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يأتــي صــدور العــدد األول مــن مجلــة (موســم الريــاض) وســط أجــواء

االشراف العام

عبدهللا مخارش

سكرتير التحرير

أمل السعيد

تنسيق

سلطان الحويماني

احتفاليــة واســعة ومظاهــر مــن البهجــة والحبــور التــي أشــاعها انطــاق
موســم الريــاض  ،2021هــذا الحــدث الضخــم الــذي فــاق التوقعــات وجســد

هيئة التحرير

علــى أرض الواقــع شــعاره المعلــن (تخيــل أكثــر) ،عطفــا علــى التنــوع

زياد الغامدي

الكبيــر للفعاليــات والثــراء فــي البرامــج ،بالقــدر الــذي يلبــي تطلعــات زوار

وليد صاح مخارش

الموســم ورواده مــن كافــة الفئــات العمريــة.

عبدهللا الراجح

وألن اإلعــام يمثــل رأس الرمــح فــي التعريــف بالجهــود الضخمــة التــي

فهد الوايلي

بذلــت حتــى يخــرج العمــل إلــى النــور بهــذه الصــورة المشــرفة ،فقــد رأينــا

اسامة الفهيد

فــي أســرة التحريــر تســليط الضــوء علــى جميــع مناطــق الفعاليــات،

إلهام الوعان

والبالــغ عددهــا  14منطقــة ،احتــوت علــى كافــة عناصــر اإلدهــاش

صالحة القحطاني

واإلبهــار ،بالقــدر الــذي يوافــق كافــة األذواق ويرضــي جميــع التطلعــات،

خلود الميزاني

وتغطيــة جميــع الفعاليــات والبرامــج ،ونقــل نبــض الــزوار ومشــاعرهم

منال الغلث

لتخليدهــا وتوثيقهــا.
وال شــك أن متابعــة الفعاليــات المتجــددة يوميــا فــي كافــة المناطــق

التصميم واإلخراج والتنفيذ

هــي مهمــة فــي غايــة الصعوبــة ،ألن هــدف الموســم هــو رفــع ســقف

فاتـن سـعـد

الخيــال بــا حــدود ،لذلــك تبــذل إدارتــه جهــودا كبيــرة فــي إضافــة برامــج

أريج عراقي

جديــدة وفعاليــات يوميــة بصــورة متكــررة ،حتــى يحتفــظ الموســم بأبــرز

عمـر التكريتي

صفاتــه وهــي التجديــد والتحديــث .فنحــن نعيــش فــي زمــن تتطــور فيــه

إياس القيسي

األشــياء علــى مــدار الســاعة ،ويشــهد كل يــوم حدثــا جديــدا.

رؤى الزاغة

البهجــة المرســومة علــى وجــوه الــزوار ،ومشــاعر الرضــا التــي تتملــك
جوانحهــم تدعــو الجميــع للفخــر بهــذا العمــل الــذي أنجزتــه كــوادر شــبابية
مــن أبنــاء هــذه البــاد المباركــة ،شــمرت عــن ســواعد الجــد وقرنــت الليــل
بالنهــار ،ولــم تدخــر جهــدا وال تضحيــة إال وقدمتهــا لضمــان التجويــد
واإلجــادة ورســم البســمة فــوق شــفاه الجميــع.
وللحقيقــة فــإن هــذا الجهــد مــا كان لــه أن يكتمــل بهــذه الصــورة
المشـــــرفة كمــا قــال رئيـــــس الهيـئـــة العامــة للترفيــه المستشــار تركــي
آل الشــيخ ،لــوال وجــود القيــادة الحكيمــة التــي لــم تتــرك بابــا يــؤدي
إلســعاد شــعبها إال وطرقــت عليــه بقــوة ،تحــت قيــادة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،وولــي عهــده األميــن األميــر
محمــد بــن ســلمان حفظهمــا هللا فلهمــا مــن زوار الموســم كل آيــات
الشــكر وأجزلهــا ،وأطيــب التمنيــات بموفــور الصحــة والعافيــة ،ولهــذه
البــاد بــدوام التقــدم والرقــي.
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حقــق موســم الريــاض  2021أول منجزاتــه هــذا
العــام ،بحفــل افتتــاح اســتثنائي حضــره جمهــور
ضخــم وصــل إلــى أكثــر مــن  750ألــف شــخص،
وتابعــه المالييــن عبــر البــث المباشــر فــي عــدد
مــن القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع والحســابات
اإللكترونيــة.

