
in Allauch; a French commune situated 10 kilometers east of Marseille, in
the department of Bouches-du-Rhône.
An unconventional accommodation
complex with only six bubbles in a
natural environment, away from the
city racket seems like a perfect nature
getaway. Interior design-wise, each
bubble has its own philosophical identity and the decor varies: 1001 nights
bubble, the Asian Zen bubble, Nature
bubble, Glamour bubble, or Chic &
Design, to give each bubble its very
unique sphere.
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Sao Paulo
- Brazil

Hotel Unique
A WA T E R M E L O N A M I D S T T H E
NOISE

S ao Paulo is an intimidating city,
with traffic, crowds and crime mixing with a vibrant social and cultural
scene. When it comes to hotels, there
is a slew of standard business properties, but Hotel Unique, renovated
in late 2012, stands apart primarily because of its innovative design.
Known locally as the “Watermelon”
for its striking crescent shape, Hotel Unique tries, and mostly succeeds,
to be a combination of quirky and
luxurious. The Brazilian architect Ruy
Ohtake designed the 95-room hotel
to look like the hull of a ship, and its
porthole windows are a delightfully
evocative touch overlooking a variety
of spaces and facilities inside and
outside the hotel.

LIFESTYLE

Caxilten Finland

Kakslauttanen
F E E L I N G WA R M A T T H E
TWILIGHT IN THE NORTHERN
POLE

T he Finnish Kakslauttanen hotel
has expanded from humble beginnings to two separate East and West
‘Villages’ of cosy log cabin chalets,
glass and snow igloos, hybrid log-andglass igloos, and restaurants. The
Northern Lights are a priority and the
resort is right in the zone for optimal
aurora viewing.
The tiny turf-roof cabin with which
was founded by Kakslauttanen in
1973 as a roadside café remains in the
East Village.
The rest consists of large traditional
log cabins. The West Village started
life as a Santa Claus resort but now
includes a fabulous celebration hall, a
magical Santa Claus house and a new
restaurant.
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Fiji Islands

Poseidon
Undersea
Resorts

DO YOU CLOSE YOUR EYES IN
THE DEPTHS OF THE OCEAN?

P oseidon Undersea series are
five-star underwater resorts to
be located on a private island in Fiji
The project was to be the world’s first
permanent one-atmosphere seafloor
structure.
The resort was to feature twenty-four
550-square-foot (51 m2) guest rooms,
an underwater restaurant, a library,
conference room, wedding chapel, spa
and a 110 m2 luxury suite. Reservations at the resort were to be priced at
$30,000 per couple per week.
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Pemba Island Zanzibar

Manta Resort
STAY TUNED WITH YOUR
VISITOR; FISH AND OCTOPUS

M anta Resort lies on the remote
northwestern tip of Pemba Island,
on a fabulous white beach fed with
romance and relaxation overlooking
the crystal clear waters of the Pemba
Channel, as a fantasy scene. You could
imagine yourself encapsulated within
a turquoise blue bubble, watching
shoals of reef fish swimming lazily by
– sometimes in three or four layers of
different species above the reef floor.
The Underwater Room is located
in approximately 250 meters off shore
it falls to 12 meters deep at high tide
and is roughly 50 meters wide in
diameter.
By night, the underwater spotlights beneath each window around the room
attract the shyer and more unusual, for
instance squid and octopus have been
seen attaching themselves to the glass
panes, and the reef inhabitants simply
can’t resist the attraction, which makes
for exciting watching and a truly
unique experience!
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Jukkasjärvi Sweden

Icehotel

EVERY YEAR, THE NEW HOTEL
IS BUILT OF ICE

T he Icehotel is a hotel rebuilt each
year with snow and ice in the
village of Jukkasjärvi, in northern
Sweden, about 17 kilometers (11 mi)
from Kiruna. It is the world’s first ice
hotel. Launched in 1990, the hotel has
been rebuilt each year from December to April. The hotel, including the
chairs and beds, is constructed from
snow and ice blocks taken from the
nearby Torne River. Artists are invited
to create different rooms and decorations made by ice. Icehotel harvests
tons of ice from the frozen Torne River
and stores it in a nearby production
hall with room more than 27,000 t
of snow. The ice is used for creating
Icebar designs. The hotel has a coffee
shop, a wedding court, a main hall, a
reception area and about 100 guest
rooms. The room rate starts from SEK
1,500 (US $ 170).

Toronto Canada

Autonomous
travel suite
TAKE A HOTEL WITH YOU

T oronto-based April Design has
created a one-room hotel or a
single hotel suite that moves in a selfcontained car to entertain its guests
wherever they go. This mobile hotel
room features large windows, a double
bed, an office desk, a shower cabin, a
retractable ceiling. It has a rechargeable battery system. Users of the
mobile suite can specify the destination
of their trip via a special application
located on an electronic dashboard at
the front of the vehicle that will take
them to their destination automatically.
They can also locate stops on the road,
to take breaks at designated spots and
places where they want to stay. These
stop points offers general amenities
such as food, drinks, meeting rooms,
swimming pools and gyms, as well as
maintenance services. The suites are
also a first pilot step to install dozens of
suites with their mobile facilities.

LIFESTYLE

Stuttgart Germany

V8 - Mad
about Cars
C ars and their items are waiting
for their fans in Stuttgart, as the
new V8 HOTEL was opened early in
2018. The epochs of the automotive
history and the versatile use of the
vehicles over time are reflected in the
furnishing of the hotel rooms.
No two rooms are alike; everything is
individually designed and equipped
with unique pieces. Illustrations on
the walls and a variety of furniture
and beds made of real vehicle parts
combine to form a total work of art.
You will be experiencing the field of
racing, the daily life, the car washing,
the maintenance workshop, and the
gas station - to name a few.
One of the most important features
of the hotel is the 120-square-meter;
Mercedes-Benz suite situated over
four floors, quality at star level: your
personal rooftop terrace puts the entire world of Motor World at your feet.
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Keswick –
England

Red Rescue
Retreat
A HOTEL IN A FIRE ENGINE

L ocated near Lake District, surrounded by splendid scenery, in the
British Keswick area, there is an oldfashioned vintage fire truck which has
been converted into a hotel that receives
guests from all over the world for up to
$ 500 a week, but bookings take months
on waiting lists full of its lovers who
seek odd travel experiences! Red Rescue
Retreat has a reception, a small lobby on
the first floor and 2 upper rooms for only
4 people. One of the rooms has a kingsize bed, a TV and a table, and a fire
pole that gives guests the chance to slide
to the ground floor as firefighters do.
There is also a sauna, bathrooms and a
decorated corner with a private seating
area, while there is a small space at the
back of the truck for children’s play.
Venturing outside there is a decked
patio, with seating area. Perfect for al
fresco dining and lazing evening star
gazing, across the spectacular Blencathra fells, as described by the Daily Mail.
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10

THE

MANCHESTER
UNITED
the Red
Devils

This is surprising, isn’t it? Yes,
although Barcelona and Real
Madrid have overtaken the oldest
club in the world since 2005,
according to popular and media
indicators, rather Manchester
United remains - in figures and
data - the first in terms of total
sales revenues of tickets, shirts,
sponsorship contracts and media
follow-up. MU leads the list of
clubs in terms of followers on
social media with 91 million
followers; 73 million on Facebook
and 18 million on Twitter, (a
number lower than Real Madrid
and Barcelona’s figures, but
the media attributed the reason
for the presence of Messi and
Ronaldo; before moving the second
Juventus, in both teams).
MU also has %52 of Premier
League’s viewership of all clubs,
and its shirts have sold 1.5 million
shirts annually for the last five
years; an increase of %30 more
than its nearest rivals; Barcelona
and Real Madrid.
MU has signed two sponsorship
agreements with Adidas (worth £
75 million a year), and Chevrolet
(£ 53 million a year), besides some
countless international deals.
BBC reported that although the
most competitive teams with
Manchester United have recognized
its fans around the world, but
the club’s announcement that its
fans have reached almost 659
million people (out of a total of
5 billion fans around the world)
remains questionable, but this
is not just a figure that comes
out of nowhere, as Manchester
United has used Kantar: the
world’s leading research, data
and insight companies around the
world.
Among the most famous fans of the
Red Devils are Enrique Iglesias,
Megan Fox, Adele, Eva Longoria,
Rachel Reilly, Mike Tyson and
Jamaican sprinter Usain Bolt.
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MOST FAMOUS FOOTBALL CLUBS
Its budgets exceeded some countries’
incomes, and its fans are hundreds of
millions

،مانشستر يونايتد
الشياطين الحمر
 غير أن إعالن،أرجاء العالم
النادي بأن مشجعيه بلغوا
 مليون مشجع من659 نحو
إجمالي خمسة مليارات
 مازال،مشجع حول العالم
 إال أن هذا.مبعث شك
اإلعالن ليس مجرد رقم ينبع
 فقد دأب نادي،من فراغ
مانشستر يونايتد على
)االستعانة بشركة (كانتار
لبحوث السوق من أجل إجراء
مسوحات في شتى أرجاء
.العالم
ومن مشاهير مشجعي
الشياطين الحمر نذكر أنريكي
، ميجان فوكس،أغليسياس
 رايتشل، إيفا لونجريا،آديل
 والعداء، مايك تايسون،ريلي
الجامايكي الشهير أوسين
.بولت

ميسي ورونالدو قبل أن ينتقل
 كما يستحوذ.)إلى يوفينتوس
52% اليونايتد على نسبة
من مشاهدات الدوري الممتاز
 أما مبيعات،بين جميع األندية
قمصانه فقد باع النادي
بمعدل مليون ونصف من
القمصان سنوياً آخر خمسة
 عن30%  أي بزيادة.أعوام
 برشلونة ولاير،أقرب منافسيه
.مدريد
وأبرم اليونايتد صفقة رعاية مع
 مليون جنيه75  بقيمةadidas
استرليني سنوياً ومع شركة
 مليون جنيه53 شفروليه تبلغ
 وعدد ال،ًاسترليني سنويا
.يحصى من الصفقات الدولية
 أنهbbc وقد ذكرت الـ
حتى أشد الفرق منافسة
لمانشستر يونايتد تقر بوجود
مشجعين للنادي في شتى

هذا مفاجئ أليس كذلك؟
 فعلى الرغم من أن،نعم
ناديي برشلونة ولاير مدريد
تجاوزا أعرق نادٍ في العالم
 حسب2005 منذ العام
المؤشرات الشعبية واإلعالمية
إال أن نادي مانشستر يونايتد
في األرقام والمعطيات ما
زال األول من حيث مجمل
األرقام من مبيعات التذاكر
والقمصان وعقود الرعايات
والمتابعة اإلعالمية إذ يتربع
الشياطين الحمر على رأس
قائمة النوادي من حيث
المتابعة على وسائل التواصل
، مليون متابع91 االجتماعي بـ
 مليون على الفيسبوك73
 (وهو، مليون على تويتر18و
رقم أقل من أرقام لاير مدريد
وبرشلونة إال أن وسائل
اإلعالم أرجعت السبب لوجود

The charming ball is the
world’s most popular, dynamic
and inspiring game. It is
football that captures adults
and young people, filmmakers
and media professionals,
artisans and workers, writers
and painters, all of them
with no clear exceptions. This
game has caught our eyes and
feelings to bring our cries and
enthusiasm fed by players and
their inveterate teams, which
is now an integral part of our
daily lives we encounter in
the streets, advertisements,
media means, on T-shirts,
notebooks and traffic lights.
Someone is a Liverpool’s
fan; the other is Barcelona’s.
Another one is following Real
Madrid’s matches across the
TV channels, while his friend
is after Juventus’s team and
latest news.
This report attempts to reveal
the most popular clubs in
the world, considering their
histories and glories! It is a
very tough task, as we will

not absolutely agree on what
is published here!
This is because the major
statisticians and investigative
journalists have not brought
us a single list of the oldest
and most 10 famous clubs
in the world, due to many
considerations such as
football fanaticism and the
minor differences between
major clubs in achievements
and figures, and the rapid
changes of their indicators.
We also have to point out
that our editors in flynas
magazine have adopted
certified lists from major
sports media, in more than
one language, such as
La Gazzetta dello Sport,
L’equipe, Marca, Top Sport
and others, until we have
come to approach our special
list of the most famous ten
football clubs in the world
which have maintained their
history and achievements
and have a huge number of
followers around the world.

