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الهدف من المشروعات
�مل�ساحة  من  �لفرد  ن�سيب  م�ساعفة  �إلى  تهدف 
وذل��ك  �سعفا،    16 �إل���ى  �ل��ري��ا���س  يف  �خل�����س��ر�ء 
ن�سبة  وزي��ادة  �خل�سر�ء.  �لريا�س  عرب م�سروع 
�مل�ساحات �خل�سر�ء �لإجمالية يف �ملدينة من 1.5% 
مربعا.  كيلومرت�   541 يعادل  مبا   ،9% �إلى  حاليا 
عرب  و�لفنية  �لثقافية  �جلو�نب  تعزيز  جانب  �إلى 
�إن�ساء جمموعة من �ملتاحف و�مل�سارح و�ملعار�س 
وحتويل  �لفنون،  و�أكادمييات  �ل�سينما  و�سالت 
مدينة �لريا�س �إلى معر�س مفتوح ز�خر بالأعمال 
فني  وعمل  معلم   1000 تنفيذ  خالل  من  �لإبد�عية 
وت�سجيع  وعامليني،  حمليني  فنانني  �إبد�عات  من 
�لريا�سات �ملختلفة و�ت�باع  �ل�سكان على ممار�سة 

اأمناط �صحية يف احلياة .
حتقيق  �إطار  يف  �لأربعة  �مل�ساريع  هذه  وتاأتي 
�ملتوقع  وم��ن   ،“  2030 �ململكة  “روؤية  �أه���د�ف 
جديدة  عمل  فر�سة  �أل��ف   70 �إيجاد  يف  ت�سهم  �أن 
للمو�طنني يف خمتلف �لقطاعات، كما �ستوفر فر�سا 
د�خل  من  �مل�ستثمرين  �أم��ام  و�ع��دة  ��ستثمارية 
�ململكة وخارجها، باإجمايل ��ستثمار�ت تقّدر قيمتها 
�سكنية  م�ساريع  ت�سمل:  ري��ال،  مليار   50 بنحو 
وريا�سية  و�سحية  وتعليمية  ومكتبية  وفندقية 

وترفيهية وجتارية.

•مشروع حديقة الملك سلمان
باللون  �سيكت�سي  �ل��ذي  �لريا�س  قلب  �سي�سم 
�حلديقة  ه��ذه  ت�سييد  من  �لنتهاء  مع  �لأخ�سر 
يف  ي�سهم  جاذباً  عن�سرً�   160 من  �أك��ر  �ل�سخمة 

و�أكرها  للعي�س،  �ملدن  �أف�سل  من  �لريا�س  جعل 
جذباً، ومن �ملقرر �لبدء يف تنفيذها يف �لن�سف �لثاين 

من �لعامل �حلايل.
�حلديقة  �ست�سيد  �لعامل  يف  مدن  حديقة  �أك��رب 
لت�سبح  مربع  كم   13.4 م�ساحة  على  �ل�سخمة 
على  وتتفوق  �لعامل،  يف  مدن  حديقة  �أك��رب  بذلك 
�حلد�ئق  �أك��رب  بارك"  "�سنرت�ل  مثل:  نظر�ئها 
بر�سلونة  مبدينة  جويل"  و"بارك  �لنيويوركية، 
قرب  بارك" �لو�قعة  جيم�س  و"�سانت  �لإ�سبانية، 

ق�سر باكينغهام يف لندن.
%75 من  �سيكون مبقدور نحو  �ملوقع �ملحوري 
�لريا�س �لو�سول ب�سهولة ويف خالل ن�سف  �سكان 
�ساعة فقط �إلى حديقة �مللك �سلمان؛ نظرً� ملا تتمتع 
�لريا�س  �لعا�سمة  يتو�سط  حموري  موقع  من  به 
�إلى  �إ�سافة  �لرئي�سية،  حماورها  من   6 ويربط 
�ت�سالها مب�سروع �مللك عبد�لعزيز للنقل �لعام عرب 
5 حمطات على �خلط �لأخ�سر من قطار �لريا�س، 
و10 حمطات على خط �سبكة حافالت �لريا�س ذ�ت 

�مل�سار �ملخ�س�س.
م�ساحة  على  �سحية  وبيئة  خ�سر�ء  مناطق 
متتد لنحو 9.3 ماليني مرت مربع �ستن�سر �مل�ساحات 
�خل�سر�ء و�ملناطق �ملفتوحة بهجتها على �ساكني 
متنوعة  حد�ئق  �إل��ى  �إ�سافة  �لريا�س،  وز�ئ��ري 
تبلغ م�ساحتها 400 �ألف مرت مربع ت�سمل: )حديقة 
بالطر�ز �لإ�سالمي، حد�ئق عمودية، حديقة �ملتاهة 
ولهو�ة  و�لفر��سات(،  �لطيور  حممية  �لزر�عية، 
�مل�سي �سيخ�س�س م�سار بامتد�د 7.2 كم، ف�ساًل عن 
مربع،  مرت  �ألف   800 م�ساحة  على  �لو�دي  منطقة 

تأتي في إطار تحقيق أهداف »رؤية المملكة 2030 « .. وإيجاد 70 ألف فرصة عمل للمواطنين

مشاريع الرياض الكبرى .. رؤية طموحة 
تنقل العاصمة للعالم

ستشيد حديقة 
الملك سلمان 
على مساحة 

13.4 كم مربع 
لتصبح بذلك أكبر 
حديقة مدن في 
العالم وتتفوق 

على نظرائها 
مثل: »سنترال 
بارك« و»بارك 

جويل« 

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أيده الله، أربعة 
مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها اإلجمالية 86 مليار ريال، تشمل: 
مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع 
الرياض آرت.  
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السياحة
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و�لأيقونات  و�مل��ع��امل  �ملائية  �لعنا�سر  وكذلك 
�لفنية على م�ساحة 300 �ألف مرت مربع.

باأنها  �حلديقة  د�خ��ل  �لتنقل  و�سائل  تتميز 
�لتنقل  ��ستخد�م عربات  �إذ �سيتم  للبيئة؛  �سديقة 
د�خل  و�لدر�جات  �لكهربائية  و�ملركبات  �لذكية 

�حلديقة، للحفاظ على �لبيئة �ل�سحية.
�مللك  حديقة  تكون  لن  وريا�سية  ثقافية  مر�فق 
جمموعة  على  �ست�ستمل  �إذ  حديقة؛  جمرد  �سلمان 
ومن  متميزة،  وريا�سية  وفنية  ثقافية  مر�فق 
م�ساحة  على  �سيقام  للفنون"  ملكي  "جممع  بينها 
م�سرحاً  و�سي�سم  مربع،  مرت  �ألف   400 على  تزيد 
وطنياً ب�سعة 2500 مقعد، وخم�سة م�سارح مغلقة 

�لهو�ء  يف  خارجياً  وم�سرحاً  �لأح��ج��ام،  متنوعة 
جممع  جانب  �إلى  م�ساهد،   8000 ي�ستوعب  �لطلق 
ومعاهد  و�أكادمييات  قاعات،  ثالث  ي�سم  لل�سينما 
�أكادميية  �لب�سرية،  �لفنون  )�أكادميية  للفنون: 
�ملو�سيقى(  ومعهد  �لفنون،  معهد  �لتمثيل،  فنون 

ومركز تعليمي يعنى بتنمية مو�هب �لأطفال.
من  جمموعة  على  �حل��دي��ق��ة  �ستحتوي  كما 
متاحف  �سبعة  �إقامة  يف  تتمثل  �لثقافية،  �ملر�فق 
متنوعة: )متحف �لطري�ن، متحف �لفلك و�لف�ساء، 
�لعمارة،  متحف  �لعلوم،  متحف  �لغابات،  متحف 
�ساحات  �إلى  �إ�سافة  �لفرت��سي(  �لو�قع  متحف 

لالحتفالت على م�ساحة 40 �ألف مرت مربع.

�مل��ر�ف��ق  م��ن  جم��م��وع��ة  �حل��دي��ق��ة  وحتت�سن 
�لرويال  "ملعب  بينها:  من  و�ل�سحية،  �لريا�سية 
مرت  �أل��ف   850 م�ساحة  على  يقام  �ل��ذي  جولف" 
مرت  �ألف   50 م�ساحة  على  ريا�سي  وجممع  مربع، 
�لقفز  مركز  �لف��رت����س��ي،  �ل��و�ق��ع  ملعب  مربع، 
وم�سار  للفرو�سية،  ومركز  و�ملناطيد،  �ملظلي 
�إلى عدد من  �إ�سافة  للجري و�لدر�جات �لهو�ئية، 
�ملر�فق �لرتفيهية من بينها: منطقة �ألعاب ترفيهية 
وحديقة  مربع،  مرت  �ألف   100 م�ساحة  على  تقام 
�ألف مرت مربع،   140 �ملائية على م�ساحة  لالألعاب 

ومركز للرتفيه �لعائلي، وبرج وج�سر �مل�ساهدة.
�سكن و�إقامة

�ستحتوي �حلديقة على مر�فق �سكنية ومكتبية 
للمباين  جممعات  بينها:  من  وفندقية،  وجتارية 
خمتلفة،  �سكنية  وح��دة  �أل��ف   12 توفر  �ل�سكنية 
فندقية، وم�ساحات  2300 وحدة  توفر  فندقاً  و16 
بالتجزئة  �لبيع  للمطاعم و�ملقاهي وقطاع  جتارية 
تزيد م�ساحتها على 500 �ألف مرت مربع، وجممعات 
للمباين �ملكتبية تبلغ م�ساحتها 600 �ألف مرت مربع. 
و�لتي  �لعامة،  و�خل��دم��ات  �ملر�فق  �إل��ى  �إ�سافة 
و�ل�سحية  �لأمنية  و�ملر�كز  �مل�ساجد،  يف:  تتمثل 
و�لتعليمية و�لجتماعية وطرق �خلدمات وممر�ت 
م�ساحتها  تبلغ  �ل�سيار�ت  ملو�قف  ومباٍن  للم�ساة 
�أطر�ف  يف  موزعة  مربع  مرت  �ألف   280 �لإجمالية 

�حلديقة.
�ملدن  حد�ئق  �أكرب  �سلمان..  �مللك  حديقة  وتعد 
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13.4 كيلو مرت مربعاَ وتقام يف  يف �لعامل مب�ساحة 
�لريا�س  �أر�س قاعدة �مللك �سلمان �جلوية )مطار 
مرتً�  كيلو   13.4 عن  تزيد  م�ساحة  على  �لقدمي( 
مربعاً، م�سكلة �أكرب حد�ئق �ملدن يف �لعامل، وتتميز 
�لريا�س،  مدينة  يتو�سط  �لذي  �ملحوري  مبوقعها 
�لرئي�سية،  و�سر�يينها  طرقها  من  ب�ستة  ويرتبط 
ومب�سروع �مللك عبد�لعزيز للنقل �لعام عرب خم�س 
�لريا�س،  قطار  من  �لأخ�سر  �خلط  على  حمطات 
ي�سهل  مما  �لريا�س،  حافالت  حمطات  من  و10 

�لو�سول �إلى �ملوقع من كافة �أرجاء �ملدينة.

•مشروع الرياض الخضراء:
رفع  �إل��ى  �خل�سر�ء  �لريا�س  م�سروع  يهدف 
ن�سيب �لفرد من �مل�ساحة �خل�سر�ء يف �ملدينة من 
، مبا  مربعاً  28 مرتً�  �إلى   ، حالياً  مربعاً  1.7 مرتً� 
يعادل 16 �سعفاً عّما هي عليه �لآن، وزيادة ن�سبة 
 1.5 �مل�ساحات �خل�سر�ء �لإجمالية يف �ملدينة من 
541 كيلومرتً� مربعاً  % مبا يعادل   9 �إلى  % حاليا 
، وذلك من خالل زر�عة �أكر من 7 ماليني ون�سف 

�ملليون �سجرة، يف �أنحاء �لريا�س كافة .

معظم  �مل�سروع  يف  �لت�سجري  برنامج  ويغطي 
 3330 ي�سمل:  مب��ا  �مل��دي��ن��ة،  وم��ك��ون��ات  عنا�سر 
 6000 م�سجد،   9000 كبريً�،  متنزهاً   43 حديقة، 
من�ساأة   390 وكلية،  جامعة  من�ساأة   64 مدر�سة، 
�سحية، 1670 من�ساأة حكومية، 16.400 كيلو مرت 
ملو�قف  موقع   2000 و�لطرق،  �ل�سو�رع  من  طويل 

يهدف مشروع 
الرياض الخضراء 
إلى رفع نصيب 

الفرد من 
المساحة الخضراء 

في المدينة من 
 
ً
 مربعا

ً
1.7 مترا

 إلى 28 
ً
حاليا

ً
 مربعا

ً
مترا
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�لأحزمة  من  طويل  مرت  كيلو   1.100 �ل�سيار�ت، 
اأبراج   ( العامة  املرافق  خطوط  �صمن  اخل�صراء 
 175 �لبرتول(،  �أنابيب  وم�سار�ت  �لكهرباء  نقل 
من  م��رتً�  كيلو   272  ، ف�ساء  �أر����س  قطعة  �أل��ف 

�لأودية ورو�فدها.
ولتوفري كميات �لري �ملطلوبة للم�سروع، �سيتم 

�ملعاجلة  �ملياه  با�ستخد�م  جديدة  �سبكات  �إن�ساء 
معدل  رفع  يف  ي�سهم  مما  �لأودي���ة،  يف  تهدر  �لتي 
��ستغاللها يف �ملدينة من 90 �ألف مرت مكعب حالياً، 

�إلى �أكر من مليون مرت مكعب يومياً مب�سيئة �هلل.
من  خم��ت��ارً�  ن��وع��ا   72 ����س��ت��خ��د�م  �سيتم  كما 
تالئم  �لتي  �لكثيف  �لظل  ذ�ت  �ملحلية  �لأ�سجار 
�سيجري  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لريا�س،  مدينة  بيئة 
من:  و�ملمكنة  �لد�عمة  �ملتطلبات  كافة  توفري  فيه 
بال�ستالت،  �مل�سروع  لتغذية  م�ساتل  �سبكة  �إن�ساء 
وتطوير �لت�سريعات و�ل�سو�بط �لعمر�نية لتعزيز 
وتقدمي  و�خلا�سة،  �لعامة  �مل�ساريع  يف  �لت�سجري 
على  لت�سجيعهم  �ملجتمع  فئات  لكافة  �حلو�فز 

�مل�ساركة يف مبادر�ت ت�سجري تطوعية. 
جودة  حت�سني  يف  �لت�سجري  �أعمال  و�ست�سهم 
�لهو�ء عرب �حلد من ثاين �أوك�سيد �لكربون بن�سب 
ترت�وح ما بني 3 و 6 % وزيادة ن�سبة �لأوك�سجني 
وخف�س  �لهو�ء،  يف  �لغبار  وتقلي�س  و�لرطوبة 
مئوية  درجة   2 �إلى   1.5 مبقد�ر  �حلر�رة  درجات 
خالل ف�سل �ل�سيف على م�ستوى �ملدينة، ومبقد�ر 
�لت�سجري  مناطق  �سمن  تقريبا  مئوية  درج��ات   8
�لطاقة،  ��ستهالك  خف�س  يف  و�مل�ساهمة  �ملكثف، 
وزيادة قدرة �ملدينة على ��ستيعاب مياه �لأمطار 

و��ستغاللها و�حلد من �آثارها. 
اأمن��اط  ممار�صة  على  امل�صروع  �صي�ّصجع  كما 
تنقل �سحية بني �سكان �ملدينة، وتعزيز �لتو��سل 
�لجتماعي فيما بني كافة فئات �ملجتمع، وحت�سني 
يف  �ملدينة،  يف  عام  ب�سكل  �حلياة  جودة  موؤ�سر�ت 
�لوقت �لذي ي�سهم يف حتقيق عائد �قت�سادي على 
�لريا�س بنحو 71 مليار ريال عام 2030، وذلك من 
�ل�سحية،  �لرعاية  نفقات:  تقلي�س  يف  دوره  خالل 
وتر�سيد  �لعقار�ت  قيمة  ورفع  �لكهرباء  ��ستهالك 
ب�سبكات  و��ستبد�لها  �لري،  يف  �ل�سرب  مياه  هدر 

فر�سا  فيه  يطلق  �لذي  �لوقت  يف  �ملعاجلة.  للمياه 
��ستثمارية جديدة �أمام �لقطاع �خلا�س يف �أعمال: 
وتن�سيق  وت�سميم  و�لت�سجري  و�لب�ستنة  �مل�ساتل 

�حلد�ئق و�أعمال �لري.

•مشروع المسار الرياضي:
يعد م�سروع �مل�سار �لريا�سي مبدينة �لريا�س، 
�لريا�سات  يف  �ملتخ�س�سة  �مل�ساريع  �أ�سخم  من 
�أو  �ل��در�ج��ات  لهو�ة  �سو�ء  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف 

�خليول.
�أماكن  على  �لعامل  مدن  من  �لعديد  وحتتوي 
�لدر�جات،  ركوب  �أو  �مل�سي  ملمار�سة  خم�س�سة 
لكنها تظل �سغرية �أو حمدودة مبا يحتويه �مل�سار 
�لريا�سي مبدينة �لريا�س، و�لذي يبلغ طوله 135 

كيلو مرًت� ليجعله �لأكرب يف مدن �لعامل.

رؤية المشروع :
ي�سهم �مل�سار �لريا�سي يف ت�سجيع �ل�سكان على 
على  والتحفيز  التنقل،  يف  �صحية  اأمن��اط  اتباع 
ممار�سة �لريا�سات �ملختلفة وب�سكل خا�س �مل�سي 
ورك���وب �ل��در�ج��ات و�خل��ي��ول، يف حميط ز�خ��ر 
بالأن�سطة و�لفعاليات �لفنية و�لثقافية و�لرتفيهية 
و�لبيئية، مبا ين�سجم مع �أهد�ف وتوجهات روؤية 

�ململكة 2030.

مكونات المسار:
وتك�سف تفا�سيل �مل�سار �لريا�سي �لذي �أطلقه 
خادم �حلرمني �ل�سريفني، عن �سخامته وتنوعه، 
لريبط بني  �لريا�س،  مدينة  �مل�سار  حيث يخرتق 
يف  �ل�سلي  وو�دي  �ملدينة  غرب  يف  حنيفة  و�دي 
�سرقها، وي�سم �أن�سطة ريا�سية وثقافية وترفيهية 
م�سار�ت  من  م��رًت�  كيلو   85 بينها  من  وبيئية، 
م�سار�ت  مرًت� من  كيلو  للهو�ة، و135  �لدر�جات 
من  م��رًت�  كيلو  و123  للمحرتفني،  �ل��در�ج��ات 
م�سار�ت �خليول، وممر �آمن وم�سّجر للم�ساة على 
�لبو�بات  من  جمموعة  جانب  �إلى  �مل�سار،  طول 
و�ملتنزهني  للدر�جني  و�ل�سرت�حات  و�ملحطات 

على طول �متد�د �مل�سار د�خل �ملدينة.
كما �سيتم �إن�ساء متاجر متنوعة يف و�دي حنيفة 
للدر�جني  لتقدم خدمات ترفيهية  �ل�سلي،  وو�دي 
خ�سر�ء  م�سطحات  �مل�سار  وي�سم  و�ملتنزهني، 
ثالثة  على  ت��زي��د  مب�ساحة  مفتوحة  ومناطق 
ماليني ون�سف �ملليون مرت مربع، يتم ت�سجريها 
بو��سطة 120 �ألف �سجرة جديدة يتم رّيها باملياه 
من  جمموعة  عن  ف�ساًل   ،100% بن�سبة  �ملعاجلة 

ستسهم أعمال 
التشجير في 

تحسين جودة 
الهواء عبر 

الحد من ثاني 
أوكسيد الكربون 

بنسب تتراوح ما 
بين 3 و 6 %
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�ملعامل و�لأيقونات �لفنية �لتي تنت�سر على �متد�د 
�مل�سار.

