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يــحــكــى أن الــشــيــخ عــلــي الــطــنــطــاوي رحــمــه الــلــه تــعــالــى، أنــه 
القاعة  إلــى  أن يدخل  وقبل  الــعــراق،  األدب في  ليدرّس  أُنتدب 
فــي الجامعة تــجــول فــي بــغــداد ومــشــى طــويــالً ثــم دخــل قاعة 

ه األستاذ طالبًا.. المحاضرات في حالة رثة فظنَّ
فقال األستاذ للشيخ علي الطنطاوي وهو يظنه طالبًا: 

وأنت يا «بليد» لماذا تأخرت عن المحاضرة؟
الصف يجلس مجلس  الطنطاوي ودخل  الشيخ  فاعتذر منه 

الطالب.
فصار األستاذ يقول للطالب: 

تسودوا  ال  الطنطاوي  علي  الكبير  األديــب  لتدريسكم  سيأتي 
وجهي أمامه.

ثم صار يسألهم في األدب والشيخ يجيب كأنه أحد الطالب؛ 
ثم قال له األستاذ هل تستطيع المقارنة بين البحتري وأبي 

تمام؟ 
فتكلم الشيخ علي كالمًا رصينًا!.

فقال له األستاذ: كما يبدو أنك طالب جيد.
ما اسمك يا بني؟ 

فقال له: اسمي علي الطنطاوي. 
فكاد األستاذ أن يغمى عليه من شدة الحرج.

فمتى نتعلم أال نحكم على الناس بمظهرهم؟.

متى نتعلم أال 
نحكم على الناس 

بمظهرهم؟
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تم تعيين منتصر العالف في منصب المدير العام لفندق ماريوت جدة طريق 
المدينة الذي تم افتتاحه مؤخراً في المملكة العربية السعودية. سيقود فريق 
عمل على درجة عالية من الخبرة ومن جنسيات مختلفة إضافة إلى أفضل 
الكوادر السعودية إلثراء تجربة الضيوف، مستفيداً من خبراته الممتدة على 
والقيادة  التخطيط  ذلك  في  بما  الفندقية،  العمليات  في  عاماً   26 مدى 

االستراتيجية. 
ماريوت جدة  لفندق  العام  المدير  العالف،  منتصر  الصدد، علق  وفي هذا 
ماريوت،  عالمة  إلى  رائعة  إضافة  فندقنا  «سيشكل  قائالً:  المدينة  طريق 
وسيعزز وجودنا في سوق مهم مثل المملكة العربية السعودية. ال يشبه العمل 
في قطاع الضيافة أي عمل عادي آخر، بل إنه مليء بالشغف لمنح الضيوف 
تجارب ال ُتنسى. وال وقت أنسب لبدء رحلة مماثلة أكثر من شهر رمضان 

المبارك».
حاز منتصر على شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة قطاع الضيافة من كلية 
نيويورك للتكنولوجيا. يحب منتصر أن يمارس هواية الطهي ويجرب وصفات 
جديدة في وقت فراغه كما أنه يعشق السفر واستكشاف بلدان جديدة برفقة 

عائلته.

هيونداي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  فــاز 
ــســون تــشــونــغ بــجــائــزة «صــاحــب  ــور، أوي ــوت م
 ‘Visionary of the Year’ «للعام الرؤية 
نيوزويك  مــن  حـــدث  أضــخــم  افتتاحية  فــي 
صناعة  فــي  التغيير  لــقــادة   Newsweek

السيارات.  
حدث  أضخم  ليصبح  البرنامج  تطور  وقــد 
بـقائمة  يحتفي  وهو  التكريم،  لجوائز  عالمي 
«قادة التغيير في صناعة السيارات 2022» 
لتكريم أعظم 50 «صانع تغيير» في أمريكا من 
مجلة نيوزويك العالمية المعروفة. وهي قائمة 
من أصحاب الرؤى والمبدعين والرواد، الذين 
التكنولوجيا بطرق من شأنها أن  يستخدمون 

تؤثر بشكل عميق وإيجابي على حياة الناس.
العالمي  التحرير  رئيسة  كوبر،  نانسي  وقالت 
السيارات  صانعو  «يــدفــع  نــيــوزويــك:  لمجلة 
تحركنا  بطرق  الممكن  اليوم حدود  الرائدون 
صناع  يستحق   » وأضــافــت،  خيالنا»،  وتأسر 
بدفعهم  اإلشـــادة  القائمة  هــذه  فــي  التغيير 

عن قيادتهم في  إلى األمام، فضالً  الصناعة 
االستجابة للتحديات الناجمة عن الوباء».

وقال الرئيس التنفيذي تشونغ، عند استالمه 
مجموعة  في  الجميع  عن  «بالنيابة  الجائزة: 
نيوزويك على  أن أشكر  أود  هيونداي موتور، 

تعكس  التي  المرموقة.  الثالث  الجوائز  هذه 
في  وشركائنا  موظفينا  لجميع  الجاد  العمل 
العمل، والذين يركزون على تحويل المجموعة 
االستدامة  وجعل  ذكي  تنقل  حلول  مزود  إلى 

في صميم ما نقوم به .»
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Cruise «أعلنت شركة البحر األحمر للسفن السياحية «كروز السعودية
Saudi إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة، 
والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحالت البحرية في المملكة، عن تعيين 
السيد الرس كالسن Lars Clasen رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة. حيث 
يتمتع السيد كالسن بخبرة عالمية واسعة في قطاع السفن السياحية، 
وأمريكا  ــا  وأوروبـ آسيا  قـــارات؛  ثــالث  عبر  عاماً   30 من  ألكثر  تمتد 

الشمالية.
وقال المهندس فواز أحمد فاروقي، العضو المنتدب للشركة: «يسعدنا 
متميزة  يمتلكه من خبرة  لما  فريقنا  إلى  السيد الرس كالسن  انضمام 
في صناعة الرحالت البحرية العالمية، ونتطلع للعمل معه نحو النهوض 
بالشركة، لدعم قطاع السياحة البحرية السعودية، كقطاع جديد وواعد 

في المملكة».
من جانبه، قال السيد الرس كالسن: «بصفتي خبيراً ومولعاً بالرحالت 
البحرية، كنت أتابع التقدم الهائل الذي حققته ‘كروز السعودية’ خالل 
فترة وجيزة منذ انطالقتها؛ حيث استطاعت إنشاء صناعة جديدة تماماً، 
المملكة،  السياحية ألول مرة في  السفن  الضيوف على متن  واستقبال 
الشركة  به  حظيت  الذي  الكبير  واالهتمام  البارزة  المكانة  جانب  إلى 
على مستوى العالم، كأحدث العب في صناعة الرحالت البحرية. لذلك 

يشرفني ويسعدني االنضمام إلى فريق يتميز بالمهنية واالحترافية».

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد 
اإلعالم  وزارة  فرع  عام  مدير  الفيصل 
عبدالخالق  حديثاً،  الُمعين  بالمنطقة 
الزهراني  سموه  هنأ  حيث  الزهراني. 
التوفيق  له  الله  سائالً  تعيينه،  بمناسبة 

مهام عمله. في 
اإلدارة  عــلــى  الـــعـــام  ــمــشــرف  ال ــان  ــ وك
اإلعالم  بوزارة  البشرية  للموارد  العامة 
أصــدر  الحميدان  محمد  بــن  عبدالله 
بن  عبدالخالق  اإلعالمي  بتكليف  قراراً 
عبدالله الزهراني والذي تقلد عدداً من 
بالعمل  السابقة،  اإلعالمية  المناصب 
مديراً عاماً لفرع وزارة اإلعالم بمنطقة 

المكرمة. مكة 
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BLACK BAY PRO

39 millimetre case 

in 316L stainless steel

Manufacture calibre 
MT5652 with 70-hour

“weekend-proof”

power-reserve, silicon

hair-spring and  

COSC-certification

Snowflake hands 
A hallmark of TUDOR

divers’ watches

since 1969

Five-year transferable 
guarantee with no  

registration or periodic  

maintenance checks required

What is it that drives someone to greatness? 

To take on the unknown, venture into the 

unseen and dare all? This is 

the spirit that gave birth to 

TUDOR. This is the spirit  

embodied by every TUDOR 

Watch. Some are born to 

follow. Others are born 

to dare.
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Save your time and get 
access to the most 
exclusive and unique places
We are launching a NEW BOOKING platform of the most exclusive and high 
luxury accommodation, vehicle, and concierge services suitable for both 
business and pleasure.

www.swisspremiumnegoce.com

Winter season is coming

Join us!
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في  القيادية  الخبرة  من  بعقدين  ويتمتع  محنك  تنفيذي  مدير 
الشركات  وتمويل  االستراتيجي  والتخطيط  الهندسة  مجاالت 
سيريل  السيد  هو  األعمال.  وإدارة  الرئيسي  والتطوير  والعقارات 
بيايا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة االقتصادية، ومنذ 
انضمامه إلى الشركة في سبتمبر 2021 استفاد السيد بيايا من 
من  المنطقة  في  والعقارات  الضيافة  بقطاعي  العميقة  معرفته 
أجل توجيه التطوير الناجح الذي حدث لمدينة الملك عبدالله 
العربية  المملكة  في  العمالقة  المشاريع  أهم  أحد  االقتصادية 
السعودية. وُتعتبر قيادته الحكيمة أمرًا محوريًا في تحول مدينة 
تركز  رائــدة  مدينة  إلى  المستمر  االقتصادية  عبدالله  الملك 
تصنيع  مركز  أنها  إلى  باإلضافة  الراقي  والترفيه  السياحة  على 
لوجستي على مستوى عالمي من شأنه أن يساعد في دفع التنوع 
رؤية  أهداف  مع  يتماشى  بما  األمام  إلى  المملكة  في  االقتصادي 
الصرح  هذا  إدارة  في  رؤيته  على  أكثر  التعرف  أجل  ومن   ،2030

العمالق كان لنا معه هذا الحوار.
محمود الوادي - جدة

2030
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■ مــا هــي الــمــالمــح الــرئــيــســيــة الســتــراتــيــجــيــة مدينة 
2022 لعام  الجديدة  االقتصادية  عبدالله  الملك 

وما بعده؟
مدينة  وضــع  تقييم  في  قضيناه  الــذي  الوقت  بعد 
فريق  مع  قمت  فقد  االقتصادية،  عبدالله  الملك 
األمر  تماماً،  جديدة  استراتيجية  بإعداد  القيادة 
الذي سمح لنا بوضع خطة واقعية للنمو المستقبلي 
االستراتيجية  هذه  تعتمد  وباختصار  المدينة،  في 
على  االقتصادية  عبدالله  الملك  لمدينة  الجديدة 
نموذج  تنفيذ  تعزيز  شأنها  من  أساسية  نقاط  عدة 

للمدينة. جديد 
االقتصادية  عبدالله  الملك  مدينة  تعد  لــم  أوالً: 
بفضل مشاركة صندوق  وذلك  تنمية خاصة،  وسيلة 
المساهم  اآلن  أصبح  ــذي  ال العامة  االستثمارات 
ولذلك  الشركة،  في   25% بحصة  لدينا  الرئيسي 
بين  «شــراكــة  مسمى  تــحــت  أنــفــســنــا  نــضــع  فنحن 
هو  هدفنا  فإن  ولذلك  والخاص»،  العام  القطاعين 
الحكومة  من  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  إشراك 
كمنصة  االقتصادية  عبدالله  الملك  مدينة  ووضــع 
تدعم  التي  والمبادرات  للمشروعات  جاهزة»  «رؤية 
واضحة  تنافسية  مــيــزة  وجـــود  مــع   ،2030 رؤيـــة 
المواقع  على  االقتصادية  عبدالله  الملك  لمدينة 

التحتية. بنيتها  المحتملة األخرى بسبب جاهزية 
التوقف  فهو  استراتيجيتنا  في  الثاني  التغيير  ثانياً: 
نموذج  تركيز  وإعــادة  بأنفسنا  شئ  بكل  القيام  عن 
كمخطط  دورنــا  تحديد  إعــادة  خــالل  مــن  أعمالنا 
مدينة  تــهــدف  وصــاعــداً  اآلن  فمن  فــقــط،  رئيسي 
كمساعد  العمل  إلــى  االقتصادية  عبدالله  الملك 
األساسيين  والمطورين  المستثمرين  لجذب  وميسر 
التطوير  ومتابعة  المدينة  إلى  الثالثة  األطراف  من 
الخاص  المال  رأس  استنزاف  دون  داخلها  السريع 

بنا.
ثالثاً: سوف تركز المدينة على نقاط ارتكاز جديدة 
والسياحة  الترفيه  وهي  خطتنا  في  أولية  ومواقع 
عن  الــخــاصــة  الصناعية  االقــتــصــاديــة  والمنطقة 
طريق التعاون بشكل كامل مع ميناء الملك عبدالله، 
فسوف  جغرافي  منظور  ومن  ذلك  إلى  وباإلضافة 
موقعين  في  وجهودنا  واستثماراتنا  تطويرنا  نركز 
ال  باي  مارينا  منطقة  هما:  مخططنا  من  رئيسين 

صن والوادي الصناعي.
كما تشمل الجوانب الرئيسية األخرى الستراتيجيتنا 
الــمــبــيــعــات وإعــــادة تنشيط  ــادة إطـــالق  إعــ ــضــاً  أي
وزيــادة  التكلفة  كفاءة  وتحسين  القائمة  المشاريع 
االهتمام  مــع  الشركة  صــورة  وتحسين  اإلنتاجية 
مخطط  خالل  من  وتطويرها  بالمواهب  باالحتفاظ 

بالمكافآت. يتعلق  حوافز جديد 
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ُتعتبر شراكتنا 
الجديدة والمحفزة مع 
صندوق االستثمارات 

العامة أمرًا محوريًا
الستراتيجيتنا 

الجديدة في العديد من 
النواحي.

■ ■

عبدالله  الملك  مدينة  بين  الشراكة  ستغير  كيف   ■
االقــتــصــاديــة وصـــنـــدوق االســتــثــمــارات الــعــامــة مــســار 

والمدينة؟ الشركة 
صندوق  مــع  والمحفزة  الــجــديــدة  شراكتنا  ُتعتبر 
الستراتيجيتنا  محورياً  أمــراً  العامة  االستثمارات 
شهدت  حيث  الــنــواحــي،  مــن  العديد  فــي  الجديدة 
ــة الــمــاضــيــة ســعــي صــنــدوق  ــل ــي ــقــل ــوات ال ــنـ ــسـ الـ
مجموعة  تمكين  على  وعمله  العامة  االستثمارات 
الــذي سمح  األمــر  الوطنية  الــشــركــات  مــن  واســعــة 
جميع  في  استدامة  أكثر  تنمية  بتحقيق  منها  لكل 
المجاالت في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية. 
وسيسمح لنا العمل مع صندوق االستثمارات العامة 
بتعزيز مكانة المدينة بفضل االستثمار طويل األجل 

لديه.  بالتنمية  المتعلقة  والفلسفة 
حول  المدن  استغرقت  فقد  التاريخية  الناحية  فمن 
العالم مئات السنوات إن لم يكن اآلالف لكي تتطور 
وتصل إلى مرحلة النضج ومن ثم فإن تطوير مدينة 
الملك عبدالله االقتصادية يجب أن يتم تصوره على 
تتم  أن  يجب  القرار  صنع  وعملية  الطويل  المدى 

انضمام  أن  المؤكد  فمن  األجــل،  طويل  منظور  من 
يمنحنا  الشركة  إلى  العامة  االستثمارات  صندوق 
المدينة  لتطوير  األمـــد  طويلة  ــة  ورؤيـ االســتــقــرار 

مستدامة. بطريقة 
أيضاً االقتصادية  عبدالله  الملك  مدينة  ُتعتبر  كما 
العامة  االستثمارات  لصندوق  خاص  بشكل  جاذبة 
أكبر  أحــد  في  قــرب  عن  للعمل  فرصة  تمثل  ألنها 
البنية  المملكة، مع توافر  العمالقة في  المشروعات 
تكون  بأن  لها  يسمح  الذي  األمر  الجاهزة،  التحتية 
ضمن  الجديدة  الحكومية  للمبادرات  اختبار  بمثابة 
إيجابية  ستكون  الشراكة  هــذه  فــإن   ،2030 رؤيــة 
التأثير على تطوير مدينة الملك عبدالله االقتصادية 
داخل  المستقبلية  العمالقة  المشروعات  وجميع 

المملكة.
المتعلق  الجديد  األعــمــال  نــمــوذج  سيساعد  كيف   ■
بدخول مستثمر كطرف ثالث لتطوير مدينة الملك 

للمدينة؟ التنمية  االقتصادية في تسريع  عبدالله 
تبلغ  بحيث  ضخمة  ببنائها  نقوم  التي  المباني  إن 
185 االقتصادية  عبدالله  الملك  مدينة  مساحة 
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منذ عام 2022
فصاعدًا نحن نفتح 

المدينة وأبوابنا 
للمستثمرين من 
األطراف الثالثة 

والمطورين 
الخارجيين.

■ ■

فهذا  باريس،  مساحة  وهي ضعف  مربع  متر  مليون 
عبدالله  الملك  مدينة  فــإن  ولذلك  ضخم  مشروع 
طويل  أعمالها  نموذج  في  التفكير  تعيد  االقتصادية 

األجل.
المدينة  نفتح  نحن  فــصــاعــداً   2022 عــام  فمنذ 
وأبوابنا للمستثمرين من األطراف الثالثة والمطورين 
بشكل  المواكبة  في  سيساعدوننا  الذين  الخارجيين 

سريع إلحداث التنمية في المدينة.
من خالل  األمر، فسيكون  بهذا  قيامنا  كيفية  وحول 
ويمكننا  الخارجيين  المطورين  من  العديد  تعيين 
استنزاف  دون  مــتــوازي  بشكل  مــواقــع  عــدة  تطوير 
لتسريع  طريقة  أفضل  هــي  هــذه  ألن  مالنا،  رأس 
وضمان  البناء  معايير  تحسين  مع  المدينة  تطوير 

لتطوير  الزمني  الجدول  الجودة طوال  معايير عالية 
المشروع.

■ كــيــف تــعــمــل مــديــنــة الــمــلــك عــبــدالــلــه االقــتــصــاديــة 
والزوار على  للمقيمين  المدينة موقعًا جذابًا  لجعل 

حد سواء؟
موضوع  على  أيضاً  الجديدة  االستراتيجية  تركز 
ومستثمرينا  ومستأجرينا  لسكاننا  مهم  أســاســي 
الملك  مدينة  تــحــول  بكيفية  يتعلق  وهــو  ــا  ــ وزوارن

عبدالله االقتصادية إلى مدينة حية حقاً.
مشكلة  اإلقــبــال  نقص  فُيعتبر  الــيــوم  مــن  اعــتــبــاراً 
للشركات المحلية التي تم تأسيسها في مدينة الملك 
تحسين  الصعب  من  أنه  كما  االقتصادية  عبدالله 
والمأكوالت  بالتجزئة  البيع  محالت  وقيمة  عروض 
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■ ■

سنضاعف جهودنا 
في تطوير المناطق 

السكنية والمؤسسات 
التعليمية.

■ ■

فنحن  الحجم،  النقص في  بسبب هذا  والمشروبات 
وتحسين  الوضع  لتغيير  الوحيدة  الطريقة  أن  نعتقد 
الكثافة  خلق  خــالل  مــن  هــو  المدينة  فــي  اإلقــبــال 
في  السكان  عدد  وزيادة  المدينة  إلى  قلب  وإضافة 
تلك المنطقة وخلق فرص عمل جيدة لتجار التجزئة 

المأكوالت والمشروبات. وشركات 
وُيعتبر زيادة الكثافة في قلب المدينة قضية تخطيط 
ستقوم  ما  كتلة  إنشاء  خــالل  من  رئيسية  حضرية 
الحياة  إلعـــادة  المطلوب  اإلقــبــال  بتوليد  تلقائياً 
في  تطويرنا  لتركيز  نخطط  ولذلك  المدينة،  إلــى 
ال صن»  باي  «منطقة  مارينا  في  المركزية  المنطقة 
والسياحة  الترفيه  قطاعي  في  بكثافة  واالستثمار 
االعتماد على مطورين  المنطقة من خالل  في هذه 

الخارج. ومستثمرين من 
كما سنضاعف جهودنا في تطوير المناطق السكنية 
الجهود  التعليمية، حيث ستساعد هذه  والمؤسسات 
في خلق المزيد من الفرص لنمو المجتمع مع جذب 
الملك  مدينة  إن  وخــارجــهــا.  المنطقة  مــن  الـــزوار 
استراتيجي  بموقع  تحظى  االقــتــصــاديــة  عبدالله 
المكرمة  مكة  مدينتي  من  بالقطار  ساعة  بعد  على 
والمدينة المنورة، األمر الذي سيجعلها وجهة شهيرة 

للحجاج من جميع أنحاء العالم.
■ كــيــف قــامــت مــديــنــة الــمــلــك عــبــدالــلــه االقــتــصــاديــة 

مستدامة؟ كمدينة  لنفسها  بالترويج 
تتميز المشروعات السكنية في مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية بأنها غنية بالحدائق العامة والمساحات 
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تدرس المدينة أيضًا
تطبيق أنظمة جديدة 
لتحسين النقل العام 

لتقليل استخدام 
السيارات في جميع 

أنحاء المدينة.

