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يسرنا أن نرحب بكم على متن رحلتنا اليوم. وسواء كنتم مسافرين للعمل أو 
اإلستجمام أو زيارة األماكن المقدسة، فإنكم تسافرون مع شركة الطيران األكثر 

نشاطا في المنطقة.
بعضكم يسافر اليوم في مقصورة درجة األعمال الجديدة التي أصبحت اآلن 
متوفرة على امتداد شبكة خطوطنا، وھي توفر تجربة طيران مميزة ومختلفة 
تماما بتوفير مقاعد مريحة يبلغ عرض كل منھا 48 بوصة مع مسافة 40 بوصة بين 
المقعد  تعديل  مرونة  مع  بحرية  اإلسترخاء  للضيف  يضمن  مما  مقعدين،  كل 
بوجبات  األعمال  درجة  إستمتاع ضيوفنا في  إلى  باإلضافة  بوضعيات مختلفة، 

ساخنة وشھية ومشروبات منعشة طوال الرحلة.
اإلقتصادية فيمكن لضيوفنا اإلستفادة من عروض أسعارنا  الدرجة  أما على 

المتميزة، باإلضافة إلى إصطحاب أمتعة بوزن 20 كلغ مجاناً لكل منھم.
لقد أجرت ”طيران ناس“ تغييرات كبيرة خالل األشھر القليلة الماضية، وسوف 
يكون العام 2014 إمتداداً لھذه التطورات، وسننتقل في ھذا العام إلى المرحلة 
الثانية من خطتنا اإلستراتيجية الھادفة إلى نقل 20 مليون مسافر سنويا بحلول 
العام 2020، وضمن ھذا اإلطار فإننا ننوي تشغيل رحالتنا طويلة المدى، والتي 
تشمل المملكة المتحدة، فرنسا، المغرب، ماليزيا، اندونيسيا، الھند، والباكستان، 
وذلك بحلول منتصف ھذا العام إنشاء هللا، كما أننا نتطلع إلى إضافة رحالت إلى 

وجھات عديدة في شبكتنا اإلقليمية.
ونحن مستمرون في تطوير تقنياتنا الحديثة لتمكينكم من اإلطالع على جدول 
رحالتنا وخدماتنا األخرى مثل شراء الوجبات، واستئجار السيارات، والحجز في 
الفنادق، باإلضافة الى  كوبونات شراء األمتعة اإلضافية بسھولة، وذلك عن طريق 
القنوات اإللكترونية المختلفة. إننا نحرص في طيران ناس على إستخدام طرق 
مالءمة  وأكثر  راحة،  أكثر  تكون  أفضل،  طيران  تجربة  ضيوفنا  لنمنح  متعددة 

إلحتياجاتكم، وبتكلفة مناسبة.
نحن نحاول القيام بدورنا للمشاركة في دعم المسيرة اإلقتصادية في المملكة 
للمواطنين  والتقدم  اإلزدھار  من  مزيد  إلى  تھدف  والتي  السعودية،  العربية 
والمقيمين، وذلك بسعينا المتواصل لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي 

داخل وخارج المملكة.
 طموحاتنا في طيران ناس ال حدود لھا، ونفتخر بإحتوائنا لفريق عمل مبدع 
يضم الكثير من الخبرات واألفكار الجديدة المبتكرة، نفرد أجنحتنا العريضة على 
امتدادھا، ونحلق بكم عاليا، لنحملكم أينما أردتم، ولنحقق وعدنا لكم بأن نكون 

”دائماً األفضل في كل مانفعله“.
رجا عازمي، الرئيس التنفيذي لطيران ناس

أعزائي المسافرين 
طيران ناس يفرد أجنحته ويوسع اآلفاق أمامكم!

DEAR CUSTOMER
fl ynas Is Spreading Its Wings!

It is our pleasure to welcome you on board your fl ight today. Whether 
you are travelling for business, leisure or for pilgrimage to the holy 
sites, you are fl ying with the most dynamic airline in the region.

Some of you will be travelling in our new Business Class cabin, now 
available across the network and offering a whole new in-flight 
experience – a very comfortable seat pitch of 48” and an extra-wide arm 
space of 40”. This will give customers the opportunity to relax freely, 
with the fl exibility to recline the seat. This is in addition to delicious hot 
meals and fresh drinks delivered throughout the fl ight. In Economy, our 
Customers can take advantage of our great-value fl exible fares plus a 
baggage allowance of 20kg for all.

fl ynas has made signifi cant changes over the past few months and 2014 
will be no different, as we move to the next phase of our plan to carry 
20-million Customers every year by 2020. Our new long-haul fl ights to the 
UK, France, Morocco, Malaysia, Indonesia, India and Pakistan will 
commence later this year, and we’re looking forward to introducing more 
exciting destinations to our regional network. 

We are continuing to develop our modern technology to enable you to 
access our fl ights and additional services, such as pre-ordered in-fl ight 
meals, car rental, hotel reservations and discounted excess baggage 
through diff erent channels, utilising the new technologies to support our 
goal to make fl ying more comfortable, convenient and cost eff ective.

We are trying to do our part as a National Carrier to participate in the 
support and continued growth of the Saudi economy, which offers 
further prosperity for citizens and residents. We are thankful that the 
Kingdom of Saudi Arabia continues to prosper and we look forward to 
providing our on-going support for the ever-expanding demand for air 
travel to and from the Kingdom.

Our ambitions are sky high and, with an agile and progressive team 
that brings together great experience and fresh ideas, we are all set to 
spread our wings and take you where you want to go, and to fulfi l our 
promise to you to be ‘Simply Bett er’ in everything we do.
Raja Azmi, fl ynas CEO

ن 
كم!
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WELCOME ON BOARD!

أهال بكم على متن رحلتنا!
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اب 
ّ
كت

العدد

CONTRIBUTORS اب المساهمون
ّ
الكت

ADRIAN MOURBY
Mourby is an award-winning BBC drama 
producer-turned-full-time travel writer. 
For this issue, we challenged him to fi nd 
the best of the Turkish Hatay Province in 
just 24 hours (p75).

ROB TIMM
As fl ynas magazine’s art director, Timm 
travels the Middle East in search of 
eye-catching images. This issue, he 
photographed Kuwait’s petrolheads on the 
country’s fi rst car-racing circuit (p67).

 1 روب تيم 
باعتباره المدير الفني لمجلة طيران ناس، يسافر روب 

عبر الشرق األوسط، بحثا عن الصور الملفتة الجديرة 

باإلھتمام، ليضعھا في صفحات المجلة. في ھذا العدد، 

التقط روب صورا لعدد من كبار عشاق قيادة السيارات 

الكويتيين في حلبة السباق األولى في البالد (ص 56).

TAMARA THIESSEN
Tasmanian-born Thiessen is a travel 
writer and photographer with a focus on 
hotels. So, when she told us about the 
UAE’s unusual hotel star-rating exercise, 
we sent her to fi nd out more (p35).

  3 تمارا تايسون 
ولدت تمارا في تسمانيا، وھي كاتبة ومصورة أسفار  

مختصة بتغطية آخر أخبار الفنادق. لذلك عندما أخبرتنا 

عن بدء العمل بنظام غير معتاد لتصنيف درجات الفنادق 

في اإلمارات العربية المتحدة، أرسلناھا الى ھناك 

لتعود إلينا بكافة التفاصيل (ص 32). 

أدريان موربي     2 
كان أدريان منتجا دراميا، وقد حصد عدة جوائز خالل 

عمله مع "بي بي سي" قبل ان يقرر التفرغ للكتابة 

المتخصصة في عالم السفر والرحالت. في ھذا العدد 

من مجلتنا تحديناه في أن يجد أفضل ما تقدمه محافظة 

ھاتاي التركية للزائر خالل 24 ساعة (ص 68).

المحرر الناشر 
وائل السرحان

walsarhan@flynas.com
نائب رئيس التحرير محمد القرني

malqarni@flynas.com
المدير الفني روب تيم

محررة الصور أليكس كيللي
اإلنتاج كارل مارتنز

اإلعالنات والبيع
شركة غلوبال اكسبوجير أوف شور 

المملكة المتحدة
 tel +44 7906 709818
اإلمارات العربية المتحدة 
  tel +971 505 221 289

لبنان
tel +961 336 0650

المملكة العربية السعودية
tel +966 502 93672 
info@media-me.com

تصدر مجلة طيران ناس الخاصة 
بشركة طيران ناس السعودية، 
من قبل شركة "إنك" في لندن

141-143 Shoreditch High Street 
 London E1 6JE, United Kingdom

tel +44 207 613 8777
fax +44 207 613 6985

www.ink-global.com

المدير اإلبداعي التنفيذي
مايكل كيتينغ
مدير النشر

سايمون ليزلي

الرئيس التنفيذي
جيفري او رورك 

الرئيس التنفيذي للعمليات 
ھيو غودسال

الترجمة 
MS Translation

mstranslation@primehome.com

جميع المواد  متمتعة بحماية الحقوق الفكرية 
والملكية. تمنع إعادة إنتاج او نشر المواد كليا 

او جزئيا بدون إذن من الناشر. اآلراء الواردة في 
المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي طيران ناس 

صورة الغالف
تيم وايت
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دبي
  DUBAI

 

SAUDI ARABIA

Riyadh

Corporate Headquarters

1st Floor, Al Salam Centre

Prince Mohammed Bin Abdulaziz Street

PO Box 305161 

Tel: +966 1 217 1800

Call Centre: +966 9200 01234   

fl ynas head offi ce
مكتب طيران ناس

شبكة
الخطوط 

NEW ROUTES 
LAUNCHING 
SOON

الوجهات

Visit flynas.com for great low fares

FRANCE: Paris

INDIA: Calicut

INDONESIA: Jakarta

MALAYSIA: Kuala Lumpur

فرنسا، باريس

الهند، كاليكوت

أندونيسيا، جاكرتا

ماليزيا، كوااللمبور

المغرب، الدار البيضاء

الباكستان، كراتشي، الهور

المملكة المتحدة،
 لندن، مانشستر

يرجى زيارة flynas.com لإلطالع على أسعارنا المميزة

MOROCCO: Casablanca

PAKISTAN: Karachi, Lahore

UNITED KINGDOM:
London, Manchester
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The father 
of Saudi art 

عّراب الفن 
في السعودية 

Words Mike MacEacheran

Apart from being Saudi’s leading contemporary

artists, Sami Al-Turki, Ahmed Mater and Abdulnasser 
Gharem have something else in common: they all owe 
a debt of gratitude to Hamza Serafi, the co-founder and 
curator of Jeddah’s Athr Gallery. He has supported and 
given Saudi’s brightest and best a platform to showcase 
their work, and he has taken their art to the world as a 
founder member of Edge of Arabia, a London-based 
Saudi art collective. “It’s really about creating an art 
movement,” says Serafi, who also launched last year’s 
Jeddah Art Week, the first festival dedicated to the 
city’s thriving scene. “Before us there was nothing.”

Serafi’s story starts in the early 2000s, when he 
attended Art Dubai for the first time. He recalls the 
breadth of work from across the pan-Arab world, but 
was alarmed there wasn’t a single piece from his 
compatriots. “We now take great pride in the fact that 
we were the first gallery to help establish full-time 
artists in the country. It’s unprecedented that a Saudi 
can live off art, but now there are five of them.”

Serafi (below) has now set his sights on creating a 
number of community outreach projects in Jeddah, 
which he hopes will make art more accessible. “The 
idea is to bring art to the people,” he says modestly. 
“Galleries here used to be showrooms, but we want to do 
things differently and do what a gallery should do.”
For the latest at Athr Gallery, visit athrart.com

ھناك شيء مشترك بين سامي التركي وأحمد ماطر 
فناني  أشھر  من  كونھم  على  عالوة  غارم  الناصر  وعبد 
حمزة  لھم  قدمه  الذي  الدعم  وھو  السعودية،  العربية  المملكة 
الصيرفي. والفنان المفاھيمي حمزة الصيرفي، ھو المدير والمؤسس 
الشريك لصالة العرض الفنية ”غاليري أثر“ في مدينة جدة. ولم يكتف 
الصيرفي بدعم الفنانين السعوديين، وتوفير منصة لعرض أعمالھم 
محليا، وإنما أوصل ھذه األعمال إلى جمھور عالمي بصفته عضو 
مؤسس في ”إيدج أوف أرابيا“ في لندن، وھي صالة عرض وجمع 
أعمال فنية منبثقة عن مشروع فني رائد يحمل اإلسم نفسه، ويھدف 
الى تعريف العالم بالفن السعودي، وعرضه أمام جمھور أوسع، كما 
ساھم الصيرفي العام الماضي بإطالق ”أسبوع جدة الفني“، وھو أول 
مھرجان فني مخصص لھذه المدينة النابضة بالحركة والحياة. ويقول 

الصيرفي ”الھدف ھو تشجيع حركة فنية حقيقية“.
تبدأ قصة الصيرفي مع تشجيع الفنانين في مطلع عام 2000 
عندما حضر معرض ”آرت دبي“. وقد أعجب حينھا باألعمال الفنية 
لم  ألنه  بالذعر،  اصيب  لكنه  العربي،  العالم  أنحاء  من  المشاركة 
يجد بينھا أي عمل لفنان سعودي. يقول الصيرفي ”أحسست بأن 
عليّ فعل شيء ما، واآلن نحن نفخر بأننا كنا صالة العرض األولى 
التي تساعد على وجود فنانين متفرغين في المملكة. وجود فنان 
سعودي يمكنه ان يتعيش من فنه ھي سابقة حقيقيقة، واليوم  

لدينا خمسة فنانين متفرغين بشكل كامل“.
ويفكر الصيرفي (الصورة، أسفل) بإطالق مشاريع فنية ذات صبغة 
مجتمعية، وإقامة عرض فني وسط مدينة جدة. وھو يأمل بأن يساعد 
ذلك في وصول الفن إلى قطاعات أوسع من الناس. يقول الصيرفي 
بتواضع ”الھدف ھو جلب الفن إلى الناس. الصاالت الفنية ھنا كانت 
أمكنة للعرض، لكننا نريد أن نتعامل مع األمور بطريقة مختلفة، نريد 

Hأن نقوم بما يتوجب على الصاالت الفنية القيام به“.
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شهران
2

سافر إلى
جدة مع
 flynas.com

 FLY TO JEDDAH
flynas.com

 بقلم مايك ماكيكران 

The father 
of Saudi art 

عّراب الفن 
في السعودية 

Words Mike MacEacheran

Apart from being Saudi’s leading contemporary

artists, Sami Al-Turki, Ahmed Mater and Abdulnasser 
Gharem have something else in common: they all owe 
a debt of gratitude to Hamza Serafi, the co-founder and 
curator of Jeddah’s Athr Gallery. He has supported and 
given Saudi’s brightest and best a platform to showcase 
their work, and he has taken their art to the world as a 
founder member of Edge of Arabia, a London-based 
Saudi art collective. “It’s really about creating an art
movement,” says Serafi, who also launched last year’s 
Jeddah Art Week, the first festival dedicated to the 
city’s thriving scene. “Before us there was nothing.”

Serafi’s story starts in the early 2000s, when he 
attended Art Dubai for the first time. He recalls the 
breadth of work from across the pan-Arab world, but 
was alarmed there wasn’t a single piece from his 
compatriots. “We now take great pride in the fact that 
we were the first gallery to help establish full-time 
artists in the country. It’s unprecedented that a Saudi 
can live off art, but now there are five of them.”

Serafi (below) has now set his sights on creating aw
number of community outreach projects in Jeddah, 
which he hopes will make art more accessible. “The
idea is to bring art to the people,” he says modestly. 
“Galleries here used to be showrooms, but we want to do 
things differently and do what a gallery should do.”
For the latest at Athr Gallery, visit athrart.com

وأحمد ماطر التركي ھناك شيء مشترك بين سامي
فناني أشھر من  كونھم على عالوة غارم  الناصر  وعبد 

حمزة  لھم  قدمه  الذي  الدعم  وھو  السعودية،  العربية  المملكة 
الصيرفي. والفنان المفاھيمي حمزة الصيرفي، ھو المدير والمؤسس 
الشريك لصالة العرض الفنية ”غاليري أثر“ في مدينة جدة. ولم يكتف 
الصيرفي بدعم الفنانين السعوديين، وتوفير منصة لعرض أعمالھم 
محليا، وإنما أوصل ھذه األعمال إلى جمھور عالمي بصفته عضو
لندن، وھي صالة عرض وجمع أرابيا“ في أوف ”إيدج في مؤسس

أعمال فنية منبثقة عن مشروع فني رائد يحمل اإلسم نفسه، ويھدف 
الى تعريف العالم بالفن السعودي، وعرضه أمام جمھور أوسع، كما 
ساھم الصيرفي العام الماضي بإطالق ”أسبوع جدة الفني“، وھو أول 
مھرجان فني مخصص لھذه المدينة النابضة بالحركة والحياة. ويقول

الصيرفي ”الھدف ھوتشجيعحركة فنية حقيقية“.
2000 مطلع عام في الفنانين تشجيع مع تبدأ قصة الصيرفي

عندما حضر معرض ”آرت دبي“. وقد أعجب حينھا باألعمال الفنية 
لم  ألنه  بالذعر،  اصيب  لكنه  العربي،  العالم  أنحاء  من  المشاركة 
يجد بينھا أي عمل لفنان سعودي. يقول الصيرفي ”أحسست بأن 
عليّ فعل شيء ما، واآلن نحن نفخر بأننا كنا صالة العرض األولى 
متفرغين في المملكة. وجود فنان  التي تساعد على وجود فنانين
ھي سابقة حقيقيقة، واليوم فنه من سعودي يمكنه ان يتعيش

لدينا خمسة فنانين متفرغين بشكل كامل“.
ويفكر الصيرفي (الصورة، أسفل) بإطالق مشاريع فنية ذات صبغة 
مجتمعية، وإقامة عرض فني وسط مدينة جدة. وھو يأمل بأن يساعد 
ذلك في وصول الفن إلى قطاعات أوسع من الناس. يقول الصيرفي 
بتواضع ”الھدف ھو جلب الفن إلى الناس. الصاالت الفنية ھنا كانت 
أمكنة للعرض، لكننا نريد أن نتعامل مع األمور بطريقة مختلفة، نريد 

Hأن نقوم بما يتوجب على الصاالت الفنية القيام به“.
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رغم أنھا حتى اآلن ال تبث على القنوات الموسيقية في 
العالم العربي، إال أن مكبرات الصوت في شوراع اإلسكندرية 
والقاھرة ال تبث غيرھا تقريبا بھذا الحماس. إنھا الموسيقى التي 
تعرف باسم ”إلكترو شعبي“ ويمتزج بھا غناء الھيب ھوب مع إيقاعات 

راقصة مع الموسيقى العربية  الكالسيكية.
وقد قامت المخرجة الفرنسية التونسية ھند مضب بإكتشاف ھذا 
المشھد الموسيقي، الذي يشھد نموا سريعا، في فيلم وثائقي 
جديد فاز بإھتمام عالمي (تم اختياره للعرض في مھرجان لندن 
السينمائي). ويحكي فيلم ”إلكترو شعبي“ قصة والدة ھذا النوع 
الموسيقي الجديد، الذي يعبر عن الشباب، ويقدم أصواتھم تماما 

كما سبق لموسيقى واغاني الھيب ھوب األمريكية ان فعلت.
وفي ھذا الفيلم تلتقي ھند مضب مع بعض نجوم الساحة المحلية 
في عالم ”إلكترو شعبي“، وتكشف قصة صعودھم إلى الشھرة 
في مصر مع خلفية من المشاحنات مع األھل المشككين على 
األغلب في قدراتھم اإلبداعية. ولكن مع ھذا الصعود  المفاجئ الى 
النجومية، كيف سيتصرف نجوم الموسيقى الجدد في مصر، وعن 

ماذا سيكون عليھم التخلي؟

It may not be played on the music channels of the Arab 
world just yet, but on the streets of Alexandria and 
Cairo, you’ll hear little else blaring from speakers. 
Electro Shaabi blends hip-hop vocals and dance beats 
with classical Arabic music.