مكونات  ثمانية  من  �لريا�سي،  �مل�سار  ويتكون 
رئي�سة تتوزع بني �أجز�ئه �ملختلفة، ت�سمل:

بطول  ميتد  �لذي  حنيفة:  و�دي  م�سار   � �أوًل 
�لدرعية  �بتد�ء من �سد �لعلب يف  29.5 كيلو مرت 
�سماًل حتى طريق �ملدينة �ملنورة جنوًبا، وي�سم 
م�سار�ت للدر�جني �لهو�ة و�ملحرتفني، وم�سار�ت 
على  للتدريب  مبركز  ويرتبط  و�خليول،  للم�ساة 
ركوب �لدر�جات بجو�ر حي �ل�سفار�ت، ويحتوي 
�ل��و�دي، ي�سم  �متد�د  13 حمطة على طول  على 
ومقاهَي  �ل��در�ج��ات،  ل�سيانة  مركًز�  منها:  كل 

متنوعة ومتاجر خلدمة �ملتنزهني و�لريا�سيني.
�مللك  طريق  �سرق  متتد  �لفنون:  منطقة   � ثانًيا 
�أن�سطة  وت�سم  م��رت�ت،  كيلو  ثالثة  بطول  خالد 
للم�ساة  وم�����س��ار�ت  وترفيهية،  وفنية  ثقافية 
�إلى  للمتنزهني،  وجل�سات  و�خليول،  و�لدر�جات 
و�ملكتبات  و�ملعار�س  �ملر�كز  من  جمموعة  جانب 
ومنتديات  �لعرو�س،  و�ساحات  و�ل�ستديوهات 

�لفنون وقاعات �ملحا�سر�ت ومناطق ��ستثمارية.
و�دي  جمرى  على  تقع  �لي�سن:  منطقة   � ثالًثا 
�لي�سن من �سارع �سويد بن حارثة حتى غرب طريق 

قناة  وتتو�سطها  مرت،  كيلو   3.5 بطول  فهد  �مللك 
يحتوي  مفتوح  متنزه  �سكل  على  منخف�سة  مائية 
وجل�سات  و�ل��در�ج��ات  للم�ساة  م�سار�ت  على 
مب�سار  وترتبط  ��ستثمارية،  ومناطق  للمتنزهني 

علوي يت�سل مبركز �مللك عبد�هلل �ملايل.
ر�بًعا � �ملنطقة �لرتفيهية: تقع �سرق طريق �مللك 
فهد حتى طريق عثمان بن عفان، بطول �أربعة كيلو 
مرت�ت، وت�سم ج�سًر� مت�ساًل للدر�جني �ملحرتفني 
للدر�جني  �أر�سًيا  وم�ساًر�  م��رًت�،  كيلو  بطول40 
�ل�سينمائية  �لعرو�س  جممع  �إلى  �إ�سافة  �لهو�ة، 
ومو�قع  �لطلق،  �لهو�ء  يف  و�سينما  و�مل�سرحية، 
�لتفاعلية،  و�ل�سوء  لل�سوت  وعرو�س  للفعاليات 

تالل  �سكل  على  و�ملتنزهات  �ملدرجات  من  وعدد 
�ملياه،  برذ�ذ  مزودة  مفتوحة  و�ساحات  طبيعية، 
�ملر�فق  من  �سل�سلة  �لعنا�سر  ه��ذه  على  وتطل 

�ل�سكنية و�ملكتبية و�لتجارية �ملتاحة لال�ستثمار.
�سرق  من  متتد  �لريا�سية:  �ملنطقة   � خام�ًسا 
�ملطار  طريق  �سرق  �إل��ى  عفان  بن  عثمان  طريق 
بطول خم�سة كيلو مرت�ت، وت�ستمل على 60 موقًعا 
ريا�سًيا من بينها: 16 ملعب كرة قدم، و18 ملعًبا 
مغطى، و12 ملعًبا مك�سوًفا لكرة �لطائرة و�ل�سلة 

و�لتن�س، و�ساحة للتزلج.
ريا�سي«  »برج  على  �أي�ًسا  �ملنطقة  وحتتوي 
ريا�سات  على  للتدريب  و�سالت  مالعب  ي�سم 

يرتبط المسار 

الرياضي في 

نهاية هذه 

المنطقة بمسار 

جانبي يمر عبر 

طريق المطار 

ليحيط بجامعة 

األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن

مشاريع الرياض الكبرى
السياحة
صناعة
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�ملالكمة،  �جلولف،  �جل��ري،  بينها:  من  خمتلفة 
�ملاء،  كرة  �ل�سباحة،  �لري�سة،  �لتن�س،  �ل�سلة، 
�إ�سافة  وغريها،  �جلليد  هوكي  ،�لرماية،  �لت�سلق 
�ل�سفلية، ويقام  �لأدو�ر  للدر�جات يف  �إلى م�سمار 
�إلى جو�ر �لربج م�سمار مغلق حتت �سطح �لأر�س 

ل�سباقات �لدر�جات �لهو�ئية.
مب�سار  �ملنطقة  هذه  نهاية  يف  �مل�سار  ويرتبط 
بجامعة  ليحيط  �ملطار  طريق  عرب  مير  جانبي 

�لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن.
�ساد�ًسا � �ملنطقة �لبيئية: متتد من �سرق طريق 
�ل�سلي  و�دي  على  �جلنادرية  طريق  حتى  �ملطار 
مرتفع  م�سار  على  وحتتوي  مرًت�،  كيلو   14 بطول 

للدر�جني  �أر�سي  وم�سار  �ملحرتفني،  للدر�جني 
�لهو�ة وم�سار�ت للم�ساة و�جلري مت�سلة بالأحياء 
املجاورة، ونقاط وا�صرتاحات للتوقف، اإلى جانب 
عليها،  و�ملحافظة  �لنباتات  زر�عة  لتعليم  مناطق 
ومو�قع متخ�س�سة يف جمالت �ل�ستد�مة �لبيئية، 
وحقول وبيوت حممية لتطوير �لبذور و�ملنتجات 
�إ�سافة  �لع�سوية،  �لأغ��ذي��ة  و�إن��ت��اج  �لزر�عية 
من  وجمموعة  �لرتويحية،  �ملناطق  من  عدد  �إلى 
و�ملطاعم  �لتجارية  و�لأ�سو�ق  �ل�سكنية  �ملر�فق 

و�ملقاهي.
� منطقة و�دي �ل�سلي: ميتد �مل�سار على  �سابًعا 
و�دي �ل�سلي من ��ستاد �مللك فهد �لدويل جنوًبا حتى 
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وي�سم  م��رًت�،  كيلو   53 بطول  �سماًل  بنبان  متنزه 
للم�ساة  وم�سار�ت  للمحرتفني  للدر�جات  م�سار�ت 
و��سرت�حة،  حمطة   15 تتخللها  �خليل  ولركوب 

�إ�سافة �إلى مناطق للنزهات �لربية و�لتخييم.
�ملنطقة  يف  يقام  �لرملية:  �لكثبان  متنزه   � ثامًنا 
�لرملية جنوب �سرق مطار �مللك خالد �لدويل على 
20 كيلو مرًت� مربًعا، ي�سم م�سار�ت  م�ساحة تبلغ 
للمحرتفني،  و�ل�سحر�وية  �جلبلية  للدر�جات 
�خليل،  ل��رك��وب  وم�سامري  للفرو�سية  وم��رك��ًز� 
وجممعات  و��سرت�حات  وحمطات  للزو�ر  ومركًز� 
ومر�فق  ري��ف��ًي��ا،  فندقًيا  ومنتجًعا  ل��ل��در�ج��ني، 

�سفاري  وحديقة  نباتية  وحد�ئق  متنوعة،  �سكنية 
مربعة،  مرت�ت  كيلو  خم�سة  مب�ساحة  للحيو�نات 
�إ�سافة �إلى معلم فني بارز عبارة عن م�سار متعرج 
50 مرًت� على �سكل وردة، يتيح للدر�جني  بارتفاع 
�ملناطق  على  و�لإط��الل��ة  �أع���اله  �إل���ى  �ل�سعود 

�لطبيعية �ملجاورة.
جمموعة  �لريا�سي،  �مل�سار  طول  على  وتتوزع 
من �ملر�فق و�خلدمات �لعامة، تتمثل يف �مل�ساجد، 
و�لتعليمية  و�ل�سحية  �لأمنية  �ملر�كز  �إلى  �إ�سافة 
و�لجتماعية، ومو�قف �ل�سيار�ت، يف �لوقت �لذي 
قطار  �صبكة  خطوط  من  بثالثة  امل�صار  فيه  يرتبط 
�لريا�س هي ) �خلط �لأ�سفر، و�خلط �لبنف�سجي، 
�لريا�س  لقطار  حمطات  وباأربع  �لأزرق(  و�خلط 
من بينها حمطة مركز �مللك عبد�هلل �ملايل �لرئي�سية.   

•مشروع الرياض آرت: 
�أن  �إلى  �لريا�س،  �ل�سعودية  �لعا�سمة  ت�ستعد 
ت�سبح ملتقى عاملي ميزج بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، 
�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �إطالق خادم �حلرمني  بعد 
روؤية  �آرت”.  “�لريا�س  م�سروع  �لعزيز،  عبد  بن 
تعزيز  يف  �آرت،  �لريا�س  م�سروع  ي�سهم  �مل�سروع 
�ملدينة  و�لفنية و�لرتويحية يف  �لثقافية  �جلو�نب 

مشاريع الرياض الكبرى
السياحة
صناعة

يحمل مشروع 

»الرياض آرت  

 عدة 
ً
أهدافا

تتنوع بين الترفيه 

والفن واالجتماع 

والسياحة فضال 

عن األهداف 

االقتصادية
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لفنانني حمليني  1000 معلم وعمل فني  تنفيذ  عرب 
يف  �حل��ي��اة  ج��ودة  حت�سني  يف  ت�ساهم  وع��امل��ني، 
�ملدينة، وتعزيز مكانتها كوجهة عاملية جتمع بني 
�لأ�سالة و�ملعا�سرة، �نطالقا من �أهد�ف توجهات 

." 2030 �ململكة  "روؤية 
“�لريا�س  م�سروع  ويحمل  �مل�سروع    �أه��د�ف 
و�لفن  �لرتفيه  ب��ني  تتنوع  ع��دة،  �أه��د�ًف��ا  �آرت  
�لأه���د�ف  ع��ن  ف�ساًل  و�ل�سياحة؛  و�لج��ت��م��اع 

�أهد�فه �ملحورية ي�سعى  �لقت�سادية. وكجزء من 
و�لتبادل  �حل�ساري  �لتفاعل  تعزيز  �إلى  �مل�سروع 
حركة  وحتفيز  �لإب���د�ع���ي،  و�ل��ت��ع��اون  �مل��ع��ريف 
�ألف   30 يوفر  مبا  �ملدينة،  يف  و�لرتفيه  �ل�سياحة 

فر�سة عمل جديدة لل�سباب و�لفتيات.
وي�سمل  �آرت"  "�لريا�س  م�سروع  �سمولية 
و�ملنتزهات،  �حلد�ئق،  تغطي  بر�مج  �مل�سروع 
و�لأحياء، و�مليادين، و�ل�ساحات �لعامة، وحمطات 

و�لو�جهات  �ملدينة،  ومد�خل  و�جل�سور،  �لنقل، 
�آرت”  “�لريا�س  ل  ويحوِّ �ملدينة.  يف  �ل�سياحية 
��ستثمار  عرب  مفتوح  فني  معر�س  �إلى  �لعا�سمة 
بو�بات �ملدينة، وو�جهاتها، و�ساحتها، وحد�ئقها، 
�أكر  لعر�س  وحمطاتها؛  وج�سورها،  وميادينها، 

من عمل وَمعلم فني ملبدعني �سعوديني وعامليني.
بر�مج �لريا�س �آرت  ومن �لرب�مج �ملهمة: و�دي 
�لفن �لذي �سيكون عرب تنفيذ �أعمال فنية تتنا�سب 
�أعمال فنية على  �أودية �ملدينة، ون�سر  مع طبيعة 
�جل�سور با�ستخد�م �لإ�ساءة، بالإ�سافة �إلى متنزه 
للفنون يحوي  متنزه  باإقامة  �لذي يخت�س  �لفنون 
و�أي�ًسا  �لفنية،  و�ملج�سمات  �لأعمال  من  جمموعة 
ملدينة  يرمز  �ل��ذي  �لفني  �لريا�س  معلم  برنامج 
�لنور  �حتفالية  برنامج  �إلى  بالإ�سافة  �لريا�س، 
تفاعلية تعتمد  �أعماًل فنية  �لذي يعر�س  �ل�سنوي 

على �لإ�ساءة.

عوائد مشروع الرياض آرت:
يف  �آرت  �لريا�س  م�سروع  عو�ئد  ح�سر  وميكن 
عدة نقاط، تكفل للريا�ض اأن تكون حا�صنة لالأعمال 
و�ملخت�سني  للفنانني  وملتقى  و�لإبد�عية  �لفنية 
يف  وي�سهم   ، كافة  �لعامل  �أرج���اء  من  و�ملهتمني 
ويقدم  �لإبد�عية،  للحركة  جديدة  �آف��اق  �إط��الق 
و�لعامليني  �ملحليني  �لفنانني  �أم��ام  مميزة  فر�سة 
ل  �ملدينة  وزو�ر  �سكان  �أم��ا  �إبد�عاتهم  لطرح 
و�لتفاعل  �ملجتمعية  �لقيم  من  يعزز  �أن��ه  �سيما 
�حل�ساري و�لتبادل �ملعريف و�لتعاون �لإبد�عي يف 
�ل�سياحية  للحركة  تطوير  يحقق  وبالتايل  �ملجتمع 
�لن�سف  يف  �مل�سروع  �أعمال  وتنطلق  و�لرتفيهية. 
تنفيذ  م��ر�ح��ل  تكتمل  حيث  2019م  م��ن  �ل��ث��اين 

�مل�سروع يف �أو�خر 2023 مب�سيئة �هلل.
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رسالة صناعة السياحة 

 قر�وؤنا �لكر�م .. حتية و�سالم 
بعد جهد جهيد، ويف خ�سم هذ� �لو�سع �ل�سحي �لعاملي �ملتاأزم، 
�لعاملية،  �أقوى �لقت�ساد�ت  �أقعدت  �لتي  ب�سبب جائحة كرونا 
مناحي  كل  يف  �أثر  �لذي  �لأمر  متاما،  وكبلتها  حركتها  و�سلت 
توقفت  �سمنها  ومن  عجلتها،  دور�ن  و�أوقف  �سلباً،  �حلياة 
�لكثري من �لأن�سطة �ل�سياحية و�لثقافية من �لنطالق و�لتقدم، 
�لتي  �لتحديات  كل  ورغم   .. �ملر�س  �ن�سار  يف  �لإ�سهام  خ�سية 
�إمكانية  ومن  تقدمنا،  من  حدت  �لتي  و�ل�سعوبات  و�جهتنا، 
�إ�سد�ر هذ� �لعدد يف وقته، �إل �أننا �آثرنا خو�س �لتحدي �ملاثل 
�آمامنا ، وقررنا عدم �لنقطاع عنكم، و�لتو��سل معكم بال�سدور 
 .. و�ألفتكم  �ألفتوها  �لتي  �ل�سياحة«  »�سناعة  مع�سوقتكم  عرب 
�ل�ساد�س  �أيديكم �لعدد  .. ها نحن ن�سع بني  فرغم كل �لعقبات 
�سياحي  زخم  من  فيه  ما  بكل  �ل�سياحة«،  »�سناعة  جملة  من 
 .. �لعالية  �ل�سياحية  �لقيمة  �لكثري من �مل�ساريع ذ�ت  تت�سدره 
�إليكم كل هذ� �لزخم ي�سبقنا �عتذ�رنا �مل�سحوب بالأ�سف  نقدم 
�لكبري جلميع �لقر�ء و�مل�ساركني �لكر�م، لتاأخرنا يف ��سد�ر هذ� 
�لعدد يف وقته �لذي كان حمدد له. 
روؤية  ت�سمنتها  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  �ل�سياحة  �سناعة 
�إقليمياً  �سياحية  وجهة  �ململكة  �ستكون  خاللها  من  �لتي   2030

�ل�سعودية  للم�ساريع  �لتحتية  �لبنى  تطوير  خالل  من  وعاملياً، 
فر�س  �إيجاد  يف  لت�سهم  �ملوؤ�س�سية  �لقدر�ت  وبناء  �ل�سياحية، 
يف  �ل�سياحي  �لقطاع  م�ساهمة  وزيادة  و��ستثمارية،  وظيفية 
�لقت�ساد .

�مل�ساريع  على  �ل�سوء  بت�سليط  عليكم  نطل  �لعدد  هذ�  ويف 
و�لتي   2030 روؤية  �سمن  �أطلقت  �لتي  �ل�سياحية،  �ل�سعودية 
�ل�سياحية  و�لوجهات  �مل�سار�ت  �أهم  �أحد  على  �ململكة  ت�سع 
حيث   ، �لكربى  �لريا�س  م�ساريع  �أهمها  ومن  وعاملياً،  �إقليمياً 
�آل  �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز  �أطلق خادم �حلرمني 
مدينة  يف  كربى  نوعية  م�سروعات  �أربعة  �هلل،  حفظه   ، �سعود 
�لريا�س، تبلغ تكلفتها �لإجمالية 86 مليار ريال، ت�سمل: م�سروع 
وم�سروع  �خل�سر�ء  �لريا�س  وم�سروع  �سلمان  �مللك  حديقة 
�مل�سار �لريا�سي وم�سروع �لريا�س �آرت.  
 �أي�ساً تطرقنا يف هذ� �لعدد �إلى م�سروع �لبحر �لأحمر و»�أمال« 
ومو��سم �ل�سعودية.

�ل�سابق  �لعدد  يف  تناولناه  �لذي  »نيوم«  م�سروع  �إلى  �إ�سافة 
و�لذي ياأخذ �حليز �لأكرب يف �أر��سي �ململكة و�لتوجه �لأكرب من 
خالل �لروؤية. 

كل هذه �مل�ساريع �ل�سعودية �ل�سياحية مما ل �سك فيه �ستحدث 
و�ل�سياحة  �ململكة،  �قت�ساد  يف  نوعية  وقفزة  كبرية،  نقلة 
�لعهد  ويل  �سيدي  �سمو  بروؤية  نفخر  يجعلنا  وهذ�  �ل�سعودية 
�لأمري حممد بن �سلمان �لذي �أخذ بيد �ململكة �إلى عنان �ل�سماء، 
�أهم �لوجهات  بروؤيتة �لطموحة �لتي �ستكون بها �ململكة �سمن 
�ل�سياحية بالعامل. 
�آل  فرحان  بن  �هلل  بن عبد  بدر  �لأمري  �لثقافة،  �أطلق وزير  كما 
روؤية  متثل  �لتي  للثقافة،  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �سعود، 
 ، �ل�سعودي  �لثقايف  �مل�سهد  لتعزيز  ومبادر�تها  �لثقافة  وز�رة 
وقدت�سّمنت �لإعالن عن 27 مبادرة لتحقيق هذه �لتطلعات �لتي 
تعد �أول حزمة من �ملبادر�ت.

ل �سك �أن �أزمة كورونا قد �أثرت على �لقت�ساد �ل�سياحي ب�سكل 
كبري، ولكن وز�رة �ل�سياحة و�لهيئة �ل�سعودية لل�سياحة، كان 
تنف�س،  �ل�سعودية  �سيف  �أطالق  مت  �أنه  حيث  �أخر  ر�أي  لهما 
لل�سياحة  �ل�سعودية  �لهيئة  قدمتها  �لتي  �ل�سعودية  وروح 
�ل�سعودية يف  �ململكة، وكان �سيف  للمو�طنني و�ملقيمني د�خل 
ذلك �لعام باهر. 
�لتي  �ل�سياحية،  �ملقومات  جميع  متتلك  �أنها  �ململكة  و�أثبتت 
�لعامل،  �أنحاء  يف  �ل�سياح  جلميع  �سياحية  وجهة  بالدنا  جتعل 
كافة  لتذليل  �ل�سياحية  وز�رة  خالل  من  �ململكة  عملت  وقد 
�ملعوقات لنجاح �ل�سياحة �لد�خلية. 
�آر�ئكم  بكل  �ل�سياحة«  »�سناعة  جملة  ترحب  �أخريً� 
و�قرت�حاتكم، وهي تنتقل تدريجياً �إلى حلة جديدة ومو��سيع، 
�لذي  تو��سلكم،  على  ون�سكركم  تنوعاً،  �أكر  حتريرية  ومو�د 
ونذكركم  و�لتميز  �لأبد�ع  من  �ملزيد  على  �لعمل  فريق  يحفز 
�للكرتوين  �ملجلة  موقع  على  �أخبارنا  �آخر  متابعة  باإمكانكم 
.www.alsyaha.com
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رئيس التحرير
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استراتيجية »الثقافة«

أخبار

بن  �هلل  عبد  بن  بدر  �لأم��ري  �لثقافة  وزير  �أطلق 
للثقافة،  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �سعود،  �آل  فرحان 
لتعزيز  �لثقافة ومبادر�تها  روؤية وز�رة  �لتي متثل 
�مل�سهد �لثقايف �ل�سعودي، و�أقيم �حلفل مبركز �مللك 
وزر�ء  بح�سور  بالريا�س،  �لتاريخي  �لعزيز  عبد 
ودبلوما�سيني،  ومثقفني  وم�سوؤولني  عرب  ثقافة 

وو�سائل �لإعالم.

حمافظ  �لثقافة  وزير  فرحان  بن  بدر  �لأمري  وجه 
�لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال، بالبدء يف تنفيذ م�سروعي 
تطوير مطار �لأمري عبد�ملجيد بن عبد�لعزيز وم�سرح 
�أن يتم �لنتهاء من �مل�سروعني قبل نهاية  مر�يا، على 
�لتي  �لعال  لروؤية  تنفيذ�  ذلك  وياأتي  �جل��اري.  �لعام 
رئي�س  �لعهد  ويل  �سلمان،  بن  حممد  �لأم��ري  د�سنها 

جمل�س �إد�رة �لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال.
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�إد�رة  �حتفلت »لفونتني« �ل�سركة �ملتخ�س�سة يف 
وت�سغيل م�ساريع �لإيو�ء �ل�سياحية متو�سطة �حلجم 
مبرور 15 عاما على تاأ�سي�سها، بكو�در من �أبناء �لوطن 
�سركة  »لفونتني«  �أن  يعتقدون  .. �جلميع  �ملخل�سني 
 .. % فرن�سية عاملية .. علما باأنها �سركة �سعودية  100 
�ل�سوؤ�ل:  حدثونا عن هذه �ل�سركة �ل�سعودية .. متى 
�لتي قدمتها  �لوطنية  �لب�سمة  ن�ساأت؟ وما هي  وكيف 
ومعرفتها  �لوطنية  كو�درها  خالل  من  �ملن�ساأة  هذه 

بال�سوق �ل�سعودية و�حتياجات �ل�سائح �ل�سعودي.

خالل خم�س �سنو�ت من �لعمل �لدوؤوب و�لتخطيط 
يف  �لر�سيدة  حكومتنا  من  �مل�ستمر  و�ل��دع��م  �ملنظم 
للعمل  م�ساحة  له  يجد  لكي  �خلا�س  �لقطاع  م�ساعدة 
وبلغت  �ملوؤ�س�سة  فروع  تو�سعت  فقد  �لوطن  هذ�  يف 
يف  ما�سية  �لبتيلة  �أغ�سان  وموؤ�س�سة   . فروع  خم�سة 
لها  �سعار�  �لنخيل  من  �أخذت  فقد  �هلل  بعون  �لتو�سع 

ومن �رتفاعه �إلهاماً لروؤيتها.
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تنفيذا لرؤية العال التي دشنها األمير محمد بن سلمان .. 

وبمتابعة األمير بدر بن فرحان .. تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في العال .. 

