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ماذا 
قـــالو

 أصبح ول��ي العهد ال��س��ع��ودي، األم��ي��ر محمد 
ب���ن س��ل��م��ان، خ����ال ع����ام واح����د ف��ق��ط، م��ح��ط أن��ظ��ار 
وسائل اإلعام العربية والغربية، بل وأصبح حديث قادة 
العالم وزعماء الدول العظمى، بفضل قراراته الجريئة، التي تهدف 

للخروج باململكة إلى أفق أوسع وأكثر انفتاحا.

حتدث زعماء العامل عن كيف
»رجل املهام الصعبة«؟
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 وتحدث رؤس��اء ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية وروسيا واليابان والصني، 
ش��خ��ص��ي��ة  ف������ي  ج���ل���ي���ا  رأوه  ع����م����ا 
وس��ي��اس��ة ول���ي ال��ع��ه��د األم��ي��ر محمد 
ب��ن س��ل��م��ان، وال��ت��ي ن��رص��د بعضها 
بمناسبة االحتفال بذكرى ميالده ال� 

33، اليوم 31 أغسطس/آب.  
     دهائة املبكر، حنكتة السياسية، 
وروح الشباب وخبرة الشيوخ دفعت 
زع��م��اء ال��ع��ال��م ل��ل��ح��دي��ث ع��ن��ه، األم��ي��ر 
محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب 
خادم الحرمني الشريفني، نبغ مبكرا، 
واص��ب��ح ح��دي��ث ق���ادة وزع��م��اء ال��دول 
ال��ع��ظ��م��ي، وي��ث��ب��ت ك��ل ي���وم ان���ه جدير 
التى حاز عليها من جانب  باملبايعة 
الشعب السعودي، عقب اختياره وليا 

للعهد. 
أك���ث���ر م���ن م��ل��ي��ون م��ش��اه��دة ل��ع��دد 
م��ج��ل��ة »ال���رج���ل« ع��ن ول���ي ال��ع��ه��د في 
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سناب سيدتي
      ف���ب���داي���ة م����ن رؤس�������اء ال�����دول 
العظمي  ال��دول  الى  العظمي سياسيا 
اق��ت��ص��ادي��ا، ت��ح��دث رؤس���اء ال��والي��ات 
اليابان،  روس��ي��ا،  األمريكية،  املتحدة 
وال������ص������ني، دف���ع���ت���ه���م ف���ط���رت���ه���م ال���ى 
الحديث عما رؤه جليا في شخصية 
وسياسة ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان.  
  

بوتين يتحدث عن ولي 
العهد:

 ح����ي����ث ق�������ال ال����رئ����ي����س ال����روس����ي 
ف���الدم���ي���ر ب����وت����ني، ع����ن ن���ائ���ب خ����ادم 
الحرمني الشريفني األمير محمد بن 
سلمان، إنه شخصا مليئ بالحيوية، 
ولديه  بنشاط غير مسبوق،  ويتمتع 
أه��داف��ه  تحقيق  بكيفية  ت��ام��ة  معرفة 
ملصاف  باململكة  ب��ه��ا  سيعبر  ال��ت��ى 
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أكثر الدول تقدما. 
     وعن عالقاته الشخصية مع ولي ولي العهد السعودي 
بوتني:  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  ق��ال  سلمان،  ب��ن  محمد 
»بأنها طيبة جدا، مضيفا أنه يعتبر األمير السعودي شريكا 

موثوقا يفي بتعهداته دائما«. 
 عدد توثيقي لمجلة »الرجل«:

        وتحدث بوتني في مقابلة مع وكالة »بلومبرغ« عن 
كبيرين،  ونشاط  حيوية  لديه  بأنه  محمد،  األمير  شخصية 
م���ؤك���دا أن���ه ي��م��ت��ل��ك ش��خ��ص��ي��ة ت��م��ك��ن��ه م���ن أن ي��ك��ون شريكا 
موثق فيه يمكن االتفاق معه، وأن نكون على ثقة بتنفيذ تلك 
السعودي  العهد  »إن��ه يعتبر ول��ي ول��ي  ق��ال:  االتفاقات، حيث 
»مسؤوال نشيطا جدا«. واستطرد قائال: »إنه شخص يعرف 
جيدا ما يريد تحقيقه ويعرف كيف يحقق أهدافه. وفي الوقت 
نفسه اعتبره شريكا موثوقا يمكن أن نتفق معه وأن نكون 

واثقني من تنفيذ تلك االتفاقات«.  

دونالد ترامب يتحدث عن ولي العهد
      قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب: »إن اختيار األمير 
الشراكة  ترسيخ  ف��ي  يسهم  للعهد  ول��ي��ا  سلمان  ب��ن  محمد 

السعودية األمريكية«. 
 وزي�������ارة ال���رئ���ي���س ت���رام���ب ل��ل��س��ع��ودي��ة ف���ي أول�����ي زي���ارات���ه 
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الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم، لم 
األمر  ولكن  املصادفة،  بمحض  تكن 
ح��ي��ن��ه��ا ت��ع��ل��ق ب��م��راح��ل ال��ت��ح��ول في 
القيادة  مظاهر  تجلت  املنطقة، حيث 
زعيم  مع  البداية  وكانت  اململكة،  في 
العالم حيث غير األمير محمد قواعد 
اللعبة في العالقة مع الواليات املتحدة 
ال��ت��ي ش��ه��دت ف��ي ال��س��ن��وات االخ��ي��رة 

لرئاسة اوباما، تراجعًا واضحا.
العهد  امل��ت��اب��ع أن ول���ي   وس��ي��ل��ح��ظ 
اع����اد ال��ق��ط��ار ال���ى س��ك��ت��ه ف��اخ��ت��ي��رت 
ال���س���ع���ودي���ة وج���ه���ة خ���ارج���ي���ة اول����ى 
ل��ل��رئ��ي��س االم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب، 
أث��م��رت ع��ن ث���الث ق��م��م دول��ي��ة مهمة، 
النظرة  الجيد،  ويرجع ذلك للتخطيط 
ال��ث��اق��ب��ة، وال����رؤي����ة ال���واض���ح���ة مل��الم��ح 
بالدول  في عالقتها  للمملكة  جديدة 

العظمي وعلى رأسها أمريكا. 
أوباما يتحدث عن ولي العهد: 

 أوباما في إحدى لقاءاته التلفزيونية 
»أتيحت  باألمير سلمان:  لقائه  عقب 
لنا الفرصة للعمل عن قرب مع ولّي 
العهد األمير محمد بن سلمان، وأثار 
أعجابنا بكونه رج��اًل واس��ع االط��الع 
وامل��ع��رف��ة ج���دًا وذك��ي��ًا ج���دًا وحكيمًا 

تخطى سنينًا من عمره«. 
 واس����ت����ط����رد ال���رئ���ي���س األم���ري���ك���ي 
قائاًل  العهد  ول��ي  على  ثناءه  السابق 
:»ما نراه في دول الخليج في رأيي هو 
أك��ث��ر تتولى مناصب  ق��ي��ادات ش��اب��ة 
القرارات  اتخاذ  منها  تتطلب  قيادية 

وأعتقد أن هذا أمر إيجابي«. 

رئيس وزراء اليابان 
يتحدث عن ولي العهد: 

      رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
آب����ي، ق����ال: »إن����ه وأث���ن���اء زي�����ارة سمو 
األم���ي���ر م��ح��م��د إل����ي ط��وك��ي��و ات��ف��ق��ن��ا 
اليابانية  الرؤية  على صياغة مفهوم 

السعودية 2030«. 

      وأض����اف آب���ي، أن���ه ت��م تحديد 
املشاريع األولي التى سيتم إطالقها، 
م���ش���ي���را إل�����ي أن دول����ت����ة س��ت��ت��ع��اون 

بإنجاز رؤية السعودية 2030. 

نجلة الرئيس دونالد 
ترامب تتحدث عن ولي 

العهد :
       ق��ال��ت إي��ف��ان��ك��ا ت��رام��ب نجلة 
إن  ترامب:  دونالد  األمريكي  الرئيس 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان: 
»ش���خ���ص���ي���ة م���ح���ف���زة وم�����ؤث�����رة ف��ي 
واملسلم،  العربي  السعودي،  الشباب 
ملا يتمتع به سموه من صفات قيادية 

وطموح ومحبة لوطنة وشعبه«.
       ون��ش��رت م��ج��ل��ة ال���رج���ل، فى 
األمير  عن  الخاص  التوثيقي  عددها 
م���ح���م���د ب�����ن س����ل����م����ان، ول������ي ال���ع���ه���د، 

أي�����ام، بتصريحات  م��ن��ذ  ن��ش��ر  ال����ذى 
ج��اءت على ألسنة رؤس��اء ال��دول عن 
شخصية األم��ي��ر م��ح��م��د، وك���ان من 
ب��ي��ن��ه��م، ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ال��س��اب��ق 
ب������اراك أوب����ام����ا، وال���رئ���ي���س ال���روس���ي 

الحالي فالدمير بوتني.
        ف��ي��م��ا اس��ت��ع��ان��ت »ال���رج���ل« 
أكثر  التوثيقي بمشاركة  في عددها 
م���ن 30 ش��خ��ص��ي��ة دول���ي���ة وع��رب��ي��ة، 
فيها عن  تحدثوا  خ��الل مقاالت  من 
ما  أو  باالمير  الشخصية  معرفتهم 
العملية،  مسيرتهم  ف��ي  عنه  خ��ب��روه 
واخ���ت���ارت امل��ج��ل��ة االم���ي���ر م��ح��م��د بن 
 ،2017 ال����ع����ام  ش��خ��ص��ي��ة  س���ل���م���ان 
معتبرة أن »قصة النجاح تبدأ برؤية« 
وان ولي العهد »جسد هذه الرؤية في 
نهجه السياسي واالقتصادي داخليا 

وخارجيا«
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حممد بن سلمان يتقدم قادة العامل 
يف استفتاء "تايم" اجلماهريي 

لعام 2018
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اخ����ت����ارت م��ج��ل��ة »ال���ت���اي���م« األم��ري��ك��ي��ة 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ول�����ي ال���ع���ه���د ال����س����ع����ودي ن����ائ����ب رئ��ي��س 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن قائمة 
الشخصيات األكثر تأثيرا في العالم لعام 
2018 التي تضم زعماء دول ومشاهير 
أعمال وسياسيني من  ورج��ال  وفنانني 

عدة دول. 
على  ال��ق��راء  استفتاء  نتائج  وأظ��ه��رت 
ُيَعد  ال��ذي  »تايم«،  العام ملجلة  شخصية 
العهد  ول��ي  العالم، حصول  ف��ي  األش��ه��ر 
السعودي على 4% من األصوات متقدما 

على عدد من قادة ومشاهير العالم .
وض��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ع���ددا م��ن املشاهير 
ورج����������ال ال����س����ي����اس����ة م����ن����ه����م: ال���رئ���ي���س 
والرئيس  م��اك��رون،  إيمانويل  الفرنسي 
األم���ري���ك���ي دون����ال����د ت����رام����ب، وال���رئ���ي���س 
ال����روس����ي ف��الدي��م��ي��ر ب���وت���ني، وال��رئ��ي��س 
ال���ص���ي���ن���ي ش�����ي ج�����ني ب���ي���ن���ج، ورئ���ي���س 
الجنوبية م��ون ج��اي إن، ودوق��ة  ك��وري��ا 
س���اس���ك���س، م��ي��ج��ان م���ارك���ل وزوج���ه���ا 
األم��ي��ر ه���اري، وزع��ي��م ك��وري��ا الشمالية 
ك��ي��م ي��ون��ج أون، وامل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة 
الصيني شي  والرئيس  ميركل،  أنجيال 
ال��ذي��ن شاركوا  ج��ني بينج، وال��غ��واص��ون 
إن��ق��اذ 12 صبيًا محتجزين  ف��ي عملية 

في كهف بتايالند.
استفتاء  يتصدر  سلمان  ب��ن  محمد 

»التايم« الجماهيري لعام 2017
وج������اء ف����ي ال���ق���ائ���م���ة أي���ض���ا ال��رئ��ي��س 
ال��ب��رازي��ل��ي امل��ن��ت��خ��ب ج��ائ��ر ب��ول��س��ن��ارو، 
ورئيس ال��وزراء الكندي جاسنت ترودو، 
ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
وزعيمة األقلية الديمقراطية في مجلس 
ال�����ن�����واب ن���ان���س���ي ب���ي���ل���وس���ي، وال���س���ي���دة 
األمريكية األولى ميالنيا ترامب، والسيدة 
األمريكية األولى السابقة ميشيل أوباما، 

وبابا الفاتيكان فرانسيس.
وتقدم األمير محمد بن سلمان على 

العديد من رجال األعمال املشاهير، ومن 
بينهم مؤسس »أمازون« جيف بيزوس، 
وم����ؤس����س وم����دي����ر ش���رك���ة ال���س���ي���ارات 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة »ت�����س�����ال« إي�����ل�����ون م���اس���ك 
وم����ؤس����س وم����دي����ر »ف���ي���س���ب���وك« م����ارك 
زوكربيرج، ليكون ولي العهد السعودي 
ال���ش���خ���ص���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة ال����وح����ي����دة ال��ت��ي 

تتضمنتها نتائج استفتاء الجماهير.

 واخ��ت��ي��ر ول���ي ال��ع��ه��د ض��م��ن ال��ق��ائ��م��ة 
ألن������ه ن���ج���ح خ������الل ف����ت����رة ق���ص���ي���رة ف��ي 
إج��راء إص��الح��ات كبرى وتغييرات في 
مختلف  ش��م��ل��ت   »2030 »رؤي������ة  إط�����ار 
االجتماعية  االقتصادية  الحياة  جوانب 
حيث  والثقافية،  والفكرية  والسياسية 
رف����ع ال���ق���ي���ود امل���ف���روض���ة ع��ل��ى ال��ن��س��اء، 
وس��م��ح ل��ه��ن ب��ال��ق��ي��ادة وش��غ��ل مناصب 
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ع���ام 1927، تختار  س��ي��اس��ي��ة.  وم��ن��ذ 
ال��ذي  ال���ع���ام«،  ال��ت��اي��م »شخصية  مجلة 
ي���ع���رف ب���أن���ه ش��خ��ص )أو أش���خ���اص( 
ك���ان ل��ه ال��ت��أث��ي��ر األك��ب��ر ع��ل��ى األح����داث 
خ�����الل األش����ه����ر ال��������12 امل����اض����ي����ة.  ف��ي 
»ت��اي��م«  ك��ان��ت شخصية   ، ع���ام 2017 
الرجال  ال��ص��م��ت«، م��ن  للعام »ك��اس��رو 
وال��ن��س��اء ال��ذي��ن ت��ح��دث��وا ع��ن التحرش 
واالع��ت��داء في العمل، وف��ي ع��ام 2016، 

ك���ان ال��رئ��ي��س امل��ن��ت��خ��ب آن�����ذاك دون��ال��د 
ترامب الذي قلب العالم السياسي بعد 
منافسته  متوقع  غير  بشكل  ه��زم  أن 
الديمقراطية هيالري كلينتون ليصبح 
رئ��ي��س ال���والي���ات امل��ت��ح��دة.  وف���ي ال��ع��ام 
األملانية  املستشارة  اختيرت  السابق، 
أن��ج��ي��ال م��ي��رك��ل ش��خ��ص��ي��ة ال���ع���ام بعد 
أن ق�����ادت أوروب������ا خ����الل س��ل��س��ل��ة من 
األزم�������ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة.  

وملحرري التايم االختصاص في نهاية 
ال��ع��ام، ولكن  امل��ط��اف، بشأن شخصية 
يتيح  حيث  مهما،  دورا  يلعب  ال��ق��ارئ 
العام  لشخصية  السنوي  االس��ت��ط��الع 
ملحرري »التايم« نافذة على من يعتقد 
أن���ه أك��ث��ر م��ن أس��ه��م ف��ي تشكيل ع��ام 
2018. ومن املقرر أن يتم إعالن نتيجة 
خالل  »التايم«  محرري  فريق  اختيار 

ديسمبر/كانون األول.



105

إصالحات

 بعد أن أصبح محمد بن سلمان وريًثا واضًحا 
املوصوفة  توجهاته  أخ��ذت  السعودية،  ف��ي  للحكم 
ب��ص��ورة س��ري��ع��ة، ح��ي��ث ينتشر بني  ب��اإلص��اح��ي��ة تتمّثل 
الرأي العام السعودي أن ابن سلمان هو من وقف وراء قرار رفع 
الحظر على قيادة املرأة للسيارة في السعودية، وقرار السماح للنساء 
أن  البريطانية  إيكونوميست  القدم. اعتبرت صحيفة ذي  بدخول ماعب كرة 
هذه القرارات، تكشف عن رغبة صريحة من محمد بن سلمان في تخفيف قيود نظام 

الوالية على املرأة ورّبما إنهائه بشكل كامل في السعودية. 

اإلصالحات الداخلية 
واالجتماعية
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وت���ض���ّم���ن���ت ُخ���ط���ط ول�����ي ال��ع��ه��د 
»تحسني  ف��ي اإلص��الح��ات، خ��ط��ًة ل�
أوض�����������اع امل�����������رأة ف������ي ال����س����ع����ودي����ة، 
واالهتمام بها من خالل إدخالها في 
مجاالت العمل، وجعلها تتوّلى العديد 
مما  ال��ف��ّع��ال��ة،  وامل��ن��اص��ب  األدوار  م���ن 
ال��ت��ق��ّدم واإلص���الح ف��ي اقتصاد  يحقق 
اململكة« بحسب رؤية السعودية 2030. 
 وأمل�����ح م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان إل����ى ق��رب 
ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة ال��س��ع��ودي��ة ب��ع��دم ارت����داء 
»ال��ع��ب��اءة ال��س��وداء«، ق��ائ��اًل: »ال يوجد نص 
ش��رع��ي ي��وج��ب أن ت��ك��ون ال��ع��ب��اءة س���وداء«. 
للمرأة  ه��ن��اك حقوًقا  أن  اب��ن سلمان  وي���رى 
ف����ي اإلس�������الم ل����م ُت���م���ن���ح ب���ع���د ل��ل��س��ع��ودي��ات، 
وامل���رأة، خاصة  الرجل  بني  باملساواة  متعهًدا 
فيما يخص الرواتب والحقوق. وكان قد صّرح 
ف��ي م���ارس 2018، أن »ال��ن��س��اء ال��س��ع��ودّي��ات - 
لديهن حقوق جديدة، حيث  - أصبح  في عهده 
بات بإمكانهن البدء في التجارة واالنضمام إلى 
الحفالت  وح��ض��ور  ال��س��ع��ودي  العسكري  السلك 
سيكون  قليلة  أشهر  وبعد  الرياضية،  واألح����داث 

حقوق املرأة ومتكني املرأة السعودية
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ب���م���ق���دوره���ن ال���ج���ل���وس خ��ل��ف م��ق��ود 
ال��س��ي��ارة«، وه��و ما ح��دث بالفعل في 
قد  اب��ن سلمان  وك���ان   .2018 يونيو 
اّت��ه��م م��ن ي��ع��ارض اخ��ت��الط الجنسني 
هؤالء  قائال:  »التطّرف«،  ب� العمل  في 
امل��ت��ط��رف��ون »ي��خ��ال��ف��ون م��ا ك���ان عليه 

الرسول والخلفاء الراشدون«.

االنفتاح على العالم
وق����د ج����اء ق�����رار م��ن��ح ال��ت��راخ��ي��ص 
ال��س��ع��ودي��ة  ف���ي  للسينما  دور  ل��ف��ت��ح 
بعد أربعني سنة من املنع، إضافة إلى 
قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في 
إط���ار حملة االنفتاح  ف��ي  ال��س��ع��ودي��ة، 
امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ت��ي ي��ق��وده��ا م��ح��م��د بن 
س���ل���م���ان. وق�����د ب������دأت ال��ه��ي��ئ��ة - م��ن��ذ 
غنائية  ح��ف��الت  بإقامة   - تأسيسها 
وت���رف���ي���ه���ي���ة ف����ي ال���س���ع���ودي���ة ب��ش��ك��ل 

متواصل.

محاربة التشّدد في 
السعودية:

ب��ن سلمان خطوات  ات��خ��ذ محمد   
ع��دي��دة مل��ح��ارب��ة ال��ت��ط��ّرف ال��دي��ن��ي في 
اململكة العربية السعودية، واستهدفت 
تلك الخطوات إنهاء ما ُيسّمى مشروع 
السعودية،  ف��ي  ال��ص��ح��وة اإلس��الم��ي��ة 
التشّدد  ثقافة  أن  املتابعون  ويسّجل 
في اململكة العربية السعودية أصبحت 
في انحسار بسبب سياسات محمد 
ب��ن س��ل��م��ان، ل��ص��ال��ح م��ا يعتقد أّن��ه��ا 
الضامنة  الحقيقية  اإلس���الم  تعاليم 
»املنفتحة  الفكرية،  ال��ت��ع��ّددي��ة  لثقافة 
على العالم وعلى جميع األديان وعلى 

جميع التقاليد والشعوب«.
 والصحوة اإلسالمية في السعودية 
هي حركة فكرية اجتماعية إسالمية 
مجموعة  من  بدعم  نشأت  سياسية 
دعاة إبان حراكهم الدعوي، والتسمية 

إشارة إلى »إيقاظ الناس من غفوتهم« 
حسبما يقولون. 