French-Tunisian filmmaker Hind Meddeb explores 
this fast-growing music scene in a new feature-length 
documentary that’s gaining international attention (it was 
selected by the London Film Festival). Electro Shaabi tells 
the tale of the birth of a new musical genre, one which – 
just like hip-hop – gives young people a voice.

Meddeb meets some of the scene’s local celebrities, 
and tells the story of their rise to national fame against 
the backdrop of sceptical parents and creative 
squabbles. But, with their sudden stardom, will Egypt’s 
new musical stars abandon their childhood friends?
Electro Shaabi is out now

Electro Shaabi إلكترو شعبي 
Words Faisal Al-Noor  بقلم فيصل النور
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عرغم أنھا حتى اآلن ال تبث على القنوات الموسيقية في 
العالم العربي، إال أن مكبرات الصوت في شوراع اإلسكندرية 
ال تبث غيرھا تقريبا بھذا الحماس. إنھا الموسيقى التي والقاھرة

بھا غناء الھيب ھوب مع إيقاعات  تعرف باسم”إلكترو شعبي“ ويمتزج
راقصة مع الموسيقى العربية  الكالسيكية.

وقد قامت المخرجة الفرنسية التونسية ھند مضب بإكتشاف ھذا 
نموا سريعا، في فيلم وثائقي المشھد الموسيقي، الذي يشھد

في مھرجان لندن  للعرض (تم اختياره جديد فاز بإھتمام عالمي
ويحكي فيلم ”إلكترو شعبي“ قصة والدة ھذا النوع السينمائي).

تماما  الموسيقي الجديد، الذي يعبر عن الشباب، ويقدم أصواتھم
الھيب ھوب األمريكية ان فعلت. لموسيقى واغاني كما سبق

الساحة المحلية  بعض نجوم وفي ھذا الفيلم تلتقي ھند مضب مع
عالم ”إلكترو شعبي“، وتكشف قصة صعودھم إلى الشھرة في

األھل المشككين على  في مصر مع خلفية من المشاحنات مع
ھذا الصعود  المفاجئ الى  مع اإلبداعية. ولكن األغلب في قدراتھم
الموسيقى الجدد في مصر، وعن النجومية، كيف سيتصرف نجوم

ماذا سيكون عليھم التخلي؟

It may not be played on the music channels of the Arab 
world just yet, but on the streets of Alexandria and
Cairo, you’ll hear little else blaring from speakers. 
Electro Shaabi blends hip-hop vocals and dance beats 
with classical Arabic music.

French-Tunisian filmmaker Hind Meddeb explores 
this fast-growing music scene in a new feature-length
documentary that’s gaining international attention (it was 
selected by the London Film Festival). Electro Shaabi tells
the tale of the birth of a new musical genre, one which – 
just like hip-hop – gives young people a voice.

Meddeb meets some of the scene’s local celebrities, 
and tells the story of their rise to national fame against 
the backdrop of sceptical parents and creative 
squabbles. But, with their sudden stardom, will Egypt’s 
new musical stars abandon their childhood friends?
Electro Shaabi is out nowi

Electro Shaabi إلكترو شعبي 
Words Faisal Al-Noor  بقلم فيصل النور
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انتباھك  والنشاط لجلب  الحركة  الكثير من  ليس ھناك 
وانت على الطريق المحاذي لساحل البحر الميت في األردن. 
فھناك صحراء وتالل ممتدة، وقد ترى مزارعا يستريح تحت ظل شجرة 
تظھر  ولكن فجأة  أو جمال يسير وحده.  السريع،  الطريق  بمحاذاة 
مجموعة منتجعات على طول ساحل ھذا البحر الفريد، الذي يتعرض 
اليوم لتھديد حقيقي بما يتعلق بمنسوب مياھه. وال بد أن يستأثر 
منتجع موفنبيك بإنتباھك، فھو مصمم على شكل قرية صغيرة مما 
يزيد اإلحساس باإلسترخاء والراحة، وھو مقسم الى أحياء، وكل منھا 
يضم عدداً من الغرف، ويحمل اسم منطقة شھيرة في األردن (حي 
وادي رم، وجرش، والموجب). والمنتجع شاسع (يمتد من الطريق 
السريع حتى البحر)، ويمتلك شبكة خاصة من المواصالت مؤلفة 
من عربات الغولف. وقد اختارته مجلة "كوندي ناست" مؤخرا بين 

دلل نفسك في أحد أفضل منتجعات المنطقة 
 بقلم فيصل النور

شهران
2

أفضل عشرة منتجعات في العالم، وھو يضم حوض سباحة النھائيا 

infinity إلى جانب مشرب بقرب الماء. ولكن لماذا تسبح في الماء 

العذب وأغرب بحر في العالم على بعد خطوات منك؟ يقع البحر الميت 

في أخفض نقطة على سطح الكرة األرضية، ونظراً، لملوحته العالية 

جدا، يمكنك أن تستلقي على سطحه، وتقرأ صحيفتك المفضلة بكل 

سھولة وأمان. وعندما تخرج من البحر، تستطيع أن تغطي جسمك 

بالقناع الطبيعي الذي يشتھر به األردن، وھو طين البحر الميت. 

إضافة الى الخصائص الصحية المفيدة التي تتمتع بھا مياه البحر 

الميت، يمكنك أن تضاعف ما تحصل عليه من فائدة في زيارتك بفضل  

عالجات على أيدي مختصين. عليك بـ“سبا زارا“ الحاصل على عدد 

من الجوائز العالمية، وھو يقدم أيضا عالجات طبية (تتوفر فيه أيضا 

دورات في العالجات المائية والعالجات الكھربائية).
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Is this one of the region’s best resorts?

There’s not much happening along the Dead Sea 
coastline: desert, hills, the odd farmer resting in the 
shade of a tree and the occasional lost camel. From 
nowhere, a cluster of resorts appears along the 
shoreline. The Mövenpick Resort & Spa is designed to 
look like a village, in which each neighbourhood of 
rooms is named after a part of Jordan, such as Wadi 
Rum, Jerash and Mujib. The resort is so vast, stretching 
from the highway to the sea, that it has its own transport 
network of golf buggies. It has also just won a top spot in 
the Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2013, 
being voted one of the Middle East’s 10 best resorts. 

Words Faisal Al-Noor

MONTHS
2

But what makes it so special? Of course, there’s the 
obligatory infinity pool and waterside bar, but why 
would you swim in fresh water when the world’s 
weirdest sea is at the bott om of the staircase? You can lie 
on the surface of the Dead Sea and read a newspaper, 
and when you come out, you can cover yourself in 
Jordan’s natural facial: Dead Sea mud.

If you fancy treatments delivered by a professional, 
the on-site Zara Spa has picked up a number of awards 
and even offers specialist therapeutic sessions, with 
courses in physiotherapy, acupuncture and refl exology.
moevenpick-hotels.com/dead-sea
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نجماً  تكتشف  عندما  جداً  خاص  شعور  ينتابك 
الذي  إنه الشعور  ما قبل أن يصعد إلى الشھرة. 
يتملّك روّاد "معھد إسطنبول للطھي" مع كل وجبة غداء. 
فالمعھد يضم أفضل مدرسة إلعداد الطھاة في إسطنبول، 
وھم يقومون يومياً بعرض األطباق التي يعدونھا بفخر أمام 
مؤسسة  تقول  الدراسية.  واجباتھم  من  كجزء  الجمھور 
ومدرسة  تعليمي،  مطعم  "نحن  بوزدوان  ھاندي  المعھد 
لمدة  التفرغ  يتطلب  برنامجا  تعتمد  نديرھا  التي  الطھاة 
األطباق  وجميع  حقاً".  مكثّف  برنامج  إنه  أشھر.  ستة 
التي تقدم ھنا يحضرھا المتدربون في المعھد. وقد تمكن 
سبعة منھم حتى اليوم من فتح مطاعم خاصة بھم. تقول 
بوزدوان "نحن ندرب الجيل القادم، ھذا ھو ھدفنا، وھذا ما 

ينبغي أن يكون، ونأمل أن يكون له صدى إيجابياً".
من  وأطول  أغنى  المطعم  ھذا  في  األطباق  الئحة 
مثيالتھا في غالبية المطاعم األخرى. والھدف من وراء ذلك 
ھو إعطاء الطالب فرصة التدرب على إعداد أكبر قدر ممكن 
يشرفون  المدربين  ألن  للقلق،  داعي  وال  األطباق.  من 
على إعداد جميع األطباق. وبالرغم من أن الموجودين في 
المطبخ ھم طالب، إال أنھم يتقنون الطھي بشكل أفضل 

ربما من غالبية الطھاة المحترفين في المدينة.
التصميم الداخلي للمطعم عصري ومميز بحيث يمكن 

مكشوفة  تركت  التي  الداخلية  التمديدات  جميع  رؤية 
قصدا، إضافة إلى تشكيالت تزينية فنية حديثة تنسجم مع 

الفكرة الحديثة التي تنطلق منھا مدرسة إعداد الطھاة. 
الطبق  وھذا  اللوز،  حساء  مع  الدجاج  ھو  الليلة  طبق 
يخنة  وتتبعه  بوزدوان،  لدى  المفضل  ھو  العثماني 
وھي  واألرز،  والبسطرمة  الحِلبة  مع  البيضاء  الفاصولياء 
تقدم مع المخلالت. أما الحلوى فھي مربى السفرجل مع 

آيس كريم الفانيليا، وكعكة الجبن بالرمان.
غالبية ما يقدم ھنا يأتي من بستان المعھد الواقع في 
منطقة جبلية، حيث تمضي بوزدوان مواسم الصيف تھتم 
لمواسم  المربايات  أنواع  منھا  وتصنع  الفاكھة،  بأصناف 

الشتاء، ويتم بيع العديد منھا في المعھد. 
بإعداد  والمختصة  المتقدمة  الصفوف  إلى  وباإلضافة 
ليس  لمن  دروساً  المعھد  يقدّم  إسطنبول،  طھاة  أفضل 
لديھم أية معرفة بفن الطھي. توضح بوزدوان قائلة "يوجد 
الطبخ"،  يعرفون شيئاً عن  ال  الذين  الناس  كبير من  عدد 
الناس  غالبية  كان  السابق،  للجيل  "بالنسبة  وتضيف 
يأكلون في بيوتھم، وغالباً ما كانت األم ھي التي تطھو 
لألسرة. أمّا اليوم، فالمزيد من النساء انضممن إلى القوى 
العاملة، وأصبح معظم الصغار يأكلون خارج بيوتھم، ولم يعد 

تناول الطعام في المنزل جزءاً من حياتھم".

حيث يتعلم نجوم الطهي في إسطنبول

شهران
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Hand to mouth
There’s a very special feeling when you discover a star 
before they’re famous and it’s the feeling diners get 
every lunchtime at the Istanbul Culinary Institute. 
Every day, pupils at this cookery school show off  their 
homework by cooking for the public. 

“We are a student restaurant,” says founder Hande 
Bozdogan. “Our chef school is a six month, full-time 
programme. It’s very intensive,” she adds. All the dish-
es are prepared by trainees, seven of whom have gone 
on to open their own restaurants. “We’re training the 
next generation,” Bozdogan says. “That's our purpose 
and that’s how it should be. Hopefully it will ripple out.”

The menu is much longer than those off ered by most 
restaurants. The idea is to give students the chance to 
practise as many dishes as possible. Don’t worry, 
though: it’s all overseen by one of the tutors and 
although those in the kitchen may be learning, they 
already know how to cook bett er than most of the city’s 
professional chefs.

Inside the restaurant, the place has a trendy, raw feel 
to match the concept of the chef school. On the menu 
this night is chicken and almond soup, Bozdogan’s 
favourite. That’s followed by a white-bean stew with 
fenugreek, pastrami, rice and pickles. And, for dessert, 
quince with ice cream and pomegranate cheesecake.

Almost everything you’ll eat is farmed on the Insti-
tute’s plot of land in the mountains. Bozdogan spends 
her summers there harvesting fruits, which she turns 
into jams, and many of them are sold at the Institute.

As well as the masterclasses for Istanbul’s future top 
chefs, the Institute also runs classes for the culinarily 
illiterate. “There are more people who know nothing 
about cooking now,” Bozdogan says. “A generation ago, 
people mostly ate at home and the mother figure al-
most always cooked for the family. Now, there are more 
women in the workforce, the youngsters mostly eat out 
and home cooking isn't part of their lives.”
istanbulculinary.com.tr
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تحفل إحدى القاعات الضخمة في 
متحف فكتوريا وألبرت في لندن ببعض 
أفضل األعمال الفنية اإلسالمية، التي تم إبداعھا 
خالل العام 2013. ولكن أحد ھذه األعمال يجلب 
انتباھك، وقد تستغرب ربما وجوده ھنا،  إنه عبارة 
وكأنھا  تبدو  المالبس  لعرض  تماثيل  بضعة  عن 

عائمة في زاوية القاعة.
ولكن عليك أحيانا أن التثق كثيرا باإلنطباع األول 
بجائزة  الفائز  العمل  الثالثة ھي  التماثيل  فھذه 
والعمل  للعام 2013".  اإلسالمي  للفن  "جميل 
الحياة  من  مستوحاة  فساتين  ثالثة  عن  عبارة 
الثقافية والمعمارية في اسطنبول، وقد حصلت 
صاحبتاه المصممتان إيجه وعائشة إيغي على 
الجائزة التي تبلغ  قيمتھا 40,000 دوالر أمريكي.

كانت األختان التركيتان أسستا عالمة األزياء 
وبدأتا   ،1992 عام  كايك"  "دايس  بھما  الخاصة 
السنوات  في  ولكن  الجاھزة،  المالبس  بصنع 
األخيرة بدأتا بتصميم أزياء مفاھيمية. "التباين في 
أسطنبول" ھو عنوان المجموعة األكثر غرابة بين 
أعمالھما حتى اآلن. وكما تقول إيجه فالمجموعة 

"تقع بين الفن وبين صناعة األلبسة". 
ورغم اإلبداع والقدرة العالية على اإلبتكار عند 
التي  األزياء  مجموعة  فإن  المصممتين،  ھاتين 
"آيا  فقطعة  فعلياً.  ارتداؤھا  يستحيل  صنعتاھا 
صوفيا" تزن أكثر من 5 كلغ فقد استخدمت في 
توضح  الملونة.  الحجارة  من  حبة   6622 صنعھا 
الحجارة  قطع  على  عثرنا  "لقد  قائلة  عائشة 
الزجاجية النادرة ھذه في محل للتحف القديمة"، 
وتضيف "خالل تصميمنا للفستان فقدت إحدى 

الحبات، واضطررنا للبحث عنھا في كل مكان!".
وتضيف عائشة "لقد تم تصميم ھذه القطعة 
على غرار أعمال الفسيفساء في آيا صوفيا التي 
تم تجديدھا مؤخراً. عندما دخلتھا للمرة األولى 

كانت مضاءة بالشموع، وبدت ساحرة، وكأنھا من 
"دولما  اسمھا  اخرى  قطعة  وھناك  آخر"،  عالم 
باھتشة" وھي مستوحاة من القصر الذي يحمل 

نفس اإلسم، ويقع على ضفة البوسفور.
بجانب  نمر  كنّا  كنا صغاراً  إيجه "عندما  تقول 
"كنا  ضاحكة  عائشة  أختھا  وتستدرك  القصر"، 
المخرم".  الزينة  شريط  يشبه  أنه  نقول  دائماً 
وكانت الرغبة في تحويل القصر إلى فستان حلما 
راود األختين طوال حياتھما، الى ان تجلت النتيجة 
في فستان مبتكر مع أشرطة زينة وثنيات وعقد 

وزخارف، تشبه واجھة القصر.
بعض الفساتين األخرى مستوحاة من طفولة 
األختين. فستان "أطايب تركية" مثال يشبه حلوى 
في  بھا  مولعة  إيجه  كانت  التي  البنات"  "غزل 
طفولتھا. أما الفستان الزھري الذي يشبه زھرة 
طالما  التي  الزھرة  من  مستوحى  فھو  الزنبق 

أحبتھا األختان خالل طفولتھما.
تقول عائشة "المجموعة تمثل حياتنا، وتمثل 
اسطنبول أيضاً". ولكن وأنت تمعن النظر في ھذه 
شعور  على  التغلب  عليك  يصعب  المجموعة، 
بأنك تنظر إلى مجموعة أزياء يملكھا إمبراطور ما، 
أي أزياء لن يرتديھا أحد يوما. توضح إيجه "عندما 
المالبس، فإن  تحفز نفسك لتصميم مثل ھذه 
صناعة  من  تمكنك  العمل  عن  المتولدة  الطاقة 
تصاميم تجارية أيضا"، وتضيف بأن كافة فساتين 
مجموعة "التباين في إسطنبول" يمكن تحويلھا 
"آيا  قطعة  وحتى  لإلرتداء،  قابلة  تصاميم  إلى 
صوفيا"يمكن تحويلھا إلى فستان حقيقي."فكل 
ضاحكة،  إيجه  تقول  كما  ممكن"  شيء 
طائلة!".  مبالغ  سيكلف   ذلك  أن  "إال  وتضيف 
جميل  لجائزة  العشرة  المرشحين  اعمال 
للفن اإلسالمي لعام 2013".معروضة في 

متحف فكتوريا وألبرت حتى 21 أبريل 

مالبس ال يمكن ارتداؤها!
تعرّف على مصممتي األزياء اللتين فازتا بأھم جائزة عالمية للفنون اإلسالمية

بقلم هيثم صنعاني، تصوير روب تيم
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فففيفيفي ضخلضخلضخمةمةمةمة ات ات ات ا االقلقالقالقاعااعاتتتت إإحإحدىدى فلحفلحفلحفلحفل تتتت
ببببببببعضعضعضعض وأوأوأأوألبرلبر فت فت فيي لنندنندنن ارياريااريا وكتوكتوكتوكتوكتو متحمتحف ففف فف ف
إبب إب إبدداعداعھاھاھاھا ا، التيلتي تم تم سسسإلسالإلسالميةمية، ألألألاألعاألعمالمال ال الفنيفنيييةةة اة ا أفأفأفأأفضضلضل
ببلبلب كلكنلكن أحح أح أحدد ھذه األعاألعمالمال يج يج 20120101013333. و. و لعالعالعامامام 33خخخاللالل
بعباعبارةرة ھھه ھه ھنننا،نا، إ إنهنه دجودجود ممبمربما وا و باتباتباھكھكھك،ھك، وق وقد تد تستغستغربرب انان
وكأنكأنھاھا دتبدو  الماللمالبسبس لعرلعرلعرلعرضضضض  تماثماثيليل تة  ضبضبضضعبضعةةة  عنعنعنعنعن

قالقاقااقاعةعةعةعة. ياوووياويةةةة ا عععععاائمائمائمائمةةة فة فيي زييي ز
ثثتثتثثق كثيرا باإلنطباع األول  ناننياننا أاا أا أا أنن الن الن الن ال حأ أححح يكليكليكليكك وولكولكولكولك عن عنعن عن ع
بجائززة الفائز  العمل  ھيھي  الثالثةالثةالثةالثة التالتالتالتماثمماثماثيليلل ذهذذهذهذه فھفھفھف
لمل لعالع و للعام 2013".  سالإلسالإلسالإلسالإلسالميميميميي ا ان  ان  ان  للفللفنن  "جم"جم"جم"جمجميليليليليل

الحياة  من  مستوحاة  فففساساساتينيننن فة  ثالثالالثالثة  ععن ععباعباررةرةرةرة
تلتلتلت ااااسطنبول، وقدوقدقدوقدوقد حصحصحص ييفيفيفي قاثقثقاثقاثقافففيةفية والملمعمعمعممماماريةيةةة الالاال
عي ع علىىى إيإيغإيغإيغييي ةةشةشة وه وه وه وععائعائ إيجإيجإيج ننانان ابتابتابتاه اه اه اللمللمصلمصممت ااصاحصاحصاح
أأمريممممريمريكي.ككي.كي أر أر أر 440,40,40,40,00000000000 ددوالدوالدوالدوالال اھاھاھا متمتيمتيمت غبلبلبلغبلغ ق ققق ق ت تي تييي تالالتالتلتالتلتيي تي 000الاالججائجاجائجائزززةزة

األزيألزيألزيألزياءاءاءاء اة عالمعالمعالمعالمة اة اة سسأسسأسسأسستاتتاتاتا نان تكيتكيتكيتكيت نتانتانتانتانت األختاختاختاختانن التر ككككك
وبدأبدأتا  و،  19919922 عاماماما ع" ع" ع"  كايكايكايكايك  كس كس  كس  "دايدايدايدايس "ا  "ا  "ا  ھبھمبھمبھمبھما ةصةة ااالخلخالخالخا
االسنوسنوات  يفي ولكنلكن الجالجاھزةھزة،،  اس  لالمالبمالبس  ببصصنع
فيفي نين ل"التتبا ألاألخيريرة بدبدأتاأتا بت بتصميصميم أم أزيازياء مفاھفاھيميةة.
أأسطنسطنبولبول" ھ" ھو عو عنوانوانن المجلمجموعموعةة األكثألكثرر غرابراب بة بينين

فه فالالمجموعة  إيجإيجه اآلن. و. وكماكما تق تقولول أعماعمالھملھما حتىتى
""تقعتقع بي بين ان الفنلفن وبين صناعة األلبسة". 