وأمجادها بعين االعتبار! المهمة
 حسنٌ؛ لنتفق على..ًصعبة جد ا
أننا لن نتفق قطعاً على ما سوف
نقرأ هنا! ذلك ألن كبرى شركات
اإلحصاء والعاملين في الصحافة
اإلستقصائية لم تتوصل إلى
قائمة واحدة ألعرق وأشهرعشرة
 وذلك إلعتبارات،أندية في العالم
كثيرة كالتعصب الكروي والتقارب
بين النوادي الكبرى في اإلنجازات
واألرقام والتبدالت السريعة
.للمؤشرات
كما ال بد لنا أن نشير إلى أن
محرري مجلة طيران ناس اعتمدوا
قوائم معتمدة من كبرى وسائل
 وبأكثر من،اإلعالم الرياضية
La Gazzetta dello  مثل،لغة
Sport، L’equipe، marca، top
 حتى وصلنا إلى، وغيرهاsport
“مقاربة” لقائمتنا الخاصة ألشهر
عشرة أندية كرة القدم في العالم
حافظت على تاريخها ومنجزاتها
ولديها أرقام كبيرة من المتابعين
.حول العالم

 اللعبة،الساحرة المستديرة
ًة وحضور اً وإلهاما
ً األكثر شعبي
 كرة القدم التي،في العالم
،أسرت الكبار والصغار
،السينمائيين واإلعالميين
 األدباء،الحرفيين والعمال
 الجميع دون،والرسامين
 تلك اللعبة.استثناءات واضحة
خطفت أبصارنا وشهقاتنا
وحماسنا بفعل العبيها
ومنتخباتها وفرقها العريقة
ًالتي أصبحت اليوم جزء ا
ال يتجزأ من حياتنا اليومية
نصادفها في الشوارع
واإلعالنات ووسائل اإلعالم
وعلى القمصان والدفاتر
.وإشارات المرور
هذا يشجع ليفربول وذاك يشجع
 آخر يالحق لاير مدريد،برشلونة
من قناة إلى قناة وصديقه يتابع
.يوفنتوس وآخر أخباره
في هذا التقرير محاولة للكشف
عن أكثر النوادي شعبيةً في
العالم مع النظر إلى تاريخها
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BARCEL
WE ARE
U N B E AT A B L E !

On October 22, 1899,
the Swiss Joan Gamper
published a newspaper
advertisement to establish
a football club. A number
of old players responded
to him and founded the
club, which became the
world’s football mania
today and held the title of
“Dream Team”. It is the
charming team all over the
Spanish and European
stadiums for the last ten
years, after winning the
Champions League 3 times
“with a total of 5 titles as
a European Champion”,
and almost dominating
the Spanish La Liga,
and completed the second
trilogy be winning the
Champions League, La
Liga, Copa del Rey, the
Club World Cup and the
UEFA Super Cup.
It has been reported that
the team’s superiority
is due to its offensive
attacking supremacy in
recent years, to become
the most popular and
respected team in the
world, with Messi, Suarez
and Neymar (before
moving).
According to social media,
Barcelona is followed by
more than 130 million
fans, 102 million on
Facebook and 29 million
on Twitter.
The team’s shirt sales in
2015 were amounted to
more than one million
and two hundred
thousand shirts. The
Japanese e-commerce
giant Rakuten sponsors
the club for € 58 million
a year. Nike sponsorship
deal with the team is worth
€105 million annually.
With the legendary
Argentinian Lionel Messi,
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the team has had huge
contracts and enormous
ratings that have raised
its popularity and budget
compared to the other
teams.
“Blue and claret blowing
in the wind, one valiant
cry, and we have shown,
we have shown, that no
one can ever break us”
says Barcelona’s anthem.
This anthem is echoed by
fans all over the world.
Among the most famous
fans are Mohammed
Abdo, Arnold
Schwarzenegger, Bill
Gates, Magic Johnson,
Nancy Ajram, Ghada
Abdel-Razek and Shakira
(of course)!

شركة “راكوتين” اليابانية
 مليون يورو في58 مقابل
 كما تبلغ صفقة رعاية،العام
105 نايكي مع الفريق
 ومع.ًمليون يورو سنويا
وجود الالعب األرجنتيني
األسطوري ليونيل ميسي
حظي الفريق بعقود وحجم
مشاهدات هائلة رفعت
من شعبيته وميزانيته بين
.الفرق
:يقول نشيد برشلونة
“صرخة البلوجارنا تشق
 ال أحد: ها قد أثبتنا..الرياح
قادر على هزيمتنا” هذا
النشيد الحماسي الذي
يردده مشجعو الفريق في
.كل أنحاء األرض
ومن أشهر مشجعي
 أرنولد،الفريق محمد عبده
، بيل جيتس،شوارزنغر
 نانسي،ماجيك جونسون
 غادة عبدالرازق،عجرم
!وشاكيرا بالطبع

NA
 أكتوبر من العام22 في
 وضع السويسري خوان1899
غامبر إعالناً في الصحف عن
رغبته بتأسيس نادي كرة
 فاستجاب له عدد من،قدم
الالعبين القدامى وأسسوا
هذا النادي الذي أصبح اليوم
هوس كرة القدم في العالم
،”وحمل لقب “فريق األحالم
وتسيد الساحة األوروبية
واإلسبانية آخر عشرة أعوام
3 بعدما فاز بدوري األبطال
مرات “ليصير عدد ألقابه كبطل
” وسيطر على الدوري5 أوروبا
 كما أكمل،ًاإلسباني تقريبا
ثالثيته الثانية عندما فاز بلقب
دوري أبطال أوروبا والليجا
وكأسا ديل ري إلى جانب
كأس العالم لألندية وكأس
 وقد أفادت.UEFAالسوبر
التقارير أن تفوق الفريق يعود
إلى قوته الهجومية الضاربة
 بوجود،في السنوات األخيرة
ميسي وسواريز ونيمار“قبل
أن ينتقل” ليصبح الفريق األكثر
شعبية واحتراماً في جميع
.أنحاء العالم
وبحسب وسائل التواصل
 يتابع برشلونة،االجتماعي
، مليون متابع130 أكثر من
 مليون منهم على102
29 الفيس بوك بينما يتابعه
 وبلغت.مليون على تويتر
مبيعات قمصان الفريق
 ما يزيد عن2015 في عام
،مليون ومئتي ألف قميص
وترعى قمصان النادي

REAL
MADRID

THE GLOBAL CUPS’ KINGS

It is common, either to know or love Real Madrid; but
the fans of its traditional rival Barcelona are normally
excluded!
The number of the team’s followers on social media is
more than 140 million; 109 million on Facebook and 31
million on Twitter.
Regarding TV viewership, the Royal team is in control
of the Spanish league together with Barcelona. Its shirts’
sales are averaged of almost one million shirts a year.
Real Madrid has signed a sponsorship agreement with
Adidas (€ 34 million a year), Fly Emirates (€ 20 million a
year) and many other sponsorship deals.
Real Madrid is a unique club with a very rich history,
having won 88 titles including 26 continental titles and
most Spanish titles in Spain so far.
Around the world, the Royal has hundreds of fans among
celebrities, including Jennifer Lopez, Rafael Nadal,
Russell Crowe, Antonio Banderas, Penelope Cruz, Julio
Iglesias, Tom Cruise, Jackie Chan, Elissa and Hussein
Al-Jasmi.

من نوعه إذ يتمتع بتاريخ في
 بعد أن فاز،منتهى الغنى
 لقب26  لقب ًا من بينها88 بـ
قارّي وألقاب معظم الدوري
األسباني في إسبانيا حتى
.اللحظة
يشجع الملكي حول
العالم مئات المشاهير من
 رافاييل، جينفر لوبيز:بينهم
 انطونيو، راسل كرو،نادال
، بينلوب كروز،باندرياس
، توم كروز،خوليو إيغليزياس
 أليسا وحسين،جاكي شان
.الجسمي

“Real Madrid has
won 88 titles
including 26
continental titles
and most Spanish
titles in Spain so
far.”

ومن ال يعرف لاير مدريد
 السؤال،أو ال يحبه؟
بطبيعة الحال غير موجه
لمشجعي برشلونة
غريمه التقليدي! فقد
بلغ عدد متابعي الفريق
على وسائل التواصل
140 االجتماعي أكثر من
109 مليون متابعاً منهم
مليوناً على الفيس بوك
. مليوناً على تويتر31و
،أما مشاهدات التلفزيون
فيسيطر الملكي
على مشاهدة الدوري
اإلسباني جنباً إلى جنب
 بينما بلغت.مع برشلونة
مبيعات قمصان الفريق
في المتوسطحوالي
.مليون قميصاً في السنة
ولدى لاير مدريد صفقة
 بلغتAdidas رعاية مع
 مليون يورو في العام34
FlyEmir� إلى جانب رعاي ة
 مليون20  التي تبلغates
يورو في العام والعديد من
.صفقات الرعاية األخرى
لاير مدريد هو نادٍ فريد
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ARSEN L

THE
GUNNERS
IN
THE
PLAYGROUND!

Arsenal was founded
by railroad workers
to catch the attention
of the gentlemen
and princes, and a
royal order called it
“Woolwich Arsenal”
referred to its city of
North London, but
the fans deleted the
first word and kept
the second; Arsenal,
to become one of the
oldest and major clubs
in the world.
For those who ask why
the English Premier
League is strong, the
answer may be: the
historic antagonisms
between clubs in
the same region,
including Arsenal’s
hostility with its
neighbor and rival;
Tottenham Hotspur;
when Tottenham
regained the property
of a stadium owned
previously by Arsenal.
After moving from
the original stadium,
Arsenal changed the
direction of its logo
cannon from left to
right, towards the
rival’s stadium!
The number of
Arsenal fans on
Facebook is 38
million, while Twitter
is close to 14 million.
It also has a huge
television viewership
close to Manchester
United. It sold
850,000 shirts in
2015.
Arsenal got an annual
deal of £ 30 million
sponsorship with
Puma, and a similar
deal with FlyEmirates
(including the rights
to name the stadium).
Famous fans include
Kevin Costner, Prince
Harry, Fidel Castro,
Demi Moore, Michael
Moore, Spike Lee,
Mike Geiger and
Queen Elizabeth II of
the United Kingdom.
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“Arsenal’s
fans include Kevin
Costner, Prince
Harry, Fidel Castro,
Spike Lee, Mike
Geiger and Queen
Elizabeth II.

تأسس نادي أرسنال على
يد عمال سكة الحديد ليلفت
له أنظار السادة واألمراء
ويتحول بأمر ملكي ليصبح
”اسمه “ويلوتش أرسنال
نسبة إلى مدينته شمال
لندن إال أن الجماهير حذفت
المقطع األول وأبقت على
”كلمة أرسنال “الترسانة
ليصبح اليوم أحد أعرق وأكبر
.األندية في العالم
ولمن يسأل عن سبب قوة
 فقد،الدوري اإلنجليزي
 العداوات:تكون اإلجابة هي
التاريخية بين األندية التي
،تنتشر في المنطقة الواحدة
ومن ذلك عداوة أرسنال
مع جاره وغريمه التقليدي
توتنهام هوتسبيرز بسبب
استاد كان يملكه النادي
 األمر.وعادت ملكيته لتوتنهام
الذي جعل األرسنال بعد
انتقاله من ملعبه األصلي
يغير وجهة مدفعه على
الشعار الخاص به من اليسار
إلى اليمين حيث يقع ملعب
.!غريمه وعدوه
يبلغ عدد مشجعي األرسنال
االجتماعي على الفيس بوك
 مليوناً بينما يقاربون على38
 كما. مليون14 تويتر من
يحظى بنسبة مشاهدات
تلفزيونية هائلة تقترب
من مشاهدات مانشستر
 ألف850  بينما باع،يونايتد
.2015 قميص عام
وعقد األرسنال صفقة رعاية
 مليون جنيه استرليني30بـ
 سنوياً ومثلهاPuma مع
 السنةFlyEmirates مع
(بما في ذلك حقوق تسمية
.)االستاد
ومن مشاهير مشجعي
، كيفن كوستنر،الفريق
، فيديل كاسترو،األمير هاري
، مايكل مور،ديمي مور
، مايك جيجر،سبايك لي
إلى جانب الملكة أليزابيث
.الثانية ملكة بريطانيا

CHELSEA

THE ENGLISH LION!

“A blue lion rampant holding a
golden crozier against a white
background” is the symbol
of the noble men in Chelsea,
one of the inner regions of
London and its roses will be
the epitome of Chelsea’s longstanding slogan, which was
established at the beginning of
the last century.
Chelsea was so unstable, until
it returned to glory in the
1980s, and its performance
faded again. Its historical
status was gained again
when Roman Abramovich
took over the club in 2004;
to get Chelsea winning five
titles in the Premier League,
the Champions League, the
European League and a
number of local cups, which
restored his old glory and
raised his popularity that has
died recently.
According to figures, the

long-standing English team is
followed by up 47 million on
Facebook and 12 million on
Twitter. Its shirt sales in 2015,
for example, were up to 900
thousand shirts.
In addition to Adidas
sponsorship of £ 30 million a
year, before going to NIKE’s
sponsorship today, there is also
the Yokohama’s sponsorship
at £ 40 million a year, this is
added to some other Russian
and Asian sponsorship deals.
Among the most famous fans
are Charlize Theron, Emma
Watson, Jeremy Clarkson,
Madonna, Michael Caen,
Brian Adams and former US
President Bill Clinton.