تطوير المطار ومسرح مرايا بمعايير دولية لشتاء طنطورة
وجه �لأمري بدر بن فرحان وزير �لثقافة حمافظ �لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال، بالبدء يف تنفيذ م�سروعي تطوير مطار �لأمري 

عبد�ملجيد بن عبد�لعزيز وم�سرح مر�يا، على �أن يتم �لنتهاء من �مل�سروعني قبل نهاية �لعام �جلاري. وياأتي ذلك تنفيذ� 
لروؤية �لعال �لتي د�سنها �لأمري حممد بن �سلمان، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال، مبتابعة 

�لأمري بدر بن فرحان �لذي تابع �أي�سا �نطالق مبادرة ت�سجري طويلة �لأمد يف �ملحافظة، تنتهي نهاية عام 2020.
تفقدية  جولة  �سمن  مر�يا  وم�سرح  عبد�لعزيز  بن  عبد�ملجيد  �لأمري  مطار  يف  �لتطوير  م�ساريع  عن  �لك�سف  ومت 

�أجر�ها �ملهند�س عمرو �ملدين �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة، و�ساحبه خاللها �أع�ساء �ملجل�س �لتن�سيقي ملحافظة �لعال، 
وذلك لتفقد �سري �لعمل يف مو�قع �مل�ساريع، ومناق�سة �لآثار �لإيجابية �ملتوقعة من �مل�سروعني على �ملجتمع 

�ملحلي بالعال، ومنها ربط �ملحافظة ب�سورة �أف�سل وحتقيق �لتنوع �لقت�سادي.
حتى  �لدولية،  �ملطار�ت  ملعايري  وفقا  �ل�ستيعابية  طاقته  زيادة  �لعال  مطار  تطوير  م�سروع  وي�سمل 
يتمكن من ��ستقبال 400 �ألف م�سافر �سنويا بدل من 100 �ألف، وذلك لتلبية �لطلب �ملتز�يد من �ل�سياح حول 
�لعامل لزيارة �ملحافظة، ما ميثل خطوة مهمة نحو حتقيق �ملخطط �ل�سرت�تيجي �ل�سامل لتطوير �لعال 

وم�ستهدفات �لهيئة با�ستقطاب مليوين ز�ئر �إلى �لعال بحلول عام 2035.
كما يت�سمن �مل�سروع يف مرحلته �لأولى تو�سعة �ملطار ل�ستيعاب مزيد من �لطائر�ت، بالتز�من مع 

�إن�ساء �سالة جديدة لكبار �ل�سخ�سيات. 
كما �سيتم �لعمل بنظام معلومات رقمي جديد يف �سالتي �لو�سول و�ملغادرة، وتطوير �لت�ساميم 
�لد�خلية و�خلارجية ل�سالتي �ملطار، با�ستخد�م مو�د حملية تعك�س بيئة �لعال �خلالبة و�إرثها 

�لعريق.
ومن �ملقرر �لنتهاء من �ملرحلة �لأولى من �مل�سروع بنهاية �لعام �جلاري، و�ست�سمل �ملرحلة 
�لثانية �إ�سافة ممر جديد للطائر�ت بنهاية �لربع �لأول من �لعام �ملقبل، وذلك لتي�سري �لو�سول �إلى 
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�لعال وحت�سني جتربة زو�رها من مو�طنني و�سياح. 
كما �سي�سهم ذلك يف تعزيز قدرة �ملطار على ��ستقبال 
�لوجهات  خمتلف  من  �ملبا�سرة  �لدولية  �لرحالت 

�لإقليمية و�لدولية �إلى �لعال.
وتعليقا على م�سروع تطوير مطار �لعال، قال �لأمري 
بدر بن فرحان: »ميثل تطوير �لبنى �لتحتية �لرئي�سة 
يف �لعال، مثل م�سروع تطوير مطار �لأمري عبد�ملجيد 
بن عبد�لعزيز، بنهج يحافظ على �خل�سائ�س �لبيئية 
و�لطبيعية للمكان، جزء� حموريا من جهودنا لتقدمي 
�ململكة،  ل�سيوف  ومتنوعة  حيوية  �سياحية  جتربة 
متا�سيا مع روؤية �لعال �لتي د�سنها يف وقت �سابق من 
رئي�س  �لعهد  ويل  �سلمان  بن  حممد  �لأمري  �لعام  هذ� 
وذلك   ، �لعال،  ملحافظة  �مللكية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
بهدف تعريف �لعامل بكنوزنا �لرت�ثية و�لطبيعية يف 

�ملحافظة«.
مر�فق  تطوير  م�ساريع  »�ست�سهم  و�أ�ساف: 
مطار �لأمري عبد�ملجيد بن عبد�لعزيز يف حتويله 
من مطار حملي �إلى مطار موؤهل بالبنى �لتحتية 
�لدولية  �ل��رح��الت  ل�ستقبال  �ل��الزم��ة  و�لنظم 
و�ستوؤدي  �مل�ستقبل.  يف  �لعال  �إل��ى  �ملبا�سرة 
قدر�ت  تعزيز  �إل��ى  بدورها  �ل�ستثمار�ت  هذه 
�ملجتمع �ملحلي ومتكينه، من خالل ربط �قت�ساد 
�أنه ميثل جزء� جوهريا من  �لعال باملنطقة، كما 
م�ساريع  مع  ويتما�سى  �لهيئة،  مبيثاق  �للتز�م 
�لتطوير �لأخرى �جلاري �لعمل بها يف �ملحافظة، 
لوجهة  �لعال   حتويل  �إلى  جميعها  تهدف  �لتي 
�أنحاء  جميع  من  �لزو�ر  جتذب  عاملية  �سياحية 

�لعامل«.
�لتح�سينات  ���س��ت��وؤدي  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
�لهيكلية مل�سرح مر�يا، �لذي ��ست�ساف �لفعاليات 

�لثقافية و�لفنية للن�سخة �لأولى من مو�سم �ستاء 
ل�ست�سافة  �أك��رب  من�ساأة  �إقامة  �إل��ى  طنطورة 
�سيتم  كما  �سخ�س.   500 لنحو  تت�سع  �لفعاليات 
للم�سرح،  �ل�سوتي  �لنظام  تطوير  على  �لعمل 
وم�ساحة  �سخ�س،   500 ل�  يت�سع  مطعم  و�إن�ساء 
�ملبنى  ج��در�ن  و�ستظل  �لفنية.  للمعرو�سات 
�لت�سميم  من  يتجز�أ  ل  ج��زء�  باملر�يا  �ملغطاة 
�خلارجي للم�سرح، حيث �سممت لت�سكل �متد�د� 
للبيئة �ملحيطة به، تتناغم مع �ملناظر �لطبيعية 

�ل�ساحرة من �لرمال �لذهبية و�جلبال �ملحيطة.
وتعليقا على م�سروع تطوير م�سرح مر�يا، قال 
�لأمري بدر: »جنح م�سرح مر�يا يف تعزيز مكانته 
�لثقافية  للفعاليات  ��ست�سافته  خ��الل  بالفعل 
كم�سرح  �لأول  طنطورة  �ستاء  ملو�سم  و�لفنية 
�لتي  �لتح�سينات  و�ست�سهم  �مل�ستوى.  عاملي 
�سيتم �إدخالها على �مل�سرح هذ� �لعام يف تر�سيخ 
�سيجعل  ما  �أك��رب،  نطاق  على  ومكانته  �سمعته 
مع  خا�سة  �لفنانني،  لكبار  مف�سال  م�سرحا  منه 

�لطبيعية  �لبيئة  جلمال  فريدة  خلفية  توفريه 
�ل�ستثنائية يف �لعال«.

�ملجل�س  �جتماع  عقد  �سهد  �لذي  �لربنامج  وتخلل 
طويلة  مبادرة  �إط��الق  �لعال،  ملحافظة  �لتن�سيقي 
�لعال  حمافظة  يف  �سجرة  �آلف  ع�سرة  لزر�عة  �لأمد 
لتطوير  �لرئي�س  للمخطط  وفقا  �لقادم،  �لعام  بنهاية 
�لعال وطالب  �أهايل  �ملحافظة. و�ن�سم متطوعون من 
�أع�ساء  �إلى  برنامج حماية  �لبتعاث وفريق  برنامج 
�ملجل�س �لتن�سيقي وفريق �لهيئة يف مبادرة �لت�سجري 

�لتي �نطلقت من و�دي ع�سار باملحافظة.
للمحافظة،  �لتن�سيقي  �ملجل�س  �جتماع  وخ��الل 
بر�مج  تطور�ت  �آخ��ر  على  �ملجل�س  �أع�ساء  �طلع 
�ملحافظة،  وبنات  لأبناء  �ملهني  و�لتطوير  �لتدريب 
حيث من �ملقرر �أن يبد�أ قريبا بع�س طالب وطالبات 

ملحافظة  �مللكية  �لهيئة  برنامج  خالل  رحلتهم  �لعال 
�لعال لالبتعاث، �لذي يدخل �لآن مرحلته �لثانية عقب 
حيث  �ملر�سحني،  �ختيار  عملية  من  �أخ��ري�  �لنتهاء 
�أدى جناح �ملرحلة �لأولى من �لربنامج �إلى م�ساعفة 
مقعد�   330 �إلى  �ملا�سي  �لعام  يف   165 من  �ملقاعد  عدد 

هذ� �لعام، و�إ�سافة �أ�سرت�ليا �إلى دول �لبتعاث. 
يتما�سى  مبا  �لدر��سية  �لتخ�س�سات  عدد  ز�د  كما 
�ملحافظة؛  لتطوير  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  مع 
لت�سمل �ل�سياحة و�ل�سيافة، و�لتاريخ، وعلوم �لآثار، 
و�لت�سميم  �ملتاحف،  وتطوير  وتاريخها،  و�لفنون 
�لبيئي، و�لتقنيات  �حل�سري و�لعمر�ين، و�لتخطيط 

�لزر�عية، و�إد�رة �ملر�فق و�خلدمات �لبلدية.
و�ملجل�س �لتن�سيقي ملحافظة �لعال �أ�س�س مببادرة 
قادة  �لعالقات و�ل�سر�كة بني  لتعزيز  بدر  �لأمري  من 
و�لأهد�ف  �لروؤية  لتحقيق  و�لهيئة،  �ملحلي  �ملجتمع 
ويعك�س  للمحافظة.  �مل�سرتكة  �لطموحة  �لتنموية 
هذ� �لجتماع مدى �لتز�م �لهيئة بالعمل �مل�سرتك مع 

�ملجتمع �ملحلي يف �لعال لبناء م�ستقبل �ملحافظة.
و�لعال هي مدينة تاريخية تقع على بعد 1100 كيلو 
وتعد  للمملكة،  �لغربي  �ل�سمال  يف  �لريا�س،  من  مرت 
�لطبيعي  بالرت�ث  �لز�خرة  �ل�ستثنائية  �لأماكن  من 
و�لإن�ساين، وتت�سمن م�ساحتها �ل�سا�سعة �لتي تغطي 
22561 كيلو مرت� مربعا، و�ديا من �لو�حات �خل�سر�ء، 

ثقافية  ومو�قع  �لرملي،  �حلجر  من  �ساهقة  وجبال 
قدمية يعود تاريخها �إلى �آلف �ل�سنني، منذ عهد حكم 

مملكة حليان و�لنبطية.
يف  �سهرة  �لأك���ر  �مل��وق��ع  مبنزلة  �حِل��ج��ر  وتعد 
يف  �مل�سجلة  �ململكة  مو�قع  �أول  وهي  �لُعال،  حمافظة 
لليون�سكو. ومتتد �حِلجر على  �لعاملي  �لرت�ث  قائمة 
�ملدينة  مبنزلة  وكانت  مربعا،  هكتار�   52 م�ساحة 
اأكرث  الأنباط، وتتكون من  الرئي�صة ململكة  اجلنوبية 
من 100 مدفن حمفوظة ب�سكل جيد، مع و�جهات متقنة 
�ملحيطة  �لرملي،  �حلجر  نتوء�ت  من  �قتطاعها  مت 
�لدر��سات  بامل�ستوطنة �حل�سرية �مل�سورة. وترجح 
�حلديثة �أن �حِلجر كانت �أق�سى �ملو�قع �جلنوبية يف 

�لإمرب�طورية �لرومانية.
ل�سل�سلة  موطنا  �لُعال  تعد  �حِلجر،  �إلى  و�إ�سافة 
د�د�ن  مثل  �لر�ئعة  و�لأثرية  �لتاريخية  �ملو�قع  من 
و�لّلحيانّية،  �لد�د�نية  �ململكتني  عا�سمة  �لقدمية، 
�أكر �ملدن تطور� خالل �لألفية  �لتي تعد و�حدة من 
�لأولى قبل �مليالد يف �سبه �جلزيرة �لعربية، وكذلك 
و�لنقو�س  �ل�سخرية  �لفنون  على  �لأمثلة  �آلف 
�حلجاز.  حديد  �سكة  حمطات  على  عالوة  �لقدمية، 
�لتي  �لأث��ري��ة  �لنقو�س  مئات  على  �لعال  وحتتوي 
و�لآر�مية  �ل�سفوية  �حل�سار�ت  �إلى  تاريخها  يعود 

و�لثمودية و�ملعينية و�لإغريقية و�لالتينية.

بدر بن فرحان: تطوير البنى 
التحتية جزء من جهودنا 

لتقديم تجربة سياحية حيوية

تطوير مسرح مرايا إلثراء تجربة 
الزوار واستضافة فعاليات 

عالمية متنوعة
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حضور كثيف تجاوز ما كان متوقع .. 

موسم الرياض 2019 يبهر العالم
في  البوليفارد  بافتتاح  تاريخية  فعاليات  مضت،  فترة  قبل  الرياض  العاصمة  شهدت 
موسم الرياض 2019، الحدث الترفيهي األضخم في المنطقة والشرق األوسط، وربما 

العالم أجمع.
الروعة  الخيال في  تفوق  ترفيهية  بفعاليات  أجمع  العالم  باتت حديث  اليوم  الرياض 
أمتع وأسعد  لقضاء  الحاشد  الجماهيري  واإلقبال  اإلنجاز  والتنظيم وسرعة  واإلبداع 

اللحظات بين أحضان موسم الرياض وفعاليات البوليفارد.



موسم الرياض 2019
السياحة
صناعة
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من كان يتخيل كل ذلك
�لرتفيه  هيئة  رئي�س  رحب  �لريا�س  بوليفارد  فعاليات  �نطالق  ومع 

�آل �ل�سيخ يف كلمة �لفتتاح باحل�سور �لكرمي، و�سيوف مو�سم  تركي 
�لريا�س.

وقال �آل �ل�سيخ : »من كان يتخيل �أننا نرى كل هذه �لأ�سياء 
يف �لريا�س ويف بالدنا �حلبيبة«.

و�أ�ساف »�أن هذ� �ل�سيء كله ما كان بي�سري، لول 
�سخ�س  وجود  ولول  �هلل،  توفيق  �سيء  كل  قبل 

يف مقام وروؤية �سمو �لأمري ويل �لعهد �لأمري 
حممد بن �سلمان«.

الحضور تجاوز الطاقة 
االستيعابية

�لطاقة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�ل�ستيعابية ملنطقة بوليفارد �لريا�س 

هي 60 �ألف فقط، �إل �أن �حل�سور جتاوز 
�لطاقة �ل�ستيعابية وو�سل ل� 400 �ألف.

�ل�سخمة  �لريا�س  بوليفارد  م�سرية  يف  �سارك 
�أكر من 1500 موؤٍدّ باأزياء خا�سة وفريدة ب� 25 عربة 

ت�سم �أكرب �مل�ساركني يف فعاليات مو�سم �لريا�س من �أ�سماء 
و�ألعاب  نارية،  در�جات  �إلى عرو�س  بالإ�سافة  عاملية كربى، 

�لتي  �لأخرى  �ملفاجاآت  ��ستعر��سية، و�لكثري من  نارية، وعربات 
عا�سها �ملو�طن و�ملقيم و�لز�ئر.

ومع �نطالق بوليفارد �لريا�س �نطلقت �لألعاب �لنارية لت�سيء �سماء 
بوليفارد  �لريا�س  منطقة  ومتتد  �خليال،  يفوق  فريد  حدث  يف  �لريا�س 
على م�ساحة تزيد عن 400 �ألف مرت مربع، حيث �ست�سهد هذه �ملنطقة 9 
�لفتتاح، و�ل�سينما �خلارجية،  �أبرزها م�سرية  �لفئات،  فعاليات جلميع 

و�لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة �لريا�سية و�لغنائية و�لفنية �ملليئة 
�ست�سم  كما  �ملتنوعة.  �ملطاعم  جانب  �إل��ى  و�لإث���ارة،  باحلما�س 

يت�سع  �لذي  عبده  حممد  م�سرح  بوليفارد”  “�لريا�س  منطقة 
ب�سعة  �سامل  بكر  �أبو  �لر�حل  وم�سرح  متفرج،  �ألف   22 ل� 

بكر  �لر�حل  م�سرح  �إل��ى  بالإ�سافة  متفرج،   6،000

�ل�سدي ب�سعة 2،000 متفرج.

الرياض محط أنظار العالم
�لتي  �لرتفيهية  �لنقلة  ه��ذه  و�أت���ت 

هذ�  خ��الل  �لريا�س  �لعا�سمة  �سهدتها 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  من  مبا�سر  بدعم  �ملو�سم 

�لريا�س  مو�سم  رئي�س  للرتفيه  �لعامة  �لهيئة 
�لأ�ستاذ تركي بن عبد�ملح�سن �آل �ل�سيخ، و�لتي جعلت 

�ل�سرق  بني  �لو�سل  وهمزة  �لعامل  �أنظار  حمط  �لريا�س 
و�لغرب.
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بوليفارد الرياض .. فعاليات 
وترفيه فاق الخيال

و�ملقيم  �ملو�طن  �لريا�س«  »مو�سم  وجهات  و��ستقبلت  هذ� 
 12 �إلى منت�سف دي�سمرب يف  �أكتوبر   11 و�لز�ئر يف �لفرتة من 
وجهة، هي: 1 - �لريا�س بوليفارد 2 - و�جهة �لريا�س 3 - 
معر�س �لريا�س لل�سيار�ت 4 - ريا�س ونرت وندرلند 
�لدبلوما�سي  �حل��ي   -  6 �لريا�س  مالعب   -  5

 -  10 وادي منار   -  9 �مللز   -  8 �ملربع   -  7

 12 �سفاري  ريا�س   -  11 �لريا�س  نب�س 
- �سحارى �لريا�س.

احتفال بمواصفات عالمية
و�أكدت هذه �لفعاليات و�مل�سرية �لكرنفالية لبوليفارد 
�لإجناز  على  �ململكة  �أبناء  قدرة  �لريا�س،  مو�سم 
و�لإبهار، باأعلى م�ستوى ويف وقت قيا�سي، مما 
تبو�أ  على  �ل�سعوديني  �إ�سر�ر  على  يوؤكد 
مكانة مرموقة يف �سناعة �لرتفيه؛ لي�س 
م�ستوى  بل حتى على  �إقليمًيا  فقط 

�لعامل.
وبح�سب خرب�ء �لرتفيه 
عك�ست  �مل�سرية  هذه  فاإن 
مو�سم  يف  �لتنظيم  دق���ة 
�لوطنية  و�ل��ق��درة  �لريا�س، 
�لحتفال  مقر  جتهيز  على  �لكاملة 
�ل�سخم، و�إجناز �لفعاليات فيه باأعلى 
�ملو��سفات �لعاملية، كما �أتت هذه �مل�سرية 
�ل�سعودية  لت�سع  �ل��ري��ا���س،  مو�سم  �سمن 
�لوجهات  �أه��م  من  ك��و�ح��دة  �مل�ستحق  مكانها  يف 
�ل�سياحية يف �لعامل، وحمط �أنظار �ل�سّياح �لباحثني عن 

�لتنوع �ل�سياحي.

الموسم الترفيهي األضخم في المنطقة
�لإط��الق،  على  �ل�سعودية  مو��سم  �أ�سخم  �لريا�س  مو�سم  ويعد 
ترجمة  يف  قدًما  �مل�سي  على  �لدولة  حر�س  ويوؤكد  �ملنطقة،  يف  و�لأ�سخم 
�ململكة  مدن  حتويل  جمال  يف  �سريعة  قفز�ت  وحتقيق  �لروؤية،  وبر�مج  �أهد�ف 

لوجهات �سياحية عاملية.
و�ساركت فرق ��ستعر��سية وجنوم عامليون يف »م�سرية �لبوليفارد«، لتربهن على ما 
و�صلت اإليه اململكة من منو مت�صارع ويف اأ�صابيع قليلة جًدا، يف جمال الرتفيه يف املنطقة 

و�لعامل، ل�سيما �أنها �ملرة �لأولى �لتي ينظم فيها حدث بهذ� �مل�ستوى.
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االستراتيجية الوطنية للثقافة تهدف 
إلى تعزيز المشهد الثقافي السعودي 
بما يتسق مع »رؤية السعودية 2030«

تضّمنت اإلعالن عن 27 مبادرة لتحقيق هذه التطلعات التي تعد 

أول حزمة من المبادرات
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الفرحان االستراتيجية  الله بن محمد  بدر بن عبد  الثقافة السعودي، األمير  أطلق وزير 
الوطنية للثقافة، التي تمثل رؤية وزارة الثقافة ومبادراتها لتعزيز المشهد الثقافي 
السعودي، وأقيم الحفل بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، بحضور وزراء ثقافة 

عرب ومسؤولين ومثقفين ودبلوماسيين، ووسائل اإلعالم.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقة المجلس على االستراتيجية الوطنية للثقافة، 
بعد االطالع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية، قرر الموافقة على االستراتيجية الوطنية للثقافة.

من أبرز المبادرات 
المعلنة .. تأسيس 

مجمع الملك سلمان 
العالمي للغة العربية
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�سبقته  �ل��ذي  �ل�سرت�تيجية،  هذه  تد�سني  حفل 
حزمة م�ساور�ت قام بها وزير �لثقافة �لأمري بدر بن 
�لوز�رة،  و�لعاملون يف  �لفرحان،  �هلل بن حممد  عبد 
�لعزيز  عبد  �مللك  مركز  يف  مهيب  ثقايف  بح�سور 
�ل���وز�رة  �إع���الن  ويت�سمن  بالريا�س،  �لتاريخي 
�لتي  �ملبادر�ت  من  وجمموعة  وتوجهاتها  روؤيتها 
�ستدعمها،  �لتي  �لثقافية  و�لقطاعات  حتتها،  تندرج 
�لثقافة  لوز�رة  �لر�سمي  �ملوقع  �إطالق  �إلى  �إ�سافة 

وح�ساباتها يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. 
تاأليف  من  غنائية  ملحمة  تقدمي  �حلفل  وتخلل 
�لأمري بدر بن عبد�ملح�سن، ويغنيها نخبة من جنوم 
حممد  �لعرب  فنان  ر�أ�سهم  على  �ل�سعودية،  �لأغنية 
عبده، بعنو�ن »ملحمة مملكة �حلب و�ل�سالم«، وهي 

�أ�سكاله  بجميع  �ل�سعودي  �لغنائي  �ل��رت�ث  متثل 
ومر�حل تطوره.

رؤية وتوجهات وزارة الثقافة
وتوجهات  روؤي��ة  عن  �لك�سف  �حلفل  خالل  ومت 
رئي�سة  تطلعات  ثالثة  حتّدد  �لتي   ، �لثقافة  وز�رة 
هي: تكري�س �لثقافة كنمط حياة، و�لثقافة من �أجل 
مكانة  �أجل تعزيز  و�لثقافة من  �لقت�سادي،  �لنمو 
�ململكة �لدولية. كما ت�سّمنت �لإعالن عن 27 مبادرة 
من  حزمة  �أول  تعد  �لتي  �لتطلعات،  هذه  لتحقيق 

�ملبادر�ت.
ومن �أبرز �ملبادر�ت �ملعلنة:

•تاأ�سي�س جممع �مللك �سلمان �لعاملي للغة �لعربية
"منو" �لثقايف  �سندوق  •�إن�ساء 

�لثقايف �لبتعاث  برنامج  •�إطالق 
�لعامة �ملكتبات  •تطوير 

�لدويل. �ل�سينمائي  �لأحمر  �لبحر  مهرجان  •�إقامة 

ا
ً
ا ثقافي

ً
27 مبادرة في 16 قطاع

وتنتمي هذه �ملبادر�ت �ل�27 �إلى 16 قطاًعا ثقافًيا 
و�لكتب  و�ل��رت�ث،  �للغة،  وه��ي:  �ل��وز�رة  تخدمها 
�ملرئية،  و�لعرو�س  و�لأفالم  و�ملو�سيقى،  و�لن�سر، 
�لب�سرية،  و�لفنون  و�ل�سعر،  �لأد�ئ��ي��ة،  و�لفنون 
و�ملو�قع  �لطبيعي،  و�لرت�ث  و�ملتاحف،  و�ملكتبات، 
�لثقافية و�لأثرية، و�لطعام وفنون �لطهي، و�لأزياء، 
و�لت�سميم  و�لعمارة  و�لفعاليات،  و�ملهرجانات 
�مل�سار�ت  كل  جمموعها  يف  ُت�سّكل  و�لتي  �لد�خلي، 
يف  �ل�سعودية  �ملو�هب  فيها  تن�سط  �لتي  �لثقافية 

خمتلف مناطق �ململكة.