ورغم اإلبداع والقدرة العالية على اإلبتكار عند 
التي األزياء  مجموعة  فإن  المصممتين، ھاتين 

"آيا  فقطعة  فعلياً.  ارتداؤھا  يستحيل  صنعتاھا 
كلغ فقد استخدمت في  5 من صوفيا" تزن أكثر
توضح  الملونة.  الحجارة  من  حبة   6622 صنعھا 
الحجارة قطع  على  عثرنا  "لقد  قائلة  عائشة 

الزجاجية النادرة ھذه في محل للتحف القديمة"، 
وتضيف "خالل تصميمنا للفستان فقدت إحدى 

الحبات، واضطررنا للبحث عنھا في كل مكان!".
وتضيف عائشة "لقد تم تصميم ھذه القطعة 
على غرار أعمال الفسيفساء في آيا صوفيا التي 
تم تجديدھا مؤخراً. عندما دخلتھا للمرة األولى 

منمنمنمن ساسا سا ساساحرةحرحرةحرةحرةحرة و و، و، وكأنكأنكأنكأنھاھاھاھا وو، و، ووبدتبدتبدتبدتدت شالشالشالشالشالشموعموعموعموعموع ة بة بة بةة ب نكانننت مت مت مت مضاضاءضاءضاءضاءا ك
"دولدولدولدولدوللمماماماماما "ا  "ا  "ا  اسمھسمھسمھسمھسمھ ا  اى  اى  اى  خراخاخراخراخرى  ةععةعةعةعة قطقطقطقطقطقط وھوھوووھوھناكناكناكاكاك ""ر"،ر"،ر"، خآخآخآخآخ عععاللمالمالمالم
يحح يحململ مننن القصلقصلقصلقصلقصلقص ار ار الذيذلذيلذيلذي حاوحوحاحاوحاحاةةة مة مة مة سمسمستمستمست شةتشةتشة و" و" وھھيھييھي اھبااھباھباھ

بالبالبالبالبوسفسفوسفوسفوسفور.وروورور. ضى ضى ضى ضى ضى ضفةفةفةفة لل عل عل عل قعيققعيقع ممإلإلإلسمإلسم،،، و و ففنفنفس اس اس اس ا
ببججابجابجانبنبب نمرمرمرمر نا  ناا نا  نا  نكنكنّككنّكنّ كنكنكنكنا صاا صا صا صغاغارغاااغاراًاً مدمادمادمادما "عننعنعن إيإيإيإيجهجهجهجه تقولقولقولقول
انانانا ك"ك"ك ةحكةحكةكحكةحكة ضضضضضضضا عاعاعاعاعائشةئشةئشةشةئشة أخأأخأختھتھااا ستتستدردركدردرك و و،  رصر" القالقلالقالق
رمرممخرمخرمخرم"."".". مالممالمالم ا زلزيلزلزيلزينةنةنةنةنة ا اطط  اط  اط  ششريشريشريشريط  يشيشيشيششببهبهبه نهأنهأنهأنهأنه لولولولول ننقنقنقنق دائدائدائائماً
نتانتانانتان حل حل حلحلحلحلماممااماماا ىىىإلىإلىىى فسففس فس فست لققلقالقالقلقصصرصرصر ليليل تحتحتحوحوحو فيفيفي غلرغلرغلرغببةبة وووككككانكانت ات ا
ل ال النتينتينتينتيجةجةجة ل ال ال ال الىىى اى ا تن تجلتلتلتجلت ا،ماما،ما، ح حي حياتھاتھ ططن طوالواللل ألااأل األاألخختي ررررراااواود
ددقدقدقد ووع وثوثوثنوثنياتيات زي زي زي زي زينننةنة طرطةرطةرطةطة أششأشأشأش معمعمع كتكرتكرتكر مب مب مب ااانانتانتان س فس فس فيفففي

صر. القال واجواجواجھةھةھةھة ش تششبهبهبهبه ووووزخاازخارفرفرف،رف،
ططفوفوطفطفوطفولةلةللة ننمنمن ااااألخرى مسستوحتوحاةاة سافساساتينينتينتينتين بعض ال
ىوىىووىوىى ننتين. ف. ففستاستاستاستان ن "ن "أطأطأطأطايب تركية" مث مث مثال ياليال يال يشبهبهشبهشبهشبه ححلحل األاألألخ
فيفيفيفيي بھاھاا بة  بة ممولعولعولعة  مه  إيججإيجججهههه  كانت  يلتيلتيتيي  ا ا"  الباالبناتنات"  للزلل "غ"غ"غ
ھ زھزھھرةرةرةرة الذي يي يي يي يشبهشبهشبهشبه الزلزلزھلزھلزھلزھريريريري ان ان ان ان ان ان الفالفالفالفسستاستاستا ا. أ. أأأمامااا ططططفولفولفولفولتھاتھاتھات
طططاطالطالطالماماماماماما الالالالتيت ة ةةھ ھرةھ الزالزالال مممنمن مستوستوححىحىحى فھو  الزلزززنبقبققق

اختان خالل طفوطفطفطفوطفولتلتلتھلتھلتھما. حأححححبتتھتھھا األ
تة تمثلمثل حياتنا، وتمتمتمثلثلثلثلللل وعموعة " "المجلمج ع عائشةئشة تقققولقول
ھھھذهذهذهذهذ ووأ وأ وأنت تمعن النظر في ھي ننلكن "اً". و ضأيض أ ساساسسطططنطنبولول

شعور  على  التغلب  عليك  يصعب  المجموعة، 
بأنك تنظر إلى مجموعة أزياء يملكھا إمبراطور ما، 
أي أزياء لن يرتديھا أحد يوما. توضح إيجه "عندما 
المالبس، فإن  تحفز نفسك لتصميم مثل ھذه 
صناعة  من  تمكنك  العمل  عن  المتولدة  الطاقة 
تجارية أيضا"، وتضيف بأن كافة فساتين تصاميم
مجموعة "التباين في إسطنبول" يمكن تحويلھا 
"آيا  قطعة  وحتى  لإلرتداء،  قابلة  تصاميم إلى 
إلى فستان حقيقي."فكل صوفيا"يمكن تحويلھا
ضاحكة،  إيجه  تقول  كما  ممكن"  شيء 
طائلة!".  مبالغ  سيكلف   ذلك  أن  "إال  وتضيف 
جميل  لجائزة  العشرة  المرشحين  اعمال 
للفن اإلسالمي لعام 2013".معروضة في 

1متحف فكتوريا وألبرت حتى 21 أبريل 

مالمالمالمالمالميةيةيةيةيةية ااا اإلسإلسإلسإلسإلس لللفنفنفنفنفنفنونونونونون عععععالاللالالمميمميميةةةة ئئائائائائززةزةزةزةزةزة ججججج ببأھھھمھمھمھم ففافافافافازتتزتزتزتزتااااا اااااللللللللللللتيتيتيتيننننننن ألاألألاألاألاألزيزززيزياءاءاااءاءا ممم مصصمصممصمممتتمتمتمتمتيييييييي عععلىلى رعررعرعرّفّفّفّفّف تت

بقلم هيثم صنعاني، تصوير روب تيم
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The clothes you can’t wear

A room at London’s Victoria and Albert Museum is fi lled with 
some of the best works of Islamic art produced in 2013. One in-
stallation stands out because, by most definitions, it isn’t art. 
Three mannequins appear to be fl oating in a corner. 

The set of dresses, inspired by the architecture and cultur-
al life of Istanbul, was the surprise choice as the 2013 Jameel 
Prize winner, and Ece and Ayșe Ege have been awarded the 
$40,000 prize for their Istanbul Contrast collection.

The Turkish sisters founded fashion label Dice Kayek in 
1992 and started out by making ready-to-wear dresses. In re-
cent years, however, they have toyed with more conceptual 
collections. Istanbul Contrast is their most outlandish work 
to date. “It’s between art and clothing,” says Ece.

These fashion designers have created a collection that is 
impossible to wear. For instance, the Hagia Sophia weighs 
more than 5kg and its construction includes 6,622 stones.

“It’s modelled on the mosaics of the newly renovated Hagia 
Sophia,” says Ayșe. “When I fi rst [went inside the building], it 
was by candlelight – it was out of this world. 

“We found rare, blown-glass beads in an antiques shop,” 
she adds. “While they were making the dress, they lost one! 
We had to look everywhere for it.”

Another dress, Dolmabahçe, mimics the detail on the Bos-
phorus-side palace of the same name. The desire to turn the 
palace into a dress has been a lifelong dream for the sisters. 

“When we were kids, we’d pass by the building,” says Ece.
“And we’d always say it looks like lace,” laughs Ayșe. The 

result: a lace dress with the curves, loops and detail that looks 
like the façade of the building.

Other dresses also take their cues from the sisters’ child-
hood. The Turkish Delight dress looks like the candyfl oss that 
Ece was obsessed with as a kid. The pink Tulip outfi t resem-
bles the fl ower they loved as children. “[The collection] repre-
sents our lives and it represents Istanbul,” says Ayșe.

But it’s hard to avoid the feeling that you’re looking at the 
unatt ainable, as these are dresses that no one will ever wear. 
“When you push yourself to make these [outfi ts], this energy 
that you’re using helps you to create commercial pieces,” says 
Ece. She says that any of the Istanbul Contrast dresses could 
be made into wearable outfits – even the 5kg Hagia Sophia 
could be turned into a real dress. “Anything is possible,” 
laughs Ece, “but they’d have to pay a lot of money!”
See the 10 shortlisted Jameel Prize entries, including
Istanbul Contrast, at the V&A until 21 April. vam.ac.uk
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Meet the fashion designers who’ve won the world’s top Islamic art prize

Words Haitham Sanaani   Portrait Rob Timm
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وجبة واحدة،
 وثالثة طهاة 

ثالثة من مشاهير الطهاة يعدون لنا المقبالت والطبق الرئيسي 
والحلويات من أنحاء مختلفة من الشرق األوسط 

 بقلم فيصل النور وماثيو تيلر   رسوم روس موري

اسأل شخصا ما غير عربي عما يعرفه عن الطعام 
الشرق أوسطي، وعلى األغلب سيخبرك عن ”الكباب والحمص“. 
وفي إطار الرغبة بتصحيح ھذا المفھوم صدرت مجموعة من كتب 
الطبخ الجديدة. وقد اخترنا من بينھا ثالثة كتب اعتمدت في إعدادھا 
أبعد،  أنحاء الشرق األوسط وما ھو  على بحوث على األرض في 
بھدف العثور على األطباق األكثر أصالة في المنطقة. وطلبنا من 
كل من الطھاة الذين كتبوا  ”سناكستان“،  و“كونتوار ليبانيز“، و“صن 
بريد اند ستيكي توفي“ ان يحدثنا عن عالقته مع المطبخ الشرق 

اوسطي، وان يعد لنا وجبة. وھذا ما حصلنا عليه.  

026
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“I
’m married to a carnivore and he’s pretty 
appalled by the whole thing,” admits Sally 
Butcher, the author of a new, heavily 

vegetarian light-bites cookbook. “I’ve just come 
back from the Sharjah International Book Fair 
and I was trying to change people’s minds. 
Eating isn’t all about meat,” she says. “I’m trying 
to convert people into thinking, ‘Actually, we’ve 
got a really rich culinary heritage and we don’t 
need meat that often’.”

This Essex girl is also trying to re-educate 
people closer to home. “In the West, I’m trying to 
say that [Middle Eastern food] is not just about 
kebabs and hummus – there’s a lot more out 
there.” The book is packed full of dishes that are 
quick to prepare and delicious to eat. The idea is 
that even beginners can have a go, prepare 
something in the evening and then snack on it 

the next day. As well as some popular dishes, 
there are also unusual meze, like prawn 

and barberry salad. “It’s one of my 
favourites,” says Butcher. “Everyone 

who has it goes ooh, ahh. There are a 
lot of unexpected flavours there.”

وقد  اللحوم،  بأكل  ”أنا متزوجة من شخص مغرم 
وقد روّعه كتابي“ تقول سالي بوتشر، مؤلفة كتاب طھي 

جديد للوصفات النباتية الخفيفة.
وتضيف سالي قائلة ”لقد عدت للتو من معرض الشارقة 
الناس،  مفاھيم  اغير  أن  أحاول  وكنت  للكتاب،  الدولي 
فمفھوم الطعام ال يقتصر بالضرورة على اللحوم”، وتضيف 
”كنت احاول إقناع الناس بأن لدينا في الواقع تراث طھي 
غنيا حقا، واننا لسنا محتاجين إلى اللحم لھذه الدرجة“. 
وال تتوقف محاوالت ھذه الشابة، القادمة من أسيكس 
في بريطانيا، على سكان  منطقة الشرق األوسط، وإنما 
تحاول إقناع الناس بترك اللحم في بلدھا االم أيضا، وتشرح 
ذلك بالقول ”في الغرب، أنا أحاول أن أقول إن الطعام في 
الشرق األوسط ال يقتصر فقط على الكباب والحمص، بل 
الجديد  وكتابھا  ايضا“.  األخرى  األطباق  الكثير من  ھناك 
وأكلھا  بسرعة  اعدادھا  يمكن  ألطباق  بوصفات  مليء 
بسرعة ربما أيضا. والفكرة ھي أن المبتدئين أيضا يمكنھم 
التي  األطباق  من  ليست  وھي  الوصفات،  ھذه  إعداد 
يتوجب أكلھا فورا، بل يمكن تحضيرھا مساء، وتركھا لتكون 

وجبة خفيفة في اليوم التالي.
ويضم الكتاب تشكيلة كبيرة من األطباق الخفيفة، من 
األطباق الشعبية المعروفة، الى المقبالت المبتكرة مثل 
والتي تقول عنھا  البرباريس،  ثمار  الجمبري مع  سلطة 
سالي ”إنھا من وصفاتي المفضلة”، وتضيف ”من يجربھا 

سيقول: امممم. إنه طبق بنكھات كثيرة غير متوقعة“. 

البطيخ األحمر المقلي مع جبنة الحلومي
رش شرائح البطيخ األحمر  بخلطة بهارات على الوجهين. اسكب مقدارا من الزيت في المقالة بحيث يغطي قعرها فقط، وسخنه 

يز. ضع قطع البطيخ بالزيت، واقلها، وحين تصبح ساخنة تماما من كل الجوانب ارفعها من الزيت، وضعها في طبق. قم  حتى يبدأ باألز
بقلي شرائح جبنة الحلومي بسرعة على الجانبين: يجب ان يصبح لونها ذهبيا، ولكن ليس بنيا داكنا. وزع شرائح الحلومي في صحن تقديم 
كبير، وقم بصف قطع البطيخ األحمر فوقها، ثم زين الطبق برشة من النعناع.

FRIED WATERMELON WITH HALLOUMI
Sprinkle both sides of thin slices of watermelon with a dry harissa spice mix. Pour enough oil into a frying pan so 

as to just cover the bottom and heat it to sizzling point. Fry the watermelon. Once they are hot all the way through, 
remove the slices to a plate. Now fry the halloumi quickly on each side: it should be golden, but not dark brown. Spread 

the halloumi on a platter, arrange the watermelon on top and sprinkle it all with mint. Don’t burn your mouth as you scoff!
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STARTER: SNACKISTAN

مقبالت
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W
hen Comptoir Libanais opened its doors in 
London in 2009, founder Tony Kitous had a 
point to prove. “I’m trying to promote our 

culture and make it accessible,” said the Algerian. “For so 
many years, people have been hooked on Italian food, but 
we’re saying, ‘We’re here now’. It’s not a fad or a trend, 
we’re here to stay.”

Comptoir’s handful of branches in London are all 
decorated with the same Rana Salam pop-art designs. 
Egyptian movie stars adorn the menus, Chiclets 
packaging covers the walls and Nancy Ajram’s songs play 
on the speakers.

Kitous wants to move away from the stuffy, stuck-in-
the-past image of Lebanese restaurants in the West. 
“I didn’t make Lebanese food cool,” he says. “I just made
it accessible.”

The book continues that mission by attempting to bring 
Lebanese dishes into the non-Arab kitchen. “The job of 
the book is to say: ‘This is a cuisine that’s simple to make’,” 
he says. “It’s about educating people. I’m helping to spread 
the love of Lebanese food and Lebanese culture.”

The book is a beginner’s course in Beirut street food 
and, once readers have mastered the basics, there are 
some more experimental dishes to try. 

“The tomato, halloumi and olive salad is something we 
created. You can add in fried courgettes and top it off with 
a little yoghurt, tahini sauce and fresh mint,” he says. “It’s 
our version of the Italian mozzarella, tomato and basil 
salad. Let’s see which is better!

“It’s about experimenting,” he 
adds. “There’s no such thing as the 
perfect recipe.”

The book is aimed at getting 
foreigners hooked on Lebanese 
food, but Kitous hopes those born 
in the region will benefit as well. 
“It’s aimed at Arabs as much as a 
Western audience. Arabs don’t 
spend as much time cooking as 
their grandmothers.” Everyone has 
something to learn, it seems.

“I’m not an expert, I’m not 
pretending to be an expert,” he 
says. “I just have a passion for 
Lebanese food. If I can cook it, 
trust me, you can cook it.”