 إحدى،“األسد وبيده الصولجان” رمز نبالء تشيلسي
 إلى جانب ورود المدينة،مناطق لندن الداخلية
ستكون مفردات شعار فريق تشيلسي العريق الذي
 وقد تذبذب تشيلسي،تأسس بداية القرن الماضي
كثيرا حتى عادت إليه أمجاده في الثمانينيات قبل
ًأن يخفت أداؤه ثم يعود إلى مكانته التاريخية مرة
أخرى منذ أن امتلك “رومان أبراموفيتش” أمر النادي
؛ حيث فاز تشيلسي بخمسة ألقاب في2004 عام
الدوري اإلنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري
2004 األوروبي وعدد من الكؤوس المحلية منذ عام
أعادت إليه أمجاده القديمة ورفعت شعبيته التي
.تهاوت في الفترات األخيرة
47 وحسب األرقام يتابع الفريق اإلنجليزي العريق
. مليوناً على تويتر12 مليون متابعاً على الفيس بوك و
 ألف900 ً  مثال2015 وبلغت مبيعات قميص الفريق عام
Adidas  إضافة إلى صفقة الرعاية الخاصة بـ.قميص
 قبل أن،ً مليون جنيه استرليني سنويا30 التي تبلغ
 إلى جانب رعاية إطارات. اليومNIKE تفوز بها شركة
 مليون جنيه استرليني سنوياً هذا غير40 يوكوهاما بـ
.عدد آخر من صفقات الرعاية الروسية واآلسيوية
،ومن أشهر مشجعي الفريق الممثلة تشارليز ثيرون
 مايكل، مادونا، جيرمي كالركسون،إيما واتسون
 والرئيس األمريكي السابق بيل، بريان آدمز،كاين
.كلينتون
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WE ARE WHO WE ARE!

It is Germany’s most winning
team in the history of German
Bundesliga, starring Franz
Beckenbauer in the seventies.
It has been participating in the
Champions League and the
European Cup since then, as a
real competitor, known as the
stubborn team, the machine
team that made their motto
“We are who we are”. Those
“we” have 16 values included,
such as: we respect, we are
football, we are self-confidence,
we are family, and we are joy...
Bayern has 3202 official fan
clubs worldwide and ranks
fifth in terms of the richest
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teams in the world with
revenues of £ 474 million in
2015-2014, followed by 49
million on Facebook and 4.5
million on Twitter.
Bayern has business
partnerships with many
international companies such
as Samsung, Coca-Cola,
Siemens and Adidas; a stake
holder of the club’s group,
similar to Audi, and Deutsche
Telekom, which puts its logo
on team shirt.
Bayern’s VIP fans are Steffi
Graf, Boris Becker, Pope
Benedict XVI and Michael
Schumacher.

مثل سامسونج وكوكا كوال
وسيمنز وأديداس التي تمتلك
حصة من أسهم الفريق ومثلها
 وشركة اتصاالت دوتش،”“أودي
تيليكوم التي تضع شعارها
.على قمصان الفريق
،من أهم مشجعي البايرن
شتيفي جراف وبوريس بيكر
والبابا بنيديكتوس السادس
.عشر ومايكل شوماخر

“Bayern Munich
has 3202 official
fan clubs worldwide
and ranks fifth in
terms of the richest
teams in the world.

إنه الفريق األلماني األكثر
فوزاً في تاريخ الكرة
 سطع نجمه،األلمانية
في السبعينيات مع فرانز
بيكنباور ولم ينقطع عن
دوري األبطال وكأس أوروبا
حتى يومنا هذا كمنافس
، يحسب له ألف حساب
 وفريق،يلقب بالفريق العنيد
الماكينات الذي اتخذ شعار
“ميا سان ميا” في األلمانية
 تلك.أو “هكذا نحن” بالعربية
ً قيمة16 الـ”نحن” التي تضم
 نحن: مثل،من القيم تحتها
، نحن كرة القدم،االحترام
 نحن،نحن الثقة بالنفس
... نحن الفرح،عائلة
3202 للبايرن حول العالم
نادياً رسمياً للمعجبين
كما أنه يأتي في الترتيب
الخامس من حيث الفرق
األغنى في العالم إذ بلغت
 مليون يورو في474 إيراداته
 بينما،2015 2014- موسم
49 يتابعه على الفيس بوك
 مليون4.5مليون متابعاً و
.متابعاً على تويتر
للبايرن شراكات تجارية مع
العديد من الشركات العالمية

LIVERPOOL

THE REDS, THE LEGENDARY BIRD
“When you walk through a
storm, Hold your head up high
And don’t be afraid of the
dark, At the end of a storm,
There’s a golden sky, And the
sweet silver song of a lark;
Walk on, walk on, With hope
in your heart, And you’ll
never walk alone”, says the
Liverpool’s song chanted by its
fans before every game. It is
one of the most popular clubs
in the world, which
was founded after a dispute
between Everton management
and John Houlding, who
used to rent Everton his own
land. Later, this landlord
established one of the world’s
most prestigious clubs with fan
clubs spread in more than 50
countries globally, especially
in Australia, Asia and North
America.
“The club represents the classic
English football that the world
loves”, a sports critic says.
The story of the club’s enmity
with Manchester United has
taken a legendary turn because
of ancient hatred between
the two neighboring cities;
as 200 years ago Manchester
City decided to dig a canal to
bring the sea water, causing a
great damage to the booming
Liverpool then.
Liverpool has a popular base
on social media, followed by
32 million on Facebook and 11
million on Twitter. The club
has not announced its deals
and commercial partnerships
but it is one of the richest clubs
in the world especially today
with the presence of the great
Egyptian player Mohammed
Salah.
Liverpool fans include
Nelson Mandela, Brad Pitt,
Angelina Jolie, William
Nison, Samuel Gascon, and
Daniel Craig; the new Ian
Fleming’s British secret agent
character James Bond

يحظى ليفربول بقاعدة شعبية كبيرة
على وسائل التواصل االجتماعي
 مليون متابعاً على32 إذ يتابعه نحو
 مليون متابعاً على11الفيس بوك و
 ولم يعلن النادي عن صفقاته.التويتر
وشراكاته التجارية إال أنه يصنف من
أغنى األندية في العالم خاصة اليوم
مع وجود الالعب المصري الكبير
.محمد صالح
ويذكر أنه من مشاهير مشجعي
 براد، نيلسون مانديال:فريق ليفربول
، وليام نيسون، أنجيلنا جولي،بيت
 إلى جانب العميل،صامويل جاسكون
. دانيل كريج007

قاعدة جماهيرية مع أندية للمعجبين
في أكثر من خمسين دولة حول
العالم وخاصة في أستراليا وآسيا
 وذلك ألنه يمثل،وأمريكا الشمالية
الكرة اإلنجليزية الكالسيكية التي
يحبها العالم بحسب وصف “رومان
 كما أن قصة.دول” الناقد الرياضي
عداوته مع مانشستر يونايتد أخذت
منحىً أسطورياً بسبب العداوة بين
 وذلك،ًالمدينتين الجارتين قديما
بعد أن قررت مدينة مانشستر منذ
مئتي عام شق قناة ليصل إليها ماء
البحر مما تسبب بضرر بالغ لليفربول
.المزدهرة آنذاك

ِ“عندما تسير عبر العاصفة أبق
..رأسك مرفوعاً وال تخْشَ الظالم
ٌعند نهاية العاصفة توجد سماء
 لن تمشي،ذهبية وتغريد قبرّة فضية
”ً لن تمشي وحدك أبدا..ًوحدك أبدا
هكذا تقول أغنية جماهير ليفربول
التي يهتفون بها أول كل مباراة
 إنه. You’ll Never Walk Alone
،أحد أكثر األندية شعبية في العالم
ذلك النادي الذي تأسس إثر خالف
بين إدارة نادي إيفرتون والسيد
جون هولدينغ الذي كان يؤجر أرضه
إليفرتون قبل أن يؤسس أحد أهم
وأعرق األندية في العالم ويصبح له
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JUVENTUS
AN ANCIENT
ITALIAN
OPERA

Juventus is still the most
successful Italian team
and the striking strength
of Italians in Europe and
the world, as well. Despite
many problems the team
faced and forced it to play
in Serie B, it has been on
the list of the most popular
clubs in Italy and the
world, keeping its status
as one of the oldest clubs
and most winning of local,
European and international championships.
in addition to have some
of the greatest football
players throughout its
history, such as Michel
Platini, Buniac Conti,
Del Piero, Zidane and
today’s Ronaldo, who
raised the team’s shares
from the first day to more
than 30%, and increased
the number of the team’s

followers on Instagram to
20 million.
The number of Juventus’s
fans on Facebook is 36
million, while Twitter
has a follow-up number of
6.3 million only. In Italy
alone, it is has more than
12 million fans, equivalent
to 32% of the total fans,
while there are more than
40 authorized intentional
associations for Juventus.
Among Juventus’s most
famous are: the opera
singer Pavarotti, former
French President François
Mitterrand, the last Soviet
Union’s President; Mikhail
Gorbachev , Carla Bruni,
Tunisian player Tariq
Diab and Egyptian singer
Amr Diab.

. مليون20 االنستغرام إلى
يبلغ عدد مشجعي
اليوفنتوس في الفيس بوك
 مليوناً أما على تويتر36
6.3 فيبلغ عدد متابعيه
 وفي.مليون متابع فقط
إيطاليا وحدها يشجعه
 مليون مشجع12 أكثر من
 من32% أي بما يعادل
 بينما له في،المشجعين
 رابطة40 العالم أكثر من
.متعمدة كمشجعين لليوفي
ومن أشهر مشجعي
 بافاروتي مغني:اليوفي
 والرئيس الفرنسي،األوبرا
األسبق فراسنوا ميران وآخر
رئيس لالتحاد السوفياتي
ميخائيل جورباتشوف وكارال
بروني والالعب التونسي
طارق ذياب والمغني
.المصري عمرو دياب

ما يزال يوفنتوس الفريق
اإليطالي األكثر نجاحاً وما
يزال قوة اإليطاليين الضاربة
 وعلى،في أوروبا والعالم
الرغم من مشاكل كثيرة
حصلت للفريق وهبوطه
 فقد ظل علىB للدرجة
قائمة النوادي األكثر شعبية
 وذلك،في إيطاليا والعالم
ألنه من أقدم نوادي الكرة
وأكثرها حصداً للبطوالت
،المحلية واألوروبية والعالمية
إضافة إلى مرور كبار العبي
كرة القدم عبر التاريخ على
 مثل ميشيل،صفوف الفريق
بالتيني وبونياك وبعدهم
كونتي وديل بييرو وزيدان
واليوم رونالدو الذي رفع
أسهم الفريق منذ أول يوم
 ورفع.30% إلى أكثر من
عدد متابعي الفريق على

“Today’s Ronaldo
increased the
number of the
team’s followers
on Instagram to 20
million.
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THE ITALIAN MADNESS, FLAMES AND HORROR

Although the AC Milan
team has fallen back
in recent years, its long
history has spurred it
on the list of the most
attractive teams in the
world.
It has 18 European
and world titles equal
to Boca Juniors, AC
Milan has 7 Champions
League titles, less
than Real Madrid
with six times. It won
FIFA World Cups,
previously known as the
Intercontinental Cup,
4 times, the European
Super Cup 5 times, and
became the European
Cup Winners’ Cup
winner twice, making
its total continental
championships 18. It
also has sponsorship
deals with Puma, Opel,
Bowen and Emirates.
The Milan team might
have its popularity
from the many events
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and unrest of its career,
which started in 1899.
A sport critic said: “It
is a crazy team in every
sense of the word. It may
come down to the second
division in a season and
win all the tournaments
in the next season; I
consider it as an Italian
symbol rather than a
football team.” It is true,
and Silvio Berlusconi,
who has served as Prime
Minister of Italy in four
governments once said:
“I will make the world
define Italy as the state
of Milan club.”
Among the celebrities
who are fond of the red
black team; “representing
flames and horror”, there
are Giorgio Armani,
Kobe Bryant, Brazilian
Formula One driver
Felipe Massa and singer
Miley Cyrus.

BOCA JUNIORS

MILAN

HALF PLUS
ONE!