■ ■

ــســكــان عــلــى الــعــيــش،  ــي تــشــجــع ال ــت الــخــضــراء ال
باإلضافة إلى جمال الطبيعة وممارسة أنماط حياة 
للمدينة  الرئيسي  المخطط  صحية ونشطة، ويهدف 
من  بالقرب  والخدمات  الراحة  وسائل  توفير  إلــى 
للنقل  بديلة  السكنية ودعم تطوير طرق  المجتمعات 
مخصصة  ممرات  توفير  «مع  الدراجات  ركوب  مثل 
ــركــوب الـــدراجـــات»، بــاإلضــافــة إلـــى الــدراجــات  ل

الكهربائية. البخارية 
جــديــدة  أنــظــمــة  تطبيق  ــضــاً  أي الــمــديــنــة  ــدرس  ــ وت
السيارات في  لتقليل استخدام  العام  النقل  لتحسين 
جميع أنحاء المدينة، كما رحبنا مؤخراً بأول مصنع 
لسيارات كهربائية تابع لشركة «لوسد موتورز» خارج 
مستثمراً باعتباره  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
في  ســيــارات  مجموعة  أول  إنــشــاء  بهدف  رئيسياً 

المملكة.

الذي  المستدام  للتنقل  مطورة  شركة  هي  و«لوسد» 
يركز على المستقبل وسوف ينتج مصنعهم ما يصل 
سيؤدي  مما  سنوياً  كهربائية  سيارة  ألف   150 إلى 
المدينة.  داخل  وظيفة   4500 من  أكثر  توفير  إلى 
هذه  الشهيرة  الكهربائية  الصناعات  شركة  وتتطلب 
تطوير «الطاقة الخضراء» لتغذية مصانعها، وتدرس 
مشروعات  حالياً  االقتصادية  عبدالله  الملك  مدينة 
الشمسية  المزارع  مثل  المتجددة  للطاقة  ضخمة 

وأبراج تجارية.
وقد مهدت هذه االتفاقية المهمة الطريق للمفاوضات 
األمر  اآلخرين،  الكهربائية  السيارات  مصنعي  مع 
المدن  أحد  باعتبارها  المدينة  سمعة  سيعزز  الذي 
التي ال تعزز الممارسات المستدامة فقط بل وتلعب 
الكهربائية  السيارات  انتشار  تعزيز  في  نشطاً  دوراً 

داخل المملكة وفي المنطقة.
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تحل ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد األمير 
المميزة  بإنجازاتها  لتؤكد  سلمان،  بن  محمد 
من  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  به  يتمتع  ما 
األمير  اختيار  في  ثاقبة  ورؤية  ومعرفة  حكمة 
محمد بن سلمان وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء. وفي ذكرى بيعة ولي العهد سمو األمير 
محمد بن سلمان وذكرى الرؤية، علينا أن نقارن 
بين ما كانت عليه المملكة قبل البيعة وما هي 
عليه اليوم، لندرك أن الجهود التي بذلها سموه، 
بمباركة خادم الحرمين الشريفين، إلعادة بناء 
الوطن من جديد، آتت بثمارها، وأنقذت البالد 

من مصير مجهول، ال يعلمه إال الله.

هذا  أبناء  بأننا  والتباهي  بالفخر  نشعر  مناسبة  كل  مع 
لسمو  الخامسة  البيعة  ذكــرى  فتبقى  ســواه،  دون  الوطن 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز األكثر 
قرباً من نفس كل مواطن، ليس لسبب سوى أن سموه كان 
في  يعيش  أفراد شعبه،  من  قريباً  يكون  أن  على  حريصاً 
أو مسافات، فكان  وجدانهم، ال تفصله عنهم أي حواجز 
الملهم للجميع، متسلحاً بحماس الشباب وطموحات الغد 

المزدهر.
قوة  للعهد شكل  ولياً  بن سلمان  األمير محمد  اختيار  إن 
ومعززة  والتنموية،  االقتصادية  اإلنجازات  لتسريع  دافعة 
العهد  ولي  إنجازات  أهم  ورفاهيته. ومن  المواطن  لرخاء 
الرؤية  إستراتيجية  بن سلمان رسم ووضع  األمير محمد 
لتلك  واضــحــة  مــؤشــرات  ــاك  وهــن  ،2030 الــســعــوديــة 

■ ■

مع كل مناسبة نشعر 
بالفخر والتباهي بأننا 
أبناء هذا الوطن دون 

سواه

■ ■
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التنمية  تجاه  أهدافها  تحقيق  سبيل  في  اإلستراتيجية 
االقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي من 

قطاع يعتمد على النفط إلى موارد أخرى.
يعطي  القيادة  دفة  في  سلمان  بن  محمد  األمير  ووجــود 
االقتصادية  اإلنجازات  وتسريع  لتفعيل  أكبر  وقوة  دعماً 
بحكم  وذلــك  تواجهه،  قد  التي  التحديات  على  والتغلب 
سرعة القرارات واإلنجاز وتحقيق المطلوب، كما أنه يعطي 

انعكاساً إيجابياً لدى المستثمر األجنبي

جديدة  أفــكــاراً  يحمل  الثاقبة  الرؤية  حامل  األمير  وسمو 
واستشرافاً للمستقبل، ودليل ذلك أنه عندما انخفضت أسعار 
البترول اتجهت المملكة لالستثمار في قطاعات اقتصادية 
أخرى بعيدة عن االقتصاد الريعي، وذلك بقيادة األمير محمد 
بن سلمان؛ منها السياحة الترفيهية، واالستثمارات األجنبية 
وتنمية  المحلية،  االستثمارات  ودعم  والخارج،  الداخل  في 
وخلق  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  ودعــم  الــصــادرات، 
فرص وظيفية، وتلك اإلنجازات استجدت خالل فترة التحول

■ ■

اختيار األمير محمد 
بن سلمان وليًا للعهد 
أتى ليؤكد قوة وصالبة 

الدولة السعودية. 

■ ■
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القرار  القرارات االقتصادية قريبة من صانع  ومتى كانت 
سيكون إقرارها سريعاً، إضافة إلى التغلب على التحديات 
الخطة اإلستراتيجية مصداقية  تواجهه، ويعطي  التي قد 

أكثر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
للعهد أتى ليؤكد  إن اختيار األمير محمد بن سلمان ولياً 
ــة الــســعــوديــة، وشــكــل أســاســاً مهما  ــدول قــوة وصــالبــة ال
لالستقرار االقتصادي الذي يعتبر عنصراً فاعالً في جذب 
االستثمارات األجنبية، فاألمير محمد بن سلمان قاد عمالً
كبيراً في إطار اإلصالحات االقتصادية وتعزيز دور المملكة 

داخلياً وخارجياً.
وسعي المملكة من خالل رؤية 2030 لتحقيق التوازن المالي 
واهتمام  البترول  عن  بعيداً  اقتصادية  منجزات  وتحقيق 
إلى  إضافة  والسياسي،  االقتصادي  األمن  بتعزيز  القيادة 
الجانب األمني، كان له أثر إيجابي على االقتصاد الوطني 
اإلقليمي وعلى مستوى المنطقة الخليجية والعربية.واألمير 
إقليمياً المملكة  دور  تعزيز  في  ساهم  سلمان  بن  محمد 

ودولياً عبر زياراته الخارجية وما تم خاللها من اتفاقات 
اقتصادية واستثمارية. 

ورؤية ولي العهد هي عماد التحوالت السعودية في سنوات 
على  عــدة  ملفات  مــن  جعلت  إذ  مقبلة،  وأخـــرى  ماضية 
واقتصادية  تنموية  وأخرى  واجتماعية  سياسية  مستويات 
ــكــاز لــإلنــســان والــمــكــان والــزمــان فــي مشروع  نــقــاط ارت
متكامل، آخذ في التصاعد، مع األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، الذي تحتفل المملكة وشعبها اليوم بذكرى بيعته 
الخامسة ولياً للعهد، لترسم فرحة شعب، وتسطر تاريخاً
جديداً لمسيرة الوطن الحافلة باإلنجازات العظيمة، وتؤكد 

ما يحظى به ولي العهد من محبة الشعب.
متماسك،  قــوي  بلد  في  تعيش  أن  والــرائــع  الجميل  ومــن 
ينعم بكل عوامل التطور والنماء، لديه القدرة على التعامل 
الجميل  ومن  والطوارئ،  التحديات  ومواجهة  الصعاب  مع 
أيضاً أن يكون هذا الوطن هو المملكة العربية السعودية، 
الحاضن للحرمين الشريفين، مهبط الوحي، القلب النابض 

■ ■

وجود األمير محمد بن 
سلمان في دفة القيادة 

يعطي دعمًا وقوة 
أكبر لتفعيل وتسريع 

اإلنجازات االقتصادية 

■ ■



25

لألمتين العربية واإلسالمية.
ومع مناسبة البيعة الخامسة، علينا أن نستلهم كل معاني 
أرض  على  العهد  ولــي  جسدها  التي  والتحدي  اإلصــرار 
البالد،  إمكانات  توظيف  إعادة  على  راهن  عندما  الواقع، 
والخروج بمنتج يبهر العالم، واليوم كسب سموه الرهان بكل 
إثبات حقيقة واحــدة، وهي «ال  حكمة واقتدار، ونجح في 

مستحيل مع العمل الجاد والرغبة في التغيير».
وإذا كان ما حققه سمو ولي العهد حتى اليوم، هو نتاح ستة 
العهد،  الرؤية، وخمسة أعوام من والية  أعوام من إطالق 
فلنا أن نتوقع ماذا سيكون عليه األمر بعد عقد آخر من 
الزمان، سوف يشهد المزيد من العمل الجاد وتطبيق برامج 
اإلصالح وخطط التنمية، وستكون المملكة في مكان آخر 

يليق باسمها ومكانتها المعروفة للجميع.
والتطوير  التنمية  مسارات  وتنوع  التحديات  تشعب  ومع 
الـتي يحرص سمو ولـي الـعهد لـيل نهار علـى متابعة أدق 
تفاصيلها، أضف إلـى ذلـك الملـفات الـدولـية الـتي ترتبط 

المشتركة اإلقلـيمية  الـتحديات  المملـكة وكذلـك  بشركات 
في  مــؤثــراً  رئيسيا  دوراً  المملكة  تلعب  التي  والــدولــيــة 
حيثياتها، يظل هـناك جانب الخير وتلمس حوائج مختلف 
الفئات ودعم هذه المسارات أولوية لدى سموه تعكس نهجاً

يتأصل في قيادة المملكة العربية السعودية. 
الله - من دعم فى  العهد - حفظه  ولي  وما قدمه سمو 
102 منه  استفاد  ريــال،  مليون   100 بمبلغ  سابق  وقت 

ألف مستفيد ومستفيدة من األيتام وذوي اإلعاقة ومرضى 
والشباب  والمطلقات  واألرامـــل  السن  وكــبــار  السرطان 
والفتيات المقبلين على الزواج واألسر المحتاجة والمتعففة، 
وشمل 70 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، كان قد 
أسهم في دعم القطاع الخيري واالرتقاء بخدماته المقدمة 
أكبر من المستفيدين، وذلـك يأتي ضمن  مما شمل عدداً 
تحديات  أوجه  مختلف  تالمس  التي  الشاملة  سموه  رؤية 
بين  والتكاتف  الخير  بمفاهيم  االرتــقــاء  وسبل  المجتمع 

مختلف مكوناته.

■ ■

رؤية ولي العهد هي 
عماد التحوالت 

السعودية في سنوات 
ماضية وأخرى مقبلة.

■ ■
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الفيصل،  خالد  األمير  بحضور 
ــن  ــي ــرم ــح ــادم ال ــ ــ ــار خ ــش ــت ــس م
مكة  منطقة  أمير  الشريفين، 
ــرًا خــتــام  ــؤخـ ــة، تـــم مـ ــرم ــك ــم ال
ــزة الــســعــوديــة  ــائ مــنــافــســات ج
للعام   1 للفورموال   STC الكبرى 
محمد  األمير  عن  نيابة   ،2022
ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع.

1 STC
2022
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ــفــيــصــل واألمـــيـــر  ــر تـــركـــي ال ــيـ ــمــا حــضــر األمـ  ك
الــريــاضــة،  وزيـــر  الفيصل  تــركــي  بــن  عــبــدالــعــزيــز 
الذي  الكبرى،  السعودية  جائزة  سباق  منافسات 
انطالق  قبل  السعودي  الوطني  النشيد  بعزف  بدأ 
جانب  من  كبير  استعداد  وسط  النهائي،  السباق 
من جانب  غير مسبوق  وتفاعل  الفرق  أفراد  جميع 
على مشاهدة  الذين حرصوا  والمتابعين  الجماهير 
العربية  المملكة  في  يقام  الذي  االستثنائي  الحدث 

التوالي. على  الثاني  للعام  السعودية 
الهولندي ماكس فيرستابن سائق  العالم  وعاد بطل 
السعودية  بجائزة  بفوزه  االنتصارات  إلى  بول  ريد 
للفورموال  العالم  الثانية من بطولة  الجولة  الكبرى، 

.1
باكورة  من  انسحابه  خيبة  ماكس»  «مــاد  وعــوض 

الصخير  حــلــبــة  عــلــى  الــجــديــد  الــمــوســم  جـــوالت 
األخيرة،  اللفات  في  األنفس  بشق  بفوز  البحرينية 
متقدماً بفارق 0.549 ثانية عن الفائز األول هذا 
الذي  لوكلير من موناكو  العام سائق فيراري شارل 
أضاف إلى نقاط المركز الثاني (18) نقطة أسرع 

توالياً. الثاني  للسباق  لفة 
ساينس  كــارلــوس  اإلسباني  لوكلير،  زميل  ووصــل 
تراجع  فيما  ثــواٍن،   8.097 بفارق  متأخراً  ثالثاً 
المكسيكي سيرخيو «تشيكو»  سائق ريد بول اآلخر 

الرابع. للمركز  الصدارة،  من  المنطلق  بيريس، 
ــعـــشـــرون فـــي مــســيــرة  ــوز الـــحـــادي والـ ــفـ ــو الـ وهــ
ترتيب  فــي  الــثــالــث  للمركز  ليتقدم  فــيــرســتــابــن، 
السائقين مع 25 نقطة بعدما عاد بدون أي نقطة 
45 بـ  صــدارتــه  لوكلير  عــزز  فيما  البحرين،  من 

■ ■

حضر األمير تركي 
الفيصل واألمير 

عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزير الرياضة، 
منافسات سباق جائزة 

السعودية الكبرى.

■ ■



29

.(33) الثاني  أمام ساينس  نقطة 
والثالث  الثاني  والمركزين  البحرين  ثنائية  وبعد 
في جدة، رفع فيراري رصيده في ترتيب الصانعين 
بول  وريــد   (38) مرسيدس  أمــام  نقطة،   78 إلى 

.(37)
للموسم  الصانعين  بطل  مرسيدس  فريق  واكتفى 
تتابعت  بعدما  فقط  نقطة   11 بحصد  الماضي 
ــداً مع  ــحــدي مــشــكــالت الــحــظــيــرة الــبــريــطــانــيــة وت
سبع  الــعــالــم  بطل  هاميلتون،  لــويــس  البريطاني 
مرات، المنطلق من المركز الـ 15 في أسوأ نتيجة 
فيما  عاشراً،  السباق  لينهي   ،2017 عام  منذ  له 
راسل  جــورج  الجديد  الوافد  الشاب  مواطنه  حل 

الخامس. المركز  في 
إستيبان  الفرنسي  األولى  العشرة  المراكز  وأكمل 

ــس  ــوري أوكـــــون (ألـــبـــيـــن) والــبــريــطــانــي النــــدو ن
(ألفاتاوري)  غاسلي  بيار  والفرنسي  (ماكالرين) 
بعد  هاس  إلى  العائد  ماغنوسن  كيفن  والدنماركي 
نيكيتا  الروسي  من  بدالً  ليحل  الغياب  من  عامين 
بــالده  مــقــعــده بسبب غــزو  الـــذي خــســر  مــازيــبــيــن 

هاميلتون. ثم  ألوكرانيا، 
ــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل  ــعــزي ــدال وتــــوج األمـــيـــر عــب
جائزة  سباق  في  األول  بالمركز  الفائز  فيرستابين 
 ،2022 لعام   1 للفورموال   stc الكبرى  السعودية 
الفيصل  العبدالله  سلطان  بن  خالد  األمير  وتــوج 
للسيارات  السعودي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
المحركات  ريــاضــة  وشــركــة  الــنــاريــة  والــدراجــات 
لوكلير  شــارل  ــراري»  ــي «ف فــريــق  ســائــق  السعودية 
صندوق  محافظ  توج  كما  الثاني،  المركز  بجائزة 

■ ■

اكتفى فريق مرسيدس 
بطل الصانعين 

للموسم الماضي 
بحصد 11 نقطة فقط 
بعدما تتابعت مشكالت 
الحظيرة البريطانية 

وتحديدًا مع البريطاني 
لويس هاميلتون.

■ ■
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بــن عثمان  يــاســر  ــاذ  الــعــامــة األســت االســتــثــمــارات 
ساينز،  كارلوس  اإلسباني  فيراري  سائق  الرميان، 

الثالث. المركز  على  والحاصل 
«إكسبو  مــعــرض  فــي  المملكة  جــنــاح  احتفى  كما 
الكبرى  السعودية  جــائــزة  بسباق  دبــي»،   2020
شاشته  عبر  الجناح  وعــرض   ،1 للفورموال   STC
الــرقــمــيــة، الــجــولــة األخــيــرة مــن الــســبــاقــات حيث 
مع  الجناح  وزوار  الدولي  المعرض  جمهور  تفاعل 
وسط  بلحظة،  لحظة  مجرياتها  وتابعوا  السباقات 
مع  المملكة  جناح  تفاعل  ويأتي  حماسية  أجــواء 
المملكة،  تشهدها  التي  الرياضية  األنشطة  جميع 
الذي  والدور  بالريادة  بالتعريف  اهتمامه  إطار  في 
للجناح  المجال، حيث سبق  هذا  في  المملكة  تلعبه 
جــائــزة  بــســبــاق  االحــتــفــاء  الــمــاضــي  ديسمبر  فــي 

 ،1 فــورمــوال  لــســيــارات   STC الــكــبــرى  السعودية 
أقيم في مدينة جدة.  والذي 

وعرض الجناح على شاشته الرقمية انطالق الجولة 
أقيم  الذي  السباق  من  األخيرة»  قبل  «ما   21 الـ 
سائق  إلى  لقبها  وذهب  المملكة،  في  األولى  للمرة 
هاميلتون،  لويس  البريطاني  مرسيدس،  ســيــارة 
بالموسم  الماضي،  فبراير  شهر  في  احتفى  كما 
للسيارات  إي»  «إكستريم  سباقات  لسلسلة  الثاني 
المملكة  احتضنته  الذي  الدفع  رباعية  الكهربائية 
عرض  جــرى  حيث  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمرة 
التي  السباقات،  شهدتها  التي  الجوالت  من  بعضاً 
فريق  فيها  تربع  التي  «نــيــوم»،  مدينة  في  نظمت 
للمرة  البطولة  عرش  على  رايسينغ»  إكس  «روزبرغ 

نقطة.  30 على  بعد حصوله  الثانية 

■ ■

احتفى جناح المملكة 
في معرض «إكسبو 

2020 دبي»، بسباق 
جائزة السعودية الكبرى 

STC للفورموال 1.

■ ■
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الكبرى  الــجــائــزة  لسباق  بــقــوة  تــعــود  السعودية   Bentley
للفورموال 1

التوالي،  على  الثاني  للعام  السعودية،   Bentley سجلت 
حضوراً مميزاً على الحلبة ضمن منافسات سباق الجائزة 
الكبرى للفورموال 1 في جدة، الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات 
اختتمت  والتي  السيارات،  لسباقات  العالمي  التقويم  على 

منافساته مؤخراً.
حلبة  في  الخارقة  السيارات  فئة  من  األول  الظهور  وبعد 
كورنيش جدة في عام 2021، تمت دعوة Bentley للعودة 
والمشاركة مجدداً في نسخة عام 2022 من السباق، مما 
واالتحاد  السعودية   Bentley بين  القوية  العالقة  يعزز 

السعودي للسيارات والدراجات النارية.