11 كيانا جديدا لمتابعة المبادرات 
�لقطاعات  هذه  على  �لإ�سر�ف  �لوز�رة  و�ستتولى 
ودعم  ملتابعة  �إن�ساوؤها  �سيتم  جديًد�  كياًنا   11 عرب 

تنفيذ �ملبادر�ت.
وتتمثل ر�سالتها يف متكني �مل�سهد �لثقايف �ل�سعودي 
مبا يعك�س حقيقة �ملا�سي �لعريق للمملكة، وي�ساهم 
ويفتح  بالرت�ث  يعتز  م�ستقبل  بناء  نحو  �ل�سعي  يف 
و�لتعبري  ل��الإب��د�ع  وخمتلفة  جديدة  منافذ  للعامل 
لروؤية  �لكامل  �لن�ّس  على  �لط��الع  وميكن  �لثقايف، 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  �لثقافة  وز�رة  وتوجهات 

�خلا�س بالوز�رة.
وقد عكفت وز�رة �لثقافة على �لو�سول �إلى �أف�سل 
�أهد�فها �سمن  نظام لتطوير قطاع �لثقافة مبا يحقق 
�لثقافة  من  ويجعل   ،»2030 �ململكة  »روؤي��ة  بر�مج 
�لوطني.  �لقت�ساد  يف  مهماً  ور�ف��دً�  حياة  �أ�سلوب 
مبادر�ت  على  �ل��وز�رة  وتوجهات  روؤي��ة  وحتتوي 

الثقايف،  الن�صاط  اجتاهات  جميع  تغطي  متنوعة 
بهدف  ثقافية؛  وقطاعات  كيانات  دعم  على  وت�ستمل 
ممار�سة  من  �لثقايف  للمجال  �ملنت�سبني  كل  متكني 
�إبد�عاتهم، وتوفري منتج ثقايف مميز ي�ساعد على رفع 

م�ستوى جودة �حلياة يف جميع مناطق �ململكة.
يذكر �أن وزير �لثقافة �لتقى خالل �لفرتة �ملا�سية 
�أجل  �ل�سعوديني؛ وذلك من  عددً� كبريً� من �ملثقفني 
حتول  �لتي  �لعقبات  ومعرفة  �آر�ئهم  �إلى  �ل�ستماع 
دون حتقيق تطلعاتهم، بالإ�سافة �إلى تنظيم �لوز�رة 
�ملحليني  �ملخت�سني  م��ع  �لعمل  ور����س  م��ن  ع���ددً� 
و�خلرب�ء �لدوليني و�جلهات ذ�ت �لعالقة، ودر��سة 
�ل�سابقة  �لتجارب  من  و�ل�ستفادة  �ملحلي  �لو�قع 
روؤية  �إعد�د  على  �لعمل  �أثناء  وتوظيفها  و�حلالية، 

وتوجهات وز�رة �لثقافة.
�ل�سرت�تيجية  ه��ذه  و�سف  قد  ب��در  �لأم��ري  ك��ان 
�لثقايف  �مل�سهد  تعزيز  �إل��ى  »تهدف  باأنها  �ملنتظرة 
�ل�سعودي مبا يت�سق مع )روؤية �ل�سعودية 2030(«، 

�لثقافة.  عام  باأنه   )2019( �حلايل  �لعام  و�سف  كما 
�لوز�رة تعمل على حتقيق  باأن  وبنّي يف وقت �سابق 
�لثقايف  �لقطاع  �سهده  مبا  م�سيدً�  �لقيادة،  تطلعات 
وتوجيه  �ل�سريفني،  �حلرمني  خادم  من  �هتماٍم  من 

ومتابعة من ويل �لعهد.
�لهوية  تعزيز  �إل���ى  �لثقافة  وز�رة  وت�سعى 
من  ج���زءً�  �إن�����س��اوؤه��ا  ويعترب  عليها،  و�ملحافظة 
قوة  ويكون  �لثقافة،  نهو�س  �إلى  �سيوؤدي  �لإ�سالح، 

وح�سورً� للمملكة عربياً ودولياً.
»روؤية  مع  للثقافة  م�ستقلة  وز�رة  قيام  وين�سجم 
�ل�سعودية 2030« �لتي تاأخذ على عاتقها تطوير قطاع 
�لثقافة يف �ململكة، وتاأ�سي�س مر�كز حا�سنة لالإبد�ع، 
�أفكارهم  عن  للتعبري  للمبدعني  من�سات  وتوفري 
وطموحاتهم، وكذلك خلق �سناعة ثقافية تعنى بالفن 
و�لت�سكيلية،  �لفنية  و�لأن�سطة  و�ل�سينما،  و�مل�سرح 
بني  للتو��سل  رئي�سي  عن�سر  �إلى  �لثقافة  وحتويل 

االستراتيجية الوطنية للثقافة
السياحة
صناعة
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�جتاه  »�لروؤية«  وتعزز  لالقت�ساد.  ور�ف��د  �لنا�س، 
�ل�سعودية لتو�سيع قاعدتها �لثقافية، وتطوير �لبنية 
من  جزءً�  لت�سبح  و�لرتفيه  �لثقافة  لقطاع  �لتحتية 
حت�سني م�ستوى معي�سية �ملو�طن �ل�سعودي، ور�فدً� 

ح�سارياً و�قت�سادياً للبالد.
لوز�رة  �لر�سمي«  »�لإط��الق  مبثابة  �حلفل  ويعد 
�لثقافة �لتي �أُْن�سئت يف �سهر رم�سان 1439 ه�  يونيو 
وز�رة  عن  �لثقافة  وز�رة  )ف�سل   2018 )حزير�ن( 
�لإعالم(، وتعيني �لأمري بدر بن عبد �هلل بن حممد بن 
فرحان �آل �سعود، وزيرً� لها، تاأكيد �جتاه �ل�سعودية 
جديدة  �نطالقة  مثل  كما  �لثقافية،  �لهوية  لتعزيز 
حمركات  �أه��م  �أح��د  باعتبارها  �ل�سعودية  للثقافة 

�لتحول �لوطني نحو �لتنمية �لب�سرية.

الشعار
�لعامة  ل�سرت�تيجيتها  �ل���وز�رة  �إع���الن  م��ع 
�أطلقت �سعارها �لذي يحتوي على 13 خطا ملونا 
عدد  على  دللة  الرتاثي  الن�صج  وخطوط  باألوان 
�ملناطق �ل�سعودية وتنوعها يف �إ�سارة �إلى خدمة 
�ل�سعار  ويظهر  �ملجتمع،  �أطياف  جلميع  �لوز�رة 
من ز�وية �أخرى بهيئة خريطة DNA يف �إ�سارة �أن 

�لثقافة عبارة عن تدفق ح�ساري من جيل لآخر.
ذكر �لأمري بدر بن عبد�هلل بن فرحان �آل �سعود، 
وزير �لثقافة، يف �أول تعليق له بعد تد�سني روؤية 
وتوجهات وز�رة �لثقافة: »بف�سل من �هلل ثم بدعٍم 
و�سمو  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �سيدي  �سمو  من 
نت �ليوم روؤية  �سيدي ويل �لعهد حفظهما �هلل؛ ُد�ِسّ

وز�رة �لثقافة«.
يف  �لر�سمي  ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  و�أ���س��اف 
يرتكز  �سرٌح  �لثقافة  وز�رة  »روؤي��ة  »ت��وي��رت«: 
على الإ�صهام يف تغيري منط حياة الفرد، وحتقيق 
نربة  و�إع��الء  �لقت�سادية،  �ل�ساحة  يف  �لزده��ار 

�حلو�ر �لثقايف �ل�سعودي دوليًّا«.
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مشروع البحر األحمر تعزيزا رائعا لمكانة المملكة 
السياحية واالجتماعية واالقتصادية

من المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل والمساهمة بإضافة 

اثنين وعشرين مليار ريال إلى الناتج المحلي للمملكة 

يستهدف مشروع البحر األحمر، الذي أعلن عنه سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان -حفظه 

الله- ، الزواَر الذين يطمحون ألعلى الجودة، لخوض تجارب ال مثيل لها، بأفضل مستوى للخدمات؛ حيث 

سيكون المشروع أحد أفضل الوجهات العالمية، التي من شأنها جذب الزوار؛ ليس فقط من الشرق 

.
ً
األوسط؛ ولكن من كل أرجاء العالم ليتنافس المشروع مع أفضل المنتجعات عالميا

يقع المشروع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، بين مدينتْي الوجه وأملج، ويشمل 

 من شأنها أن تخلق تجربة عالمية فريدة من نوعها للزوار؛ منها الساحل والجزر 
ً
المشروع كنوزا

والبراكين الخاملة، ومحمية طبيعية، ويمتد الخط الساحلي للمشروع ألكثر من 200كم.

مشروع البحر األحمر
السياحة
صناعة
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مدائن صالح: 
�لتاريخية  �ملناطق  زيارة  من  �ل�سياح  �سيتمكن   
�ل�سنني  لآلف  و�ملمتدة  �سالح  ملد�ئن  و�لرت�ثية 
تعد  و�لتي  �لأحمر"،  "�لبحر  م�سروع  من  بالقرب 
�لعاملي  �لرت�ث  قائمة  على  �ململكة  يف  �لأول  �ملوقع 

ملنظمة �ليوني�سكو.

كنوز ومقارنة:
وي�سم �مل�سروع �سو�طئ خالبة، وع�سر�ت �جلزر 
�لغنية بال�سعاب �ملرجانية �ملحمية بيئياً، بالإ�سافة 
�إلى �أ�سجار �ملنغروف و�لعديد من �لأحياء �لبحرية 
كما  �ل�سقرية،  كال�سالحف  بالنقر��س؛  �ملهددة 
ي�سمل �مل�سروع �لرب�كني �خلاملة �لتي يعود تاريخ 
اآخر ن�صاط لها اإلى القرن ال�صابع ع�صر امليالدي، مع 
وجود مناطق طبيعية ت�سكنها حيو�نات مثل �لنمر 
و�ل�سقور،  و�لو�سق،  �لعربي،  و�لذئب  �لعربي، 

و�لن�سور.

:
ً
األغنى تنوعا

وباملقارنة بني �مل�ساحة �لتي ُخ�س�ست للم�سروع 
من  حتتويه  وما  �لأخ��رى  �ل�سياحية  و�لوجهات 
�لبحر  م�سروع  م�ساحة  �أن  جند  �أ�سا�سية؛  ركائز 
�لوجهات  �أب��رز  م�ساحات  بكثري  تفوق  �لأح��م��ر 
�لذي  بالتنوع  �أغناها  �أي�ساً  وه��ي  �ل�سياحية، 
جمع ما يروق له ذهن �لز�ئر من مناظر طبيعية، 
برية  وح��ي��و�ن��ات  بركانية،  وف��وه��ات  وج���زر، 
وبحرية، بينها حيو�نات �أو�سكت على �لنقر��س.  
34 �ألف كم من �لإثارة مب�سروع "�لبحر �لأحمر" 

ُتزيح �أهم 10 وجهات �سياحية بالعامل وبالرجوع 
 10 �أه��م  من  ف��اإن  و�مل�ساحات؛  �لأرق��ام  لغة  �إل��ى 
وجزر  "مور�سيو�س"،  عاملية  �سياحية  وجهات 
حيث  وهاو�ي؛  وبايل،  �ل�سي�سل،  وجزر  �مللديف، 
�أما  203كم2؛  موري�سيو�س  موقع  م�ساحة  تبلغ 
جزر �ملالديف 300كم2، وجزر �ل�سي�سل 459كم2، 
وبايل 5637، وهاو�ي 16637؛ �أما م�سروع �لبحر 
34 �ألف كم؛ بحيث يعترب  �لأحمر فتبلغ م�ساحته 
�لأكرب م�ساحة عاملياً بني �أبرز �لوجهات �ل�سياحية 

و�أغناها تنوعاً.

الملكية واألفضلية:
م�����س��روع �ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر مي��ل��ك��ه ���س��ن��دوق 
�سياحية  وجهة  و�سيكون  �لعامة،  �ل�ستثمار�ت 
مبعايري  و�لطبيعة  �جل��زر  حول  تتمحور  فاخرة 
معتدل،  مبناخ  �ملنطقة  ومتتاز  للتنمية،  جديدة 
مئوية،  درج��ة   31  30- ح��ر�رة  درج��ة  مبتو�سط 
ميتاز  �ل��ذي  �لأح��م��ر،  �لبحر  على  �مل��وق��ع  ويطل 
بكونه �أحد �أف�سل مو�قع �لغو�س يف �لعامل؛ لتنوع 

�لبحرية فيه، و�عتد�ل درجة حر�رة مياهه.

البحر األحمر ورؤية المملكة  مشروع 
:2030

 ت��ع��د �ل�����س��ي��اح��ة �أح����د �أه����م �ل��ق��ط��اع��ات 
�لقت�سادية يف روؤية �ململكة 2030، �لتي تهدف 
لالقت�ساد  �لنفطية  غري  �مل�سادر  تنويع  �إل��ى 
"�لبحر  م�����س��روع  ي�سهم  حيث  �ل�����س��ع��ودي. 
مفهوم  يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  يف  �لأحمر" 
�أن  �ملتوقع  ومن  �ل�سيافة،  وقطاع  �ل�سياحة 
يوفر 70 �ألف فر�سة عمل، و�مل�ساهمة باإ�سافة 
�لناجت �ملحلي  �إلى  �ثنني وع�سرين مليار ريال 

للمملكة .
بات م�سروع �لبحر �لأحمر تعزيز� ر�ئعا ملكانة 
مق�سد�  لي�سبح  و�لجتماعية  �ل�سياحية  �ململكة 
�سخامة  �إن  �إذ  �لعامل،  �أنحاء  كافة  من  للزو�ر 
�مل�سروع وموقعه �سيجعالن منه ��ستثمار� و�عد�، 
�لتي   ،2030 �ململكة  للدخل يو�كب روؤية  وم�سدر� 
تنويع  �أن  كما  �لدخل،  م�سادر  تنويع  �إلى  تهدف 
�لقت�ساد با�ستثمار �لقطاع �ل�سياحي يعد ��ستثمار� 
لأن  يوؤهلها  تنوع  من  �ململكة  به  تتميز  ملا  ر�ئعا، 
تكون وجهة �سياحية، فبات هذ� �مل�سروع �لطموح 
�لتي  و�لنماء  �لتطوير  مل�ساريع  جديدة  �إ�سافة 

ي�سهدها �لوطن عرب �ل�ستثمار يف مو�رده.
هذ�  �أهمية  خمت�سون  �أك��د  �آخ��ر  جانب  وم��ن 
�ل�ستثمار يف دفع عجلة �ل�سياحة يف �ململكة ورفع 
�لناجت  �رتفاع  وبالتايل  �ل�سياحي  �لقطاع  و�رد�ت 
�لتحول  �أه���د�ف  �أول��وي��ة  من  وه��ذ�  �لنفطي  غري 

�لوطني 2020 وروؤية 2030.
�ململكة  لو�سع  �لأحمر  �لبحر  م�سروع  يهدف 
�لوجهات  �أه��م  تناف�س  �لتي  �لوجهات  ك��اإح��دى 

�لعاملية، حيث �سيكون م�سروع �لبحر �لأحمر:
يف  للغو�س  مو�قع   10 �أف�سل  قائمة  ر�أ�س  •على 

�لعامل.
�سديقة  مناطق   10 �أف�سل  قائمة  ر�أ���س  •على 

للبيئة.
لل�سياحة  وجهات   8 �أف�سل  قائمة  ر�أ���س  •على 

�لبيئية.
�ساطئية  وجهات   10 �أف�سل  قائمة  ر�أ���س  •على 

فاخرة.

يهدف مشروع البحر 
األحمر لوضع المملكة 
كإحدى الوجهات التي 
تنافس أهم الوجهات 

العالمية السياحية



سياحة وفنادق ..مجمع »مود« الفيصلية التجاري صناعةالسياحة

مجمع »مود« الفيصلية التجاري 
إسم جديد في عالم التسوق الفاخر الراقي

األكثر شهرة في  الموقع  بتطوير  لإلدارة،  الخزامى   شركة 
ً
قامت مؤخرا

 مذهال جعله يتألق ويتسامى في القمة، وذلك من خالل 
ً
الرياض تطويرا

تجديد الواجهة الخارجية للمجمع  بهدف جذب الزوار. ومن ثم إعادة تقديم 
الرفاهية في قالب جديد مبهر  لعشاق الفخامة في السعودية.
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تهدف رؤية »مود« 

أن تكون األولى في 

تقديم تجربة جديدة 

فريدة، ترسخ ذكريات 

تسوق الزوار الجميلة

مجمع »مود« الفيصلية التجاري:
هو م�سروع متطور متعدد �ل�ستخد�مات، يقع يف قلب �لريا�س باململكة 
للبيع  فاخرة  جتارية  و�جهة  �أك��رب  على  ويحتوي  �ل�سعودية،  �لعربية 

بالتجزئة، يف طريق �لعليا �لذي ميتد 500 مرت.
�لفي�سلية  �ملتبعة يف جممع »مود«  �لتجديد  �أن تقدم خطط  �ملقرر   من 
�أي�سا  يقدم  و�أن   ، �لفاخرة  �لت�سوق  ملر�كز  فخماً  جديد�  نهجاً  �لتجاري، 

جمموعة و��سعة من �أف�سل �ملطاعم �مل�سهورة يف جميع �أنحاء �لعامل.
»مود«  جممع  تطوير  �إعادة  يف  ريال  مليون   400 »�خلز�مى«  ت�ستثمر 
�لتجزئة  قطاع   يف  نوعها  من  �لأول��ى  يجعلها  مما   ، �لتجاري  �لفي�سلية 

و�لأغذية و�مل�سروبات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
قامت �سركة �خلز�مى لالإد�رة من خالل �خلطط �لتي و�سعتها بتنفيذ 3 
�جتاهات ��سرت�تيجية، �أولها مت تنفيذ ت�سميمه �ل�ستثنائي �ملبهر، و�إعادة 
�إن�ساء �سقف زجاجي ميتد على  تطوير �ل�سكل �لعمر�ين للمجمع، حيث مت 
طول �ملجمع، ي�سمح بدخول �أ�سعة �ل�سم�س مبا�سرة �إلى د�خله، مما �أعطى 
�سكل  فقد مت تغيري  �أي�سا  نف�سه.   �لوقت  �ملجمع طابعاً جمياًل و�سحياآ يف 
�لعربية  �ململكة  يف  �ملعمارية  �ملعامل  �أجمل  من  لت�سبح  »�لعليا«  و�جهة 
�ل�سعودية، �إ�سافة �إلى و�سع مل�سات فنية �ساحرة للديكور �لد�خلي، �لأمر 

�لذي جعل �ملجمع يتميز باأنه �ملوقع �لأفخم يف مدينة �لريا�س.
 و�لثانية متثلت يف �إطالق هوية جتارية مبتكرة وجديدة للمجمع، با�سم 

»مود« وهي كلمة م�ستقة من كلمة »مو�سة«. 
فريدة،  جديدة  جتربة  تقدمي  يف  �لأولى  تكون  �أن  »مود«  روؤية  تهدف 
تر�سخ ذكريات ت�سوق �لزو�ر �جلميلة، وتطلع مبهمة جذب جميع �ملاركات 

�لعاملية �ل�سهرية �إلى �ملجمع.
 ومتثل �لجتاه �ل�سرت�تيجي �لثالث يف توزيع مو�قع �ملاركات �لتجارية 
د�خل �ملجمع، حيث خ�س�س �لطابق �لأر�سي لأفخم �ملاركات �لعاملية من 
�ملكان  هو  �لفي�سلية  »مود«  يكون  �أن  على  و�ساعات،  وجموهر�ت  مالب�س 

�لأول  �لذي تتوفر فيه هذه �ملاركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
)IWC(  كما ي�ستمل �لطابق على �أول معر�س ل�ساعات �أي دبليو �سي 

و�إي لجني �آند زوين)A. Lange & Söhne(، و�حت�سانه لأكرب معر�س 
ملاركة كارتييه )Cartier( �ل�سهرية.

�أما يف �لطابق �لعلوي فقد مت و�سع �ملاركات �لعاملية، �لتي ت�ستهدف   
�سر�ئح تهتم باأغلب هذه �ملاركات.

�لعاملية  �ملاركات  من  جمموعة  على  �لعلوي  �لطابق  يحتوي  وختاما   
وجود  �إلى  بالإ�سافة  و�ل�سر�ئح،  �لأذو�ق  جميع  تر�سي  �لتي  �ل�سهرية، 
ل��الإد�رة،  �خلز�مى  �سركة  قامت  حيث  �لعاملي،  �لر�قي  ياو�ت�سا  مطعم 
�لطعام  لتقدمي  بافتتاحه  �لعاملية  »هاكا�سان«  جمموعة  مع  بالتعاون 

�لكانتوين.