 ب������دأ م���ص���ط���ل���ح »ال�����ص�����ح�����وة« ف��ي 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات من  ال��ظ��ه��ور ف��ي حقبة 
بن  محمد  بحسب  العشرين،  ال��ق��رن 
س��ل��م��ان ف���إن »ال��ص��ح��وة« ح��ال��ة غير 
ع���ادي���ة وغ���ي���ر ط��ب��ي��ع��ي��ة دخ���ل���ت على 
ما  بنشر  وب��دأت  السعودي،  املجتمع 
املعتدل«، من  باإلسالم »غير  وصفه 
التعليم  سلك  على  سيطرتها  خ��الل 
في اململكة، بعد أن أصبحت مدارس 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة س��اح��ة 

ل��ه��ؤالء، حيث »ت��م غزوها من  نشاط 
جماعات متشددة، من بينها اإلخوان 
املسلمني« بحسب تعبيره، وقد أرجع 
ُم��َواٍز  ه��ذه الحالة إل��ى كونها ردَّ فعٍل 

للثورة اإلسالمية في إيران. 
 وق�����ال اب����ن س���ل���م���ان: إن امل��ج��ت��م��ع 
ال���س���ع���ودي، خ��اص��ة ال��ش��ب��اب م��ن��ه��م، 
متعهًدا  املشروع،  لهذا  كانوا ضحية 
ب���«ت��ح��ري��ر امل��ج��ت��م��ع ال���س���ع���ودي« من 
م��ش��روع ال��ص��ح��وة وذل���ك ب��إن��ه��اء تلك 
الحقبة إلعادة السعودية إلى ما كانت 
ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ث��الث��ني ع���اًم���ا، أي إل���ى ما 
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ب��دء الصحوة، حيث ك��ان الناس  قبل 
بقية  م��ث��ل  »ي��ع��ي��ش��ون ح��ي��اة طبيعية 

دول الخليج العربي«
  وض����رب اب���ن س��ل��م��ان أم��ث��ل��ة ب��أن 
وكانت  السيارات،  يقدن  »كن  النساء 
ل��ل��س��ي��ن��م��ا«، م��ض��ي��ًف��ا أن  ه���ن���اك دور 
»سبعني في املئة من الشعب السعودي 
هم شباب وشابات بأعمار لم تتجاوز 
الثالثني عاًما، وبكل صراحة لن نضيع 
التعامل  في  حياتنا  من  ثالثني سنة 
م���ع أي أف���ك���ار م����دّم����رة«، م��س��ت��ط��رًدا: 
ال��ي��وم وف����وًرا«، وهو  »س���وف ندمرها 
تصريح ي��رى م��راق��ب��ون ب��أّن��ه يعكس 
ملحاربة  لديه  واض��ًح��ا  فكرًيا  توجًها 

م��ش��روع ال��ص��ح��وة، وُي��ف��س��ر سلسلة 
���خ���ذت مل��ح��ارب��ة ما 

ُّ
ال��خ��ط��وات ال��ت��ي ات

ي��وص��ف ب��ال��ت��ط��ّرف ف��ي امل��م��ل��ك��ة، بعد 
القريب  ف��ي  عليه  بالقضاء  تعهد  أن 
العاجل على ح��د وص��ف��ه، ق��ائ��اًل: »لن 
ال��ع��ال��م ب���أن يكون  تقبل أي دول���ة ف��ي 
على  تسيطر  متطّرفة  جماعة  لديها 

نظام الدولة التعليمي«.
برنامج تنمية املوارد البشرية:

لقد وضع هدفًا يتمثل في تدريب 
ن����ص����ف م����ل����ي����ون م�����وظ�����ف ح���ك���وم���ي 
بحلول العام 2020 لضمان امتالكهم 
امل���ه���ارات ال���الزم���ة ل��ت��ش��غ��ي��ل خ��دم��ات 
عامة بمستوى عاملي. وتعمل الهيئات 

أفضل  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  اآلن  الحكومية 
امل���م���ارس���ات ف���ي ت��ط��وي��ر رأس امل���ال 
تأسيس  على  يساعدنا  ما  البشري، 
مجموعة واسعة من أصحاب املواهب 
والكفاءات ليصبحوا قادة أعمال في 

املستقبل.
 وي��ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
البشرية على تأسيس مراكز للموارد 
ال���ب���ش���ري���ة ف����ي ك����ل ج���ه���از ح��ك��وم��ي، 
بهدف زيادة إنتاجية املوظف وكفاءته 
لتصل إلى املعايير الدولية، من خالل 
ال��ت��دري��ب امل��س��ت��م��ر وال��ت��ط��وي��ر املهني 
وتعزيز تبادل املعارف وقياس األداء 
تتساوى  محّفزة  عمل  بيئة  وتوفير 
ف��ي��ه��ا ال����ف����رص وت���ت���م ف��ي��ه��ا م��ك��اف��أة 

املميزين.

خدمات حكومية 
مشتركة

 نعمل على تطوير خدمات مشتركة 
ت��س��اه��م ف��ي��ه��ا ع���دة ج��ه��ات حكومية 
ل���زي���ادة اإلن��ت��اج��ي��ة وت��رش��ي��د اإلن��ف��اق 
ال��ح��ك��وم��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��س��ت��وي��ات. 
وه�������ذا ط����م����وح ب���ع���ي���د امل�������دى ي���ج���ري 
ت��ن��ف��ي��ذه ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي. وك��خ��ط��وة 
أول��ى، ن��درس حالة خدمات الدعم في 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ون��ض��ع خطط 
تنفيذ ش��ام��ل��ة ع��ل��ى أس���اس أول��وي��ات 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��اس. وس��ن��ع��ت��م��د أف��ض��ل 
ممارسات الخدمة املشتركة من خالل 
م��ؤش��رات  م��ن  نشر مجموعة ج��ي��دة 
سير  وتحسني  الجودة  لتقييم  األداء 
ال���ع���م���ل وت���رش���ي���د ال���ت���ك���ال���ي���ف ون��ق��ل 

املعرفة.

حكومة إلكترونية 
فعالة:

 ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا ت��ق��دم��ًا م��ل��ح��وظ��ًا في 
م���ج���ال ال��ح��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة على 



109

م����دى ال��ع��ق��د امل����اض����ي، ح��ي��ث ت��وّس��ع 
للمواطنني  امل��ق��ّدم��ة  ال��خ��دم��ات  ن��ط��اق 
ع���ب���ر اإلن����ت����رن����ت ل��ت��ش��م��ل ال��ت��وظ��ي��ف 
وت��ي��س��ي��ر ال��ب��ح��ث ع���ن ف����رص ال��ع��م��ل 

وخدمات التعلم اإللكتروني وخدمات 
امل���رور وال���ج���وازات واألح����وال املدنية، 
فضاًل عن خدمات الدفع اإللكتروني 
وإصدار السجالت التجارية وغيرها. 

وقد أسهم كل ذلك في ارتقاء ترتيب 
امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ع���دة م���ؤش���رات ع��امل��ي��ة، 
للحكومة  املتحدة  األم��م  مؤشر  مثل 
اإللكترونية )حيث ارتفع ترتيبنا من 
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املرتبة 90 في العام 2004 إلى املرتبة 
إل��ى  ال��ع��ام 2014(. وب��ال��ن��ظ��ر  ف��ي   36
نطاق  توسيع  س��ن��واص��ل  املستقبل، 
املقّدمة لتشمل  اإللكترونية  الخدمات 
املعلومات  نظم  مثل  أخ���رى  خ��دم��ات 
ال���ج���غ���راف���ي���ة وال�����خ�����دم�����ات ال��ص��ح��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وغ��ي��ره��ا. ك��م��ا سندعم 
اإللكترونية في  التطبيقات  استعمال 
التطبيقات  م��ث��ل  الحكومية  ال��ج��ه��ات 
ال���س���ح���اب���ي���ة وم����ن����ص����ات م���ش���ارك���ة 

البيانات ونظم إدارة املوارد البشرية.
اإلصالحات تؤتي ثمارها:

 اإلصالحات االقتصادية والهيكلية 
التي تم تطبيقها خالل الثالث سنوات 
املاضية، بدأت تؤتي آثارها اإليجابية 
ه األمير  املالي ون��وَّ الفعلي  على األداء 
ب��م��ض��ام��ني كلمة  ب��ن س��ل��م��ان  محمد 
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان 
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، ب��م��ن��اس��ب��ة ص���دور 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��ع��ام 2020. 
و»ح��رص��ه ع��ل��ى تنفيذ اإلص��الح��ات 
االق����ت����ص����ادي����ة«، م��ب��ي��ن��ًا أن »م��رح��ل��ة 
تتبناها  ال��ت��ي  االق���ت���ص���ادي  ال��ت��ح��ول 
وفقًا  ثابتة  ب��وت��ي��رة  تتقدم  الحكومة 

)رؤية 2030(«.  ل�

تنويع االقتصاد:
»الحكومة تعمل على  أن   وأوض��ح 
رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، 
تنمية وتنويع  الجهود في  من خالل 
االق��ت��ص��اد، وت��ح��س��ني ف���رص ال��ع��م��ل، 
الحكومية،  الخدمات  فاعلية  وتعزيز 
وأن ي���ك���ون ذل�����ك ف����ي ظ����ل اس���ت���ق���رار 
م���ال���ي واق����ت����ص����ادي، وال�������ذي ي��ع��ت��ب��ر 
الركيزة األساسية للنمو االقتصادي 

املستدام«
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تطوير

ب��ن سلمان لتطوير  م��ش��روع »محمد    أنجز 
املساجد التاريخية«، تطوير وتأهيل كامل مساجد 
املرحلة األول���ى م��ن امل��ش��روع التي بلغ ع��دده��ا 30 مسجدًا 
تاريخيًا في أنحاء السعودية بتكلفة 50 مليون ريال )13.3 مليون 
ب��ن سلمان بن  األم��ي��ر محمد  ي��وم��ًا، بتوجيه ومتابعة  دوالر( خ��ال 423 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن التوجيه 

بتطوير وتأهيل 130 مسجدًا تاريخيًا على مراحل عدة.

مشروع »حممد بن سلمان 
لتطوير املساجد التارخيية« 
يعيد احلياة لـ30 منها
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وجاء توجيه األمير محمد بن سلمان 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ت���ط���وي���ر امل��س��اج��د 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وت��أه��ي��ل��ه��ا خ����الل امل��رح��ل��ة 
األول�������ى م����ن ق���ب���ل ش����رك����ات س��ع��ودي��ة 
متخصصة في املباني التراثية وذوات 
خ��ب��رة ف��ي م��ج��ال��ه��ا، م��ع أه��م��ي��ة إش���راك 
امل���ه���ن���دس���ني ال���س���ع���ودي���ني ل��ل��ت��أك��د م��ن 
املحافظة على الهوية العمرانية األصيلة 
تم  وال���ذي  تأسيسه،  منذ  لكل مسجد 

عبر برنامج إعمار املساجد التاريخية 
ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��س��ي��اح��ة وال��ت��راث 
ال��ش��ؤون  وزارة  م��ع  بالشراكة  الوطني 
ووزارة  واإلرش���اد  وال��دع��وة  اإلسالمية 
الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة 

على التراث.
 إل����ى ذل�����ك، وّج�����ه ول����ي ال��ع��ه��د بضم 
التاريخي في محافظة  مسجد العظام 
إل��ى مشروع »محمد بن سلمان  العال 

ملا  وفقًا  التاريخية«  املساجد  لتطوير 
أعلن عنه وزير الثقافة بدر بن عبد الله 

بن فرحان في تغريدة أمس.
وراع��ى مشروع »محمد بن سلمان 
ل��ت��ط��وي��ر امل���س���اج���د ال���ت���اري���خ���ي���ة« أدق 
ال��ت��ف��اص��ي��ل ل��ت��ع��ود امل���س���اج���د إل����ى ما 
تراثية  ب��م��واد  م��ن تصميم  عليه  كانت 
م���ح���ل���ي���ة، وإض�����اف�����ة ع���ن���اص���ر ج���دي���دة 
مصليات  تخصيص  م��ث��ل  ض���روري���ة 

ضم مسجد العظام التارخيي يف حمافظة العال إىل 
مشروع »حممد بن سلمان لتطوير املساجد التارخيية
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لألشخاص  خ��دم��ات  وتوفير  للنساء، 
الخدمية  املرافق  وتطوير  اإلعاقة  ذوي 
م��ث��ل ال��ت��ك��ي��ي��ف واإلن������ارة وال��ص��وت��ي��ات 
م��ع هوية  ي��ت��واف��ق  ب��أس��ل��وب  وتنفيذها 

املساجد التاريخية.
   وتتفاوت أعمار املساجد التاريخية 
األول��ى بني 1432 عامًا  املرحلة  ضمن 
و60 عامًا، متوزعة في مناطق اململكة، 
إذ ي���ع���ود ت��أس��ي��س أح���ده���ا إل����ى عهد 
الله  عبد  ب��ن  جرير  الجليل  الصحابي 
البجلي - رضي الله عنه -، وهو مسجد 
ال��ط��ائ��ف،  محافظة  ف��ي  البجلي  ج��ري��ر 
كانت  أن��ه��ا  على  ُت��ع��رف بعضها  فيما 
أبو  الشيخ  مسجد  مثل  علمية  م��ن��ارة 
بكر الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 

300 سنة في محافظة األحساء.
 وم����ع ب���داي���ة ش��ه��ر ج���م���ادى األول����ى 
من العام الحالي بدأ عدد من مساجد 
امل��رح��ل��ة األول����ى ف��ي م��ع��اودة استقبال 
املصلني بعد االنقطاع عن بعضها قبل 
تزيد عن 40 عامًا،  مل��دة  الترميم  فترة 
املساجد  لهذه  جديدة  مرحلة  لتنطلق 
لتصبح رمزًا دينيًا تاريخيًا من شأنه 
والعمارة  الديني  اإلرث  على  املحافظة 
اإلسالمية وإعادة إحياء القرى التراثية 

وأواسط املدن التاريخية.
التاريخية،  للمساجد  الدعم  ويأتي   
الدينية  ملكانتها  صحافي،  بيان  وف��ق 
وما تمتاز به من أصالة في التصميم 
البناء بما يتوافق مع  العمراني، ومواد 
وم���واد  وامل��ن��اخ��ي��ة  ال��ج��غ��راف��ي��ة  الطبيعة 

البناء في مختلف مناطق اململكة.
وب���������دأت أع�����م�����ال ال���ت���رم���ي���م ب����إج����راء 
التاريخية  األب��ع��اد  وتوثيق  ال��دراس��ات 
واستعراض  مسجد،  لكل  وامل��ع��م��اري��ة 
جميع التحديات التي تحيط باملساجد 
التي  والخدمات  التسهيالت  حيث  من 
يجب توافرها ومدى خدمة كل مسجد 
ل��ل��م��ح��ي��ط ال�����ذي ي��ق��ع ف���ي���ه، ف���ض���اًل عن 
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الذي  املعماري  ال��ط��راز  على  املحافظة 
يميز كل منطقة من مناطق السعودية، 
البناء  على  بعضها  ف��ي  تعتمد  ال��ت��ي 
واستخدام  بالطني  وأخرى  باألحجار 
األخشاب املحلية التي تتميز بها كل 

منطقة.
وب������ال������ت������وازي م������ع ذل���������ك، ح���اف���ظ���ت 
ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ط����وي����ر وال����ت����أه����ي����ل ع��ل��ى 
حيث  من  للمساجد  املعماري  الطابع 
الزخارف الجصية، واألسقف التراثية 
وساحات املساجد التي كانت ملتقى 
أهل القرى في مناسباتهم واستقبال 
ض��ي��وف��ه��م ول���ل���ت���ش���اور ف����ي ت��ح��ق��ي��ق 
املنازعات،  وح��ل  االجتماعي  التكافل 

ف��ي��م��ا ح���رص���ت ع���ل���ى إع�������ادة إح���ي���اء 
أق���س���ام ل��ط��امل��ا ت��م��ي��زت ب��ه��ا امل��س��اج��د 
القديمة مثل »الخلوة«، وهو مصطلح 
ي��ع��ن��ي م��ص��ل��ى ي��ن��ف��ذ ت���ح���ت أرض���ي���ة 
املسجد أو في آخره على ارتفاع معني 
الستخدامه في األجواء الباردة خالل 
ت��أدي��ة ال��ص��الة، إض��اف��ة إل��ى املحافظة 
على مواقع استقبال الضيوف عابري 
واملواضئ  باملسجد،  امللحقة  السبيل 

واآلبار التراثية الخاصة باملسجد.
  وي�����ع�����زز م�����ش�����روع »م����ح����م����د ب��ن 
التاريخية«  املساجد  لتطوير  سلمان 
االه���ت���م���ام ب��ت��ط��وي��ر ال���ق���رى وال��ب��ل��دات 
ال���ت���راث���ي���ة وأواس�������ط امل�����دن ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ولي العهد السعودي وّجه بضم »مسجد 
العظام« يف العال إىل املشروع

ف��ي ال��س��ع��ودي��ة، وإع�����ادة ت��أه��ي��ل تلك 
امل��س��اج��د ل��ل��ع��ب��ادة وال��ص��الة ب��ع��د أن 
املاضية،  السنوات  في  الهجر  طالها 
وذل��ك بعد أن م��رت السعودية خالل 
ال���ع���ق���ود األرب����ع����ة امل���اض���ي���ة ب��ت��ن��م��ي��ة 
ع��م��ران��ي��ة س��ري��ع��ة، ك���ان م���ن آث��اره��ا 
حديثة،  ب��ن��اء مساجد  نحو  االت��ج��اه 
التاريخية،  املساجد  معظم  وإه��م��ال 
ب����ل وه���دم���ه���ا ف����ي ب���ع���ض األح����ي����ان، 
وب��ن��اء م��س��اج��د ج��دي��دة م��ك��ان��ه��ا، أو 
واالن��ت��ق��ال  التاريخية  امل��س��اج��د  ت��رك 
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أدى  م��ا  أخ���رى،  إل��ى مساجد حديثة 
الكثير  أن  إذ  منها،  الكثير  زوال  إل��ى 
من هذه املساجد يقع في قرى تراثية 
معظمها مهجور، إضافة إلى التأكيد 
على استعادة أصالتها املعمارية وفقًا 

ملعطيات مواقعها الجغرافية
وي��ض��م��ن امل��ش��روع امل��ح��اف��ظ��ة على 
املساجد التاريخية وإبراز الخصائص 
العمرانية في تصميمها واالستفادة 
املساجد  تصميم  ت��ط��وي��ر  ف��ي  منها 
الحديثة خصوصًا أن معظم عناصر 

يتواكب  التاريخية  املساجد  تصميم 
والعمارة  االستدامة  نحو  االتجاه  مع 
وتطوير  املحافظة  أن  كما  الخضراء، 
امل��س��اج��د ال��ت��اري��خ��ي��ة ي��س��ه��م بشكل 
رئ��ي��س ف���ي إب�����راز ال��ب��ع��د ال��ح��ض��اري 
ل��ل��س��ع��ودي��ة ال�����ذي ت���رك���ز ع��ل��ي��ه رؤي���ة 

.2030

تأهيل وترميم 130 
مسجدًا تاريخيًا:

يعد دعم سمو ولي العهد للبرنامج 

األك���ب���ر ف���ي ت��اري��خ��ه م���ن ح��ي��ث ع��دد 
منذ  ل��ه  اإلجمالية  والتكلفة  املساجد 
قبل عشرين عاما؛  البرنامج  انطالق 
والشراكة  بالتنسيق  ذلك  يأتي  حيث 
مع برنامج إعمار املساجد التاريخية 
وال��ت��راث  للسياحة  العامة  الهيئة  ف��ي 
ال��وط��ن��ي، ال����ذي ان��ط��ل��ق ف���ي مؤسسة 
ال���ت���راث ال��خ��ي��ري��ة ف��ي ال��ع��ام 1418ه�����، 
قبل أن يصبح برنامجًا مشتركًا بني 
اإلس��الم��ي��ة  ال��ش��ؤون  ال��ه��ي��ئ��ة، ووزارة 

والدعوة واإلرشاد، قبل ثالثة أعوام.
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وس���ي���ع���زز » م���ش���روع م��ح��م��د بن 
التاريخية  املساجد  لتطوير  سلمان 
التراثية  »  االهتمام بتطوير املناطق 
والتاريخية في اململكة، وإعادة تأهيل 
تلك املساجد للعبادة والصالة بعد أن 
املاضية،  السنوات  في  الهجر  طالها 
بعد أن مرت اململكة العربية السعودية 
خالل األربعة عقود املاضية بتنمية 
ع��م��ران��ي��ة س��ري��ع��ة، ك���ان م���ن آث��اره��ا 
حديثة،  مساجد  ب��ن��اء  نحو  االت��ج��اه 
التاريخية،  املساجد  معظم  وإه��م��ال 
ب����ل وه���دم���ه���ا ف����ي ب���ع���ض األح����ي����ان، 
وب��ن��اء م��س��اج��د ج��دي��دة م��ك��ان��ه��ا، أو 

واالن��ت��ق��ال  التاريخية  امل��س��اج��د  ت��رك 
إلى مساجد حديثة أخرى ، مما أدى 
إلى زوال الكثير منها ، حيث الكثير 
م����ن ه�����ذه امل���س���اج���د ي���ق���ع ف����ي ق���رى 
إض��اف��ة  م��ه��ج��ورة،  معظهما  ت��راث��ي��ة 
أصالتها  استعادة  على  التأكيد  إل��ى 
امل��ع��م��اري��ة وف��ق��ا مل��ع��ط��ي��ات م��واق��ع��ه��ا 

الجغرافية،
  ووفقًا لتوجيه سموه الكريم فقد 
ال��ع��م��ل، بالتنسيق مع  ف��رق  ب��اش��رت 
التاريخية  امل��س��اج��د  إع��م��ار  ب��رن��ام��ج 
وال��ت��راث  للسياحة  العامة  الهيئة  ف��ي 
ال����وط����ن����ي وال����ج����م����ع����ي����ة ال���س���ع���ودي���ة 

ع��ل��ى وض��ع  ال���ت���راث  ع��ل��ى  للمحافظة 
خطة عمل املشروع، الذي يعد امتدادا 
لدعم سموه الكريم لعدد من املشاريع 
اإلنسانية واملجتمعية املختلفة، منها 
بمبلغ 100  الخيرية  الجمعيات  دعم 
مليون ريال، ودعم إطالق السجناء ب� 

19 مليون ريال.
وتتضمن املرحلة األولى للمشروع 
إع��داد دراس��ات  30 مسجدا، تشمل 
ومواصفات  معايير  تطوير، ووضع 
ال��ت��رم��ي��م وال��ت��أه��ي��ل وت��ن��ف��ي��ذه��ا على 
املساجد  إج��م��ال��ي  وتتسع  الطبيعة، 

ألكثر من 4 آالف مصل.
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مشروع
نيوم

 ب��دأ التفكير ف��ي “م��ش��روع ن��ي��وم” وف��ي النصف 
الثاني من 2014، عندما بدأت رحلة هبوط برميل النفط 
الخليج بطريقة شبه  ال��ذي تعتمد عليه دول  امل��ورد  عامليا، 
كلية، ثم بدأ التفكير داخل مراكز األبحاث وصنع القرار والحكومات 
للدخل  أه��م مصدر  في  املتوقع  االنهيار  مواجهة  كيفية  ح��ول  الخليجية، 

وإيرادات الدولة.

التحالف االقتصادي 
ومشروع نيوم
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أول اختبار لجدية اإلصالح:
ب����دأت م����ف����اوض����ات   ،2016 ف�����ي   
وه��و  ال��ن��ف��ط،  إن���ت���اج  »أوبك« لخفض 
الذي  ما يعني ارتفاع أسعاره، األم��ر 
إلنهاء  السعودية  أم��ام  الفرصة  وف��ر 
م��ع��ان��ات��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة، إال أن��ه��ا لم 
ت��ت��راج��ع ع���ن اإلص���الح���ات ال��ق��اس��ي��ة 
النفط بنصف  التي بدأتها حني كان 
سعره قبل اتفاق أوبك )سعر النفط 
قبل االتفاق كان 35$/برميل – بعد 

االتفاق 70$/برميل(.