Saudi Bentley كما كان الحال في عام 2021، شاركت
للمرة الثانية في سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية 
Bentayga السعودية، حيث مثلت بنتلي السعودية سيارتين
Bentley Saudi لتكون  Continental GT وسيارتين

التدريب  واإلشــراف على جلسات  المراقبة  المسؤولة عن 
وجلسات التأهيل والسباق نفسه لغير سيارات الفورموال1.

وعبر بيتر سميث، المدير العام لشركة Bentley السعودية، 
1 الفورموال  منافسات  إلى   Bentley بعودة  سعادته  عن 

العربية السعودية. وقال: «أسعدتنا المشاركة  المملكة  في 
للمرة   1 للفورموال  الكبرى  الجائزة  سباق  في  أخرى  مرة 
الثانية على التوالي وال شك أنها تظهر حجم التقدير الكبير 
الذي تحظى به عالمة Bentley في المملكة لدى االتحاد 

■ ■

مثلت بنتلي 
السعودية سيارتين 

Bentayga وسيارتين 
.Continental GT

■ ■
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السعودي للسيارات والدراجات النارية».
وأضاف سميث: «لدى Bentley استراتيجية واضحة لدعم 
فعاليات رياضة السيارات حول العالم والتواجد فيها، وذلك 
يمتد  الــذي  السباق  حلبات  على  الحافل  تاريخها  بفضل 
ألكثر من 100 عام. تشهد رياضات السيارات في المملكة 
الجائزة  سباق  ويأتي  متزايدة،  شعبية  السعودية  العربية 
المملكة  رؤية  مع  ليتماشى  جدة  في  للفورموال 1  الكبرى 
2030 التي تسعى إلى استضافة أهم األحداث الرياضية 

في العالم».
وتعزز عودة Bentley إلى سباق الجائزة الكبرى للفورموال 
فيها  التي تشارك  الرياضية  األحــداث  1 في جدة جدول 
السعودية  العربية  المملكة  في  الفاخرة  التجارية  العالمة 

خالل عام 2022.
Bentley عالمة  ركائز  أهم  من  السيارات  سباقات  تعد 
التجارية التي كرسها مؤسس الشركة، والتر أوين بنتلي، فقد 
كان أكثر من مجرد مهندس واشتهر بشغفه الكبير بسباقات 
السيارات، وهذا ما أكده بمقولته: «إن سياستنا في سباقات 

السيارات جزٌء أساسي من شركة Bentley موتورز». 
الجدير بالذكر أن سيارات Bentley اكتسبت شهرة واسعة 
عام  في  لومان  مدينة  أعــادت  حيث  السباق،  حلبات  على 
المئوية  بالذكرى  احتفاالً  شوارعها  أحد  تسمية   2019
لشركة Bentley، وذلك تكريماً لـ «Bentley Boys» الذين 
فازوا بسباق لومان لمدة 24 ساعة لخمسة أعوام بين عامي 

1924 و1930.

■ ■

Bentley تعزز عودة
إلى سباق الجائزة 

الكبرى للفورموال 1 في 
جدة جدول األحداث 

الرياضية التي تشارك 
فيها العالمة التجارية 

الفاخرة.
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حققت اإلنجليزية جورجيا هال لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية المقدمة من صندوق االستثمارات 
العامة والتي أقيمت مؤخرا على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله االقتصادية على مدار 

4 أيام من المنافسة القوية بين نخبة العبات القولف العالميات، تحت مظلة الجولة األوروبية للسيدات. 
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وبمشاركة 108 من نخبة العبات القولف العالميات، 
البشرية  الموارد  لقطاع  للرئيس  األعلى  النائب  توج 
الرئيس  ونائب  الجامع،  نبيل  المساندة  والخدمات 
للتحول الرقمي نبيل النعيم، النجمة اإلنجليزية جورجيا 
انطالق  منذ  المميز  أدائها  بعد  البطولة  بكأس  هال 
البطولة حيث تصدرت جميع األيام واستطاعت إنهاء 
المنافسات بتسجيلها 11 ضربة تحت المعدل وبفارق 
التشيكية  منافساتها؛  أقرب  أمام  «5 ضربات»  مريح 
غوستافسون  جوهانا  والسويدية  نابولياوفا  كريستينا 
المعدل.  تحت  ضربات  بـ6  الثاني  المركز  صاحبتي 
أرامكو  بطولة  مــن  نسخة  أول  لقب  صاحبة  وحلت 
السعودية النسائية الدولية 2020 الدنماركية إيميلي 

بيدرسن في المركز الثالث بتسجيلها 5 ضربات تحت 
المعدل.

وقالت هال بعد تتويجها باللقب: «أشعر بسعادة غامرة 
بالمستوى الذي  لتحقيقي لهذا اللقب، وسعيدة أيضاً 
قدمته طوال فترات بطولة أرامكو السعودية النسائية 
المشاركة  هذه  العام.  لهذا  القوية  ولبدايتي  الدولية 
هي الثالثة لي شخصياً على أرض السعودية ودائماً ما 
أحب العودة إلى هنا فالبطولة مميزة والملعب جميل 
الضيافة  ومستوى  حقاً،  لطيفون  واألشــخــاص  جــداً 
والخدمات المقدمة من جميع القائمين على البطولة 

رائع».
بعض  البطولة  من  األخير  اليوم  منافسات  وشهدت 

■ ■

شهدت منافسات اليوم 
األخير من البطولة 

بعض اللحظات 
الخاصة حيث تمكنت 

الالعبة األمريكية كيلي 
ويلي من معادلة الرقم 
القياسي المسجل ألقل 

عدد ضربات.
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اللحظات الخاصة حيث تمكنت الالعبة األمريكية كيلي 
عدد  ألقل  المسجل  القياسي  الرقم  معادلة  من  ويلي 
ضربات «63 ضربة» على ملعب ونادي رويال غرينز، 
األوروبية  الجولة  تاريخ  في  العبة  أول  أصبحت  كما 
تتمكن من تسجيل أكثر من 7 ضربات «بيردي» متتالية 

حيث نجحت في الوصول إلى 8 ضربات.
عاماً:  العمر 24  من  البالغة  ويلي  األمريكية  وعلقت 
«عندما نجحت في تسجيل 4 أو 5 ضربات ‘بيردي’ 
متتالية قلت لنفسي يجب أن أستغل هذا األمر واستمر 
في وضع الكرات بطريقة تساعدني على الحصول على 
المزيد، وهو ما حدث وأنا سعيدة بهذا اإلنجاز وهذا 
لي  بالنسبة  أداء شخصي  أفضل  يعتبر  حيث  األداء، 

في جميع البطوالت. وكان هدفي وقتها هو االستمتاع 
حيث تعتبر هذه البطولة أول بطولة احترافية أشارك 
هذا  تنفيذ  من  أتمكن  ولم  األوروبية،  الجولة  في  بها 
هذه  وستبقى  قبل  من  الـ‘بيردي’  ضربات  من  العدد 

اللحظة دائماً في ذاكرتي».

«إنفينيتي» شريك السيارات الرسمي للبطولة 
شاركت التوكيالت العالمية للسيارات الفاخرة، الوكيل 
بطولة  في  المملكة،  في  إنفينيتي  لسيارات  المعتمد 
الناقل  بصفتها  الدولية  النسائية  السعودية  أرامكو 
االستثمارات  صندوق  من  المقدمة  للبطولة  الرسمي 
إنفينيتي  سيارات  من  أسطوالً  وفــرت  حيث  العامة، 

■ ■

شاركت التوكيالت 
العالمية للسيارات 

الفاخرة، الوكيل 
المعتمد لسيارات 

إنفينيتي في المملكة، 
في بطولة أرامكو 

السعودية النسائية 
الدولية بصفتها الناقل 

الرسمي للبطولة.
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QX55 الفاخرة؛ كما كرست حضور سيارة إنفينيتي
الجديدة ذات المواصفات الفائقة الفخامة، والتي تم 
اطالقها مؤخراً، لتنقل الالعبات المشاركات من مطار 
وتغطي  إقامتهن،  مقر  إلى  الدولي  عبدالعزيز  الملك 
جميع تنقالتهن بين مكان إقامتهن وملعب ونادي القولف 
«رويال جرينز» في مدينة الملك عبدالله االقتصادية، 

الذي استضاف الحدث الرياضي العالمي.
وأوضح المهندس محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي 
«التوكيالت  مشاركة  أن  الفاخرة،  التوكيالت  لشركة 
الفاخرة وإنفينيتي» في هذه البطولة العالمية، تأتي بعد 
النجاح الكبير للنسختين السابقتين اللتين استضافتهما 
المملكة في األعوام الماضية. وأشار إلى أن المشاركة 

في هذه البطولة العالمية ينطلق من القاسم المشترك 
الذي يجمع بين التوكيالت الفاخرة والبطولة، أال وهو 

الفخامة و التميز.
وأضاف أن مشاركتنا تؤكد دعمنا للمرأة ومشاركاتها 
النهوض والتطور إنطالقاً الرياضية، والمساهمة في 
في  المرأة  تمكين  على  تركز  التي   2030 رؤيــة  من 
رؤية  مع  يتماشى  بالطبع  وهــذا  المجاالت،  مختلف 
التوكيالت الفاخرة، مشيراً إلى أن االقبال الكبير الذي 
نشهده على رياضة القولف - الجديدة على المملكة 
العربية السعودية - والذي تحقق في فترة وجيزة، أثبت 
قدرات المملكة العالية وإمكاناتها الكبيرة في استضافة 
أبرز األحداث الرياضية على المستوى العالمي، وأنه 

■ ■

تم تقديم موعد تنظيم 
نسخة هذا العام ثمانية 

أشهر من تاريخها 
المعتاد.

■ ■
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لشرف لنا أن نكون جزءاً من هذا النجاح. 
الرعاة  أحد  الشركة  بكون  وفخره  سعادته  عن  وعبر 
المملكة  فــي  الــدولــيــة  القولف  لبطوالت  الداعمين 
العربية السعودية، التي أثبتت أنها األفضل حتى اآلن 

ضمن بطوالت الجولة األوروبية.
الجدير بالذكر هنا أنه تم تقديم موعد تنظيم نسخة 
هذا العام ثمانية أشهر من تاريخها المعتاد، بما يسمح 
للجولة األوروبية زيارة المملكة في مناسبتين مختلفتين 
مدينة  في  غرينز  رويــال  وملعب  ــادي  ن يستضيفهما 
الملك عبدالله االقتصادية، فبعد انتهاء بطولة أرامكو 
سلسلة  تعقبها  ســوف  الدولية،  النسائية  السعودية 

بطوالت أرامكو للفرق في شهر نوفمبر المقبل.
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  Watches & Wonders
  2022

رحبت مدينة جنيف مؤخرًا بالزوار في أول حدث عالمي للساعات بمركز مؤتمرات Palexpo. وكانت 
مجلة عالم الرجل حاضرة طوال مدة المعرض. حيث استضاف هذا الحدث الكبير ما يقرب من 40

الفاخرة، حيث يعتبر هذا الحدث  التجارية األوروبية  صانًعا رئيسًيا للساعات من معظم العالمات 
بمثابة بشرى لعودة مرحب بها إلى المعارض التجارية لصناعة الساعات، والتي كانت تقام بصفة 

نصف سنوية لمجموعة متنوعة من المحترفين الدوليين العاملين في مجال الساعات.



43



44■   ■

عام  منذ  التجاري  المعرض  هذا  مثل  سويسرا  تعقد  لم 
كــورونــا،  جائحة  مــن  العالم  بــه  مــر  مــا  بسبب   ،2019
SIHH معرضي  تأثير  فيه  يظهر  الـــذي  الــعــام  وهـــذا 

الصالون  «مــعــرض  الترتيب  على   .Baselworld و 
بازل  عالم  «معرض  بجنيف»،  الفاخرة  للساعات  الدولي 
Watches معرض  أن  بمعنى  والمجوهرات»  للساعات 

Wonders & هو مزيج من هذين الحدثين، حيث يأتي 
العارضون من كليهما. وفي الواقع، يتألف تصميم معرض 
هو  أحدهما  رئيسيين؛  جناحين  من  والعجائب  الساعات 
 ،SIHH معرض  في  سابقاً  المشاركين  من  ما  حد  إلى 
العالمات  من  العديد  من  متنوعة  يمثل مجموعة  واآلخر 

التجارية الكبرى التي شكلت حدث عالم بازل. 
وبعد أن بدأ الناس بالفعل في نسيان آثار جائحة كوفيد19-

 ،Baselworld و   SIHH معرضي  على  قضى  والــذي 
على  والعائد  التجارية  الطبيعة  إلــى  النظرة  تغيير  تــم 
تم  ولقد  الفاخرة.  األحداث  مثل هذه  االستثمار لحضور 
الجماعية،  التجارية  المعارض  من  العديد  إقامة  التوقع 
وكان من المعتقد أن معظم العالمات التجارية التي ترغب 
في التفاعل مع الجمهور ستقيم معارضها. ومع ذلك، في 
Watches عام 2022، بعد النجاح الذي القاه معرض

التجارية  المعارض  أن  بالتأكيد  يبدو   & Wonders
األوروبية الكبيرة للساعات قد عادت.

بينما أثر الوباء على أجزاء مختلفة من صناعة الساعات 
بشكل مختلف، في بعض النواحي، فإن صناعة الساعات 
أي شخص  توقعه  مما  بكثير  أفضل  أداًء  تحقق  الفاخرة 
بعد جائحة عالمية. تعتبر مبيعات الساعات في األسواق 

■ ■

أثر الوباء على أجزاء 
مختلفة من صناعة 

الساعات بشكل 
مختلف، في بعض 

النواحي 
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الرئيسية صحية بشكل استثنائي بسبب مجموعة معقدة 
األصلي،  المنتج  حصرية  ذلــك  فــي  بما  األســبــاب،  مــن 
وتوافر  الفاخرة،  الساعات  فئة  من  المستهلك  وشعبية 

البيع الرقمي «األونالين». 
Watches & تخبئه  ما  تخيل  الصعب  من  كــان  ولقد 

المستغرب  غير  فمن  ذلــك،  ومع   .Wonders 2022
لم  الساعات  لصناعة  الضخم  العرض  أن  ما  حد  إلــى 
الجديدة  الساعات  عن  النقاب  كشف  تم  اآلمــال.  يخيب 
هوير،  وتــاغ  فيليب،  وباتيك  بياجيه،  قبل  من  الفاخرة 
كاملة  ومجموعة  وسون  النج  وأ.  كونستانتين،  وفاشرون 

من اآلخرين. 
Watches فبعد أيام قليلة من االفتتاح الضخم، خطت
األمـــام.  إلـــى  كــبــيــرة  خــطــوة   & Wonders 2022

قد  الكبيرة  األسماء  ذوي  الالعبين  بعض  أن  حين  في 
البوتيك  مصنعي  من  عدد  أثبت  بالفعل،  أيديهم  أظهروا 
قليالً عــدًدا  يمتلكون  يزالون  ال  أنهم  التقليدية  ــدار  وال
المذهل   Journe مــن  ســواعــدهــم.  فــي  البطاقات  مــن 
Vagabondage Gold إلى Bang Hublot الجديد 
بعض  تقديم  الساعات  معرض  واصل  مربع،  شكل  على 

الساعات المدهشة. 
لم  هــذا  لكن  النهاية،  من  نقترب  ونحن  الــتــروس  تــدور 
الكشف  مــن  العالم  فــي  الــســاعــات  مــاركــات  أكبر  يمنع 
غير  الفائزين  من  الرائعة.  الساعات  من  سلسلة  عن 
القدامى  المفضلين  إلى  وشوبارد  كارتييه  من  المتوقعين 
Watches & لم يخيب ،Rolex و TAG Heuer في

Wonders 2022 آمالنا.

■ ■

كان من الصعب تخيل 
Watches ما تخبئه

& Wonders 2022

■ ■
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2022  
أعلنت إدارة موسم جدة 2022 مؤخرًا، انطالق فعاليات الموسم في بداية مايو المقبل، ويستمر على 
مدى شهرين عبر 2,800 فعالية في 9 مناطق رئيسية في جدة، والتي تمتلك كل مقومات الجذب 
البحرية  الثقافي، وهويتها  وتنوعها  والتراثية  والحضارية  التاريخية  السياحي، من خالل مكانتها 
األمير  السمو  صاحب  بحضور  لليخوت؛  جدة  نادي  في  أقيم  صحفي  مؤتمر  خالل  وذلك  الفريدة؛ 
المكلف، وعدد من  المكرمة محافظ جدة  أمير منطقة مكة  سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار 

المسؤولين .
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في بداية المؤتمر، نوه المدير التنفيذي لقطاع التواصل 
الخطيب  قسورة  للفعاليات  الوطني  بالمركز  والتسويق 
بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير 
التنظيمية،  البيئة  وتحفيز  بالمملكة،  الفعاليات  قطاع 
وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل الستدامة 
القطاع، مؤكداً سعي المركز الوطني إلى تقديم فعاليات 
أكثر في المملكة؛ لرفاهية المجتمع وازدهار االقتصاد 
الثقافة  قطاعات  في  المركز  بشركاء  مشيداً  الوطني، 

والسياحة والترفيه.
وقال الخطيب: «إن موسم جدة ُيعد أحد أهم الفعاليات 
جدة  مدينة  تكون  أن  إلــى  معها  نتطلع  التي  الوطنية 
وجهة سياحية دائمة في المنطقة، ويؤكد هذا الموسم 
في نسخته الثانية ريادة المملكة في صناعة الفعاليات 
الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات 

رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن الموسم سيشهد إقامة 4 معارض عالمية، 
و 20 عالميتين،  ومسرحيتين  عربية،  مسرحيات   7 و 
سيقدم  كما  عالمية،  حفالت   3 و  عربية  غنائية  حفلة 
الموسم 70 تجربة تفاعلية، وعرضاً عالمياً «سيرك دو 
سلي»، كما سيشهد الموسم 5 برامج وفعاليات بحرية، 
وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و 60 عرضاً من األلعاب 

النارية طوال فترة الموسم.
أن  قمصاني  نــواف  جدة  موسم  عام  مدير  أكد  ــدوره،  ب
أهالي جدة وزوارها من جميع األعمار موعودون بموسم 
عالمي من الفرح والمتعة والترفيه، من خالل تعدد مناطق 
الفعاليات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى 
أن اإلعالن عن فعاليات موسم جدة 2022 قبل وقت 
من بدء الفعاليات يسهل على األسر والزوار التخطيط 
المبكر للحضور والمشاركة في الفعاليات، الفتاً إلى أن 
موسم جدة يوفر العديد من الفرص الوظيفية للشباب 

من الجنسين، ويعزز من دورهم ومشاركتهم في صناعة 
الترفيه في المملكة.

وعن مواقع الفعاليات، قال قمصاني: «إنها ستتوزع على 
9 مناطق رئيسية، هي جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة 
جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة األمير 

ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد».
عروض  تنظيم  سيشهد  الموسم  أن  قمصاني  وأوضــح 
كما  جــدة،  لموسم  حصرياً  والمصمم  سلي  دو  سيرك 
ترفيهية،  تعليمية  فعاليات  البلد»  «جــدة  فــي  ستقام 
ومطاعم ومقاه، وعدد من التجارب األخرى، كما تشتمل 
فعاليات «حديقة األمير ماجد» على بازار عام، منطقة 
متنوعة،  ومقاه  ومطاعم  فنية،  عــروض  مسرح،  كيدي، 
وفي «جدة سوبردوم» سيكون هنالك عدد من الحفالت 
الغنائية العربية، معارض عالمية، مهرجان للعلوم، الكي 

■ ■

موسم جدة ُيعد أحد 
أهم الفعاليات الوطنية 
التي نتطلع معها إلى 
أن تكون مدينة جدة 

وجهة سياحية دائمة في 
المنطقة. 
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بوب، كوميكون وبساط الريح.
وأضاف: «ستكون منطقة «سيتي ووك» منطقة ترفيهية 
متكاملة تضم مطاعم، متاجر، ومسارح، وعروض حية، 
وأكبر شالل تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)، وأكبر 
شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، و9

مناطق ترفيهية من بينها قرية األنيمي.
لعبة  من 40  أكثر  بير» ستضم  «جــدة  أن  إلــى  وأشــار 
البحر األحمر، و7 وأكبر مالهي متنقلة على  ترفيهية، 
بروميناد»  آرت  تقدم «جدة  كما  منوعة،  تجارب عالمية 
يوماً،  لمدة 60  يستمر  مهرجاناً  األولى  للمرة  لزوارها 
وسيكون حفل افتتاح الموسم لمدة 3 أيام متتالية، كما 
وبرج  اليومية،  النارية  األلعاب  عــروض  خالله  ستقام 
االستطالع، وعروض حية، ومطاعم ومقاه، والعديد من 

المتاجر.