�ملحافظة  �إلى  �لتطوير،  هذ�  عرب  �خلز�مى  �سركة  تهدف 
 ، �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سعب  وتقاليد  ع��اد�ت  على 
�لدولية،  �ملعايري  م�ستويات  �أعلى  تقدمي  نف�سه  �لوقت  ويف 

و�أحدث �ملر�فق �لتجارية و�خلدمات. 
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يعد �ملطعم، �لذي مت �فتتاحه جتربة مبتكرة يف تناول 
�أنو�ع �لطعام �لتي جتمع بني �لدمي �سام و�ل�ساي و�أنو�ع 

�ملوكتيل و�لع�سائر و�حللويات �لأوروبية.
قلب  يف   2004 عام  �س  �أُ�سِّ قد  ياو�ت�سا  مطعم  وك��ان 
�سوهو، لندن، حيث يعد مكاًنا مثالًيا لهو�ة �لتعرف على 
�لثقافات �لأخرى من خالل  �لأطعمة. وقد �أخذ  �لت�سميم 
�لد�خلي للمطعم بعني �لعتبار �أن يعك�س كافة �لعنا�سر 

و�خل�سائ�س �لأ�سا�سية يف مطعم ياو�ت�سا �لر�ئد يف لندن. 
مبادئ  �إلى  ي�ستند  �ملطعم  ت�سميم  �أن  بالذكر  �جلدير 
حيث  ومريحة،  �أنيقة  �أج���و�ًء  توفر  �لتي  �سوي  فينج 
و�مل�سروبات  �لطعام  بتناول  �ل�سيوف  خاللها  ي�ستمتع 
مثالية  �سام  �لدمي  �أجو�ء ممتعة. وتعد جتربة طعام  يف 
�لكانتونية  بالطباق  �أو ع�ساء غني  لتناول غد�ء خفيف 
�ل�سهية. كما يحظى ياو�ت�سا ب�سهرة و��سعة نظًر� لكرة 

وهو  يقدمها،  �لتي  �ملتنوعة  و�حللويات  �ل�ساي  �أن��و�ع 
�أو  �لعائلة  مع  �ملوكتيل  لتناول  حمبوبة  وجهة  ميثل 

�لأ�سدقاء.
ويقول جر�نت ماكفري�سون، نائب �أول رئي�س �ملطاعم 
مطعم  جم��رد  لي�س  ياو�ت�سا   « هاكا�سان:  جمموعة  يف 
طعام  وجبات  لتناول  مثرية  جتربة  هو  بل  �سيني، 
مثالية. ونحن ندرك �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�أهلها 

 قامت شركة الخزامى لإلدارة، إحدى الشركات المساهمة المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل 
مع  بالتعاون  السعودية،  العربية  المملكة  في  الفاخرة،  التجارية  والمنشآت  والفنادق  المطاعم 
مجموعة هاكاسان، بإفتتاح مطعم عالمي لتقديم الطعام الكانتوني، في مركز مود الفيصلية 

التجاري، الذي أعيد تجديده مؤخًرا في الرياض بهوية راقية ورفيعة المستوى.

»الخزامى« لإلدارة تفتتح مطعم ياواتشا

سياحة وفنادق .. افتتاح مطعم ياواتشا صناعةالسياحة

يتبع لمجموعة هاكاسان وحائز على جوائز عدة .. تم افتتاحه في »مود« الفيصليية
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ولديهم  �خل��ارج،  يف  ومميز  جديد  بكل  د�ئم  �طالع  على 
علينا  لذلك  �ملتكرر،  �سفرهم  خالل  من  و��سعة  جتربة 
لتلبية  �ل�ستعد�د  �أمت  نكون عند ح�سن ظنهم، وعلى  �أن 
ثقافية  جو�نب  يتبنى  ياو�ت�سا  فاإن  ثم  ومن  توقعاتهم، 
كانتونية ع�سرية مبتكرة، ويقدم جتارب لتناول �أطعمة 
طازجة و�ساملة و�سهية، وي�سكل �إ�سافة للمذ�ق �لأ�سيل 

للطعام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية«.
�لغنية  و  ياو�ت�سا  يف  �لفريدة  �لطعام  قائمة  متثل 
جت�سيًد�  و�ملفيدة،  �ل�سا�سية  و�ملكونات  بالعنا�سر 
ل��ل��رت�ث �ل�����س��ي��ن��ي �لأ���س��ي��ل م��ع �ت��ب��اع �لأ���س��ال��ي��ب 
ت�سكيلة  �أي�ًسا  تقدم  وهي  �لطهي.  يف  �لعريقة  �لكانتونية 

متنوعة من �لدمي �سام �لفاخر �إلى جانب �لأطباق �ملميزة 
�لتي تت�سارك يف تقدميها مع مطعم هاكا�سان، ومنها �سلطة 
�لبط �ملقرم�س �ل�سهرية. ت�سم عالمة ياو�ت�سا �لتجارية 
�أي�ًسا ت�سكيلة من �حللويات �ملتنوعة �لتي تعد خ�سي�ًسا 
من  �مل�ستوحاة  �حللوى  �أطباق  تر�سم  حيث  �ملطعم.  يف 
فرن�سا مالمح �حللويات �لع�سرية �لتي تقدم مزيًجا لذيًذ� 
يبهر �أ�سحاب �لذوق �لرفيع، بد�ية من حلوى �ملاكرون 

و�حللويات �ل�سغرية حتى قطع �ل�سوكولتة �لتي تقدم 
ب�سكل فني مبهر.

يعترب مطعم ياو�ت�سا يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية هو 
�لفرع �لأول �لتابع للعالمة �لتجارية هاكا�سان يف �ل�سرق 
�سوهو  يف  ع��دي��دة:  ف��روع  ياو�ت�سا  وملطعم  �لأو���س��ط. 
وبنجالورو  مومباي  يف  و�أخرى  لندن  يف  �سيتي  ومنطقة 

وكولكاتا يف �لهند.



افتتاح مطعم »مامو – ميكيل أنجلو« اإليطالي 
ً
 بالرياض قريبا

ً
الشهير عالميا

لتقديم مفهوم جديد للمطاعم الفاخرة في المملكة

سياحة وفنادق .. افتتاح مطعم »مامو ميكيل أنجلو« صناعةالسياحة
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�لر�ئدة  �ل�سعودية  �ل�سركة  �خلز�مى،  �سركة  �أعلنت 
مامو  و  �لفاخرة،  �ملمتلكات  و�إد�رة  �ل�سيافة  قطاع  يف 
 Arjun MAMO �ملالك و�مل�سارك، و�ل�سيد �أرجون و�ين 
Waney �ملبتكر و�ملالك و�مل�سارك ملجموعة من �ملطاعم 
�ل�ستعد�د�ت  كافة  �كتمال  عن  �ل��ع��امل،  يف  �ل�سهرية 
  Michelangelo – ميكيل �أجنلو  لفتتاح مطعم »مامو 
مبجمع  عاملياً  و�ل�سهري  �لفاخر  �لإي��ط��ايل   »MAMO
مار�س  �أو�خ��ر  يف  بالريا�س  �لفي�سلية  فندق  �أجنحة 
من  ف��ري��دة  وقائمة  متمّيزة  ت�سكيلة  لتقدمي  2020؛ 
�لكال�سيكية  �لإيطالية، و�لو�سفات  �لأطباق  �أ�سهى و�ألذ 
يقدمها  و�لتي  �لطازجة،  �لطبيعية  مبكوناتها  �لأ�سيلة 
جتربة  لإثر�ء  و�ملتحم�سني  �لعامليني  �لطهاة  من  نخبة 

�ل�سيوف �لكر�م.
�أجنلو«  ميكيل   – »مامو  ملطعم  ظهور  �أول  وك��ان 
جدة.  مو�سم  يف  �أقيم  خا�س  جناح  خالل  من  �ململكة  يف 
ملنطقة  �ملتمّيزة   �لطهي  فنون  �أرق��ى  �ملطعم  وُيج�سد 
�ل�سيافة  بعر�قة  متتاز  و�لتي  �ملتو�سطية  �لريفيري� 
�لأ�سيلة. ويوفر �ملطعم �أجو�ء ر�ئعة و�إطاللة �ساحرة 
لعمالئه ع�ساق تذوق �لطعام �لفاخر، ليتيح لهم فر�سة 
بيئة  يف  جنوم   5 فئة  ر�ئعة  طعام  بتجربة  �ل�ستمتاع 
بروفان�س  من  مميز  كال�سيكي  بطر�ز  ومعا�سرة  ر�قية 

و�إيطاليا مينح �لدفء و�لر�حة.
ويجمع مطعم »مامو – ميكيل �أجنلو« بني �ملطبخني 
�سهية،  كال�سيكية  عائلية  باأطباق  و�لفرن�سي  �لإيطايل 
�ملكونات  �أف�سل  من  �ملعدة  �خلا�سة  مامو  ووجبات 

و�ملختارة  �ملحلية،  بيئاتها  من  و�مل�ستمدة  �لطبيعية، 
ول  ممتعة  طعام  جتربة  لتقدمي  فائقة  وعناية  بدقة 
تن�سى. ويتمّيز بتقدمي قائمة غنية باملاأكولت �لإيطالية 
�أطباق  وتت�سمن  ومبتكر،  جديد  باأ�سلوب  �لفاخرة، 
�أخر مثل،  �أماكن  �أي  عديدة ل ميكن �حل�سول عليها يف 
بور�تا Burrata من نابويل، وكتف �للحم �لبقر �ملطبوخ 
�للذيذ،  و�لدجاج  باحلطب،  خا�س  فرن  يف  مثايل  ب�سكل 
ور�فيويل  �لكماأة،  نباتات  مثل  �ملمّيزة  �لأطباق  وبع�س 
�ملاأكولت  من  يح�سى  ل  عدد  �إل��ى  بالإ�سافة  �لكماأة، 
�لتي  �مل��ث��رية  �لتجربة  ع��ن  ف�ساًل  �لأخ���رى،  �للذيذة 
حتلية  مع  وجباتهم  باإنهاء  ي�ستمتعون  �لعمالء  جتعل 
�لليمون  تورتة  �أو  �لر�ئعة،   tiramisu �لتري�مي�سو 

املف�صلة للتقاط الأنفا�ض.
وميكن جلميع �لعمالء �ل�ستمتاع بتجربة �لريفيري�، 
 – »م��ام��و  مطعم  يف  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ل�سهية  و�مل���اأك���ولت 
�جلنوبي(  )�جلناح  �لفي�سلية  بفندق  �أجنلو«  ميكيل 
�لرقم  على  بالت�سال  �حلجز  خ��الل  م��ن  بالريا�س، 
www. �ملطعم:  موقع  زيارة  �أو    ،92000874 �لتايل: 

 michelangelo-mamo.com



شركة الخزامى لإلدارة تعلن إطالق مطعم »ميراكي 
ً
Meraki« اليوناني الفخم بفندق الفيصلية قريبا

لمحبي أشهى وألذ المأكوالت العالمية 

سياحة وفنادق .. إطالق مطعم »ميراكي«
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�ل�سعودية  �ل�سركة  لالإد�رة،  �خلز�مى  �سركة  �أعلنت 
�لر�ئدة يف قطاع �ل�سيافة و�إد�رة �ملمتلكات �لفاخرة، و 
Waney Family �ملالك و�مل�سارك ملجموعة  عائلة و�ين 
من �أ�سهر �ملطاعم �لفخمة حول �لعامل، عن �إطالق مطعم 
»مري�كي Meraki« �ليوناين �ل�سهري قريباً، بالدور �لأول 
قلب  يف  جنوم  �خلم�س  فئة  �لفاخر  �لفي�سلية  فندق  يف 
�لعا�سمة �لريا�س. حيث يتمّيز �ملطعم باإطاللة �ساحرة، 
جميلة،  خ�سبية  وديكور�ت  ف�سيحة،  د�خلية  وم�ساحة 
كبرية  زجاجية  ونو�فذ  خ�سر�ء،  طبيعية  ونباتات 
جمالية  مل�سة  لإ�سفاء  �ل�سقف  �إلى  �لأر���س  من  ممتدة 
�أ�سهى  ملحبي   وممتعة  جديدة  جتربة  وتقدمي  ر�ئعة، 
و �ألذ �ملاأكولت �لعاملية؛ مما يوؤكد �لدور �لر�ئد ل�سركة 
�لعاملية  �ملطاعم  عالمات  �أ�سهر  ��ستقطاب  يف  �خلز�مى 

�إلى �ململكة.
ويوحي ��سم »مري�كي Meraki« �إلى �حلب و�ل�سغف 
ولذلك  و�بتكار؛  باإبد�ع  عمله  يف  �ل�سخ�س  ي�سعه  �لذي 
يتفوق هذ� �ملطعم بتقدمي جتربة طعام ع�سرية وممتعة 
بني  يجمع  �ل��ذي  �لر�قي  �ليوناين  �ملطبخ  منتجات  من 
�لبحر  �لطازجة مبنطقة  �ملكونات  لأف�سل  �للذيذ  �ملذ�ق 
و�لتاألق  �لأ�سيل،  �ل�سيافة  كرم  مع  �ملتو�سط،  �لأبي�س 

�لعاملي �لأنيق، و�سط �أجو�ء ر�قية ورحبة.
قائمة  بتقدمي   »Meraki »م��ري�ك��ي  مطعم  وميتاز 
فريدة من �ملاأكولت �لتي قام بتح�سريها �ل�سيف �لعاملي 
و�أجود  �أف�سل  با�ستخد�م    Athinagorasثيناغور�س�
�ملكونات �لتي ت�ستهر بها مناطق �ليونان �ملختلفة، مثل 
�سانتوريني،  من  و�لطماطم  مي�سولونغي،  من  بوتيغا 
و�لزبدة من كريت. ويتمّيز �ملطعم باأطباق متنوعة مثل 
ٌيعترب  كما  �لكاملة.  �ل�سمك  و�أطباق  �مل�سوية،  �للحوم 
ت�سمل  متمّيزة  ح�سرية  وجبات  يف  �ملتخ�س�س  �ملطعم 
�سمك �سوبرمي كاربات�سيو ، وطماطم �لكرز �سانتوريني، 
وحبار �لبحر  �ل�سغري، و متبور� �لباذجنان و�لكو�سة، 

وكباب حلم �لغنم، وطبق لوب�سرت �أورزو جيوفيت�سي، 
و رو�ستي �ليوناين، وروبيان �ساجاناكي، بالإ�سافة �إلى 
جتربة  للزو�ر  توفر  �لتي  �ل�سهية  �لأطباق  من  �لعديد 
طعام ثرية ل ُتن�سى، وح�سرياً يف هذ� �ملطعم بالريا�س.

�ملطاعم  �أح��د   »Meraki »مري�كي  مطعم  =وٌيعد 
�ليونانية �لر�قية و�ل�سهرية �لتي �أطلقها بيرت و�ين مع 
لندن  يف  فاخرة  مطاعم  �سل�سلة  �سمن  �أرج��ون  �سقيقه 
قبل 15 عاماً ، بدءً� من مطعم زوما يف نايت�سربيدج، ثم 
 Roka تو��سلت م�سرية �لتمّيز و�لنجاح بافتتاح مطعم
�لخ��رية  �لآون��ة  ويف   .La Petite Maison ومطعم 
��ستحوذت عائلة و�ين على �لعالمة �لتجارية �ل�سهرية 
و�حلائزة على جو�ئز دوليةArts Club  The يف �سارع 
Coya وتلى  Oblix و  دوفر. ثم قامت بافتتاح مطاعم 

ذلك �فتتاح مطعم Coya Angel يف مايو 2017.



الوجهة ا�ولى لرجال ا�عمال
العائلي والترفيه  للمرح  تمّيز�  ا�كثر  والمكان 

استعّدوا لقضاء عطلٍة رائعة وأوقاٍت استثنائية من المرح لكل أفراد العائلة
في فندق ومارينا البيلسان في مدينة الملك عبدا� ا�قتصادية.

ال تفّوتوا عروض الفندق الخاصة!

www.baylasunhotel.com @تطبق الشروط وا�حكام

احجز ا�ن:
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استعّدوا لقضاء عطلٍة رائعة وأوقاٍت استثنائية من المرح لكل أفراد العائلة
في فندق ومارينا البيلسان في مدينة الملك عبدا� ا�قتصادية.

ال تفّوتوا عروض الفندق الخاصة!

www.baylasunhotel.com @تطبق الشروط وا�حكام

احجز ا�ن:



استمتعوا بتجربة فريدة مع بوتيكات 
باتشي ذات المفهوم الجديد!

يسر باتشي أن تعلن عن إطالق مفهوم بوتيكاتها 
المستحدث في المملكة العربية السعودية بحلول الربع 

األخير من العام 2019، والتي تنوي أن تقوم بتوسيعه 
بشكل أكبر خالل األعوام القادمة. 



استمتعوا بتجربة فريدة مع بوتيكات 
باتشي ذات المفهوم الجديد!

يسر باتشي أن تعلن عن إطالق مفهوم بوتيكاتها 
المستحدث في المملكة العربية السعودية بحلول الربع 

األخير من العام 2019، والتي تنوي أن تقوم بتوسيعه 
بشكل أكبر خالل األعوام القادمة. 



عنوان الفخامة
 والرفاهية

 في الرياض

اكتشفوا  ا�جنحة الملكية 
وأسرار الراحة والرفاهية في 

فندق فورسيزونز الرياض

للحجز واالستعالم, الرجاء 
االتصال على ٩٦٦١١٢١١٥٨٨٨+ 

Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Center

و�أفاد �ل�سيد طارق بخيت، �ملدير �لأقليمي للت�سويق: »يقوم فندق 
ماهو  كل  تقدمي  عرب  �ل�سيف  عرو�س  بتطوير  �لريا�س  فور�سيزونز 
جديد ومثري لن�سر �لبهجة و�ل�سرور وي�سمن وقت ممتع مع �لعائلة 

و�لأ�سدقاء«.
�لطابع  ذ�ت  �ملر�فق  من  جمموعة  �أي�سا  �لفندق  يقدم 
�ل�سباحة  حو�س  تت�سمن  �ل�سيوف،  لإ�ستمتاع  �لع�سري 
فت«،  »�لإك�س  �سالة  �لبدنية،  �للياقة  مركز  �خلارجي، 
ولوجن �ل�سيد�ت �لفاخر بالإ�سافة �إلى �لنادي �لريا�سي 
مرة  ولأول  بريل«.  »ذ�  لل�سيد�ت  �ملخ�س�س  �لطابق  يف 
�لتي  �سينما  فوك�س  بزيارة  �لإ�ستمتاع  لل�سيوف  ميكن 
مثالية  �إل��ى  بالإ�سافة  �ململكة.  مركز  يف  حديثا  �فتتحت 
مركز �ململكة جلميع �حتياجات �لت�سوق، و�لتي تت�سمن ثالثة 
ومركز  �لفندق  بهو  طريق  عن  �إليها  �لو�سول  �سهولة  مع  طو�بق 

�للعاب »�سباركيز« لالأطفال. 
فندق فور�سيزونز �لريا�س يقدم خيار�ت متنوعة للطعام، تت�سمن 
»�إليمنت�س« ، »ذ� جريل« و »لوبي لوجن« يوفر كل منها جتربة طعام 
�خلدمة  من  تاأكد  ذلك  �إلى  �إ�سافة  معا�سرة.  �أج��و�ء  مع  ��ستثنائية 

�ل�سخ�سية �ملميزة �ملقدمة �إليك من خالل فندق فور�سيزونز.
و�أ�ساف �ل�سيد طارق بخيت، »يتم �سمان �لتمتع لكل فرد من �أفر�د 
�لأ�سرة باأعلى معايري �خلدمة، و�لفخامة مع �إعطاء �لأولوية لرفاهية 

�سيوفنا د�ئما على عك�س �أي مكان �آخر يف �لعا�سمة«. 
�لر�حة و�خلدمة  �لفخامة،   �سي�سهد زو�ر �لعطلة �ل�سيفية جتربة 
مدينة  على  �ل�ساحر  �لبانور�مي  �ملنظر  �إل��ى  بالإ�سافة  �لبديهية، 

�لريا�س.
 للحجز �و �ل�ستف�سار �لرجاء �لت�سال على 011-2115888 

فورســيزونـز 
الريــــــــــــــاض

استمتعو بقضاء عطلة

الصيف في فندق ..

سياحة وفنادق ..  
السياحة
صناعة

مر�لأعو�م يعد فندق فور�سيزونز �لريا�س على 
�لوجهة �ملثالية لق�ساء عطلة �ل�سيف. هذ� 
�ل�سيوف  لإر�ساء  مميزة  عرو�س  �لفندق  يقدم  �لعام 

و�لز�ئرين.
وي��وف��ر �ل��ف��ن��دق �أي�����س��ا ع��ر���س �ل��غ��رف �ل��ف��اخ��رة 
و�لأجنحة طو�ل عطلة �ل�سيف حيث ميكنكم �لإ�ستمتاع 
�لفندق  غرف  يف  بالإ�سرتخاء  و�لتمتع  هادئة  باإقامة 
خدمة  �لعر�س  هذ�  وي�سمل  مميزة.  باأ�سعار  �لفاخرة 
�يقاف جمانية لل�سيار�ت، خدمة �لأنرتنت عايل �ل�سرعة.
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عنوان الفخامة
 والرفاهية
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وأسرار الراحة والرفاهية في 

فندق فورسيزونز الرياض

للحجز واالستعالم, الرجاء 
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طعام الفقير وحلو الغني .. وزاد المسافر 
م  أغصان البتيلة مؤسسة سعودية أنشئت بأيدي سعودية عام 2014 

�أغ�سان  موؤ�س�سة  ه��دف 
�لبيئة  تهيئة  هو  �لبتيلة 
من  ميكن  �لتي  �جل��اذب��ة 
كفاء�تنا  ��ستثمار  خاللها 
و��ستقطاب  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أف�سل �ل�سباب و�ل�سابات 
كل  وتوفري  فيها،  للعمل 
يدكن  �ل��ت��ي  �لإم��ك��ان��ات 
�إل��ي��ه��ا،  ي��ح��ت��اج��ون  �أن 
عجلة  دفع  يف  ي�سهم  خما 
وي�صاعد  املوؤ�ص�صة  منو 
�لتو�سع  م��ن  �مل��زي��د  يف 

لفروعها.

أغصان البتيلة ..
السياحة
صناعة
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المؤسسة  حرصت  وقد  أنواعه،  بجميع  التمر  إنه 
على االستفادة من أكبر محصول تنتجه المملكة 
العربية السعودية، وهو رمز الكرم والضيافة عند 
قال  أو غني كما  بيت فقير  يخلو منه  شعبها، ال 
أحمد شوقي، لذلك سعت مؤسسة أغصان البتيلة 
جاهدة إلى محاولة التميز في هذة الصناعة فحولت 
التمور من مجرد قوت يومي إلى تحفة فنية تزين 

الموائد والمناسبات االجتماعية المختلفة.