مطعم كونتوار ليبانيز أبوابه للمرة األولى في لندن  عندما فتح
عام 2009، كان لدى مؤسسه الجزائري طوني كيتوس ھدف يريد 
تحقيقه، يقول طوني ”أحاول المساھمة في نشر ثقافتنا، وجعلھا 
في متناول الجميع”، مضيفا  ”الناس مغرمون بالطعام اإليطالي منذ 
سنوات كثيرة، ولكن نحن نقول ’ نحن ھنا اآلن‘. إنھا ليست بدعة، او 

موضة مؤقتة، نحن ھنا لنبقى”.
ولكونتوار ليبانيز فروع عديدة في لندن، وجميعھا تتمتع بالديكورات 
نفسھا التي صممتھا اللبنانية رنا سالم . صور نجوم سينما مصريين 
على قائمة الطعام، وعلب علكة تشيكلس الشھيرة تزين الجدران،  

ھذا إضافة إلى أغاني نانسي عجرم التي تصدح في المكان.
مع ھذه الديكورات كان طوني كيتوس يسعى إلى اإلبتعاد عن 
الصورة النمطية التقليدية القديمة العالقة في الذھن الغربي عن 
اللبناني  المطاعم العربية واللبنانية، وھو يقول ”لم أجعل الطعام 

موضة، إال انني جعلته في المتناول“.
اما مھمة كتاب الطھي الذي يحمل االسم نفسه فھي متابعة 
ھذه المھمة في محاولة إدخال الطعام اللبناني الى المطابخ غير 
العربية، ويؤكد كيتوس ذلك في قوله ”وظيفة ھذا الكتاب ھي القول 
ان ھذا مطبخ من السھل إعداد اطباقه“، ويضيف ”إنه لتثقيف الناس. 

أريد ان أساھم في نشر  حب الطعام اللبناني، و الثقافة اللبنانية”.
والكتاب ھو بمثابة دورة تدريبية للمبتدئين في األطباق الشعبية 
ومأكوالت الشارع في بيروت. وما أن يتقن القراء األساسيات في 

الطھي، فھناك بعض األطباق األكثر تجريبية ليحاولوا إعدادھا.
ويقول صاحب المطاعم الجزائري ”سلطة الطماطم والزيتون مع 
جبنة الحلوم ھي من ابتكارنا. يمكنك إضافة الكوسا المقلي إليھا 
اللبن والنعناع الطازج، ”مضيفا ”إنھا  وتتبيلھا بصلصة الطحينة مع 
نسختنا المقابلة للسلطة االيطالية المؤلفة من جبنة الموتزاريال 

والطماطم مع الريحان. دعونا نرى أيھما أفضل!”.
قد ال تكون كافة الوصفات الموجودة في الكتاب معروفة، فھو كما 

يقول مؤلفه ”كتاب تجريبي، وليس ھناك 
ما يمكن ان يدعى بالوصفة المثالية ”.

األجانب  جــذب  الــى  الكتاب  ويھدف 
يحبونه،  وجعلھم  اللبناني،  الطعام  الى 
إال أن كيتوس يأمل في ان يكون مفيدا 
ألھل المنطقة ايضا،  وھو  يقول ان كتابه 
يستھدف  ما  بقدر  العرب،  ”يستھدف 
من  اليوم  ينفقون  ال  فالعرب  األجانب، 
الوقت في الطھي قدر ما كانت الجدات 
يفعلن في الماضي”، ومن ھذا المنطلق 
فإن الجميع لديھم ما يمكن ان يتعلموه 

من ھذا الكتاب على ما يبدو. 
يضع  الكتاب  ھذا  ان  كيتوس  ويؤكد 
المطبخ اللبناني في متناول الجميع قائال 
” أنا لست خبيرا، وال أتظاھر بأنني كذلك، 
أنا فقط لدي شغف بالطعام اللبناني. وإذا 
كنت أستطيع أن أطبخه، فثق بي، انت 

ايضا يمكنك أن تطبخه”.

MAIN: COMPTOIR LIBANAIS

الطبق الرئيسي
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باذنجان مشوي مع جبنة الفيتا 
يت على صينية الشوي، ضع الباذنجان على لوح مطبخ   سخن الفرن أوال ليصبح ساخنا جدا. ضع قليال من الز
يت بسخاء  واقطع ساقه من بدايتها، ثم قطع حبة الباذنجان الى شرائح طولية رقيقة. ادهن الشرائح بالز

بواسطة فرشاة، وتبلها بالملح والفلفل المطحون طازجا، وضعها على صينية الشوي. اتركها بالفرن حتى 
تصبح ذهبية اللون ثم اقلب الشرائح ليصبح الوجه اآلخر ذهبيا ايضا. ضع جبنة الفيتا البيضاء في وعاء صغير 

يت وفص ثوم مفروما ناعما  واستخدم الشوكة لتفتتها الى قطع صغيرة. أضف بضعة نقاط من الز
واخلطم جيدا مع الجبنة، ثم أضف حبوب الصنوبر. وزع الخليط بالتساوي على شرائح الباذنجان، قبل أن 
تعيدها إلى الفرن مرة أخرى لمدة دقيقة أو اثنتين، فقط لتسخن الجبنة قليال. ضع الباذنجان في طبق 

ينا ببعض أوراق النعناع والزعتر. تقديم، وقدم الطبق مز

GRILLED AUBERGINE WITH FETA
Preheat the grill to hot. Lightly oil a baking sheet. Lay the aubergine on a board and 

cut the stalk off the end. Slice the aubergine lengthways into thin slices. Brush 
generously with oil, season with salt and freshly ground pepper, and lay on the 

prepared baking sheet. Grill until golden, then turn over and grill the other side. 
Put the feta into a bowl and use a fork to crumble the cheese into small pieces. 

Add a drizzle of oil and a finely chopped garlic clove, then mix again. Stir in pine 
nuts. Spoon evenly over the aubergine slices, then pop under the grill again for 
a minute or two to warm the feta. Place on a serving platter, then scatter over 

some shredded mint leaves and za’atar (a herb and spice mixture), and serve.

#1
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التمر المحشو والمغطس بالشوكوالتة 
أزل نوى التمر بعناية بعد شق كل من الثمرات عموديا. ثم امأل الحفرة التي كانت تشغلها النواة بحشوة من اختيارك مثل اللوز، الفول 
السوداني، الفستق، الجوز، جوز البقان (جوز امريكي)، جبن المارسكابوني، الجبن األزرق، مربى قشر البرتقال أو الليمون، أو مربى الزنجبيل. اغلق 
حبة التمر بعد حشيها، واضغط الحواف جيدا بحيث تحافظ الثمرة على شكلها القديم. ذوب الشوكوالتة في وعاءعازل للحرارة داخل حمام من 

الماء الغالي. بعد إدخال سيخ رفيع في كل ثمرة تمر، قم بتغطيسها بالشوكالتة، ثم حركها داخل صحن فيه 
مبروش جوز الهند المجفف او السمسم.

CHOCOLATEY STUFFED DATES
Slit the dates lengthwise and carefully remove the pits. Replace each pit with your 

chosen stuffing: almond, peanut, pistachio, walnut, pecan, mascarpone, blue 
cheese, lemon or orange rind. Squeeze it shut into shape. Melt chocolate in a 
bowl over a pan of barely simmering water. Place each date on a skewer, then 
dip. Roll in ground pistachios, dried coconut or sesame seeds.

W
h e n  K u w a i t i 
writer Sarah Al-
H a m a d  w a s 

researching her new cookbook, 
the most exotic place she visited 
wasn’t Andalucia in Spain, it 
was the sleepy English village of 
Cartmel in the Lake District.

Her new book focuses on 
dates, which are at the heart of 
st icky toffee pudding and 
Car tmel  c la ims  to  b e  the 
birthplace of this calorific 
dessert. “It’s a quintessential English recipe, but 
the star ingredient is the Arab date,” she says. “I 
wanted to understand how that happened, so I 
went there and ate a lot of toffee puddings. It 
seemed exotic, because the location is so different 
to the source.”

For Sun Bread and Sticky Toffee, Al-Hamad 
learned not only that the fruits travelled even 
farther from the region than she had expected, 
but about Moorish dates planted in Spain and the 
Californian date boom. 

“Some recipes I unearthed are quite ancient,” 
she says. “You can’t eat the way they used to, so I 
modernised them. As someone living in the 
West, dates are an ingredient that are connected 
to my childhood and past. “It’s really about 
bridging different cultures.” 

عندما كانت مؤلفة كتب الطھي 
تجري  الحمد  ــارة  س الكويتية 
الجديد،  كتابھا  حــول  أبحاثھا 
ــى مــكــان قريب  ــم  تــذھــب ال ل
والشرق  العربية  الثقافة  من 
في  ــدلــس  األن مثل  اوسطية 
قرية  الى  وإنما  مثال،  إسبانيا 
الھادئة  البريطانية  كارتميل 
الواقعة في منطقة البحيرات ”ليك 
ديستريكت“  في شمال انكلترا .  
ويركز كتابھا الجديد على التمر، 
حلوى  في  الرئيسي  المكون 
بودينغ التوفي اللزج، وھي حلوى 

شھية غنية بالسعرات الحرارية، تزعم قرية كارتميل بأنھا 
ھي التي أعطتھا للعالم. وتقول سارة ”انھا وصفة إنجليزية 
مثالية، ولكن مكونھا األساسي ھو التمر العربي“، وتضيف 
قائلة ”أردت ان أفھم كيف حصل ذلك، لذا ذھبت الى ھناك، 
وأكلت الكثير من بودينغ التوفي اللزج، إنه أمر غريب ألن 

مكان الصنع بعيد جدا عن المصدر“.
توفي“  ستيكي  انــد  بريد  صن  ”ذا  كتابھا  وبسبب 
بكثير  أبعد  المنطقة  خارج  سافر  التمر  ان  سارة  علمت 
الذي  الموريش  تمر  بأمر  عرفت  كما  تظن،  كانت  مما 
كاليفورنيا  في  التمور  زراعة  وبانتشار  إسبانيا،  في  يزرع 
التي  الوصفات  المتحدة، وھي تقول ”بعض  الواليات  في 
اكتشفتھا قديمة جدا، لكن ال يمكننا اليوم ان نأكل بنفس 
بتحديثھا“.  قمت  لذلك  بھا،  يأكلون  كانوا  التي  الطريقة 
وتضيف ”بالنسبة لشخص مثلي يعيش في الغرب، فإن 
وبالماضي“.  بطفولتي  متصلة  (التمر)  المكونات  ھذه 
وتقول سارة إن سبب اھتمامھا بھذه الوصفات ھو ”بناء 

جسور بين ثقافات مختلفة“. 

DESSERT: SUN BREAD AND STICKY TOFFEE
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ONE MEAL, 
THREE CHEFS

A
sk a non-Arab what they think Middle Eastern 
food is and they’ll probably reply, “Kebabs and 
hummus”. A number of new cookbooks aim to 

change that perception. The three we’ve picked all involve 
trails of research around the Middle East, hunting down 
the most unusual dishes in the region. We asked the chefs 
behind Snackistan, Comptoir Libanais and Sun Bread and 
Sticky Toffee to tell their stories and then prepare a dish 
for us. This is what happened...

Three foodies from around the region cook us
the perfect starter, main and dessert

Words Faisal Al-Noor and Matthew Teller   Illustrations Ross Murray
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إذا أردت المشاركة في تصنيف درجات الفنادق وتحديد عدد نجومھا، 
فعليك باإلقامة في أحد فنادق اإلمارات، حيث احتلت آراء النزالء 
مكان تقييمات المفتشين، وذلك في توجه رائد  تقوده أبو ظبي  

 شھد نظام تصنيف الفنادق ما يمكن اعتباره الحدث 
األھم  منذ ثالثين عاما، فالسلطات في أبو ظبي، عاصمة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، أصبحت مؤخرا السلطات 
األولى في العالم التي تحوّل نزالء الفنادق إلى مفتشي 

جودة، وھو توجه من المتوقع أن ينتشر إلى مدن أخرى.
 ونظام تصنيف الفنادق حسب النجوم كان في الماضي 
وكان  الفندق،  مستوى  على  للحكم  الوحيد  السبيل 
المسافرون يقلّبون الكتيبات في مكاتب وكاالت السفر، 
ليختاروا مكان إقامتھم. ونظام النجوم في تصنيف الفنادق 
مفروشاته،  نوعية  من  انطالقا  الفندق  مستوى  يحدد 
وفخامة المسبح والمنتجع الصحي، وحجم الغرف، وتوافر 
في  المسجلة  فاآلراء  اآلن  أما  فيھا.  الشعر  مجففات 
مواقع إلكترونية مثل ”تريب ادفايزر“ و“كاياك“ قد تجاوزت 
التي تحددھا السلطات. وبما أن الرسمية،  التصنيفات 

أبو ظبي تعلم أنه ال يمكن غض الطرف عن اآلراء الموجودة 
على اإلنترنت، قررت أن تأخذھا بعين اإلعتبار. 

واعتبارا من ھذا الربيع ستصبح تعليقات النزالء على 
مواقع حجوزات السفر معيارا رئيسيا في نظام التصنيف 
عمر  ويقول  الحكومة.  تديره  الذي  للفنادق  الرسمي 

الفنادق في ھيئة  البشر، مدير نظام تصنيف وترخيص 
التقييم  متوسط    كان  ”إذا  والثقافة   للسياحة  أبوظبي 
على اإلنترنت لفندق ما أقل من الحد األدنى لمستوى 
تصنيفه، سنرسل مفتشين سريين للتأكد مما إذا كان 

ھناك ما يبرر ردود األفعال السلبية“.
وتقوم بعض الفنادق بالفعل برصد تقييمھا على شبكة 
فندق  ان  حتى  ذلك.  أھمية  بمدى  لمعرفتھا  اإلنترنت 
موقعه  على  اآلراء  تلك  نشر  بإعادة  يقوم  كمبينسكي 
ويتر  ريتو  للفندق  التنفيذي  الرئيس  ويقول  اإللكتروني. 
”عندما قامت فنادق بنشر تلك اآلراء على مواقعھا على 
شبكة اإلنترنت اعتبر ذلك خطوة جريئة“. وأضاف ”تساءل 
سلبية  مالحظات  بنشر  الفنادق  تخاطر  لماذا  البعض: 
ما  لكن سرعان  بھا؟  الخاصة  التسويق  أداة  عبر  عنھا 
أدرك أصحاب الفنادق، أن ذلك ھو مصدر قيَّم للمعلومات 

وطريقة جيدة لتحسين خدماتھم“.
على  المنشورة  والتقييمات  اآلراء  أن  ويتر  ويعتقد 
اإلنترنت تمنح المدراء وأصحاب الفنادق مزيدا من السيطرة 
على سمعتھا، بدال من انتظار الحصول على فرصة واحدة 

في السنة لتحسين تصنيف فنادقھم عبر نظام النجوم.

 بقلم تمارا تايسون   رسوم بابلو بيسوليو
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يعتقد عمر  األمارات؟  أخرى حذو  دول  تحذو  ال  لماذا 
البشر أن قطاع السياحة ال يزال يدرس فكرة األخذ بآراء 

شخصية لنزالء يفرضون مكانتھم ورأيھم في السوق. 
اإللكترونية  المواقع  باآلراء عبر  التالعب  احتمال  ويعد 
احد أسباب التردد، فقد تم اإلمساك بموظف يعمل لدى 
سلسلة فنادق عالمية مؤخرا متلبساً بنشر أكثر من 100

تقييم ورأي إيجابي عن الفندق الذي يعمل به على  موقع 
”تريب ادفايزر“. إال أن الموقع بقي ثابتا على موقفه، وقال 
مديره التنفيذي آدم ميدروس ”يمكن للعمالء والفنادق أن 
يقوموا بالشكوى ضد الموقع للشرطة في حال قراءة آراء 

وھمية  عن الفنادق، او مبالغ بھا“.
أخرى مستعدة ألخذ  بلدانا  فإن  الراھن،  الوقت  في 
ولكنھا غير  اإلعتبار،  والنزالء في  الضيوف  وانتقادات  آراء 
والتخلي  المحايدين  المفتشين  إلستبدال  مستعدة 
عن المعايير الصارمة. وقد قام اتحاد الفنادق والمطاعم 

السويسري ”ھوتيليري سويس“ بإدراج التقييمات التي 
حصل عليھا من برنامج رصد وسائل اإلعالم االجتماعية 
”تراست يو دوت كوم“ في عملية تصنيف النجوم الجديدة، 

وقام نظيره األلماني ”ديھوغا“ بالمثل.
اإلعالم  وسائل  مستشار  ھيسنز،  ووتر  ويقول 
”السؤال  أبوظبي  مشروع  في  والمشارك  اإلجتماعية 
الواجب طرحه ھنا ھو: ما الذي يعتبر موثوقا أكثر؟ تصنيف 
مفتش خبير واحد، أم مئات المستھلكين“. وھو يعتقد 
أن وسائل التواصل االجتماعي تأخذ بشكل متزايد مكان 
طرق التقييم التقليدية عند اتخاذ  المستھلكين للقرار .  

أن  عليھا  الرسمية  التقييم  طرق  أن  ھيسنز  ويرى 
”ھذا  ان  ويضيف  المستھلكين،  انتقادات  مع  تتماشى 
ھو بالضبط ما تقوم به أبو ظبي“. وحسب ھيسنز، إذا 
سار اآلخرون على خطى اإلمارات، فإن نظام النجوم في 

التصنيف، سيصبح  قريبا شيئاً من الماضي.
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The hotel star-rating system is being given 
its biggest shake-up in a generation by 
authorities in the UAE. Abu Dhabi has 
become the first place in the world to turn 
customers into hotel inspectors. If it’s a suc-
cess, we could all soon be deciding how 
many stars a hotel should get.

In the past, the star system was the only 
way to judge the quality of a hotel. Custom-
ers would flick through brochures in a trav-
el agency and pick a place to stay. The 
star-rating would reflect a hotel’s quality of 
furnishings, lavishness of its pool and spa, 
size of its rooms and availability of in-room 

hairdryers and amenities. Now, user 
feedback on sites like TripAdvisor 

and Kayak has overtaken official 
ratings by the authorities. Abu 

Dhabi knows it can’t beat online 
reviews, so it’s joining them.

From this spring, guest re-
views on travel-booking sites 

will become a key criteria 
in the government-run 
classification system. “If 
the average online rating 
for a hotel falls below a 
minimum level estab-
lished for that rating, we 
wil l send out anony-
mous auditors to see if 
the negative feedback is 
warranted,” says Omar 
Al-Bishr, head of hotel 

licensing and classifica-
tion at Abu Dhabi’s Tour-

ism and Culture Authority.
  Some hotels already 

monitor their online reputa-
tion, aware of how important 

it can be. Kempinski even posts 
reviews on its website. “When ho-

tels here first placed reviews on 

their own websites, it was seen as a bold 
step,” says CEO Reto Wittwer. “Why on 
earth would you risk having bad reviews 
published on your own marketing tool?” 
However, Wittwer claims that online re-
views offer hoteliers more control over their 
reputation, as it provides more than just one 
chance a year to improve their star rating.

So why are more countries not following 
the Emirates’ lead? Al-Bishr believes the 
travel industry has not yet warmed to the 
idea of having subjective guest opinions dic-
tate their place in the market. 

One reason for this is that some website 
ratings can be manipulated. An employee of 
an international chain was recently caught 
posting more than 100 positive reviews on 
TripAdvisor. The site, though, is defiant. 
“Customers and hotels can police the site for 
fake or inflated views,” says company exec-
utive Adam Medros. 