«نادي جدة  أن  إلى  كلمته  الموسم في  ولفت مدير عام 
لليخوت» سيضم أول مارينا سياحية في المملكة، ومدرسة 
ومطاعم  مــرة،  ألول  الشراعية  الــقــوارب  قيادة  لتعليم 
ومتاجر فاخرة، وعدد من التجارب البحرية، كما تستقبل 
في  للحيوانات  منتجع  أكبر  في  زوارهـــا  جنغل»  «جــدة 
المنطقة على مساحة كيلو متر مربع، وأكثر من 1000

والحيوانات  النادرة،  والطيور  الزواحف  بين  ما  حيوان 
الحيوانات،  مع  المباشر  التفاعل  وعــروض  المفترسة، 

ومنطقة ألعاب.
بعد ذلك تمت اإلجابة على أسئلة الصحفيين ومندوبي 
قد  المؤتمر  وكــان  واألجنبية.  المحلية  اإلعــالم  وسائل 
شهد مجموعة من تشكيالت الدرونز التي تحكي شعار 
الموسم ومناطق الفعاليات، كما أُقيم ممر تضمن عرضاً

مرئياً والعديد من الفنون التشكيلية.

■ ■

المؤتمر قد شهد 
مجموعة من تشكيالت 

الدرونز التي تحكي 
شعار الموسم ومناطق 

الفعاليات.

■ ■
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بالسوق  كبير  وعي  رافقها  والفندقة  السياحة  مجال  في  كبيرة  خبرة 
ومعرفة واسعة بأهداف رؤية المملكة 2030. 

المزيد  ولمعرفة  واجهته،  التي  والعقبات  التحديات  تخطي  من  مكنته 
عن عالم السياحة والفندقة، كان لنا هذا اللقاء مع السيد وليد الحسن 

مساعد المدير التنفيذي لفندق أصيلة – جدة. 
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■ ■

إدارة المرافق السياحية 
صناعة مهمة وبال 
شك تحتاج الكثير 

من المعرفة والخبرة 
والتأهيل.

■ ■

ــا هــي أهــم  ■ كــيــف كــانــت بــدايــتــك مــع عــالــم الــســيــاحــة؟ ومـ
الصعوبات والتحديات التي واجهتها خالل رحلة عملك؟

لهذا  العميق  بالفهم  قياسها  بقدر  بالبداية  أقيسها  ال 
العالم الثري في كل شيء وارتباطه بكل الموارد المختلفة 
تاريخها،  مدنها،  قــراهــا،  مناطقها،  الحبيبة،  لمملكتنا 
طبيعتها الجغرافية، تراثها، ثقافتها، خصوصيتها، تنوعها 
االجتماعي، وماضيها وحاضرها، وفي السؤال مفردة عالم 
بدأ  حيث  من  ينتهي  ال  عالم  هو  حقيقة  وهذه  السياحة؛ 
لذلك وصدقاً أعتقد أنني بدأت للتو في هذا العالم، لعمق 
الثري  العالم  هذا  في  االستثمار  لجدوى  الحقيقي  الفهم 
الحقيقي  العراب  أذكر  أن  بد  وهنا ال  بالكثير،  والمرتبط 
ومن بدأ من الصفر صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
المنظومة  وبــنــاء  ــاس  األسـ لبنات  وضــع  فــي  سلمان  بــن 
حتى  للسياحة  العامة  للهيئة  ترأسه  خالل  من  وإطالقها 

تحولت الحقاً إلى وزارة السياحة وإكمالها المسيرة.
ما  هي  التحديات  ولنقل  والتحديات  للصعوبات  بالنسبة 
المعرفة  إنها  ولنقل  عمله  رحلة  في  موظف  أي  يواجهه 
ومحلياً.  عالمياً  الشرسة  والمنافسة  والتعليم  والتأهيل 
تحتاج  شك  وبال  مهمة  صناعة  السياحية  المرافق  إدارة 
الكثير من المعرفة والخبرة والتأهيل وبعدها تفتح آفاق ال 

حدود لها تذلل أي صعوبة وتحدي بال شك. 

■ من وجهة نظركم كيف أثرت رؤية المملكة 2030 على 
قطاع السياحة والفنادق في المملكة؟

رؤية المملكة وال أريد أن أقول الحلم بل أقول رؤية الواقع 
من خالل القفزات النوعية التي تحققها في جميع برامجها 
التحتية  البنى  وتطوير  المالية  القطاعات  في  تطوير  من 
القدرات  تطوير  وبــرامــج  عالمية  تنافسية  أجــواء  وخلق 
البشرية والتحوالت الكبيرة في التخصيص وبناء وجهات 
سياحية جديدة كنيوم وأماال والبحر األحمر مشروع تطوير 
إلى تعزيز ورفع جودة الحياة للمواطن، ال  السودة وصوالً 
شك أنها تثري بشكل غير مسبوق قطاع السياحة والفنادق، 
ومثال على ذلك في مشروع تطوير السودة هناك شراكة 
لتطوير  والخاص  العام  القطاعين  في  المستثمرين  مع 
وتقديم خيارات  الجبلية وجعلها وجهات فاخرة  الوجهات 
سكنية وترفيهية متنوعة، ونعلم جيداً مدى التنوع المذهل 
هناك خطة  وباألرقام  للمنطقة،  الجغرافية  الطبيعية  في 
التراكمي  المحلي  الناتج  كزيادة  ريال  مليار   29 لتحقيق 
التطوير  تحت  فندقية  غرفة   2700 و   2030 بحلول 

و8000 وظيفة مباشرة أو غير مباشرة في 2030.
أيضاً الدرعية من خالل األرقام فقط أكثر من 19 فندقاً
ومنتجعاً تغطي أكثر من 3000 غرفة وجناح فندقي، أكثر 
من خمس متاحف، أكثر من 5 أكاديميات ثقافية إلتاحة 
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■ ■

ال أعرف حكومة 
كحكومتنا تولي كل هذا 

االهتمام بشبابها في 
مختلف القطاعات.

■ ■

■ ■

ال شك لدي بأن 
القطاع شهد تنقالت 
وقفزات نوعية جعلت 
من المشهد مختلف، 

وانعكس ذلك كثيرًا على 
ما نشاهده من مسارات 

مختلفة.

■ ■

أكثر من 55 ألف وظيفة بحلول عام 2030، من خالل 
رؤية  وتثري وستثري  أثرت  نرى كيف  الجزيئة فقط  هذه 

وطننا الحبيب في هذا القطاع.
نحن نمتلك في هذا الوطن الغالي مساحات واسعة؛ لذا ال 
بد من بذل جهود لتنمية الرحالت المحلية ورحالت الحج 
والعمرة والرحالت الخاصة باألعمال ورحالت المسافرين 
الــحــدود  أبــعــد  ــى  إل إيجابية  الــمــؤشــرات  ــل  وك الدوليين 
نشهد  حيث  اإللكترونية  التأشيرة  بعد  فيما  خصوصاً 
من  تاريخية  مرحلة  مع  يتوافق  السفر  من  جديد  عصر 
النمو الستقطاب السياح، لذا ستكون البرامج التي تسلط 
عليها الرؤية دافع رئيسي لهذا التأثير وقد يتضح ذلك من 
خالل عالمات السفر العالمية التي تحاول فهم أكثر للغة 
والثقافة المحلية وفهم رؤية المسافر السعودي وأيضاً من 
خالل فهم األدوات والمتطلبات للمسافر المحلي وتقديم 
االكتشاف والمعرفة للمسافر الدولي القادم إلى السعودية.
بالسعودة  كبيرًا  اهتمامًا  الرشيدة  الحكومة  أولــت  لقد   ■
والتركيز على تطوير الشباب والشابات السعوديين، فكيف 

ترى ذلك؟
حقيقة ال أعرف حكومة كحكومتنا تولي كل هذا االهتمام 
تأهيلية  تعليمية  ثــورة  القطاعات،  مختلف  في  بشبابها 
على  مهول  صــرف  مــع  القطاعات  مختلف  فــي  تدريبية 
التمكين من خالل دورات وموارد معرفية عظيمة وتسهم 
تطوير  على  التركيز  خالل  من  ذلك  في  كثيرة  قطاعات 
المواهب السعودية واالستثمار بها من خالل برامج متعددة، 
تعليمية  منصات  ومستمر،  ومتطور  واعد  بعثات  برنامج 
تمهير،  عالية،  مستويات  على  دولية  تعاونات  احترافية، 
تمكين، إحالل، توطين، كل ذلك لتحسين جاهزية الشباب 
لدخول سوق العمل من خالل تعزيز قيم العزيمة والمثابرة 
األسرة  مشاركة  وتعزيز  واالنضباط  االتقان  قيم  وتعزيز 
اإليجابية  قيم  وتعزيز  أبناءهم  لمستقبل  التحضير  في 
والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا، وتحسين ترتيب 
وريادة  االبتكار  ثقافة  تعزيز  أيضاً  التعليمية.  مؤسساتنا 
األعمال ومشاريع كثيرة لرفع نسبه توطين الوظائف عالية 
المهارة كل تلك أهداف استراتيجية لبرنامج تنمية الموارد 
قــدرات  المواطن  يمتلك  أن  إلــى  يسعى  ــذي  وال البشرية 
تمكنه من المنافسة عالمياً، من خالل تعزيز القيم، وتطوير 
المهارات األساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. 
للجميع  متين  تعليمي  أساس  تطوير  على  البرنامج  يركز 
يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب 
ثقافة  وتعزيز  والعالمي،  المحلي  المستقبلي  العمل  لسوق 
العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص 
التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال، 
مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز 

ريادة المملكة. 
■ قـــفـــزات كــبــيــرة شــهــدهــا الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي والــســيــاحــة 
أن تطلعنا على  السابقة، فهل لك  الفترة  بالمملكة خالل 
أهم النجاحات التي شهدها هذا القطاع من واقع خبرتكم 

الكبيرة؟
نوعية  وقــفــزات  تنقالت  شهد  القطاع  بــأن  لــدي  شك  ال 
ما  على  كثيراً  ذلك  وانعكس  مختلف،  المشهد  من  جعلت 

والتي  القفزات  هذه  أهم  مختلفة؛  مسارات  من  نشاهده 
ازدياد معدل مساهمة  ال بد من قرائتها بشكل دقيق هو 
العربية  للمملكة  المحلي  الناتج  إجمالي  في  القطاع  هذا 
السعودية بما يقارب 4.64 % أي ما يعادل 2.89 مليار 
بين األعوام 2009 و  إلى 65.21 مليار دوالر   وصوالً 
الداخلية  السياحة  على  اإلنفاق  نسب  وارتفاع   ،2018
دوالر،  مليار   17 إلى  وصــوالً  والمقيمين  المواطنين  بين 
وارتفاع نسبة االنفاق على سياحة األعمال، األرقام تتحدث 
أنك ال  أقول  تغيرات ونجاحات غير مسبوقة ودعني  عن 
تجد اآلن شركة عالمية في مجال الفنادق والمنتجعات إال 
الحصول  على  والتنافس  الخاصة  بصمتها  وضع  وتحاول 
على تواجد في جميع الوجهات المحلية في مختلف مناطق 
المملكة  المطاعم، كذلك والمدن الترفيهية وعودة أيضاً
وغير مباشر بعدة  مباشراً  تاثيراً  الرؤية أيضاً  تاثير  على 
طرق من خالل تحديد المملكة العربية السعودية أهدافها 
االستيعابية  الطاقات  ــادة  زي خــالل  من  السياحة  لقطاع 
الستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون حتى 
عام 2030 وبشكل سنوي، ومضاعفة عدد المواقع األثرية 
السعودية المسجلة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
العالم،  والثقافة اليونسكو، بناء أكبر متحف إسالمي في 
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■ ■

أنا إبن هذا المجتمع 
من الشمال للجنوب 

ومن الغرب إلى الشرق، 
والأتردد أبدًا في التطوع 
على أي مستوى وفي أي 
اتجاه يخدم مجتمعي 

ووطني.

■ ■

والترفيهية  الثقافية  النشاطات  على  العوائل  إنفاق  زيادة 
المحلي  الناتج  في  السياحة  مساهمة  زيادة  الداخل،  في 
اإلجمالي بنسبة 10 % أو اكثر، تسهيل وتطوير الحصول 
على تأشيرات للزوار والفيزا السياحية االلكترونية، تنويع 
االستثمارات الحكومية والمساهمة في القطاع السياحي 
بشكل مباشر وغير مباشر، التركيز على زيادة اإليرادات 
التي  النجاحات  مــن  وكــجــزء  النفطية،  غير  الحكومية 
السعودية  مواسم  تأسيس  كمثال  أيضاً  القطاع  شهدها 
محددة  فــتــرات  خــالل  منوعة  مناسبات  تتضمن  والــتــي 
ألهم الوجهات تتضمن فعاليات محلية على سبيل المثال 
عالمية  كمسرحيات  عديدة  فعاليات  يشمل  جدة  موسم 
وعروض سيرك واستضافة فنانيين عالميين، أيضاً شتاء 
حيث  الداخلية  السياحة  في  نوعية  نقله  يعتبر  طنطورة 
إضافة  واألوركسترا،  لألوبرا  عالمية  عروضاً  استضاف 
إلى مهرجان المناضيد وفعاليات الهايكنج وسباق للقدرة 
المعالم  لمشاهدة  رحالت  العالم،  مستوى  على  والتحمل 
القديمة في المنطقة، كل هذه التنوعات والنقالت يدعمها 
خدمات الفندقة واإلسكان من حيث ازدياد أعداد الغرف 
التي  المحلية  حتى  والمنتجعات  نجوم  الخمس  الفندقية 
تقديم  خالل  من  العالمية  المنافسة  مصاف  إلى  ارتقت 

أهم  ومن  أيضاً،  كبير  عصري  بشكل  السعودية  الضيافة 
التغيرات في الواجهة السياحية والفندقية في المملكة هو 
ليشمل  المشروع  تطوير  يتم  األحمر حيث  البحر  مشروع 
90 جزيرة على مساحة 28 الف كيلومتر من البر والبحر 
يهدف لتقديم جمال الطبيعة بالمنطقة واستقطاب السياح 
أكبر  القدية وهو من  الداخل والخارج، أيضاً مشروع  من 
المراكز الترفيهية في المنطقة يحتوي على منتزه وفنادق 

عالمية ومشروع اماال وشرعان في جبال العال والكثير. 
■ حدثنا عن نشاطك في مجال خدمة المجتمع؟

أنا إبن هذا المجتمع من الشمال للجنوب ومن الغرب إلى 
الشرق، والأتردد أبداً في التطوع على أي مستوى وفي أي 
اتجاه يخدم مجتمعي ووطني، ومعرض الحديث هنا ليس 
عن عد نشاطاتي فهي ال تذكر مقارنة بما أراه من جهود 
حكومية وموسساتية وفردية، إنما أريد فقط التركيز على 
الواجب لكل فرد في هذا المجتمع، مهما قدمنا وسنقدم 

يعد ذلك قليل وفاءاً لمجتمعنا الكبير 
أحزن  بها،  والعناية  البيئة  في  كثيراً  مهتم  إني  اذكــر  قد 
حينما أرى إهمال بعض أطياف المجتمع لها، أشارك في 
بعض البرامج التطوعية واإلنسانية ومنفتح للمشاركة في 

أي وقت. 
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تقاليد طويلة وقوية من الصداقة والتعاون رسخها 90 عامًا من العالقات 
القناصل  من  العديد  األعوام  هذه  خالل  وتعاقب  السعودية،  اإليطالية 
ليوناردو  العام  القنصل  سعادة  آخرهم  وكان  بجدة،  اإليطاليين  العامين 
في  المستجدات  آخر  على  منه  لنتعرف  مؤخرًا  التقيناه  والذي  كوستا، 

العالقات السعودية اإليطالية.
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■ ■

تتمتع إيطاليا 
والمملكة العربية 
السعودية بتقاليد 
طويلة وقوية من 

الصداقة والتعاون.

■ ■

■ نرغب في معرفة المزيد حول حياتك المهنية؟
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  وزارة  إلــى  انضممت  لقد 
اإليطالية في عام 2003 وبعد تجربة في اإلدارة العامة 
للتعاون اإلنمائي قد انتقلت إلى سفارتنا في مصر، حيث 
كنت أتعامل مع الشؤون التجارية والثقافية والصحافة. ثم 
شغلت منصب المستشار السياسي في التمثيل اإليطالي 
بتمثيل  قمت  اإلطــار  هذا  وفي  بروكسل،  في  الناتو  لدى 
دولتي في لجان ومنتديات مثل الناتو – أوكرانيا، ومجلس 
الشراكة األوروبية األطلسية، والحوار المتوسطي، ومبادرة 
اسطنبول للتعاون، والشركاء حول العالم، ومنظمة جنوب 
أيضاً البلقان، وكنت  للتعاون األمني، وغرب  أوروبا  شرق 
للتمثيل  الصحفي  المكتب  ورئيس  الرسمي  المتحدث 

اإليطالي.
وبعد العودة إلى روما كنت مسؤوالً عن الجوانب القانونية 
في  بما  الدولية،  المحاكم  في  اإليطالية  القضايا  لجميع 
العدل  اإلنسان ومحكمة  لحقوق  األوروبية  المحكمة  ذلك 
الدولية  العدل  محكمة  وأيضاً  األوروبــي  لالتحاد  التابعة 
والمحكمة الدولية لقانون البحار، وكنت أتعامل أيضاً مع 
والمعهد  الدولي،  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة 
للقانون  الهاي  ومؤتمر  الخاص،  القانون  لتوحيد  الدولي 
الدولي لالستثمار في  التحكيم  الخاص، وقضايا  الدولي 

إيطاليا.
ومنذ يناير 2022 شرفني أن أعمل كقنصل عام إيطالي 
العربية  للمملكة  الغربي  الساحل  وكــل  جــدة  في  جديد 

السعودية.
البلدين  بين  العالقات  عامًا، كيف ترى  ■ بصفتك قنصالً 

الصديقين المملكة العربية السعودية وإيطاليا؟
طويلة  بتقاليد  السعودية  العربية  والمملكة  إيطاليا  تتمتع 

خاص  بشكل  ويسعدني  والــتــعــاون  الصداقة  مــن  وقــويــة 
بالذكرى  االحتفال  مع  يتزامن  جدة  في  األول  عامي  أن 
البلدين.  بين  الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس  التسعين 
ومع ذلك فقد كنا حاضرين في جدة من قبل وتحديداً في 
أواخر القرن التاسع عشر حيث كانت القنصلية اإليطالية 
في  المشاركين  مواطنينا  لجميع  المساعدة  بالفعل  تقدم 
مناسك الحج إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، 

ولتطوير عالقات ودية أيضاً مع السلطات المحلية.
واقتصادية  سياسية  روابـــط  لدينا  فنحن  عــام  وبشكل 
وتجارية وثقافية قوية للغاية وفي هذا الصدد أود أن أذكر 
وقعها  التي  الثنائي  االستراتيجي  للحوار  التفاهم  مذكرة 

وزيرا خارجيتنا في الرياض في يناير 2021.
■ كيف وجدت الحياة في المملكة العربية السعودية؟

منذ اللحظة األولى التي وصلت فيها إلى جدة في يناير 
ثقافته  وأقدر  الرائع  البلد  هذا  حب  في  وقعت  الماضي 
أرى  فأنا  وصداقة،  بكرم  استقبلني  الذي  وشعبه  الغنية 
والسعوديين  اإليطاليين  بين  التشابه  أوجــه  من  العديد 
ذلك  إلى  باإلضافة  المملكة.  في  أتواجد  أن  ويسعدني 
فإن جدة مدينة رائعة للغاية وتجمع بين االهتمام الخاص 
فإن  الثقافية  الناحية  ومن  والحداثة،  التاريخي  بتراثها 
في  كان  الفني  جدة  أسبوع  أن  خاصة  مزدهرة  المدينة 
تعتبر  القادمة  والمواسم  مذهالً  الماضي  فبراير  شهر 

حدثاً ال ينبغي تفويته.
واكتشاف  السفر  إمكانية  على  أحصل  أن  أيضاً  أتمنى 
وجهة  فمن  شعبه،  وتقاليد  البلد  هذا  جمال  عن  المزيد 
جميع  قبل  مــن  حــار  بترحيب  تــشــرف  لقد  مهنية  نظر 
العديد  قابلت  كما  استقبلتني،  التي  السعودية  السلطات 
من المحاورين السعوديين النشطين والمختصين واألذكياء 
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في عام 2022 الحظنا 
اهتمامًا متجددًا

بالسفر إلى إيطاليا 
من قبل المواطنين 

السعوديين والدوليين 
على حد سواء.