فلكل   فعالياته  جميع  �ملجتمع  مل�ساركة  ت�سعى  �إنها  بل 
�لوطنية،  �ملنا�سبات  �أو  كالأعياد،  فعالية  �أو  مو�سم 
وكذلك �ملنا�سبات �لجتماعية من )زو�ج، �أو قدوم 
مولود، �أو جناح( ماينا�سبه ويحمل طبيعة تلك 
�ملنا�سبة، من ت�ساميم فنية تتفرد بها �ملوؤ�س�سة. 
هو  �لتناف�سية  �ملوؤ�س�سة  �أه��د�ف  �أح��د  كان  فقد 
تقدمي �لتمور بطريقة غري تقليدية، مبتكرة حتاكي 
من  �ل�سابق  �لهدف  جانب  و�إلى  �ملنا�سبات.  جميع 
على  �ملوؤ�س�سة  حر�ست  فقد  �لفني  �لإخر�ج  يف  �لتميز 
من  منتجاتها  فانتقت  للعمالء،  �إر�ساًء  و�لنوعية  �جلودة 
�أجود �أنو�ع �لتمور ومن مز�رع خا�سة معروفة بجودة حما�سيلها يف خمتلف مناطق 

�ململكة.
وقد �سنعت �ملوؤ�س�سة �أنو�ع كثرية من معمول �لتمر مبختلف �أنو�ع �لدقيق، ما بني 
�لرب �لأبي�س و�لأ�سمر و�لدخن، مبا ينا�سب جميع �لحتياجات وير�سي جميع �لأذو�ق 

مع �لبعد عن �ملو�د �حلافظة و �مللونة، فجميع منتجات �ملوؤ�س�سة طبيعية و�سحية.
للطبيعة يف جميع منتجاته،�  �لبتيلة �سديقة  �أغ�سان  فموؤ�س�سة  �سابقا  �أ�سلفنا  وكما 
�سو�ء �لتمور �أو �حللويات، وي�ساف �إلى ذلك �أنها قد عقدت �تفاقية مع بع�س �ل�سركات 

لال�ستفادة من نو�ة �لتمور و�عادة تدويرها و�ل�ستفادة منها يف �سناعات �خرى.
عهدها  حد�ثة  مع  �لبتيلة  �أغ�سان  موؤ�س�سة  �أن  �إلى  �إليه  �لنتباه  لفت  يجدر  ومما 
و�سغر �سنها فقد �سعت جاهدة ملو�كبة برنامج �لتحول �لوطني، �لذي �أطلقته �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية يف روؤية 2030 يف �لبعد �ل�ساد�س، هو متكني فئات �ملجتمع من دخول 
�سوق �لعمل ورفع جاذبيته وذلك من خالل زيادة م�ساركة �ملر�أة يف �سوق �لعمل، فعملت 
على توطني �لوظائف بكفاء�ت ن�سائية، مع �حلر�س على تهيئة �لأجو�ء �ملنا�سبة لهن 
�لتي تكفل لهن �ل�ستمر�ر وعدم  �ل�سعوبات و�إيجاد �حللول  وم�ساعدتهن على تخطي 

�لنقطاع.
خاللها  من  ميكن  �لتي  �جلاذبة  �لبيئة  تهيئة  هو  �لبتيلة  �أغ�سان  موؤ�س�سة  فهدف 
��ستثمار كفاء�تنا �لوطنية، و��ستقطاب �أف�سل �ل�سباب و�ل�سابات للعمل فيها، وتوفري 
املوؤ�ص�صة  منو  عجلة  دفع  يف  ي�صهم  خما  اإليها،  يحتاجون  اأن  ميكن  التي  الإمكانات  كل 

وي�ساعد يف �ملزيد من �لتو�سع لفروعها.
من  �مل�ستمر  و�لدعم  �ملنظم  و�لتخطيط  �ل��دوؤوب  �لعمل  من  �سنو�ت  خم�س  وخالل 
حكومتنا �لر�سيدة يف م�ساعدة �لقطاع �خلا�س، لكي يجد له م�ساحة للعمل يف هذ� �لوطن 
فقد تو�سعت فروع �ملوؤ�س�سة وبلغت خم�سة فروع . وموؤ�س�سة �أغ�سان �لبتيلة ما�سية يف 

�لتو�سع بعون �هلل فقد �أخذت من �لنخيل �سعار� لها ومن �رتفاعه �إلهاماً لروؤيتها.
�أرى �سجرً� يف �ل�سماء �حتجب و�سق �لعنان مبر�أى َع���������ْب

وبا�صقٍة من بن��اِت الرمال منت و ربت يف ظالل الكتب َ
تطُول وتق�سر خلف �لكثيب. �إذ� �لريح ج�����اء بو �أَو ذهب



معمول  من  كثيرة  أن��واع  المؤسسة  صنعت 
البر  بين  ما  الدقيق  أن��واع  بمختلف  التمر 

األبيض واألسمر والدخن بما يناسب جميع 
االحتياجات ويرضي جميع األذواق مع 

البعد عن المواد الحافظة و الملونة 
المؤسسة  منتجات  فجميع 

طبيعية وصحية.

التميز  محاولة  إلى  جاهدة  البتيلة  أغصان  سعت مؤسسة 
في هذة الصناعة فحولت التمور من مجرد قوت يومي إلى 

تحفة فنية تزين الموائد والمناسبات االجتماعية المختلفة.



أغصان البتيلة
جودة .. تميز .. لمنتجات طبيعية وصحية

ومما يجدر لفت االنتباه إليه إلى أن مؤسسة أغصان البتيلة مع حداثة 
عهدها وصغر سنها فقد سعت جاهدة لمواكبة برنامج التحول الوطني 
البعد  في   2030 رؤية  في  السعودية  العربية  المملكة  أطلقته  الذي 
السادس هو تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته 
على  فعملت  العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة  زي��ادة  خالل  من  وذلك 
توطين الوظائف بكفاءات نسائية مع الحرص على تهيئة األجواء المناسبة 
لهن ومساعدتهن على تخطي الصعوبات وإيجاد الحلول التي تكفل لهن 

االستمرار وعدم االنقطاع.

أغصان البتيلة تواكب برنامج التحول الوطني ..

0507304500

@ Albatilh
@ Albatilh
@ Albatilh



تمتع بإقامة ال تنسى في فندق

سياحة وفنادق ..  
السياحة
صناعة

ورويك الخبر 
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�ل�سرق يعد  �لأعمال و�ل�سياح يف منطقة  للم�سافرين من رجال  �لأنيق وجهة مثالية  فندق ورويك �خلرب 
فهد  �مللك  مطار  من  كيلو مرت   46 من  و�أقل  �لبحرين  مطار  من  فقط  كيلو مرت   40 بعد  على  �لأو�سط 
�لدويل. يقع هذ� �لفندق ذو �ل�خم�س جنوم يف قلب مدينة �خلرب ، على �لو�جهة �لبحرية ، على بعد 100 مرت فقط من 
كورني�س �خلرب �ل�سهري وجممع فوؤ�د �سنرت. يعد هذ� �لفندق �ملذهل �أحد �ملعامل �لبارزة يف �ملنطقة �لتجارية �لن�سطة 
باملنطقة �ل�سرقية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، كما ي�سهل على �ل�سيوف ��ستك�ساف قاعة �ل�سيف �لقريبة ومنطقة 

�خلرب �ل�سمالية و�سوق �لد�نوب ومركز �لر��سد وجممع �لظهر�ن ومعامل �سياحية �أخرى يف �ملنطقة �ملحيطة.
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فندق  عام  مدير   ، �لهمامي  ح�سن  �ل�سيد  يقول 
�أف�سل  �أح��د  وروي��ك �خل��رب، »يعد وروي��ك �خل��رب 
�لفنادق يف �ملدينة، وقد مت ت�سميمه ليمنح �سيوفه 
�مل�ستوى  عاملية  مر�فق  مع  مميزة  حياتية  جتربة 
�لفندق  مي��زج  متميزة.  وخدمات  ر�ح��ة  وو�سائل 
�ل�سيافة  ودفء  وكرم  �لدولية  �ملعايري  �أعلى  بني 
�لعربية ، نحن نقدم جمموعة من �لتجارب �لفريدة 

�لتي ل تن�سى ل�سيوفنا«.
مقرونة  خالدة  �أناقة  �خلرب  ورويك  فندق  يوفر 
بجميع و�سائل �لر�حة �حلديثة يف 154 غرفة وجناح 
د�خ��ل  و�ل�ستجمام  �ل���س��رتخ��اء  ميكنك  فندقي. 
م�ساحاتها  تبد�أ  �لتي  �لف�سيحة  و�لأجنحة  �لغرف 
59 مرًت� مربًعا و�ل�ستمتاع باإطاللة خالبة على  من 

�خلليج �لعربي. 
�ملثالية  �خللفية  �لأنيق  �لع�سري  �لديكور  يوفر 

لإقامة مريحة ب�سكل ��ستثنائي 
وجم��ه��زة مب��ر�ف��ق ر�ئ��ع��ة 

ث���ري���ة من  وجم���م���وع���ة 
ئل  �سا و

درجات  �أق�سى  لتوفري  بعناية  �ملختارة  �لر�حة 
�لأجنحة  توفر  ذل��ك،  �إل��ى  بالإ�سافة  �ل�سرتخاء. 

�لف�سيحة منطقة جلو�س منف�سلة ومكان للعمل. 
من  فئات  �ست  بني  �لختيار  لل�سيوف  وميكن 
�أماكن �لإقامة �مل�سممة لتلبية �لحتياجات �ملتنوعة 
هذه  وت�سمل  �حل��دي��ث.  �لع�سر  يف  للم�سافرين 
�سوبرييور  وغرفة  كينج،  �سوبر  غرفة  �خليار�ت: 
وجناح  �أع��م��ال،  وجناح  تنفيذية،  وغرفة  ت��و�أم، 
�لغرف  جميع  وحتتوي  وبنتهاو�س.  �مبا�سادور، 

على حمام خا�س .
و�أجنحتنا  غرفنا  »تتميز  �لهمامي:  �ل�سيد  وقال 
م�سممة  هي   ، و�لأنيق  �لهائل  بالتطور  �لف�سيحة 
كل  تخطيط  مت  لقد  عناء.  دون  �حل��و����س  لإث���ارة 

م�ساحة لتوفري �لأف�سل ل�سيوفنا«. 
توفر فيال �لبنتهاو�س يف ورويك �خلرب باإطاللتها 
البحرية، الراحة املطلقة ومنط امل�صاهري من خالل 
�إنها  مربعاً.  م��رتً�   470 قدرها  فاخرة  م�ساحة 
مثالية للعائالت و�مل�سافرين من رجال �لأعمال 
فيال  تتميز  و�لر�حة.  �لهدوء  عن  �لباحثني 
�لبنتهاو�س بثالث غرف نوم مبا يف ذلك غرفة 
حتتوي على �سرير باحلجم �مللكي و�ثنتان مع 
�أ�سّرة مزدوجة، بالإ�سافة �إلى غرفة منف�سلة 
�أو  �خلا�س  �لع�ساء  لتناول  مثالية  للجلو�س 
مناظر  على  �ل�ستيقاظ  ميكنك  هنا  للرتفيه. 
فريدة من نوعها للخليج �لعربي �أو �ل�ستمتاع 
�سرفتك.  من  �ل�سم�س  لغروب  جميل  مب�سهد 

يوجد �أي�ًسا �سرفة كبرية لال�سرت�حة.
وروي��ك  فندق  يف  �لطعام  تناول  خ��ي��ار�ت 

يف  �ل�سيوف  �ستاأخذ  �خل��رب 
م��وع��د م���ن �حل��و����س 

من  ر�ئعة  جمموعة  مع  �لنكهات  باأرقى  و�لحتفال 
طو�ل  �ملفتوح  �مللتقى  مطعم  ذلك  يف  مبا  �ملطاعم 
خمتارة  جمموعة  يقدم  �لذي  تاكي  ومطعم  �ليوم، 
�لطازجة،  �ل�سلطات  و  و�حل�ساء  �ل�سو�سي  من 
بعد  قريياً(.  )�لفتتاح  �ليطايل  با�سيليكو  ومطعم 
يف  �ل�سيجار  مع  �ل�سرتخاء  ميكنك  وجبتك،  تناول 

�أجو�ء كال�سيكية با�سرت�حة �ل�سيجار �لفاخرة.
وملحبي �حللويات يف �أي وقت من �ليوم ، يوجد 
لالجتماعات  وبالن�سبة  �لر�ئع.  بار«  »�سوكالت  �ل� 
و�ملوؤمتر�ت، توجد م�ساحات ر�ئعة يف فندق ورويك 
جميع  للفعاليات.  ومذهاًل  �أنيقاً  جوً�  توفر  �خلرب 
قاعات �لجتماعات جمهزة باأحدث �لتقنيات وتلبي 
كل مقومات �لنجاح للتجمعات مع �أجو�ء طبيعية. 
�أنيق،  زفاف  حفل  لإقامة  يخططون  �لذين  ولأولئك 
حلفالت  ر�ئًعا  مكاًنا  �لفاخرة  �لزمرد  قاعة  ُتعد 
ت�ستوعب  �أن  وميكن  �لأخرى  و�لحتفالت  �لزفاف 

ما ي�سل �إلى 150 �سيًفا.
�أي�ًسا جمموعة من �لأن�سطة  يقدم ورويك �خلرب 
�لرتفيهية من حمام �سباحة د�خلي يتم �لتحكم فيه 
حديثة  ريا�سية  �ألعاب  �سالة  �إلى  �حلر�رة  بدرجة 
�خليار  �ل�سبا  يف  �ل�سيوف  �سيجد  �سحي.  ومنتجع 
للياقتهم �ملطلقة مع جمموعة و��سعة من  �ل�سحيح 
�لعناية  وعالجات  و�لتدليك  �ل�سرتخاء  عالجات 
بالب�سرة وعالجات �لوجه. وت�سمل �لقائمة عالجات 
و�لتدليك   ، �ل�ساخن  �حلجري  �لتدليك  مثل  منع�سة 
وعالج  �ل�سخ�سيات  لكبار   VIP وحمام   ، �ل�سويدي 
ورويك بر�د�ي�س �ملميز. تتوفر �أي�ًسا �ساونا وغرفة 

وغرف للغ�سيل.ب����خ����ار وُد��������س 

 ww.warwickhotel.com/al-khobr ملعرفة �ملزيد �أو حجز  �إقامتك يف ورويك �خلرب ، �ت�سل على 966138313900+ �أو قم بزيارة
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»الفـونتين ... أيـامـنا الحلوة« 
وعد وعهد إلتزمت به الشركة

العدلوني - المدير 
التنفيذي: الفونتين 

شركة سعودية
 100 % واسمها 

الفونتين يعني 
بالعربية النافورة

�إد�رة  �حتفلت »لفونتني« �ل�سركة �ملتخ�س�سة يف   

�حلجم  متو�سطة  �ل�سياحية  �لإيو�ء  م�ساريع  وت�سغيل 
مبرور 15 عاما على تاأ�سي�سها، بكو�در من �أبناء �لوطن 
�سركة  »لفونتني«  �أن  يعتقدون  �جلميع   .. �ملخل�سني 
 ..  %  100 �سعودية  �سركة  باأنها  علما   .. عاملية  فرن�سية 
متى   .. �ل�سعودية  �ل�سركة  هذه  عن  حدثونا  �ل�سوؤ�ل:  
وكيف ن�ساأت؟ وما هي �لب�سمة �لوطنية �لتي قدمتها هذه 
بال�سوق  �لوطنية ومعرفتها  �ملن�ساأة من خالل كو�درها 

�ل�سعودية و�حتياجات �ل�سائح �ل�سعودي.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر   - �لعدلوين  حممد  �ل�ستاذ  �ف��اد 
 %  100 �سعودية  �سركة  لفونتني  �ن  لفونتني  ل�سركة 
م�ستق  وهو  �لنافورة  بالعربية  يعني  لفونتني  و��سمها 
وبد�أت  لل�سركة  �لرئي�سي  �ملركز  حيث  جدة  نافورة  من 
�لقاب�سة  منتجعات  جمموعة  يف  كقطاع  عملها  �ل�سركة 
بها  خا�س  جت��اري  ب�سجل  ��ستقلت  ثم  ه�   1417 ع��ام 
1420 ه� . وقد كان �لرتكيزمنذ �لبد�ية على �د�رة  عام 

�ملالك  وم�ساعدة  �حلجم  �ملتو�سطة  �ملن�سئات  وت�سغيل 
يف تلك �ملن�ساآت على �ل�ستثمار �لمثل يف قطاع �ل�سيافة 
خدمات  تقدمي  يف  لفونتني  ��سرت�تيجية  �عتمدت  حيث 
�سيافة �ربع جنوم لتلك �ملن�سئات وتقدمي تلك �خلدمات 
بيئة عمل حمفزة  �طار  �قت�سادية يف  با�سعار  لل�سيوف 

لل�سباب �ل�سعودي من خالل توفري فر�س د�ئمة للنمو ،

 �أهم ما مّيز روؤية �ململكة 2030 تركيزها على �ل�سباب 
للتنمية  رئي�س  كمحرك  �لتحديد  وجه  على  �ل�سعودي 
�لتي  �لأفكار  و�أن  و�ملعرفية،  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
غالبيتها  �لوطني  �لتحول  خطط  �سمن  �ململكة  تتبناها 
باعتبارهم  �ل�سباب،  ج��ر�أة  تعك�س  تقليدية  غري  �أفكار 
»لفونتني«  �ل�سعودي...  �ملجتمع  يف  �لأ�سا�س  �ملكون 
��ستطاعت  كيف   .. وطنية  وبكو�در   %  100 �سعودية 
من  �ل�سابة  �ل�سعودية  �لكو�در  على  �لعتماد  �ل�سركة 
�لفر�سة  لهم  باتاحتها  لديهم  �لثقة  وتعزيز  �جلن�سني 

سياحة وفنادق .. الفونتين في حوار -  الجزء األول 
السياحة
صناعة
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»لفونتني»  لزما  �للذين  و�لتفرد  �لتميز  ل�سناعة  �لكاملة 
على مدى خم�سة ع�سرة عاما؟

ب�سركة  �لتدريب  مدير   – �سلطان  �أحمد  �لأ�ستاذ  �أف��اد 
لفونتني – �حلقيقة �ملجربة من و�قع خربتنا �ن �ل�سباب 
�لطريق  تريه  �أن  فقط  يحتاج  طموح  �سباب  �ل�سعودي 
حيث قامت لفونتني بعمل بر�مج حتفيزية وم�سار وظيفي 
عليه  �طلقنا  برنامج  حتت  بالعمل  �ملوظف  �لتحاق  منذ 
ت�ساعدهم  �لتدريب  يعتمد  �مل�ستقبل  لقادة  )طموح(  ��سم 
�لتي  �لنتيجة  وكانت  تناف�سية  بيئة  ظل  يف  �لإب��د�ع  على 
كطاقات  نتائجهم  ظهرت  حيث  جد�  ر�ئعة  عليها  ح�سلنا 
بناءه ل تقت�سد جهد� يف �لتعلم ول جتد حرجا يف �لت�سمري 
يف  حتى  به  والتفاين  العمل  يف  والن��خ��راط  ال�صواعد  عن 
�ملنا�سبات و�لأعياد، ول �سك �ن �لفكار �لغري تقليدية �لتي 
تتبناها �ململكة �سمن خطط �لتحول �لوطني  وروؤية 2030 
كان لها �لأثر �لكبري لل�سباب �ل�سعودي يف تطوير �مل�ستوى 

�لوظيفي لهم على �لدو�م.

وعهد  وع��د  ه��ذ�  �حل��ل��وة«..  �أيامنا   ... »لفونتني   
�إلتزمت به �ل�سركة .. تقول �ل�سركة �إنها تعمل على تطويره 
و�لرب�مج  �ملر�فق  وفرت  حيث  من�ساآتها  مييز  �لذي  وهو 

و�لأجهزة �لرتفيهية �لتي متنح جميع �أفر�د �لعائلة �ملرح 
على �ختالف �أعمارهم .. ما �لذي مييز »لفونتني« حقيقة 
عن بقية �ملن�ساآت �لأخرى وما هي �لرب�مج �حلقيقة �لتي 
�ل�سعودي  �ل�سائح  لتجذب  بها  �لتفرد  �ل�سركة  ت�ستطيع 

ملر�فقها وبر�جمها؟
 يقول �ل�ستاذ حممد �لعدلوين - �ملدير �لتنفيذي ل�سركة 
يف  تكمن  لل�سركة  �لتناف�سية  �مليزة  �ن  �حلقيقة  لفونتني 
�مرين �لول تنوع �ملن�سئات بني فنادق ووحد�ت �سكنية 
مفرو�سة ومنتجعات �ما �لمر �لثاين فهو �نت�سار من�سئاتنا 
�ل�ستمتاع  لل�سو�ح  يتيح  مما  �ململكة  يف  مناطق  عدة  يف 
فيها  �ملتو�جد  �ملنطقة  باجو�ء وت�ساري�س خمتلفة ح�سب 
جلذب  نوفرها  �لتي  �لرب�مج  عن  �أما   ، لفونتني  من�سئات 
�ل�سائح فانه لدينا �لكثري من �لع�سويات �ملميزة ك� »نادي 
�ملز�يا  من  �لعديد  متنح  و�لتي  �ل��ولء«  »نادي  و  �ملرح« 

تنتهي  ل  �لت�سويقية  �أبحاثنا  �إن  كما  �خلا�سة  و�لعرو�س 
للو�سول �يل �لمتياز يف خدمة عمالءنا باأف�سل قيمة و�أعلى 

جودة.

 عملت �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لرت�ث �لوطني على 
تطوير قطاع �ليو�ء �ل�سياحي وت�سنيفه، و�سعت �إلى �أن 
تكون مر�فق �ليو�ء عن�سر� رئي�سا يف �لتجربة �ل�سياحية 
�أن�سطة تنظيم �لرحالت، و�لإر�ساد  �ملتكاملة و�لتكامل مع 
»لفونتني«  ترى  كيف  �لفعاليات...  ومنظمي  �ل�سياحي، 
يف   �لوطني  و�ل��رت�ث  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  جمهود�ت 
�لدوؤوب  و�لعمل  �لوطنية  للم�ساريع  �ملحدود  غري  دعمها 

على تطوير �ل�سياحة يف �ململكة، يف �جلو�نب كافة؟
 �أفاد �لأ�ستاذ  �أ�سرف �لزيات – مدير �لت�سغيل – ل �سك 
�أننا يف �سركة لفونتني من �ل�سركات �لتي بد�أت ن�ساطها 
�لوطني  و�لرت�ث  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  �نطالق  قبل 
مما يعني �ننا �كر من لم�س �لفرق �ليجابي لن�ساطات 
كبري  ب�سكل  �ساهمت  �لتي  بر�جمها  و  و�نظمتها  �لهيئة 
�ل�سياحي  و�لي��و�ء  �ل�سيافة  �سوق  تنظيم  يف  وو��سح 
يف  حر�ك  عمل  يف  �لكبري  �لأث��ر  لها  كان  و  خا�س  ب�سكل 
�ل�سوق �ل�سياحي باململكة وتغيري �ل�سورة �لعامة �لتي 

تقت�سر علي �ل�سياحة �لدينية فقط كذلك ��سر�رهم علي 
معايري فندقية عالية يجعلنا وغرينا من �لعاملني يف هذ� 
وتقدمي  �لتوقعات  لتخطي  م�ستمرة  مناف�سة  يف  �ملجال 

خدمات ��ستثنائية مما يخدم �ل�سيوف و�ل�سياح .

و�لآث��ار،  �ل�سياحية  �ملو�قع  من  كثري�  لديها  �ململكة   
 .. �أبناء �سعبها من كرم �ل�سيافة  �إلى ما يتميز به  �إ�سافة 
هل ذلك  يوؤهل �ململكة لأن تكون دولة �سياحية من �لطر�ز 

�لأول و�لفريد يف �لعامل. 
متكنها  �ل�سياحية  �لدولة  �إمكانيات  �ن  فيه  �سك  ل  مما   
�كت�سافها بعد و�لتي  يتم  بكر مل  �أر��س  من ذلك يف وجود 
تتجه قيادة �ململكة �يل تعزيز �ل�ستثمار بها و�لرتويج لها 
مما ي�ساعدنا لتت�سع خطة م�ساريعنا لت�سمل مناطق �كر يف 

�ململكة ملو�كبة روؤية 2030.