:NEOM مشروع نيوم
ل���ف���ت امل����وق����ف ال����س����ع����ودي، ان��ت��ب��اه 
العديد من املؤسسات واملستثمرين، 
ليتأكدوا أن السعودية جادة وصارمة 
ف���ى خ��ط��ة اإلص������الح وأن ان��خ��ف��اض 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط أو ارت��ف��اع��ه، ل��ن يغير 
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أصبح  وبالتالي  التخطيط،  م��ن 
املستقبل واضحا أمام الجميع، 
وت���ل���ك ك���ان���ت ب����داي����ة »م���ش���روع 

نيوم«.
القول  ن��ي��وم، يمكن  وم��ش��روع 
إن���ه م��ش��روع ال��ق��رن ال��س��ع��ودي، 
وه���و األك���ب���ر ف���ي ت��اري��خ��ه��ا من 
حيث »القيمة واملحتوى والتحول 
واألث����������ر« ال�������ذي س���ُي���ح���دث���ه ف��ي 
االقتصاد واملجتمع والسياسة، 
ت���اج »رؤي����ة 2030«،  وي��ع��د درة 
وأك�����ب�����ر م�����ث�����ال ع����ل����ى ال���ت���ح���ول 
الجذري الذي تستهدف اململكة 
اقتصاد  من  بالتحول  تحقيقه، 
ن��ف��ط��ي، إل���ى اق��ت��ص��اد صناعي 
خ���دم���ي اس���ت���ث���م���اري س��ي��اح��ي 

متنوع.
 مل�������ش�������روع ي������دخ������ل م���ن���ط���ق���ة 
البحر األحمر إلى حيز املناطق 
التنافسية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��س��ي��اح��ي��ة 

والضخمة
 

ربط ضفتي البحر 
األحمر:

ي����ق����ع امل������ش������روع ف�����ي أق���ص���ى 
ش��م��ال غ��رب ال��س��ع��ودي��ة، ويطل 
ال  إذن.  األح����م����ر،  على البحر 
ي��م��ك��ن ت��خ��ي��ل امل����ش����روع ب����دون 
هنا  نحن  فيه.  مساهمة مصر 
نتحدث عن ربط جغرافي وآخر 

اقتصادي.
تدشني  ه��و  الجغرافي،  ال��رب��ط 
وب����ن����اء ج���س���ر ي��ش��م��ل ح�����ارات 
ل��ل��س��ي��ارات وال��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة 
بني الدولتني فوق البحر، ينطلق 

من جنوب سيناء إلى نيوم.
الربط االقتصادي، هو تدشني 

وب�����ن�����اء م����ؤس����س����ات س���ع���ودي���ة 
مصرية مشتركة مناصفة بني 
الحكومتني تتبع أعلى مستوى 
م���ن ق���ي���ادات ال��ب��ل��دي��ن؛ ل��ض��م��ان 
نجاح الحلم وتحويله إلى واقع.

 
عالقة نيوم بقناة 

السويس:
ال����ق����رن  م�����ش�����روع  أن  الح�������ظ 
املصري، هو املنطقة االقتصادية 
ال��س��وي��س، اس��م امل��ش��روع  لقناة 
هذا  »السويس«.  كلمة  يتضمن 
ال يعني وج����وده ج��غ��راف��ي��ا في 
لكنه  ف��ق��ط،  ال��س��وي��س  محافظة 
العريش شماال حتى  يمتد من 

أقصى جنوب سيناء.
ه���ل ع��رف��ت اآلن مل����اذا ج��ن��وب 

سيناء مهمة للسعوديني؟
جنوب سيناء، هى املستهدفة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة إلع���داده���ا 
بعناية فائقة ومعايير عاملية ألن 

تكون إحدى املنصات الرئيسية 
»مشروع نيوم«.   الثالث ل�

وت���ق���ع امل��ن��ص��ات ال���ث���الث، بني 
السعودية ومصر واألردن.

 
التعاون المصري 

السعودي في المشروع:
ف�����ي م����������������ارس/آذار امل����اض����ي، 
اص������������ط������������ح������������ب ال����������رئ����������ي����������س 
السيسي،  املصري عبدالفتاح 
األم�����ي�����ر م���ح���م���د ب�����ن س���ل���م���ان؛ 
ال��س��وي��س وتفقد  ل���زي���ارة ق��ن��اة 
منطقة أعمال وإنشاءات محور 
القناة، واطلع بنفسه على حجم 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ع��م��ل ه���ن���اك، ن��ظ��را 
ل��ل��ش��راك��ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة 

التي ستتم بني الدولتني.
تحويل  ال��دول��ت��ان  وتستهدف 
منتجعي شرم الشيخ والغردقة 
سياحيتني،  ج��ذب  نقطتي  إل��ى 
في  وتوسيعهما،  بتطويرهما 
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عمل مشترك.
وب���ذل���ك ت��دخ��ل م��ن��ط��ق��ة البحر 
األح������م������ر إل�������ى ح����ي����ز امل���ن���اط���ق 
التنافسية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��س��ي��اح��ي��ة 
جذب  على  ال��ق��ادرة  والضخمة، 
سياح أوروب��ا، خاصة املتجهني 
استغالال  آس��ي��ا؛  لجنوب ش��رق 
ل���ق���رب م��س��اف��ة ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
بدال من كونها  إليهم،  بالنسبة 
مصرية  سياحية  منطقة  فقط 
ص��غ��ي��رة ال��ح��ج��م وال��ت��أث��ي��ر في 

سوق السياحة العاملي.
لكن األه��م من ذل��ك، هو إقامة 
م��ن��ط��ق��ة اس��ت��ث��م��اري��ة ص��ن��اع��ي��ة، 
وتكون  البلدين  مصالح  تجمع 
باملنتجات  تصل  تجارية  نقطة 

إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا.
لالستثمار  أنك تخطط  ولو 
بمصر  الصناعي  القطاع  في 
آلسيا،  التصدير  وتستهدف 
ف����ال ح���اج���ة ألن ت������دور ح���ول 
القارة األفريقية، فهناك طريق 
مختصر شهير يسمى قناة 
السويس، إذن فال يوجد مكان 
ولوجستيا  جغرافيا  أف��ض��ل 
م�����ن م���ن���ط���ق���ة م����ح����ور ال���ق���ن���اة 

إلنشاء مصنعك.  
م���ص���ر  ت�����رت�����ب�����ط  ك�����م�����ا     
ب��ات��ف��اق��ي��ات ت���ج���ارة ح����رة مع 
أف���ري���ق���ي���ا؛ م��م��ا ي��ع��ط��ي م��ي��زة 
تنافسية كبيرة ألي مستثمر 
بتلك  مصنعه  يدشن  أجنبي 

الذي  املنطقة، وه��و أيضا األم��ر 
إلى  أت���وا  الصينيون ح��ني  أك���ده 

املنطقة.
خطوات اتخذت:

 وق��������ع ال�����رئ�����ي�����س ال���س���ي���س���ي 
واألم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س��ل��م��ان، 
ات����ف����اق����ي����ة إلن�����ش�����اء ص�����ن�����دوق 
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م��ل��ي��ار   10 استثماري بقيمة 
دوالر، مناصفة بني البلدين.

م���ه���م���ة ال�����ص�����ن�����دوق: ت���ط���وي���ر 
كيلومتر مربع فى جنوب  أل��ف 

سيناء.
رؤي���������ة ال������ص������ن������دوق: ت��م��ه��ي��د 
وإع�������داد ه����ذه امل���س���اح���ة ل��ت��ك��ون 

إحدى منصات »مشروع نيوم« 
ورب��ط��ه��ا ب��م��ش��روع م��ح��ور قناة 

السويس.
مساهمة مصر: عينية, بقيمة 
ان��ت��ف��اع  ب��ح��ق  امل���ؤج���رة  األرض 
طويل األجل قد يصل ل�30 عاما 

أو أكثر.

مساهمة السعودية: مالية

الدور اإلماراتي:
ظ��ب��ي لالستثمار  أب���ي  ج��ه��از 
العاملية،  دبي  موانئ  ومجموعة 
يقومان بعمل كبير في منطقة 
م���ح���ور ال���ق���ن���اة، س���ب���ق وص����رح 
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ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ج��ه��از أب��ي 
تحويل  يستهدفون  أنهم  ظبي، 
الشرق  سنغافورة  إل��ى  املنطقة 

األوسط.
 األهم هو االتفاقية التي وقعت 
في سبتمبر 2017، بني املنطقة 
االق���ت���ص���ادي���ة ل��ق��ن��اة ال��س��وي��س 
وموانئ دبي على إنشاء شركة 

ب��ال��ش��راك��ة بني  رئ��ي��س��ي��ة  تنمية 
الكيانني لتنفيذ مشروع منطقة 
مستدامة  متكاملة  اق��ت��ص��ادي��ة 
بمنطقة العني السخنة، تتضمن 
م��ن��ط��ق��ة ص��ن��اع��ي��ة ح����رة م��ي��ن��اء 

العني السخنة.
 ووف���ق���ا مل���ا ق��ال��ه س��ل��ط��ان بن 
اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  س��ل��ي��م 

دبي  ملوانئ  التنفيذي  والرئيس 
العاملية، فاملشروع سيؤدي إلى 
ت��ح��وي��ل امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ل���ق���ن���اة ال���س���وي���س إل�����ى م��ق��ص��د 
معبرا،  وليست  للعالم  بالنسبة 
ب���م���ا س��ي��ت��ض��م��ن��ه م����ن م��ن��ط��ق��ة 
صناعية متكاملة تخدم أهداف 
التنمية املستدامة فى مصر، بما 
يجعل مصر ض��رورة بالنسبة 

للعالم وليست اختيارا.
كما يستهدف تحويل منطقة 
ام��ت��داد للمنطقة  إل���ى  امل���ش���روع، 
واالستفادة  علي،  بجبل  الحرة 
م���ن ش��ب��ك��ة ال���ش���رك���ات ال��دول��ي��ة 
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امل���ت���واج���دة ح��ال��ي��ا ب��ج��ب��ل علي 
وغيرها.

   أعلن ول��ي العهد السعودي 
األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان في 
امل��اض��ي  أول  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن 
ع����ن م����ش����روع إلن����ش����اء م��ن��ط��ق��ة 
وصناعية  تجارية  استثمارية 
الغربي  الشمالي  الساحل  على 
اسم  يحمل  األح��م��ر  البحر  م��ن 
األملاني كالوس  وتولى  »نيوم«، 
البداية  ف��ي  رئاسته  كالينفيلد 
وتم تعيينه مؤخرا في منصب 
مستشار ولي العهد السعودي. 
األرب���������ع���������اء ف������إن������ه س���ي���ح���ت���ف���ظ 

التأسيسي  امل��ج��ل��س  ب��ع��ض��وي��ة 
ل�«نيوم«.

وي����أت����ي امل�����ش�����روع ف����ي إط����ار 
ط��م��وح��ة يسير  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��ا ول����ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي 
األمير محمد بن سلمان بهدف 
تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد 
النفط  االعتماد على عوائد  من 
اإلجتماعية  ال��ق��ي��ود  ولتخفيف 

الصارمة.
وق��د ج��اء الكشف ع��ن الخطة 
إلن�����ش�����اء م���ن���ط���ق���ة االس���ت���ث���م���ار 
ال����ض����خ����م����ة ت����ل����ك ف������ي م���ؤت���م���ر 
االس��ت��ث��م��ار ال�����ذي اس��ت��ض��اف��ت��ه 

ال����ري����اض ف���ي اك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن 
»مبادرة  بعنوان  املاضي،  األول 
مستقبل االستثمار« وضم نحو 
املستثمرين  ك��ب��ار  م���ن   3000

والسياسيني.
املالمح العامة ملشروع نيوم:

تبلغ كلفة املشروع 500 مليار 
دوالر .

ي���ق���ع امل�����ش�����روع ع���ل���ى ال��ب��ح��ر 
األحمر وخليج العقبة بمساحة 
إل�����ى 26500  ت���ص���ل  إج���م���ال���ي���ة 

كيلومتر مربع.
ي���م���ت���د امل�����ش�����روع م����ن ش��م��ال 
غ��رب��ي امل��م��ل��ك��ة، وي��ش��ت��م��ل على 
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املصرية  ال��ح��دود  داخ���ل  أراض 
واألردنية.

قامت السعودية بإنشاء هيئة 
خاصة لإلشراف على مشروع 
»ن����ي����وم« ب���رئ���اس���ة ول����ي ال��ع��ه��د، 
وس���ي���ت���م دع����م����ه م����ن ص���ن���دوق 
باإلضافة  العامة،  االستثمارات 
إل�������ى امل���س���ت���ث���م���ري���ن امل���ح���ل���ي���ني 

والعامليني.
أن����ش����أت ال���س���ع���ودي���ة وم��ص��ر 
بقيمة 10  م��ش��ت��رك��ا  ص��ن��دوق��ا 
أراض  لتطوير  دوالر،  مليارات 
ع���ل���ى م���س���اح���ة ت���زي���د ع����ن أل���ف 
كيلومتر مربع في جنوب سيناء 
ض���م���ن م����ش����روع ن����ي����وم، وق����ال 

مسؤول سعودي لوكالة رويترز 
إن الجزء الخاص بالرياض في 
ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ار امل��ش��ت��رك 
س��ي��ك��ون ن���ق���دا ل��ل��م��س��اع��دة في 
ت��ط��وي��ر ال���ج���ان���ب امل���ص���ري من 

مشروع »نيوم.«
س���ي���ع���ت���م���د امل�������ش�������روع ع��ل��ى 

مصادر الطاقة املتجددة فقط.
و بحسب املسؤول السعودي 
ال�������ذي ت����ح����دث ل����روي����ت����رز، ف���إن 
اململكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط 
ب��ح��ري��ة سياحية م��ا بني  ج���ذب 
مدن ومشروعات سياحية في 
نيوم، باإلضافة إلى 50 منتجعا 
و4 م���دن ص��غ��ي��رة ف��ي م��ش��روع 

س����ي����اح����ي م���ن���ف���ص���ل ب���ال���ب���ح���ر 
األحمر، في حني ستركز مصر 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م��ن��ت��ج��ع��ي ش���رم 

الشيخ والغردقة.
م�����ش�����روع »ن������ي������وم« س���ي���رك���ز 
ع��ل��ى 9 ق���ط���اع���ات اس��ت��ث��م��اري��ة 

متخصصة.
امل����ش����روع م��ن��ط��ق��ة اس��ت��ث��م��ار 
خ���اص���ة م��س��ت��ث��ن��اة م���ن أن��ظ��م��ة 
وق�����وان�����ني ال�����دول�����ة االع���ت���ي���ادي���ة، 
وقوانني  والجمارك  كالضرائب 
العمل والقيود القانونية األخرى 
عدا  ما  التجارية،  األع��م��ال  على 
سيتيح  مما  السيادية،  األنظمة 
تصنيع  ع��ل��ى  ال���ق���درة  للمنطقة 
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م���ن���ت���ج���ات وت����وف����ي����ر خ���دم���ات 
بأسعار منافسة عامليا.

ت��ن��ت��ه��ي امل���رح���ل���ة األول������ى من 
وم����ن   ،2025 ف�����ي  امل������ش������روع 
امل��ت��وق��ع إت��م��ام امل��ش��روع خ��الل 
و50   30 ب����ني  ت�����ت�����راوح  ف����ت����رة 

عاما.
   

 10 حقائق عن مشروع 
نيوم:

 ف��ي ي���وم 24 أك��ت��وب��ر 2017 
ع����ام 1439  امل����واف����ق 4 ص��ف��ر 
ه��ج��ري��ًا، وف����ي ج��ل��س��ة م��ؤت��م��ر 
االستثمار  مستقبل  م��ب��ادرات 
ال�������ذي ت��س��ت��ض��ي��ف��ه ال����ري����اض، 
أع���ل���ن ول�����ي ال���ع���ه���د ال���س���ع���ودي 
ب��ن سلمان عن  األم��ي��ر محمد 
م���رة،  “ن����ي����وم” ألول  م���ش���روع 
وُاعتبر املشروع خطوة عمالقة 
وجزء من خطة 2030، الخطة 
ال���ت���ي ت���ه���دف ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي 
إل�����ى ت��ق��ل��ي��ل اع���ت���م���اد امل��م��ل��ك��ة 
النفط  على  السعودية  العربية 
االقتصادية.  مواردها  وتنويع 
ف���ي ه����ذا امل���ق���ال س��ن��ج��ي��ب عن 
هو  ما  املطروحة:  األسئلة  أه��م 
م����ش����روع ن����ي����وم؟  وأي������ن ي��ق��ع؟ 
نيوم؟،  م��ش��روع  ينتهي  ومتى 
كما يحتوي املقال على صور 

ملشروع نيوم

ماذا تعرف عن 
مشروع “نيوم”؟

 كم تبلغ مساحة املشروع؟
م�����ش�����روع  ت����ب����ل����غ م����س����اح����ة   
ح���وال���ي  إن���ش���ائ���ه  نيوم امُلزمع 
26,500 كم2، أي أن مدينة نيوم 

الجديدة ستكون أكبر ب33 مرة 
من مدينة نيويورك في الواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ال���ت���ي تبلغ 

مساحتها 783.8 كم² فقط.

نيوم في  م���دي���ن���ة          تقع 
م��ح��اف��ظ��ة ت���ب���وك ع���ل���ى س��اح��ل 
البحر األحمر، كما تضم املدينة 

أراٍض من مصر واألردن.
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  يتميز م��وق��ع م��ش��روع نيوم 
االس���ت���رات���ي���ج���ي ال�����ذي ي��ت��وس��ط 
ثالث قارات مكانًا سهل الوصول 
ووقت  منخفضة  بتكاليف  إليه 
قليل أقصاه 8 ساعات بالنسبة 

ل�70% من سكان العالم
س�����ب�����ب ت����س����م����ي����ة امل������ش������روع 

ب�”نيوم”؟
أم��ا ع��ن سبب تسمية نيوم،   
فسنجد أن كلمة “نيوم” تتكون 
األول “نيو” ويعني  من شّقني: 
“ج�����دي�����د” ب���ال���ل���غ���ة اإلغ���ري���ق���ي���ة، 
والثاني “م” وهو الحرف األول 
م���ن ك��ل��م��ة “م��س��ت��ق��ب��ل” ب��ال��ل��غ��ة 
“ن��ي��وم”  الكلمة  أن  أي  ال��ع��رب��ي��ة، 

معناها “املستقبل الجديد”.
املخصصة  امليزانية  تبلغ  كم 

للمشروع حتى اآلن؟
تبلغ تكلفة مشروع نيوم 500 

مليار دوالر.
االستثمارات  ص��ن��دوق  ي��ق��وم 
ال����ع����ام����ة ال�����س�����ع�����ودي ب��ت��م��وي��ل 

املشروع بشكل كامل.
من املتوقع أن يجذب املشروع 
اس���ت���ث���م���ارات أج��ن��ب��ي��ة 

بماليني الدوالرات.
من يدير املشروع العمالق؟

املساهمة  الشركات  عمل  ب��دأ 
ف���ي م���ش���روع ن���ي���وم ف���ي 2017 
عاملية  استشارية  ش��رك��ات  ب���3 
ه������ي األك������ب������ر ع����ل����ى اإلط����������الق، 
م��اك��ي��ن��زي وش���رك���اه وب��وس��ط��ن 

لالستشارات وأوليفر وايمان.
ت����م ت���ع���ي���ني األمل�����ان�����ي األمل����ان����ي 
كالوس كالينفيلد كمستشارًا 
ل��ول��ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر م��ح��م��د بن 
س��ل��م��ان ف��ي م��ش��روع ن��ي��وم في 

أكتوبر 2017.
  وف���ي ال��ث��ال��ث م��ن ي��ول��ي��و ع��ام 
2018 تم تعيني املهندس نظمي 
النصر كمدير تنفيذي ملشروع 

نيوم.
وف���ي ي��ن��اي��ر 2019 ت��م إن��ش��اء 
مساهمة  كشركة  نيوم  شركة 
األعمال  ب��اإلش��راف على  لتقوم 
التنفيذية للمدينة بشكل كامل.

ومن املتوقع أن تنتهي الشركة 
م���ن األع����م����ال ب��امل��رح��ل��ة األول����ى 
ع�����ام 2025  ب���ح���ل���ول  ل��ل��م��دي��ن��ة 
امل��ش��روع بشكل كامل  وإت��م��ام 
خالل فترة تتراوح بني 30 و50 

عامًا

 

م�����اذا ي��م��ي��ز ه����ذه امل���دي���ن���ة عن 
غيرها؟

امل���ظ���اه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ف���ي ه��ذه 
ففي  صناعية،  ستكون  املدينة 
ال���ل���ي���ل س���ُت���ض���اء م���دي���ن���ة ن��ي��وم 
بقمر صناعي عمالق، وسيتم 
اس����ت����خ����دام ت���ق���ن���ي���ة اس���ت���م���ط���ار 
ال��غ��ي��وم للعمل  َب����ْذر  ال��س��ح��ب أو 
على هطول األمطار على املدينة 
بشكل كبير، كما سيتم إضافة 
الرمال املتوهجة في الظالم إلى 
على  للحصول  املدينة  شواطئ 
م��ظ��ه��ر ش��ب��ي��ه ب��م��ظ��ه��ر ش��اط��ئ 

سام مون تساي بهونج كونج
امل��دي��ن��ة  س��ت��ح��ص��ل     كيف 

العمالقة على الطاقة؟
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أه��م مزايا مشروع نيوم   من 
ال���ط���اق���ة  امل���دي���ن���ة س��ت��ع��ت��م��د  أن 
 ،%100 ب���ن���س���ب���ة  امل�����ت�����ج�����ددة 
ك���ال���ط���اق���ة ال���ش���م���س���ي���ة وط���اق���ة 
الرياح، وستعمل على أن تكون 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
ال��������ذي ت���ن���ت���ج���ه امل����دي����ن����ة ص��ف��ر 
ع���ن ط���ري���ق اس���ت���خ���دام وس��ائ��ل 
ال��ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وان���ت���اج غ��از 

الهيدروجني األخضر.
لها  تتيح  ببيئة  ن��ي��وم  تتميز 
بكفائة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  توليد 
م���رت���ف���ع���ة وب���س���ع���ر ت���ن���اف���س���ي، 
ف��االش��ع��اع ال��ش��م��س��ي وس��رع��ة 
الرياح في املدينة ُيشجعان على 
أن تكون قبلة للطاقة الخضراء، 

التي  واألب��ح��اث  ولالستثمارات 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وس���ائ���ل 

الطاقة املتجددة
نيوم مدينة املستقبل:

أهم  من  هو  ذكية  مدينة  بناء 
اه��������داف م����ش����روع ن����ي����وم، ف��م��ن 
املخطط أن تحتوي مدينة نيوم 
على م��دارس رائ��دة وفريدة من 
ن��وع��ه��ا، إذ س��ي��ك��ون امُل��ع��ل��م��ون 
ع����ب����ارة ع����ن م��ج��س��م��ات ت��ع��م��ل 
بتقنية الهولوجرام، كما ستكون 
ف����ي امل���دي���ن���ة ج����زي����رة س��ي��اح��ي��ة 
ت���ش���ب���ه “ال����ج����وراس����ي����ك ب�����ارك” 
آلية،  ديناصورات  على  تحتوي 
وسيتم التنقل داخل املدينة عن 
ط��ري��ق ال��س��ي��ارات ذات��ي��ة القيادة 

وس������ي������ارات األج���������رة ال����ط����ائ����رة، 
وسُتدار املدينة بالكامل بشكل 
آلي وبالتقنيات الذكية، وسنرى 
ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د م����ن ال���روب���وت���ات 

العاملة.
ن����ي����وم  ستصبح   ك�����ي�����ف    

عاصمة ألعاب الفيديو؟
ت��م اإلع���الن ألول مرة   عندما 
ع����ن امل���دي���ن���ة ق���ي���ل أن امل���ش���روع 
امل��ق��رر أن يرتكز على تسع  م��ن 
م���ح���اور: ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال��ن��ق��ل 
وال��غ��ذاء  الحيوية  والتكنولوجيا 
والرقمية  التكنولوجية  والعلوم 
وال���ت���ص���ن���ي���ع امل���ت���ق���دم واإلع������الم 
وال��ت��رف��ي��ه، وف���ي ع���ام 2019 تم 
إضافة ألعاب الفيديو إلى قائمة 
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امل�����ح�����اور، ح���ي���ث وق���ع���ت ش��رك��ة 
االتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  نيوم 
اإللكترونية  للرياضة  السعودي 
وتهدف  ال��ري��اض،  ف��ي  والذهنية 
الهدف  إل��ى دع��م  التفاهم  مذكرة 

ن���ي���وم  ت����ك����ون  ف�����ي أن  امل���ت���م���ث���ل 
العاصمة العاملية أللعاب الفيديو 
ووجهة سياحية دولية، وستكون 
ُت��ق��ام بها  ال��ع��ال��م  ف��ي  أول مدينة 
ستبدأ  الفيديو.  أل��ع��اب  ب��ط��والت 

ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ف���ي ال��ع��م��ل على 
رياضية  فعالية  أول  استضافة 
إلكترونية في عام 2020، وجعل 
نيوم املكان الدائم لهذه الفعاليات 

على خريطة العالم
خدمات  املدينة  ستقدم  كيف 

فخمة بأسعار تنافسية؟
 ستكون املدينة ُمستثناة من 
قيودًا  التي تضع  ال��دول��ة  قوانني 
التجارية،  قانونية على األعمال 
مثل قوانني الضرائب والجمارك 
وق��وان��ني تقييد ال��ع��م��ل، م��ا ع��دا 
ال��ق��وان��ني ال��س��ي��ادي��ة وال��ج��ن��ائ��ي��ة، 
امُل����ت����وق����ع أن ت��وف��ر  ل���ذل���ك ف���م���ن 
املدينة خدمات وتصنع منتجات 
بأسعار تنافسية على مستوى 

العالم
 . م����اه����ي األع�����م�����ال ال����ت����ي ت��م 

اإلنتهاء منها حتى اآلن؟
    ب��دأت أعمال البناء بالفعل 
في خليج نيوم الذي من امُلقرر 
م��ن��ط��ق��ة س��ي��اح��ي��ة  ي���ص���ب���ح  أن 
ل�����الس�����ت�����ث�����م�����ارات، إذ  ج������اذب������ة 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ش��واط��ئ بيضاء 
وي��ت��م��ي��ز ب��م��ن��اخ م���ع���ت���دل، وم��ن 
االنتهاء منه في  أن يتم  املتوقع 
بالفعل  االنتهاء  تم  2020. كما 
م��ن م��ط��ار ن��ي��وم، وت���م تسجيله 
كمطار دول��ي رسمي سعودي، 
به  افتتاحية  أول رحلة  وهبطت 
في يونيو 2019.  وتستضيف 
ال���ح���ك���وم���ة ال���س���ع���ودي���ة ب��ال��ف��ع��ل 
نيوم  مدينة  موقع  في  فعاليات 
إعالمي  اهتمام  للحصول على 
واس��ت��ث��م��اري، م��ث��ل ال��ق��ف��ز الحر 
“اكستريم  فعالية  من   ك��ج��زء 

سبورتس ايفنت
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مشروع
العال

العا إحدى مدن اململكة العربية السعودية، تقع 
ملنطقة املدينة  إداري���ًا  وتتبع  العربية،  غرب الجزيرة 
م��ت��ر ش��م��ااًل. يصل  تقريبًا 300 كيلو  وت��ب��ع��د عنها  امل���ن���ورة، 
عمر االستيطان البشري فيها إلى نحو 4000 ع��ام، وهي أحد أهم 

الوجهات السياحية في السعودية.