■ ■

المهتمين بتعميق وتعزيز العالقات بين بلدينا. فبالتنسيق 
هنا  فأنا  السفير  من  وبتوجيه  الرياض  في  السفارة  مع 
اإليجابي  االتــجــاه  هــذا  لتسهيل  جهدي  قــصــاري  ــذل  ألب

للغاية.
للمواطنين  القنصلية  تقدمها  التي  الخدمات  نــوع  مــا   ■
إلى  السفر  فــي  يــرغــبــون  الــذيــن  ولــألشــخــاص  اإليطاليين 

إيطاليا أو ألولئك المهتمين بأنواع أخرى من الخدمات؟
تقدم القنصلية اإليطالية العامة في جدة مجموعة واسعة 
واليتنا  في  اإليطالي  للمواطن  فبالنسبة  الخدمات،  من 
نفس  نقدم  فإننا  المؤقتين  أو  المقيمين  أو  القضائية 
مثل  إيطاليا  في  العامة  المكاتب  تقدمها  التي  الخدمات 
تجديد أو استبدال جوازات السفر المفقودة أو المسروقة 
والطالق  والــزواج  المواليد  وتسجيل  المستندات  وتوثيق 
ونحن  اإليطالية،  اإلقــامــة  مــدن  مــع  الــالزمــة  والمتابعة 
االنتخابات  من  معين  نــوع  تنظيم  عن  أيضاً  مسؤولون 
«السياسية واالستفتاءات» ومسؤولون أيضاً عن تلقي قسم 

المواطنين اإليطاليين الجدد.
القنصلية  واليتنا  في  المسافرين  المواطنين  نساعد  كما 
مثل السياح أو أولئك الذين سيودؤن مناسك الحج ونقدم 
وفي  الطبية،  المساعدة  على  للحصول  الــالزم  التوجيه 

ً أيضا القنصلية  تقدم  الصحية  أو  األمنية  الطوارئ  حالة 
المساعدة الالزمة لمواطنيها تحت إشراف وحدة األزمات 
السلطات  مع  باالتفاق  بالطبلع  وذلك  روما  في  بالوزارة 

السعودية. 
في  الراغبين  األخرى  الجنسيات  أو  للسعوديين  بالنسبة 

زيارة إيطاليا فنحن مسؤولون عن إصدار التأشيرات.
■ وما هي األمور التي تتعلق بالتأشيرات؟

وباء  بسبب  حدثت  التي  الدرامية  الصعبة  األشهر  بعد 
فيروس كورونا عندما كان السفر صعباً للغاية، ففي عام 
2022 الحظنا اهتماماً متجدداً بالسفر إلى إيطاليا من 
ســواء،  حد  على  والدوليين  السعوديين  المواطنين  قبل 
المسبقة  المستويات  إلــى  الحياة  تعد  لــم  لــآلن  ونحن 
المعتادة ولكنني أالحظ زيادة في األعداد كل يوم وأنا على 
سيزورون  السعوديين  المواطنين  من  المزيد  أن  من  ثقة 

إيطاليا هذا الصيف، حيث سيتم تخفيف قيود السفر.
■ مـــا هـــي اإلجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا إيــطــالــيــا لــلــحــد من 
الحالي  الوضع  تصف  وكيف  كــورونــا،  فيروس  وبــاء  انتشار 

في إيطاليا مع اقتراب الوباء من نهايته؟
الحــتــواء  ــراءات  إجــ عــدة  اإليطالية  الحكومة  اعــتــمــدت 
أصعب  ففي خالل  العدوى.  انتقال  ومنع  كورونا  فيروس 
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تحتل إيطاليا المرتبة 
السابعة إلى الثامنة 
بين موردي المملكة 

العربية السعودية 
والثانية بين دول 
االتحاد األوروبي.

■ ■

لقاحات  هناك  يكن  لم  عندما  البداية  في  للوباء  فترة 
للفيروس فقد نفذت الحكومة إغالقاً على مستوى البالد 
مع فرض العمل عن بعد. وبمجرد أن أصبحت اللقاحات 
والتي  تحصين ضخمة  حملة  إيطاليا  نفذت  فقد  جاهزة 
كانت ناجحة للغاية حيث تم تلقيح ما يقرب من %90 من 
السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً. وقد وضعنا 
«الــمــرور األخــضــر» وهــي مشابهة  ُتسمى  شــهــادة  أيــضــاً 
واألحداث  العمال  لجميع  إلزامية  كانت  والتي  لـ»توكلنا» 
والحياة  طويلة  لمسافات  والسفر  والرياضية  الثقافية 

الليلية وتناول الطعام في المطاعم.
في  ولذلك  األرض  على  الوضع  مع  يتكيف  الجميع  ولكن 
األسابيع الماضية تم إلغاء العديد من القيود. فلكي تقوم 
بزيارة إيطاليا اليوم فأنت تحتاج فقط إلى شهادة التطعيم 
الفيروس  للكشف عن  آر»  «بي سي  أو فحص  الشفاء  أو 
أو القيام بمسحة كورونا. يرجى زيارة الموقع الخاص بنا 

على اإلنترنت للحصول على آخر األخبار والتحديثات.
■ ما هو االتجاه الحالي للعالقات التجارية بين السعودية 

وإيطاليا؟
موردي  بين  الثامنة  إلى  السابعة  المرتبة  إيطاليا  تحتل 
االتحاد  دول  بين  والثانية  السعودية  العربية  المملكة 

التي  اإليطالية  التقليدية  المنتجات  وتعتبر  ــي.  األوروبـ
منتجات  على  تشتمل  المملكة  ــى  إل إيطاليا  تصدرها 
والــمــعــدات  الــغــذائــيــة  والـــمـــواد  الميكانيكية  الــهــنــدســة 
فيما  بينما  ــة،  واألدوي والكيميائية  والمنزلية  الكهربائية 
الطاقة.  قطاع  منتجات  حــول  فتكون  باستيرادنا  يتعلق 
وبشكل إجمالي بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 8.188

 ،2019 عـــام  فــي   7.080»  2021 عـــام  فــي  مــلــيــار 
مركزية  على  ــدل  ي مما   ،«2020 عــام  فــي  و6.161 
المملكة العربية السعودية كشريك تجاري رئيسي إليطاليا 

في منطقة الخليج.
بشكل عام توفر رؤية 2030 فرصاً جديدة وكبيرة للبلدين 
عدد  يبدي  حيث  بالفعل،  الجاري  التعاون  تعزيز  لزيادة 
بخطط  ملموساً  اهتماماً  بلدي  في  الشركات  من  متزايد 
السعودية  السلطات  أطلقتها  التي  االقتصادي  التنويع 
والتي تنتج تطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية ال مثيل 
اهتماماً أيضاً  أرى  نفسه  الوقت  وفي  المنطقة.  في  لها 
تجارية  بأعمال  للقيام  السعودية  العربية  بالمملكة  كبيراً 
بينهما.  بالفعل  المتواجدة  األعمال  لتوسيع  أو  بلدي  مع 
جدة  في  العامة  القنصلية  فإن  أيضاً  الصدد  هذا  وفي 
متواجدة هنا لتسهيل هذا االتجاه اإليجابي قدر اإلمكان.



58■   ■

بجامعة  األســنــان  طب  كلية  حصلت 
االعتماد  على  عبدالعزيز  الملك 
األكاديمي األمريكي من هيئة اعتماد 
برامج طب األسنان األمريكية «كودا»، 
ــاد طــفــرة  ــم ــت حــيــث يــعــد هـــذا االع
جامعة  األســنــان  طــب  لكلية  نوعية 
من  ــد  الب وكـــان  عبدالعزيز،  الملك 
ميره  الغني  عبد  البروفيسور  لقاء 
جامعة  األســنــان  ــب  ط كلية  عميد 
هذا  عن  ليحدثنا  عبدالعزيز  الملك 

االنجاز.
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كلية طب األسنان بذلت 
جهدًا كبيرًا لتحصل 

على االعتماد األكاديمي 
من هيئة اعتماد برامج 
طب األسنان األمريكية 
«كودا» العتماد برامج 

طب األسنان.

■ ■

■ فـــي الـــبـــدايـــة كــيــف حــصــلــت كــلــيــة طـــب األســنــان 
ــاد  ــمـ ــتـ ــلـــى االعـ ــز عـ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــلـــك عـ ــمـ بـــجـــامـــعـــة الـ
طب  برامج  اعتماد  هيئة  من  األمريكي  األكاديمي 
األسنان األمريكية «كودا»، كأول كلية في العالم من 
على  تحصل  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  خــارج 

هذا االعتماد؟
وحصلت  الرائدة  الكليات  من  األسنان  طب  كلية 
على اعتماد «كودا» العالمي بكل كفاءة واستحقاق، 
التعليم  خدمة  في  الكلية  بذلتها  التي  والجهود 
الطبي تنم عن حرص القائمين عليها لالرتقاء بها 
محلياً وإقليمياً وعالمياً في كل المجاالت التعليمية 
عن  فضالً  والعالجية،  والتشخيصية  والبحثية 
اإلسناد إلى أحدث النظم التقنية في تنفيذ هذه 

المهام.
■ وماذا يمثل لكم هذا اإلنجاز؟

هذا اإلنجاز هو الحافز للمزيد من البذل والعطاء 
العالمية،  اإلنجازات  وتحقيق  التقدم  من  للمزيد 
طب  لكلية  الشكر  أوجـــه  أن  أود  خاللكم  ومــن 
عميداً الجامعي  األســنــان  ومستشفى  األســنــان 

ووكالء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تعليمية وغير 
الجهود  والفنيين على هذه  اإلداريين  تعليمية من 
االعتماد  هــذا  على  للحصول  الكلية  أهلت  التي 

العالمي.
فخراً ُيعد  االعتماد  هــذا  على  الكلية  وحصول 
بشكل  الجامعي  التعليم  إليه  وصل  بما  واعتزازاً 
عام وكلية طب األسنان بجامعة الملك عبدالعزيز 

بشكل خاص من مكانة مرموقة.
■ وما الذي أضافه هذا اإلنجاز  لكم؟ 

لتحصل  كبيراً  بذلت جهداً  األسنان  كلية طب  أن 
برامج  اعتماد  هيئة  من  األكاديمي  االعتماد  على 
برامج  العتماد  «كـــودا»  األمريكية  األســنــان  طب 
طب األسنان، حيث أن هذا اإلنجاز مهم جداً في 
تجويد العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث 
العلمي، وتطور مخرجات الكلية والتي تعتمد في 
مبادئها على استخدام أحدث الطرق العلمية في 
المتطورة  العلمية  المناهج  واستخدام  التدريس 
أطباء  تخريج  أجــل  من  الدقيق  العلمي  والبحث 

أسنان بمعايير عالمية.
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CV
حصل البروفيسور عبد الغني ميره على درجة البكالوريوس ■ 

عبدالعزيز  الملك  جامعة  من  األسنان  وجراحة  طب  في 
في عام 1995. وواصل مسيرته األكاديمية وحصل على 
األسنان  وطب  الثابتة  التركيبات  في  الماجستير  درجــة 
التجميلي من معهد إيستمان لطب األسنان بجامعة لندن 
عام 1997. في عام 2001، حصل على درجة الدكتوراة 
في الصحة العامة لطب األسنان وشهادة الدراسات العليا 
كلية  من  والتجميل  الجراحي  األسنان  في طب  المتقدمة 

جولدمان لطب األسنان بجامعة بوسطن. 
األسنان ■  طــب  كلية  فــي  مــســاعــداً  أســتــاذاً  تعيينه  تــم  ثــم 

ً حاليا ويعمل   .2002 عــام  عبدالعزيز  الملك  بجامعة 
والتجميل  الترميمي  األسنان  في طب  واستشارياً  أستاذاً 
واالستعاضة السنية الثابتة في كلية طب األسنان بجامعة 

عبدالعزيز. الملك 
تم تعيينه رئيساً لقسم اصحاح وتجميل االسنان في عام ■ 

2002، ثم وكيًال للشؤون األكاديمية من عام 2004.
الملك ■  بجامعة  األســنــان  طــب  لكلية  عميداً  تعيينه  تــم 

عبدالعزيز من عام 2010 حتى اآلن.
اللجان ■  في  وعمل  اإلداريــة  المناصب  من  العديد  شغل 

وعالمًيا.  محلًيا  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  العلمية 
للجنة  رئيًسا  تعيينه  تم  األسنان،  طب  في  لكفاءته  نظًرا 
في  األسنان  لطب  السعودية  للجمعية  الغربية  المنطقة 
لطب  السعودية  الجمعية  لرئيس  نائًبا  ثم   .2004 عام 
رئيساً تعيينه  تم  كما   .2010 إلى   2007 من  األسنان 
طب  لمجلس  التدريبية  اللجنة  المحلي  اإلدارة  لمجلس 
األسنان السعودي من 2010 إلى 2012 وكذلك عضو 

المجلس العلمي لطب األسنان 2010-2014.
اآلن، يشغل منصب رئيس لجنة عمداء كليات طب األسنان ■ 

ميرا  الغني  عبد  األستاذ  حصل   .2014 منذ  السعودية 
على العديد من العضويات داخل وخارج المملكة العربية 
الجمعية   - األسنان  لطب  السعودية  «الجمعية  السعودية 
لتجميل  األمريكية  األكاديمية   - األسنان  لطب  األمريكية 
للصحة  األســنــان  لطب  األمريكية  الجمعية  ــان،  األســن

العامة».  
ألقى ■  كما  العلمية.  األبحاث  من  الكثير  ونشر  أجرى  كما 

تدريبية  دورات  وأجرى  العلمية  المحاضرات  من  الكثير 
في مجال طب األسنان التجميلي والترميمي والتعويضات 

وعالمياً.  الثابتة محلياً  السنية 

إضافة إلى ذلك فقد شارك وحضر الكثير من المؤتمرات ■ 
والعلمية  المحلية 

من ■  للعديد  تبوأه  فترة  وفي  االكاديمي  عمله  خالل  حقق 
المناصب االدارية الكثير من االنجازات المتميزة ومنها:

عبدالعزيز ■  الملك  بجامعة  االســنــان  طــب  كلية  حصول 
على االعتراف االكاديمي من منظمة تعليم طب االسنان 
داخل  عليه  تحصل  كلية  كــأول   .«DentEd» االوروبــيــة 

السعودية. العربية  المملكة 
عبدالعزيز ■  الملك  بجامعة  االســنــان  طــب  كلية  حصول 

التعليم  تقويم  هيئة  من  الكامل  البرامجي  االعتماد  على 
 .«NCAAA» السعودية العربية  بالمملكة 

حصول كلية طب االسنان على االعتماد االكاديمي االمريكي ■ 
من هيئة اعتماد طب االسنان االمريكية CODA كأول كلية 
الواليات  خارج  من  االعتماد  هذا  على  تحصل  العالم  في 
المتحدة االمريكية. الحصول على هذا االعتماد المرموق 
سيتيح لخريج الكلية فرص أكبر في الحصول على مقاعد 
في برامج الدراسات العليا في الجامعات العالمية حيث ان 
خريج الكلية اليقل في المستوى االكاديمي عن أي خريج 
الفرصة  سيتيح  كما  األمريكية.  االسنان  طب  كليات  من 
في  المهنة  مزاولة  رخصة  على  الحصول  في  للراغبين 
أمريكا في الحصول عليها دون الحاجة لسنوات المعادلة 
المطلوبة من خريجي الكليات األخرى على مستوى العالم 

من خارج الواليات المتحدة االمريكية.
عبدالعزيز ■  الملك  جائزة  على  االسنان  كلية طب  حصول 

للجودة كاول كلية تحصل عليها من فئة الكليات الحكومية.
االعــتــمــاد ■  عــلــى  الــجــامــعــي  ــان  االســن مستشفى  حــصــول 

عليه  يحصل  لالسنان  مستشفى  كأول  الكندي  الصحي 
في منطقة الشرق االوسط.

الجوائز ■  من  العديد  على  الكلية  حصول  إلى  باالضافة 
مثل:

جائزة معالي مدير الجامعة للتعلم االلكتروني.■ 
مجال ■  فــي  كلية  كأفضل  الجامعة  مدير  معالي  جــائــزة 

البحث العلمي لعدة اعوام متتالية.
جائزة معالي مدير الجامعة في الخدمة المجتمعية.■ 
المركز األول في األنشطة الطالبية لعدة اعوام متتالية.■ 
العلمية ■  الملتقيات  في  المتقدمة  المراكز  من  العديد 

أعوام  ولعدة  عبدالعزيز  الملك  جامعة  وطالبات  لطالب 
متتالية.
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2030
مؤسسة  محامية  العيسى  نسرين 
وراء  والقصة  حقوقك.  اعرف  تطبيق 
التطبيق تعليم المرأة وتدريسها وفهم 
قيمتها وحقوقها. ألنك عندما تعرف 
نفسك.  تحمي  كيف  ستعلم  حقوقك 
«كوني  المقدمة  فــي  وضــعــت  لــذلــك 
لنتعرف  التقيناها  نفسك».  محامية 
تمكين  موضوع  في  نظرها  وجهة  على 

المرأة.
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التمكين هو إعطاء 
األدوات ومعلومات 

لشخص حتى يتمكن 
من النمو.

■ ■

ــاذا يــعــنــي تــمــكــيــن الـــمـــرأة؟ ولـــمـــاذا هـــي جـــزء مـــن رؤيـــة  ■ مــ
2030؟

النساء  أن  الناس  يعتقد  فهم.  سوء  عليه  التمكين  معنى 
أقــوى. ال  اآلن حتى يصبحن  تمكينهن  ويتم  كن ضعيفات 
يعني تمكين شخص ما أنه كان ضعيفاً. التمكين هو إعطاء 
األدوات ومعلومات لشخص حتى يتمكن من النمو. التمكين 
هو في الحقيقة عملية اجتماعية تشبه المسار أو الرحلة. 

وهي رفع المستوى العملي واالجتماعي حسب الظروف.
األدوات،  لديك  يكن  لم  إذا  السيارة؛  على  مثال  أعطيك 
هذا  مؤهالً.  لست  أنك  يعني  ال  هذا  ستصلحها.  فكيف 

يعني فقط أن األدوات ليست موجودة.
األمة  أن  تــدرك  ألنها  رؤيــة 2030؟  من  لماذا هي جزء 
أفراد  جميع  وتمكن  تشجع  أن  يجب  والحديثة  الناجحة 
المجتمع، بما في ذلك النساء، والمرأة يجب ان تكون فعاله 

ومنتجة.
عندما  والمستقبل  الماضي  فــي  الــمــرأة  شكل  كــان  كيف   ■

يتعلق األمر بتمكين المرأة؟
إذا قارنا النساء من الماضي واليوم وفي المستقبل. سترى 

أن هناك قوة على الرغم من عدم توفر جميع األدوات.
على سبيل المثال: هناك النساء من الثمانينيات حاصالت 
أولئك  خاصة  ذلــك؟  فعلوا  كيف  الــدكــتــوراة.  درجــة  على 
والبحوث  الــدراســات  الــخــارج.  في  يدرسن  كانوا  الالتي 

وعندها  متزوجة  انترنت،  بــدون  واألطروحة  والنظريات 
مسئولية أطفال، وكانت تذهب إلى المكتبة وتجلس هناك 

لساعات وساعات. 
وهناك سيدات أسسن جمعيات مثل جمعية النهضة عام 
زوجة  للنهضة  الفخرية  الرئيسة  الثنيان،  عفت   ،1963
الفيصل بن  الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سارة 
آل  عبدالعزيز  بن  الفيصل  لطيفة  سعود،  آل  عبدالعزيز 
سعود، السيدة مظفر أدهم، وأخريات من جمعيات أخرى 

كافحن من أجل مساعدة المرأة. الصبر. 
■ ما هي الخطوة القادمة للمرأة؟

للوصول  المتاحة  المبادرات والفرص  اوالً: االستفادة من 
إلى االكتفاء الذاتي واالعتماد على النفس.

يعني  ال  التمكين  أن  تفهم  أن  هو  التمكين.  فهم  ثانيا: 
ضعفك. إنه يمنحك األدوات الالزمة للنمو.

احتضن وتعلم لتنمو. استخدم األدوات من حولك والمتاحة 
لك اليوم.

من  جزء  والتمكين  ومستمر  طبيعي  أمر  النمو  أن  افهم 
المجتمع. التمكين هو عمليه لمدى الحياة. 

فعالة

عملية
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تتمّتع رولز-رويس موتور كارز بعالقة مميزة 
المتينة  العالقة  هذه  وبفضل  عمالئها.  مع 
مع العمالء من رجال ونساء متميزين، تتمكن 
فهم  على  مبنية  قــرارات  اتخاذ  من  العالمة 
عميق لمستهلكي المنتجات فائقة الفخامة، 
بما في ذلك تفضيالتهم الجمالية، ومتطلبات 
حياتهم اليومية وأذواقهم المتغيرة. وهكذا، 
تتماشى  منتجات  ابتكار  العالمة  تستطيع 
بناًء العصري  المستهلك  حاجات  مع  تمامًا 
على تفهمها لمتطلبات عمالئها والتعليمات 
لديها.  الرفاهية  خبراء  فريق  عن  الصادرة 
ويشكل طراز بالك بادج خير مثال على ذلك.