For now, other countries seem prepared 
to take note of guest critics, but not to go as 
far as to replace impartial inspectors and 
strict criteria. The Swiss hotel and rest-
aurant association, Hotellerie Suisse, for 
example, has incorporated reviews from 
s o c i a l - m e d i a  m o n i t o r i n g  p l a t fo r m 
TrustYou.com, in a new star-rating process, 
as has its German counterpart, DEHOGA.

“The question to ask is which is more re-
liable: the rating of one expert inspector or 
hundreds of consumers?” says Wouter 
Hensens, a social-media advisor involved in 
the Abu Dhabi scheme.

As social media increasingly replaces tra-
ditional ratings in client decision making, 
he believes official-rating systems have got 
to bring themselves in line with consumer 
criticism. “That is precisely what Abu Dha-
bi is doing.” Unless others follow the UAE’s 
example, Hensens predicts the star system 
could soon be a thing of the past.
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لم يستطع ان يكمل دراسته في كلية العمارة، 
فاز  فيلما  المقابل  في  صنع  الخليفة  يوسف  أن  إال 
مھرجان  بريطاني في  فيلم  الجمھور ألفضل  بجائرة 
لندن الدولي للرسوم المتحركة، وحصد جوائز عديدة 
”النوم  ان  والمدھش  كوريا.  أخرى منھا جائزتان من 
مع السمك“، فيلم يوسف الذھبي وحاصد الجوائز، 
ليس إال مشروعه للتخرج. ويحكي الفيلم، وھو من 
يصبح  وحيدة  سمك  بائعة  عن  السوداء،  الكوميديا 
السمك رفيقھا ومؤنسھا الوحيد الى ان تلتقي بشاب 
يعمل موصل طلبات ويشبه سمك السلمون المرقط.  

اإلختيار  المتحركة  الرسوم  فن  كان  ھل 
الذي أردته منذ البداية؟

مررت بمراحل عدةحاولت خاللھا العثور على التخصص 
ھندسة  بدراسة  بدأت  به.  القيام  يسعدني  الذي 
العمارة، إالأن المباني ليست حقيقة ما يستھويني. 
درست الفيزياء والرياضيات والفن في المدرسة، وھكذا 
كل من حولي كان يقول لي ”ال بد انك تريد ان تصبح 
أجيب   اصبحت  النھاية  وفي  إذن“  معماريا  مھندسا 
”بالتأكيد“. لكنني كنت دائما أمأل األوراق بالرسومات 

والخربشات، وادركت أخيرا ان ھذا ما أريده فعال.  

كيف أمكنك تحويل حب الخربشة إلى مھنة؟
درست في الكلية الوطنية البريطانية لألفالم والتلفزيون، 
انھا من األفضل في مجالھا، ونك بارك الذي يعد من 
اھم مخرجي افالم الرسوم المتحركة درس فيھا، وفيلم 
”واالس وغروميت“ الشھير كان احد مشاريعه الدراسية.

ما الذي اردت قوله عبر ”فيلم النوم مع السمك“؟
إنه فيلم عن العزلة، وكيف أحيانا نحمي أنفسنا بعدم 
الناس بأن  بالدخول. أردت أن أذكر  السماح لآلخرين 
يضيئه. أن  يمكن  عالمنا  بدخول  لآلخرين  السماح 

خمس دقائق مع
مخرج الرسوم المتحركة العراقي األصل الذي حصد للتو عددا من الجوائز: يوسف الخليفة
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كم من الوقت احتاج إنجاز الفيلم؟
بأكبر  لنخرج  الشھر  نحو  والمنتج  الكاتب  مع  عملت 
قدر ممكن من األفكار الجيدة، وثم بعد ان وقع اإلختيار 
أخرى  أشھر  ثالثة  نحو  أمضينا  الفكرة،  ھذه  على 
وھو  ”التحريك“،  وتحرير  القصة  تطوير  على  بالعمل 
الفيلم األولي للرسومات التي تحكي القصة مع بعض 
األصوات والموسيقى. أما فيلم الرسوم المتحركة في 
شكله النھائي الحالي فقد استغرق تنفيذه من تسعة 
الى عشرة أشھر، وذلك بالتأكيد مع مشاركة من قبل  

عدد من المساعدين.

انه فيلم جذب انتباه الجمھور، أليس كذلك؟
ال شيء يمكن ان يتفوق على جمال شعورك حين 
تصنع فيلما، وتسمع ضحكات الجمھور عند مشاھدته، 
عن  ليعبروا  العرض  بعد  إليك  الناس  يأتي  حين  او 
اعجابھم، ولكن حين عرضنا فيلم ”النوم مع السمك“ 
في مھرجان لندن الدولي للرسوم المتحركة، ظننت 
ان الفيلم لم يفز برضى وإعجاب الجمھور. كنت حاضرا 
في العرض، وكان من الصعب عليّ التكھن بردة فعل 
الجمھور. لذلك كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لي، أن 

اجد أنھم في النھاية قد صوتوا له.

ھل تغيرت حياتك بعد ھذه الجوائز؟
أن  أريد  اآلن  بنفسي.  لثقتي  بالنسبة  أمر جيد  إنه 
تشبه  تلفزيونية  متحركة  رسوم  مسلسالت  اصنع 
”رجال مجانين“ او مسلسل الجريمة الشھير ”بريكينغ 
باد“ ، معظم مسلسالت الكارتون  للكبار ھي من نوع 

كوميديا الموقف، اريد تقديم شيء مختلف.

ھل نتوقع شخصيات عربية بأعمالك المقبلة؟
علي تقديم رسوم متحركة مرتبطة بالخلفية التي أتيت 
منھا، ولكن أخشى حصري بإطار ”المخرج العراقي“.    

"النوم مع السمك"
 بلغت ميزانيته 10,000 

دوالر أمريكي، ولكن الفيلم 
المقبل ليوسف الخليفة 

من شأن ميزانيته أن تبلغ 
عشرة أضعاف ھذا المبلغ، 

من يدري؟ 
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How long did it take to make?

“I was working with a writer and producer 
for about a month, coming up with as many 
ideas as we could. After choosing this one, 
we spent about three months developing the 
story and editing the ‘animatic’, which is a 
film made up of just the storyboard images 
with some sound and music. The actual 
animation then took about nine to 10 
months, with assistants helping me out.”

It caught the audience’s attention, didn’t it?

“Nothing can beat the feeling when you’ve 
made a film and you hear the audience 
laughing or when people come up to you 
afterwards. But when we screened Sleeping 
with the Fishes [at the London International 
Animation Festival], I initially thought they 
didn’t like it. I was at the screening and they 
were hard to gauge, so it was such a great 
surprise to see that they had voted for it.”

Have the awards changed your life?

“It’s really good for my confidence. I want to 
make an animated series like Mad Men or 
Breaking Bad. Most TV animations are 
sitcoms. I want to do something different.”

Can we expect some Arab characters?

“I really should do an animation [linked to] 
my background, but there’s a danger of 
being pigeonholed as ‘the Iraqi filmmaker’.”

Could this lonely woman
be saved by a man who
looks like a fish?

ھل يمكن لرجل يشبه السمك   
ان ينجح بإنقاذ ھذه المرأة 
الوحيدة من ظالم وحدتھا؟

Sleeping with the 
Fishes was made on 

just a $10,000 budget. 
Al-Khalifa’s next film 
could cost ten times 

that amount

3#
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Words Rob Timm   Photos Laurie Fletcher

He’s an architecture-school dropout, but 
Yousif Al-Khalifa has just picked up the Best 
British Film audience prize at the London 
International Animation Festival. He’s also 
picked up two awards in Korea. Incredibly, 
Sleeping with the Fishes was his graduation 
project. The dark comedy tells the story of a 
lonely fishmonger with fish as her only 
companions. That is, until she meets a 
deliveryman who looks like a rainbow trout.

Did you always know you were going to be 

an animator?

“I went through various phases trying to 
find something I’d be happy doing. I started 
off doing architecture, but I don’t really love 
buildings. I was doing physics, maths and 
art at A-level and everyone said, ‘Oh, you 
must want to be an architect’. In the end, I 
just said, ‘Sure!’ But I was always doodling 
and I realised that’s what I wanted to do.”

How did you turn doodling into a job?

“I got into the UK’s National Film and 
Television School – it’s one of the best in the 
world. Nick Park studied there – Wallace 
and Gromit was a graduation film of his.” 

What’s the message in Fishes?

“[It ’s a story of] isolation and how we 
sometimes prefer to protect ourselves by not 
letting others in”.

Five minutes with...
...the Iraqi animator who’s just won a handful of film prizes: Yousif Al-Khalifa
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رئة المدينة
ياض، اصبح منتزهها األجمل ومتنفس سكانها   وادي حنيفة الذي كان يوما بمثابة مكب نفايات مدينة الر

بقلمماثيو تيلر
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At Al-Elb, picnic pods 
are designed for 
privacy, but look as 
if they were created 
by nature

روعَي في تصميم 
البرك حماية خصوصية 
المتنزھين، وجاء 
التصميم متقنا لدرجة 
أنھا تبدو كأنھا طبيعية

في ضاحية رملية جنوب الرياض، تتألأل المياه الصافية تحت  
أشعة شمس األصيل، وعند أحد طرفي البحيرة ذات األمواج الھادئة، 

يلعب أطفال ويتراشقون بالماء وھم يتقافزون على الحجارة، بينما يجھز 

آباؤھم على الطرف اآلخر الفحم لشي اللحم. مشھد مثالي لعطالت 

ممتعة، تزيده جماال أشجار النخيل التي تحيط بالمكان

وعلى شاطئ البحيرة ايضا، يجلس المصري فتحي نور حسان متأماًل 

وأمامه صنارتي صيد. يقول حسان "كنت أخشى المجيء إلى ھنا برفقة 

عائلتي، فالمكان كان مليئا بالنباتات النامية بعشوائية"، وأضاف وابتسامة 

ترتسم على وجھه "أما اآلن فأشعر وكأنني على ضفاف نھر النيل. وحين 

اكون في إجازة أحضر أطفالي ليصطادوا السمك معي".

يمتد وادي حنيفة من طويق شماال مخترقاً الجزء األوسط من ھضبة 

الرياض، الى ان ينتھي به المطاف في وادي  نجد، إلى الحائر جنوب 

السھباء على مشارف الربع الخالي. ويعمل وادي حنيفة على تصريف 

جزء كبير من مياه منطقة نجد من خالل أكثر من أربعين رافداً، تغطي 

مساحة تبلغ اكثر من 4,500 كلم مربع.

منذ ايام الجاھلية، استوطنت قبيلة بني حنيفة الوادي، وكانت تعمل 

في الزراعة والتجارة انطالقاً من بلدة باتت تعرف باسم "الرياض" (أي 

الحدائق). وشھدت الرياض التي كانت حينھا بلدة صغيرة نمواً مستداماً، 

إال أن النمو السريع وغير المنظم، الذي شھدته خالل سنوات السبعينيات 

من القرن العشرين، أربك النظامين الحضري والحيوي فيھا. فقد اختنق 

الوادي الطويل الضيق بالنفايات ومخلفات البناء، وتضرر بسبب المحاجر 

غير المرخصة والتلوث الناتج عن تجمعات المياه اآلسنة. يقول صالح 

desert gardens on the wadi floor. Stone-bedded plots fill 
out the curves of a walking trail, which is newly planted 
with indigenous species. There’s tamarisk, the yellow 
flowers of needle bush and other varieties of acacia, 
fluffy fountain grass, and banks of silvery saltbush and 
boxthorn. The valley road, formerly used as a cross-town 
short cut, has been re-engineered with speed bumps, 
roundabouts and a 40kmph limit to nudge traffic away.

Downstream, at Al-Utaiqah in central Riyadh, beside 
the highway interchange where King Fahd Road meets 
the Southern Ring Road, a unique bioremediation 
scheme filters the city’s wastewater completely naturally. 
Bioremediation means applying natural processes to 
repair environmental damage. It refers here to the 
creation of a linked series of wetland habitats. As the 
water passes over weirs and baffles, a self-supporting 
ecosystem of plants, insects, fish and birds removes 
bacteria and adds oxygen. Over 600,000 cubic metres of 
urban wastewater is being treated every day and coming 
out safe, clear and odourless.

It is a startling process to observe, where dirty water 
enters and clean water departs, without human 
intervention. None of the techniques are new, but nowhere 
else have they been brought together on such a large scale 
or with such a reduced cost: bioremediation represents 
roughly one-third the outlay of traditional treatments.

In other big cities, you might head up to high ground 
to gain a sense of perspective and a breath of air. In 
Riyadh, counter intuitively, you head down. Wadi 
Hanifah acts like a flue, drawing breezes that relieve 
pollution and temper the heat. Move from city to wadi 
and you feel a drop in temperature, as concrete and 
traffic yield to foliage and flowing water.

With birdsong overhead, I talk to civil engineer Saud 
Al-Ajmi. “We have no open space in Riyadh,” he 
explains, as we sit gazing out over the broad wadi bed. 
“No gardens, no beach. Wadi Hanifah has become a 
place to breathe.”

أماكن
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Centuries before the rise of Islam, the Banu Hanifah – 
their name derives from the Arabic word for ‘pure’ or 
‘upright’ – were farming the valley, trading from a village 
which became known as Al-Riyadh (The Gardens). As a 
small town, Riyadh grew sustainably, but the rapid 
growth of the 1970s quickly overwhelmed urban 
ecosystems. The long, narrow valley became clogged 
with construction waste, damaged by quarrying and 
polluted by ponds of stagnant water.

“It was the city’s backyard dump,” says Saleh Al-Fayzi, 
the project director at the ArRiyadh Development 
Authority (ADA).

In 2001, the ADA began working with Canadian 
architects Moriyama & Teshima and UK-based 
engineers Buro Happold to restore Wadi Hanifah. More 
than 500,000 cubic metres of waste was removed, as a 
prelude to redefining the wadi’s flood channel and re-
grading the entire valley.

Different sections of the wadi have been given 
different treatments. At Al-Elb, 35km north of Riyadh, 
bankside parks feature carefully designed individual 
family picnic pods, backed by tall palms. Each pod 
comprises a horseshoe 
o f  p a l e ,  r o u g h l y 
finished l imestone 
slabs, offering privacy 
as well as open views. 
M o r e  s l a b s ,  l a i d 
horizontally, create 
steps down to the wadi 
bed, where extended 
families lounge under 
the acacias.

Ne a r e r  t h e  c i t y, 
beneath an overpass 
c a r r y i n g  R iya d h’s 
Northern Ring Road, 
birds  chirp  amid 

الفايزي مدير مشروع التأھيل البيئي لوادي حنيفة في الھيئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض "لقد كانت المنطقة بمثابة مكب نفايات لمدينة الرياض".

أما اآلن ففي سد الِعْلْب الذي يبعد 35 كيلومتراً شمال مدينة الرياض 

توجد منتزھات عديدة تضم مناطق خاصة صممت بعناية لتناسب النزھات 

العائلية، تحيط بھا أشجار النخيل الباسقة. وقد صممت كل منطقة على 

شكل حدوة الفرس باستخدام ألواح من الحجر الكلسي لتمنح العائالت 

الخصوصية، وتتيح لھا بنفس الوقت اإلستمتاع بالمناظر. كما وضع المزيد 

من األلواح الصخرية بشكل أفقي لتشكل درجات تقود إلى أسفل الوادي 

حيث تلتقي العائالت الكبيرة تحت أشجار السنط (األكاسيا).

بعد  العام 2001  بدأت في  وادي حنيفة  تأھيل  إعادة  كانت عملية 

اتفاق بين الھيئة العليا لتطوير الرياض وشركة الھندسة المعمارية الكندية 

"مورياما آند تيشيما" ونظيرتھا البريطانية "بورو ھابولد"، وتمت إزالة أكثر 

من 500,000 متر مكعب من النفايات والمخلفات تمھيداً إلعادة تصميم 

قناة جريان المياه في الوادي وإعادة تطوير الوادي بأكمله.

وفي مكان قريب من المدينة أسفل جسر يعلوه طريق الرياض الدائري 

الشمالي، ُتسمع اليوم زقزقة الطيور وسط حديقة صحراوية في بطن 

الوادي، حيث المناطق المرصوفة بالحجارة تمأل منحنيات الممشى، الذي 

تمت زراعته مؤخراً بمختلف أنواع النباتات والزھور المحلية مثل شجرة 

الطرفاء وأزھار اإلبرة الصفراء (نوع من األكاسيا ذات زھور صفراء) وغيرھا 

والغرقد.  الفضي  والرغل  الحلفا  نباتات  إلى  باإلضافة  السنط  أنواع  من 

مختصرة  طريقاً  تستخدم  كانت  التي  الوادي  طريق  تصميم  أُعيد  كما 

لعبور المدينة، وتم وضع مطبات ومستديرات، وُحددت السرعة بأربعين 

إلبقاء  الساعة،  في  كيلومتراً 

ــعــيــدة عن  ــة الــســيــر ب ــرك ح

المنطقة. وعند منطقة العتيقة 

وسط الرياض بالقرب من تقاطع 

الطريق  مع  فھد  الملك  شارع 

الدائري الجنوبي، توجد محطة 

للتنقية الحيوية تقوم بتنقية مياه 

الرياض العادمة بشكل طبيعي. 

وتعني التنقية الحيوية استخدام 

الضرر  إلصالح  طبيعية  عمليات 

البيئي بإنشاء سلسلة مرتبطة 

المائلة.  الرطبة  األراضــي  من 

السدود  عبر  الماء  يمر  فعندما 

بيئي  نظام  يقوم  والــحــواجــز، 

ذاتي الدعم يعتمد على إيجاد 

بيئة  في المجرى المائي 

أماكن
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كنت أخشى المجيء 
إلى هنا برفقة عائلتي، 
أما اآلن فأشعر وكأنني 
على جالس على ضفة 

نهر النيل
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Cobblers Cove, Barbados  |  T:  +1 246 422-2291  |  reservations@cobblerscove.com        

THE CARIBBEAN’S BEST KEPT SECRET...
Cool, calm and private, Cobblers Cove is the smart choice for people in the know. 

Nestled in lush tropical gardens on the beautiful west coast of Barbados, this 
luxury boutique hotel offers exceptional food, total relaxation and even a 

Hawksbill turtle or two. As a member of the prestigious Relais & Chateaux group, 
Cobblers Cove prides itself on its impeccable service and elegant Caribbean charm.
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I
n a suburb of south Riyadh, clear water shimmers in the 
afternoon sun. Date palms frame a holiday scene. At one end of 
the rippling lake, children are splashing across stepping stones. 

At the other, dads are fanning air over barbecue coals, ready for 
cooking alfresco kebabs.

Midway along the shore, Fathi Noor Hassan, from Egypt, sits 
thoughtfully in front of two fishing rods. “I used to be afraid to come 
here with my family,” he says. “It was oppressive, too overgrown. 
Now,” and he gives a little chuckle, “I feel like I’m by the Nile. I bring 
my kids down here to fish.”

Rising in the central Arabian highlands of Al-Hissiyah, Wadi 
Hanifah runs south-east for around 120km before losing itself in the 
Al-Sahbaa sands, on the fringes of the Empty Quarter. Fed by more 
than 40 tributaries, it drains a huge part of the eastern Najd, with a 
catchment area that covers more than 4,500km2.