 ويصح به،1899 بدأت
 “هو فريق:قول أحد النقاد
،مجنون بكل معنى الكلمة
قد ينزل إلى الدرجة الثانية
في موسم ويحصد كل
البطوالت في الموسم
 لهذا يراهن عليه،التالي
اإليطاليون الذين يرون فيه
رمزاً إيطالياً أكثر مما يرون
.”فيه فريقاً لكرة القدم
بلى؛ ألم يقل برلسكوني
 “سأجعل العالم يعرف:ًيوما
إيطاليا على أنها بلد نادي
.”الميالن
ومن المشاهير المعجبين
بالفريق األحمر واألسود
اللذين يمثالن “اللهب
 جورجيو أرماني:”والرعب
وكوبي براينت وسائق
الفورموال البرازيلي فيليبي
ماسا والمغنية مايلي
.سايرس

على الرغم من تراجع
الفريق اإليطالي “ايه سي
ميالن” في السنوات
األخيرة إال أن تاريخه العريق
يشفع له ويبقيه على
قائمة الفرق األكثر جاذبية
 فهو صاحب،في العالم
 لقباً أوروبياً وعلى18الـ
مستوى العالم متساوياً مع
 حيث حقق،”“بوكا جونيورز
الميالن لقب دوري أبطال
 متأخراً عن، مرات7 أوروبا
لاير مدريد بستة ألقاب وفاز
،بلقب كأس العالم لألندية
ًأو كما كان يُسمّى قديما
4 ،”“كأس اإلنتركونتيننتال
 كما فاز أيضاً بلقب، مرات
5 كأس السوبر األوروبي
 بينما فاز مرتين بلقب،مرات
كأس االتحاد األوروبي
،لألندية أبطال الكؤوس
ليصبح إجمالي بطوالته
 كما لديه. ً بطولة18 القارية
صفقات رعاية مع بوما وأوبل
.وبوين وطيران اإلمارات
ولعل فريق ميالن استمد
شعبيته من األحداث
واالضطرابات الكثيرة التي
مر بها خالل مسيرته التي

In 1905, five Italian
immigrants met in La
Boca in Buenos Aires,
to establish a club in
pink colors, but they
lost that certain color
to a rival in the area,
and Boca Juniors no
longer used this color.
Its members decided
to choose another color,
depending on the color
of the first ship to reach
La Boca port. As the
first ship was from
Sweden, the club took
its colors from Sweden’s
“blue and gold” and
began a series of glories
that have not yet ended.
The team is now one of
the most accomplished
teams in the world.
It won 18 world titles;
equal to AC Milan
(Italy) in the third place
after Real Madrid and
the Egyptian team of
Al-Ahly, according to
the “Player” newspaper,

but this team derives its
prestige and strength
from the figures related to
its crazy unrivaled fans,
who broke the record for
the audience attending
the training sessions
at the La Bombonera
which has been filled
with a crowd of almost
50,000 fans, surpassing
the record of 32,000 fans
attended for the Mexican
Monterrey, according to the
Argentinean daily “Olé”
newspaper.
The Boca Juniors Ultras
members have been an
obsession for the team’s
opponents all over the
world, especially the
traditional rival River
Plate, which has similar
fans who are mad about
football. If River Plate’s
slogan is “The Greatest,”
the Boca Juniors logo is
the club of “half plus one”
(la mitad más uno) of
Argentina’s population.

ملعب “ال بومبونيرا” امتألت
عن آخرها بجماهير البوكا
التي وصل عددها إلى
 ألف مشجع في50نحو
 متخطية،حصة تدريبية
الرقم القياسي المسجل
باسم جماهير مونتيري
 البالغ حوالي،المكسيكي
. ألف مشجع32
لقد شكل التراس بوكا
جونيورز هاجساً لكل
خصوم الفريق في كل
 وخاصةً غريمه،أنحاء العالم
التقليدي ريفربليت الذي
يشابهه في المشجعين
 وإن.والجنون الكروي
:كان شعار ريفربليت هو
“األعظم” فإن شعار بوكا
جونيورز “نصف الدولة زائد
.”واحد

“The
Boca Juniors Ultras
members have been
an obsession for the
team’s opponents all
over the world”

 اجتمع خمسة1905 عام
مهاجرين إيطاليين في
،“البوكا” ببوينس آيريس
ٍوقاموا بتأسيس نادٍ بألوان
زهرية إال أنه خسر اللون
الزهري لغريم له في
المنطقة ولم يعد بوكا
جونيورز يستخدم هذا اللون
فقرر أعضاؤه أن يجعلون
ألوانه من لون أول سفينة
 ولما.تصل إلى ميناء ال بوكا
كانت أول السفن قادمة
 اتخذ النادي،من السويد
ألوانه من علم السويد
“األزرق والذهبي” وبدأ
سلسلة أمجاده التي لم
 إذ،تنته حتى هذه اللحظة
يعد الفريق اليوم من أكثر
.ًالفرق العالمية إنجازا
ً لقباً عالمياً متساويا18فاز بـ
بذلك مع ميالن اإليطالي
في المركز الثالث بعد لاير
مدريد واألهلي المصري
،”بحسب صحيفة “بالير
إال أن هذا الفريق
يستمد هيبته وقوته
من األرقام المتعلقة
بمشجعيه المجانين
الذين يعشقونه بشكل
 فقد،منقطع النظير
حطم هؤالء الجماهير
الرقم القياسي لجمهور
،يحضر تمرينات لفريق
”فقد ذكرت صحيفة “أوليه
 أن مدرجات،األرجنتينية

60

.م2019  يناير06 الرياض

وأوضح طيران ناس أن برنامج
المضيفات والمضيفين الجويين
يهدف إلى استقطاب نحو
 مضيف ومضيفة سعودية300
 الفتاً إلى مراعاة،خالل سنتين
ساعات العمل وتخصيص زي
رسمي للمضيفات السعوديات
يتماشى مع العادات والتقاليد
.السعودية
وحول أبرز الشروط أوضح
طيران ناس أن الحد األدنى
للمتقدمين والمتقدمات
الحصول على شهادة الثانوي
وأن يتناسب الطول والوزن مع
معايير الطيران العالمية وإجادة
التحدث باللغة اإلنجليزية
ة سعودي/وأن يكون المتقدم
 وللمزيد من،الجنسية
االطالع على الشروط يمكن
للمتقدمات والمتقدمين زيارة
.موقع طيران ناس

أعلن طيران ناس عن تخريج
أولى دفعاته من برنامج
،المضيفات السعوديات
استمرارًا لبرامجه في توطين
،وظائف الطيران وتمكين المرأة
حيث كانت أولى رحالتهن
العملية في الشهر الماضي
 معتبراً أن،)2019 (يناير
المضيفات السعوديات سفيرات
بين طيران ناس وضيوفه
المسافرين من أجل سالمتهم
.وراحتهم
ًوتأتي هذه الخطوة حرصا
على تمكين المرأة السعودية
لتمارس دورها الهام في نهضة
،المملكة في مختلف المجاالت
حيث يعد طيران ناس أول ناقل
وطني سعودي يوطن عمل
المرأة السعودية في برنامج
الضيافة الجوية وبرنامج طياري
.المستقبل

EMPOWERING
WOMEN BNYA TTIHOENFAILR SCTA R R I E R :
flynas: SAUDI FEMALE FLIGHT
ATTENDANTS ARE NOW FLYING WITH US

Riyadh, 06 January, 2019

Flynas has announced
that the first batch of
Saudi female flight
attendants of while
the “Flight Attendants”
program have been
graduated as part of
its plan to localize the
aviation sector and
empower Saudi women.
Their first actual flight
was last month (January
2019), being flynas
ambassadors to guests
for their safety and
comfort.
flynas is keen on
empowering Saudi
women to play
their important role
in the Kingdom’s
transformation. Flynas is
the first Saudi national
carrier to empower Saudi
women’s work through
“Flight Attendants”
and the “Future Pilots”
programs.

flynas stated that the
“Future Pilots” program
aims to recruit 300
male and female pilots
over the next 2 years,
considering the working
hours and will allocate a
uniform for Saudi female
flight attendants in line
with the Saudi customs
and traditions.
In terms of the most
important conditions,
flynas stated that the
applicant should be of
Saudi National, fluent in
verbal English, holds a
minimum of a high-school
certificate, and must
match the international
aviation standards in
relation to his/her weight
and height.
For more information
on the terms and
conditions, applicants
and can visit flynas
website.

60 THOUSAND FLIGHTS,

6.6 MILLION PASSENGERS

AS YEARS GO ON,
OURACHIEVEMENTS GROW
Continuing our inspirational success that
began with two aircrafts in 2007, today,
after more than 11 years of hard work
and sincere dedication to provide the
best to our customers, we have become
one of the best low-cost carriers in the
region. It would not have been possible
without God’s grace, the support our wise
government continued to give for our
business and the unlimited confidence of
our customers with every step forward
we take.
Thanks to God, in 2018, flynas has
carried about 6.6 million passengers on
60,000 domestic and international flights.
The increase in the number of passengers
is a result of the increasing number of
flights, with 11 new destinations in line
with flynas’ expansion plans to meet
its passengers’ needs and our strategic
partnership with a number of airlines
such as Jet Airways, Pegasus and Etihad
Airways.
flynas’ domestic flights has carried about
4.3 million passengers, while the total
number of passengers on international
flights exceeded 2.3 million in 2018, ,
which translates the steady growth of
our business and the development of
our previous successes and expansion
plans in the domestic and international
markets.
Once again, flynas’s results and figures
confirm that it continues to be a preferred
option for travel in the Kingdom,
reinforcing our future ambitions to
expand to new destinations, “supported
by your confidence and supported by toplevel national expertise and competencies,
awarded by many deserved prizes.
In recent years, flynas has won the most
important aviation awards; including
the prestigious Skytrax Award twice in
a row (2017 and 2018) and Middle East’s
Leading Low-Cost Airline from the World
Travel Awards for four consecutive years
(2017 ,2016 ,2015, and 2018).
In 2019, flynas will continue with its
expansion strategy, and new destinations
will be launched on a new fleet of 120,
A320neo aircraft purchased from Airbus
for a total value of 32 billion riyals, to be
delivered successively in the following
period.

امتداداً لمسيرة نجاحاتنا التي بدأت
 ها نحن اليوم بعد،2007 بطائرتين عام
ما يزيد عن أحد عشر عاماً من العمل
الدؤوب والتفاني بتقديم األفضل لعمالئنا
أصبحنا من أفضل شركات الطيران
 وما كان.االقتصادي في المنطقة
ليتم ذلك لوال توفيق هللا ومن ثم دعم
حكومتنا الرشيدة المستمر ألعمالنا
وثقة عمالئنا الالمحدودة بكل خطوة
.نخطوها إلى األمام
 بلغ عدد المسافرين على،وبحمد هللا
2018 متن رحالت طيران ناس عام
 في حين بلغ، مليون مسافر6.6 نحو
 ألف رحلة داخلية60 عدد الرحالت
 إذ جاءت نسبة الزيادة في،ودولية
أعداد المسافرين بالتوازي مع زيادة
 وجهة جديدة11 عدد الرحالت وفتح
. تلبيةً الحتياجات المسافرين2018 في
إضافة إلى شراكتنا االستراتيجية التي
تمّت مع عدد من شركات الطيران مثل
” إضافة إلى”بيغاسوس،”“جيت ايروايز
.”وطيران االتحاد
فكان إجمالي عدد المسافرين للوجهات
4.3  نحو2018 الداخلية في عام
مليون مسافر فيما بلغ إجمالي عدد
المسافرين للوجهات الدولية أكثر من
 وهو ما يترجم اطراد، مليون مسافر2.3
نمو أعمالنا وتطور نجاحاتنا السابقة
والخطط التوسعية في السوق الداخلي
.والدولي
 تؤكد نتائج طيران ناس من،ومن جديد
خالل األرقام والمؤشرات استمراره كخيار
 وهو ما يعزز،مفضل للسفر بالمملكة
من طموحاتنا المستقبلية في التوسع
 مدعومين بثقتكم،إلى وجهات جديدة
ومعززين بخبرات وكفاءات وطنية على
 ومتوّجين بالعديد من،أعلى مستوى
.الجوائز المستحقة
فقد حصد طيران ناس في األعوام األخيرة
،أهم الجوائز الممنوحة في قطاع الطيران
ومن ذلك جائزة سكاي تراكس العالمية
2017 ،مرتين على التوالي آخر عامين
 وجائزة أفضل طيران اقتصادي،2018و
في الشرق األوسط من مهرجان جوائز
2015 السفر العالمية ألربعة أعوام متتالية
.2018  و2017  و2016 و
ولن تتوقف مساعي طيران ناس هذا
العام في االستمرار باستراتيجيته
 حيث سيتم افتتاح وجهات،التوسعية
،جديدة على متن أسطول طيران جديد
 طائرة جديدة من طراز120 والذي يتضمن
 تم شراؤها من شركة ايرباص،A320neo
، مليار لاير32 بقيمة إجمالية قدرها
.وستسلّم تباعاً خالل الفترة المقبلة
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HOBBIES
Sport and the world
of technology and
programming
A WISDOM YOU KEEP
Keep the people’s love
you when you leave your
position, as they did
when you started it
YOUR LIFE TURNING
POINT
Living away of home
YOUR IDEAL
Rashidun Caliphs Umar
ibn Al-Khattāb “May
God Regard Him”
YOU IN A WORD
Ambitious

HOBBIES
Swimming, horseback
riding and adventurous
event
A WISDOM YOU KEEP
What you do favor for
yourself do not prefer for
others
YOUR LIFE TURNING
POINT
Insistence and
determination to be
better
YOUR IDEAL
Mother
YOU IN A WORD
Ambitious

HOBBIES
Cooking and fishing
A WISDOM YOU KEEP
The man, who is
afraid of climbing the
mountains, will stay in
pits forever
YOUR LIFE TURNING
POINT
After my father’s death I
realized that dedication
to work and love of
people lead to success
YOUR IDEAL
My father (PUH)
YOU IN A WORD
Responsibility

Senior Manager Ground Operation
Eastern @ Northern Region

 السباحة وركوب:هواياتك
الخيل وأي حدث به خطورة
 ما ال:حكمتك التي ترافقك
تحبه لنفسك ال تحبه لغيرك
المنعطف الذي غيّر
 اإلصرار والعزيمة:حياتك
على أن اكون أفضل
الشخصية الملهمة
 الوالدة:بالنسبة لك
 أنا:من أنت بكلمة واحدة
طموحة