تم ابتكار سيارة جوست الجديدة لمجموعة من العمالء الذين 
طلبوا تصميم سيارة رولز-رويس رشيقة وبسيطة تحافظ على 
مستوى عاٍل من التواصل وتخلو من أي تفاصيل غير ضرورية. 
فأتت جوست الجديدة لتكون أكثر سيارات رولز-رويس تقدماً
الجمالية.  الناحية  من  تميزاً  وأكثرها  التكنولوجية  الناحية  من 
أســرع  مــن  مضت  سنة  قبل  إطالقها  منذ  الــســيــارة  أصبحت 
المنتجات مبيعاً في تاريخ العالمة، إذ شكلت أكثر من 3،500

تكليف حول العالم. 
كما ساهمت هــذه الــســيــارة فــي بــدء مــحــادثــات جــديــدة حول 
التصميم من خالل سعيها الدائم إلى توخي البساطة والنقاء. 
وقد أطلق مصممو رولز-رويس تسمية «الفخامة المطلقة» على 
ولهذا  والبساطة.  باالختزال  المتصفة  الجمالية  الحركة  هذه 
الغرض، تم اختيار مواد استثنائية واستخدامها، والحرص على 

أن يكون التصميم محدوداً وذكياً وغير متكلف. 
الذين  العمالء  من  شريحة  المجموعة  هذه  من  تفرعت  ولكن 
تصميم  ابتكار  وينشدون  الــمــواد،  وجـــودة  البساطة  يعشقون 
بالك  تعكس  النقي.  األســود  باللون  يكتسي  جوست  من  ثــوري 
بادج جوست متطلبات هؤالء العمالء فهي الجانب المظلم من 

«الفخامة المطلقة» والبساطة بأقصى حدودها. 
التصميم الخارجي

44،000 بين  من  المفضل  لونهم  اختيار  العمالء  يستطيع 
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يعادل 1 على 100 فقط، أي ما  واحداً  النهائية ميكرومتراً 
تقريباً من عرض شعرة اإلنسان. يتم طالء كل عنصر من هذه 
الكروم  من  لمسة  على  للحصول  تامة  وبدقة  يدوياً  المزايا 

األسود العاكس قبل تركيبها على السيارة. 
من  خصيصاً  فمصممة  المركبة  الــســيــارات  عــجــالت  ــا  أم
كل عجلة  أسطوانة  ُصنعت  إنشاً.   21 بقياس  بيسبوك  فريق 
بأسلوب بالك بادج خصيصاً لبالك بادج جوست، وتتألف مما 
ثالثة  على  المركبة  الكربون  ألياف  من  طبقة   22 إلى  يصل 
الخارجية  األطــراف  عند  نفسها  على  المطوية  ثم  محاور، 
للحافة لتشكل ما مجموعه 44 طبقة من ألياف الكربون لقوة 
أكبر. باإلضافة إلى ذلك، تضم العجلة محوراً من األلومنيوم 
المنصهر بأبعاد ثالثية والمربوط بالحافة باستخدام مشابك 
تيتانيوم قوية تماثل تلك المستخدمة في المركبات الفضائية، 
به  تشتهر  ــذي  ال الــعــائــم»  المحور  «غــطــاء  ميزة  عــن  فضالً 
حتى  مستقيمة  وضعية  في   (RR) شعار  بقاء  ويتيح  العالمة 
المميز  والتأثير  المواد  بجودة  واحتفاًء  المركبة.  سير  أثناء 
لحماية  اللون  خفيف  ورنيش  تطبيق  يتم  السيارة،  لسطح 
الكربون  ألياف  لهيكل  الفّني  التعقيد  مستوى  وإبراز  السطح 

في العجلة في الوقت عينه.
الداخلي التصميم 

تم ابتكار وتصنيع المواد الفاخرة المتقدمة بطريقة مدروسة 
المواد  تلبي  الداخلية.  المقصورة  في  المثالية  األجواء  لتهيئ 
جوست،  بادج  بالك  لسيارة  الدراماتيكي  الميكانيكي  الهدف 
«الفخامة  المدعوة  جوست  تصميم  فلسفة  مع  تتماشى  كما 
من  بــدالً  الــمــواد  وجـــودة  بــاألصــالــة  تمتاز  والــتــي  المطلقة» 

بمساعدة  بهم  خاص  لون  ابتكار  أو  العالمة  لدى  جاهز  لون 
والنساء  الرجال  من  العظمى  الغالبية  أن  إال  بيسبوك.  فريق 
اللون  اختاروا  من جوست  القاتمة  النسخة  هذه  طلبوا  الذين 
األســود  اللون  هــذا  على  الحصول  يتطلب  المميز.  األســود 
األكثر قتامةً في صناعة السيارات عمليةً معقدة تشمل تذرية 
100 باوند (45 كلغ) من الطالء ووضعه على جسم مشحون 
الفرن.  فــي  تجفيفه  قبل  األبــيــض  باللون  إلكتروستاتيكياً 
أن  قبل  الشفاف  الطالء  من  بطبقتين  السيارة  ُتدهن  عندئذ، 
إلنتاج  حرفيين  أربعة  من  فريق  قبل  من  يدوياً  صقلها  يتم 

لمسة البيانو فائقة اللمعان والمميزة لدى العالمة. 
تستغرق هذه العملية ما بين ثالث وخمس ساعات لكل سيارة، 
ما يتعذر تطبيقه في قطاع اإلنتاج بالجملة وبالتالي ال يمكن 
الحصول على هذا اللون إال مع رولز-رويس. عالوة على ذلك، 
الفتة  لمسات  إضفاء  في  القتامة  من  الدرجة  هذه  تساعد 
ذلك  على  دليل  وخير  «كوتشالين»،  خط  مع  يدوياً  ومطلية 
طراز بالك بادج باللون األسود والنيون الذي بات أشهر مثال 

على مجموعة سيارات رولز-رويس الحيوية هذه. 
بيسبوك  فريق  تعاون  الدراماتيكي،  الهيكل  هذا  مع  وتماشياً 
كولكتيف المؤلف من مصممين ومهندسين وحرفيين ماهرين 
رولز- لمزايا  يتيح  بما  بالكامل  للتعديل  قابلة  عملية  البتكار 

الالمعين،  بانثيون  وشبكة  السعادة  روح  مجسم  مثل  رويــس، 
الظهور بحلة مميزة. وبدالً من االكتفاء بطالء هذه المكونات، 
يتم استخدام إلكتروليت خاص من الكروم في عملية الطالء 
التقليدية بالكروم حيث يتم وضعه على الركيزة المصنوعة من 
السماكة  اللون. فتصبح  قتامة  لتعزيز  للصدأ  المقاوم  الفوالذ 

■ ■
تم ابتكار سيارة جوست 
الجديدة لمجموعة من 

العمالء الذين طلبوا 
تصميم سيارة رولز-

رويس رشيقة وبسيطة.

■ ■
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الترسيب  باستخدام  الخلفية  المقصورة  وفي  العدادات  لوحة 
المعتمدة  القليلة  الــطــرق  إحــدى  وهــي  للبخار،  الفيزيائي 
أو  الوقت  بفعل  بهتانها  أو  القطع  ألــوان  تغير  عدم  لضمان 
بُني  التي  البساطة  مبادئ  ُطبقت  كما  المتكرر.  االستخدام 
في  دراماتيكي  بأسلوب  المطلقة»  «الفخامة  مفهوم  عليها 
تصميم الساعة داخل بالك بادج جوست. فقد ُزودت أطراف 
بلمسة من  و9  الساعة 12 و3 و6  العقارب فقط وعالمات 
تتوفر  وراقية.  بسيطة  ساعة  على  للحصول  الناعم  الكروم 
إلرضــاء  جوست  بــادج  بــالك  مجموعة  أخــرى ضمن  ساعات 

أذواق شتى العمالء. 
في  نوعه  من  األول  هو  بيسبوك  من  ابتكار  بالساعة  ُيحيط 
والتي  المضاءة  األمامية  الواجهة  جوست،  لسيارة  العالم 
من  أكثر  به  تحيط  حيث  المتأللئ  «الالنهاية»  شعار  تعرض 
على  المزخرف  والنمط  النجوم  مجموعة  تقع  نجمة.   850
تكون  حين  تماماً  وتختفي  الراكب،  جهة  من  العدادات  لوحة 
تمت  جــوســت،  بسيارة  ــوًة  وأسـ مطفأة.  الداخلية  ــواء  األضـ
باستخدام 152 ضوء LED مركب  «الالنهاية»  إضاءة شعار 
ساعة  ألــوان  مع  بدقة  تتطابق  والتي  وتحتها،  الواجهة  فوق 
يضمن  ولكي  ــدادات.  ــع ال لوحة  أقـــراص  ــارة  وإنـ المقصورة 
ضوئياً موجهاً  استخدم  متساٍو،  بشكل  الشعار  إضاءة  الفريق 
بسماكة 2 ملم يضم أكثر من 90،000 نقطة محفورة بالليزر 
على طول مساحته. يؤدي ذلك إلى توزيع الضوء بشكل متساٍو

ويضفي تأثيراً متأللئاً مع حركة العين عبر الواجهة األمامية، 
بالنجوم  المرّصعة  السقف  لبطانة  الخفيف  البريق  يحاكي  ما 

بالشهب. والمزينة 

ابتكر حرفيو  المنطلق،  المبالغ فيه. من هذا  البارز  التصميم 
العميق  الُمعينات  نمط  يضم  وناعماً  معقداً  نسيجاً  العالمة 

الكربونية والمعدنية. المصنوع من األلياف 
العناصر  ركــيــزة  على  الخشب  مــن  طبقات  عــدة  تت  ُثبِّ وقــد 
الطبقة  على  ــوداء  سـ بوليفار  كــســوة  بــاســتــخــدام  الــداخــلــيــة 
األلياف  لطبقات  داكناً  أساساً  ذلك  ويشكل  العليا.  األساسية 
المنسوجة  األوراق  تطبيق  يتم  بعدها.  تتوالى  التي  التقنية 
المتباينة  المعدنية  والخيوط  بالراتنج  المطلي  الكربون  من 
بأسلوب  يــدويــاً  المكونات  على  الُمعينات  بنمط  والُمحاكة 
الكسوة  هذه  ولحماية  األبعاد.  ثالثي  بتأثير  يوحي  متناسق 
تحت  واحدة  ساعة  لمدة  عناصرها  كل  معالجة  تتم  الرائعة، 
سفع  لعملية  تخضع  ثم  مئوية.  درجة   100 بحرارة  الضغط 
بالرمل للحصول على سطح مقوى لست طبقات من الورنيش، 

وتلميعها قبل وضعها في السيارة.  حيث يتم تنعيمها يدوياً 
تشتهر  الذي  «الالنهاية»  يمكن وضع شعار  العميل،  أراد  وإذا 
للمقصورة  الخلفي  القسم  على  بـــادج  ــالك  ب مجموعة  بــه 
«الشالل»  باسم  والمعروف  المستقلين  المقعدين  بين  الواقع 
التقنية. يوضع الرمز باأللومنيوم الذي  المصنوع من األلياف 
يطابق المادة المستخدمة في المركبات الفضائية على غطاء 
بين  وذلك  جوست،  بادج  بالك  في  المشروبات  تبريد  حجرة 
الطبقتين الثالثة والرابعة من بين ست طبقات ورنيش خفيف 
اللون، ما يوحي بأن الرمز عائم فوق كسوة األلياف التقنية. 

وقد اختار فريق التصميم رفيع المستوى لدى العالمة تحسين 
األجواء المظلمة في بالك بادج جوست عبر الحد من األجزاء 
على  المحيطية  الهواء  فتحة  تعتيم  يتم  المصقولة.  المعدنية 

■ ■

يستطيع العمالء 
اختيار لونهم المفضل 
من بين 44،000 لون 

جاهز لدى العالمة 
أو ابتكار لون خاص 
بهم بمساعدة فريق 

بيسبوك.
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T-Series قصة
Bentley في العام 1958، بدأ العمل على تصميم أول

معروفة   Bentley شركة  حينها  وكانت  الهيكل.  أحادية 
بصنع هياكل السيارات المرتكزة على شاسيه منفصل، لكن 
توقعات ومتطلبات العمالء كانت تتغير في وقت شهد قطاع 
صناعة السيارات انخفاضاً موازياً. ولقد رغب العمالء بأن 
تكون سياراتهم Bentley أصغر حجماً من الخارج، لكن 
والراحة  والفخامة  الرحابة  على  تحافظ  ذاته  الوقت  في 

المتوقعة منها دائماً.
بتصميم  الشهير   – بالتشلي  جون  أتم   ،1962 وبحلول 
تصميم  على  العمل   –  R-Type Continental سيارة 
واأللومنيوم.  الــفــوالذ  من  أحــادي  لهيكل  جديد  خارجي 
ولقد ساهم التصميم بتحسين المساحة الخاصة بالركاب 
صارت  السيارة  لكن  السابق،   S3 طــراز  مع  بالمقارنة 
بشكل إجمالي أقصر بمقدار سبع بوصات، وكذلك خمس 
بوصات أكثر انخفاضاً وثالث بوصات ونصف أنحف. من 
وتم  للمقصورة،  الداخلية  المساحة  زادت  أخــرى،  ناحية 

توفير صندوق أكبر مع سعة استيعابية أكثر لألمتعة.
وباستخدام محرك V8 ُطور حديثاً، خضعت سبعة نماذج 
لمسافات  التحمل  اختبارات  شاملة  بــارزة  لتجارب  أولية 
ــكــارات  ــت االب وتــضــمــنــت  مــيــل.   100،000 عــن  زادت 
التصميمية هياكل فرعية منفصلة لحمل المحرك وأنظمة 
إضافة  الخلفي،  والمحور  التوجيه  التعليق،  الحركة،  نقل 
لتطوير إضافات مطاطية من نوع Vibrashock للهياكل 

أول  جديد  من  الواجهة  إلى   Bentley Motors تعيد 
سيارة Bentley T-Series مع البدء بعملية إعادة تأهيل 
كاملة لها، وذلك بعد عقود من خروج السيارة عن الطرقات 
ووضعها في مرآب للحفظ. ضمن هذا السياق، تم تشغيل 
محرك V8 ذي ذراع الدفع وسعة 6 ¼ لتر للمرة األولى 
أن  تبين  ولقد  توّقفه،  من  سنة   15 عن  يقل  ال  ما  بعد 
الرغم  التروس هما في حالة جيدة على  وعلبة  المحرك 
من فترة عدم التشغيل الطويلة لهما. وبعد إنجاز مشروع 
إعادة التجديد المتوقع أن يستغرق 18 شهراً على األقل 
ويتم عبره إعادة السيارة إلى حالة ممتازة، ستجري إضافة 
من   Heritage Collection إلى مجموعة  T-Series
سيارات  وتضم  مستمراً  توسعاً  تشهد  التي   Bentley
تاريخ  مــعــاً  تحكي  والــتــي  الــعــاديــة  للطرقات  مخصصة 

Bentley العريق الممتد منذ 103 سنوات.
وكان قد تم إكمال عملية تصنيع أقدم T-Series في 28
Bentley Motors من  مملوكة  وهي   ،1965 سبتمبر 

وكانت مخصصة لمهام التجارب حول العالم، وتألقت بلون 
داخلية  مقصورة  مع  الخارجي  الــرمــادي   Shell Grey

جلدية بلون أزرق بديع.
األولــى  للمرة  وعرضها   T-Series عــن  اإلعـــالن  جــرى 
في «معرض باريس للسيارات» بتاريخ 5 أكتوبر 1965، 
 .S-Type طراز  سابقتها  عن  الكبير  باختالفها  وتميزت 
تستخدم   Bentley أول   T-Series كانت  أبرز،  وبشكل 
وسيلة بناء وحدوية، معتمدة بذلك هيكالً أحادياً بدل تقنية 
Bentley سيارة  كل  في  المنفصلين  والهيكل  الشاسيه 

قبلها.
أما محرك V8 سعة 6 ¼ لتر وقوة 225 حصاناً، فكان 
قد جرى أساساً تصميمه وتقديمه سنة 1959 عبر سيارة 
أعلى  المحرك  حقق  الوقت،  ذلك  وفي   .Bentley S2
وذلك  العالم  في  إنتاجية  سيارة  وزن  وفق  محددة  طاقة 
اعتبار  وتم  كلغ/حصان).   1.2) رطل/حصان   2.7 عند 
القوة  الوقت، لكن مزايا  في ذلك  المحرك فائق هندسياً 
بها  تمتع  التي  التطوير  وإمكانيات  المتوارثة  واالعتمادية 
جعلته محرك Bentley األكثر ديمومة على مدى السنوات 
للتقاعد  المحرك  إحالة  وقت  وفي  تلت.  التي  الخمسين 
وثالث  الطاقة  ضعف  من  أكثر  يولد  كــان   ،2019 سنة 
انبعاثات أقل  أنتج  بينما  العزم األساسي،  أكثر من  مرات 

بنسبة 99 بالمئة.
المتدربين  من  مجموعة  باشرت   ،2016 أكتوبر  وفــي 
عملية تجديد سيارة T-Series VIN 001 التي تحمل 
رقم التعريف 1. وبدًء مع إزالة التجهيزات وإعادة تأهيل 
للعودة  رحلتها  في   T-Series انطلقت  باألبيض،  الهيكل 
إلى الخدمة الفعلية. وبعد التحضيرات األولية، تم تأجيل 
العمل خالل فترة طرح مجموعة المنتجات الحالية واعتماد 
التي  المستقبلية  للسيارات  الكهربائي  التحويل  أنشطة 
المتجدد  االنتباه  مع  لكن   – أكثر  بأولوية  تحظى  صارت 
التراثية،   Heritage Collection مجموعة  لتطوير 
للعودة  أصبحت السيارة اآلن تسير على الدرب الصحيح 

إلى المشهد العام.
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جرى اإلعالن عن 
T-Series وعرضها 

للمرة األولى في 
«معرض باريس 

للسيارات» بتاريخ 5
أكتوبر 1965.
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خفيفة الوزن نسبياً، مما منحها أداًء مبهراً كسيارة سيدان 
رباعية األبواب في العام 1965، وتمتعت بسرعة قصوى 
قدرها 115 ميالً بالساعة مع ميزة التسارع من صفر إلى 

62 ميالً بالساعة في غضون 10.9 ثواني.
ُيشار إلى أنه قد تم صنع 1،868 سيارة من T-Series من 
الجيل األول، مع سعر محدد قبل الضرائب عند 5،425

جنيهاً إسترلينياً، وكانت بأكثريتها سيارات صالون قياسية 
األبواب سنة  ثنائي  ابتكار طراز  أبواب. وجرى  أربعة  من 
1966، وبعدها بعام تم إطالق نسخة مكشوفة، رغم أن 
أرقام اإلنتاج بقيت منخفضة عند 41 سيارة فقط. أما في 
T2 1977، فجرى إطالق الجيل الثاني المعروف باسم

واستمر إنتاجه لغاية العام 1980.

واالهتزازات  الضجيج  عن  العزل  توفير  بهدف  الفرعية 
الناتجة عن السير على الطريق.