رؤية العال اليت تهدف إىل 
تطويرها بطريقة مسؤولة لتحويل
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في  الحموي العال   ذكر ياقوت 
معجمه، بضم أوله، والقصر، وهو 
العليا، وهو اسم ملوضع من  جمع 
ب��ي��ن��ه��ا وب��ني  ال���ق���رى  ن��اح��ي��ة وادي 
النبي محمد في  ب��ه��ا  ن���زل  ال��ش��ام، 
غزوة تبوك، وحدد  إل�����ى  ط���ري���ق���ه 
ب��ه��ا م��ك��ان��ًا ملسجد وض���ع ح���دوده 
ب���ال���ع���ظ���ام ف���ب���ن���اه أه���ل���ه���ا ب���ع���د ذل���ك 
وأس���م���وه م��س��ج��د ال��ع��ظ��ام. وك��ان��ت 
أن  ُتسمى ديدان ويروى  ق��دي��م��ا 
سبب تسميتها بالعال أنه كان بها 
ع��ي��ن��ان م��ش��ه��ورت��ان ب���امل���اء ال��ع��ذب 
هما املعلق وتدعل، وكان على منبع 
املعلق نخالت شاهقات العلو يطلق 
عليها العلي. وتقع مدينة العال بني 

خصب  واد  على  كبيرين  جبلني 
فيه النخيل والحم ت����زرع  ال��ت��رب��ة، 
املياه  تتوفر  ضيات والفواكه كما 
الجوفية علي مسافات قريبة رغم 
ال��ش��ح ال��ك��ب��ي��ر ف��ي األم���ط���ار، وه��ي 
من ضمن املواقع األثرية املسجلة 
بمنظمة اليونسكو، وهي عاصمة 
مناخها  و  قديما،  الثانية  األن��ب��اط 
ق����اري ح���ار ص��ي��ف��ًا وب�����ارد ش��ت��اًء 

يتبعها قرابة 300 قرية.
       وخ���الل زي���ارة ول��ي العهد 
ب��ن  األمير محمد  ال�����س�����ع�����ودي 
 9 سلمان إلى فرنسا يومي 
التوقيع على  و10 أبريل 2018 تم 
ات��ف��اق��ي��ة ب���ني ح��ك��وم��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن 

ت��ط��وي��ر محافظة  م���ش���روع  ح���ول 
العال، ويسلط هذا التعاون الضوء 
البلدين  ب��ني  مشتركة  رؤي���ة  على 
الثقافي،  ال��ت��راث  وتعزيز  لحماية 
وت��ع��زي��ز امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، وف��ت��ح 
املستدامة  للسياحة  جديدة  طرق 

حول هذا املوقع األثري الفريد.
األمير  فبراير 2019 أطلق  ف��ي 
م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان رؤي������ة ال��ع��ال 
التي تهدف إلى تطويرها بطريقة 
مسؤولة لتحويال إلى وجهة عاملية 
ل��ل��ت��راث، م��ع ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��راث 
املنطقة  ف���ي  وال��ث��ق��اف��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
وف����ري����ق م����ن ال���خ���ب���راء ال��ع��امل��ي��ني، 
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ب����120 مليار ري��ال  ال��رؤي��ة  وتسهم 
من الناتج املحلي التراكمي.

موقع مدينة العال:
ت��ق��ع م��دي��ن��ة ال��ع��ال ب��ني مرتفعات 
ج����ب����ل����ي����ة ت�����ح�����ده�����ا م�������ن ال�����ش�����رق 
وال����غ����رب ح��ي��ث ي��م��ت��د م��ن��ه��ا جهة 
ال���ج���ن���وب. وت���رت���ب���ط ال���ع���ال ب���امل���دن 
امل����ح����ي����ط����ة ب����ه����ا ب�����ط�����رق زراع�����ي�����ة 
املنورة تقريبًا  عن املدينة  فتبعد 
وع��������ن ال��������وج��������ه 200  ك���������م،   300
ك������������م، وع�����������ن ت�����������ب�����������وك 250 ك������م، 
 400 وع�����������ن ح�����������ائ�����������ل ق�����������راب�����������ة 
كم، وخيبر 200 كم، والجهراء 90 

كم.

وت��ق��ع إل��ى ال��ش��م��ال م��ب��اش��رًة من 
املعروفة  الحجر،  آث��ار  العال  مدينة 
آث���ار  وه���ي  ص���ال���ح،  أيضًا بمدائن 
حضارة األنباط قوم  إل���ى  ت��رج��ع 
البيوت  أش��ه��ره��ا  الله صالح،  ن��ب��ي 
التي كانوا يحفرونها في الصخور، 
من املسلمني أنها  الكثير  ويعتقد 
موقع قصة هالك ثمود التي وردت 
تقع  ال��ح��ج��ر  وم��ن��ط��ق��ة  في القرآن. 
ع��ل��ي م��س��اح��ة م��م��ت��دة م���ن اآلث����ار 
امل���ف���ت���وح���ة ب���ش���ك���ل ط���ب���ي���ع���ي وق���د 
منظمة اليونيسكو،  ل��دى  ُسجلت 
وي�����وج�����د ب����ال����ق����رب م���ن���ه���ا م��ح��ط��ة 
الحجاز التي  ح��دي��د  قديمة لسكة 

بنتها الدولة العثمانية. 

 وت��ش��ت��ه��ر ال��ع��ال ب��اس��م ع���روس 
ال��ج��ب��ال وع��اص��م��ة ال��ت��اري��خ واآلث���ار 
عن  وارت��ف��اع��ه��ا  الجبلية  ملناظرها 
 700 م�����ن  سطح البحر بأكثر 
ولقدم تاريخها وكثرة  م����ت����ر 
مواقها األثرية،  وقد اكتشف باحثون 
وتماثيل  م��ع��اب��د  ب��ق��اي��ا  ع��ل��ى  فيها 
عصر اللحيانيني عام  إل���ى  ت��ع��ود 
ت��ع��اق��ب��ت  ف���ق���د  امل����ي����الد  ق���ب���ل   900
بة  لخصو ت  ا ر لحضا ا عليها 

األرض ووفرت املياه.
 

 صخرة الفيل
ويمكن الوصول ملدينة العال عن 

طريق الطرق الزراعية املعبدة
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ط��ري��ق امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة - خيبر - 
تبوك والذي يبعد 400 كم

طريق املدينة املنورة - شجوى - 
العال والذي يبعد 300 كم

- تبوك مرورًاب�قلعة  العال  طريق 
املعظم 250 كم

ط����ري����ق ال����ع����ال - ت����ب����وك م�������رورا 
وت��ي��م��اء ومسافته 450  ب��ال��ج��ه��راء 

كم
- ح��ائ��ل ومسافته  ال��ع��ال  ط��ري��ق 

380 كم
ال��وج��ه ومسافته   - ال��ع��ال  ط��ري��ق 

200 كم
ط���ري���ق ي��ن��ب��ع -ال��ع��ي��ص ث���م ال��ع��ال 

-352 كم
مطار األمير عبد املجيد بن عبد 

العزيز املحلي
سبب التسمية:

س��م��ي��ت ال��ع��ال ب��ع��دة أس��م��اء قبل 

االس���ت���ق���رار ع��ل��ى اس��م��ه��ا ال��ح��ال��ي، 
ف��ف��ي ال��ق��رن ال��س��ادس ق��ب��ل امل��ي��الد 
ُس��م��ي��ت ب���� دي������دان، ن��س��ب��ة للشعب 
وأنشأ  استوطنها  ال���ذي  ال��دي��دان��ي 
مملكًة فيها. وفي العصر الجاهلي 
ُعرفت ب� ُقْرح إبان نشاطها كسوق 
تجارية مهمة عند العرب. وفي فترة 
السادس  القرن  الحقة حتى نهاية 
القرى  وادي  أطلق عليها  الهجري، 
ب��س��ب��ب ك���ث���رة ال���ق���رى ف���ي���ه. وب�����دًءا 
الهجري ُسميت  السابع  القرن  من 
ال��ُع��ال. وي��ق��ال أنها  ال��ي��وم،  باسمها 
س��م��ي��ت ب���ذل���ك م��ن��ذ ال���ق���رن ال��ث��ان��ي 
تأخر  االس��م  لكن شيوع  الهجري، 

حتى القرن السابع. 
رؤية العال:

        تضمن رؤي���ة ال��ع��ال التي 
فبراير  في  امللكية  الهيئة  أطلقتها 
ول���ي  وح�����ض�����ور  ب����رع����اي����ة   2019
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ال��ع��ه��د األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان 
التنموية  امل��ش��اري��ع  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
العال  م��وق��ع  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التطويرية 
تماشًيا  عاملية،  كواجهة حضارية 
م���ع ت��ح��ق��ي��ق أه����داف رؤي����ة 2030، 
وس��ت��س��اه��م ال��رؤي��ة ب��إض��اف��ة 120 
مليار ريال للناتج املحلي للسعودية 
ب��ح��ل��ول 2035، وت��س��ت��ه��دف ج��ذب 

مليوني زائر. 

 منظر لمدينة العال القديمة.
املساحة والسكان:

 ت��ب��ل��غ م��س��اح��ة م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ال 
 %19.6 وت���م���ث���ل  ك������م(   29261(
منطقة املدينة  م�����س�����اح�����ة  م�������ن 

األول���ى  امل��رت��ب��ة  ف��ي  املنورة، وتأتي 
املدينة  م��س��اح��ة منطقة  ح��ي��ث  م��ن 
العال  محافظة  س��ك��ان  ع��دد  ويبلغ 

55.010 نسمة. 
 

الهيئة الملكية في العال:
ق���رار  ف���ي س��ن��ة 2017، ص����در   
ملكي بإنشاء هيئة ملكية لتطوير 
العهد، محمد  ول��ي  يرئسها  ال��ع��ال، 
ب����ن س���ل���م���ان آل س����ع����ود، وت���ه���دف 
إل��ى تحقيق ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��ول في 
البنية  على  والعمل  العال  محافظة 
الحفاظ  ف��ي  التشديد  م��ع  التحتية 
ع��ل��ى ت��راث��ه��ا وت��اري��خ��ه��ا، وإب�����رازه 
ب�����امل�����راف�����ق ال���س���ي���اح���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة 

واملتوزعة حول طبيعة املدينة. ويتم 
والتاريخية  التراثية  املواقع  تطوير 
ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ال ب��ال��ت��ع��اون بني 
اتفاقية  بموجب  وفرنسا،  اململكة 
التشارك والتبادل املعرفي،  تشمل 
الثقافي واالقتصادي والسياحي. 

اآلثار:
 تضم محافظة العال آثارا قديمة 
تعود إلى أكثر من 300 سنة قبل 
العال  أن  الدراسات  امليالد، وتشير 
زاره��������ا رح����ال����ة م���س���ل���م���ون خ���الل 
منهم ابن  ال����ح����ج  إل�����ى  رح���الت���ه���م 
ال���ج���زي���ري،  بطوطة وعبد القادر 
ك��ال��رح��ال��ة  غ��رب��ي��ني  ومستكشفني 
اإلنجليزي ج كوك الذي أعد دراسة 
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ع����ن ال���ع���ال ب���ع���ن���وان )ال���ك���ت���اب���ات 
السامية الشمالية(

الحجر )مدائن صالح(.
ي��اق��وت  ذك��ره��ا  الحجر كما    
الحموي في معجمه بالكسر ثم 
اللغة ما  ال��س��ك��ون، وراء ه��و ف��ي 
أن  م��ن  منعته  أي  عليه  ح��ج��رت 
ي��ص��ل إل��ي��ه، وال��ح��ج��ر ه��و العقل 
والضم،  بالكسر  والحجر  واللب 
الحرام، والحجر اسم ديار ثمود 
املنورة  املدينة  القرى بني  ب��وادي 
وال����ش����ام، وي���ق���ال ال��ح��ج��ر ك��ان��ت 
ت��ع��رف ب��م��دائ��ن ص��ال��ح أو ق��رى 
صالح أو ع���دال، وه��ي ث��اِن أكبر 

مدن األنباط.
كم   22 بعد  على  الحجر  تقع 
ش��م��ال ش��رق ال��ع��ال � عند دائ��رة 
� 26 ش���م���ااًل، وخ��ط  ع����رض 47 
وي��ط��ل��ق  ش����رق����ًا   37�  53 ط������ول 
ال���ح���ج���ر ع���ل���ى ه�����ذا امل����ك����ان م��ن��ذ 
الحجر  ويستمد  العصور  أق��دم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن موقعه  ش��ه��رت��ه 
الذي  القديم  التجارة  على طريق 
ي����رب����ط ج����ن����وب ش���ب���ه ال���ج���زي���رة 

ال��ع��رب��ي��ة وال���ش���ام، وم���ن أص��ح��اب��ه 
امل��ع��روف��ني ب��ق��وم ث��م��ود ال����ذي ج��اء 
القرآن بذكرهم بأنهم رفضوا دعوة 
نبي الله صالح وعقرهم الناقة التي 

أرسلها الله لهم آية.
ال���ح���ج���ر أو م����دائ����ن ص����ال����ح م��ن 
األم����اك����ن األث����ري����ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن 
يطلق عليها املتحف املفتوح حيث 
يبلغ مساحة املنطقة األثرية 13.39 
كم وتضم هذه املساحة آثار قائمة 
وأخرى تنتظر الكشف عنها. واآلثار 
القديمة في الحجر تتمثل في أماكن 
التي  الصخرية  وال��ن��ق��وش  ال��ع��ب��ادة 
آثار  املتعاقبة وه��ي  األق���وام  تركها 
ويبلغ  ونبطية.  ولحيانية  ث��م��ودي��ة 

صالح 131  املدافن بمدائن  ع���دد 
مدفنًا وتقع جميعها في الفترة من 
العام األول قبل امليالد إلى العام 75 
فنية  تحمل مالمح  وه��ي  ميالدية، 
الجمال فاملقبرة  ف��ي  رائ��ع��ة وغ��اي��ة 
ال��ح��ج��ر لصاحبها  ع��ن��د أص��ح��اب 
وأسرته جياًل بعد جيل كما نحت 
عليها وصيته  لوحة سجل  أع��اله 
وتخص  تخصه  امل��ق��ب��رة  ه���ذه  وأن 
آث��ار الحجر من أبرز  عائلته وتعد 

وأهم املواقع األثرية في العالم.
قصر الفريد: وهو االسم املحلي 
عند أهل املنطقة وسمي بهذا االسم 
بكتلة ص��خ��ري��ة ضخمة  الن���ف���راده 
بواجهة  الن��ف��راده  وك��ذل��ك  مستقلة 
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كبيرة ومميزة.
البنت: وهو االس��م املحلي  قصر 
املنطقة ويقع في منطقة  أه��ل  عند 
ال���خ���ري���م���ات وي���ش���م���ل ه�����ذا امل���وق���ع 
إضافة لقصر البنت مجموعة من 

املدافن.
ق����ص����ر ال�����ع�����ج�����وز: وه�������و االس�����م 
امل�����ع�����روف ب�����ه ع���ن���د أه������ل امل��ن��ط��ق��ة 
ك��ت��ل��ة ص��خ��ري��ة مستقلة  وي��ح��ت��ل 
ال��رم��ال ذو واج��ه��ة شمالية  وس���ط 

تشبة واجهة الديوان
ال���س���ل���ط���ان(:  الديوان (مجلس 
وه�������و م���ع���ب���د ن���ب���ط���ي ع�����ب�����ارة ع��ن 
داخ��ل  نحت  منظم  غير  مستطيل 
ملمارسة  يستخدم  وك��ان  الصخر 
تلك  الدينية ويصل طول  الطقوس 
الغرفة 12.80 م وعرضها 9.80 م 

وارتفاعها 8 م
محلب الناقة:

     وه���و ح���وض ح��ج��ري كبير 
ي���ع���رف ب��م��ح��ل��ب ال���ن���اق���ة أي ن��اق��ة 
أمره  بينما هو في حقيقة  صالح. 
وك���م���ا ذك����ر ع��ل��م��اء اآلث������ار م��ج��رد 
بقايا معبد نبطي قديم وليس هو 

محلب 
ال���خ���ري���ب���ة: وب���ه���ا م��ح��ل��ب ال��ن��اق��ة 
وهو عبارة عن حوض كبير يقال 
يشربه  لبنًا  صالح تحلب  أن ناقة 
اليوم  ذل��ك  وتشرب املاء في  الناس 
كما ورد ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��ري��م.« َق��اَل 
َهِذِه َناَقٌة َلَها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم 
َمْعُلوٍم« إال أن علماء اآلثار أجمعوا 
لحياني قديم  بقايا معبد  أنه  على 

وليس محلب ناقة صالح

ه��ذه  :� تعرف  األس������ود  م��ق��اب��ر   �
امل�����داف�����ن ب���م���ق���اب���ر األس��������ود ن��س��ب��ة 
للمخلوقات أملنحوتة أعلى بعضها 
وال��ت��ي تشبه األس����ود وت��ض��م ه��ذه 
امل����داف����ن21 ق���ب���رًا وه����ي م���ن اآلث����ار 
امل����وج����ودة ف���ي ال���ع���ال وه����ي م��ق��اب��ر 

لحيانية ]10[
ج��ب��ل ال����ح����وار: وه����و ع���ب���ارة عن 
العامة من  جبل كبير أملس يذكر 
الناس أنه دخل فيه حوار ناقة نبي 
الناقة. ويذكر  الله صالح بعد عقر 
ب��ع��ض ال���ع���ام���ة أن����ه ي��س��م��ع ص��وت 
ف��ص��ي��ل ال��ن��اق��ة ك��ل ي���وم ج��م��ع��ة مع 

صالة الجمعة.
اآلثار اإلسالمية:

     إحدى القاطرات املحفوظة في 
أحد مباني محطة مدائن صالح.