 أشرف الزيات – مدير 
التشغيل: نشاطات 

الهيئة وأنظمتها 
وبرامجها ساهمت في 
تنظيم سوق الضيافة 

وااليواء السياحي
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بالإجناز�ت،  حافلٍة  و�سريٍة  متو��سٍل،  ُجهد  بعد 
1994م،  تاأ�س�ست وكالة �مللحم لل�سفريات : نهاية عام 
�لكوت  بحي  �لهفوف  مدينة  يف  �لأول  فرعها  بد�أت  و 

�ملعروف يف �سوق �ملز�ر.
وقد حر�ست �إد�رة �لوكالة- منذ تاأ�سي�سها بطموحها 
وروؤيتها ور�سالتها و�أهد�فها - بر�سم �ملُ�ستقبل لتقدمي 

خدمات ذ�ت و�سوح وجودة وم�سد�قية عالية..
وعلى �إثرها ك�سبت ثقة �لعمالء د�خلياً ودولياً من 

مكاتب �سياحة و�سركات طري�ن �أُخرى..
جميع  لتقدم  �لوكالة،  تطورت  وحمده  �هلل  وبف�سل 
�خلدمات �ملتعلقة بال�سفر و�ل�سياحة و�ل�سحن �جلوي 
و�لبحري، وكذلك خدمات نقل �لركاب و�مل�سافرين من 

..و�إلى �ملطار�ت د�خل �ملدن و�لقرى و�سو�حيها
خربة عاليه متتد لأكر من 25 عاما ومبو�رد �سابة 
من  �خليار�ت  �لف  �مل�سافر  يدي  بني  ن�سع  طموحه 

�لرحالت د�خلية كانت �إقليمية �و دوليه.
�إلى  �لآن رحالتنا  يديك  بني  ن�سع  �مل�ستفيد  �أخي    
جناحنا  �سريك  لأن��ك  �ل��ع��امل؛  وم��دن  دول  خمتلف 

ومتيزنا وتفردنا �سعرً� وخدمًة..
كذلك لبد و�ن ن�سري �لى �نه وبف�سل من �هلل ودعم 
�ل�سياحة  حتولت  �هلل(  )حفظها  �لر�سيده  قيادتنا  من 
�لى �سناعة جتتذب كافة �لفئات و�ل�سر�ئح من خمتلف 
بقاع �لر�س وبحكم كون �لح�ساء عا�سمة لل�سياحة 
�لعربيه نطمح لن تكون عا�سمة للجمال ملا حتويه من 
حمورية،  و�سو�طئ  �سعبية،  و�أ�سو�ق  �أثرية،  مو�قع 
�ململكة  روؤية  تتحقق  �لتمور وم�ستقاتها.. كي  وكذلك 
لرب�مج  و�ملوجود  �ملعهود  �لدعم  طريق  عن   2030
بكو�درنا  �حلبيبة  مملكتنا  �أرج��اء  د�خ��ل  �ل�سياحة 
فروعنا  عرب  و�ملوؤهلة؛  �ل�سابة  و�ل�سعودية  �لوطنية 

�لأربعة، و�ملوزعة يف نو�حي)�أح�ساء �لتمور(.

وكالة الملحم للسفر والسياحة في حلتها 
الجديدة الحافلة باإلنجازات 

سياحة وفنادق
السياحة
صناعة

حرصت وكالة الملحم 
للسفريات منذ 

تأسيسها على رسم 
الُمستقبل لتقديم 
خدمات ذات وضوح 
وجودة ومصداقية 

عالية..

سفريات امللحم



عاماً من الخربة والريادة

تذاكر طريان 

حجز فنادق

برامج سياحية

رحالت بحرية 

شقق فندقية

 تأشريات وشحن

0135933767 almulhimtravel0539098880

25

سفريات امللحم
ALMULHIM TRAVELS



�لعدد �ل�ساد�س - �أكتوبر - نوفمرب - دي�سمرب 2020م
54



�لعدد �ل�ساد�س - �أكتوبر - نوفمرب - دي�سمرب 2020م
55
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شركة الطائف لالستثمار والسياحة »الطائف سما«

يعانق الطريق الجبل ويحتضن الجبل الطريق .. تلك 
هي قصة كرا .. عشق يمتد ألكثر من ألف عام

كان كر� ذلك �جلبل �ل�سخم حاجزً� طبيعياً بني �لقريتني 
�ملذكورتني يف �لقر�آن �لكرمي، مكة �ملكرمة و�لطائف، حتى 
ذلل عقبته �حل�سني بن �سالمة و�لى مكة يف �لعام 430 ه� 
وفتح عربه طريقاً مدرجاً مر�سوفاً باحلجارة ل ز�لت �آثار 

ذلك �لطريق باقية حتى �ليوم. 
يدي  على  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  توحيد  ومنذ 
جاللة �مللك عبد �لعزيز طيب �هلل ثر�ه �أولى قادة �ململكة 
ُجل �لهتمام خلدمة �حلرمني �ل�سريفني وت�سهيل �لو�سول 
لهما من �سق �لطرقات و�إن�ساء �ملو�نئ و�ملطار�ت وكل ما 

من �ساأنه خدمة �سيوف �لرحمن. 
عبد  بن  في�سل  �مللك  جاللة  �فتتح  1385ه�  �لعام  ففي 
�لعزيز �� رحمه �هلل �� طريق كر� كاأول طريق جبلي ُمعبد يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية. ويف عام 1422ه� �فتتح خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �� رحمه 
�لهد�  �أع��ايل  بني  يربط  �لذي  �لهد�  تلفريك  م�سروع   �� �هلل 
و�لكر عابرً� فوق طريق كر� وكان ذلك �نطالقاً مل�سروعات 

�سركة �لطائف لال�ستثمار و�ل�سياحة. 
فقد تف�سل خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن 
عبد �لعزيز– رحمه �هلل – بو�سع حجر �لأ�سا�س للمرحلة 
�لأولى من م�سروع تلفريك �لهد� ومنتجع �لُكر �لرتفيهي يف 
1421/04/22ه� ثم تف�سل -رحمه �هلل بافتتاح �مل�سروع 

يف 1422/05/22ه�، كما ت�سرفت �ل�سركة با�ستقبال خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز حفظه �هلل 
 / 22 �ل�سياحي يف  �ل�سفر و�ل�ستثمار  بجناحها يف ملتقى 

4 / 1432ه�.
و�ل�سياحة  لال�ستثمار  �لطائف  �سركة  حظيت  وق��د 
تاأ�سي�سها  منذ  �حلكيمة  �لقيادة  من  �لكرمية  بالرعاية 
يف  �لأول���ى  �مل�ساهمة  �ل�سركة  كونها  2000م.  ع��ام  يف 
�ل�سركة  م�ساهمي  قائمة  ت�سم  حيث  �لطائف.  حمافظة 
عدد من �ل�سناديق �حلكومية و�ل�سركات �لكربى وبع�س 

�ل�سخ�سيات �لعامة وكبار رجال �لأعمال يف �ململكة. 
مبحافظة  �ل�سياحية  �لتنمية  يف  �ل�سركة  �ساهمت 
�لطائف  يف  �سياحي  م�سروع  �أكرب  �أن�ساأت  حيث  �لطائف، 
على م�ساحة تزيد من مليوين مرت مربع، ي�سم منتجع �أعايل 

�لهد� ومنتجع �لكر �لرتفيهي. ويربط بينهما �لتلفريك. 

منتجع أعالي الهدا:
�لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل�����س��روع  ي��ح��وي 
�ملكرمة  مكة  بني  �جلغر�يف  مبوقعة  ويتميز  و�ل�سياحية. 
على  يحتوي  فندقاً  �لهد�  �أع��ايل  منتجع  ي�سم  و�لطائف. 

�مللكية  �لجنحة  �لى  �إ�سافة  وغرفة،  جناح  وحدة   160

ومو�قف  و�ملطاعم  و�ملنا�سبات  �لجتماعات  وقاعات 
�ل�سركات  �ح��دى  قبل  من  ��ستثماره  ومت  �ل�سيار�ت، 
مبنى  �ملنتجع  ي�سم  كما  �لهد�،  رماد�  با�سم  �ل�ستثمارية 
و�ملقاهي  �لنتظار  و�سالت  للتلفريك  �لعلوية  �ملحطة 
و�ملتاجر �إ�سافة �لى �مل�سجد ومو�قف �ل�سيار�ت و�ملر�فق 

�مل�ساندة.

التلفريك:
عندما تذكر �لطائف، يتبادر �لى �لذهن �لتلفريك وكاأنه 
على  �لأطول  �لهد�  تلفريك  يعد  �لطائف.  تاريخ  من  جزء 
م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط، ويربط بني منتجع �أعايل �لهد� 
بطاقة  ويعمل  كم.   4.2 بطول  �لرتفيهي  �لكر  ومنتجع 

��ستيعابية تقدر ب� 2000 �سخ�س يف �ل�ساعة.

منتجع الكر الترفيهي
�ل���زو�ر  ك��ب��ار  حم��ط��ات  �أه���م  �أح���د  ك��ان  �إن�سائه  منذ 
معماري  طر�ز  من  به  يتميز  ملا  �ملنطقة،  يف  و�ل�سيوف 
فريد ومر�فق متعددة ووجود �ملحطة �ل�سفلية للتلفريك. 
�لزو�ر �ساعات م�سوقة، فعند  وبرتكيبة متناغمة يق�سي 
بو�بة حتكي  �لتاريخ يف  عند  نف�سه  �لز�ئر  يجد  �لو�سول 
و�لحتياجات  �لأجد�د  تاريخ  بني  لرتبط  �ُسكلت  نف�سها، 
تدفع  �لتي  �لطريق  ج��ادة  مع  تنا�سق  يف  �ملعا�سرة، 
�لعائالت  منطقة  �كت�ساف  نحو  ُقدماً  باملُ�سي  �ل��زو�ر 
�ل�ستمتاع  من  حالة  يف  و�لعائالت  �ل�سن  �سغار  فيدخل 

بهو�ء عليل و�لعاب حمفزة للكبار قبل �ل�سغار .وتندمج 
يف  ت�سارك  عندما  �لإثارة  من  ُمفعم  بجٍو  باأكملها  �لعائلة 
ِليبدو�  كبارهم  فيه  �ل�سغار  يتحدى  لل�سيار�ت  �سباق 
ممار�سة  يف  جلياً  �حلما�س  ويظهر  �ملكت�سبة،  مهار�تهم 
ُت��ربز  فهي   ، �لليزر  وم��ط��ارد�ت  �لأل���و�ن  ق��ذ�ئ��ف  لعبة 
و�جلماعي.  �لفردي  و�لتخطيط  �ل�سرت�تيجية  �ملهار�ت 
�إلى  �لزو�ر  �جلادة  وتاأخذ  ي�ستهويه.  مبا  فرد  كل  لينعم 
�لعربات �ل�سريعة للقيام بتجربة �لقيادة �ملثرية للعربات 
�ل�سريعة. وينفرد �ملنتجع يف �جلزء �ل�سمايل منه مبنطقة 
�لألعاب �ملائية و�لتي ت�سم جمموعة متفردة من �لألعاب 
م�ستخدميها،  لدى  و�ل�سجاعة  �لإقد�م  روح  ُتنمي  �ملائية 

ويكتظ �لزو�ر عليها كم�ستخدمني �أو متابعني

بساط الريح:
يبلغ  والتي  اخلطوط  عدد  ناحية  من  عاملياً  الأول  هو 
من  خمتلفة  مراحل  ثالث  اإلى  وينق�صم  خطوط   5 عددها 
يف  لي�سل  �مليل  ودرج��ة  �لو�سول  و�سرعة  �مل�سافة  طول 
 ٤٥ 1479 م مبتو�سط �سرعه تزيد عن  �إلى  جممل �مل�سافة 
كم ليكون �لأكر متعه ومغامرة بجانب �ملناظر �لطبيعية 

�خلالبة �لتي ت�ستهر بها جبال �ملنطقة.
�ل�سركة  �أع���ادت   2030 �ململكة  روؤي��ة  مع  ومتا�سياً 
�سياغة روؤيتها باأن تتحول �إلى مظلة ��ستثمارية مل�ساريع 
هيكلة  باإعادة  �ل�سدد  هذ�  يف  وقامت  �لكربى  �لتطوير 
كاملة لكافة قطاعاتها بتطوير قطاعاتها �لت�سغيلية لتتبنى 
�لتوجه �ل�سرت�تيجي و�ل�ستثماري يف م�ساريع �لتطوير 

�لكربى مبحافظة �لطائف ومناطق �ململكة �لخرى.
حيث مت �لبدء يف �لعمل على تطوير م�سروع )�لطائف 
�سما( ليكون �لوجهة �لأولى و�سيتم من خالل هذه �خلطة 
 500 �لى  �لهد�  �أع��ايل  ملنتجع  �ل�ستيعابية  �لطاقة  رفع 
 160 تبلغ  �لتي  �حلالية  طاقته  من  بدل  �سكنية  وح��دة 
متكاملة  منظومة  تطوير  �ل��ى  �إ�سافة  �سكنية،  وح��دة 
و�ملتاجر  و�خلدمية  �لرتفيهية  و�خلدمات  �ملر�فق  من 

و�ملطاعم.
كما �سيتم ��ستكمال تطوير مر�فق منتجع �لكر �لرتفيهي 
من  بدل  ز�ئ��ر   10.000 �لى  �ل�ستيعابية  طاقته  لت�سل 
�ملتفردة،  �جلذب  عنا�سر  وزي��ادة  يومياً،  ز�ئر   5.000

حالياً  �لعمل  ويجري  �لفئات.  جميع  رغبات  تلبي  و�لتي 
كر�،  طريق  ��سرت�حات  تطوير  �أع��م��ال  ��ستكمال  على 

وتطوير درب كر� �لثري .
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منتجع الكر الترفيهي
منذ إنشائه كان أحد 

أهم محطات كبار 
الزوار والضيوف في 

المنطقة، لما يتميز به 
من طراز معماري فريد

بساط الريح هو األول 
 من ناحية 

ً
عالميا

عدد الخطوط والتي 
يبلغ عددها 5 خطوط 

وينقسم إلى ثالث 
مراحل مختلفة







سوفيتل الزالق البحرين تاالسا سي وسبا 
يتصدر الفخامة والرقي

فنادق سياحية - سوفتيل الزالق - البحرين
السياحة
صناعة

املميزة  ال�صياحية  الأماكن  من  بالعديد  حماط  املنتج 
جر�فيتي  ونفق  �لدولية  �لبحرين  حلبة  ت�سمل  و�لتي 
�ملفقودة  ديلمون  جنة  حديقة  �حل��ر،  للقفز  �لهو�ئي 
 262 على  يحتوي  �لفندق  �لعرين.  وحممية  �ملائية 
�لتكنولوجيات  �أحدث  على  حتوز  فخمة  و�أجنحة  غرف 
وبلكونة خا�سة. �أجنحة �لأوبري� �ل�ستة مت تزينها جميعاً 
بديكورها �خلا�س وتوفر بركة �سباحة خا�سة ل�سيوفها. 
متوفرة  فخم  وهندي  تركي  جناح  ت�سمل  �لأجنحة  هذه 

جلميع �ل�سيوف.
على  �إطاللة  �أف�سل  على  يح�سى  �مليليزيوم  ن��ادي 
يف  �ملقيمني  �ل�سيوف  جلميع  ويتوفر  �لعربي  �خلليج 
ميكنهم  �ل�سيوف  �لفخمة.  �لكلوب  وغ��رف  �لأجنحة 
�لر�ئعة و�لتي توفر �لعديد  �لإ�سرتخاء يف هذه �مل�ساحة 
�لأع��م��ال  ورج���ال  لل�سيوف  �حل�سرية  �خل��دم��ات  م��ن 

�لطابق  يف  غرفة   32 مع  تكتمل  �لردهة  هذ�  �مل�سافرين. 
�أوب��ري�،  �أجنحة  و6  بر�ستيج،  جناح  و21  �لتنفيذي، 
بدقة وتوفر  بالكامل  تزيينها  و�لتي مت  �مللكي،  و�جلناح 
�لبحرين  �سوفيتل  فندق  �ل�سخ�سي.  �خل���ادم  خدمة 
يف  �لوحيد  و�سبا  �سي  تال�سا  مركز  على  �ي�ساً  يحتوي 
مبياه  ح�سرية  عالجات  يوفر  و�ل��ذي  �ل�سرق  منطقة 
يوفر  �لطابقني  ذو  �ملميز  �ل�سحي  �ملركز  هذ�  �لبحر. 
من  و�لعديد  ون�سائي  رجايل  و�سالون  للعالج  غرفة   14

�ملن�ساآت لأع�ساء �لنادي و�ل�سيوف �ملقيمني.
�لبدنية  �للياقة  تقنيات  �أح��دث  يوفر  لب��الج  ن��ادي 
�ملوؤمتر�ت  غرف  بخار.  وغرفة  �ساونا  �إل��ى  بالإ�سافة 
�حلديثة تلبي �حتياجات زو�ر �لأعمال و�ل�سركات، بينما 
لديهم  �لذين  لل�سيوف  فريدة  خدمة  �لأطفال  نادي  يقدم 
�أطفال. ميكن ترك �لأطفال لق�ساء بع�س �لوقت يف منطقة 
�لفيديو  و�ألعاب  كمبيوتر  �أجهزة  مع  لالأطفال  منا�سبة 
بوجبة  ت�ستمتعون  بينما  �ملمتعة،  �لن�سطة  من  و�لعديد 
لذيذة يف �أي من مطاعم �سوفيتل �حلائزة على �لعديد من 

�جلو�ئز �ملرموقة.
�و  �سر�يا  من  �لعاملية  �لأك��الت  �أ�سهى  تناول  ميكنكم 
مطعم  لكم  ف�سيوفر  �لأ�سيلة  و�لبيتز�  �لبا�ستا  �ردمت  �ن 
فياما �لعديد من �لأكالت �لإيطالية �للذيذة. مطعم ريفاج 
�سيوفر لكم �أ�سهى �لأكالت �لهندية يف خالل �إقامتكم و�لتي 

مع موقعه المميز على شواطئ الزالق، يوفر فندق سوفيتل الزالق البحرين تاالسا سي وسبا لمقيميه 
فرصة األستمتاع بمناظر خالبة مطلة على الخليج العربي. المزيج مابين الديكور الفرنسي والعربي سيوفر 

لجميع الضيوف تجربة فخمة مميزة بعيدة عن ضوضاء المدينة.
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�لفرن�سي  مطعمنا  �جلميلة.  �سرفته  يف  �و  �ملطعم  د�خل  يف  تناولها  باإمكانكم 
�حلائز على �لعديد من �جلو�ئز، لمري، �سيوفر لكم فر�سة �لإ�ستمتاع باأ�سهى 
�لأكالت �لبحرية مع �إطاللة ر�ئعة بالقرب من �لبحر. �ل�سيوف باإمكانهم �ي�سا 
�ل�سرتخاء يف �ي من �لردهات، تبا�س �سيوفر لكم ولأ�سدقائكم �أ�سهى �لوجبات 
باأ�سهى  �لأ�ستمتاع  فر�سة  لكم  �سيوفر  لوجن  ولوبي  و�مل�سروبات  �خلفيفة 
�أم�سيات  لكم  �سيوفر  بار  وعنرب  و�ل�ساخنة  �لباردة  و�مل�سروبات  �حللويات 
فر�سة  لكم  �سيوفر  �لبحرين  �سوفيتل  فندق  �أحبائكم.  مع  ولتن�سى  ر�ئعة 

�لأ�ستمتاع بكل هذ� يف جتربة مميزة بعيد�أ عن �سو�ساء �ملدينة.

ب�  �لإت�سال  يرجى  �ملعلومات،  من  �ملزيد  على  وللح�سول  للحجز 
.17636363

�لتي  �لوحيدة  �لفاخرة  �لفرن�سية  �لتجارية  �لعالمة  هي  �سوفيتيل 
با  تقري ً دول��ة   40 يف  عنو�ن   120 ولها  ق��ار�ت  خم�س  يف  تتو�جد 
�سوفيتل جتربة  فنادق ومنتجعات  توفر  30،000 غرفة«  من  »�أكر 
�جلمال  وي��ق��درون  يتوقعون  �ل��ذي��ن  �ل�سيوف  جلميع  معا�سرة 
و�جلودة و�لتميز. �سو�ء كانت تقع يف قلب �أكرب �ملدن مثل باري�س، �أو 
لندن، �أو نيويورك، �أو �سنغهاي، �أو بكني، �أو تقع بالقرب من �ملناظر 
�أو  �لفرن�سية،  بولينيزيا  �أو  م�سر،  �أو  �ملغرب،  يف  �لريفية  �لطبيعية 
تايالند، تقدم كل من فنادق ومنتجعات �سوفيتل جتربة حقيقية لفن 

�حلياة بالطريقة �لفرن�سية.

www.sofitel.com/6722 أكت�سفو� �سوفيتل عرب زيارة�
�كت�سفو� برنامج �لولء �جلديد من جمموعة �أكور عرب زيارة

www.all.accor.com 
ق�سم �ملبيعات رقم �لهاتف 17636363 +973 

H6722@sofitel.com :بريج �إلكرتوين

قدرها  �سا�سعة  م�ساحة  على  و�سبا  �سي  تال�سا  �لبحرين  �ل��زلق  �سوفيتل  فندق  ميتد 
63،167 مرت مربع على �صواطئ الزلق اجلميلة مع رمالها البي�صاء. يحاط الفندق مبياه 

زرقاء �سافية وي�سم مركز تال�سا �سي و�سبا �لوحيد يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط. �لفندق يقع 
�لدولية  �لبحرين  �ل�سياحية �ملميزة و�لتي ت�سمل حلبة  �لأماكن  �لعديد من  بالقرب من من 
ونفق جر�فيتي �لهو�ئي للقفز �حلر، حديقة جنة ديلمون �ملفقودة �ملائية وحممية �لعرين. 
�لتكنولوجيات وبلكونة  �أحدث  262 غرف و�أجنحة فخمة حتوز على  �لفندق يحتوي على 
خا�سة. ت�سمل هذه �لغرف و21 جناح بر�ستيج، و6 �أجنحة �أوبري�، كل منها يحتوي على 

ديكور خا�س وخمتلف وبركة �سباحة خا�سة.
�أ�سهى �لأكالت �لعاملية من �سر�يا �و �ن �ردمت �لبا�ستا و�لبيتز� �لأ�سيلة  ميكنكم تناول 
لكم  �سيوفر  ريفاج  مطعم  �للذيذة.  �لإيطالية  �لأكالت  من  �لعديد  فياما  مطعم  لكم  ف�سيوفر 
�أ�سهى �لأكالت �لهندية يف خالل �إقامتكم و�لتي باإمكانكم تناولها يف د�خل �ملطعم �و يف �سرفته 
فر�سة  لكم  �سيوفر  لمري،  �جلو�ئز،  من  �لعديد  على  �حلائز  �لفرن�سي  مطعمنا  �جلميلة. 
�لإ�ستمتاع باأ�سهى �لأكالت �لبحرية مع �إطاللة ر�ئعة بالقرب من �لبحر. �ل�سيوف باإمكانهم 
�ي�سا �ل�سرتخاء يف �ي من �لردهات، تبا�س �سيوفر لكم ولأ�سدقائكم �أ�سهى �لوجبات �خلفيفة 
و�مل�سروبات  �حللويات  باأ�سهى  �لأ�ستمتاع  فر�سة  لكم  �سيوفر  لوجن  ولوبي  و�مل�سروبات 
فندق  �أحبائكم.  مع  ولتن�سى  ر�ئعة  �أم�سيات  لكم  �سيوفر  بار  وعنرب  و�ل�ساخنة  �لباردة 
�سوفيتل �لبحرين �سيوفر لكم فر�سة �لأ�ستمتاع بكل هذ� يف جتربة مميزة بعيد�أ عن �سو�ساء 

�ملدينة.
من �إجتماع جمل�س �إد�رة �إلى موؤمتر ل 1200 �سخ�س يف قاعة �لنخيل يوفر فندق �سوفيتل 
�لبحرين قاعات �إجتماع ومر�فق تنا�سب جميع �إحتياجاتك، كما متثل جزيرة �سويف �خلا�سة 
موقع منا�سب للت�سوير، وحفالت �لإ�ستقبال، �أو �ي فعاليات �أخرى. يتكلف �ملوظفني بالفندق 
بت�سميمات خم�س�سة لفعاليتك بالإ�سافة �إلى توفري مر�فق �سمعية وب�سرية عالية �لتقنية، 
وخدمات تقدمي �لطعام، وخدمات �لإنرتنت �لال�سلكية، وباقات ح�سرية، و�أن�سطة ترفيهية 
للنزلء. وقد قمنا با�ست�سافة �لعديد من حفالت �لزفاف �مللكية بديكور�ت خمتلفة وح�سب 
�لطلب. يعد موقع هذ� �لفندق �أحد �أبرز مر�فق �لإجتماعات بالبحرين ويتميز مبوقعه على 

�ساطئ �لزلق �لر�ئع، بكونه على بعد 30 دقيقة فقط من مطار �لبحرين.