مناسبة لتواجد وتكاثر أحياء دقيقة، تستمد غذاءھا من المكونات العضوية وغير العضوية 

في المياه، شرط توفر ضوء الشمس واألكسجين. وتتم تنقية أكثر من 600,000 متر 

مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً من خالل المحطة إلنتاج مياه صافية ونقية وعديمة 

الرائحة. وھي عملية مذھلة بحق، حيث تدخل المياه العادمة إلى المحطة، وتخرج 

نظيفة دون أي تدخل بشري. ورغم قدم ھذه التقنيات، فھي لم تستخدم سابقا على 

ھذا النطاق الواسع والتكلفة المنخفضة، حيث تصل تكلفة المعالجة البيولوجية إلى ثلث 

تكلفة المعالجة التقليدية للمياه العادمة تقريباً.

في المدن الكبيرة يتوجه السكان عادة الى المناطق المرتفعة للتمتع بالمشاھد 

الجميلة واستنشاق الھواء العليل. لكن األمر مختلف في الرياض، فالناس ينزلون الى 

الوادي لنفس الھدف، فوادي حنيفة ھو بمثابة نظام تنقية يعمل على سحب الغازات 

للحد من التلوث، كما يساھم في خفض درجات الحرارة، وھي تكون  فيه أخفض بمقدار 

درجتين إلى ثالث درجات مئوية مقارنة بالرياض.

وبينما كنا نستمتع بجمال الوادي، وتغريد طيوره، قال لي المھندس المدني سعود 

العجمي "إننا نفتقد للمساحات المفتوحة في الرياض. ولكن وادي حنيفة أصبح المتنفس 

للسكان". ولم يكن العجمي يبالغ، فالوادي ھو بالشك رئة المدينة، ومتنفس سكانھا.
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Architects have turned Wadi Hanifah from an unloved valley 

into one of Riyadh’s most popular leisure spots

Natural 
development
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Words Matthew Teller
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مھمتين، أوال تسمح للسكان برؤية الخارج دون أن يراھم أحد، وثانيا 
تعمل كنظام تكييف بدائي لكنه فعال. بعض األبنية بقيت سليمة 
حتى اليوم لم تتتأثر بفعل الزمن، بينما تبدو أخرى وكأنھا توشك أن 

تتداعى بينما انت تمشي في ظاللھا.
ورغم أن جدة تزداد كبرا واتساعا، إال أن قسمھا القديم ينكمش 
عاما إثر عام. ففي غضون العقود الثالثة الماضية، تھدم اكثر من مئة 
مبنى، كما أدى حريق اندلع قبل عدة أشھر إلى تدمير اثني عشر 
منزال تاريخيا. ولحسن الحظ، تبذل اآلن جھود للحفاظ على ما تبقى 
من المدينة القديمة. وكانت البلدية قد وضعت خططا لحماية أھم 
المباني في البلد، وأطلق قسم حماية المنطقة التاريخية برنامجاً 
لتجديدھا وحمايتھا في تسعينات القرن الماضي، كما تم تصنيف 

بعض البيوت القديمة من ضمن مواقع التراث اإلنساني العالمي.
وال شك ان زيارة جدة البلد تثير احساسا فريدا باأللفة والحنين 
الى الماضي، وخصوصا اذا تمت الزيارة في الصباح الباكر مما يتيح لك 

ان ترى كيف تستيقظ واحة التاريخ ھذه من نعاسھا.

المكرمة  مكة  وبوابة  األحمر،  البحر  عــروس  جدة 
الرئيسة في الشرق األوسط،  والمدينة المنورة، واحدى الموانئ 
لطالما جذبت التجار والحجيج الذين استقر بعضھم فيھا. ولكن مثل 
كثير من المدن القديمة طرأ على ھويتھا وشكلھا تغير جذري مع 
اإلزدياد الكبير في عدد سكانھا، وتدريجيا خرج السعوديون من البلد 
او المدينة القديمة، وآثروا السكن في مباني المناطق الحديثة حيث 
للمدينة  الضيقة  والجادات  العتيقة  المباني  بدل  العريضة  الشوارع 
القديمة. لكن إن تحدثت مع أي شخص من أھالي جدة، فستدرك 

فورا أن البلد ھي بالنسبة له قلب المدينة وروحھا.
المعمارية  الكنوز  أكثر  من  القديمة  جدة  في  الجميلة  المباني 
أھمية في منطقة الخليج. فھذه األبنية األنيقة التي ترتفع غالبا إلى 
أربعة أو خمسة طوابق، كانت بيوتا للتجار في القرن التاسع عشر، 
وھي اليوم، تنتصب شامخة فوق حارات السوق الضيقة الملتوية، 
األبنية  ھذه  بعض  المرجاني.  الكلسي  الحجر  من  مبنية  وھي 
مزينة بالمشربيات وھي واجھات خشبية جميلة تؤدي وظيفتين 

التاريخ
 المختبئ 

تجول معنا في شوراع الماضي في قلب ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية

 بقلم فيصل النور تصوير تيم وايت وجورج داية
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بيت نصيف
يد،  يتميز بيت نصيف بتراث معماري فر
يز آل سعود،  وقد نزل فيه الملك عبد العز
السعودية  العربية  المملكة  مؤسس 
الحديثة، كضيف على صاحبه الشيخ عمر 
أفندي نصيف في عام 1925، وقد تحول 
المبنى المؤلف من سبعة طوابق إلى 
معرض دائم إلسهام اإلسالم في 
ياضيات  العمارة والعلوم واللغويات والر
يارة يوميا  والفنون. (يفتح البيت أبوابه للز
من5 حتى 9 مساء)، ويعتبر المبنى أفضل 
مثال باق للهندسة المعمارية المرجانية في 
المدينة، وقد كانت أدراجه عريضة لدرجة 
أنها تسمح بدخول اإلبل التي كانت تحمل 
المواد التموينية إلى الطوابق العليا.

Naseef House
One of Al-Balad’s preservation 

success stories is Naseef House. 

The building was, for a brief spell 

in 1925, home to King Abdulaziz 

Al Saud, the founder of modern 

Saudi Arabia who came to visit. 

The seven-story building (open 

5pm-9pm daily, tel: +966 (0)2 

647 2280) is the best-preserved 

coral architecture left in the city. 

If its stairs look impossibly wide, 

there’s a very good reason: they 

were built for camels to carry 

food supplies to the upper fl oors. 
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Restaurants
Al-Balad is still a living city, inhabited 

principally by migrants from Yemen, 

Somalia and the Indian subcontinent. 

While the Yemeni infl uence is 

particularly noticeable in the area’s 

restaurants and cafés, Saudis make 

a beeline for Al-Baik, the Kingdom’s 

home-grown answer to KFC. The 

restaurant has legendary status in 

Saudi Arabia, where branches are only 

located in the west of the country. The 

brand is so popular that businessmen 

have been fl ying the meals to Riyadh 

and charging double for them there!

مطاعم
منطقة البلد ال تزال نابضة بالحياة، يقطنها على 
نحو رئيسي مهاجرون من اليمن والصومال 
اليمني ملحوظ  القارة الهندية. والتأثير  وشبه 
بشكل خاص، ال سيما في المطاعم والمقاهي. 
ففي مطعم "فتاح" في شارع الدهب، يتناول 
اللحم والخبز   اليمنيون «السلطة» وهي يخنة 
في أكثر األجواء نشاطا وحميمية في قلب 
السعوديون فيفضلون  أما  القديمة،  المدينة 
"البيك" وهو المقابل السعودي لمطعم 
يعة KFC، وقد ال يكون هذا  الوجبات السر
مطعما تقليديا، ولكن لفائف الدجاج وسندويش 
البرغر التي يقدمها تلعق اصابعك بعدها. وهذا 
يعة من أكثر األماكن  المطعم للوجبات السر
البلد القديمة. حيوية في 

nasFM 50-57 Vanishing point lg.indd   51nasFM 50-57 Vanishing point lg.indd   51 13/01/2014   16:1013/01/2014   16:10



052

أماكن
4
جدة

J E D D A H

1km

Red Sea

A
l M

odalus

Ta
yb

ah
 S

t

Haras Al H
udood St

Waley Al Ahd St

Corniche Rd

Corniche Rd

Falastenn St

O
qsurr St Radee St Sayyed St

Abo Feras Al Hamadani St

O
uds

Falastenn St

Andalus St

Andalus St

lus St

Al Im
an St

A
l M

adinah A
l M

onaw
w

arah Rd
H

a’il St

H
a’

il 
St

M
edinah Rd

Malek Khaled St

Matar S
t

A
l-Dahab St

A
m

ir 
Fa

hd
 S

t

Taw
bah St

Khaled Ibn A
l W

aleed St
Jeddah

aa

H
a

HH
a

inn

H
a’

il 
St

H
a’

il 
St

H
a

inah Rd
nah Rd MMaattaaaa aa

AA
ll-DDaahhaabb

SSStt

Al-Balad souk
A large market snakes its way in 

a  disorderly trail up and down the 

roads and alleyways of Al-Balad. 

Here you have to face the heat and 

haggle, but there are some excellent 

deals to be found on spices, toys, 

electronics, jewellery, fabric, dates, 

incense and perfumes. There are a 

few unusual items too, such as snake 

oil from Pakistan (supposedly used to 

nourish women’s hair). To stay cool 

in the sun, head to the Al-Mahmal 

Center, a modern shopping mall and 

one of several new buildings being 

erected in place of the merchant 

houses – physical proof that 

Al-Balad is shrinking.

سوق البلد
 تتعرج السوق القديمة في قلب البلد وتتلوى 
صعودا وهبوطا، وتنتشر في ممرات عشوائية 
متشعبة على طول أزقة البلد. وهنا عليك 
أن تواجه الحرارة، وتساوم الباعة. لكن األمر 
يستحق، فثمة صفقات رائعة يمكن ان تفوز بها 
عند شرائك التوابل واأللعاب واألجزة اإللكترونية 
والمجوهرات واألقمشة والتمور والبخور 
والعطور من هذه السوق. هنا ستجد أيضا 
أشياء غير مألوفة، مثل مقلدات صينية ألجزة 
يت  ألعاب السيغا المنقرضة، وزجاجات من ز
قادم من باكستان لنوع خاص من األفاعي يقال 
أنه يقوي شعر النساء ويغذيه.
إذا اردت ان تتفادى الحر فعليك بـ"مركز المحمل"، 
وهو مجمع تسوق حديث، وأحد المباني 
الجديدة العديدة التي انتصبت في مكان بيوت 
التجارة القديمة، وهو مثال آخر على الغزو 
الحديث الذي تتعرض له البلد القديمة. 
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Sharbatly House
This merchant’s house is the one-time 

residence of TE Lawrence (‘of Arabia’), 

and has been restored to a state 

close to its original splendour (open 

7.30am-1.30pm, Sat-Wed, tel: +966 

(0)2 669 5556). It’s possible to visit, but 

diffi cult – you’ll need a permit from 

the municipality and an appointment.

بيت الشربتلي
بيت الشربتلي من البيوت الجميلة المعروفة كان 
يدا من الشرة  ملكا ألحد التجار، وقد اكتسب مز

ألنه كان في فترة ما مسكنا للورنس العرب. 
وهذا البيت الذي أعيد ترميمه بات في حالة 
مقاربة للروعة التي كان عليها في الماضي. 

(يفتح أبوابه من 7:30 حتى 13:30، من السبت 
يارة هذا المكان ممكنة، ولكن  إلى األربعاء)، وز
تحتاج إلى إذن من البلدية وحجز موعد مسبق. 
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Vanishing

Take a stroll through the last of the historic streets 
in Jeddah’s Al-Balad neighbourhood

A
s the gateway to both Mecca and Medina, and one of the 
Middle East’s major port cities, Jeddah has long attracted 
traders, as well as Hajj and Umrah pilgrims, many of whom 

have settled here. As the city’s population has increased, its shape and 
identity have also changed radically. Saudis have moved out of the 
historical centre, favouring the modern housing and new roads of the 
suburbs over the historic buildings and narrow lanes of the old town. 
Yet, if you speak to any Jeddawis, it’s clear that Al-Balad (The Town) 
remains the true heart of the city.

The proud and beautiful wooden-beamed buildings of old Jeddah 
rank as some of the most significant architectural treasures in the Gulf. 
These elegant structures, often four or five storeys high, served as 
merchants’ houses in the 19th century. Today, these coral and limestone 
buildings in varying states of repair tower high above the winding 
alleyways of the souk. Some boast exquisite mashrabiya, the wooden 
façades that perform two important functions – as veils, allowing people 
to peer out, but not be seen; and as rudimentary, but efficient, air-
conditioning systems. However, gradually, the old is being replaced by 
the new, so come on a tour now, through what remains of Al-Balad.

ointP
Words Faisal Al-Noor   Photos Georges Daya and Tim White

nasFM 50-57 Vanishing point lg.indd   55nasFM 50-57 Vanishing point lg.indd   55 13/01/2014   16:1413/01/2014   16:14



056

ع القيادة 
َ
ول

غياب حلبة سباق لم يجعل الكويتيين إال أكثر عشقا للسيارات وقيادتها، اآلن اصبحت الكويت تمتلك 
حلبتها الخاصة، وال يزال عشاق السيارات فيها بازدياد، نلتقي مجموعة منم ونتعرف على سياراتم 

بقلم فيصل النور   تصوير روب تيم

أماكن
4

الكويت
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في  السيارات  لسباق  "ســرب"  حلبة  تقع 
شارع كويتي يبدو مكرسا للسيارات، فھو يغص بوكاالت 

بيع السيارات، بل ال يوجد فيه شيء آخر سواھا تقريبا، 

وفي مدينة يمكن اعتبارھا  بمثابة "فردوس الوقود"، حيث 

ال يكلفك ملء خزان سيارتك بالوقود أكثر من 15 دوالراً، فما 

الغرابة في ان تكون الكويت بلد عشاق السيارات؟ وھذا 

ما يؤكده مصطفى مخصيد من متحف الكويت للسيارات 

التاريخية والتقليدية الذي قام ببناء الحلبة. يقول مصطفى 

"قيادة السيارات تجري في دمائنا، نحن الكويتين".

ويحكي لنا مصطفى عن بداية الولع الكويتي بالسيارات 

قائال "في عام 1911، وصلت إلى الكويت أول سيارة في 

منطقة الخليج" ويضيف أن "كويتياً كان يعيش في الھند 

اسمه قاسم آل إبراھيم أرسل سيارة مينيرفا البلجيكية  

إلى الشيخ مبارك الكبير، الذي أصبح أول رجل يمتلك سيارة 

في منطقة الخليج. ومن حينھا بدأ اھتمامنا بالسيارات". 

والكويتيون يتجاوزون في اھتمامھم مرحلة اإلقتناء، فھم 

مولعون بالقيادة، وأبطال في سباق السيارات والتفحيط. 

يقول مصطفى "كان علينا توفير مكان مناسب لھم. والحل 

ھو حلبة السباق األولى في الكويت. لم يستغرق بناؤھا 

يعتبر رقما قياسيا  سوى ثالثة أشھر ونصف فقط، وھذا 

عالميا في سرعة البناء". ويضيف "بلغت كلفة بناء الحلبة 

السمو  صاحب  من  بتمويل  كويتي،  دينار  ماليين  ثالثة 

الشيخ ناصر المحمد األحمد الصباح".

األغـــراض  مــتــعــددة  ــة  ــري ــدائ ال الحلبة  طـــول  ويــبــلــغ 

الرئيسي  مضمارھا  جانب  ــى  ال ويــوجــد  مــتــراً،   920

ــي  ــاع ــرب ــع ال ــدفـ ــار مــخــصــص لـــســـيـــارات الـ ــم ــض م

4 × 4. ويقول مصطفى ان الحلبة يتوفر فيھا "600 مقعد 

على الجسر، ومقھى ومطعم، وقد بدأنا ببناء ألف مقعد 

على طول المنطقة الرئيسية"، ومن المؤمل أن يكون لھذه 

الحلبة أثر إيجابي على دولة الكويت بأكملھا، وليس على 

سائقي سيارات السباق ومشجعيھم فقط. يقول مصطفى 

"السيارات السريعة في الشوارع الكبيرة أمر خطر. أصبح 

بإمكان السائقين اآلن إطالق العنان لحب السرعة على 

في  نلتقي  الطرقات".  وسالمة  أمن  يحفظ  مما  الحلبة، 

مجلتنا ستة من أصحاب  السيارات الكالسيكية الكويتيين، 

ونحاول معرفة المزيد عن السيارة التي يعشقونھا: 
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1962 FORD FAIRLANE
Abdul Nasser Al-Saffar and family

“The kids love it. It’s a classic sports car, and it’s still got the 
original engine and gearbox. It’s the only one in Kuwait –I 

bought it here last year.”

فورد فرلين  1962
عبد الناصر الصفار وعائلته

 "األطفال يحبونھا كثيرا. إنھا سيارة رياضية كالسيكية، وما زالت تحتفظ بمحركھا 

وعلبة نقل الحركة األصليين. إنھا السيارة الوحيدة من نوعھا في الكويت، وقد 

اشتريتھا من ھنا في العام الماضي".
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1977 TRANS AM
Saad Al-Adwani

Also owns: a BMW 520i
“I bought it in 2006 from Lebanon. There aren’t many 

of these in Kuwait. I just love the shape – it’s a classic 
American design. It’s 455 stroke, so it’s very powerful 

and it can do 160kmph.”

ترانسام 1977
سعد العدواني

520i ويمتلك أيضا بي ام دبليو 
"اشتريتھا عام 2006 من لبنان، ال يوجد عدد كبير منھا في الكويت. 

أنا أحب شكلھا، إنھا تجسد التصميم األمريكي الكالسيكي. وھذه 

السيارة تتميز بمحرك 455 لذلك فھي قوية جدا، ويمكن أن تصل 

سرعتھا إلى 160 كلم في الساعة". 

ADVERTAADDVEEV RRRTRT
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عالء السعدي
"عندما يراني الناس أقود ھذه السيارة، أشعر بأنني أمير. كل من يشاھدھا تصيبه 

الدھشة. الجميع ينظرون إليھا، وال سيما األطفال، ويمكنك أن ترى من عيونھم أنھم 

يعشقونھا، رغم أنھم ال يعرفون أنھا سيارة قديمة. اشتريتھا عام 2011 من الكويت. 

عليك ان تقود  ھذه السيارة على طريق طويل ومفتوح، لتشعر بجمال قيادتھا".

1968 CORVETTE STINGRAY
Alaa Al-Sadi
“When people see me driving this car, I feel like a 
prince. Everyone who sees it is shocked. Everyone 
looks, especially children. You can see from their eyes 
that they love it, even if they don’t know it’s an old car. 
To really feel the beauty of this car, you need to take it 
out on a long, open road.”

1984 CHEVROLET CAMINO
Nasser Al-Shiji
Also owns: an old Nissan, Mustang, and Chevrolet Malibu 
and Blazer
“I love old cars – they’re so much more beautiful than today’s 
ones. Everyone has new cars, but I want to feel special.”

شيفروليه كامينو 1984
ناصر الشيجي
ويمتلك أيضا  نيسان قديمة، ماليبو، موستانغ، وبليزر
"أنا أعشق السيارات القديمة، إنھا أكثر جماال بكثير من سيارات اليوم. 

الكل لديھم سيارات جديدة، ولكنني أريد أن أشعر بالخصوصية".
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ACكوبرا 1967
الدكتور شهاب الحقان 

ويتمملكك أأيضا سيارة المبورغيني طراز عام 2004 وسيارة ليكزاس 300DS طراز 2007

"لقد كانت ھذه السيارة حلمي منذ رأيتھا في لعبة سيغا عندما كنت طفاًل . وعندما 

كبرت كنت أعرف أنني أريد أن أكون طبيبا، وأن أمتلك ھذه السيارة. يشعرني ھذا 

األمر بأنني شخص فريد".