136

 للعال آث��ار إسالمية قديمة تبدأ 
حيث  للهجرة  السابعة  السنة  م��ن 
وأق��ام  بها  بها لرسول وصلى  مر 
موسى بن نصير قلعته في أعلى 
جبل وسط العال، وكذلك أثار سكة 
حديد حجاج الشام ومن تلك اآلثار 

اإلسالمية
محطة سكة حديد الحجاز: وهي 
عدة محطات على خط سكة حديد 
الشام  ببالد  تربطها  التي  الحجاز 
م������رورًا ب��م��دي��ن��ة ت���ب���وك وي���ذك���ر أن��ه 
في  تلك  ال��ح��دي��د  بسكة  العمل  ب��دأ 

تشرين األول لعام 1899م.
اإلسالمية: ورد  ال��ح��ج��ر  ق��ل��ع��ة 
ذك��ره��ا ف��ي رواي����ة امل��ق��دس��ي وه��ي 
ع���ث���م���ان���ي���ة ب����ن����اه����ا ال���ع���ث���م���ان���ي���ون 
ع������ام1375 ه���� 985 م ك��اس��ت��راح��ة 

لحجاج بيت الله الحرام.
نصير: أنشأة  ب��ن  م��وس��ى  قلعة 
ال��ق��ائ��د امل��س��ل��م م��وس��ى ب��ن نصير 
ع��ل��ى ج��ب��ل ش���اه���ق وس����ط م��دي��ن��ة 

العال.
ال���ب���ل���دة  القديمة: تمثل  ال���ب���ل���دة 
اإلسالمية التي تقع وسط محافظة 
العال التابعة ملنطقة املدينة املنورة، 
من  أل���ف   60 ي��ق��ارب  م��ا  ويقطنها 
ال��س��ك��ان، وت��ع��ود ل��ب��داي��ات العصر 
اإلس�����الم�����ي وإح���������دى ث������الث م���دن 
مازالت  أجمع  العالم  ف��ي  إسالمية 
باقية، املدينة اإلسالمية بمساجدها 
وم��ن��ازل��ه��ا وأس���واق���ه���ا وأس���واره���ا 
بناء  على  العال  أهالي  تعاقب  وق��د 
ه���ذه ال��ب��ل��دة وال��س��ك��ن ف��ي��ه��ا ج��ي��اًل 
من  تمامًا  بعد جيل حتى هجرت 

السكان قبل أربعني عامًا تقريبًا.
الطنطورة   ( الشمسية  ال��س��اع��ة 
جنوب  الشمسية  ال��س��اع��ة  (: تقع 
البلدة اإلس��الم��ي��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
ب���ن���اء ه���رم���ي ال���ش���ك���ل وت��س��ت��خ��دم 

مل��ع��رف��ة دخ����ول ال��ف��ص��ول األرب��ع��ة 
وخ���اص���ة دخ�����ول ف��ص��ل ال��ش��ت��اء، 
وذلك عن طريق حجر مغروس في 
الهرمي، حيث  البناء  أم��ام  األرض 
إلى  الشمسية  الساعة  ظ��ل  يصل 
هذا الحجر في اليوم األول لدخول 
فصل الشتاء في 21 من ديسمبر 
ل���دخ���ول فصل  األول  ال���ي���وم  وه����و 
ي��ص��ل ظل  أن  يمكن  ال��ش��ت��اء، وال 
الساعة الشمسية إلى هذا الحجر 
مرة أخرى إال في العام القادم وفي 
ت��زال تستخدم  التاريخ، وال  نفس 
الكثير  اليوم حيث يستمتع  حتى 
من الزوار والسياح بمشاهدة هذا 
الحدث الذي ال يتكرر إال مرة كل 

عام

العصور واألزمنة التي مرت 
بها العال:

ال����ح����ق����ب����ة ال����ت����اري����خ����ي����ةال����ف����ت����رة 
الزمنيةاآلثاراملنطقة اآلناملوقع

العصر البرونزيفي القرن الرابع 
ع��ش��ر ق��ب��ل امل���ي���الد، وه���و العصر 
اإلن��س��ان صناعة  ف��ي��ه  ال���ذي تعلم 
األدوات واملجارف والسكاكيناألدلة 
وال��ن��ق��وش وامل��ق��اب��ر امل���وج���ودة في 

الحجرمدائن صالحشمال العال
القرن  مملكة دادان ولحيانمن 
الثامن إلى القرن الثاني قبل امليالد، 
ات��خ��ذت  معني التي  وتتبع مملكة 
ال��ع��ال ع��اص��م��ة ث��ان��ي��ة ل��ه��ا.- امل��رك��ز 
ال��دي��ن��ي ال��ل��ح��ي��ان��ي، ق��ص��ر ال��ح��اك��م، 
مقبرة   700 معينية،  نقوش   300
مقابر  أعمدة ضخمة،  الجبال،  في 
األسود، جبل عكمة.الخريبةشمال 

شرق العال
مملكة األنباطمن القرن األول قبل 
امليالد إلى القرن األول بعد امليالد، 
الجنوبية  ال��ع��اص��م��ة  ال��ع��ال  وت��م��ث��ل 

مل��م��ل��ك��ة األن����ب����اط وم����دف����ن ألث���ري���اء 
األن���ب���اط- ال����دي����وان، ق��ص��ر ال��ف��ري��د، 
قصر البنت، اآلبار والقنوات املائية 
السكنية.مدائن  املنطقة  املحفورة، 

صالحشمال العال
اإلمبراطورية الرومانيةمن القرن 
الثاني إلى القرن الثالث بعد امليالد، 
بعد سقوط مملكة األنباط- نقوش 

رومانيةمدائن صالحشمال العال
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ال���ع���ص���ر اإلس����الم����ي����م����ن ال���ق���رن 
ال��س��اب��ع ب��ع��د امل���ي���الد، وف��ي��ه ع���ادت 
قبل  إلى مدائن صالح من  الحركة 
طريقهم  في  والحجاج  املسافرين 
أعلى  املنيع في  إل��ى مكة- الحصن 
ال����ج����ب����ل، س������ور امل����دي����ن����ة امل���ت���ع���رج، 
العمارة الجنائزية )املقبرة(املابيات 

) القرح (الجنوب الغربي من العال

الزراعة:
 ف���ي م��دي��ن��ة ال��ع��ال اع��ت��م��د أهلها 
وب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر ورئ����ي����س����ي ع��ل��ى 
ال��زراع��ة وذل���ك ل��ع��دة أس��ب��اب أهمها 
خ��ص��وب��ة أرض��ه��ا ووف����رة مياهها 
وق���د ك��ان��ت ت��ج��ري ف���ي ال��ع��ال ع��دة 
عيون بلغت أكثر من أربعني عينًا 
وم���ن أه���م ت��ل��ك ال��ع��ي��ون. ش��������الل _
العادلية � فتح الخير � الزهرة � سهلة 

� العلوية � السعة � العطية � الجادة � 
كريمة   � تدعل   � الليف  أم   � الشرقة 
ال���ع���وج���اء   � � ص�����الح  ال��س��ب��س��ب��ي   �
� ال��ج��دي��دة � امل��ال��ح��ة � ال��خ��م��ي��س��ي��ة � 
البحرية � الهبوب � الرزيقية � البركة 
 � امل��ن��ص��ورة   � املحموية   � الحمدية   �
� الحزم،  � املدنية  اليسيرة � املنشية 
وقد كانت ت��وزع مياه العيون وفق 
ن���ظ���ام ل���ل���ري ب��ح��ي��ث ك���ان���ت ت����وزع 
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املنطقة من قبل مجلس  أه��ل  على 
خصص لذلك، وتسمى كل حصة 
ب� الوجبة فهناك الوجبة وهي أربع 
الوجبة  وع��ش��رون ساعة، ونصف 
وه�����ي إث���ن���ى ع���ش���ر س����اع����ة، ورب����ع 
الوجبة ه��ي س��ت س��اع��ات، ويكون 
نصيب كل شخص حسبما يملكه 
ويستعينون  زراع��ي��ة  مساحة  م��ن 
ال���ح���ص���ص  أو  ال�����وج�����ب  ب����ت����وزي����ع 

الطنطورة  الشمسية أو  ب��ال��س��اع��ة 
كما كانت تسمى قديمًا حل محل 
اإلرتوازية وطرق  كله اآلبار  ذل���ك 
الري ووسائله الحديثة. وقد عرف 
أه������ل ال����ع����ال زراع���������ة ال����خ����ض����روات 
كما  وال��ف��واك��ه  بأنواعها  وال��ح��ب��وب 
اش���ت���ه���رت ب�����زراع�����ة ال��ح��م��ض��ي��ات 

والنخيل
أهم أنواع التمور : الحلوة � البرنية 
� برنية بنات سعد � بنجانة � جسبة 

� جسبة  � جسبى جمعة  � جاسب 
املجر � جسبة العيسى � حمر جبل 
� عنبرة � مرود أبو خميس � مرود 
أبو لويفي � قرن أبو حواء � قعيس 

-املبرومة وغير ذلك.
وي������������������زرع م���������ن ال�����ح�����م�����ض�����ي�����ات 
الحلو  الليمون   � والفواكه البرتقال 
� ال��ل��ي��م��ون ال��ح��ام��ض � ال��ب��ن��زه��ي��ر � 

اليوسفي � الرمان � العنب � املانجو

 � الحبوب القمح  م�����ن  وي���������زرع 
الشعير � الذرة � الدخن

مهرجان شتاء طنطورة:
       هو حدث سنوي في محافظة 
العال يحتفل به األهالي ويتبادلون 
وع��ودة  للحقول  بعودتهم  التهاني 
م��وس��م ال���زراع���ة ودخ�����ول ال��ش��ت��اء، 
وس���م���ي ط��ن��ط��ورة ن��س��ب��ة ل��ل��س��اع��ة 
ال��ش��م��س��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���ع ف����ي ال���ج���زء 
ال��ج��ن��وب��ي ال��ش��رق��ي ل��ل��ق��ري��ة، حيث 

املنطقة  أه��ال��ي  عليها  يعتمد  ك���ان 
ف����ي م���ع���رف���ة وق�����ت دخ������ول م��وس��م 
ال�����زراع�����ة وت���غ���ي���ر ف���ص���ول ال��س��ن��ة. 
أن��ش��ط��ة ترفيهية  امل��ه��رج��ان  ي��ض��م 
زي��ارات  ويوفر  ورياضية  وثقافية 
ميدانية للمواقع األثرية في املنطقة، 
الفعاليات 13 موقًعا  حيث شملت 
أث���رًي���ا وث��ق��اف��ًي��ا، إض���اف���ة ل��ع��روض 
مسرحية موسيقية ضمها مسرح 

مرايا باملدينة. 
محمية شرعان الطبيعية:

ي��رك��ز ت��ط��وي��ر م��ح��م��ي��ة ش��رع��ان 
الطبيعية التي أطلقها األمير محمد 
ب����ن س���ل���م���ان ع���ل���ى إع��������ادة ت��أه��ي��ل 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ال��ط��ب��ي��ع��ي وإع�����ادة 
توطني األنواع األصيلة في املنطقة 
النباتي عن طريق  الغطاء  وتطوير 
زراع���ة أش��ج��ار األك��اس��ي��ا األصيلة 
وإط��الق األن��واع البرية في املحمية 
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االتحاد  إرش���ادات  وتحديد  العاملية  للمقاييس  طبقا 
اإلط��الق  الطبيعة. وخ��الل حفل  للحفاظ على  ال��دول��ي 
ق��ام ج��وال��و املحمية م��ن أه��ال��ي ال��ع��ال ب��إط��الق عشرة 
وع���ول وع��ش��رة م��ن ط��ي��ور النعام أح��م��ر ال��رق��ب��ة، و20 

غزاال في املحمية.
إلع��ادة  املنطقة  في  جديدًا  معيارًا  املحمية  وضعت 
البيئية، وتشمل ذه املبادرة إنشاء  التوازن ب�ني النظم 
العربي  النمر  لحماية  نوعه  من  عاملي  أكبر صندوق 

باسم: الصندوق العاملي لحماية النمر العربي.
 وتهدف الهيئة امللكية إلى أن يكون هذا 

الصندوق ه��و األك��ب��ر م��ن نوعه في 
امل��ش��روع  ال��ع��ال��م، وسيمكن ه��ذا 

م��ح��م��ي��ة ش����رع����ان ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ب������اإلض������اف������ة إل��������ى م����واق����ع 
أخ���������رى ل����ت����ك����ون م��ن��ط��ق��ة 
وإع���ادة  إلط���الق  مناسبة 
العربي في  النمر  توطني 

املستقبل.
منتجع شرعان:

 هو منتجع مستوحى 
م����ن م��م��ل��ك��ة األن�����ب�����اط م��ن 

املعماري  املهندس  تصميم 
ويعد  نوفيل،  ج��ون  الفرنسي 

االن���ط���الق���ة األول�����ى مل��ج��م��وع��ة من 
املنتجعات والفنادق في املنطقة.

       ويضم منتجع شرعان، الذي ينحت 
في الجبال، 40 وحدة، تشمل 25 جناحا، و10 أجنحة 
وموقعا  صحيا،  ومنتجعا  فلل،  و5  ف��اخ��رة،  مخيمة 
الوسائل  ب��أح��دث  ومجهزة  مبتكرة  مساحات  يضم 
والخدمات التقنية، لعقد لقاءات قمة وقياديي األعمال 

والرؤساء التنفيذيني والفنانني وغيرهم.
     ومن املتوقع االنتهاء من تشييد املنتجع بحلول 

عام 2023.
برنامج حماية:

     يتيح برنامج حماية الفرصة ل�2500 من أهالي 
في  واإلنساني  الطبيعي  للتراث  حماة  ليكونوا  العال 

املنطقة.
برنامج االبتعاث الدولي:

    يوفر برنامج االبتعاث الدولي ألبناء وبنات العال 

فرصة الدراسة في الواليات املتحدة، واململكة املتحدة، 
التنمية  بخطط  تتعلق  في مجاالت مختلفة  وفرنسا 

الخاصة بالعال.
تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في العال:

 تطوير المطار ومسرح مرايا بمعايير 
دولية:

       وج���ه األم��ي��ر ب���در ب��ن ف��رح��ان وزي����ر الثقافة 
م��ح��اف��ظ ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ة ال���ع���ال، ب��ال��ب��دء في 
بن  عبداملجيد  األمير  مطار  تطوير  تنفيذ مشروعي 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وم��س��رح م���راي���ا، ع��ل��ى أن 
يتم االنتهاء من املشروعني قبل 

نهاية العام الجاري.
      ويأتي ذلك تنفيذا 
ل��������رؤي��������ة ال�������ع�������ال ال����ت����ي 
محمد  األمير  دشنها 
ب������ن س�����ل�����م�����ان، ول����ي 
العهد رئيس مجلس 
امللكية  الهيئة  إدارة 
مل�����ح�����اف�����ظ�����ة ال������ع������ال، 
ب��در  األم��ي��ر  بمتابعة 
ب��ن ف��رح��ان ال��ذي تابع 
أي��ض��ا ان���ط���الق م��ب��ادرة 
في  األم��د  طويلة  تشجير 
عام  نهاية  تنتهي  املحافظة، 

.2020
   وتم الكشف عن مشاريع التطوير 
ومسرح  عبدالعزيز  بن  عبداملجيد  األمير  مطار  في 
امل��ه��ن��دس عمرو  م��راي��ا ضمن ج��ول��ة تفقدية أج��راه��ا 
خاللها  وص��اح��ب��ه  للهيئة،  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  امل��دن��ي 
أعضاء املجلس التنسيقي ملحافظة العال، وذلك لتفقد 
س��ي��ر ال��ع��م��ل ف��ي م��واق��ع امل��ش��اري��ع، وم��ن��اق��ش��ة اآلث���ار 
اإليجابية املتوقعة من املشروعني على املجتمع املحلي 
بالعال، ومنها ربط املحافظة بصورة أفضل وتحقيق 

التنوع االقتصادي.
  ويشمل مشروع تطوير مطار العال زي��ادة طاقته 
االستيعابية وفقا ملعايير املطارات الدولية، حتى يتمكن 
من استقبال 400 ألف مسافر سنويا بدال من 100 
ألف، وذلك لتلبية الطلب املتزايد من السياح حول العالم 
تحقيق  نحو  مهمة  يمثل خطوة  ما  املحافظة،  لزيارة 
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امل���خ���ط���ط االس���ت���رات���ي���ج���ي ال��ش��ام��ل 
الهيئة  ومستهدفات  العال  لتطوير 
باستقطاب مليوني زائر إلى العال 
بحلول عام 2035.   كما يتضمن 
امل������ش������روع ف������ي م���رح���ل���ت���ه األول�������ى 
ت��وس��ع��ة امل���ط���ار الس��ت��ي��ع��اب م��زي��د 
إنشاء  مع  بالتزامن  ال��ط��ائ��رات،  من 
الشخصيات.  لكبار  جديدة  صالة 
معلومات  بنظام  العمل  كما سيتم 
الوصول  في صالتي  رقمي جديد 
وامل������غ������ادرة، وت���ط���وي���ر ال��ت��ص��ام��ي��م 
الداخلية والخارجية لصالتي املطار، 
باستخدام مواد محلية تعكس بيئة 
العال الخالبة وإرثها العريق.  ومن 
امل��ق��رر االن��ت��ه��اء م��ن املرحلة األول��ى 
الجاري،  العام  بنهاية  املشروع  من 
إضافة  الثانية  املرحلة  وستشمل 
الربع  بنهاية  للطائرات  جديد  ممر 
األول من العام املقبل، وذلك لتيسير 
الوصول إلى العال وتحسني تجربة 
زواره���ا من مواطنني وس��ي��اح. كما 
سيسهم ذلك في تعزيز قدرة املطار 
ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال ال���رح���الت ال��دول��ي��ة 

املباشرة من مختلف

 الوجهات اإلقليمية 
والدولية إلى العال.

تطوير  م��ش��روع  ع��ل��ى  وتعليقا   
م��ط��ار ال���ع���ال، ق���ال األم���ي���ر ب���در بن 
ف�����رح�����ان: »ي���م���ث���ل ت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ى 
مثل  ال��ع��ال،  ف��ي  ال��رئ��ي��س��ة  التحتية 
م�����ش�����روع ت���ط���وي���ر م����ط����ار األم���ي���ر 
ع��ب��دامل��ج��ي��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، بنهج 
البيئية  ال��خ��ص��ائ��ص  ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى 
محوريا  ج��زءا  للمكان،  والطبيعية 
من جهودنا لتقديم تجربة سياحية 
اململكة،  لضيوف  ومتنوعة  حيوية 
تماشيا مع رؤية العال التي دشنها 
في وقت سابق من هذا العام األمير 

محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
مجلس إدارة الهيئة امللكية ملحافظة 
العالم  العال، ، وذلك بهدف تعريف 
ب��ك��ن��وزن��ا ال��ت��راث��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة في 
امل���ح���اف���ظ���ة«. وأض�������اف: »س��ت��س��ه��م 
م���ش���اري���ع ت���ط���وي���ر م����راف����ق م��ط��ار 
عبدالعزيز  ب��ن  عبداملجيد  األم��ي��ر 
إلى  م��ط��ار محلي  م��ن  ف��ي تحويله 
مطار مؤهل بالبنى التحتية والنظم 
الالزمة الستقبال الرحالت الدولية 
ف��ي املستقبل.  العال  إل��ى  امل��ب��اش��رة 

وس������ت������ؤدي ه�������ذه االس����ت����ث����م����ارات 
بدورها إلى تعزيز قدرات املجتمع 
امل��ح��ل��ي وت��م��ك��ي��ن��ه، م��ن خ���الل رب��ط 
اق��ت��ص��اد ال��ع��ال ب��امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا أن��ه 
يمثل ج���زءا ج��وه��ري��ا م��ن االل��ت��زام 
ب���م���ي���ث���اق ال���ه���ي���ئ���ة، وي���ت���م���اش���ى م��ع 
الجاري  األخ��رى  التطوير  مشاريع 
العمل بها في املحافظة، التي تهدف 
لوجهة  العال  تحويل  إل��ى  جميعها 
من  ال���زوار  تجذب  عاملية  سياحية 

جميع أنحاء العالم«.
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نسعى من خال مؤسسة “مسك الخيرية” إلى األخذ بيد 
املبادرات والتشجيع على اإلبداع، بما يضمن استدامتها 
وتحرص  ال��ب��ش��ري،  العقل  ب��ن��اء  ف��ي  للمساهمة  ونموها 
القيادة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، على االستثمار في رأس املال 
البشري، وتوفير البيئة املناسبة له لينمو ويساهم في 
واتخاذ  والتطور،  التقدم  من  الغالية  الباد  ه��ذه  تمكني 

املوقع املناسب الذي تستحقه.
ت��ح��رص ب��ادن��ا ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول إل���ى االق��ت��ص��اد 
التي  العاشرة  التنمية  خ��ال خطة  م��ن  ذل��ك  وي��ب��رز  املعرفة،  املعرفة ومجتمع  القائم على 
تنطلق من التوجيه السامي بإعداد استراتيجية للتحول إلى مجتمع املعرفة، فضًا عن 
الشباب  دع��م  أهمية  أه��داف��ه��ا على  أح��د  ف��ي  ت��ؤك��د  ال��ت��ي  للشباب  الوطنية  االستراتيجية 

واالرتقاء بقدراته الريادية واملعرفية والبدنية.
الجهود، بموازاة  التكامل في هذه  الخيرية” على تحقيق  لذا ستعمل مؤسسة ” مسك 

الجهود املبذولة من كافة املؤسسات والجهات لتحقيق هذه الرؤية.
إن الله عز وجل إذا مكن اإلنسان من سلطة أو مال أو معرفة، فعليه أن يسخر ذلك في 
التي يبذلها بأن تكتب لها االستمرارية.  االتجاه الصحيح، ويعمل على ضمان الجهود 
ل��ذا، يبرز أه��م العوامل في بقاء الحضارات وه��و استدامة األع��م��ال بوجه ع��ام، وذل��ك من 
ال��دول املتقدمة أنها تتخذ  خال تعزيز مفهوم التنمية املستدامة واالستدامة. ونجد في 
االستدامة  على  بتركيزها  املؤسساتي  للعمل  منصة  واإليجابية  اإلب��داع��ي��ة  األع��م��ال  م��ن 
والتطوير، وينعكس ذلك من خال استمرار املؤسسات لعشرات ومئات االعوام، لتصبح من 
أهم روافد تشكيل تلك املجتمعات. لذا، سأسعى مع فريق العمل، من خال مؤسسة »مسك 
اإلب���داع، بما يضمن استدامتها  الخيرية«، على األخ��ذ بيد األعمال وامل��ب��ادرات وتشجيع 
أن  الخيرية«  »مسك  في  تعالى  الله  ونسأل  البشري.  العقل  بناء  في  للمساهمة  ونموها 
يعيننا على مواصلة العطاء في طريق تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ضمن مسيرة النماء 

والتنمية التي تعيشها بادنا، سعيًا لخدمة أبناء الوطن وبناته . والله ولي التوفيق.

حممد بن سلمان بن عبدالعزيز
املؤسس، رئيس جملس اإلدارة

كلمة األمير محمد بن سلمان
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م���ؤس���س���ة م���س���ك ال���خ���ي���ري���ة ه��ي 
م���ؤس���س���ة غ���ي���ر رب���ح���ي���ة أس��س��ه��ا 
ص����اح����ب ال���س���م���و امل���ل���ك���ي األم���ي���ر 
عبدالعزيز  ب��ن  سلمان  ب��ن  محمد 
ل��ل��ت��ش��ج��ي��ع ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��م وت��ن��م��ي��ة 
الشباب من  لدى  القيادية  املهارات 

اململكة  في  أفضل  أج��ل مستقبل 
العربية السعودية.

 ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل������ك، ت���رك���ز »م��س��ك 
أنحاء  في  الشباب  على  الخيرية« 
ال��وس��ائ��ل املختلفة  ال��ب��الد وت��وف��ر 
لرعاية املواهب والطاقات اإلبداعية 

الصحية  البيئة  وخلق  وتمكينها 
ل��ن��م��وه��ا وال���دف���ع ب��ه��ا ل��ت��رى ال��ن��ور 
واغ����ت����ن����ام ال����ف����رص ف����ي م���ج���االت 

العلوم والفنون اإلنسانية.
 ت��دع��م »م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة« تمكني 
الشباب السعودي في أربعة ركائز 
الثقافة  ل��ل��م��ع��رف��ة، وه���ي  أس��اس��ي��ة 
والتقنية، حيث  والتعليم  واإلع��الم 
س��ت��س��اه��م ه���ذه ال��رك��ائ��ز ف��ي دف��ع 
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عجلة التقدم في بالدنا من خالل 
تمكني الشباب من التعلم كوسيلة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر وال����ت����ق����دم ف����ي األع���م���ال 
التجارية والجوانب التقنية واألدبية 

والثقافية واالجتماعية ألمتنا.
 تسعى مؤسسة مسك الخيرية 
إل��ى ب��ل��وغ ه��ذه األه���داف م��ن خالل 
الشراكات  وبناء  البرامج  تصميم 
في  والعاملية  املحلية  املنظمات  مع 

تستثمر  ك��م��ا  امل���ج���االت،  مختلف 
ال��ف��ك��ري  امل������ال  ت���ط���وي���ر رأس  ف����ي 
وإطالق طاقات الشباب السعودي 
م��ن خ���الل م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

الحاضنات.
 وت���ؤم���ن »م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة« ب��أن 
ح���ض���وره���ا امل���ؤس���س���ي س��ي��دع��م 
قائم  مجتمع  نحو  الجهود  تعزيز 
ع���ل���ى امل����ع����رف����ة، س���ع���ًي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اإلنجاز والقيمة املضافة للمجتمع 
امل�����ب�����ادئ  أن  ك����م����ا  ال������س������ع������ودي، 
التوجيهية لدينا هي االلتزام، وخلق 

األثر، والنزاهة.
  