�لعدد �ل�ساد�س - �أكتوبر - نوفمرب - دي�سمرب 2020م
61



طر�بل�سية  �أ���س��رة  م��ن  ُع��م��ر  ول��د 
من  تخرج  مثقفة.  و  متعلمة  عريقة 
   A.U.B بريوت  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
ليكمل  �لبعثة  ي�ستحق  جعله  مم��ا   ،
در��سته �لعليا يف �أمريكا و ح�سل على 
على  يعتمد  مل  هناك.  من  �ملاج�ستري 
ثروة و�لده و بنى نف�سه بنف�سه، ذهب 
�سركات  مع  هناك  عمل  و  فرن�سا  �إل��ى 
�لعربية  �ململكة  �إل��ى  قدم  ثم  متعددة 
�سيدنا  مقام  م�سروع  يف  �ل�سعودية 
�ملقام  ُبني  حيث  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم 
�خلال�س  �لذهب  من  �لآن  ن��ر�ه  �ل��ذي 
�مل�ساريع  تو�لت  هكذ�  و  �لكري�ستال  و 
�ل�ساند�س  �لرمال  فندق  �أ�س�س  حتى 
بنكهة لبنانية �سرفه و بكل فخر ، فُعمر 

هو من �ساعد 80 % من �للبنانني للقدوم 
�سند  ك��ان  و  بها  �لعمل  و  �ململكة  �إل��ى 
لأي لبناين يعاين من م�سكلة �و مع�سلة 
�لأمريكية  للجامعة  �لتربع  د�ئم  كان   .
�للبنانية  �ل�سفارة  كذلك  و  ب��ريوت  يف 
�لريا�س  �إلى  �ل�سفار�ت  تنقل  �ن  قبل 
على  ح�سل  �للبنانية.  �لقن�سلية  ثم  و 
�مللك  عهد  يف  �ل�سعودية  �جلن�سية 
في�سل رحمه �هلل و كان من �ملميزين يف 

تعامله مع �لأ�سرة �ملالكة جميعاً .
�لعامل  يف  قلب  �أطيب  �ساحب  كان 
مل ُيّرد �سائال طرق بابه من �أي جن�سيه 
من  و  يعطي  من  يعلم  يكن  مل   ، كانت 
 . تعالى  و  �سبحانه  �هلل  �ل  ي��در���س 
�ن�ساأ عدة �سركات منها �سركة ما ور�ء 
يف  كما  �أخالقه  يف  جميل  .ك��ان  �لبحار 
ُخلقه رحمه �هلل و تغمده بو�فر رحمته 
بال  �لأع��ل��ى  بالفردو�س  ب��ه  جمعنا  و 

ح�ساب و ل �سابق عذ�ب .
و�سلى �هلل على �سيدنا حممد و على 

�آله و �سحبه و �سلم .

 من التطور واإلزدهار
ً
على مدار أربعون عاما

فندق الرمال .. مساهمة دائمة في إبراز 
الواجهة السياحية لمدينة جدة

�لناب�س  جدة  قلب  من  بقربه  �لرمال  فندق  يتميز 
�لفريد  وموقعة  جدة  �أحياء  �أرق��ى  �لأندل�س  بحي 
�لتجارية  �ملجمعات  من  وقربه  �لتحلية  ب�سارع 
و�ملاركات �لعاملية، حيث �أن �ملنطقة تتميز بجمالها، 

وعر�قة جدة عرو�س �لبحر �لأحمر. 
جدة  بح�سارة  �لعتيق  �ل��ف��ن��دق  ت��اري��خ  ميتد 
ج��دة،  لتجار  ملتقى  �لفندق  �أن  حيث  وتاريخها 

�أنحاء  بجميع  و�لإع��الم��ي��ني  �ل�سخ�سيات،  كبار 
من  حافل  بتاريخ  �ل��رم��ال  فندق  يت�سف  �ململكة. 
ودو�م  �ملتميزة،  �لر�قية  و�خلدمات  �لهدوء  حيث 
جدة  ملدينة  �ل�سياحية  �لو�جهة  �إبر�ز  يف  �مل�ساهمة 
يف  و�لإزده���ار  �لتطور  من  عاماً  �أربعون  م��د�ر  على 
لتحقيق  �ل�سياحي  �لتطور  لتو�كب  �لأخرية  �لأونه 
�لعربية  باململكة   2030 روؤي��ة  تطبيق  عنا�سر  �أهم 

�ل�سعودية. 
غرفة   220 م��ن  يتكون  �ل��رم��ال  فندق  �أن  حيث 
فندقية وم�سبح وتر�ث على �مل�سبح و�ملطعم �للبناين 
�لفرن�سي  ب��ول  ومطعم  �ل��رم��ال«،  »مطعم  �ل�سهري 
ومطعم بانيهانا �لياباين، ويغلب على �لفندق �لطابع 
�ل�  تتجاوز  مب�ساحة  �لأول��ى  �لدرجة  من  �ل�سياحي 

10.000 مرت مربع. 

كان صاحب أطيب 
قلب في العالم 

لم ُيّرد سائال 
طرق بابه من أي 

جنسية كان
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سياحة وفنادق
السياحة
صناعة



فنـدق الرمـال
 من التطور واإلزدهار

ً
40عاما

الفندق العتيق - التاريخ العريق

+966 12 669 4000+966 12 669 2020
Info@sandsjeddah.com reception@sandshotel.net

 يتميز بقربه من قلب جدة النابض »حي األندلس« وموقعه الفريد بشارع التحلية

220 غرفة فندقية 
مسبح

المطعم اللبناني الشهير  
»مطعم الرمال«

مطعم بانيهانا اليابانيمطعم بول الفرنسي
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تقع عيادة �لدكتور �إبر�هيم جا�سم يف �مل�سو�ك لطب �لأ�سنان يف �لدرعية.

الخدمات التي تقدمها العيادة:
جماناً،  �لعالج  تكاليف  دفع  على  �لقادرة  غري  �لإن�سانية  �حلالت  معاجلة   -

ود�ئما ما �ساركت �لعيادة يف �لفعاليات �لإجتماعية ومنها:

وتقدمي  �لتعليم  وموؤ�س�سات  للمد�ر�س  توعوية  دوري��ة  بزيار�ت  �لقيام   -
�لن�سائح للطالب، وكذلك �لقيام بفعاليات وم�سابقات للطالب.

أولويات العيادة:
- تقدمي �خلدمات �لعالجية ب�سكل دقيق وي�سمل ذلك تو�سيح �خلطة �لعالجية 

عيادة الدكتور إبراهيم جاسم
السياحة
صناعة

شاركت في فعاليات موسم الدرعية 2019 .. عيادة د. إبراهيم الجاسم

تقدم الخدمة العالجية مجانا لكل حالة إنسانية 
غير قادرة على دفع التكاليف

66
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وحتديد  �لعالج  يف  خطوة  باأي  �لبدء  قبل  للمر�سى 
�ملو�عيد م�سبقا.

و�لزيار�ت  �لدورية  �ملر�قبة  �لعيادة  توفر  كما   -
نهاية  تاريخ  من  �أ�سهر  �ستة  كل  للمر�سى  �ملجانية 

�لعالج.
- تقوم �لعيادة بتقدمي �خلدمة �لعالجية جمانا لكل 
حالة �إن�سانية غري قادرة على دفع �لتكاليف، وخا�سة 

حالت �ملر�سى ذوي �لحتياجات �خلا�سة.
- توفر �لعيادة خ�سومات خا�سة ت�سل �إلى 50 % 

لالإخوة �ملر�بطني يف �حلد �جلنوبي.
�لدرعية  مو�سم  فعاليات  يف  �لعيادة  �ساركت   -
 %  50 �إلى  و�سلت  خ�سومات  بتقدمي  وقامت   ،2019

لزو�ر �ملو�سم. 

القيام بزيارات 
دورية توعوية 

للمدارس 
ومؤسسات 

التعليم وتقديم 
النصائح للطالب

معالجة 
الحاالت 

اإلنسانية غير 
القادرة على 
دفع تكاليف 

العالج مجانا

تقديم الخدمات 
العالجية بشكل 

دقيق ويشمل 
ذلك توضيح 

الخطة العالجية 
للمرضى

عيادة د. إبراهيم جاسم
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زراعة األسنان

إبتسامةهوليود

تقويم األسنان

تركيبات الزريكون

توريد اللثة

الرياض مخرج 1 طريق الملك خالد 
مقابل مكتبة جرير

1

3

4

2

5

تبدأ من 1800

تبدأ من 7000

تبدأ من 3000

تبدأ من 500

999

- �ملدير �لطبي للم�سو�ك لطب �لأ�سنان.
- خريج �جلامعات �ل�سورية.

طب  يف  بكالوريو�س  �سهادة  على  حائز   -
وجر�حة �لفم و�لأ�سنان.

- حائز على �سهادة يف زر�عة �لأ�سنان من 
مركز درة �آر�م.

لطب  �ل�����س��ع��ودي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  ع�سو   -
�لأ�سنان.

الدكتور إبراهيم جاسم:

dr.Ibrahim.Jassem

0533553154

ibrahim- jasim
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تداعيات كورونا على القطاع السياحي
�سببه  ملا  ذلك،  تعدى  �أنه  بل  بالب�سرية  فتك  وباء  جمرد  تكن  مل  كورونا  جائحة 
�لدول تعمل جاهدة على كبح جماح هذ�  من خوف ورهبة وذعر، جعلت كثري� من 
�ملر�س، خ�سو�سا �أنه مل يكت�سف له عالج حتى �لآن، لذلك كانت �أكر �خليار�ت لدى 
تلك �لدول هي منع و�إيقاف حركة �لطري�ن و�إغالق �حلدود،  �سعيا منها ملنع �إنت�سارة 

و�سمان �لأمن �ل�سحي ملو�طني تلك �لدول.
لكن �لأمر لي�س بال�سهل حيث �نعك�س ذلك �سلًبا على �لإقت�ساد �لعاملي بكل قطاعاته،  

فقد كلف تلك �لدول خ�سائر فادحة مل تكن يف �حل�سبان.
  وكما هو متوقع فاإن قطاع �ل�سياحة و�ل�سفر، كان �أكر ت�سرًر� بني باقي �لقطاعات 

�لقت�سادية، نتيجًة لإغالق �حلدود و�ملنافذ مما �سبب ركود �لقت�ساد �لعاملي.
�زدهرت  �ل�سفر  ومنع  �لعاملي  �لإنغالق  هذ�  �إيجابيات  ومن  �لخر  �جلانب  ومن 
�ململكة،  خارج  �ل�سفر  �عتاد  ملن  قوية  فر�سة  وكانت  للمملكة،  �لد�خلية  �ل�سياحة 
��ستك�ساف كنوز وجمال وطننا �لغايل،  لذ� جند �أنه بامكاننا �لعمل على ��ستغالل هذه 
اجلائحة وال�صتفادة من �صياحتنا الداخلية، يف ظل توقف الن�صاط ال�صياحي العاملي 

ولأجل غري و��سح.
ومن �أولويات �لعمل على ذلك هو توفري �لأماكن �ل�سياحية، وتهيئتها وفق �سو�بط 
تفعيل  ثم  ومن  �لفريو�س،  �إنت�سار  دون  �حليلولة  ت�سمن  �إح��رت�زي��ة،  و�إج���ر�ء�ت 

�لأن�سطة �ل�سياحية �جلاذبة و�لهادفة.
وملا حتويه مملكتنا من تنوع بيئي، جند �لأماكن �لطبيعية و�ملرتفعات �ل�ساهقة 
و�ملناظر �خلالبة، و�لتي ت�ساهي يف جمالها �ماكن �سياحية عاملية، لذلك يجب �لعمل 
لفئة  وجاذبة  مهمة  ريا�سة  وهي  �ل�سر�عية،  باملظالت  �لقفز  ريا�سة  تفعيل  على 
من  حالة  خللق  وتعقيمها  و�ملنتجعات،  �لفنادق  نظافة  على  �لعمل  كذلك  �ل�سباب، 

�لطماأنينة و�لهدوء �لنف�سي، لدى �لز�ئر  و�بعاد �ملخاوف عنه من هذ� �ملر�س.
و�لأماكن  �ملتاحف  خالل  من  و�لرت�ثي،  �لثقايف  �جلانب  تن�سيط  على  �لعمل  كذلك 
�لثقايف  �لإرث  هذ�  عن  معلوماته،  و�إث��ر�ء  باملا�سي  ذهنيا  �لز�ئر  ورب��ط  �لأثرية، 

و�لتاريخي.
من  �لبحار  هذه  ومامتتلكه  �لبحرية،  �ل�سياحة  هي  �ل�سياحية  �جلو�نب  �أهم  ومن 
�أ�سر�ر وجماليات، و�إ�ستغالل �ل�سو�طئ �ل�ساحلية و�لريا�سات �لبحرية يف خلق جو 

ترفيهي �سيق.
و�أخرًي� فاإن �ملقومات و�خليار�ت كثرية وهلل �حلمد و�ملنه، وهذ� ماجعلنا نعي�س 
�ل�سياحية يف  �لوجهات  �هم  من  �ململكة  ي�ساهم يف جعل  و�لذي  �لبيئي  �لتنوع  جمال 

�لعامل.

مقال
السياحة
صناعة

المشرف العام على فريق 
الحماية المدنية إلدارة الكوارث 
واالزمات للدفاع المدني

غادة بنت فهد آل سعود 

حة
سيا
صناعةال
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عضو الجمعية السعودية 
لالقتصاد

نجاح السياحة الداخلية في أزمة كورونا
توقفت  حيث  �ل�سياحة  قطاع  مقدمتها  وفى  �لعامل،  يف  �لقت�سادية  �لأن�سطة  خمتلف  كورونا  فريو�س  هدد 
�لرحالت ، و�أغلقت �لدول �أبو�بها �أمام �لزو�ر؛ خوفاً على مو�طنيها، وبح�سب منظمة �ل�سياحة �لعاملية �لتابعة 
لالأمم املتحدة فقد تكبد الن�صاط خ�صائر فادحة مل تتكرر منذ �صبعني عاماً، الأمر الذي بات تاأثريه وا�صحاً وجلياً 

على �لدول �لتي ت�سكل �ل�سياحة موردً� �قت�سادياً رئي�ساً لديها
مل تفتح �ململكة �سماءها للرحالت �خلارجية بعد، �لأمر �لذى يرتقبه عديد من �لدول كون �ل�سائح �ل�سعودى 
يعد �أحد �أكر �ملنفقني على �ل�سياحة �خلارجية ، ولكن فى ظل �لإجر�ء�ت �جلديدة �لتى فر�ستها �أزمة كورونا 
فبادرت   ، لل�سياحة   �ل�سعودية  �لهيئة  ��ست�سعرته  �لذى  �لمر   ، �ستتغري حتما  �ل�سعودى  �ل�سائح  فاإن وجهة 
باإعد�د خطط جذب �ل�سائح حمليا ، وفى هذ� �لإطار �أطلقت  �لهيئة مو�سم �سيف �ل�سعودية حتت �سعار »تنف�س 
روح �ل�سعودية« لل�سياحة، و�لذى ي�ستمر حتى30 �سبتمرب  باجر�ء�ت �حرت�زية م�سددة، �أقرها مركز »وقاية« 

�لتابع لوز�رة �ل�سحة، ت�سمن �لرتفيه و�ل�سالمة يف مو�قع �سياحية م�سجلة عاملياً.
تعّرف  �لزمان،  عرب  برحلة  تكون  ما  �أ�سبه  جنوبها،  �إلى  �ململكة  �سمال  من  ماتعة  رحلة  �لربنامج  وير�سم 

�مل�سافر ب�سحر و�أ�سر�ر �لطبيعة �ل�سعودية، و�لعمق �لتاريخي و�حل�ساري للمنطقة.
 لي�ستمتع من خاللها �أفر�د �لعائلة كافة، وكذلك �لأفر�د و�ملجموعات، باكت�ساف �لطبيعة �ل�ساحرة، و�لتنوع 

�ملناخي، و�لعمق �لتاريخي، و�لثقافة �ل�سعودية �لأ�سيلة يف ع�سر وجهات �سياحية.وفق �سحيفة«�لريا�س«.
وي�سهم �إطالق �ملو�سم يف هذ� �لوقت حتديدً� يف تعزيز �جلهود �لر�مية �إلى �إنعا�س �لقطاع �ل�سياحي �لأكر 

تاأثر� من تد�عيات �أزمة كورونا«.
وي�ستاأنف �لقطاع �ل�سياحي ن�ساطه من جديد بروح متجددة و�آمال كبرية للم�سي قدماً وبخطى مت�سارعة 
لتحقيق تطلعات �لقطاع �ملتناغمة مع طموحات روؤية 2030 ، �ل�ساعية �إلى �لإ�سهام يف تنويع قاعدة �لقت�ساد 

�لوطني، وجذب �ل�ستثمار�ت ، وزيادة م�سادر �لدخل ، وتوفري فر�س �لعمل للمو�طنني«.
وتتوزع الوجهات ال�صياحية ل�صيف مو�صم ال�صعودية حول اململكة لتغطي معظم نقاط اجلذب ال�صياحي، يف 
تنوع هائل لالأن�سطة و�لفعاليات �لتي تتو�فق مع طبيعة وطق�س �ملكان، فمن »مدينة تبوك« يف �أق�سى �ل�سمال 
�ل�ساحرة  بال�سو�طئ  �ل�سخرية، مرورً�  �لت�سكيالت  �لرملية وعجائب  �لأودية �خل�سبة و�ملناطق  �لتي ت�سم 
و�أن�سطتها  �خلالب  ب�ساطئها  �لقت�سادية«  عبد�هلل  �مللك  »مدينة  ثم  و«ينبع«،  »�أملج«  مدينتي  يف  و�لهادئة 
وفعالياتها �لرتفيهية، و«مدينة جدة« بتاريخها وجاذبيتها، و�سعودً� عرب �سل�سلة جبال �ل�سرو�ت يف �لطريق 
�إلى »�لطائف« م�سيف �لعرب، و�لغابات �لكثيفة و�لأجو�ء �لباردة و�لقرى �لتاريخية يف »�لباحة«، و�سوًل 
�إلى مرتفعات ع�سري وقمم جبال »مدينة �أبها« �ل�ساخمة برت�ثها وثقافتها وفنونها، وت�ستمر رحلة مو�سم �سيف 

�ل�سعودية من �لقلب �لناب�س للمملكة يف �لعا�سمة »�لريا�س« و�سوًل �إلى »�ملنطقة �ل�سرقية«.
 وينطلق مو�سم �سيف �ل�سعودية هذ� �لعام ب�سكل مميز وخمتلف، حيث يتولى �لقطاع �خلا�س زمام �لقيادة 
�لتي  لل�سياحة،  �ل�سعودية  �لهيئة  يف  �ملتمثل  �حلكومي  �لقطاع  من  ومتكني  ودعم  و�سو�بط  ت�سهيالت  وفق 
تت�سافر جهودها مع بقية �جلهات �حلكومية لتقدمي جتربة �سياحية مميزة، تتعدد فيها �خليار�ت لتالئم كل 
تقدم  كما  خمتلفة،  ترويجية  عرو�ساً  �لفنادق  وتقدم  �لعمرية،  �لفئات  خمتلف  وتنا�سب  و�ملتطلبات  �لأذو�ق 
مثل  �ملتنوعة،  �ل�سياحية  بالأن�سطة  لال�ستمتاع  و��سعة  وباقات وخيار�ت  �ل�سياحي عرو�ساً  �لتنظيم  �سركات 
زيارة �لأماكن �لتاريخية و�ملتاحف، و�لرحالت و�لأن�سطة �لبحرية بالإ�سافة لالأن�سطة و�لريا�سات �جلبلية، 

علماً باأن �ملوقع �لإلكرتوين »روح �ل�سعودية« ي�سم �لباقات و�لعرو�س كافة �خلا�سة باملو�سم.
�زمة كورنا جعلت �ملو�طن و�ملقيم يف �ململكة يكت�سف مو�قع �ل�سياحة �جلاذبة و�ل�ستمتاع بها بل جعلت 
هناك فر�س ��ستثمارية متكن رجال �لعمال من �ل�ستثمار فيها بال �سك �ن �ل�سياحة �لد�خلية تزيد �لناجت �ملحلي 
وتفتح فر�س وظيفية مو�سمية يف جمال �لنقل و�ملطاعم و�ل�سكن و�ل�سقق ��سافة على �ل�سو�ق �ملتو�جدة يف 

تلك �ملناطق .

د. عبد اهلل المغلوث
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