 الطبخ والصيد:هواياتك
:حكمتك التي ترافقك
ومن يتهيّب صعود الجِبال
!يَعش أبد الدهر بين الحُفَر
المنعطف الذي غيّر
 بعد وفاة والدي:حياتك
أيقنت أن التفاني بالعمل
وحب الناس يقودان إلى
.النجاح
الشخصية الملهمة
 والدي:بالنسبة لك
.رحمه هللا
:من أنت بكلمة واحدة
المسؤولية

Tareq Suliman Al Roudhan
Hanan Al Khamis Customer Care Officer

Abdul-Aziz Ahmed Al Zamel Systems and Data Analyst
Samar Abdullah Elissa Project Management Specialist

 الرياضة وعالم:هواياتك
التقنية والبرمجة
:حكمتك التي ترافقك
أعمل على أن يحبك الناس
 كما،عندما تغادر منصبك
.يحبونك عندما تستلمه
المنعطف الذي غيّر
 الغربة:حياتك
الشخصية الملهمة
 عمر بن:بالنسبة لك
”الخطاب “رضي هللا عنه
:من أنت بكلمة واحدة
طموح

. السباحة – الزومبا:هواياتك
:حكمتك التي ترافقك
 “أن:ما قاله كونفوشيوس
تتحلى باإلرادة للفوز والرغبة
في النجاح والدافع لتصل إلى
أقصى ما يمكن أن تبذله هذه
هي المفاتيح التي ستفتح
.”باب تحقيق التفوق الذاتي
المنعطف الذي غيّر
.  وفاة والدي:حياتك
الشخصية الملهمة
 نلتمس اإللهام:بالنسبة لك
من قائدنا األمير محمد بن
سلمان آل سعود “قائد
.”استثنائي
:من أنت بكلمة واحدة
الطموح

HOBBIES
Swimming and Zumba
fitness
A WISDOM YOU KEEP
A saying by Confucius:
The will to win,
the desire to succeed,
the urge to reach your
full potential... these
are the keys that will
unlock the door to
personal excellence.
YOUR LIFE TURNING
POINT
My father’s death
YOUR IDEAL
We seek inspiration
from our leaders, Crown
Prince Muhammad bin
Salman Al Saud is as an
exceptional leader.
YOU IN A WORD
Ambition

Traveling..
A Cognitive
Gateway!
On hearing the traveling vocabulary
words of travel, or traveler; or
recalling and watching the airport’s
scenes, we subsequently remember
Imam Shafi’I’s verses on the
advantages of travel:
“Leave the home, seek the glory,
And travel to find its five benefits;
Entertainment, a payment for living,
Science, literature and a great
company…”
They are truly eternal verses to
sum up the benefits of traveling
paraphrased in beautiful poetic lines
suitable for all times, cultures and
places...
The benefits of temporary distancing
have their unchanged wisdom
through the years and generations.

If we look at the entertaining relieve,
it is only traveling that can get us
rid of the life pressures rested deep
in our souls, to slow our bodies’
vitality and weaken their activeness,
or worse; by stopping their move
forward. In travel, we carry out extra
luggage of tiring, and return back
carrying extra luggage of happiness,
free of charge, making travel our
best fuel for marching forward with a
privileged, stable and successful life.

24gayrimenkulkurumsal

24gayrimenkul

w w w.prestige24.com.tr

A payment for living has continuously

00905312377133

00905330666180 للتواصل واالستعالم

been main source that feeds the
economic recovery, both for individual
or society levels. It began with
trading journeys on the back of desert
ships, horses, up to the seats of
aircrafts whose tables are currently
witnessing singing contracts and

deals of livelihood for the benefit of
people, communities, and society as
a whole

WRITTEN BY: TAGHREED AL TASAN

 تغريد الطاسان. د:بقلم

Science and literature are sought

to be reasons of glory, in addition, a
scholarship abroad has more than
getting knowledge, by the openness of
minds to other cultures makes them
flexible in making positive changes
in their mother societies, while often
retaining their original identity,
making them constantly in contact
with the developments of global
change and avoiding them falling in
isolation…

As for our best companion, if it is
available, it is a precious gift that
brings the hearts closer with closer
bonds of friendship between people.
In exile, the masks are revealed
and we differentiate the real friend
from the false one, the honest
from the hypocritical person, and
elite personalities from degraded
characters.
Therefore, it is not true that travel is
just luxury, or it is not more than a
social relevance, rather, it became a
life necessity connected with a lot of
its benefits. This is the reason of the
competition between the airlines and
tourist offices in the prices of tickets,
hotel services and travel accessories.
Thanks God, the travel offers have
become well suited to match the
different needs of all travelers. So, no
one is deprived of the many uses of
travel and its benefits.

لكسب عيش ينتفع منه الفرد
والجماعة والمجتمع ككل
 الذين يطلب-  العلـــم واآلدابمنهما العُلى نجد كثيراً منها في
االبتعاث بفوائده الكثيرة فباإلضافة
 كانفتاح..إلى تغذية المدارك بالعلم
العقول على الثقافات األخرى مما
يجعلها مرنة في إحداث التغيرات
اإليجابية في مجتمعاتها األم مع
االحتفاظ غالبا بهويتها األصلية ما
يجعلها بتواصل دائم مع مستجدات
..التغير العالمي ويجنبها االنعزال
 إن توفرت-  صحـــــبة الماجد- أما
فهي خير أُنس يقرب القلوب ويشد
 ففي..من مواثيق الود بين البشر
الغربة تتكشف األقنعة ونعرف
 والصادق.. الصديق من المتصيدق
.. والراقي من المنحط..من المنافق
لذلك يخطئ من يظن أن السفر
رفاهية أو وجاهة اجتماعية فقط
 ألنه أصبح ضرورة حياة ترتبط..
 ولذلك أصبحنا.. بكثير من منافعها
نرى التنافس بين شركات الطيران
والمكاتب السياحية في أسعار
التذاكر وخدمات الفنادق وملحقات
 ومن فضل هللا أصبحت..السفر
العروض المقدمة تُفصل بمقاسات
قدرات الناس المختلفة كي ال
يحرم أحد من فوائد السفر الكثيرة
.ومنافعه

 سفر أو- ما أن نسمع كلمة
 وما أن تلوح في األذهان،- مسافر
أو تصافح األعين مالمح المطارات
حتى تمر بذاكرتنا أبيات
:اإلمام الشافعي في فوائد السفر
تغرب عن األوطان في طلب العلى
..وسافر ففي األسفار خمس فوائد
تفريج هم واكتساب معيـــشة
..وعلـــم وآداب وصحـــــبة ماجد
هي فعال أبيات خالدة وضعت فوائد
السفر داخل إطار شعري جميل
.. صالح لكل زمان وثقافة ومكان
فوائد الغربة المؤقتة تتحدث عبر
السنوات واألجيال بدون أن تتغير
 فليس-  تفريج الهم- فلو نظرنا إلى
كالسفر دواء نتخلص به مما علق
بأرواحنا من ترسبات ضغوط الحياة
التي ترهق األنفس وبالتالي تبطئ
من حيوية األبدان وتضعف نشاطها
 فنحن،أو في أسوأ الحاالت تعطله
في السفر نذهب بحقائب كثيرة
من تعب ونعود منه بأوزان زائدة من
..فرح مجاني ال رسوم مادية عليه
هو وقودنا األنسب لحياة كلها تميز
.. واستقرار ونجاحات
 كان وما زال-  اكتساب المعيـــشةهو الشريان الرئيس الذي يغذي
االنتعاش االقتصادي سواء على
 ابتداء..مستوى الفرد أو المجتمع
من رحالت التجارة على أسنمة
سفن الصحراء وظهور الخيول
وصوال ً إلى مقاعد الطائرات التي
على طاوالتها تصاغ عقود وصفقات
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Al -Ula

01

Winter at
Tantora brings
Ula back to the
tourism stage

T

he governorate
of Al-Ula, a
region in Medina,
has too many
tourist attractions,
such as Mada’in
Saleh; Saudi
Arabia’s first World
Heritage Site listed
in 2008. It is a
wonderful tourist
destination for its
unique and varied
monuments. It was
the homeland of
the BC kingdom of
Thamudians, and
then the Lihyanite
and Nabatean
Kingdoms to
constitute the
kingdom’s
southernmost and
largest settlement
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after Petra. The
city of “Al-Hijr”
(“The Stoneland”
or “The Rocky
Place”) or Mada’in
Saleh has a
large number of
inscriptions and
drawings and the
most important
features of AlSanea Palace, the
Elephant Rock,
The Girl’s Palace,
the unique palace
and the Athleb
Mountain. It has
been visited by
many ancient and
modern travelers,
and described by
Arthur Miegel, the
German traveler as
“an architectural

masterpiece and
an archaeological
treasure in the
heart of the
desert.” As we
write this report,
its festival;
Tantoura Winter,
will be going on
until February
9, with the
participation
of world highprofile political
figures, with Arab
celebrities and
artists, such as
Majida el-Roumi,
Mohammed Abdu,
Andrea Bocelli and
Yanni.

زار العُال وكتب فيها العديد
من الرحالة القدامى
 ويصفها آرثر،والمعاصرين
 الرحالة األلماني،ميجل
بأنها “تحفة معمارية وكنز
.”أثري في وسط الصحراء
وقد شهدت المنطقة نقلة
 ومع كتابة،سياحية كبيرة
هذه السطور يستمر
”مهرجان “شتاء طنطورة
 فبراير بتقديم9 حتى
،فعاليات بمنتهى الجمال
وبحضور كبير من األسماء
السياسية الرفيعة من
كل أنحاء العالم ومشاهير
وفناني الوطن العربي
ً بحفالت شهدت إقباال
 مثل ماجدة الرومي،ًكبيرا
ومحمد عبده وأندريا
.بوتشيللي وياني

تزخر محافظة العُال التابعة
لمنطقة المدينة المنورة
بأماكن تستحق الزيارة
 مثل مدائن،وشد الرحال
صالح التي تعد أول موقع
مسجل على قائمة التراث
العالمي في المملكة
ً وتمثل وجهة2008
سياحية رائعة لما فيها
،من آثار متنوعة وفريدة
فقد كانت حاضرة المملكة
الددانية قبل الميالد ثم
اللحيانيين من بعدهم
واألنباط لتكون الحاضرة
.الجنوبية لهم بعد البتراء
وتحتوي “الحجر” أو مدائن
صالح على كمٍ هائلٍ من
 ومن،النقوش والرسومات
أهم معالمها قصر الصانع
وصخرة الفيل وقصر البنت
.والقصر الفريد وجبل إثلب

Over an area of more
than 2 million square
kilometers, rooted
in the ancient world,
the Kingdom of Saudi
Arabia’s geography
is a bridge to connect
three continents,
with common history,
multiplicity of
civilizations and God’s
grace to be the ultimate
destination for Muslims
all over the world to
perform Pilgrimage.
Today, a new era of
tourism has begun in
the Kingdom; thanks
to the great efforts
devoted by the General
Commission for Tourism
and National Heritage,
and its role to preserve
the archaeological
and important sites
and make their
infrastructure able to
push the local tourism
going global, as it was
celebrated recently in
the Kingdom, on listing
Al-Ahsaa Oasis in
the UNESCO World
Heritage, added to

Madain Saleh, which
has been previously
listed 10 years ago,
along with the historical
cities of Diriyah and
Jeddah, and the rock
paintings in Hail.
Rejal Almaa has been
filed to join that certain
UNESCO list and
these are all added to
museums, the Saudi
tourism participations
abroad and bringing the
masterpieces of antiques
and treasures to be
exhibited in Riyadh. In
this report, we explore
10 popular sites and
tourist attractions on
the Kingdom’s map,
along with dozens of
other sites that offer
enormous examples
of the countless
possessions the
Kingdom has in a vast
geography, with varied
climate, terrains, and
histories of civilizations
which they have lived in
or passed by.