وتضمــن الحفــل كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة

للترفيــه المستشــار تركــي بــن عبــد المحســن آل الشــيخ،
بدأهــا بمخاطبــة الجمهــور“ :مســاء الخيــر ،وحشــتونا،”..
ثــم أردف “أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان لمقــام خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،و ولــي
عهــده ،عــراب الرؤيــة ،وقائدنــا الملهــم ،علــى دعمهــم الــا
محــدود لقطــاع الترفيــه ولموســم الريــاض ،الموســم األول
كان شــعارنا “تخيــل” ،والموســم الثاني شــعارنا تخيــل أكثر،
صدقتــوا؟ أكيــد بتصدقــون ،مــا دام عندنــا قيــادة ملهمــة
دفعــت كل ســعودي إنــه يرتفع عنــده حد الطمــوح ويحقق
األحــام ،وفــي الختــام ،أهــا وســها بكــم فــي موســم
الريــاض”.
حا أبهــر العالم من خال
وســجل الموســم فــي أول أيامه نجا ً
العــروض واألزيــاء والموســيقى ،التــي شــكلت أيقونــات

لعبــور الترفيــه الســعودي إلــى الكرنفــاالت العالميــة ،حيــث
عرضــا ألكثــر من  2760طائــرة درون ،شــملت عروضها
تضمــن ً

صــو ًرا لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان

بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،وولــي عهــده األميــر محمــد بــن

ســلمان ،كمــا رحبــت بالحضــور بعــدد مــن اللغــات العالميــة،
إضافــة إلــى عرضهــا شــعارات مناطــق وفعاليــات موســم
الريــاض هــذا العــام.
وعكســت فعاليــات الموســم فــي أول أيامــه روح المهرجان
ـددا مــن الفــرق التنكريــة المزينــة باأللــوان،
الــذي احتضــن عـ ً

والموســيقى النابضــة باإليقاعــات العالميــة ،وحضــور عــدد

مــن الشــخصيات الشــهيرة علــى مســتوى العالــم ،مــن
أبرزهــم المصــارع الشــهير أندرتيكــر.
وامتــزج افتتــاح موســم الرياض  2021بروائــع الفن العالمية،
التــي اجتمعــت فــي أرض المســيرة عبــر  88فــود تــرك،

جمعــت أنــواع األطعمــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،فضـ ًـا
عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ،والعيــادات الطبيــة المتنقلــة.
عــددا مــن الفعاليــات المحليــة والعالميــة،
وشــمل الحفــل
ً

حيــث انطلقــت مــن أرض المســيرة عــروض ناريــة ضخمــة
أنــارت ســماء الريــاض ،بالتزامــن مــع مواقــع أخــرى مــن
المدينــة ،أبرزهــا :بــرج المملكــة ،وبــرج المجــدول ،إضافــة
إلــى عــدد مــن العــروض الحيــة ،وعــروض رقصــة الســامري،
وعــروض العربــات ،وعــرض الرجــل الطائــر.
واختتمــت فعاليــات اليــوم األول مــن موســم الريــاض 2021
ُ
بحفلــة الفنــان “بيتبــول” التــي انتظرهــا عــدد كبيــر مــن