1967 AC COBRA
 Dr Shahab Al-Haqqan

Also owns: a 2004 Lamborghini and a 2007 Lexsus 300 DS 
“It’s been my dream to own one of these since I saw it in a Sega game 

when I was a kid. When I grew up, I just wanted two things: to be a 
doctor and to own this car. It makes me feel unique.”
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السيارات السريعة في 
الشوارع أمر خطر. اآلن 

أصبح بإمكان السائقين  
إطالق العنان لحب السرعة 

على الحلبة، مما يحفظ 
السالمة على الطرقات

"

"
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S
ituated on a street that seems to 
have nothing else on it but car deal-
erships, the SIRBB circuit is in the 

most car-obsessed neighbourhood of this 
petrolhead city, within a country where 
it costs less than $15 to fill your tank. 

“As Kuwaitis, driving is in our blood,” 
says Mostafa Makhseed, from the Kuwait 
Car Museum, which built the circuit.

“In 1911, the first vehicle in the Gulf 
arrived in Kuwait,” he explains. “A Kuwaiti 
man living in India, Qasim Al-Ibrahim, 
sent a Minerva, a Belgian car, to Sheikh 
Mubarak Al-Kabir. He was the first person 
in the Gulf to have a car. Our love affair 
started way back then.”

Since that time, Kuwaitis have gone on to 
become champions in motocross, drifting 
and drag racing. “We need to provide 
something for them,” says Makhseed. The 
answer: Kuwait’s first racetrack. “It took us 
just three and a half months to build it,” he 
says. “We should get a world record for that. 
It cost three-million KWD and was funded 
by H i s H igh ness Shei k h Nasser A l-
Mohammad Al-Ahmed Al-Sabah.”

There’s a multipurpose 920m circuit and 
a 4x4 track with steep mounds for off-road-
ers to tackle. “There are 600 seats on the 
bridge, there’s a coffee shop and a restau-
rant. We’re starting to build 1,000 seats 
along the base area,” Makhseed adds.

The hope is that the SIRBB circuit will 
have a positive impact for all of Kuwait, not 
just the race drivers and their fans. “Fast 
cars on big streets – it’s dangerous,” says 
Makhseed. “They can release their tension 
on this track and we can do road safety 
training here, too.”

Now meet six Kuwaiti classic car drivers 
to find out about the motors they love.
sirbbcircuit.com

شيفروليه نوفا 1966
علي مخصيد

ويمتلك أيضا نيسان باترول 2013
"قبل أسبوعين قمت بإعادة ترميمھا، فجددت الطالء والھيكل الخارجي. وقمت أيضا بتعديلھا، 

وھي اآلن تصلح للقيادة في الشوارع العادية، وفي سباقات الدراغ. وقمت بتعديل المحرك، وناقل 

الحركة والتعليق، والھيكل السفلي. منذ أن كنت طفال، وأنا أحب ھذه السيارة. إنھا واحدة من 

أندر الموديالت، فھي سيارة خفيفة الوزن، لذلك ال تحتاج إلى محرك كبير. إنھا عالم مختلف تماما، 

مظھرھا، وطريقة أدائھا عند الضغط على دواسة الوقود. الجميع يلوحون لي ويرفعون أصابعھم 

بإشارات التشجيع، ويلتقطون صوراً للسيارة".

1966 CHEVROLET NOVA
 Ali Makhseed

Also owns: a 2013 Nissan Patrol
“Two weeks ago I restored it, both the paint and the bodywork. I also 

modified it, so it’s a street/drag-racing car – I [changed] the engine, 
transmission, suspension and the undercarriage. Since I was a kid, I’ve 

always liked this car, the way it sounds, the way it behaves. It’s one of the 
rarest models. Driving it is like being in a different world. Everyone 

waves, they give me the thumbs up and they take pictures of the car.”
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Words Faisal Al-Noor  Photography Rob Timm

BOY RACERS
It’s the most car-obsessed city in the region and now Kuwait finally has its own racetrack. Meet the men and their cars
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يان موربي  تصوير جون ريفورد بقلم أدر

إذا كانت اسطنبول تجمع بين أوروبا وآسيا، فإن إقليم ھاتاي 
الذي تشكل حدوده الخط الفاصل بين تركيا والعالم العربي، يجمع 
أيضا بين الثقافتين التركية والعربية، ويبدو أنه يأخذ أفضل ما في 
اإلثنتين. في أنطاكيا وسائر البلدات والقرى التي يتألف منھا اإلقليم 
ستجد اللغة العربية منتشرة على نطاق واسع، أما المطبخ فھو أقرب 
الى مطبخ بالد الشام منه الى المطبخ التركي. ثم ھناك األرمن أيضا 
الذين يعيشون في ھذه المنطقة مما يمنحھا تنوعا وثراء ثقافيا، ال 
يظھر بھذا الوضوح في أمكان أخرى من البالد. واآلن ھيا لنبدأ يومنا...

 09 صباحا إفطار على الشرفة
ابدأ يومك بإفطار على الشرفة في مقھى "أوجوست" بتصميمه 
الجميل من اآلرت ديكو. الھندسة المعمارية في محافظة ھاتاي تبدو 
مختلفة الى حد كبير عنھا في باقي المحافظات التركية، فالمنطقة 
كانت سابقا جزءا من سوريا وتعرف باسم لواء اسكندرون. وخالل 
منتصف  وحتى  عشرينيات  في  سوريا  على  الفرنسي  اإلنتداب 
اربيعنيات القرن الماضي، انتشر األسلوب الفرنسي في البناء في 
األراضي السورية، لذلك فمشھد الفيالت من عھد اإلنتداب ليس 
غريبا ھنا. ومقھى "أوجوست" من األبنية التي رممت بأعلى قدر 
من المحافظة على أصالتھا. ومع إطاللته على جزء كبير من أنطاكيا 
يصبح المقھى مكانا مناسبا لتخطط فيه يومك. حركة المرور الكثيفة 
حول تمثال أتاتورك امامك، تنبئك بأن المكان ھو قلب أنطاكيا الحديثة. 
انظر الى الشرق عبر نھر العاصي ليطالعك جبل حبيب النجار، الذي 
يرتفع 440 مترا فوق سطح البحر. الى األمام وبعد ان تعبر التمثال، 

ستجد  متحف اآلثار الذي تشتھر به أنطاكيا. من ھناك نبدأ يومنا. 
شارع أتاتورك، جمھورية العاني، أنطاكيا 

bay trees, myrtle and juniper, it’s a popular place for 
joggers and families. As well as fountains, lawns and 
sculptures, the park has a number of open-air teahouses. 
If it’s not warm enough to sit outside, try Cabaret Café. 
Cabaret Café, 26 Hürriyet Caddesi, Antakya, +90 326 
215 5540

8pm Dinner in a villa

Antakya Evi Café and Restaurant is in an old house 
decorated with period photographs and furniture, and 
there’s usually live Turkish music on Friday and 
Saturday nights. Antakya’s cuisine is unusually hot, 
because of its location on the spice route, and you’ll also 
find lots of dishes that use pomegranate. Don’t miss the 
ezme biber, a spicy pepper and walnut meze. There are 
also some unusual dishes, like spicy fried eels caught in 
the Orontes. After dinner, head over the river to the area 
around the Ulus Mosque for kunafeh, the syrupy cheese 
pastry loved by Syrians, Lebanese, Jordanians and 
Palestinians. There are dozens of kunafeh restaurants in 
this area. Our pick is the tiny Bizim Künefeci, a family 
business that has been running since 1949.
Antakya Evi, 3 Silahlı Kuvvetler Caddesi, Güllü Bahçe 
Mahalle, Antakya, +90 326 214 1350, antakyaevi.com 
ataykulturturizm.gov.tr 

ساعة24

في أنطاكيا
غالبا ما تبخس حقها، إال أن هذه المدينة الواقعة في جنوب تركيا والمحاطة بالقرى الوادعة، لديها الكثير 

مما تقدمه. أمضينا يوما كامال نستكشف بعض أجمل ما تخبئه هذه المنطقة لتقدمه لزوارها
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9AM 10AM

6PM 8pm

The museum is moving to a new location, but the old one’s still open for now

يتم نقل المتحف الى موقع جديد، ولكن الموقع القديم ال يزال مفتوحا اآلن

Antakya’s spicy food bears a striking resemblance to Aleppine cuisine

مطبخ انطاكيا الذي يتميز باألطباق الحارة يشبه المطبخ الحلبي كثيرا 

Our day starts in the heart of Antakya, overlooking the Atatürk statue

بدأنا يومنا من قلب أنطاكيا، من شرفة مطلة على تمثال أتاتورك 

Antakya sits in a valley surrounded by mountains and is cooler than the coast

تقع أنطاكيا في واد محاط بالجبال، ومناخھا أبرد قليال من المناطق الساحلية
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Lunch overlooking the 
waterfalls and, later 
in the evening, it’s 
kunafeh for dessert

الغداء في مكان مطل 
على الشالالت، وفي 
المساء كنافة للتحلية

10 صباحا رحلة الى ماضي أنطاكيا
المعلم السياحي األكثر شھرة في أنطاكيا ھو متحف اآلثار، وھو 
يشكل مدخال مثاليا للتعريف بتاريخ المنطقة الغني، والتي تعاقبت 
من  مجموعة  أكبر  ثاني  يضم  وھو  الحضارات،  من  العديد  عليھا 
الفسيفساء الرومانية والبيزنطية في العالم بعد متحف باردو الشھير 
في تونس. ويحتوي المتحف أيضا مجموعة من التماثيل المستخرجة 
من دافني (تحمل اسم الحربيات حاليا) التي كانت تشتھر بالحدائق 
الروماني. ومن  الساحرة في عھد االمبراطورية السلوقية والعصر 
مقتنيات المتحف الجديرة باإلھتمام أيضا تماثيل ألباطرة رومان وقطع 
نقدية وتماثيل حثية من شمال سوريا. مخرج المتحف يمر عبر متجر 

صغير لبيع الھدايا والتذكارات، ومعروضاته جميلة ومثيرة لإلھتمام.
1 شارع غوندوز، جمھورية محل، أنطاكيا

الظهر تاريخ محفور في الجبل 
على المنحدرات السفلى من جبل حبيب النجار، على بعد نحو 
2 كلم الى الشرق من مركز المدينة، تقع واحدة من أقدم الكنائس 
في العالم، إنھا كنيسة سان بيير (القديس بطرس) التي أصبحت 
اليوم متحفا أثريا. وھي تقع داخل كھف محفور في صخور الجبل. 
شيدت ھذه الكنيسة خالل القرن الحادي عشر، وال تزال تحتفظ في 
الداخل ببعض القطع األصلية من فسيفساء األرضيات والرسومات 
الجدارية على الجانب األيمن من المذبح. ابحث عن النفق الذي 
يعتقد ان المسيحيين القدامى قد حفروه ليكون منفذھم للھروب من 

مداھمات السلطات الرومانية، التي كانت تبطش بھم.
شارع سينبيير، أنطاكيا

St Peter’s grotto was constructed in the 11th century and 
the church is now a museum. Inside, pieces of floor 
mosaic and traces of fresco remain on the right side of 
the altar. Look out for the escape tunnel thought to have 
been built in case of raids by the Romans.
St Peter's Church, Senpiyer Caddesi, Antakya, +90 
326 216 6098

2pm Bathe under the waterfalls of Harbiye

In Roman times, Daphne (now known as Harbiye) was a 
resort town for the rich and powerful, and they built 
exquisite villas here, with beautiful mosaics. The town 
was famous for the local laurel plant (which gave the 
place its name) and you can buy it made into bars of soap. 
The highlight of Harbiye, though, is the waterfalls that 
cascade down through the gorge. Head to one of the cafés 
that set out their tables in the shallow streams, where 
you can cool your feet while having a snack. Order the 
katıklı ekmek, a pizza-like speciality of this area.
Harbiye is 12 minuites' drive south of the centre of Antakya 

4pm Turkey’s most unusual village

Our next stop is Vakıflı, near the Mediterranean coast. In 
1939, when Hatay became part of Turkey, most of the 
Armenians living in this region moved to Lebanon, and 
onlyVakıflı is still an Armenian village. Visit its general 
store to see what Kuhar Kartun is selling. She stocks 
produce made by local women – breads, drinks and jams. 
Don’t miss the village café: men sit playing backgammon 
at rickety wooden tables while women occupy the 
benches nailed to tree trunks opposite. 
Vakıflı is 35 minutes' drive south-west of Antakya

6pm A sunset shisha in the park

At the beginning of the 20th century, tree-lined Büyük 
Antakya Parkı, on a bend in the Orontes River, was an 
orchard outside the old city. Today, with its avenues of 

8PM

2PM
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2 بعد الظهر حمام تحت شالالت الحربيات
في العصر الروماني، كانت دافني (الحربيات اليوم) منتجعا لألثرياء 
وأصحاب السلطة. وقد بنوا فيھا قصورا رائعة مزينة بقطع الفسيفساء 
الجميلة (رأينا بعضھا في المتحف). وكانت المدينة تشتھر بشجيرات 
الغار (التي أعطت المدينة اسمھا). ال تفوت شراء صابون الغار الذي 
تشتھر به الحربيات. إال أن أشھر المعالم ھنا ھي الشالالت التي 
تتدفق نزوال عبر ممر ضيق. توجه إلى إحدى المقاھي التي تضع 
طاوالتھا في المياه الرقيقة الجارية، حيث يمكنك تبريد قدميك وأنت 
تتناول وجبة خفيفة. جرب كاتيكلي أكميك، وھو نوع من مناقيش 
الفلفل األحمر أو الخبز بالفلفل كما يسمى في المناطق السورية 

المجاورة، والذي تشتھر به الحربيات.
تقع الحربيات على بعد 12 دقيقة بالسيارة جنوب انطاكيا

4 عصرا القرية التركية األكثر تفردا 
ليصبح  تركيا  الى  اسكندرون  لواء  ضم  تم  عندما   1939 عام  في 
فيما بعد محافظة ھاتاي، ھاجر معظم األرمن الذين كانوا يسكنون 
المنطقة الى سوريا ووادي البقاع في لبنان. وقرية فاكيفلي ھي 
آخر قرية أرمنية باقية في تركيا. عليك بزيارة دكان كوھار كارتون فھو 
يبيع منتجات محلية صنعتھا نساء القرية مثل الخبز والمشروبات 
والمربيات، ال تفوت زيارة مقھى القرية: رجال يلعبون طاولة الزھر  

ونساء يجلسن على المقاعد المسنودة الى جذوع األشجار.
تقع فاكيفلي جنوب غرب أنطاكيا على بعد 35 دقيقة بالسيارة 

تجمع مدينة أنطاكيا بين أفضل 
ما في الثقافتين، التركية والعربية 

"
"
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6 مساء شيشة في الحديقة مع غروب الشمس
المسورة  أنطاكيا  بيوك  حديقة  كانت  العشرين،  القرن  بداية  في 
المدينة  العاصي، بستانا خارج  نھر  والواقعة على ضفة  باألشجار 
القديمة. اليوم، أصبحت دروبھا التي تحف بھا أشجار الغار واآلس 
والعرعر، مكانا مفضال للعائالت وممارسي رياضة الجري. وفضال عن 
النوافير والمروج الخضراء والمنحوتات، يوجد في الحديقة عدد من 
مقاھي الھواء الطلق. إذا لم يكن الطقس دافئا ومناسبا للجلوس في 
الخارج، فعليك بمقھى"كاباريه" على الطرف الثاني للنھر في شارع 

الحرية، وھو ملتقى مريح يتمتع بشعبية بين الطالب.
مقھى كاباريه، 26 شارع الحرية، أنطاكيا

8 مساء عشاء في فيال
بديكورات  يتمتع  وھو  مرممة،  عتيقة  دار  في  "إيفي"  مطعم  يقع 
قديمة من صور وأثاث. وعادة تعزف فيه الموسيقى التركية في ليالي 
الجمعة والسبت. وباعتبار المنطقة ذات أصول عربية، فالمطبخ ھنا 
طابعه عربي اكثر مما ھو تركي، ويتميز باألطباق الحارة بشكل خاص 
بسبب موقع المنطقة على طريق التوابل. ستجد ھنا أيضا الكثير من 
األطباق التي يستخدم فيھا الرمان. ال تفوت طبق ازيم بيبر بالفلفل 
الحار والجوز. وھناك أيضا أطباق محلية خاصة غير معروفة في باقي 
تركيا او العالم العربي، جرب سمك الحنكليس الذي تم صيده من نھر 

العاصي والذي يقدم مقليا مع التوابل الحارة. 
3 شارع سيالحلي كوفيتلير، أنطاكيا 

8PM

It’s worth stopping off 
in Vakıflı for handmade 
olive-oil soap (centre), 
then back into town for 
some live music (right)

توقف في فاكيفلي 
لشراء صابون مصنوع 
يدويا (وسط)، قبل العودة 
الى المدينة واالستمتاع 
بالموسيقى الحية (يمين)

4PM
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Archaeological Museum for which Antakya is justly 
famous and that’s where we head next.
Ozsut Café, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Alani, 
Antakya, +90 326 213 5000

10am A trip into Antakya’s past

Antakya’s Archaeological Museum houses the second- 
largest collection of classical and Roman floor mosaics in 
the world, after Tunisia’s Bardo. Many of the mosaics 
and statues are from Daphne, which was famous for its 
pleasure gardens during the Seleucid Empire and the 
Roman era. There are also statues of Roman emperors 
and coins on display, as well as sculptures from Syria. 
The museum is in the process of moving to a new site – 
the old building is partially open during the change.
Archaeological  Museum, 1  Gūndüz Caddesi, 
Cumhuriyet Mahalle, Antakya, +90 326 214 6167

Noon History carved into the mountain

On the lower slopes of Habib-i Neccar Mountain, 2km 
east of the city centre, stands one of the oldest churches 
in the world. Cut into the rock face of the mountain, 

2PM

9AM
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Often overlooked, the city and surrounding villages have a lot to offer 
on a short stop-over. We spend a day exploring the best of the region

Straddling the border between the Arab world 
and Turkey, Antakya and the Hatay Province 
combine the best of two cultures. Arabic is spoken 
widely and the cuisine is more Levantine than 
Turkish – and then there is the Armenian 
community here which offers a diversity not found 
in other parts of the country. We’ve got a busy day 
ahead of us… 

9am Breakfast on the balcony 

Start the day on the terrace of the Art Deco Ozsut 
Café. The architecture of the Hatay Province is 
vastly different to the rest of Turkey, because this 

region used to be part of Syria. When France ruled 
Syria after World War I, they imposed their own 
architectural style, so Beirut-style mandate-era 
villas are not uncommon. The Ozsut Café is one of 
the most authentic restorations.  With a 
commanding view over much of Antakya, this is 
the place to plan your day. From the noise of traffic 
starting to build up around the Atatürk statue 
below, it’s clear that this is the heart of modern 
Antakya. Look east across the Orontes River to see 
Habib-i Neccar Mountain, rising 440 metres above 
sea level. In the foreground, past the statue of 
Kemal Atatürk on horseback, stands the 

أماكن
4
هاتاي

hours in Antakya
24

4PM

Words Adrian Mourby   Photos John Wreford
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Photography John Wreford

PLACES
4

HATAY

9AM 10AM

2PM 6pm

Antakya’s Archaeological Museum has one of the best collections in Turkey

يضم متحف اآلثار في أنطاكيا مجموعات من أفضل القطع األثرية في البالد 

We head back into the city for a riverside shisha as the sun goes down

عدنا الى المدينة لإلستمتاع بشيشية على ضفة النھر عند غروب الشمس  

We plan our day from the terrace of the city’s most beautiful building

أعددنا خطة يومنا ونحن نجلس في شرفة أجمل مبنى في المدينة 

Katıklı Ekmek is bread spread with spicy red pepper paste and thyme

مناقيش بالفلفل ھو خبز مغطى بالفلفل األحمر الحار مع الزعتر األخضر  
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لقاء مع سليمان الحمدان
هناك الكثير مما نتطلع إليه في عام 2014 مع طيران ناس 

هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز انجازات 
"طيران ناس" خالل عام 2013؟

بالنسبة  متميزة  بإنجازات  حافًال   2013 عام  كان 
مسافر  مليون   3.3 نقل  شملت  ناس"،  لـ"طيران 
خالل العام، باإلضافة إلى إطالق هويتنا الجديدة، 
التي عززت مكانة الشركة في سوق النقل الجوي 
طرحنا  وقد  واإلقليمي،  المحلي  المستوى  على 
أبرزها  من  للمسافرين،  جديدة  خدمات  عدة 
مؤخرًا  إضافتها  تمت  التي  األعمال  درجة  خدمة 
على متن رحالت "طيران ناس" المحلية والدولية، 
في  استثنائية  معدالت  تحقيقنا  إلى  باإلضافة 

نسبة رضا العمالء ودقة مواعيد الرحالت.