 كما تم تقديم،حائل
ملف “رجال ألمع” لتكون
.على ذات القائمة
باإلضافة إلى المتاحف
والمشاركات للسياحة
السعودية في خارج
المملكة واستقطاب
روائع اآلثار وكنوز التحف
.لتعرض في الرياض
في هذا التقرير نستطلع
عشرة مواقع تحظى
بشعبية وحضور
سياحي على خارطة
المملكة إلى جانب
عشرات المواقع األخرى
التي تقدم نماذج
هائلة لممتلكات
المملكة من جغرافية
شاسعة متنوعة المناخ
والتضاريس وتاريخ
لحضارات مرت بها أو
أقامت فيها أكثر من أن
.تحصى

على مساحة تزيد عن
مليوني متر مربع في
عمق العالم القديم تشكل
جغرافية المملكة العربية
ً
جسرا لثالث
السعودية
قارات تربط بينها إلى
جانب تاريخها الضارب في
العراقة وتعدد الحضارات
 وما،التي توالت عليها
ً
قبلة
خصها اهلل بجعلها
للمسلمين في كل أرجاء
المعمورة وفرض زيارتها
لمن تمكن منهم ألداء
.فريضة الحج
واليوم بدأت مرحلة جديدة
من السياحة في المملكة
وذلك بجهود جبارة من
الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني في حفظ
المواقع األثرية والهامة
وتهيئة البنى التحتية
لنقل السياحة المحلية
 ومن هذا ما،إلى العالمية
ً
مؤخرا
احتفت به المملكة
بتسجيل واحة األحساء
على قائمة التراث العالمي
“اليونسكو” إلى جانب
مدائن صالح التي انضمت
إلى قائمة اليونسكو منذ
عشرة أعوام والدرعية
التاريخية وجدة التاريخية
والرسوم الصخرية في
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Al-Ahsa
Oasis

03

the largest
oasis in the
world

A

l-Ahsa is
the largest
palm oasis in the
world. The site has
become a World
Heritage site
listed by UNESCO
in 2018, which it
describes as “a
serial property
comprising
gardens, canals,
springs, wells, a
drainage lake, as
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well as historical
buildings, urban
fabric and
archaeological
sites.” The heritage
list included
several landmarks
from Al-Ahsa, such
as the historic
Qasr Ibrahim,
the Amiri School,
Suq Al-Qaysariyah,
Bayt Al-Bayaa, the
Northern Oasisand

Al-Gharash
Monuments”the
Pottery Factory”,
Jabal Qara, AlAsfar Lake and
Al-Ahsa Springs.

القيصرية وبيت البيعة وآثار
هي واحة النخيل األكبر
الواحة ودوغة الغراش
في العالم وقد انضمت
مؤخراً إلى قائمة اليونسكو “مصنع الفخار” وجبل قارة
وبحيرة األصفر وعيون
للتراث العالمي التي
 وتشكل هذه،األحساء
وصفتها بأنها “زاخرة
المعالم بحق تحفاً طبيعية
بالحدائق وعيون المياه
.وأثرية وتاريخية
العذبة وقنوات الري إلى
.”جانب المباني األثرية
وقد ضمت قائمة التراث
عدة معالم من األحساء
مثل قصر ابراهيم التاريخي
والمدرسة األميرية وسوق

The Village of
Thee Ain
02

bigger than
a village and
more than a
spring of water

T

he village
of Thee Ain
attracts local and
foreign researchers
and tourists
because of its
great privacy and
gorgeous harmony
between the
architecture and
surrounded nature.
The village is

located on top of
a white mountain
bounded by a
forest of banana
and lemons trees,
with.
Pandanus tectorius
flowers. Thee Ain
is located in AlBaha Governorate,
20 km away from
Al-Makhwah

Governorate.
The village was
named after a
spring that has
been running
on without
interruption for
hundreds of years;
which has many
stories and tales to
be told about.

متر منها ومن محافظة
.“المخواة” من جهة أخرى
سميت القرية نسبةً إلى
عين جارية فيها تجري دون
انقطاع منذ مئات السنين
ويدار حولها العديد من
.الحكايا والقصص

تستهوي قرية ذي عين
األثرية الباحثين والسياح
من داخل المملكة
وخارجها لخصوصيتها
الشديدة والتناغم الجميل
بين المعمار والطبيعة من
 إذ تقع القرية على،حوله
قمة جبل أبيض وتحيط
بها غابة من أشجار الموز
.والليمون وزهر الكادي
تقع ذي عين في محافظة
 كيلو20 الباحة على بعد
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Historical
Diriyah

04

where glory
sprang

I

t is the capital
of the first Saudi
state and the place
that witnessed
the unification of
the Kingdom by
its founder, King
Abdul-Aziz Al Saud
(God bless him).
Today, it has many
historical places
that perceived
that historical era,
including Al-Tarif
neighborhood,
registered in the
World Heritage
List, Salwa Palace,

Al-Ghusaybah,
Al-Bujairi and
Al-Suraifah
neighborhoods.
These places reflect
the architecture of
its era and give their
visitors a chance to
live for hours in the
heart of history. AlZawahira mosque
in Al-Ghusaybah
neighborhood is
one of the oldest
mosques that
preserve its unique
architecture. It was
restored as part of

the reconstruction
program for the
heritage mosques in
the Kingdom.
And the north of
Diriyah we find
Wadi Hanifa’s
wonderful parks
and fruitful gardens
with pedestrian
paths crowded in
the evenings with
visitors and sports
lovers, as well as the
Diriyah Park and its
magnificent garden.

 كما يعتبر.قلب التاريخ
مسجد الظويهرة في حي
الغصيبة من المساجد
القديمة التي تحافظ على
معمارها الفريد حيث
رممت ضمن برنامج إعمار
لترميم المساجد التراثية
.في المملكة
وشمال الدرعية نجد وادي
حنيفة الرائع بمتنزهاته
وحدائقه الغناء وممرات
المشاة التي تزدحم مساء
.بالزوار ومحبي الرياضة
إلى جانب منتزه الدرعية
.وحديقة المطوية الرائعة

عاصمة الدولة السعودية
األولى والمكان الذي شهد
انطالقة توحيد المملكة
على يد مؤسسها الملك
 طيّب،عبدالعزيز آل سعود
 وتحتوي اليوم،هللا ثراه
على الكثير من األماكن
التاريخية التي شهدت تلك
 ومنها.الحقبة من التاريخ
حي الطريف المسجل
على قائمة التراث العالمي
وقصر سلوى وحي
الغصيبة وحي البجيري
وحي السريحة تلك
األماكن التي تعكس معمار
هذه المرحلة وتمنح زائريها
فرصةً للعيش ساعات في
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Hail
The site of the
Jabba and Shwimis
could be the largest
inscriptions site in the
world, with more than
5,400 engravings
and clear drawings
in an open space
dated more than ten
thousand years ago.
This has prompted
it to be in the World
Heritage List as well.
This destination is
a must for history
lovers, researchers in

civilizations, seekers
for tranquility and
peace of minds and
geological tourism
fans.
There is a rich
archaeological tourist
route in that region,
starting with “Harrat
Annar”, which was
described as the
largest open natural
museum in the
world dated back to
14 thousand years,
then most famous

in Shwimis; “Shafan
Cave” with more
than 1500 meters
long, while Gatha
and Qat’l-Ketam
will take you with
its mountains and
cracks to the birth
of human eras. Later
you get to “Mount
Aldharwah”, which
is full of inscriptions
and drawings.

05

Countless
inscriptions,
unlimited arts

سياحي أثري متعدد وثري
 بدءاً من،في تلك المنطقة
“حرّة النار” الذي وصف بأنه
أكبر متحف طبيعي مفتوح
في العالم ويعود إلى
 ثم “كهف، ألف عام14
شعفان” الشهير في
الشويمس والذي يتجاوز
 أما “جثا، متر1500 طوله
وقطع الخطام” فسوف
تنقلك بجبالها وشقوقها
ونقوشها إلى قلب الحقب
 ثم إلى،البشرية األولى
“جبل الضروة” الحافل
.بالنقوش والرسومات

قد يكون موقع نقوش
جبة والشويمس هو أكبر
موقع نقوش في العالم إذ
5400 يحتوي ما يزيد عن
نقشاً ورسماً واضحاً في
مكان مفتوح منذ ما يزيد
،عن عشرة آالف عام
وهذا ما دفعه ألن يكون
أيضاً على قائمة التراث
 إن هذه الوجهة،العالمي
ال بد منها لمحبي التاريخ
والباحثين في الحضارات
ومحبي الهدوء والصفاء
الذهني والسياحة
 فهنالك مسار،الجيولوجية

Faifa
Mountains
06

Natural
terraces above
the clouds

In the south-west
of the Kingdom, the
Faifa Mountains are
surrounded by their
immense beauty
and greenery, rising
above the clouds to
make them a tourist
attraction that is
rarely repeated.
The Faifa Mountains
are located in the
eastern region of

Jazan and south Asir;
a serial of pyramidal
mountains up to
4,000 meters height
above the sea level,
which often leaves
the clouds below
their peaks in a
fascinating scene for
photographers from
all over the world.
There are also the
agricultural terraces

where trees height
the rare and precious
Jazan coffee trees
are planted, along
with lemon trees and
Pandanus tectorius
flowers, all of which
blend their aromas,
adding a natural
unparalleled charm to
the place.

كثير من األحيان أدنى من
جنوب غرب المملكة
تنتصب جبال فيفاء بجمالها قمتها في مشهد ساحر
الهائل وخضرتها وهي تعلو يذهب ألجله المصورون من
 باإلضافة،كل أنحاء العالم
فوق السحاب لتجعل من
إلى مدرجاتها الزراعية
زيارتها متعة سياحية ال
التي يزرع فيها شجر البن
.ًتتكرر كثيرا
تقع جبال فيفاء في شرق الجازاني النادر والثمين
إلى جانب أشجار الليمون
منطقة جازان وجنوب
وأزهار الكادي التي تمتزج
عسير وهي جبال هرمية
روائحها جميعاً مضفية
 آالف4 تصل إلى ارتفاع
ً األمر على المكان سحراً طبيعيا،متر عن سطح البحر
.ال مثيل له
الذي يترك السحاب في

Rijal
Almaa
For lovers of
urban designs and
architecture sciences,
there is a must visit
to “Rijal Almaa”
in Asir; which is an
amazing architectural
masterpiece built
totally of stone
without any modern
materials or new
components. Rijal
Almaa’s Governorate
is 45 km from the city
of Abha in the south
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of the Kingdom.
The General
Authority for Tourism
and Urban Heritage
presented the file
of “Rijal Almaa” to
the UNESCO to be
included in the World
Heritage List, with the
details of its beauty
and features that
fascinate its visitors
today. Its three floors
houses are built of
stone and clay on

the mountaintops
with unrivaled beauty
and clear hardness;
giving them the name
of forts that formed
a rare art painting.
The city center
has a bright men’s
museum, which
includes the area’s
ruins and various
stuffs of house,
weapons, doors and
other objects.

08

Architectural
fortresses similar
to antiques

جمالها ومميزاتها التي
لمحبي العمران وعلوم
.تبهر كل من يزورها اليوم
الهندسة المعمارية ال بد
من زيارة “رجال ألمع” في فمن الحجر والطين بنيت
منازل من ثالثة أدوار على
ًعسير والتي تعد تحفة
قمم الجبال بجمال منقطع
معمارية مذهلة بنيت
،النظير وصالبة واضحة
بيوتها من الحجر دون
لهذا سميت بالحصون
أية وسائط حديثة ومواد
 تبعد محافظة رجال التي شكلت لوحة فنية.جديدة
 يتوسط. كم عن مدينة أبها نادرة الجمال45 ألمع
المدينة متحف رجال ألمع
.جنوب المملكة
الذي يضم آثار المنطقة
وقدمت الهيئة العامة
ومقتنيات متنوعة من
للسياحة والتراث
العمراني ملف رجال ألمع أدوات المنازل واألسلحة
.واألبواب وغيرها
إلى قائمة اليونسكو
إلدراجها موضحة تفاصيل

Farasan
Island
The Farsan
archipelago is
located on the Red
Sea, and classified
as one of the most
beautiful natural
islands in the world,
being in the middle
of clean and clear
water and rich with
many monuments
indicating that it has
been inhabited since
the dawn of history.
The most important

islands of this
archipelago are the
islands of Farasan,
al-Siqid, Damsak,
Dushak and Kammah.
The island was on
the route of the
ancient maritime
trade, so it has
traces of Portuguese,
Ethiopian, Arab and
German remains.
Among these are
the famous Rifai
House , Beit Jarmel)

Jarmel House(, Najdi
Mosque and Loqman
Fort. The island of
Fursan also has a
nature sanctuary
with many Arab deer
and thousands of
bird species. Do not
miss the” Al Harid
Festival”, which
celebrates one of
the most tasteful fish
species.

07

the sea
turquoise and
the azure coral

 لهذا نجد فيها،القديمة
آثارا برتغالية وأخرى
.حبشية وعربية وألمانية
ومن أهم تلك اآلثار منزل
الرفاعي الشهير وبيت
جرمل ومسجد النجدي
 كما تحتوي،وقلعة لقمان
جزيرة فرسان على محمية
طبيعية فيها الكثير من
الغزالن العربية وآالف
 وال.”األنواع من الطيور
”ننسى “مهرجان الحريد
الفعالية التي تحتفي
بواحد من ألذ أنواع
.السمك

يصنف أرخبيل فرسان
جنوب غرب المملكة
على البحر األحمر بأنه
من أجمل الجزر الفطرية
 وذلك،الطبيعية في العالم
لتوسطها مياهاً نظيفة
صافية اللون ولما تحتويه
على آثار كثيرة تشير
إلى أنها مأهولة منذ فجر
 أهم جزر هذا.التاريخ
األرخبيل جزيرة فرسان
”و”السقيد” و”دمسك
.”و”دوشك” و”قماح
الجزيرة كانت على خط
سير التجارات البحرية
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National
Museum
of Saudi Arabia
The National
Museum of Saudi
Arabia in Riyadh has
witnessed recent
improvements
and developments
that have made
it a very special
tourist destination.
The Kingdom of
Saudi Arabia is the
heart of the world,
with artifacts and
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monuments from
the accumulation of
civilizations on its
territory, making its
National Museum
one of the richest
museums in the
world.
The National
Museum is located in
of the City of Riyadh,
on the eastern side of
the King Abdul Aziz

Historical Center and
adjacent to the King
Abdul Aziz Palace.
It is sited on an area
of 17,000 square
meters in Al-Murabba
neighborhood,
which is currently
known as the historic
quarter. It has a
countless collections
of treasures of the
masterpieces.