الجماهيــر المحليــة والعالميــة.
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بوليفــــارد ريـــــاض سـيتي
تجـمــع عشــــــــــاق الموسيقى والــدراما
والرياضة ومسـاحتها تضاعفت ثالث مرات
التكامــل والتنــوع همــا أبــرز ســمات (بوليفــارد ريــاض
ســيتي) التــي تعــد إحــدى أهــم مناطــق موســم
الريــاض  ،2021وتبــدأ فعالياتهــا عنــد العاشــرة صباحــــا
وحتــى الرابعــة فجــرا .وتشـــهد تنظيــم أبــرز فعاليــات
الموســمـ مثــل  WWEومتاهــة الكريســتال ،وبهــا
مقهيـــــان لنـــاديي الهــالل والنصــر ،وأكاديميــة لتعليــم
الموســيقى ،وأكبــر صالــة عــرض ســينمائي فــي الشــرق
األوســط بشاشــات عاليــة الجــودة ،و 25قاعــــة ُتعــرض
فيهــا أحــدث األفــالم العالميــة قبــل صــاالت العــرض،
ويتــاح لزوارهــا حجــز الصالــــة بالكــــامل مــع وجبــــة
عشــــاء فاخــرة.ـ
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تنقســم إلــى عــدة مناطــق فرعيــة هــي (بوليفــارد ريــاض ســيتي
ســكوير) ،وبهــا شاشــات عماقــة علــى ارتفــاع أكثـــــر مــن 30
متــرا ،و(منطقــة الموســيقى) التــي تضــم أكاديميــة لتعليــم
الموســيقى ،و(منطقــة اســتديو) لمحبــي الدرامــا ،و(منطقــة
ســبورت) لعشــاق الرياضــة ،أمــا (منطقــة تريكاديــرو) فتســتهدف
المهتميــن باأللعــاب اإللكترونيــة وأفــام األنمــي ،وهنــاك
أيضــا (منطقــة أفاالنــش) وهــي منطقــة ثلجيــة بهــا صالــة تزلــج،
و(منطقــة جــاردن) ،و(منطقــة النافــورة) وتقــام بهــا عــروض
مختلفــة بإضــاءات الليــزر واأللــوان والموسيقــــى ،و(منطقــة
المســارح) وبهــا (مســرح محمــد عبــده) بســعة  18ألــف شــخص،
ومســرح أبــو بكــر ســالم بســعة  7آالف شــخص.
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تمثــــل منطــــقة (ريـــــــاض ونتــر
ـاله متنقلــة
وندرالنــد) أكبــر مدينــة مـ ٍ
فــي العالــم ،عطفــا علــى مــا تتضمنه
مــن ألعــاب وأنشــطة وعروض تناســب
كافــة شــرائح المجتمــع ،وتجــارب
ترفيهيــة متكاملــة ،فالفعاليــات
تقــام فــي الهــواء الطلــق وســط
أجــواء شــتوية ،ومداخــل ذات أضــواء
تجــذب الــزوار الستكشــاف المــكان.
وإلضفــاء المزيــد مــن المتعــة والتشــويق
تمــت زيــادة األلعــاب عمــا كانــت عليــه
خــال الموســم الماضــي مــن  37إلــى 52
لعبــة ،بنســبة زيــادة بلغــت  ،% 41إضافــة
إلــى  51لعبــة مخصصــة للكبــار ،مــن أبرزهــا
(ســكاي لــوب) و(بيــت الرعــب) ،و(حلبــة
التزلــج) ،وســط أجــواء مبهجــة محاطــة
بنافــورة راقصــة.
تتــوزع الفعاليــات علــى  6مناطــق رئيســية،
هــي (دريــم النــد كرنفــال) حيــث األلعــاب
المزينــة باألضــواء الســاطعة ،و(غابــة
الثلــوج) ،وبهــا حلبــة التزلــج ومتاهــة
الثلــج التــي تتميــز بعــروض متنوعــة مثــل
شــخصيات ديزنــي ،و(صنــدوق األلعــاب
الســحرية) التــي توجــد بهــا ألعــاب ممتعة،
و(مغامــرات الرعــب) ،حيــث األلغــاز المثيــرة
والقصــص الخياليــة.
كذلــك تضــم المنطقــة (المهرجــان
الشــتوي) الــذي يجمــع الثقافــة والترفيــه،
و(خيمــة الســيرك) التــي تقــدم عروضــا
بهلوانيــة وســط فعاليــات موســيقية
وضوئيــة ،وتــم تزويــد كافــة األلعــاب
بتعليمــات لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
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ريــاض ونتر ونـدرالنـــد
تشعل شـغف زوارها بأجوائــــها الثلــــجية
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ريـــــاض سفــــاري
تسـتقبــــل زوارهـــا بالتشويـــــــق واإلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
وتوفر تجربة العيــــــــش وســــط أجـــــــــــواء الطــــــــــــــــــــــــــــــبيـعـــة
وســط عناصــر الطبيعــة المتفــردة ،وأصــوات الحيوانــات
المختلفــة يجــد زوار منطقــة (ريــاض ســفاري) أنفســهم
أمــام فرصــة فريــدة قــد ال تتكــرر فــي مــكان آخــر لخــوض
تجــارب حقيقيــة وواقعيــة ،والبقــاء فــي بيئــة تمكنهــم
مــن مشــاهدة الحيوانــات والتفاعــل معهــا عــن قــرب،
واالســتمتاع بأجــواء جاذبــة لمحبــي المغامــرات البريــة
واالستكشــاف فــي الطبيعــة.