تمتعت T-Series بشاسيه متطور مع تعليق مستقل على 
جميع العجالت األربع، وتحكم أوتوماتيكي باالرتفاع وفقاً
التوازي  ذاتي  التعليق  نظام  على  الضغط  وكان  للحمولة. 
ناتجاً عن نظام المكابح الهيدروليكي الثالثي الذي تضمن 
نظام  وتكون  األربـــع.  العجالت  كل  على  قرصية  مكابح 
في  لولبية  ونوابض  مــزدوج  مستعرض  قائم  من  التعليق 

األمام، وأذرع شبه تتابعية في الخلف.
على  واضحاً  مثاالً   Bentley T-Series اعُتِبرت  ولقد 
التي  األولــى   Bentley سيارة  كونها  الثورية  الهندسة 
انتقلت بعيداً عن صنع الشاسيه المنفصل، وكذلك بنيتها 

■ ■

T-Series تمتعت
بشاسيه متطور مع 
تعليق مستقل على 

جميع العجالت األربع، 
وتحكم أوتوماتيكي 

باالرتفاع وفقًا
للحمولة.
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كشفت مرسيدس-مايباخ النقاب عن الفصل األخير من مشروع مايباخ الذي يهدف إلى تصميم سيارة فاخرة 
فيرجيل  الراحل  والمبدع  المعماري  والمهندس  الثقافات  المتعدد  العالمي  والمصمم  الشريك  بين  بالتعاون 
أبلوه ورئيس قسم التصميم في مجموعة مرسيدس-بنز AG جوردن واجنر. في عام 2021 تم االنتهاء من 
العمل على السيارة التي تتوفر حاليًا بإصدارات محدودة يبلغ عددها 150، وذلك قبل رحيل أبلوه المفاجئ 

في نوفمبر الماضي.
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السيارة داخل من ومتميزة مسبوقة غير تجربة السائق يمنح ما
خارجها. إلى

مرسيدس- من الخاص اإلصدار يطلبون الذين العمالء سيحصل
ومغطى طلبهم وفق مصنعاً خاص خشبي صندوق على مايباخ
وفيرجيل مرسيدس-مايباخ شعاري مع الرملي باللون النابا بجلد
بمقياس السيارة من األصل طبق نسخة على ويحتوي أبلوه،
يحمل للسيارة غطاء عن فضًال تسلق، وحلقة ومفتاحين 18/1

كهدية. أبلوه وفيرجيل مرسيدس-مايباخ شعار
الكامل النطاق تجربة في يرغبون الذين لألشخاص بالنسبة
مجموعة اختبار بإمكانهم وأبلوه، مرسيدس عليه عملت لما
شركة مع بالشراكة ،2022 أبريل 5 في إطالقها تم كبسوالت
الرمال، بلون قطنية قمصان من تتألف وهي ،™ Off-White
القطني، الصوف من مصنوعة للرأس أغطية مع وقمصان
وقفازات القماش من المصنعة البيسبول قبعات إلى باإلضافة
والمطرزة والنيوبرين الكانفاس قماش من المصنعة السباق

األسود. المدبوغ بالجلد
الذي الثالث المشروع S فئة من المحدود اإلصــدار ويعتبر

كبسوالت مجموعة عن اإلعالن مع السيارة هذه إطالق يتزامن
لخدمة  ™  Off-White شركة مع بالتعاون أبلوه صممها
حصرياً متاحة وهــي الكهربائية، للسيارات مايباخ مشروع
 ™ Off-White لـ تابعة محددة أســواق متاجر في للشراء
و Farfetch مواقع إلى باإلضافة اإللكترونية مواقعها وعلى

 .Maybach Icons of Luxury
رسم مــن ــرن ق مــدى على مرسيدس-مايباخ شــركــة تمكنت
الجديد اإلصدار هذا ويأتي الفاخرة، السيارات تجربة معالم
بالكامل المجهزة S680 فئة من مرسيدس-مايباخ سيارة من
13.4-14.3 بين تستهلك وأنها خصوصاً الثقافة، هذه لترسيخ
انبعاثات نسبة تتخطى وال كلم 100 مسافة في الوقود من لتر
اختبار وفق كلم لكل جم 304-326 منها الكربون أكسيد ثاني

عالمياً.  المنسق الخفيفة المركبات
في واحترافية تخصصاً األكثر الفريق قبل من السيارة ُنفذت
ويتميز ألمانيا، في شيندلفينجن في مرسيدس-بنز مصنع
خصيصاً اخــتــيــاره تــم األلـــوان مــن بمزيج الــخــارجــي هيكلها
الالمع، األســود باللون منها العلوي الجزء بطالء ويتمثل لها،
العجالت ذلك في بما السفلي للجزء الرملي اللون واستخدام

والجانبية.  الخاصة والحافات
في خصوصاً نفسه األلـــوان مزيج الداخلي التصميم ويتبع
السفلية القيادة ولوحة واألبواب القيادة وعجلة األربعة المقاعد
بعض مع والرملي، األسود بلونيه النابا بجلد المبطنة والسقف
ذات األرضيات أغطية الرملي. أما باللون المميزة التصميمات
الرمال بلون جلدي إطار مع األسود باللون فهي الكثيف الوبر
المتجانس، مظهرها مرسيدس-مايباخ. ولتعزيز بشعار ومطرزة
مرسيدس-مايباخ بشعار وزيــنــت النوافذ ــارات إطـ طــالء تــم
وسائد إضافة وتم الوسط، في البيانو أسود بلون أبلوه وفيرجيل

األبواب. لعتبات وألواح للرأس ومساند خلفية
متطورة مستخدم بواجهة S فئة من المحدود اإلصدار ويتميز
MBUX تقنيات مجموعة من فخامة أكثر نسخة تتضمن
المرئية العناصر بعض استخدام يمكن حيث مرسيدس، من
المثال، سبيل وعلى الرقمي، المحتوى إلثــراء يدوياً المنتقاة
ألوان مع يتناسب ملون إطار على الرئيسية الصفحة زر يحتوي
ويمكن الجديد، لإلصدار التجارية العالمة وشعار السيارة
الفاخرة الموضة بإكسسوارات الشخصي الملف صور تزيين

■ ■

ُنفذت السيارة من 
قبل الفريق األكثر 

تخصصًا واحترافية في 
مصنع مرسيدس-بنز 
في شيندلفينجن في 

ألمانيا.

■ ■



75

■ ■

يتميز اإلصدار 
S المحدود من فئة
بواجهة مستخدم 
متطورة تتضمن 

نسخة أكثر فخامة 
من مجموعة 

تقنيات MBUX من 
مرسيدس.

■ ■

مشروع في أبلوه مع التعاون كان «لقد  :AG مرسيدس-بنز
ــداع واإلب العصر روحية تعكس وملهمة متميزة رحلة مايباخ
مجموعة تطوير ساهم وقد المعاصرة.  والرفاهية المشترك
للشراء والقابلة الجديد لــإلصــدار المصاحبة الكبسوالت
وتوفير األمام، إلى دفعة المشروع هذا منح في أبلوه مع بالتعاون

بتقديمها». نفتخر للعمالء استثنائية تجربة
إحدى هو أبلوه مع التعاون أن إلــى يشار السياق، هــذا وفــي
التجارية مرسيدس-مايباخ عالمة استمرارية تجسد التي الطرق
مرسيدس- والتطور. وتعتزم االبتكار مجال في جذورها وترسخ
في بالتجزئة للبيع بالكامل كهربائي طراز أول إطالق مايباخ
تقنية على االستدامة مفهوم يقتصر لن حيث ،2023 عــام
في ستستخدم التي بالمواد ً أيضا سيرتبط بل فحسب القيادة
عملية خالل تعمل مرسيدس-بنز شركة أن إلى السيارة. ويشار
بحيث نموذج بكل خاص تدوير إعادة مفهوم إعداد على التطوير
المراحل مع لتتالءم السيارة ومواد مكونات جميع فحص يتم
التأثيرات خفض على تعمل كما التدوير، إعادة لعملية المختلفة

سيارة. كل إنتاج في المستخدمة للمواد البيئية

مرسيدس- مع والثاني مرسيدس-بنز مع أبلوه فيه يتعاون
في مرسيدس-بنز عرضت ،2021 ديسمبر 1 وفــي مابياخ،
وهو مايباخ مشروع للفنون ميامي أسبوع خالل روبيل متحف
في الكهربائي التصميم إمكانيات تجسد عرض سيارة عن عبارة
شغفهما لتوحيد واجنر مع أبلوه تعاون ،2020 المستقبل. وفي
من مرسيدس-بنز رسم وإعادة الفاخرة السيارات تصميم في

.Geländewagen مشروع في وذلك G فئة
واجنر، جــوردن قــال الجديد، اإلصـــدار إطــالق على وتعليقاً
«فخور مرسيدس-بنز:  مجموعة في التصميم مسؤولي كبير
فتحت التي أبلوه مع بالتعاون حققناها التي باإلنجازات جًدا
الذي Gelaendewagen مشروع في سواء جديدة آفاقاً لنا
والسيارات الموضة قطاعي بين التعاون ومعايير أسس وضع
مايباخ مشروع في أو الشهيرة، G فئة إطالق خالل من وذلك
الجديد اإلصدار العريق. إن مرسيدس-مايباخ تراث رسخ الذي
التصميم بين التعايش يجسد وأبــلــوه مايباخ من والمحدود

المطلقة». والحرفية المبتكر
في التسويق قسم رئيس نائب فيتزر، بيتينا قالت جانبها، من
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والمروج  العميقة  والوديان  المهيبة  الجبال  للعائالت. حيث  لكنها مكان ضخم  بلد صغير،  قد تكون سويسرا 
الخلفية  هذه  االستكشاف.  تنتظر  بحيرة  وألف  المتدفقة  والشالالت  الغامضة  والغابات  الزاهية  الخضراء 
المذهلة تسحر األطفال واآلباء واألجداد على حد سواء. كما توفر الوجهات العائلية المتخصصة واألنشطة 
فولي  منتزه  شعبية  األكثر  األنشطة  بعض  تشمل  إذ  للجميع.  والمغامرة  اإلقامة  العائلية  والفنادق  العائلية 
للمغامرات في زيرمات، وفالي الين ومضمار التزحلق في غريندلفالد، والنهر الجليدي غالشييه 3000 في 
تم  الذي  كتيبها  في  السويسرية  السياحة  هيئة  تقدم  إنترالكن.  في  بالكاياك  التجديف  إلى  باإلضافة  فو، 

إطالقه حديثًا، أفضل إحدى عشرة وجهة عائلية باإلضافة إلى ستة فنادق متخصصة.
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زيورخ للعائالت
مع بنيتها التحتية الممتازة وسهولة الوصول إلى كل شيء، تعد 
المثالية  السفر  وجهة  بمثابة  سويسرا  في  مدينة  أكبر  زيــورخ 
الثقافية  التجارب  من  واسعة  مجموعة  تقدم  فهي  للعائالت. 
من  أكثر  تضم  التي  زيــورخ،  حديقة  كانت  ســواء  والخارجية. 
4000 نوع من الحيوانات، أو متحف كأس العالم لكرة القدم 
ُتعد  ذلك،  إلى  باإلضافة  كل شيء.  لديها  زيورخ  فإن  «الفيفا»، 
إلى  العائلة.  أفراد  لجميع  مميزاً  مكاناً  للشوكوالته  ليندت  دار 
يستمتع  ســوف  لإلعجاب،  المثيرة  الشوكوالته  نافورة  جانب 
واستكشاف  التفاعلية،  بالمعارض  أيضاً  الشوكوالته  عشاق 
أنواع الشوكوالته «حيث يتم صنع أشهى أنواع قشور الشوكوالته 
والبرالين اللذيذة في العالم»، واالسترخاء في المقهى، والتسوق 

في أكبر متجر شوكوالته ليندت في جميع أنحاء العالم.

األنشطة والمغامرات في إنترالكن
ينتظر جميع أفراد العائلة في منطقة إنترالكن للعطالت عالم 
متنوع من األنشطة والمغامرات. مثل قيادة دراجة سكوتر  لنزول 
فالجمال  برينز،  بحيرة  إلــى  الكاياك  قــوارب  ركــوب  أو  الجبل 
الطبيعي للمنطقة يدفعك لتكون نشيطاً واستكشافياً. من التسلق 
في قمم األشجار في متنزه الحبال، أو الذهاب في رحلة للبحث 
في  األلــب  لجبال  الطبيعية  المناظر  استكشاف  أو  الكنز،  عن 
رحالت المشي لمسافات طويلة والمسارات ذات الطابع الخاص 
ففي  المنطقة.  هذه  تقدمها  التي  األنشطة  بعض  سوى  ليست 
فصل الشتاء، تتوفر باقات مغرية من العروض بأسعار معقولة في 
منتجعات التزلج العائلية الساحرة في منطقة انترالكن للعطالت.

متنزهات ومالعب في جنيف 
تفويته!»  ينبغي  «ال  الفريد  الكاروسيل  المالهي  ألعاب  من 
والحيوانات الموجودة في الحديقة النباتية، وصوالً إلى العديد 
من الحدائق المظللة الخضراء الكبيرة مع المالعب وحمامات 
اللعب.   أو  للجلوس  بأماكن  مليئة  جنيف  المجانية،  التجديف 
إيفا»  «حديقة  زيارة  من  تأكد  كامل،  ليوم  بمغامرة  ولالستمتاع 

التي تضم مناطق جذب يعشقها األطفال من جميع األعمار.
انطلق إلى األشجار مع مغامرة تسلق األشجار «أكرو فرانش»، 
يلعب  بينما  الحديقة  في  شواء  بحفل  بساطة  بكل  استمتع  أو 

األطفال بالمنطقة الواسعة للركض حولها.

الثلوج األبدية على النهر الجليدي غالشييه 3000 في فود
ريفييرا  مونترو  تظهر  والجبال،  والبحيرة  النخيل  أشجار  بين 
حالمة  خلفية  المصورة.  البريدية  للبطاقات  مناسبة  كصورة 
من  بالعديد  والكبار  الصغار  سيستمتع  حيث  عائلية  إلقامة 
األنشطة: أجواء من القرون الوسطى في قلعة شيون المهيبة، 
متحف  في  أو  شابلن  عالم  في  والترفيهي  الثقافي  واالنغماس 
ميزون  في  للشوكوالته  السرية  الوصفة  واكتشاف  المأكوالت، 

كاييه.
الثلج  في  مغامرات  الشروع في  ماذا عن  البداية!  وهي مجرد 
األبدي للنهر الجليدي غالشييه 3000 من خالل عبور أعلى 
جسر ُمعلّق في العالم؟ أو ربما تتنقل على متن سفينة سياحية 
البخارية  القطارات  لمتنزه  الرائع  العالم  إلى  للوصول  تاريخية 
«سويس فابيور بارك»؟ اآلن، األمر متروك لك الختيار رحلتك.

أسلوب الحياة اإليطالية في تيتشينو
تقع تيتشينو، المنطقة الواقعة في أقصى جنوب سويسرا، على 
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بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من مدينة ميالنو اإليطالية. 
الحياة  أسلوب  السويسرية  الجودة  فيها  تلبي  المنطقة  هذه 
لقضاء  المثالي  المكان  وهي  ببحيراتها،  وتشتهر  اإليطالية، 
العطالت العائلية. حيث رحالت القوارب والزيارات إلى مصانع 
ليست  الصقور  وعــروض  الترفيهية  والمتنزهات  الشوكوالته 
هل  الخالصة.  المتعة  عنوان  تحت  االقتراحات  بعض  ســوى 
تبحث عن تجربة ال بد منها؟ جرب سويس مينياتور الستكشاف 
بين  للمغامرات  تامارو  حديقة  أو  واحدة،  ساعة  في  سويسرا 
طيلة  لطيف  بمناخ  لوغانو  مدينة  وســط  يتميز  األشــجــار!، 
والمطاعم  المقاهي  في  حياته  بنمط  يشتهر  كما  السنة،  أيام 
السويسرية  الحياة  بنمط  واستمتع  تعال  التجارية.  والمحالت 

اإليطالية الحلوة!.

في  والـــدورات  الصيفية  المخيمات  من  واسعة  مجموعة  تجربة 
كران مونتانا

خالل فصل الصيف، يمكن لألطفال المشاركة في المخيمات 
أو الدورات المناسبة في منطقة كران مونتانا الرائعة، وتجربة 
ــعــاب الــريــاضــيــة وكــذلــك األنــشــطــة األصلية  الــعــديــد مــن األل

والترفيهية.
تعالوا لتطوير مواهبهم في الرياضات الحرة مع األصدقاء في 
مجموعة متنوعة من المعسكرات متعددة الرياضات المعروضة 
في (Alaïa)، الذي ُيعد من أكبر المراكز للرياضات الحركية 
في سويسرا؛ ولتحسين مهاراتهم الكروية في معسكرات تدريب 
المنشطة  األدرينالين  من  جرعات  على  والحصول  القدم؛  كرة 
التزلج؛  أو  االنحدار  معسكرات  أو  الجبلية،  الدراجات  بفضل 
واالستمتاع بمغامرات جوية في غابة المرح؛ وتجربة األنشطة 
الصيفية مثل التجديف على األلواح، أو تعلم صناعة الجبن في 
جبال األلب، وإتقان كيفية بناء كوخ، وتحسين لغاتهم األجنبية، 

أو حتى محاوالت التسلق.

عطالت لجميع أفراد العائلة في دافوس كلوسترز
حد  على  والكبار  الصغار  بضيوفها  ترحب  كلوسترز  دافــوس 
العطالت  في  حتى  استثناء،  بدون  الجميع  تناسب  فهي  سواء، 
متعددة األجيال. كما أن دافوس كلوسترز تتحول إلى ملعب كبير 
العائلية. إذ تقدم وجهة العطالت دافوس كلوسترز  للمغامرات 

■ ■

خالل فصل الصيف، 
يمكن لألطفال 

المشاركة في المخيمات 
أو الدورات المناسبة في 

منطقة كران مونتانا 
الرائعة.

■ ■

للضيوف  نشاطاً   60 مــن  وأكــثــر  تجربة   700 مجموعه  مــا 
كلوسترز  دافــوس  الصيف.  فصل  طوال  ليلتهم  يقضون  الذين 
لديها عالمة الجودة كـ «وجهة عائلية»، والذي يميز المنتجعات 
التي تصمم عروضها خصيصاً الحتياجات األطفال  السياحية 

واألشخاص المرافقين لهم.

زيارة مسقط رأس هايدي في غراوبوندن 
قرية  في  الحياة  إلى  الحنين  من خالل  الطفولة  ذكريات  تعود 
فيه قصة  تدور  الذي  المكان  هايدي في هايدي الند – وهي 

هايدي لألطفال من تأليف يوهانا شبيري.
ركوب  للعائالت  ويمكن  ماينفيلد،  سفوح  في  المكان  هذا  يقع 
الخيل واالنتقال عبر المروج الخضراء المتدرجة قبل االنغماس 
ومتجر  الهوايات  مزرعة  زيــارة  يمكنك  هنا  هايدي.  قرية  في 
الهدايا الجذاب ومنزل هايدي - كوخ فالسه األصيل الذي تم 

تجديده وتحويله إلى متحف.
سيحب األطفال إطعام الماعز واالنغماس في قصة هذه الفتاة 

المرحة والمحبة للطبيعة.
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في مطعم غوتش تجربة فريدة من نوعها. ولجعل إقامتك في 
شيدي  فندق  في  باإلقامة  ُينصح  التنسى،  تجربة  أنديرمات 

أنديرمات.

مغامرات ممتعة مليئة بالمرح والمغامرات في زيرمات
المستكشفون  يلعب  زونيغا،  في  للمغامرات  فولي  حديقة  في 
الصغار في بحيرة ليزي، وفي تلك البحيرة. يذهب المحققون 
المسارات  أحــد  استكشاف  أو  الكنز  عن  للبحث  الفضوليون 
مثيرة  قصص  على  تحتوي  التي  الخاص  الطابع  ذات  العديدة 
اختيار  على  يجرؤون  الذين  ألولئك  يمكن  ليرويها.  لالهتمام 
أو  الحبال  متنزه  في  مهاراتهم  اختبار  أو  فيراتا  عبر  مسار 

السباق إلى الوادي على دراجات كيكبايك.
منتجع  في  المعروضة  العديدة  األنشطة  من  قليل  عدد  مجرد 
تنسى  ال  تجارب  يضمن  مما  العائلي،  ماترهورن   - زيرمات 
بفضل  الصحي.  األلــب  جبال  هــواء  في  العائلة  أفــراد  لجميع 
بطاقة فولي التي يستفيد األطفال منها حتى سن 9 سنوات من 

العروض الخاصة. 

التزحلق في غريندلفالد 
فينغستيغ هي الوجهة المرتفعة المفضلة في جريندلفالد. يمكن 
الوصول إليها بواسطة التلفريك في غضون 5 دقائق، إنها جنة 
حقيقية للعائالت. سيجد الضيوف هناك ملعًبا جميًال ومطعًما 
مسار  غريندلفالد  على  رائعة  وإطاللة  شرفة  مع  رائعاً  جبلًيا 
للزحلقة، باإلضافة إلى ذلك ستشعر بنفسك وكأنك تطفو عبر 
الغابة مثل الطائر. برفق وصمت، تمر بوجوه صخرية ومجاري 
مائية. أحياًنا تكون قريًبا من األشجار واألرض، ثم مرة أخرى 

بارتفاع 12 متًرا، حًرا مثل الطائر تماماً.

منطقة أنديرمات للعطالت
ــب  قــلــب جــبــال األل لــلــعــطــالت فــي  ــرمــات  ــدي أن تــقــع منطقة 
السويسرية. ومن األنشطة العائلية التي تحظى بشعبية كبيرة 
القريب،  غوتش  جبل  إلــى  استكشافية  رحلة  في  المشاركة 
على  ميشالن  نجمة  على  الحائز  غوتش  مطعم  يقع  حيث 
المشمسة  الشرفة  من  المذهل  المنظر  متراً.  ارتفاع 2340 
باتجاه جبال األلب السويسرية ووادي أورسيرن يجعل التوقف 

■ ■

دافوس كلوسترز ترحب 
بضيوفها الصغار 

والكبار على حد سواء، 
فهي تناسب الجميع 

بدون استثناء.

■ ■
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أطلقت «كلينيك نيسنس» في جينولييه 
للتميز  بها كمركز  المعترف  السويسرية 
ــادة  ــي، بــرنــامــج «إعـ ــائ ــوق ــي الــطــب ال ف
تصميم  تم  حيث   الحياة»،  نمط  ضبط 
للتخلص  الرائد  الطبي  البرنامج  هــذا 
على  المرضى  ولمساعدة  السموم  من 
ولالستمتاع  حياتهم،  نمط  ضبط  إعادة 

بنوعية حياة أفضل وأكثر صحة.