الثقافة
ت����ؤم����ن “م����س����ك ال����خ����ي����ري����ة” أن 
ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة ه���و س��ل��م ال��ص��ع��ود 
ن��ح��و ال��ن��ه��ض��ة وال���ت���ق���دم، ول��ط��امل��ا 
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ك�����ان امل���س���ت���وى ال���ث���ق���اف���ي ب��م��ث��اب��ة 
معيار ملدى الرقي الفكري لألفراد 
وتسعى  سعت  ل��ذا   ، واملجتمعات 
إلط�����������الق م������ش������روع������ات ث���ق���اف���ي���ة 
ت��س��ت��ه��دف م��ف��اص��ل ال��ت��ن��م��ي��ة في 

جسد املجتمع الشبابي.
  وك����ان م���ن ب���ني ه����ذه امل��س��اع��ي 
م����ش����ارك����ة م����س����ك ال���ث���ق���اف���ي���ة ف��ي 
ال��دول��ي للكتاب،  ال��ري��اض  م��ع��رض 

التي سجلت تفردًا لعامني متتالني 
في إشراك األدباء والكتاب املبدعني 
ال����ش����ب����اب، وت���ق���دي���م���ه���م ل��ل��م��ش��ه��د 
البرنامج  عبر  ال��س��ع��ودي  الثقافي 
ال��ث��ق��اف��ي مل��ع��رض ال��ري��اض ال��دول��ي 
ل���ل���ك���ت���اب، ف���ف���ي امل���ش���ارك���ة األول�����ى 
ن��ظ��م��ت “م��س��ك  ال���ع���ام 2015،  ف���ي 
ل���ت���ج���ارب  ن��������دوات  ال���خ���ي���ري���ة” 10 
ال���ت���أل���ي���ف، و6 ورش  ف���ي  ش��ب��اب��ي��ة 

ع���م���ل، ش�����ارك ف��ي��ه��ا 17 م��ت��ح��دث��ًا 
وم��درب��ًا م��ن ال��ش��ب��اب امل��ب��دع��ني في 
على  أت��ى  متنوعة  ثقافية  مجاالت 
رأس��ه��ا ال��ت��أل��ي��ف، ق��اب��ل��ه��ا حضور 

شبابي كثيف.
 أم������ا ال����������دورة ال���ث���ان���ي���ة مل���ع���رض 
الرياض الدول للكتاب 2016، فقد 
تجربتها  الخيرية”  “مسك  ك��ررت 
وس��ج��ل��ت ال��ت��ج��رب��ة ن��ج��اح��ًا كبيرًا، 
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حيث أقيمت 10 ندوات عن تجارب 
شبابية في التأليف، وخمس ورش 
ع��م��ل خ��اص��ة ب��ال��ك��ت��اب��ة اإلب��داع��ي��ة، 
ال��ق��راءة ش��ارك بها  والتحفيز على 
م���ت���ح���دث���ًا وم�����درب�����ًا ج��م��ي��ع��ه��م   15
م���ن ال��ش��ب��اب وس���ط ح��ض��ور ف��اق 
ال���ت���وق���ع���ات خ��ص��وص��ًا ف���ي ورش 
الحضور  ت��ج��اوز  زاد  ال��ت��ي  العمل 
فيها الطاقة االستيعابية للقاعات.

 yohkaannaك����������م����������ا ش���ارك���ت 
ال��دورة  ه��ذه  الخيرية” في  “مسك 
ب��ال��ط��ف��ل، نظمته  ب��ج��ن��اح خ����اص 
ت��ح��ت ش��ع��ار “ي��ح��ك��ى أّن”، حيث 
قدم الجناح القراءة بقوالب متعددة 
وعبر طرق متنوعة لجذب األطفال 
اإلط�����الع وتحقيق  م��ت��ع��ة  وإع������ادة 

املعرفة،  ث��راء  النشء من  استفادة 
حيث يحتوي الجناح على أنشطة 
القراءة  جعل  شأنها  من  تفاعلية 
م���م���ارس���ة م��م��ت��ع��ة ل���خ���ي���ال ال��ط��ف��ل 
وضرورة في عامله، ما جعل الجناح 
يسجل زيارة أكثر من 2800 طفل 

وطفلة.
 واستمرارًا لنهج “مسك الخيرية” 
ال��ع��ص��ر ع��ب��ر التأثير  ف��ي م��واك��ب��ة 
والتجدد، تقيم ندوات وورش عمل 
الجامعات  طلبة  لعدد من  مبسطة 

واملهتمني باألدب والثقافة، كان آخر 
هذه الفعاليات تنظيم ندوات وورش 
ع��م��ل ف��ي ج��ام��ع��ة ال��دم��ام وجامعة 
امللك خالد في أبها، تضمنت عدد 
ال��ت��ط��وي��ري��ة عملية  امل���واض���ي���ع  م���ن 
التأليف واإلنتاج الفكري والثقافي 

في املجتمع.

ال���ت���ي تجمع  ال���ش���راك���ة  وت��ش��ك��ل 
“م������س������ك ال������خ������ي������ري������ة” ب���م���ن���ظ���م���ة 
“ال��ي��ون��س��ك��و”، خ��ط��وة ف���ري���دة من 
ن���وع���ه���ا ل���ت���ط���وي���ر وت���ن���م���ي���ة ال��ع��م��ل 
الثقافي في عدة جوانب، سواء عبر 
تبادل  الشراكة من  ه��ذه  ما توفره 
الدعم  وكذلك  واملشورات  للخبرات 
ال��ث��ق��اف��ي ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��دول��ي 
واإلقليمي، حيث تتمتع اليونسكو 
بعالقات رسمية مع 381 مؤسسة 

وهيئة من مختلف أنحاء العالم.
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التقنية
تطمح مؤسسة “مسك الخيرية” 
في ظل التطور العاملي السريع إلى 
ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
ا لالبتكار، كما تسعى  ا عاملًيّ

ً
مركز

م��ؤس��س��ة “م���س���ك ال���خ���ي���ري���ة” من 
امل��م��ارس��ات  أف��ض��ل  خ���الل تطبيق 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة 

امل���ت���ط���ل���ب���ات واس���ت���ث���م���ار ال���ف���رص 
امل���ت���اح���ة ف����ي امل���م���ل���ك���ة إل�����ى إل���ه���ام 
االب���ت���ك���ار ل����دى ال��ش��ب��اب ل��الرت��ق��اء 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة إل��ى 
طليعة الدول االبتكارية في العالم، 
فضاًل عن تطوير طاقات الشباب 
وإم��ك��ان��ات��ه��م االب��ت��ك��اري��ة وت��ط��وي��ر 
الحلول للتحديات الحالية وإرساء 
املشاريع االبتكارية وتمكينها من 

الوصول للعاملية.
ال����س����ع����ودي����ة ت����ب����رم����ج ب���رن���ام���ج 
ي��ه��دف إل��ى إل��ه��ام مئات 
لتعلم  األل���وف 

البرمجة وغيرها من املهارات 
الرقمية، حيث نؤمن بضرورة 
امل��ه��ارات  اكتساب  فرصة  توفر 
ال��ب��رم��ج��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع مل��س��اع��دت��ه��م 
على تطوير مهارات حل املشكالت 
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وتعزيز املنطق واإلب��داع لديهم. إن 
ال��ب��رم��ج��ة ال���ي���وم ه���ي إح�����دى أك��ث��ر 
املهارات طلًبا في جميع القطاعات، 
إطالق  في  املساهمة  هي  وغايتنا 
العنان للمواهب السعودية وتعزيز 

امل��ش��ك��الت والتفكير  م��ه��ارات ح��ل 
الناقد. كما نسعى أيًضا من خالل 
تغيير تصور  إل���ى  ال��ب��رن��ام��ج  ه���ذا 
البرمجة،  حول  السعودي  الشباب 
فضاًل عن بناء ثقتهم الشخصية 

في قدراتهم على حل املشكالت.

ك��ل��ن��ا أون����الي����ن م����ب����ادرة ت��ه��دف 
التصفح  الشباب حول  توعية  إلى 
اآلمن واإليجابي لإلنترنت، وتتمثل 
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أه�����داف�����ه�����ا ف�����ي غ�������رس ال�����ع�����ادات 
اآلم����ن����ة ل��ت��ص��ف��ح اإلن����ت����رن����ت ب��ني 
وتشجيعهم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 
ع��ل��ى ن��ش��ر اإلي��ج��اب��ي��ة م��ن خ��الل 
األساليب التدريبية التفاعلية التي 
لتصفح  ال��ط��رق  أف��ض��ل  تعلمهم 
اإللكترونية،  واملواقع  التطبيقات 
امل��ت��اح��ة  األدوات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
واكتساب  املعلومات  عن  للبحث 
أيًضا  املبادرة  وتسعى  املعارف، 
إل������ى ت���وض���ي���ح ك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف 
لنشر  واألس���ال���ي���ب  األدوات  ت��ل��ك 

املحتوى اإليجابي وإثرائه.
دي���وان���ي���ة ت���ك ه���ي س��ل��س��ل��ة من 
في  التقنّية  ال��ح��واري��ة  الجلسات 
م��ق��ر م��ؤس��س��ة م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة 
التقنيات  مل��ن��اق��ش��ة  ال���ري���اض  ف��ي 
الناشئة وبناء املجتمعات املهتمة 
بالتقنية، ويشارك في الجلسات 
ش����رائ����ح م��خ��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ك��ب��ار 

ال���������خ���������ب���������راء 
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ورواد األعمال والشركات الناشئة 
والطالب،  وامل��ط��ورون  واملبرمجون 
وذل������ك ل��خ��ل��ق م���س���اح���ة ل��ل��ت��واص��ل 

وتبادل الخبرات.
ي����ه����دف ب����رن����ام����ج )م����س����ك 500 
إل��ى  األع��م��ال  لتسريع   )Startups
امل��س��اه��م��ة ف���ي ت��س��ري��ع االب��ت��ك��ار 

وريادة األعمال من خالل توظيف 
أس��ال��ي��ب تنمية األع��م��ال م��ن وادي 
من  مجموعة  لتطوير  السليكون 
امل����ش����اري����ع ال���ن���اش���ئ���ة ف����ي ال���ش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا وتنميتها 
وت���ق���دي���م ال���ح���ل���ول ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��ه��ا. 
ف��م��ن خ���الل ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج، يمكن 

للمشاركني االستفادة من خبرات 
الشركاء وفريق العمل، فضاًل عن 
امل��ح��اض��رات ف��ي مجاالت  حضور 
ال���ت���س���وي���ق وت���ص���م���ي���م امل��ن��ت��ج��ات 
وغ���ي���ره���ا ال���ك���ث���ي���ر، ك���م���ا ي��ت��س��ن��ى 
ل���ل���م���ش���ارك���ني ال���ع���م���ل م����ع ف��رق��ه��م 
املشاريع  من  فريدة  ضمن شبكة 
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على  والحصول  املميزة  الناشئة 
الفرص االستثمارية وتلقي الدعم 
ال������الزم ل��ت��أس��ي��س ال���ش���رك���ات في 

اململكة.

االعالم
اإلع���الم وتتنوع  تتعدد وس��ائ��ل 
ف��ي األث���ر وال��ق��وة، وت���درك “مسك 
الخيرية” أن اإلع��الم هو أحد أهم 
ق��ن��وات ن��ق��ل ال��خ��ب��رات وال��ث��ق��اف��ات 
واألف���������ك���������ار، ل����ذا 
يعتبر 

اإلعالم من أولويات اهتمام مسك.
وتركز مسك على تنمية املهارات 
اإلع��الم��ي��ة، وت��ح��رص على مواكبة 
أح��������دث امل�����م�����ارس�����ات ف�����ي م���ج���ال 
اإلع���������الم، م����ن م��ن��ط��ل��ق أه���م���ي���ة أال 
ي��ت��خ��ل��ى اإلع������الم ع���ن م��س��ؤول��ي��ت��ه 
وتنمية  بناء  كوسيلة  االجتماعية 
وترتقي  الوعي  من مستوى  تزيد 

باملجتمع والوطن.
stومن بني الجهود اإلعالمية التي 
بذلتها “مسك الخيرية” على مدى 
األعوام املاضية، ملتقى “مغردون” 
الذي أقيمت دورته األولى في شهر 
مارس من العام 2013، 
ل�����ي�����س�����ت�����م�����ر 

ب����ع����د ذل����ك 
بشكل دوري كل عام، 

وهو حدث تفاعلي لتعزيز الجوانب 
واالرتقاء  الشباب،  لدى  االتصالية 
لديهم  واإلب����داع  الفكر  بمستويات 
على النحو الذي ينهض بقدراتهم 
وي���وس���ع م���دارك���ه���م، ح��ي��ث يجمع 
على  ب���رزوا  ممن  املبدعني  امللتقى 
مع  االجتماعي  التواصل  منصات 
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بهذه  املهتمني  الشباب 
ال���ص���ن���اع���ة ل���إلط���الع 
ع���ن ق����رب ع��ل��ى أه��م 
االجتماعي  امل��واق��ع 
وأك��ث��ر امل��م��ارس��ات 
نفعًا،  والسلوكيات 
وك�����ي�����ف�����ي�����ة إب�����������راز 
في  الوطنية  امل��ق��درة 

مواقع  من  االستفادة 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، 

ورف���ع وع��ي ل��دى الشباب 
اإلع������الم  أدوات  وت���س���خ���ي���ر 

وتجسيد  ال��وط��ن،  لخدمة  الرقمي 
في  واإلبداعية  املعرفية  املحتويات 

مخرجات الشباب.
 shك���م���ا ي��م��ث��ل م��ل��ت��ق��ى اإلع����الم 
املرئي الرقمي “شوف”، الذي انطلق 

م����رة ألول 
العام 2013  من  أكتوبر  في شهر 
ليستمر بعد ذلك كل عام، أحد أبرز 
جهود “مسك الخيرية” اإلعالمية، 

حيث تهدف املؤسسة 
إل��ى إب��راز  م��ن وراءه 
امل������ق������درة ال���وط���ن���ي���ة 
ف��ي اإلع����الم امل��رئ��ي 
الرقمي ورفع وعي 
وتسخير  ال��ش��ب��اب 
اإلع�����������الم  أدوات 
ال������رق������م������ي ل����خ����دم����ة 
الوطن وتوطيد عالقة 
بني  وال��ش��راك��ة  التعاون 
امل��واه��ب ال��ش��اب��ة ال��ج��دي��دة 
والجهات  املستثمرين  وب��ني 
ي����ش����ارك  ح����ي����ث  ال�����ع�����الق�����ة،  ذات 
ف���ي امل��ل��ت��ق��ى ع����دد م���ن امل��س��ؤول��ني 

املختصني والخبراء واملهتمني.
  وت���أت���ي ف��ع��ال��ي��ة “ك���م���ل” ك��أح��د 
وج���������وه ال�����دع�����م اإلع������الم������ي ال�����ذي 
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ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه “م���س���ك ال��خ��ي��ري��ة”، 
إذ ت��ع��ت��ب��ر ش���ري���ك إس��ت��رات��ي��ج��ي 
على  تقوم  التي  الفعالية  ه��ذه  في 
ت��ح��ف��ي��ز وت��ش��ج��ي��ع ال��ش��ب��اب على 
امل��ب��ادرة واإلص���رار س��واء في بدء 
مشاريعهم الخاصة أو إكمال ما 
ح��ي��ث يجتمع خ��الل  م��ن��ه��ا،  تعثر 
ال���ف���ع���ال���ي���ة ش���ب���اب ن���اج���ح���ون م��ن 
لم  بآخرين  وغيرهم،  أعمال  رواد 
إكمال  أو  بدء  الحظ في  يحالفهم 
مشاريعهم، لتعزيز روح اإلصرار 
األساليب  أب��رز  وإعطائهم  لديهم 
على  ت��س��اع��ده��م  ال���ت���ي  واألدوات 

النجاح.
الجهود  تقتصر  awalmnaوال 
على  الخيرية”  ل�”مسك  اإلعالمية 
ال���ش���ب���اب ف���ق���ط، ب����ل ام����ت����دت إل���ى 
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األطفال عبر فعالية “عواملنا”، التي 
األطفال  إب��داع  الضوء على  تسلط 
وإب������راز م���واه���ب امل��ت��م��ي��زي��ن منهم 
م��ن ج��ان��ب، وإي��ج��اد منصة إللهام 
وت��ش��ج��ي��ع األط����ف����ال ع��ل��ى اإلب�����داع 

وتنمية مهاراتهم من جانب آخر.
 tedx-kidsوتهدف هذه الفعالية 
ال����ت����ي ت���ع���د ام�����ت�����داد ل����دع����م م��س��ك 
الخيرية لفعالية “تيديكس األطفال 
ب������ال������ري������اض”، إل�������ى خ����ل����ق ف����رص 
ملشاركة األطفال إلب��راز مواهبهم، 

للظهور  األط��ف��ال  م��ه��ارات  وتأهيل 
أم������ام ال���ج���م���ه���ور، وخ���ل���ق م��ج��ت��م��ع 
ت���رف���ي���ه���ي وإل�����ه�����ام�����ي م����وج����ه م��ن 

األطفال ولألطفال.
 وت��ؤم��ن “م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة” ب��أن 
م����ا ي��ش��ك��ل��ه األط�����ف�����ال م����ن ن��س��ب��ة 
ك��ب��ي��رة ف��ي إج��م��ال��ي ت��ع��داد سكان 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة، أم��ر 
يؤكد على ضرورة العناية بشباب 
املستقبل، واإلستماع إلى أفكارهم 
وت���وج���ه���ات���ه���م، وك����ذل����ك م��ش��ارك��ة 

والتحفيز  اإللهام  ونشر  تجاربهم 
في جيلهم.

التعليم
ُي���ع���د ال��ت��ع��ل��ي��م رك���ي���زة أس��اس��ي��ة 
ل���ن���ه���ض���ة األم��������م وال�����ق�����اط�����رة ال���ت���ي 
التقدم  آف���اق  نحو  باملجتمع  تعبر 
والتطور، عبر إنتاج عقول مفكرة 
وواع��ي��ة وق����ادرة ع��ل��ى إدارة وب��ن��اء 
م����ؤس����س����ات امل���ج���ت���م���ع ورك�����ائ�����زه 
األساسية، وتهيئة الكوادر البشرية 
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والكفاءات القادرة على إنشاء 
التنمية  م��ش��روع��ات  وق���ي���ادة 

بكل مستوياتها.
mslogoلذلك عملت “مسك 
ال��خ��ي��ري��ة” وت��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م 
خالل  م��ن  التعليمية  العملية 
إن������ش������اء ورع�������اي�������ة م��������دارس 
بمعايير  تتميز  وأكاديميات 
م��دارس  مثل  عاملية  تعليمية 
م���س���ك وم���������دارس ال����ري����اض، 
ك��م��ا ع��ق��دت ش���راك���ات دول��ي��ة 
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ال��خ��ب��رات الدولية  ل��الس��ت��ف��ادة م��ن 
املتميزة، مثل الشراكة مع جامعة 
هارفارد األمريكية، والتي شملت 

اع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج إع���داد ال��ق��ادة، إذ 
ح��ص��ل��ت “م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة” على 
تفويض من الجامعة لتكون وكياًل 

ل��ه��ا ف��ي م��ج��ال ال��ق��ي��ادات ال��ش��اب��ة 
ال���ن���اش���ئ���ة ف����ي ال����ش����رق األوس������ط، 
ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت االت��ف��اق��ي��ة ت��وف��ي��ر 
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مقاعد دراسية في برنامج 
ال��ق��ي��ادات  وت��ط��وي��ر  التأهيل 
ب���ال���ج���ام���ع���ة، ب��ح��ي��ث ت��ق��وم 
باختيار  الخيرية”  “مسك 
متميزين  س��ع��ودي��ني  طلبة 
واب��ت��ع��اث��ه��م ل��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج، 
إل���ى ج��ان��ب ت���ب���ادل زي����ارات 
ال����وف����ود ال���ت���ي م����ن ش��أن��ه��ا 
تطوير الشراكة والعمل بني 

الطرفني.

 التعليم
وط��������ال اه����ت����م����ام “م���س���ك 
ال��خ��ي��ري��ة” ج���ان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م 
ب��امل��ج��ان، ح��ي��ث دخ��ل��ت في 
تعاون مع “أكاديمية خان” 
وهي مؤسسة تعليمية غير 
“تعليم  ش��ع��اره��ا  رب��ح��ي��ة، 
ب����امل����ج����ان ع����ل����ى م���س���ت���وى 
ع����امل����ي ل����ك����ل ش����خ����ص ف��ي 
ك��ل م��ك��ان”، وت��ت��ق��اط��ع قيم 
“مسك  قيم  مع  األكاديمية 
الخيرية”،حيث يقوم املركز 
ب���ت���رج���م���ة م���ق���اط���ع ف��ي��دي��و 
العربي من  إلث��راء املحتوى 
أك��ادي��م��ي��ة خ����ان ف���ي ع��ل��وم 

عديدة.
التي  الفعاليات   ومن بني 
ت��ب��ن��ت��ه��ا “م���س���ك ال��خ��ي��ري��ة” 
التعليم  فعالية “من منصة 
إل�����ى أف�����ق ال����ع����ال����م”، وال���ت���ي 
أقيمت في مقر جامعة دار 
العلوم في شهر محرم من 
العام 1437 ه�، واستهدفت 
ط���ال���ب���ات امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة 
مل��س��اع��دت��ه��ن ف��ي اك��ت��ش��اف 
املناسبة  واملهارات  القدرات 
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الس��ت��غ��الل��ه��ا ب��ش��ك��ل ج��ي��د وزرع 
القدرة على تحمل مسؤولية اتخاذ 
ال��ق��رارات، فيما ش��ارك في الفعالية 
ع���دد م��ن رائ�����دات األع���م���ال سلطن 
ال���ض���وء ع��ل��ى 6 ق��ص��ص ن��اج��ح��ة 
ت�����ج�����اوز 1000  ح����ض����ور  وس�������ط 

طالبة.
 

أكاديمية مسك 
للقادة

ب��ح��ث��ًا ع��ن االس��ت��ف��ادة م��ن امل��زج 
ال��ت��ع��ل��م وال��ق��ي��ادة تعمل مسك  ب��ني 
على إنشاء أكاديمية للقادة، وذلك 
���ا  إلت����اح����ة ال����ف����رص ل��ل��ت��ع��ل��م ن���ظ���رّيً

واالستفادة من تجارب اآلخرين.
ل��ت��ط��وي��ر ال����ق����ادة ف���ي ال��س��ع��ودي��ة 
والشرق األوسط ، ترحب األكاديمية 
بالطالب من جميع الخلفيات سواء 
من القادة ذوي اإلمكانات العالية أو 
من كبار املسؤولني ذوي السجالت 

ال�����ن�����اج�����ح�����ة 
ل��������ل��������ع��������م��������ل 
وذلك  معهم، 
ب���اس���ت���خ���دام 
مزيج محكم 
من املشاركة 
ع�������������������ل�������������������ى 
اإلن�����ت�����رن�����ت، 
التدريس في 
ال������ف������ص������ول، 
وال�����ت�����دري�����ب 
ال���������ف���������ردي ، 
واإلرش�����������اد، 
وال���������ع���������م���������ل 
ال����ج����م����اع����ي 
ع����������ن ب�����ع�����د، 

والتعلم القائم على العمل.
أك��ادي��م��ي��ة م��س��ك س��ت��رك��ز على 
م����ع����ارف  ذوي  ش�����ب�����اب  ت����خ����ري����ج 
ومهارات عالية ليتمكنوا من تقديم 

املساهمة الثمينة ملنظماتهم، وهذا 
ي���ع���ود إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ت��ط��وي��ر 
العربية  اململكة  ف��ي  قيادية  ن��م��اذج 

السعودية.
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عاصفة
احلزم

ع����اص����ف����ة ال�����ح�����زم« ه�����و االس��������م ال�����ذي 
اس��ت��خ��دم��ت��ه ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ال��ف��ت��رة األول���ى 
من التدخل  أبريل عام 2015(  مارس و21  )بني 25 
العسكري الذي قادته السعودية لدعم شرعية نظام هادي 
بغارات  أساسا  املتمثل  العسكري  للنشاط  ل��إش��ارة  اليمن،  في 
جوية ضد جماعة »أنصار الله( الحوثيون )املوالية إليران وعلي عبد 
عربي  تحالف  شنها  والتي  ل��ه،  املوالية  معهم والقوات  صالح املتحالف  الله 

يتكون رسميا من عشر دول وبقيادة القوات املسلحة السعودية.