وتمــت تهيئــة المنطقــة التــي تبلــغ
مســاحتها  175ألــف م 2لتناســب كافــة
شــرائح المجتمــع وفئاتــه العمريــة،
حيــث تنقســم إلــى قســمين رئيســين
لــكل منهمــا فعالياتــه:
همــا (ســفاري إكســبيرينس) التــي
يســتوعب  1800زائــر ،ويقــدم جــوالت
لمشــاهدة الحيوانــات والطيــور
النــادرة عــن قــرب ،وذلــك فــي
ســيارات مخصصــة ،وهنــاك أيضــا
حديقــة طيــور ومزرعــة للحيوانــات
األليفــة.
أمــا منطقــة (ســفاري بــارك) فهــي
مخصصــة لألطفــال والشــباب ،وبهــا
ألعــاب مائيــة وقــوارب ،وتوجــد بهــا
شــجرة يبلــغ ارتفاعهــا  18متــرا مــزودة
بتلســكوب فــي قمتهــا لرؤيــة كامــل
المنطقــة .كمــا يتــم تنظيــم ألعــاب
لألطفــال ومســرح مفتــوح تقــدم فيــه
عــروض مســرحية وغنائيــة ،إضافــة إلــى
منطقــة المغامــرة التــي تشــهد العديــد
مــن األنشــطة المخصصــة للصغــار.
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كومـــــبات فيـــلد

عبر خمس عصـور تاريخيـة تتيـــــح
لزوارها قيادة الدرونز والدبابــــــات
تعــد منطقــة (كومبــات فيلــد) مــن أيقونــات موســم
الريــاض  ،2021ومــن أهــم المناطــق التــي تجــذب الــزوار
وتســتثير حواســهم لزيارتهــا ،فهــي توفــر لهــم تجــارب
فريــدة وغيــر مســبوقة ،مثــل ميــدان الرمايــة الحيــة
بالمعايــر الدوليــة ،وتمنحهــم فرصــة قيــادة الدرونــز
والدبابــات ،وعروضــا حيــة لقتــال الروبوتــات ،وتتيــح لهــم
ممارســة االنــزالق بالحبــل مــن هليكوبتــر بارتفــاع 200
متــر.