برنامج « إعادة ضبط نمط الحياة»
تحسين  مجال  في  تقدماً  األكثر  األبــحــاث  إلــى  استناداً 
الصحة، ُيعد برنامج «إعادة ضبط نمط الحياة» برنامجا 
والعالجات  المتميزة  الطبية  المعرفة  بين  يجمع  حصرياً 
الشخصية  الرياضية  والمتابعة  المتطورة  التكنولوجية 

وإرشادات التغذية.
بالصحة؛  المهتمين  للبالغين  ُمخصص  البرنامج  هــذا 
للوصول  أو  الشخصية  تعزيز صحتهم  إلى  يسعون  الذين 
إلى أهداف محددة للحالة البدنية. سواء كان الهدف هو 
إنقاصه،  أو  الــوزن  في  التحكم  أو  السموم  من  التخلص 
التنشيط  أو  الفكرية  والقدرة  البدنية  الحالة  تحسين  أو 
الحياة  نمط  تشغيل  إعــادة  إلــى  يهدف  العالج  هــذا  فــإن 

الشخصية، من أجل تغيير دائم في حياتهم.

محتوى البرنامج
قبل  من  الحياة»  نمط  ضبط  «إعــادة  برنامج  تصميم  تم 
المتخصصين الطبيين، حيث يبدأ بتقييم الصحة الشاملة 
والفحص الوراثي. ثم توصف العالجات المتنوعة لتحقيق 
األهداف المحددة مسبقاً، والتي يتم تحديدها في بداية 

العالج.
وقياس  لتحليل  التقنية  عالي  مراقبة  نظام  أيضاً  يقترح 
التركيز.  ومستويات  والتوتر  النوم  جودة  مثل  المعايير؛ 
يمكن  الفعلي،  الوقت  في  البيانات  إلــى  الــوصــول  ومــع 
كل  الحتياجات  وفقاً  بسرعة  العالجات  تكييف  للطبيب 

مريض.

«كلينيك نيسنس» – حقائق مهمة
جينولييه  في  الطبي  للتميز  مركز  هي  نيسنس»  «كلينيك 
السويسرية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال 
وفحوصات  طبية  عالجات  العيادة  تقدم  الوقائي.  الطب 
التجميلي  الــطــب  عــالجــات  إلـــى  بــاإلضــافــة  شخصية، 
من  مستوى  أعلى  بتقديم  تفتخر  وكــذلــك  والتجديدي. 
مع  الوثيق  التعاون  خــالل  من  المكتسبة  الطبية  الخبرة 
مركز الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة في كلينيك دي 

جينولييه، التي تأسست منذ أكثر من 20 عاماً.
الدرجة  من  فندقية  نيسنس» خدمات  «كلينيك  ُتقدم  كما 
األولى من خالل شراكتها مع ميشيل ريبير هوسبيتاليتي، 

مالك فنادق ال ريسيرف.

■ ■

تم تصميم برنامج 
«إعادة ضبط نمط 

الحياة» من قبل 
المتخصصين 

الطبيين.

■ ■

■ ■

«كلينيك نيسنس» هي 
مركز للتميز الطبي في 
جينولييه السويسرية، 
وتتمتع بخبرة تزيد عن 
10 سنوات في مجال 

الطب الوقائي.

■ ■
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شوبارد  دار  تثري  المتحدة،  عطار  شركة  مع  الطويلة  بشراكتها  احتفاًء 
األنيقة  الرياضية  ساعاتها  مجموعة  والمجوهرات  للساعات  السويسرية 
Vals Grey بموديل حصري يتميز بميناء بلون رمادي فاتح Alpine Eagle

تبرز عليه ترقيمات ومشيرات الساعات باللون األخضر. يضم هذا اإلصدار 
223a المحدود 33 ساعة فقط مصنوعة بالكامل من معدن لوسنت ستيل

الذي أصبح عالمة شوبارد المميزة للمتانة العالية والبريق الراقي، وتنبض 
في قلب الساعة حركة شوبارد من عيار (C-01.01) المصادق على دقتها 

بشهادة الكرونومتر.
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سي  أم  الفاخرة،  األلمانية  األزيــاء  دار  ترفع  السعيد،  الفطر  عيد  بمناسبة 
بالحيوية لموسم ربيع وصيف  والنابضة  الجريئة  الستار عن مجموعتها  أم، 
لدى  شهيرة  أكسسوارات  تكتنف  التي  التشكيلة  هذه  لك  تقدم  إذ   .2022
العالمة، قطعاً تلفت األنظار تماماً على غرار تصاميم Visetos الكالسيكية 
المزينة بمونوغرام العالمة، وحقائب Mode Travia العصية على الزمن 

ونقشات المونوغرام المكّعب الجديدة. 
وتحتفي المجموعة األخيرة بالقيم الرئيسية التي تقوم عليها دار أم سي أم، 
أال وهي مرونة التحرك وحرية التعبير. فتزاِوج أكسسوارات أم سي أم متعددة 
االستخدامات ما بين معايير الراحة واألناقة البعيدة عن التكلف، مما يجعل 
منها إضافة مميزة إلى أي إطاللة، سواء احتفلت بالعيد في الداخل أو في 

الهواء الطلق. 



86■   ■

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار 
وزارة  مؤخراً، حفل  المكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم 
القرى؛  أم  جريدة  على صدور  عام هجري  مرور 100  بمناسبة  اإلعالم 
بحضور أصحاب السمو األمراء والمعالي الوزراء ونخبة من رجال الفكر 
واألدب واإلعالم؛ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بالعاصمة 
المقدسة. وبعد أن أخذ سمو أألمير خالد الفيصل مكانه في الحفل؛ عزف 
ذلك شاهد  الحكيم. عقب  الذكر  بآيات من  الحفل  وبدأ  الملكي؛  السالم 
سموه والحضور فيلماً بعنوان «قرن من اإلعالم السعودي»؛ يحكي مسيرة 

وتطور جريدة أم القرى على مر األزمنة.

100
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88■   ■

جدة  مدينة  في  مؤخراً  المتحدة  للمملكة  العام  القنصل  آشر  سيف  أقام 
حفل  كرومبتون  نيل  السيد  المملكة  لــدى  البريطاني  السفير  وبحضور 
استقبال بمقر إقامته وذلك بمناسبة االحتفال بيوم ميالد الملكة إليزابيث 
الثانية واحتفاالً باليوبيل البالتيني للملكة 2022، حضر الحفل عدد كبير 
من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة يتقدمهم 
سعادة السفير مازن بن حمد الحملي مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة 

مكة المكرمة، إضافة إلى نخبة من رجال وسيدات األعمال واإلعالم.
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90■   ■

اليابان في مدينة جدة مؤخراً،  لدولة  العام  القنصل  إيزورو  أقام شيمورا 
حفل استقبال بمقر إقامته وذلك بمناسبة االحتفال بيوم ميالد اإلمبراطور 
الدبلوماسي  السلك  كبير من أعضاء  الحفل عدد  الـ62، حضر  ناروهيتو 
والقنصلي المعتمدين لدى المملكة يتقدمهم سعادة السفير مازن بن حمد 
الحملي مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ومدير إدارة شؤون 
المراسم عدنان بن عبدالحميد مراد، إضافة إلى نخبة من رجال وسيدات 

األعمال واإلعالم.
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الخارجية  وزارة  وكيل  وبحضور  السعودية  الخارجية  وزارة  رعاية  تحت 
فرع  عام  مدير  وبحضور  السحلي  فيصل  خالد  السفير  المراسم  لشئون 
وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير مازن بن حمد الحملي، أقام 
مجلس القناصل الفخريين حفله السنوي مؤخراً وذلك بفندق ماريوت -جدة 
وبحضور صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل، ومجموعة 
الفخريين،  والقناصل  العامين،  والقناصل  السفراء  السعادة  أصحاب  من 

وعدد من رجال وسيدات األعمال واإلعالم.
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94■   ■

دشن القنصل العام لجمهورية لبنان بجدة السيد وليد منقاره وحرمه مؤخراً
معرض رسم إلبراز مواهب رسامين لبنانيين وذلك بمقر القنصلية العامة 
للبنان بجدة في قاعة االحتفاالت وبحضور عدد كبير من القناصل العاميين  
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، باإلضافة إلى حضور 
عدد من المسؤولين ورجال وسيدات  األعمال واإلعالم ووجهاء المجتمع.
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96■   ■

استقبال  حفل  السياحي  لإلرشاد  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  أقام 
بمناسبة ختام الموسم ألنشطة الجمعية بعنوان «غبقة اإلرشاد السياحي»، 
ونخبة من رجال وسيدات  الجمعية  كبير من منسوبي  الحفل عدد  حضر 
والمرشدين  الجهات  تكريم  الحفل  ختام  في  تم  كما  واإلعــالم،  األعمال 
السياحيين المشاركين لبرامجها والشخصيات التي كانت لها دور في دعم 

الجمعية وأنشطتها.
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Alpine أطلقت شوبارد وشركائها في شركة عطار المتحدة مؤخراً نسخة
خاصة  فعالية  وذلك خالل  السعودية،  العربية  بالمملكة  الخاصة   Eagle

أقيمت بهذه المناسبة في مدينة جدة بالمملكة.
وقد شهدت األمسية مشاركة مجموعة من عشاق الساعات في المنطقة، 
المميزين  الضيوف  من  عــدد  جانب  إلــى  بــات،  أنيش  ضمنهم  من  وكــان 
والمشاهير مثل ياسر السقاف، وحسين المقهوي، وهنيدة صيرفي، ولينا 

مالئكة.
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توج معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم 
مجموعة  بطولة  بلقب  األرضية  الخدمات  فريق  الُعمر  عبدالرحمن  بن 
فريق  تغلبه على  بعد  األولى  نسختها  القدم في  لكرة  السعودية  الخطوط 
سال بنتيجة (2/3) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مؤخراً على 

ملعب نادي السعودية في محافظة جدة.
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الرسمي  الوكيل  الفاخرة  للسيارات  العالمية  التوكيالت  شركة  نظمت 
والمعتمد لسيارات «هونشي» في المملكة العربية السعودية «ملتقى هونشي 
جدة  بمدينة  هونشي  عرض  بصالة  عقد  والــذي  السعودية»  للمرأة  األول 
وإستضاف  رؤية 2030»،  السعودية في ظل  المرأة  «تمكين  تحت عنوان 
الملتقى نخبة من سيدات المجتمع وعمالء هونشي من السيدات، للحديث 
عن تمكين المرأة السعودية والنجاحات التي حققتها في ظل رؤية 2030.



105



106■   ■

اإلفطار  حفل  بجدة  البريطاني  العام  القنصل  آشــر  الدين  سيف  أقــام 
السنوي، وذلك بفندق أصيلة – جدة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين 

والدبلوماسيين ورجال األعمال واإلعالم.
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108■   ■

كعادتها في كل عام أقامت بنتلي السعودية حفل إفطارها السنوي، وذلك 
رجال  من  عــدد  حضور  الحفل  شهد  جــدة،  بمدينة  كارلتون  ريتز  بفندق 

وسيدات األعمال واإلعالم .
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110■   ■

تألقت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكالء سيارات مرسيدس 
أضحى  الــذي  الرمضاني  إفطارها  حفل  في  كعادتها  المملكة  في  بنز   –
أيقونة سنوية يجتمع خالله المهتمون بقطاع صناعة السيارات خصوصاً
في المجال اإلعالمي في أجواء رمضانية ساحرة، وتبدع شركة الجفالي 
وإخوانه للسيارات في إضافة لمسات جمالية تضفي على المكان واألجواء 
بنز  وروعة سيارات مرسيدس –  من عراقة  مستمداً  خاصاً  رونقاً  داخله 

المتفردة عالمياً بفخامتها التي ال تضاهى.
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السنوي بمطعم  إدارة عيادات دنتاليا حفل اإلفطار  أقام مؤخراً مجلس 
األعمال  وســيــدات  رجــال  مــن  كبير  عــدد  الحفل  حضر  ــي،  الف اتيليه 

واإلعالم.
«بــيــت ورد»
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أقام سراج سند مصمم األزياء العالمي حفل اإلفطار السنوي وذلك بقاعة 
والمال  الفن  نجوم  كبير من  بجدة، وسط حضور عدد  ليلتي لالحتفاالت 

واألعمال والرياضة واإلعالم.
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أقامت وكالة «سكيتش بي آر» مؤخراً حفل إفطارها السنوي وذلك بمطعم 
الشرافة بمدينة جدة، والذي يتميز بالتصميم المغربي وخيمته الرمضانية، 
وسط حضور عدد كبير من رجال وسيدات اإلعالم ومشاهير السوشيال 

ميديا.



117



118■   ■

الناقور  إدارة مجموعة  الناقور رئيس مجلس  الدكتور علي بن حسن  أقام 
العالمية حفل اإلفطار السنوي بفندق ريتز كارلتون جدة وسط حضور عدد 
كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، 

باإلضافة إلى نخبة من رجال األعمال واإلعالم.
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أقامت إدارة فندق كراون بالزا – الكورنيش بمشاركة مجلة عالم الرجل حفل 
اإلفطار السنوي، وسط حضور عدد من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات 
السوشيا  ومشاهير  واإلعالم  األعمال  وسيدات  رجال  إلى  إضافة  العامة 

ميديا.
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122■   ■

في اطار جولتها الخليجية أقامت شركة فنادق حياة العالمية مؤخراً حفل 
جدة،  حياة  بــارك  وفندق  العليا   – الرياض  ريجنسي  حياة  بفندق  عشاء 
التقى خاللها ممثلو ٢١ فندقاً بشركات السياحة والسفر بالمملكة العربية 
السعودية، باإلضافة إلى عدد كبير من ممثلي الشركات ونخبة من رجال 

وسيدات األعمال واإلعالم. 
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احتفل خالد بن حمد الغدير بعقد قران نجله مشاري على إبنة أحمد بن 
األهل  بفندق هلتون - جدة وسط حضور عدد من  وذلك  كامل صندوقة 

واألصدقاء.

حـفل زفاف
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«هونشي»  لسيارات  والمعتمد  الرسمي  الوكيل  الفاخرة  للسيارات  العالمية  التوكيالت  نظمت شركة 
في المملكة العربية السعودية، حفل إفطار رمضاني على شرف العمالء ومجموعة من اإلعالميين 
والمؤثرين في وسائل التواصل االعالمي بحضور عدد من مسؤولي الشركة، والذي تزامن مع ذكرى 
«هونشي»  وسيارات  الفاخرة  للسيارات  العالمية  التوكيالت  بين  الشراكة  انطالق  على  عام  مرور 

مستقبل الفخامة إحدى أشهر الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم.

TBO. منصة  مع  المشترك  المشروع  «زمــزم.كــوم»،  العمرة  لسفريات  اإللكترونية  المنصة  أعلنت 
المعتمرين  إلى  مباشرًة  خدماتها  إتاحة  عن  الخدمات،  توزيع  مجال  في  البارزة  العالمية   COM
من جميح  للمعتمرين  التأشيرات  بتصدير  المصرحة  العمرة  لسفريات  منصة  أول  لتصبح  األفراد، 
أنحاء العالم. كما بات بإمكان األفراد الراغبين في أداء العمرة، والقادمين من داخل المملكة العربية 
بعناية  المصممة  العمرة  باقات  العالم، حجز  وأنحاء  الخليجي  التعاون  السعودية، ومن دول مجلس 
والتي تلبي احتياجاتهم وتراعي السمات الثقافية الشخصية والجوانب األخرى التي من شأنها تعزيز 
رحلتهم، ال سيما وأن التخطيط للعمرة من دون االهتمام بهذه التفاصيل يظل مهمة شاقة تنطوي 
على جوانب عديدة تشمل التأشيرات وحجز الرحالت الجوية وأماكن اإلقامة والتنقالت وغيرها، مما 

يتجاوز قدرة الفرد الواحد على التعامل معها.

للسيارات،  الوطنية  التوريدات  شركة  أعلنت 
المملكة  في  جيتور  لسيارات  الجديد  الوكيل 
عرض  صالة  افتتاح  عن  السعودية،  العربية 
إطالق  وعن  جدة  أوتومول  في  األولــى  جيتور 
X70 Plus سيارة  الجديدة  جيتور  أيقونة 

ذات التصميم العصري. كما أعلنت الشركة عن 
عزمها إطالق مجموعة من العروض الترويجية 
بشهر  احتفاالً  جيتور  طــرازات  على  الخاصة 

رمضان المبارك.
وقال السيد حسن الشمراني الرئيس التنفيذي 
تعزيز  على  حريصة  الشركة  «إن  للمجموعة: 
وتقديم  السعودي،  السوق  في  جيتور  حضور 
القوية  اإلنطالقة  مــع  تتواكب  التي  الخدمة 
التي تحققها في األسواق العالمية كأحد أكثر 

شركات السيارات نمواً في العالم».

وأضاف: «هناك الكثير من العالمات التجارية 
العالمية في السوق السعودي الذي يعد سوقاً
فيه  المنافسة  يجعل  مما  ومتنوعاً  مفتوحاً 
دراسة مستفيضة  وبعد  أننا  إال  للغاية،  صعبة 
على سيارات جيتور أيقنا أنها السيارة المثالية 
إعجاب  جــذب  على  ــادرة  وق السعودي  للسوق 
صممت  فقد  شــرائــحــهــم.  بمختلف  الــعــمــالء 
وروعة  األداء  قوة  بين  لتجمع  جيتور  سيارات 
التصاميم وقدرتها على تلبية كافة الرغبات في 

ظل تنوع فئاتها».
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تم مؤخراً اإلعالن عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة Digitect الرائدة في مجال الدعاية 
انفينيتي،  فانغ،  دونغ  هونشي،  لـ  الحصري  الوكيل  العالمية  التوكيالت  وشركة  واإلعــالن، 
مازيراتي ووكيل جنرال موتور في المملكة العربية السعودية في ما يخص حلول اإلعالنات، 
حيث جاءت هذه الشراكة بناءاً على رؤية مشتركة بين الشركتين في إطار التعاون المشترك 

وتوحد الرؤى والطموحات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة التوكيالت السيد محمد عبد الجواد: «نحن متحمسين لهذه 
الشراكة ونتطلع لزيادة حجم النجاح مع Digitect ونحن متحمسون لهذه الشراكة الجديدة 

.«Digitect ونتطلع الى النمو والنجاح مع

بانطالق  االحتفال  تم  بارزاً، حيث  تاريخياً  رياضياً  حدثاً  السعودية مؤخراً  العربية  المملكة  شهدت 
نوعه  من  األول  المالحي  الرالي  ُيعتبر  الذي  جميل»،  «رالي  للسيارات،  جميل  عبداللطيف  مبادرة 
للنساء فقط في المنطقة، ويشكل جزًء من جهود رؤية السعودية 2030 الرامية لتمكين المواطنين 

السعوديين في شتى المجاالت والميادين وباألخص السيدات منهم.
أقيم الحفل في قصر القشلة التاريخي بمدينة حائل، وتم اإلعالن عن انطالق الرالي من ِقَبل صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الذي قال بهذه المناسبة: 
للمغامرات  وجهة  وأنها  والتاريخ  الثقافة  من  بكثير  غنياً  أيقونياً  موقعاً  بكونها  حائل  مدينة  «تتميز 

الشيقة، كما إنها معروفة بفعالياتها الدولية التي تحتفي بالحضارة العريقة لهذه المنطقة».

خدمة  إطــالق  عــن  السعودية  أمـــازون  أعلنت 
ألعضاء  الــيــوم  نفس  فــي  المجاني  التوصيل 
الرياض  مدينتي  في  برايم»  «أمــازون  برنامج 
مجموعة  من  التسوق  لهم  تتيح  والتي  وجــدة 
مختارة تضم أكثر من نصف مليون منتٍج مؤهل 

للتوصيل السريع المجاني.
نصف  من  أكثر  المؤهلة  المنتجات  وتتضمن 
مليون منتج من المستلزمات اليومية، والبقالة، 
ومنتجات التنظيف، واإللكترونيات، ومستلزمات 
وحليب  الجمال،  ومنتجات  والمطبخ،  المنزل، 
األطفال، وحفاضات األطفال، وغيرها الكثير. 
على أن يتم شراؤها قبل الساعة الثانية عشر 

ظهراً بحد أدنى 100 ريال.
نائب  مشحور،  رونالدو  قال  المناسبة  وبهذه 
رئيس أمازون الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
«بعد عام من إطالقه في المملكة، من دواعي 
سرورنا أن برنامج أمازون برايم يحظى برضى 
وكانت  السعودية،  في  عمالئنا  قبل  من  واســٍع 
رغبة عمالئنا في الحصول على تجربة شراء 
مريحة وأكثر سرعة ملهماً ومحفزاً البتكاراتنا 
التي تهدف إلى جعل حياتهم أسهل، وتسوقهم 
أكثر متعة، والحصول على مشترياتهم في وقت 
أسرع. ومع إطالق المميزات الجديدة للبرنامج 
جعلنا تجربة التسوق أكثر راحة ومتعة لعمالئنا 

كل يوم».
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