10

The Kingdom’s
treasures, the heart
of the world’s
collections

الشرقي من مركز الملك
 وإلى،عبد العزيز التاريخي
جوار قصر الملك عبدالعزيز
 على مساحة-  رحمه هللا في، متراً مربعا17000
حي المربع الذي أصبح
يعرف بالحي التاريخي
 وفيه من كنوز اآلثار.اليوم
.وعيونها ما ال يحصى ويعد

شهد المتحف الوطني
في الرياض تحسينات
وتطويرات أخيراً جعلت منه
وجهة سياحية في غاية
 فالمملكة،الخصوصية
العربية السعودية قلب
العالم وفيها من التحف
واآلثار من تراكم الحضارات
على أرضها ما يجعل
متحفها الوطني من أغنى
.متاحف العالم
يتوسط المتحف الوطني
 في الجانب،مدينة الرياض

The Edge
of the
World

Almost 35 km away
from Riyadh, there
is one of the most
beautiful world
landmarks ... it is the
edge of the world, at
the end of the Tuwaiq
Mountain range
close to the village
of Oyayah in Wadi
Hanifa (the Valley of
Hanifa), overlooking
the mountains of

Tuwaiq on a range
of valleys and ends
in a high and sharp
at the so-called
edge of the world
Which is attracting
tourists from all over
the world for its
uniqueness looking
at a low valleys
in an unmatched
natural aesthetic
landscape. The edge

of the world today
is a part of the huge
investment Qiddiya
Project announced by
the Public Investment
Fund. This is one of
the most popular
destinations for
tourists from within
and outside the
Kingdom.

09

Mountains as
a magic

أنحاء العالم لفرادتها وهي
 كيلو35 على بعد حوالي
متراً من مدينة الرياض نجد تطل بارتفاعها الكبير
على وديان منخفضة في
واحداً من أجمل معالم
منظر جمالي طبيعي قل
، إنه حافة العالم..العالم
 وتقع حافة العالم.وهي نهاية سلسلة جبال نظيره
اليوم ضمن مشروع القدية
طويق قرب قرية العيينة
الضخم الذي أعلن عنه
،الواقعة في وادي حنيفة
صندوق االستثمارات
وتطل جبال طويق على
 وتعد هذه الوجهة.العامة
مجموعة من الوديان
من أكثر الوجهات المفضلة
وتنتهي بصورة شاهقة
للسياح من داخل المملكة
وحادة عند ما يسمى
.وخارجها
بحافة العالم التي باتت
تجذب السياح من كل
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PORTRAIT

Hadi
Soua’an

بطل العالم للشرطة
في الجودو

عيسى
مجرشي

is one of the best runners
in the world

ً
عربيا وبطل
األول
العالم العسكري

العب جودو من أفضل من م ّر
على تاريخ الجودو في المملكة
 وذلك،إن لم يكن هو األفضل
ًمن خالل إنجازاته محليا
 ليتوجها،ًوخليجياً وعربياً ودوليا
بفوزه بالميدالية الذهبية في
بطولة العالم للشرطة “وزن
.” كلجم60 تحت
24“ واستطاع مجرشي ابن الـ
 تحقيق العديد،سنة” آنذاك
من اإلنجازات كان من أبرزها
المراكز األولى في بطوالت
،“العالم للشرطة” في ليبيا
بطولة القوات المسلحة العربية
 البطوالت الخليجية،في الجزائر
 كذلك المركز،لثماني مرات
األول في دورة األلعاب العربية
 وبطولة العرب للجودو،بمصر
 يقول.لمرتين في لبنان واألردن
 “أطمح لتحقيق:مجرشي
المزيد من اإلنجازات التي
تسجل باسم الوطن لترفع
رايته عالياً في جميع المحافل
.”الدولية للجودو

Eisa
Majrashi
the first Arab judo
player and the military
world champion

THE WORLD
POLICE
CHAMPION IN
JUDO POLICE
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رياضيون سعوديون أسمعوا

Eisa Majrashi is
a judo player; if
not the best he is
among the best in
judo history in the
kingdom, thanks
to his local, Gulf,
Arab and global
achievements,
crowned with
his win of the
gold medal at
the World Police
Championship
“weight under 60
kg.”
Majrashi, then 24,
was able to reach
many achievements,
notably the top
positions in the
World Police
Championships in
Libya, the Arab
Armed Forces
Championship in
Algeria, the Gulf
Championships for
eight times, the
first place in the
Pan-Arab Games
in Egypt, the Arab
judo title twice
in Lebanon and
Jordan. “I want
to achieve more
accomplishments
that are recorded
for my homeland, to
raise its flag high
in all international
judo forums,” he
said.

HOLDING THE
KINGDOM’S
FIRST
OLYMPIC
MEDAL

Saudi athlete
Hadi Soua’an AlSomaily has won the
first Kingdom’s medal
in the Olympics, after
winning his silver
medal at the 2000
Sydney Olympics in the
400 meters hurdles,
scoring the second
best time of the year
in addition to holding
the Asian record of the
same year.
In addition, Soua’an
won the first place in
the 400 meters hurdles,
which was held at
the 2000 Barcelona
international Games
in Spain with a record
time then of 48.87
seconds, leaving behind
the famous sprinter
“Morgan Dinsdale.” In
a poll organized by the
Track & Field News,
the American monthly
sports magazine, Hadi
Sawan was ranked
fourth among the top
10 in the world in the
early 2000s.

”“سارعي للمجد والعلياء
لكل العالم
أول ميدالية أولمبية
للمملكة باسمه

هادي
صوعان
أحد أفضل العدائين
في العالم
يسجل للعداء
السعودي هادي
صوعان الصميلي
أنه فاز بأول ميدالية
للمملكة في
األولمبيادات العالمية
وذلك بعد أن حصل
على ميداليته
2000 الفضية عام
في أولمبياد سيدني
 متر400 لسباق
 مسجال ً ثاني،حواجز
أفضل زمن في حينه
إلى جانب أنه يحمل
الرقم اآلسيوي في
.نفس العام
،إضافةً إلى هذا
فقد حقق الصوعان
المركز األول في
 متر حواجز400 سباق
الذي أقيم في لقاء
برشلونة الدولي
م2000 بإسبانيا
بزمن قياسي حينها
، ثانية48,87 :كان
مخلفاً وراءه العداء
الجمايكي الشهير
.”“مورجن دنسرديل
وفي استفتاء نظمته
مجلة “تراك اندفيلد
نيوز” المتخصصة
ّ حل،بألعاب القوى
ًهادي صوعان رابعا
 على10 ًضمن أفضل
مستوى العالم مطلع
.األلفينيات

الدولية واستطاعت حفر
اسمها بالذهب على
 وال شك،منصات التتويج
أن األسماء أكثر من هذا
 إنما هي مقاربة،بكثير
شملت رياضات متعددة
.وأسماء من كل األجيال

ًبرفع علم البالد عاليا
.في كل أنحاء األرض
وفي هذا التقرير
تستعرض مجلة
ً“طيران ناس” عددا
من األسماء التي
رفعت اسم المملكة
العربية السعودية
عالياً في المحافل

يتفوّق الجسد
بإرادته وقوة تحمله
على نفسه فيصبح
صاحبه بطال ً يشار
 ومع..له بالبنان
الفوز الشخصي
يتحقق فوزٌ آخر أكبر
ّ وأعم،وأسمى
 إنه الفوز،ّوأهم

THE SAUDI
ATHLETES
“ WHO LET THE WORLD LISTEN TO THEIR NATIONAL ANTHEM

HASTEN TO GLORY AND SUPREMACY!”
With the supremacy of a body, and its bearable power, a man
becomes a well-known hero. Along with such personal victory,
another, bigger and more important triumph is achieved; it is
flying the country’s flag high all over the globe.
In this report, flynas magazine reviews a few figures that raised
the Kingdom of Saudi Arabia’s name high in international
tracks. They were able to engrave their names in gold on sport’s
podiums. Undoubtedly, there are too many more than these
choices listed here, but it is just an approach to cover multiple
sports, and generations.
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PORTRAIT

رقم عالمي قياسي
جديد في رمي القرص

هاني
النخلي
لم يقف شيء في
وجه إرادته
العبٌ عالميٌ في رياضة رمي
 من ذوي االحتياجات،القرص
 هاني النخلي الذي،الخاصة
علق اسمه في قائمة أبطال
 فاز ببطولة،المملكة في الخارج
فزاع الدولية السابعة أللعاب
القوى لذوي اإلعاقة “الجائزة
الكبرى” ونجح بتحقيق رقم
عالمي وآسيوي جديد لم
يسبق تحقيقه في بطوالت الـ
 وكسر به، متر28.76 ) بلغIPC(
رقمه العالمي الخاص به أيضًا
والذي نال على أثره الميدالية
الذهبية في دورة األلعاب
اآلسيوية بكوريا الجنوبية
.”2014 “أينتشون
يحمل النخلي العديد من
األلقاب الدولية فقد حقق
المركز الثاني والميدالية الفضية
في دورة األلعاب البارالمبية
 وقد استقبله، في لندن2012
في وقتها الملك عبدهللا بن
عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ وكرمه
بوسام الملك عبدالعزيز من
.الدرجة األولى

Hani
Alnakhli
nothing stops of his will

A NEW
WORLD
RECORD IN
DISCUS
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Yasir bin Saedan
has been an
enthusiast of
driving cars since
his youth. He
early became a
professional rally
driver, to win the
World Desert Rally
Championship in
2013. He has been
honored by King
Abdulaziz Medal
of First Class for
his contribution
to the Kingdom’s
high profile in
international
forums.
Yasser was born in
Riyadh in 1977. He
started his career as
a motorcycle driver
and won some of
its tournaments.
He then moved
to the driving
rally cars to win
2012 Abu Dhabi
championship for
the first time. Later,
he won the titles
in the T2 and T3
Rally. In 2017, he
won the total title
of the World Cup in
World Desert Rally
Championship;
being the first
in races held in
Morocco, Italy,
Kazakhstan, Dubai,
Russia, Abu Dhabi
and more.
“My love for the
desert and the
nation is the reason
of my winning
career. There are
a lot of Saudi
drivers that are
more important
than me, but they
lack direction and
professionalism,”
says Yasser.

Abdullah
Al-Sharbatly
growing up on his
neighing horse

THE MOST
PRECIOUS
PLACE IN THE
WORLD IS
A MOVING
SADDLE

In 2010, the main
headlines were
released with a Saudi
sports star who won
the individual silver
medal at the FEI World
Equestrian Games
held in Kentucky,
USA, qualifying for
the second place in the
Rolex Championship.
Abdullah Sharbatli
was born in London,
in 1982 and he
started competing in
England at the age of
seven.
When Al-Sharbatli
was 16 years old, he
won his first title in
the Pan-Arab Games
and became the Arab
champion. This was
followed by a series of
collective and individual
victories: the Belgian
Grand Prix, the Asian
Games and the 2006
Egyptian World Cup,
the 2007 Pan-Arab
Games and the 2009
Grand Prix in Riyadh,
the 2010 World Cup in
Dubai and Sharjah, and
the Swedish Grand Prix.