يعمل "طيران ناس" على خطط تطويرية 
عديدة، ما هو مدى نجاحكم في تطبيق 

هذه الخطط خالل عام 2013؟
كبير  وبجهد  الصخر  في  يحفر  كمن  عملنا  لقد 
كبيرا  شوطًا  وقطعنا  الماضية،  السنوات  خالل 
في تطبيق خططنا التطويرية، وكان 2013 عاما 
استثنائيًا بتضمنه مجموعة كبيرة من اإلنجازات 
المتميزة التي سبق ذكرها، وإذا أردنا الحديث عن 
ذلك باألرقام واإلحصائيات، فقد تمكنا خالل هذا 
العام من نقل 3.3 مليون مسافر، ووصلت نسبة 
رضا مسافرينا إلى 91 بالمائة، مما  يعكس مدى 

نجاح خطواتنا في تطوير خدمات المسافرين، أما 
مواعيد  دقة  بلغت  فقد  التشغيلي،  الجانب  في 
الرحالت في "طيران ناس" نسبة 90 % في نهاية 

شهر ديسمبر 2013.

الوصول الى دقة مواعيد بنسبة 90% ليس 
أمرا سهال، كيف حقق "طيران ناس" ذلك؟ 

في "طيران  العمل  فريق  لجهود  نتيجة  هذا  كان 
وهو  بعنايه،  إختياره  على  نحرص  والذي  ناس" 
والفنية،  اإلدارية  الكفاءات  أفضل  اآلن  يضم 
من  دومًا  نلقاه  الذي  الكبير  الدعم  إلى  إضافة 

الهيئة العامه للطيران المدني في المملكة.

 كيف كانت أصداء هذا األداء المتميز 
لـ"طيران ناس"؟

بجوائز  مؤخرًا  الفوز  من  ناس"  "طيران  تمكن 
قيمة نظير أدائه المتميز في مختلف المجاالت، 
قطاع  في  للتميز  "كابا"  جائزة  على  حصل  فقد 
تقنية  في  اإلبداع  فئة  ضمن  وذلك  الطيران، 
إلستراتيجيتنا  تقديرًا   2013 للعام  المعلومات 
فقد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام  في 
صفحته  عبر  مذهًال  نجاحًا  ناس  طيران  حقق 
مليون   2 متابعيه  عدد  وبلغ  الفيسبوك،  على 
وخمسمائة ألف شخص، ويعتبر هذا رقمًا مميزًا 

YOUR fl ynas
طيران ناس يرحب بكم 

Keep up to date with all the latest news, views and information from flynas 

كن دائما على اطالع على آخر األخبار، واآلراء، والمعلومات مع طيران ناس  

اإلسم:  سليمان الحمدان،
المنصب:  الرئيس التنفيذي
 لمجموعة ناس القابضة 
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مكن  مما  العالمية،  الطيران  شركات  مع  مقارنة 
"طيران ناس" من أن يتبوأ المركز السابع عالميًا، 
تسويق  أفضل  بجائزة  ناس"  "طيران  فاز  كما 
والنقل  والسياحة  السفر  فئة  في   2013 لعام 
في  للتسويق  السنوية  مينا"  "إيفي  جوائز  من 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن حملته 
الثانية  على  وإحصل  تذكرة  "اشتر  الترويجية 

مجانًا" والتي حققت نتائج متميزة.

كيف سيكون عام 2014 بالنسبة 
لـ"طيران ناس"؟

سيكون هذا العام حافال باإلنجازات الجديدة بإذن 
اهللا، وسيشهد توسعا كبيرا فيما يتعلق بتشغيل 

رحالت إضافية وإطالق وجهات كثيرة جديدة.

YOUR fl ynas طيران ناس يرحب بكم

ما هي الرسالة التي تود توجيهها الى 
شركائكم في هذا النجاح؟

شركاؤنا  شك  بال  هم  ناس"  "طيران  مسافرو 
على  رحلتنا  في  رافقونا  فقد  النجاح،  هذا  في 
حققنا  التي  الماضية،  السبع  السنوات  مدى 
وكان  الطيران.  قطاع  في  متميزة  مكانة  خاللها 
دعمهم لنا وثقتهم بخدماتنا عامًال رئيسيًا في 
تحقيق نجاحنا، الذي تكلل في بداية العام الجديد 

بإطالقنا درجة رجال األعمال على "طيران ناس".

 ما الذي تحب ان تختتم به هذا اللقاء؟
تقديرًا  مسافرينا  كافة  ألشكر  الفرصة  أنتهز 
ونتطلع  الماضية،  السنوات  طوال  لنا  إلخالصهم 

للترحيب بهم على متن رحالتنا في عام 2014.

“”حققنا إرضاء المسافرين بنسبة 91 %
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Year award in the Travel, Tourism and 
Transportation category of the annual
Effie MENA Awards for our highly suc-
cessful ‘Buy one, get one free’ promotion.”
 
WHAT ARE THE PLANS FOR 2014?
“I believe that 2014 will be yet another year 
of significant accomplishments for flynas. 
We have already announced the introduc-
tion of our new long-haul services and I look 
forward to announcing further expansion 
plans, both in terms of new routes and new 
services in the coming months.”

WHAT IS THE MESSAGE YOU 
WOULD LIKE TO CONVEY TO YOUR 

طيران ناس يرحب بكم

PARTNERS AS A RESULT OF THIS 
SUCCESS?
“Without a doubt, flynas Customers are 
our key partners in our success. They have 
accompanied us on this journey for many 
years and have supported us as we carved 
ourselves a unique position within the 
aviation industry, and our continued suc-
cess has been due to their on-going 
support and trust. I would personally like 
to take this opportunity to express my 
deepest appreciation and gratitude to all 
of our Customers for their loyalty through-
out the past seven years and look forward 
to welcoming them on board our flights 
during 2014.”
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NAME Sulaiman Al-Hamdan
TITLE CEO of NAS Holding

WHAT WERE THE HIGHLIGHTS 
FOR flynas IN 2013?
“We concluded our most successful year 
with a list of outstanding achievements. 
Not only did we carry 3.3 million Custom-
ers in 2013 – taking our total since we com-
menced flying in 2007 to over 15 million – 
but we also rebranded to flynas, giving 
ourselves a fresh new identity when we 
launched our new Business Class service 
and new Economy fares.” 

flynas IS WORKING ON A SERIES 
OF DEVELOPMENTAL PLANS. 
HOW WOULD YOU EVALUATE 
YOUR SUCCESS IN 2013?
“We have worked diligently over the past 
few years and made significant strides 
in our strategic plan, but 2013 was excep-
tional in terms of delivering major improve-
ments to our brand and products.

“At the same time as successfully 
delivering our new brand and Business 
Class, our fantastic team continued to 
strive for excellence, receiving a rating of 
91% in our customer satisfaction survey 
and achieving an on-time performance of 
over 90% for the year.”

There’s lots to look forward to on flynas in 2014

ON-TIME PERFORMANCE IS NOT 
AN EASY TASK FOR AIRLINES. CAN 
YOU TELL US HOW flynas WAS 
ABLE TO ACHIEVE A 90% RATING?
“I am extremely proud to lead an excellent 
team at flynas, each of whom has been 
carefully selected and recruited to add value 
to the best administrative and technically 
qualified team in Saudi Arabia. We are also 
extremely grateful for the continuous sup-
port of the General Authority of Civil Avia-
tion, which has guided us in our continuous 
drive for improved standards.”

AS WE SEE IT, flynas IS EXERTING 
GREAT EFFORTS IN VARIOUS 
DEPARTMENTS. WERE YOU ABLE 
TO WIN KEY AWARDS AND 
ACCOLADES AS A RESULT OF THIS 
EXCEPTIONAL PERFORMANCE?
“flynas’ achievements in both commercial 
and IT sectors were recognised with inter-
national awards. We were extremely proud 
to receive the CAPA Aviation Award for 
Excellence in the IT Innovation of the Year 
2013 category, which flynas won for its 
hugely successful social-media strategy: 
flynas now has more than two-million fans 
on its Facebook page, ranking it seventh 
across global airlines on the networking 
site. We also received the Marketer of the 

INTERVIEW WITH 
SULAIMAN
AL-HAMDAN

WE ACHIEVED 
91% CUSTOMER 
SATISFACTION

“
”

YOUR fl ynas
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YOUR fl ynas طيران ناس يرحب بكم

خمس دقائق مع...
إيمان يوسف، المرأة المسؤولة عن 350 موظفا من طاقم طيران ناس

ما هي طبيعة عملك؟
بإدارة  مشرفين   9 من  المؤلف  وفريقي  أنا  أقوم 
مختلف  من  موظفًا   350 يضم  طيران  طاقم 
كل  في  مختلفة  مواقع  في  يعملون  الجنسيات، 
من الرياض وجدة والمدينة المنورة. وقد مكنتني 
من  البشرية  والموارد  العمليات  مجال  في  خبرتي 
التعامل مع الناس من مختلف الثقافات والمناطق 
الجغرافية. كما يتطلب عملي أيضا مستوى عال 
وجود  مع  خاصة  والتفهم،  والتفاني  اإللتزام  من 

تحديات جديدة في كل يوم. 

ما هو أكبر تحد تواجهينه؟ 
معقدة،  مهمة  هي  الطائرة  متن  على  الخدمة 
األقسام  مختلف  عمل  مع  يتقاطع  فعملنا 
اإلتصال  نقطة  هو  فريقنا  أن  كما  الداخلية، 
بيئة  في  نعمل  ونحن  العمالء.  لجميع  الرئيسية 
بإتباع  دائما  اإللتزام  وعلينا  ودقيقة،  منظمة 
إجراءات صارمة تحكم طريقة عملنا. ولكن أكبر 
طواقم  توظيف  كان  العام  هذا  واجهناه  تحد 
العمل  الطائرات في وقت قياسي، باإلضافة إلى 
الشركة  في  بقائهم  لضمان  تحفيزهم  على 
وتوفير أفضل بيئة عمل لهم، وذلك بالتزامن مع 

التوسع السريع الذي شهدته شركتنا. 

ما الذي تبحثين عنه خالل عملية 
اختيار الموظفين؟ 

أمر  هو  للعمل  المناسبين  األشخاص  إختيار 
مهم للغاية في بناء فريق ناجح. يجب أن يتمتع 
مجال  في  الخبرة  ببعض  للوظيفة  المتقدمون 
التصرف  حسن  بين  عادة  تجمع  والتي  الضيافة، 
مع  التعامل  على  القدرة  إلى  باإلضافة  واللباقة 
وذلك  ومهنية،  بإحترام  العمالء  أنواع  مختلف 
لضمان تقديم أفضل خدمة لضيوفنا على متن 
رحالت "طيران ناس". كنا نكتفي بإختيار طواقمنا 
من السعودية وشرق آسيا وبعض الدول العربية، 
مفهوم  في  للتوسع  انطلقنا  فقد  اآلن  أما 
دول  من  التوظيف  في  وبدأنا  الجوية،  الضيافة 
موظفينا  من  مجموعة  أول  التحقت  وقد  أوروبا. 
على  بالعمل  ورومانيا  وتشيكيا  سلوفاكيا  من 
موظفون  طاقمنا  إلى  سينضم  وقريبا  طائراتنا، 

من اليونان وبولونيا.

كيف كانت استجابة فريقك للتغيرات في 
"طيران ناس"؟ 

معها  والعمل  متجددة  شركة  ناس"  "طيران 
ممتع ومحفز، كما أن فريقنا يتمتع بالطموح بما

وطاقمنا  للتوسع.  الشركة  خطط  مع  يتناسب 
يقدم  أن  عليه  ترتب  ضخمة  مسؤولية  يتحمل 
تجربة ال تنسى على متن رحالتنا لجميع الضيوف.
ولتعزيز ذلك قمنا بزيادة الدعم في كافة مراكزنا، 
لطواقم  مستمرة  تطوير  برامج  على  ونعمل 
الطائرات  لتسليمهم مسؤوليات أكبر واإلستفادة 
بترقية  مؤخرًا  قمنا  وقد  الشابة،  المؤهالت  من 
بعضهم لشغل وظائف أعلى، على سبيل المثال 

"رئيس المضيفين" و"مشرفو المراكز". 

ما هي خططك للعام 2014؟
الذين  ناس"،  "طيران  سفراء  هم  طاقمنا  أفراد 
عن  ضيوفنا  إنطباع  من  كبيرًا  جزءا  يمثلون 
تحتوي   2014 للعام  خططنا  فإن  لذا  خدماتنا، 
على  تنظيم المزيد من البرامج التدريبية بتركيز 
المستمر  سعينا  إطار  في  أكبر  وبعدد  اكبر 
لتحسين الخدمة، التي نقدمها على متن طائراتنا. 

على الصعيد الشخصي، سأواصل التقيد 
لي،  بالنسبة  مهم  أمر  وهذا  الخاصة،  بمعاييري 
تقديرهم   على  فريقي  أعضاء  أشكر  أن  وأود 
جهدي ألن أكون إيمان يوسف في كل يوم بغض 
خبرة  أمضيت  فكوني  ظروف.  أية  عن  النظر 
لألمور  أسمح  ال  فإنني   ، المجال  هذا  في  طويلة 
مع  تعاملي  طريقة  على  تؤثر  أن  تضايقني  التي 
الناس من حولي. وكمشرفة ومديرة فإن اكتساب 
إحترام فريقي وتحفيزهم أمر مهم بالنسبة لي، 
يحتذى  مثاال  أكون  أن  أيضًا  المهم  من  أنه  كما 
بالنسبة لهم، وسأواصل تحدي نفسي ومشاركة 
األفكار مع فريقي واإلستماع لهم، وهو األمر الذي 
سيمكنني من فهم أمور كثيرة، كفهم قدراتهم 
يشجعهم   أن  يمكن  وما  التغيير،  احتمال  على 
على أداء العمل، أو يحبطهم. وفي النهاية فإننا 
نحققها  التي  النتائج  إلى  النظر  على  حريصون 
الالزمة  المقاييس  وضع  مع  مستمر،  بشكل 

لتقييم تقدمنا لمزيد من التطوير واإلبتكار.
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حدثينا عن نفسك 
أنا أعمل في مجال الطيران في المنطقة منذ نحو 
طيران  كمضيفة  سنوات   7 بينها  من  عاما،   24
في  المناصب  من  العديد  في  أترقى  أن  قبل 
إدارة طواقم الطائرات، حتى وصلت إلى منصب 
مديرة التوظيف في قسم الموارد البشرية حيث 
نشاطات  بجميع  يقوم  محترفًا  فريقًا  أقود  كنت 
وفي  كبيرة.  خليجية  طيران  لشركة  التوظيف 
مطلع العام  2013 قررت أن أخوض تحديًا جديدًا 
مدير  منصب  في  ناس"  "طيران  إلى  فانضممت 

أول للخدمات والمنتجات على متن الطائرات. 

اإلسم: إيمان يوسف
المنصب: مديرة الخدمات والمنتجات 

على متن الطائرات
انضمت إلى الشركة في: 2013
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طيران ناس يرحب بكم

TELL US ABOUT YOURSELF
“I’ve been working in aviation in the region 
for the past 24 years: seven of them as 
cabin crew, then progressing through 
various management roles and ultimately 
becoming an HR recruitment manager 
leading a team handling all recruitment 
activities for a large Gulf carrier. Seeking a 
new challenge, I joined flynas in early 2013 
as senior manager of in-flight services and 
on-board product delivery.” 

WHAT DOES YOUR JOB INVOLVE?
“With my team of nine supervisors, I man-
age the 350 members of our multinational 
cabin crew based in our three hubs: 
Riyadh, Jeddah and Madinah. My experi-
ence in both operations and the HR roles 
enables me to deal with people from all 
cultures and in different geographical bas-
es, and the position requires a high level of 
commitment, dedication and understand-
ing, as each day brings new challenges.” 

WHAT IS YOUR BIGGEST 
CHALLENGE?
“In-flight service is a complex area, as we 
interface with many different internal 
departments, as well as being the main 
contact point for all our Customers. We 
also operate in a complex and regulated 
environment, meaning we have strict pro-
cedures which govern the way we work at 
all times. However, our biggest challenge 
this year has been recruiting, motivating 
and retaining great cabin crew as our air-
line rapidly expands.”

WHAT DO YOU LOOK FOR WHEN 
RECRUITING?
“Selecting the right people for the job is 
critical to building a successful team. Our 
ideal candidates will have some Customer-
service experience and know how to 
conduct themselves with the correct eti-
quette, natural friendliness and respect for 
all, extending the warmest hospitality to 

Eman Yusuf, the woman who is in charge of the 350 members of the flynas cabin crew

our valued Customers. Previously, we 
recruited from Saudi Arabia, Asia and the 
Middle East, but to reflect our diverse 
multinational Customer base, we have 
started recruiting from Europe. Our first 
group of Slovakian, Czech and Romanian 
crew are already flying, and soon Greek 
and Polish crew will join the team.” 

HOW HAS YOUR TEAM 
RESPONDED TO THE CHANGES
AT flynas?
“flynas is an exciting airline to work for 
and our team is as ambitious as the air-
line’s expansion plans. Our cabin crew has 
the huge responsibility of delivering a 
memorable on-board experience to all 
Customers and to support this we have 
increased the support available in each of 
our bases, promoting cabin crew to senior 
positions, such as lead flight attendants 
and also base supervisors.”

WHAT ARE YOUR PLANS
FOR 2014?
“Our cabin crew meet, greet and serve 
every single Customer, and are the public 
face of flynas. As such, we are building on 
the projects we instigated in 2013 to pro-
vide more frequent and more focused 
training programmes to improve the on-
board service we deliver. Personally, I will 
be continuing to follow my own standards 
of consistency and leading by example.

“Consistency is important to me and my 
team appreciates the fact that they get 
the same Eman Yusuf every day, regard-
less of any other circumstances. I don’t let 
the things that are bothering me affect the 
way I communicate with the people 
around me. As a mentor and manager, to 
earn and retain the respect of my team it 
is very important to lead by example, and 
I will continually challenge myself to listen 
to my team, which enables me to under-
stand their frustrations, passions and toler-
ance for change.”

FIVE MINUTES WITH...

WE HAVE 
STARTED 

RECRUITING 
FROM EUROPE

““

NAME Eman Yusuf 
TITLE Manager in-flight services & 

on-board product delivery
JOINED 2013
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