عاصفة احلزم.. 
وإعادة األمل
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عاصفة احلزم موقف تارخيي عظيم
ض������م ال����ت����ح����ال����ف ال�����ع�����رب�����ي ل���دع���م 
ال����ش����رع����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة رس����م����ي����ا إل����ى 
جانب السعودية  مشاركات رئيسية 
املتحدة وال العربية  كل اإلمارات  من 
كويت وقطر والبحرين والسودان 
و مشاركات رمزية محدودة من كل 

من األردن واملغرب ومصر .
العمليات  على  السعودية  أطلقت    

الالحقة ل21 أبريل 2015 اسم »عملية 
إعادة األمل«. بدأت العمليات في الساعة 
الثانية صباحًا بتوقيت السعودية من 
يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 
ه���������������� - 26 م������������������������ارس 2015، وذل��������ك 
امللكية  ال��ج��وي��ة  قامت القوات  عندما 
ك��ث��ي��ف  ج������وي  السعودية بقصف 
جماعة  ملسلحي  التابعة  املواقع  على 

أن��ص��ار ال��ل��ه امل��وال��ي��ة إلي����ران وال��ق��وات 
التابعة لصالح في اليمن. 

وت���ع���ت���ب���ر ع���اص���ف���ة ال����ح����زم إع����الن 
ب��ق��ي��ادة  ال��ع��س��ك��ري��ة  بداية العمليات 
ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��دع��م 
ش����رع����ي����ة ن�����ظ�����ام ع����ب����د رب��������ه ه������ادي 
عاصفة  عملية  ال��ي��م��ن.  ف��ي  منصور 
الجو  فيها سيطرة سالح  ت��م  ال��ح��زم 
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وتدمير  اليمن  أج��واء  السعودي على 
ال��دف��اع��ات ال��ج��وي��ة ون��ظ��م االت��ص��االت 
ال���ع���س���ك���ري���ة خ�����الل ال���س���اع���ة األول�����ى 
ال��دف��اع  ال��ع��م��ل��ي��ة. وأع��ل��ن��ت وزارة  م���ن 
السعودية بأن األجواء اليمنية منطقة 

محظورة. 
وحذرت السعودية إيران من االقتراب 
السعودية  اليمنية وكانت  املوانئ  من 
وعلى لسان وزير دفاعها قد حذرت 
ج��م��اع��ة ال��ح��وث��ي امل��وال��ي��ة إلي����ران قبل 
ش����ن ع��م��ل��ي��ات ع���اص���ف���ة ال����ح����زم م��ن 
وج���اءت  نحو عدن،  ال��ت��ح��رك  ع��واق��ب 

األم��ل  ال��ح��زم وإع���ادة  عملية عاصفة 
بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد 
الحرمني  هادي لخادم  منصور  رب��ه 
عبدالعزيز  بن  الشرفني امللك سلمان 
اإلي���ران���ي  ال��ن��ف��وذ  سعود إليقاف  آل 
امل����ت����زاي����د ف����ي ال���ي���م���ن وامل���ت���م���ث���ل ف��ي 
بدأوا هجومًا  جماعة الحوثيني الذين 
واس���ع���ًا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
وأصبحوا على وشك االستيالء على 
مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس 

هادي بعد انقالب 2014 في اليمن.
السياسي    وأعلنت مصر دعمها 
للعمليات العسكرية التي تجريها مع 
دول الخليج العربي بقيادة السعودية 
في اليمن ضد جماعة الحوثيني املوالية 
الجوية  الضربات  أول  إليران،  وبدأت 
السعودية على مطار صنعاء وقاعدة 
قيادة القوات  الجوية ومقر  الديلمي 
ق��د  ال���ح���وث���ي���ون  ك������ان  الجوية التي 
لها  ق���ائ���دًا  عليها  وعينوا  س��ي��ط��روا 
منهم، واعتبر حزب املؤتمر الشعبي 
ال��ل��ه  ع���ب���د  يرأسه علي  ال������ذي  ال����ع����ام 

صالح عدوانًا على اليمن.
قيادة  أعلنت  أب��ري��ل 2015  ف��ي 21 
ال��ع��م��ل��ي��ة ع���ن ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ة عاصفة 
األم�����ل؛  إع��������ادة  وبدأ عملية  ال����ح����زم 
ال���دف���اع  أعلنت وزارة  أن  ب��ع��د  وذل�����ك 
السعودية إزالة جميع التهديدات التي 
تشكل تهديًدا ألمن السعودية والدول 
املجاورة، وبعد أن تم تدمير األسلحة 
والقوة  البالستية  والصواريخ  الثقيلة 
بحوزة ميليشيا  كانت  التي  الجوية 
وال���ق���وات  إلي������ران  الحوثيني املوالية 

املوالية لصالح.
الحرب األهلية اليمنية :

معركة دار الرئاسة 
بصنعاء :

أن��ص��ار   س��ي��ط��ر مسلحو ج��م��اع��ة 
الله )الحوثيون( على صنعاء في 21 
قوات  من  بمساعدة   2014 سبتمبر 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
اليمنية املرتبطة بعلي عبد الله صالح، 
وات���ه���م ع��ب��د امل��ل��ك ال��ح��وث��ي ف���ي أك��ث��ر 
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م��ن خ��ط��اب ال��رئ��ي��س ه���ادي بالفساد 
ودع�������م اإلره����������اب، وه����اج����م����وا م��ن��زل 
ف��ي 19 يناير 2015  ال��رئ��ي��س ه���ادي 
بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، 
الذي  الجمهوري  القصر  وح��اص��روا 
ال����وزراء،  واقتحموا  يقيم فيه رئيس 
م���ع���س���ك���رات ل��ل��ج��ي��ش وم���ج���م���ع دار 
ال���رئ���اس���ة، وم��ع��س��ك��رات ال���ص���واري���خ. 
بتعيني محافظني عن طريق  وق��ام��وا 
املجالس  ف��ي  ال��ع��ام  الشعبي  امل��ؤت��م��ر 
امل��ح��ل��ي��ة، واق��ت��ح��م��وا م���ق���رات وس��ائ��ل 
لنشر  الحكومية وسخروها  اإلع��الم 
ال��ت��روي��ج ودع���اي���ات ض��د خصومهم، 
واق��ت��ح��م��وا م���ق���رات ش���رك���ات نفطية 
موالني  وعينوا  اإلدارة  طاقم  وغ��ي��روا 

لهم.

  ق���دم ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب���ه منصور 
ه����ادي ورئ��ي��س ال�����وزراء خ��ال��د بحاح 
يعقد  ولم  يناير،  استقاالتهم في 22 
ال���ب���رمل���ان ج��ل��س��ة ل��ق��ب��ول االس��ت��ق��ال��ة 
ي��ن��ص عليه  أو رف��ض��ه��ا ح��س��ب م���ا 
ال���دس���ت���ور،  وأع���ل���ن ال��ح��وث��ي��ون ب��ي��ان 
اإلع�����الن ال���دس���ت���وري ف���ي 6 ف��ب��راي��ر، 
وقاموا بإعالن حل البرملان،  وتمكني 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��وري��ة ب��ق��ي��ادة م��ح��م��د علي 

الحوثي لقيادة البالد.  

وظ�����ل ال���رئ���ي���س امل��س��ت��ق��ي��ل ه����ادي 
الجبرية  اإلقامة  قيد  ال��وزراء  ورئيس 
جماعة  م��ن  مسلحون  فرضها  التي 
واستطاع  استقالته،  منذ  الله  أنصار 
ه����ادي ال���ف���رار م���ن اإلق���ام���ة ال��ج��ب��ري��ة، 
وات����ج����ه إل�����ى ع�����دن ف����ي 21 ف���ب���راي���ر،  
ت��راج��ع ه����ادي ع��ن استقالته  وم��ن��ه��ا 
في رسالة وجهها للبرملان، وأعلن أن 
وقال  غير شرعي.  الحوثيني  انقالب 
اتخذت من  التي  ال��ق��رارات  »أن جميع 

بناء جسر جوي وحبري قوي 
مينع مرور اإلمدادات للحوثيني
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21 سبتمبر باطلة وال شرعية لها«، 
وه��و تاريخ احتالل صنعاء من قبل 

الحوثيني.
وف������ي ع������دن ان����دل����ع����ت اش���ت���ب���اك���ات 
ع��س��ك��ري��ة م���ع ق�����وات أم��ن��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 
ب���ع���ل���ي ع���ب���د ال����ل����ه ص����ال����ح م���دع���وم���ة 
ب��ال��ح��وث��ي��ني وأخ����رى م��ؤي��دة للرئيس 
ال���ق���وات التابعة  ه�����ادي،  واس��ت��ع��ادت 
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ط��ار ع��دن  للرئيس 
ال�����دول�����ي ف�����ي 19 م����������ارس،  وت���وج���ه 
ال��ح��وث��ي��ون م��دع��وم��ني ب���ق���وات ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ح��رس ال��ج��م��ه��وري امل��ن��ح��ل ال��ت��اب��ع 
لعلي عبد الله صالح صوب محافظة 
ع����دن وس���ي���ط���روا ع��ل��ى ق���اع���دة ال��ع��ن��د 
عن  كيلومترا   60 تبعد  التي  الجوية 

مدينة عدن.

  وق�����دم وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ري���اض 
ي����اس����ني ع���ب���دال���ل���ه مل���ج���ل���س ال���ت���ع���اون 
ه��ادي  الرئيس  م��ن  رس��ال��ة  الخليجي 
ي��ط��ل��ب ت��دخ��ل��ه��ا ل��ص��د ال��ح��وث��ي��ني من 
الحرب  التقدم نحو ع��دن بعد إع��الن 
ع��ل��ي��ه م����ن ق���ب���ل ال���ح���وث���ي���ني  وك���ان���ت 
اململكة العربية السعودية بدأت بحشد 
اليمن  ح��دود  على  العسكرية  قواتها 
في أواخ��ر م��ارس 2015. بعد عرض 
عسكري ومناورات أجراها الحوثيون 

على الحدود اليمنية السعودية.
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م ال��ش��رع��ي��ة 

اليمنية:
تورنيدو  من  مقاتلة  طائرة حربية 
السعودية فوق  الجوية  تابعة للقوات 
م���دي���ري���ة ك���ت���اف ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة 

شمال اليمن
تي حاولت  ام  اس   29 م����ي����غ     
م��ي��ل��ي��ش��ات ال���ح���وث���ي-ص���ال���ح امل��وال��ي��ة 
إلي�������ران اس���ت���خ���دام���ه���ا ف����ي اع���ت���راض 
ط������ائ������رات ال������ق������وات ال����ج����وي����ة امل��ل��ك��ي��ة 
الجوية  تابعة للقوات  ه��ي  السعودية 
امل��س��ل��ح��ة  أعلنت القوات  ال���ي���م���ن���ي���ة  
السعودية عن انطالق عملية عاصفة 
الحزم  من قبلها باإلضافة ملشاركة 
رئ���ي���س���ي���ة ل��������دول م���ج���ل���س ال���ت���ع���اون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي وه������ي اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة والبحرين وقطر والكويت .
وب�����م�����ش�����ارك�����ة رم������زي������ة وم������ح������دودة 
ل�������ك�������ل م�����������������������������������ن األردن   وم������ص������ر 
رمزية  واملغرب والسودان )مشاركة 
م���ح���دودة ول��ك��ن أص��ب��ح��ت م��ش��ارك��ة 
رئ���ي���س���ي���ة ب���ع���د ع����ام����ني م����ن ال���ح���رب 

وتحرير عدن 
ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م 

الشرعية اليمنية:
املشاركات الرئيسة:

 طائرة إف-16 إماراتية
ل��ل��ق��وات  ال��ت��اب��ع��ة  م��ق��ات��ل��ة إف 15   

الجوية امللكية السعودية
اململكة العربية السعودية:

امل����ل����ك����ي����ة  ال��������ج��������وي��������ة  ال�����������ق�����������وات   
جوية  ق��وة  وأض��خ��م  السعودية :أكبر 
ف���ي ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��م��ق��دار 150 
و 30 مروحية  مقاتلة  طائرة حربية 

امليليشيات احلوثية 
تستخدام األطفال لزرع األلغام
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أب��ات��ش��ي تسيطر  ن���وع  م��ن  هجومية 
اليمنية وتفرض حظر  األج��واء  على 

جوي منذ 2015.
امل�����ل�����ك�����ي�����ة  ال��������ب��������ري��������ة  ال������������ق������������وات   
ال����س����ع����ودي����ة :150 أل�����ف ج���ن���دي ف��ي 
الحدود السعودية اليمنية وفي عمق 
اليمن في محافظات صعدة وحجة و 
ال��ج��وف وم���أرب و تعز وحضرموت 
و ع����دن وش���ب���وة و ل��ح��ج وامل����ه����رة و 

سقطرى وميون.
 القوات البحرية امللكية السعودية : 
ب�������وارج وس���ف���ن األس�����ط�����ول ال��غ��رب��ي 
السعودي في البحر األحمر تسيطر 
ومعظم  اليمنية  اإلقليمية  املياه  على 
املندب  ب��اب  ومضيق  اليمنية  املوانى 
وتفرض حظر بحري على اليمن ملنع 

تدفق األسلحة
  ق��������وات ال������دف������اع ال�����ج�����وي امل��ل��ك��ي 
ومنظومات  كتائب  السعودي:تنتشر 

الدفاع الجوي السعودي في عمق اليمن 
في محافظات م��أرب وحضرموت و 

املهرة وتعز وعدن ولحج

ل��واء  السعودي :  ال��وط��ن��ي  ال��ح��رس 
عبد العزيز  امللك  ول���واء  االم��ي��ر سعد 
اليمنية  السعودية  الحدود  على  اآللي 
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ال��ي��م��ن��ي ف���ي محافظتي  ال��ع��م��ق  وف���ي 
صعدة وحجة.

  حرس الحدود السعودي : القطاع 
ال���ج���ن���وب���ي ف����ي ع���س���ي���ر وج�����ي�����زان و 

نجران. 
 اإلمارات العربية املتحدة:

     القوات الجوية اإلماراتية :ثاني 
بمقدار  العربي  بالتحالف  جوية  قوة 
لكتائب  باإلضافة  حربية  طائرة   30
ال���دف���اع ال��ج��وي اإلم���ارات���ي ف��ي م��أرب 

وتعز و عدن ولحج. 
     القوات البرية االماراتية 10 آالف 
جندي في عمق اليمن في محافظات 
م���أرب وش��ب��وة و ع���دن وأب���ني و لحج 
وتعز و الساحل الغربي وحضرموت 

و سقطرى وميون.
 الكويت:

طائرة  الكويتية :15  الجوية   القوة 
حربية. 

 البحرين:
البحريني :15  امللكي  الجو   سالح 

طائرة حربية. 
 قطر:

القوات الجوية القطرية :10 طائرات 
حربية.  خرجت من التحالف العربي 
ل��دع��م ال��ش��رع��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ف���ي ي��ون��ي��و 

2017
 السودان

 6000آالف جندي من قوات الدعم 
اليمن  )الجنجويد( في عمق  السريع 
في ثالث جبهات وهي صعدة وحجة 
و ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي ب��اإلض��اف��ة لقوة 
رم���زي���ة ف���ي ال��ع��اص��م��ة امل���ؤق���ت���ة ع��دن 
ال��ح��رب منذ  ف��ي  )م��ش��ارك��ة رئيسية 

(2017
انطالق »عاصفة الحزم« الخليجية 

إلنقاذ اليمن:
   وج��ه خ���ادم ال��ح��رم��ني الشريفني 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز فجر 
الحزم«.  »عاصفة  عملية  ببدء  اليوم, 
وبدأت العملية العسكرية بغارات جوية 

عليها  تسيطر  مواقع عسكرية  على 
ج��م��اع��ة ال��ح��وث��ي ف��ي ص��ن��ع��اء ضمن 
تحالف خليجي لحماية الشرعية في 
اليمن تلبية لنداء الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي لحماية البالد من 
أصبحوا  ال��ذي��ن  الحوثيني  املتمردين 
ع��ل��ى وش����ك االس���ت���ي���الء ع��ل��ى م��دي��ن��ة 

عدن.
  وأع���ل���ن���ت خ��م��س دول خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
وهي اململكة العربية السعودية، ودولة 
امل��ت��ح��دة، ومملكة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم������ارات 
البحرين، ودول��ة قطر، ودول��ة الكويت، 

قرار دعم الشرعية اليمنية. وجاء في 
بيان من الدول الخليجية صادر ليلة 
أمس: »قررت دولنا االستجابة لطلب 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب����ه م��ن��ص��ور 
ه�����ادي رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ل��ح��م��اي��ة ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال��ع��زي��ز من 
عدوان امليليشيات الحوثية التي كانت 
ق���وى خارجية  ي��د  ف��ي  أداة  ت���زال  وال 
واستقرار  بأمن  العبث  ع��ن  تكف  ل��م 

اليمن الشقيق.
   وك����ش����ف ال���س���ف���ي���ر ال���س���ع���ودي 
ل��دى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ع���ادل الجبير 
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في  العسكرية  العملية  بدء  تفاصيل 
التشاور  فيه  أك��د  مؤتمر ص��ح��اف��ي, 
ل��ب��دء العملية  ال��س��ع��ودي��ة  م��ع ح��ل��ف��اء 
أن  الجبير  السفير  وأك��د  العسكرية. 
على  تقتصر  ال  العسكرية  »العملية 
اليمن«.  في  بعينها  منطقة  أو  مدينة 
وأضاف السفير السعودي في مؤتمر 
أمس،  مساء  واشنطن  في  صحافي 
أن تحالفا من عشر دول يشارك في 
الحملة العسكرية في محاولة »لحماية 
اليمني  للرئيس  الشرعية«  الحكومة 

والدفاع عنها. وامتنع السفير الجبير 
ع��ن إع��ط��اء أي م��ع��ل��وم��ات ع��ن مكان 
وجود الرئيس هادي الذي تضاربت 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م��وق��ع��ه خ���الل ي��وم 
أمس بعد قصف مقاتالت املتمردين 
ملقر رئاسته في عدن. وأعلنت مصر 

عن دعمها للعملية العسكرية.
 ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة »روي�������ت�������رز« ع��ن 
م��س��ؤول أم��ي��رك��ي ق��ول��ه إن ال��ري��اض 
نسقت مع واشنطن قبل بدء العملية 
الواليات املتحدة لم  العسكرية، ولكن 

تشارك في العملية.
  وج������اء ف����ي ال���ب���ي���ان ال��ص��ح��اف��ي: 
»ت���اب���ع���ت ك���ل م���ن )امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة، ودول����ة اإلم�����ارات العربية 
امل���ت���ح���دة، وم��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، ودول����ة 
قطر، ودولة الكويت( بألم كبير وقلق 
ب��ال��غ ت��ط��ورات األح����داث الخطيرة في 
زع��زع��ت  وال��ت��ي  اليمنية  ال��ج��م��ه��وري��ة 
أمن اليمن واستقراره جراء االنقالب 
الذي نفذته امليليشيات الحوثية على 
الشرعية، كما أصبحت تشكل تهديدًا 
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ك��ب��ي��رًا ألم����ن امل��ن��ط��ق��ة واس���ت���ق���راره���ا 
وت��ه��دي��دًا للسلم واألم���ن ال��دول��ي. وقد 
سارعت دولنا إلى بذل كافة الجهود 
ل��ل��وق��وف إل���ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ب اليمني 
ال��ش��ق��ي��ق ف���ي م��ح��اوالت��ه الس��ت��رج��اع 
أم���ن���ه واس���ت���ق���راره م���ن خ����الل ال��ب��ن��اء 
على العملية السياسية التي أطلقتها 
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  املبادرة 
ول��ح��م��اي��ة امل��ن��ط��ق��ة م��ن ت��داع��ي��ات ه��ذا 

االنقالب
وحسب  املصادر فإن األمير محمد 
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ب��ن س��ل��م��ان وزي���ر ال���دف���اع ال��س��ع��ودي 
ح���ذر أح��م��د ع��ل��ي ص��ال��ح م��ن ال��ت��ق��دم 
نحو ع��دن. وتشير تلك املصادر إلى 
الجو السعودية تمكنت من  ق��وات  أن 
ت��دم��ي��ر أرب����ع ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة تابعة 
للحوثيني وجميع بطاريات صواريخ 
س���ام إل���ى ج��ان��ب ق��اع��دة ك��ان��ت تحت 

سيطرة ميليشيا الحوثي.