ّ
أعز مكان في الدنى
ٍ
سرج سابح

عبداهلل
الشربتلي
ترعرع على صهيل
حصانه
م2010 في عام
تصدر عناوين األخبار
الرئيسية نجمٌ رياضي
سعودي بعد إحرازه
الميدالية الفضية في
دورة ألتيك الدولية
للفروسية في والية
،كنتاكي األمريكية
وتأهله لنهائي بطولة
رولكس محرزاً المركز
.الثاني
ولد عبد هللا الشربتلي
م1982 في لندن عام
وبدأ بركوب الخيل في
المملكة المتحدة وهو
طفل ليشارك في
المنافسات وهو بعمر
.السابعة
حقق الشربتلي وهو
ابن السادسة عشرة
فوزه األول في دورة
األلعاب العربية وأصبح
 أعقب،بطل العرب
ذلك سلسلة من
االنتصارات الجماعية
 بطولة:والفردية منها
الجائزة الكبرى
 واأللعاب،البلجيكية
اآلسيوية وكأس
العالم المصري عام
 ودورة األلعاب،2006
 كذلك،2007 العربية
بطولة الجائزة الكبرى
،2009 في الرياض
وكأس العالم في دبي
2010 والشارقة عام
 وبطولة الجائزة،في
.الكبرى السويدية

فتى مريض إلى
من
ً
حالة شغف وطنية

سامي
الجابر
ذئب الكرة السعودية
وقناصها
من منا ال يعرف سامي الجابر
العب منتخب المملكة العربية
 ولد.السعودية لكرة القدم؟
م وبدأ مسيرته1972 الجابر في
الهائلة من بيت شعبي في حي
،“سكيرينة” في الرياض القديمة
ٍأصيب الجابر في صغره بمرض
عارضٍ لم يستطع معه تحريك
الجهة اليمنى من جسمه الضعيف
 ثم تعافى ليبدأ،من شدة اآلالم
رحلته الكروية الخاصة والمتفردة
في تاريخ الكرة السعودية في
.المنتخب ونادي الهالل العريق
 هدفاً في أول مشاركة20 سجل
له بالدوري الممتاز ليكون في
 وتتالت.صدارة الهدافين لذلك العام
إنجازاته وتألقه على المستوى
المحلي والقاري والعالمي ليصبح
إحدى ثيمات الكرة السعودية
كما أنه أول محترف ومدرب
 صنفته الفيفا ضمن.في أوروبا
أهم األسماء المؤثرة كروياً في
 ويعد الجابر هداف،المملكة
المنتخب في مشاركات المملكة
في كأس العالم بثالثة أهداف
 إذ شارك في أربع،واألكثر مشاركة
 كما فاز مؤخراً بجائزة،موندياالت
.أفضل مسيرة العب عربي

Sami
Al-Jaber
the wolf and sniper of the
Saudi soccer

THE SICK
BOY WHO
BECAME A
NATIONAL
PASSION

Who does not know
Sami Al-Jaber;
the Saudi Arabia
football striker?
Al-Jaber was born
in 1972. He started
his massive career
from a simple house
in the neighborhood
of Sakirina in the
old city of Riyadh.
As a young boy,
Al-Jaber had a
sudden disease
that prevented him
from moving the
right side of his own
weak body; because
of pain. He then
recovered to start
his unique journey
in the history of
Saudi football, in
the national team
and the prestigious
club of Al-Hilal.
He scored 20
goals in his first
appearance in the
Saudi Premier
League to be the
top scorer for
that season. His
achievements and
accomplishments
continued at the
local, continental
and international
levels to become
one of the themes
of Saudi football.
He is the first
professional
player and coach
in Europe. FIFA
has been ranked
Al-Jaber as
one of the most
influential names
in the Kingdom.
Al-Jaber is the
team’s top scorer
in the Kingdom’s
participation in the
World Cup with
three goals and the
most participative
with appearances in
four World Cups.
Recently, Al Jaber
has also won the
Arab Player Best
Career Award.

بورتريه

Majed
Abdulla
always remembered along
with the Saudi soccer

THE
GREATEST
HISTORICAL
ICON IN
FOOTBALL

Majed Abdulla is one of the
football legends locally and
globally. He is the former
player of the Kingdom’s
national team and AlNasr Club, with a name
engraved in the hearts and
memory of football fans in
the Kingdom and abroad.
Majid was born in 1958
in the Baghdadiya
neighborhood of Jeddah.
He moved with his family
to Riyadh to start his
career in 1977 by joining
Al-Nasr club. He was then
chosen to represent the
national team. Abdullah
is the historic goal scorer
with 71 goals in 116 games.
He is also and the best
goal scorer in the history
of Saudi Arabia, the Gulf
region, the Arab countries
and the Asian continent,
with a record of more than
500 goals.
He is also the first Arab and
Asian player to lead the 100
Club with 147 international
appearances; making him
the world’s number one
in 1995. He continued
to lead the list for three
consecutive years, despite
his retirement in 1994, he
is still on the top 20.

صاحب التاريخ
األكبر كرويا

ماجد
عبداهلل
ال تذكر الكرة
السعودية إال وذكر
معها
أحد أساطير كرة
،ًالقدم محلياً وعالميا
ماجد عبدهللا الالعب
السابق للمنتخب
،الوطني ونادي النصر
المطبوع في قلوب
وذاكرة محبي الكرة
.في المملكة وخارجها
م1958 ولد ماجد عام
في حي البغدادية
 وانتقل مع.بجدة
عائلته إلى الرياض
ليبدأ مسيرته الكروية
 بانضمامه لنادي1977
النصر واختياره بعدها
لتمثيل المنتخب
 ويعتبر.الوطني
ماجد عبدهللا الهداف
التاريخي للمنتخب
ً هدفا71 بتسجيله
، مباراة116 في
والهداف األول في
تاريخ الكرة السعودية
والخليجية والعربية
واآلسيوية برقم
500 قياسي يتجاوز الـ
 كما أنه أول.هدف
العب عربي وآسيوي
يتصدر النادي المئوي
 مباراة دولية147 بعدد
جعلته عميداً لالعبي
،1995 العالم عام
استمر بعدها في
الصدارة لمدة ثالث
 وما،سنوات متتالية
يزال اسمه ظاهراً في
قائمة العشرين األوائل
رغم اعتزاله اللعب
.1994 في عام

84

PORTRAIT

أول بطل عالم سعودي
في سباق السيارات

ياسر بن
سعيدان
ابن الصحراء يتوج
األول على رمالها
عشق قيادة السيارات منذ
 واحترف باكراً ليفوز،صغره
بكأس العالم للراليات الصحراوية
 كرّم بوسام الملك.2013
عبدالعزيز من الدرجة األولى
لمساهمته في إعالء اسم
المملكة عالياً في المحافل
 ولد ياسر في الرياض.الدولية
م وبدأ سائقاً للدراجات1977
 ثم،النارية وأحرز بطوالت فيها
انتقل إلى قيادة السيارات وبرز
 أول2012 في بطولة أبوظبي
 ثم تتالت البطوالت ليحقق،مرة
T2، بطولة العالم في رالي
 بكأس العالم2017 وتوج عامT3
في مجموع بطوالت العالم
 حيث فاز،للراليات الصحراوية
بالمركز األول بالمغرب وإيطاليا
وكازاخستان ودبي وروسيا
.وأبوظبي وغيرها
 سبب فوزي هو:يقول ياسر
عشقي للصحراء وعشقي
 وهنالك الكثير من،لبالدي
السائقين السعوديين أهم
منّي إنما ينقصهم التوجيه
.واالحتراف

Yasir bin
Saedan
the son of the desert crowned
first on its sands

THE FIRST
SAUDI
WORLD
CHAMPION IN
RALLIES
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Yasir bin Saedan
has been an
enthusiast of
driving cars since
his youth. He
early became a
professional rally
driver, to win the
World Desert Rally
Championship in
2013. He has been
honored by King
Abdulaziz Medal
of First Class for
his contribution
to the Kingdom’s
high profile in
international
forums.
Yasser was born in
Riyadh in 1977. He
started his career as
a motorcycle driver
and won some of
its tournaments.
He then moved
to the driving
rally cars to win
2012 Abu Dhabi
championship for
the first time. Later,
he won the titles
in the T2 and T3
Rally. In 2017, he
won the total title
of the World Cup in
World Desert Rally
Championship;
being the first
in races held in
Morocco, Italy,
Kazakhstan, Dubai,
Russia, Abu Dhabi
and more.
“My love for the
desert and the
nation is the reason
of my winning
career. There are
a lot of Saudi
drivers that are
more important
than me, but they
lack direction and
professionalism,”
says Yasser.

Mohammed
Al-Asiri
Who stunned the karate
experts and defeated them!

THE
KINGDOM’S
FIRST EVER
OLYMPIC
GOLD MEDAL
IN THE
HISTORY

With the supremacy
of a body, and its
bearable power,
a man becomes a
well-known hero.
Along with such
personal victory,
another, bigger and
more important
triumph is achieved;
it is flying the
country’s flag high
all over the globe.
In this report,
flynas magazine
reviews a few
figures that raised
the Kingdom of
Saudi Arabia’s
name high in
international
tracks. They were
able to engrave
their names in gold
on sport’s podiums.
Undoubtedly,
there are too many
more than these
choices listed here,
but it is just an
approach to cover
multiple sports, and
generations.

أول ذهبية أولمبية
في تاريخ المملكة

محمد
العسيري
الذي أذهل أهل لعبة
!الكاراتيه وهزمهم
محمد العسيري ابن
ًالسبعة عشر عاما
يدخل التاريخ من
أوسع أبوابه بعد أن
أهدى المملكة أول
ميدالية ذهبية في
تاريخ مشاركاتها
األولمبية وذلك بعدما
61 فاز بذهبية وزن
كغ في الكاراتيه العام
.الماضي
ولد العسيري في
 وبدأ،2001 جبيل
اللعبة وعمره سبع
سنوات ليحقق بعد
عشرة أعوام الذهبية
بدورة األلعاب األولمبية
الثالثة للشباب في
.2018 األرجنتين
وهي الميدالية الرابعة
ًأولمبياً واألولى ذهبيا
.للمملكة
وهو الالعب العربي
األول الذي لم تسجل
عليه أية نقطة في
،دور النصف نهائي
فتجاوز جميع خصومه
دون أن تسجل عليه
نقطة واحدة ليقابل
الياباني في المباراة
النهائية ويفوز عليه
 العسيري.8-0 بـ
:يلخص حلمه بقوله
“كنت أحلم أن أرفع
علم بلدي وأسمع
عزف السالم الملكي
لوطني الغالي وقد
.”فعلت

بورتريه

بطولة العالم دون أية
خسارة

محمد
السويق
فتى التايكوندو
المبهر
ولد البطل محمد مصطفى
السويق في العوامية وشغف
 فحاز على،بلعبة التايكوندو
بطولة المملكة وأصبح في
منتخبها للناشئين لتبدأ مسيرة
 فحاز على،نجاحه وتفوقه
الميدالية الذهبية للناشئين في
بطولة شرم الشيخ في مصر
وسجل اسمه بطال ً للعالم في
الوقت الذي حلّ فيه منتخب
 وأوكرانيا ثالثاً وتركيا،ًإيطاليا ثانيا
.ًرابعا
يُعدّ محمد مصطفى السويق
أول سعودي يحقق بطولة
العالم للتايكوندو في تاريخ
اللعبة بدون أي خسارة بعد
فوزه في جميع اللقاءات
التمهيدية ليختتم ذلك باللقاء
ً النهائي ويتوج على إثرها بطال
 وسبق للسويق تحقيق.للعالم
فضية بطولة آسيا للناشئين
 كما حاز على،2017 في فيتنام
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
.2018 لإلبداع الرياضي لعام

In the Eastern region
Mohammed al –
Suwaiq was born in
Awwamia neighborhood
where he grew up
with a passion of the
taekwondo sport. He
won the Kingdom’s
Championship and
became in its junior
national team, to begin
his march of success
and excellence. He was
awarded the gold medal
at the Sharm El-Sheikh
Championship held in
Egypt, to be a world
champion at the time
when the Italian team
finished second, while
Ukraine, one was third,
and the Turkish came
fourth.
Mohammed Mustapha
Al-Suwaiq is the first
Saudi to achieve the
World Taekwondo
Championship in the
history of the game
without any loss
after winning all the
preliminary matches
to conclude with the
final game becoming
the world champion.
Al Suwaiq previously
won the silver medal
in the 2017 Asian
Youth Championship
in Vietnam and
was awarded the
Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Award for
Sports Innovation of
2018.

Mohammed
al - Suwaiq
the amazing taekwondo
youngman

WINNING
THE WORLD
CHAMPIONSHIP
WITHOUT A
DEFEAT

Tayseer
Khalfan
Mr. Olympia

THE WORLD
CHAMPION IN
BODYBUILDING

بطل العالم في
كمال األجسام

تيسير
خلفان
مستر أولمبيا

Taysir Khalfan is the
first Saudi to play
as a professional
bodybuilder. He
won the world
championship in the
famous “Mr. Olympia”
championship
for amateurs in
heavyweight held in
China in 2015. He
also won the first
place in heavyweight,
and won the gold
medal followed by the
first place and the
gold medal on the
first of more than 15
countries in the Open
Championship.
Khalfan has reached
an unprecedented
position in the game,
as the first athlete
in the history of the
Kingdom to wins
the famous Mr.
Olympia and gets
a “Professional ID”
that enables him to
participate in world
championships.

يعتبر الالعب تيسير
خلفان أول سعودي
ينال بطاقة االحتراف
في لعبة كمال
 فقد حقق،األجسام
بطولة العالم في
البطولة الشهيرة
“مستر أولمبيا” للهواة
في الوزن الثقيل التي
أقيمت فعالياتها في
 كما،2015 الصين
تمكّن من تحقيق
المركز األول في
 وحصد،الوزن الثقيل
الميدالية الذهبية
ليتبعها بالمركز األول
وبالميدالية الذهبية
 وذلك،على األوائل
بمشاركة أكثر من
 دولة في البطولة15
.المفتوحة
يعتبر خلفان أحد
الالعبين الذين وصلوا
إلى مكانة لم يسبقه
أقرانه إليها في مجال
 كأول،تلك اللعبة
رياضي في تاريخ
المملكة يفوز ببطولة
مستر أولمبيا الذائعة
الصيت ويحصل على
”“بطاقة االحتراف
الذي يمكّنه من
المشاركة في بطوالت
.العالم
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"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﺠﺎري "
واﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ.
ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺎراﺗﻚ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ٪8.75

اطلب بالراحة وطلبـك
يوصل بأقل من ساعة

مرسول أسرع بالوصول

استخدم كود خصم flynas
حمل التطبيق اآلن
ّ