عاصفة الحزم تبدأ ضد 

الحوثيين في اليمن: 
 أع���ل���ن���ت ال���س���ع���ودي���ة ب������دء ع��م��ل��ي��ة 
»ع��اص��ف��ة ال���ح���زم« ف��ي ال��ي��م��ن، وال��ت��ي 
تستهدف مواقع الحوثيني. وجاء ذلك 
بتوجيه من خادم الحرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز. العملية 
عشر  الثانية  الساعة  ف��ي  ب��دأت  التي 
الليل بتوقيت الرياض  بعد منتصف 
بيان خليجي  دقائق من  بعد  ج��اءت 
واإلم����ارات  ال��س��ع��ودي��ة  مشترك جمع 

وال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت وق���ط���ر، ت���م من 
خاللها اإلعالن عن استجابة خليجية 
لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور 
ه����ادي ب��ح��م��اي��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي من 

ميلشيات الحوثي.
  وح��س��ب امل���ص���ادر ف����إن األج����واء 
ال��ق��وات  ت��ح��ت س��ي��ط��رة  ب��ات��ت  اليمنية 
من  تمكنت  والتي  السعودية  الجوية 

تدمير قاعدة الديلمي الحوثية.
وأع����ل����ن ال��س��ف��ي��ر ال���س���ع���ودي ل���دى 
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واش��ن��ط��ن ع���ادل ال��ج��ب��ي��ر ف��ي مؤتمر 
ص���ح���اف���ي ق���ب���ل ق����راب����ة ال���س���اع���ة ع��ن 
ف��ي  وج������ود ع���ش���ر دول س���ت���ش���ارك 
عملية »عاصفة الحزم« ، وقال الجبير 
أن واشنطن تدعم الرياض في العملية 

العسكرية.
  وج���اء ف��ي ن��ص ال��ب��ي��ان الخليجي 
ال���ص���ادر ع���ن دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 

باستثناء عمان :
 ان��ط��الق��ًا م���ن م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ت��ج��اه 
الشعب اليمني واستجابة ملا تضمنته 

رس���ال���ة ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب����ه م��ن��ص��ور 
ه������ادي، م���ن ط��ل��ب ل��ت��ق��دي��م امل��س��ان��دة 
ال��ف��وري��ة ب��ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل وال��ت��داب��ي��ر 
ال���الزم���ة ل��ح��م��اي��ة ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه من 
املدعومة  الحوثية  امليليشيات  ع��دوان 
م�����ن ق������وى إق���ل���ي���م���ي���ة ه���دف���ه���ا ب��س��ط 
قاعدة  وجعلها  اليمن  على  هيمنتها 
ل���ن���ف���وذه���ا ف����ي امل��ن��ط��ق��ة }م���م���ا ج��ع��ل 
اليمن  أم��ن  على  يقتصر  ال  التهديد 
واس���ت���ق���راره وس���ي���ادت���ه ف��ح��س��ب بل 
ص���ار ت��ه��دي��دًا ش��ام��اًل ألم���ن املنطقة 

واألم���ن والسلم ال��دول��ي{، إض��اف��ة إلى 
اليمن  مساعدة  ه��ادي  الرئيس  طلب 

في مواجهة التنظيمات اإلرهابية.
اع�����ت�����داءات  أن  ال���ب���ي���ان    وأض��������اف 
ال���ح���وث���ي���ني ط����ال����ت أراض��������ي امل��م��ل��ك��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة، }وأص���ب���ح���ت 
ألمنها  مستمرًا  تهديدًا  تواجه  دولنا 
واستقرارها بوجود األسلحة الثقيلة 
وص����واري����خ ق��ص��ي��رة وب���ع���ي���دة امل���دى 
خارج سيطرة السلطة الشرعية{، وأنه 
امليليشيات  في ضوء عدم استجابة 

حترير العديد من احملافظات 
من سيطرة احلوثيني



170

الحوثية للتحذيرات املتكررة من دول 
األم��ن،  وم��ن مجلس  التعاون  مجلس 
وانتهاكاتها املتواصلة للقانون الدولي 
واألعراف الدولية واستمرار حشودها 
املسلحة بما في ذلك األسلحة الثقيلة 
السعودية،  ح���دود  على  وال��ص��واري��خ 
وق��ي��ام��ه��ا أخ���ي���رًا ب����إج����راء م���ن���اورات 
ع��س��ك��ري��ة ك��ب��ي��رة ب���ال���ذخ���ي���رة ال��ح��ي��ة 
قرب حدود اململكة العربية السعودية 
استخدمت فيها جميع أنواع األسلحة 
امل��ت��وس��ط��ة وال��ث��ق��ي��ل��ة، }م���م���ا يكشف 
تكرار  في  الحوثية  امليليشيات  نوايا 
دون  اقترفته  ال���ذي  السافر  ع��دوان��ه��ا 
أي مبرر حني هاجمت أراضي اململكة 
العربية السعودية خالل شهر نوفمبر 

عام 2009{، مشددًا إلى أن امللشيات 
ال��ح��وث��ي��ة ك��ان��ت وال ت���زال أداة ف��ي يد 
ق����وى خ��ارج��ي��ة ل���م ت��ك��ف ع���ن ال��ع��ب��ث 

بأمن واستقرار اليمن الشقيق.
ف���ي���م���ا دع�����ا ال���رئ���ي���س ال���ي���م���ن���ي ف��ي 
رسالته إلى قادة دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي، إل���ىت���دخ���ل إلن���ق���اذ ب���الده 
ال��ح��وث��ي، اس��ت��ن��ادًا إل��ى  م��ن ملشيات 
م��ب��دأ ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف��س امل��ن��ص��وص 
عليه في املادة )51( من ميثاق األمم 
إلى ميثاق جامعة  املتحدة، واستنادًا 
الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي 
امل��ش��ت��رك، ت��ق��دي��م امل��س��ان��دة ال��ف��وري��ة 
بكافة الوسائل والتدابير الالزمة بما 
ف��ي ذل���ك ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري لحماية 
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ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه م��ن ال���ع���دوان الحوثي 
املستمر وردع الهجوم املتوقع حدوثه 
في أي ساعة على مدينة عدن وبقية 
مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في 

مواجهة القاعدة وداعش، 
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار اس��ت��ج��اب��ت دول 
املجلس إلى طلب فخامة األخ الرئيس 
عبد ربه منصور هادي املقدم بتاريخ 
2015/3/7م  امل���واف���ق  1436/5/16ه��������� 
ب���ع���ق���د م���ؤت���م���ر ف����ي ال�����ري�����اض ت��ح��ت 
التعاون يحضره كافة  مظلة مجلس 
األطياف السياسية اليمنية الراغبة في 
املحافظة على أمن اليمن واستقراره. 
وف����ي ال���وق���ت ال����ذي ك��ان��ت ال��ت��رت��ي��ب��ات 

ت��ج��ري ع��ل��ى ق����دم وس����اق ل��ع��ق��د ه��ذا 
املؤتمر تلقينا رسالة فخامة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي اآلتي نصها:

الحزم واألمل .. إنقاذ 
لليمين وتدمير لمشروع 

إيران:
    ب���ع���د االن����ق����الب ال���ح���وث���ي ع��ل��ى 
ال��ع��ام 2014  ف��ي  اليمن  ف��ي  الشرعية 
صنعاء  العاصمة  على  وسيطرتهم 
تمهيدًا لتنفيذ أجندة إيران التوسعية 
ف��ي املنطقة ق��ام��وا بعد ذل��ك بحصار 
تعز وضرب واستهداف أهلها ومن ثم 
اجتياح عدن بصورة دموية انتقامية 

ما دفع بالشعب اليمني ورئيسه عبد 
ربه منصور هادي لالستنجاد بقادة 
ال��رد  ليأتي  الشقيقة،  العربية  ال���دول 
سريعًا باالستجابة وإعالن »عاصفة 
ال�����ح�����زم« م����ن ق���ب���ل خ�������ادم ال���ح���رم���ني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
بقيادة  العسكرية  العمليات  وب��داي��ة 
 10 بمشاركة  ال��ي��م��ن،  ف��ي  السعودية 
الخميس  ضرباتها  أول��ى  لتبدأ  دول، 

26 مارس 2015.
  وم����ا إن أع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي 
ل���دع���م ال���ش���رع���ي���ة ف����ي ال���ي���م���ن ان��ت��ه��اء 
الحزم«، حتى أعلن في 21  »عاصفة 
األم���ل«  »إع�����ادة  عملية   2015 أب��ري��ل 
اإلن��ج��ازات  م��ن  الكثير  حققتا  اللتني 
واالن����ت����ص����ارات إذ وص��ف��ت��ا ب��أن��ه��م��ا 
العربي  والوطن  لليمن  جديد  »ميالد 

واإلسالمي«
 وي�����دل�����ل ول�����ي�����د ال����ق����دي����م����ي وك���ي���ل 
أهمية  ع��ل��ى  ال��ح��دي��دة،  م��ح��اف��ظ��ة  أول 
وال��ت��ي مثلت طريقًا  ال��ح��زم  ع��اص��ف��ة 
إلنقاذ اليمن  وقطعًا لطريق االنقالب 
الحوثي الذي سعى لتمكني إيران من 
أرض���ًا خصبة  لتصبح  ال��ي��م��ن  أرض 
والتي  وأهدافهم،  مخططاتهم  لتنفيذ 
ال���ح���وث���ي تحقيق  ل���واله���ا الس���ت���ط���اع 

أطماع إيران في اليمن واملنطقة.
م��ش��ي��رًا إل����ى أن����ه ب��ج��ان��ب ع��اص��ف��ة 
الحزم، فإن إعادة األمل كانت العملية 
ال��ت��ي س��اه��م��ت ف��ي ال��ج��وان��ب الطبية، 
وال��غ��ذائ��ي��ة واإلي���وائ���ي���ة وال��ت��ي ال ت��زال 
أراض��ي  كافة  تحرير  مستمرة حتى 
إضافة  الحوثي،  ميليشيا  من  اليمن 
لعملها في بناء وتجهيز كافة املرافق 
في املناطق املحررة التي شهدت دمارًا 

سطر جنود احلزم والعزم بدمائهم 
أروع ألوان البطولة والفداء
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وتفجيرًا من قبل هذه امليليشيا.
سيف ودرع:

أب��و  العقيد يحيى  ي��ؤك��د  ب����دوره،    
ح���ات���م امل��س��ت��ش��ار اإلع����الم����ي ل��وزي��ر 
ال����دف����اع ال��ي��م��ن��ي أن ع��اص��ف��ة ال��ح��زم 
واألم��ل مثلت اليد وال��درع الذي أنشئ 
م��ن ق��ب��ل اإلم�����ارات وامل��م��ل��ك��ة العربية 
العربية،  الجزيرة  لحماية  السعودية 

والذي استطاع بالفعل قطع يد إيران 
في املنطقة، وأصبح لدى الدول العربية 
التي  درع وسيف في حماية هويتنا 

تحاول إيران تمزيقها.
أب��و ح��ات��م: إن عاصفة    ويضيف 
ال���ح���زم وإع�����ادة األم����ل م��ث��ل��ت��ا إن��ج��ازًا 
كبيرًا حيث لم يتصور أحد أن للدول 
العربية هذه القدرة على إدارة األزمات 

واملعارك بمثل الحركية والقدرة الفائقة 
على  وبرهنت  اتضحت معاملها  التي 
األرض كما تم في اليمن من تحرير 

غالبية األرض فيها.
  وأض������اف: »ل���م ت��ق��ت��ص��ر عاصفة 
الحزم وإعادة األمل فقط على الجانب 
ال��ع��س��ك��ري، ب��ل ت��رك��زت��ا على جوانب 
أخ�������رى االق����ت����ص����ادي����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 

محاية  املدنيني واحلفاظ على حياتهم هو ما حترص 
عليه دول التحالف يف العمليات العسكرية
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واإلع���الم���ي���ة ف���ي آن واح�����د م���ا جعل 
لهما قوة كبيرة جدًا، واستطاعت في 
وقت وجيز تغيير موازين القوى على 
األرض، ليس القوى في اليمن، ولكن 
ك��ذل��ك ال��ق��وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ح��ال��ف��ات 
البوصلة في  الدولية، وإع��ادة خريطة 
بتهديدات  العالم  تعريف  تجاه  العالم 

النظام اإليراني«. 
ترجمة صادقة:

وتمثل عاصفة الحزم وإعادة األمل، 
جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  حسب 
صنعاء د. علي مهيوب العسلي بحد 
ذاتهما ترجمة صادقة وأمينة لقرارات 
الجامعة العربية. ويضيف العسلي إن 
إدراك القيادات العربية الحكيمة، كان 
ال��داف��ع مل��واج��ه��ة امل��خ��ط��ط��ات اإلي��ران��ي��ة 
البتالع  سعيها  وسياسة  التوسعية 
ال���ع���واص���م ال���ع���رب���ي���ة وه������ذا ه����و واق����ع 

عاصفة الحزم وإعادة األمل.
للشرعية  ت��ح��ي��ت��ه  ال��ع��س��ل��ي  ووج����ه 
ولدول التحالف العربي على صبرهم 
كل هذه املدة وحرصهم على التعامل 
الخسائر  بأقل  املركبة  التعقيدات  مع 
املوقف  بثبات  وبعملهم  األرواح،  في 
الخليجية  امل��ب��ادرة  واأله���داف وتنفيذ 
وآلياتها التنفيذية وملخرجات الحوار 
الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة 
وخ��ص��وص��ًا ال��ق��رار 2216 وه���ذا هو 

االنتصار الفعلي املنشود.
نقلة نوعية:

  من جانبه، يشير وضاح الدبيش 
الناطق الرسمي باسم عمليات تحرير 
الساحل الغربي، إلى أن أهمية عاصفة 
ال��ح��زم تكمن ف��ي إج��ه��اض امل��ش��روع 
اإليراني التدميري، حيث شكلت نقلة 
للطاولة  وقلبًا  واستراتيجية  نوعية 
على املشروع اإليراني وأذنابه ممثلة 

بامليليشيا الحوثية.
و»ك������ض������رورة ف���ق���د أت�����ت ع��اص��ف��ة 
الحزم« والتي يرى القيادي في الحزب 
االش��ت��راك��ي أس��ع��د ع��م��ر، أن���ه ل��واله��ا 

لتمكنت إيران وأدواتها من امليليشيا 
ال��ح��وث��ي��ة م���ن االس��ت��ي��الء ع��ل��ى ك��ام��ل 
م��ا ك���ان ب��ح��وزة ال��ج��ي��ش اليمني من 
األسلحة االستراتيجية الستخدامها 
ف������ي س����ب����ي����ل ت���ح���ق���ي���ق م���ش���روع���ه���ا 

التوسعي في اليمن والخليج. 
  وج��ه خ���ادم ال��ح��رم��ني الشريفني، 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ب��ب��دء 
ع���م���ل���ي���ة »ع�����اص�����ف�����ة ال�������ح�������زم« ض��د 
ال��ح��وث��ي��ني ف���ي ال��ي��م��ن ع��ن��د ال��س��اع��ة 
12 ل��ي��اًل ب��ت��وق��ي��ت ال���ري���اض، وأع��ل��ن��ت 
ع��م��ل��ي��ة »ع��اص��ف��ة ال���ح���زم« أن أج����واء 
ال��ي��م��ن م��ن��ط��ق��ة م���ح���ظ���ورة، وي���ش���ارك 
دول  بينها  من  دول،   10 العملية  في 
الخليج. ورحبت السعودية بمشاركة 
امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 

ب��ع��د دق��ائ��ق  ب����دأت بتحقيق أه��داف��ه��ا 
من انطالقها. بدورها، رحبت مصر 
واألردن واملغرب وباكستان والسودان 

باملشاركة في العملية.
 وك����ان اج��ت��م��اع امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز مع القيادات الخليجية في 
قصر العوجا، السبت املاضي، انطالقة 
ت��ش��ارك فيها  التي  ال��ح��زم«  »عاصفة 
اليمن.  في  الشرعية  10 دول إلع��ادة 
الدرعية قرب  فمن قصر العوجا في 
ال���ري���اض، ان��ط��ل��ق��ت ش����رارة »ع��اص��ف��ة 
امل��ل��ك سلمان، السبت  ال��ح��زم ».ودع���ا 
املاضي، عددًا من قيادات الخليج إلى 
الحوثيني  عنوانه خطر  كان  اجتماع، 
وبقية الجماعات اإلرهابية في اليمن.

وكان االتفاق بمنح الحلول السلمية 
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الفرصة األخيرة.
 ف�����ي امل����ق����اب����ل، أب����ق����ى ال���ح���وث���ي���ون 
وح����ل����ف����اؤه����م ع����ل����ى رف�������ض ال����ح����وار 
وواص�����ل�����وا ال���ت���م���دد امل���س���ل���ح. ل��ت��وج��ه 
السعودية إنذارها األخير، إنذار أطلقه 
وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان 
نجل  عبدالله صالح،  علي  أحمد  إل��ى 
الرئيس املخلوع، الذي يسعى إلى تبوؤ 
ال��رئ��اس��ة. وج��اء ن��ص التحذير  مقعد 

بلغة مباشرة على عدم الهجوم على 
ع���دن، غير أن ص��ب��اح األرب��ع��اء شهد 
تحرك الحوثي وحلفائه إلى عاصمة 
ال��ج��ن��وب، ف��ج��اء ال����رد ال��س��ع��ودي في 
كانت  السعودية  والتحذيرات  املساء. 
ح��اض��رة ف��ي األي���ام األخ��ي��رة، فوزير 
ال��خ��ارج��ي��ة األم���ي���ر س���ع���ود ال��ف��ي��ص��ل 
الخطر  لوح باتخاذ إج��راءات إليقاف 

الحوثي.

ُقدحت  الضارية  ال��ح��زم«  »عاصفة 
العوجا،  ش��رارت��ه��ا األول���ى م��ن قصر 
االسم الذي ارتبط بذاكرة السعوديني 
ب�«أهل العوجا« عندما كانوا يقومون 
بعرضتهم إثر انتصارهم في املعارك 
الفاصلة، تلك التي دافعت فيها الدولة 
حدودها  عن  قيامها  منذ  السعودية 
وح�������دود ج���ي���ران���ه���ا ك���م���ا ف��ع��ل��ت ف��ي 

املاضي وتفعل اليوم.
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العقابية

من فضل الله على بادنا أنها أنجبت 
رجال أعمال وشيوخ قبائل يمتازون بحسن 
والحرص  بلدهم،  على  الصادقة  والغيرة  الخلق، 
على مصلحة أبنائها، فتراهم جادين دائما في أعمالهم، 
وع��ل��ى ع��ه��ده��م م���ن ال��ح��ب وال���وف���اء وال��ع��ط��اء امل��ت��ج��دد ل��ب��اده��م 
والعمل على رفعتها، فهم يحرصون على دعم البرامج املجتمعية التي 
تعد من أبرز أوجه التكاتف والتعاون بني مجتمعنا املترابط تحت قيادة خادم 

الحرمني الشريفني وسمو ولي العهد � يحفظهما الله �

 إبراهيم العقاب أبيض 
الوجه.. وأفعاله تشهد له !!
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و إب��راه��ي��م ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال�������ع�������ق�������اب واح��������������د م���������ن ه������ذه 
ال��ب��ارزة،  الوطنية  الشخصيات 
وب���خ���اص���ة ف����ي م����ج����ال ال��خ��ي��ل 

وال���ف���روس���ي���ة، ف��ه��و م���ال���ك خيل 
وهو  العقابية،  مربط  وصاحب 
ش���خ���ص���ي���ة ب������������ارزة ت��س��ت��ح��ق 
ودوره  مل�����ك�����ان�����ت�����ه  اإلش�����������������ادة 

االج���ت���م���اع���ي ال����ب����ارز، ف���ي دع��م 
تلك  والفروسية،  الخيل  رياضة 
ال���ري���اض���ة ال���ع���رب���ي���ة األص���ي���ل���ة.. 
وهو رجل كريم، أبيض الوجه.. 

الرياضة هلا دور كبري يف تربية 
الشباب على أخالق الفروسية
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وأفعاله تشهد له !!
حينما  ال���ع���ق���اب،  إب���راه���ي���م  و 
ي���دع���م وب����ق����وة ري����اض����ة ال��خ��ي��ل 
وال����ف����روس����ي����ة، إن����م����ا ي��دع��م��ه��ا 
مقتنعا بها، ألنها من – وجهة 
ُتعلم  أن  ي��ج��ب  ن��ظ��ره- ري��اض��ة 
س ل���ه���م، ع��م��ال  ألب���ن���ائ���ن���ا وت��������درَّ
باملقولة الخالدة )علموا أوالدكم 
ال���س���ب���اح���ة وال����رم����اي����ة ورك�����وب 
منذ  العربي  فاإلنسان  الخيل(؛ 
ال��خ��ي��ل في  ي���ع���رف دور  ال���ق���دم 
الحياة العامة بسلمها وحربها، 
ك���م���ا ج������اء ال�����ق�����رآن ي����ؤي����د ذل���ك 
ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى :” وأع����دو ل��ه��م ما 
ق���وة وم���ن رب��اط  استطعتم م��ن 
ال���خ���ي���ل ت���ره���ب���ون ب����ه ع�����دو ال��ل��ه 

وعدوكم…”
ول��ق��د س��خ��ر إب���راه���ي���م نفسه 
ل��خ��دم��ة ه���ذه ال��ري��اض��ة ورع��اي��ة 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن م��س��اب��ق��ات��ه��ا؛ فهو 
رجل مشهود له بالخير والتميز 
وبخاصة  امل��ج��االت،  ف��ي جميع 
في مجال تربية الخيول ورعاية 
امل���س���اب���ق���ات ال���ف���روس���ي���ة.. وه��و 
رجل مقدر بني أصحاب الخيل، 
ف��ه��و ي��ؤم��ن ب���أن ه���ذه ال��ري��اض��ة 
لها دور كبير في تربية الشباب 
ع���ل���ى أخ������الق ال���ف���روس���ي���ة، م��ن 
ال��ش��ج��اع��ة واألن���ف���ة وال��ك��ب��ري��اء، 
وح���م���اي���ت���ه���م م�����ن االن������ح������راف، 
هذه  ف��ي  نفسه  يجد  فالشباب 
الله،  حفظهم  العربية  الرياضة 
ف��ن��ال وس����ام ت��ق��دي��ر م���ن سمو 
األمير فيصل بن سلمان، أمير 
ت��ق��دي��را  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  منطقة 
ل���ج���ه���وده ول��ش��خ��ص��ه ال���ك���ري���م، 
وك���ذل���ك ت���م ت��ك��ري��م��ه م���ن سمو 
لجهوده  القصيم  منطقة  أم��ي��ر 

امل��ت��م��ي��زة ف���ي م���ج���ال ال��خ��ي��ل و 
رياضاتها..

ال���ع���ق���اب  إب�����راه�����ي�����م  أن  ك����م����ا 

األصيلة..
ال��ع��ق��اب قدر  إب��راه��ي��م  يسعى 
طاقته لخدمة الخيل ويدعم هذه 
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ال��ري��اض��ة وأه��ل��ه��ا، ون��ظ��رًا لذلك 
وألع��م��ال��ه اإلن��س��ان��ي��ة واألع��م��ال 
امل���خ���ل���ص���ة ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا ف��ي 
منطقته وأهلها، فإنهم يوجهون 

له الشكر على اجتهاده وأعماله 
الخيرة ..

وت��ق��دي��را ل��ه��ذه ال��ج��ه��ود ال��ت��ي 
استحق  إبراهيم  الشيخ  يبذلها 

التكريم أيضا من أمراء املناطق 
املخلصة  ج���ه���وده  وامل��س��ئ��ول��ني 
ل��خ��دم��ة منطقته،  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
وأن له العديد من املشاركات في 
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واالجتماعية،  الخيرية  املحافل 
وي����ح����س����ب ل�����ه أي����ض����ًا ت��ف��اع��ل��ه 
ودعمه الدائم لألنشطة املتميزة 
ف��ي م��ج��ال ال��خ��ي��ول ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا امل��ؤس��س��ات واألف�����راد التي 
ع��ل��ى عمق  ت��ل��ك  أنشطتهم  ت���دل 
وطنيتهم وإخالصهم لوطنهم.

نبارك جهود إبراهيم، نتوجه 
ب��خ��ال��ص ال����دع����اء ب��ال��ت��وف��ي��ق له 
وألم���ث���ال���ه م����ن رج������ال األع���م���ال 
وش��ي��وخ ال��ق��ب��ائ��ل ال��ج��ادي��ن في 
خدمة الوطن واملواطن، األوفياء 
ال����ذي����ن ي���راق���ب���ون ال���ل���ه ف����ي أداء 
أع���م���ال���ه���م.. ون���ع���ده���م أن��م��وذج��ا 
ف������ري������دا ي����ق����ت����دي ب������ه ش���ب���اب���ن���ا 
الطموح  أص��ح��اب  م��ن  وفتياتنا 
ف��ي ع��ال��م ال��خ��ي��ل وال��ع��م��ل ال��ج��اد 

لخدمة الوطن..
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