كل هــذه التجــارب الحيــة التــي
ترفــع األدريناليــن تتــم أمــام أعيــن
الــزوار الذيــن يتنقلــون بيــن  5عصــور
تاريخيــة ،منــذ عهــد الرمــاح والســهام وصــوال إلــى مرحلــة
الطائــرات المســيرة .كمــا تتضمــن الفعاليــات قصــة قتــال حــي بيــن
طرفيــن ،وســط أجــواء مــن اإلثــارة والمؤثــرات الصوتيــة ووجــود
مجموعــة مــن االســتعراضيين العالمييــن الذيــن تجــذب عروضهــم
البهلوانيــة الــزوار.
تتــوزع الفعاليــات علــى ســت مناطــق هــي (المنطقــة العســكرية)
لمحبــي الحــرب الميدانيــة ،ومنطقــة (خــط النــار) لعشــاق الرمايــة،
ومنطقــة (وايلــد فرونتيــر) الموجهــة لمحبــي ركــوب الثيــران
ورمــاة الكاوبــوي ،و(قريــة العصــور الوســطى) لمــن يســتهويهم
الرمــي بالســهام والفــؤوس ،و(المنطقــة التقنيــة) لهــواة القتــال
بالتقنيــات الحديثــة ،و(منطقــة بــارود) وبهــا مدربــة الصقــور،
واســطبل خيــل مصغــر.
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الــــــــــمـــــــربـــــــــــــع
تتنـقـل بزوارهـا بيـن  6دول
بـمـشـاركة طـهـاة عـالمـيين
تســتقطب منطقــة (المربــع) أصحــاب الذائقــة الفريــدة الذيــن يعشــقون التعــرف
علــى شــعوب العالــم مــن خــال مأكوالتهــم التــي اشــتهروا بهــا ،وتشــهد
المنطقــة منــذ افتتاحهــا توافــد أعــداد كبيــرة مــن الــزوار الذيــن حرصــوا علــى تنــاول
وجبــات شــهية مــن أميــركا ،بريطانيــا ،إيطاليــا ،اليابــان ،األرجنتيــن وفرنســا ،حيــث
يتــم تقديــم الوجبــات وســط عــروض موســيقية تبــث أجــواء مفعمــة بالمــرح.
واسـتقــــطبت المنطـــــقة ســــبعة مطـــــاعم فاخــرة مثــل (دبــل زيــرو) الــذي يملكــه
الطبـــــاخ األميركــي المعــروف ماثيــو كينــي الــــــذي يشــتهر باألطعمــة النباتيــة
اللذيــذة ،فيمــا يعــــرض مطعــم (بيســت) البريطانــي وجبــات شــهية مــن اللحــوم
الفاخــرة ،والمأكــوالت البحريــة ،وســــط أضــواء الشــموع والطابــع الريفــي المتميــز.
أمــا مطعــم (دا باولينــو) فهــو مطعــــم إيطالـــــي يقــدم المأكــوالت التقليديــة
مثــــل البيتــزا ومجموعــة مــن الحلويــات.
كمــا يتيــح مطعــم (بــار ماســا) لــرواده تجربــة المأكــوالت اليابانيــة المتميــزة .وهناك
أيضــا مطعــم (دون خوليــو) األرجنتينــي الشــهير الــذي يوفــر وجبات الســتيك.
ويوجــد كذلــك مطعــم (جــون آنــد فينيــز) وهــو خليــط يجمــع أصالــة المطبخيــن
األميركــي واإليطالــي .وأخيــرا يقــدم مطعــم (لــو أفينيــو) األطبــاق الفرنســية
الكاســيكية والحلويــات والمعجنــات وعــدة أنــواع مــن القهــوة.
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تســتحوذ منطقــة (واجهــة الريــاض)
علــى اهتمــام شــريحة واســعة مــن زوار
موســم الريــاض  2021بســبب التنــوع
الكبيــر فــي الفعاليــات ،ممــا يلبــي
رغبــات غالبيــة شــرائح المجتمــع وفئاتــه
العمريــة .ففيهــا يوجــد مهرجــان RUSH
المخصــص لهــواة األلعــاب اإللكترونيــة،
والــذي يتيــح لــزواره فرصــة الوصــول
ألحــدث التقنيــات ،الســيما بعــد أن
ارتفعــت لهجــة التحــدي بيــن الــزوار
والعديــد مــن األبطــال الســعوديين
العالمييــن ،ممــا انعكــس علــى شــدة
اإلقبــال علــى الفعاليــات.
فــي المقابــل تضــم المنطقــة (معــرض
المجوهــرات) الــذي يقــدم أحــدث أنــواع
المجوهــرات فــي العالــم ،ومعــرض (أنــا عربية)
الــذي يحتفــي بالمــرأة مــن كافــة الــدول
العربيــة ،ويركــز علــى الموضــة والجمــال.
إضافــة إلــى (معــرض العطــور) وهــو أكبــر
معــرض فــي العالــم متعلــق بصناعــة العطــور
والتجميــل ،ومســجل ضمــن موســوعة
جينيــس لألرقــام القياســية.
وهنــاك (معــرض األنمــي الســعودي)
و(مهرجــان الريـــــــاض لأللعــــــــاب) الــذي
يســـــتقطب العائــات ،واألطفــال ،و(معــرض
ومؤتمــر  )@Hackالــذي يتعلــق بتقنيــات
األمــن الســيبراني ،ويعــرض أحــدث الوســائل
والطــرق التــي تحمــي مــن الهجمــات،
و(معــرض الريــاض للســيارات) الــذي يضــم
مــزادا عالميــا تعــرض فيــه الســيارات النــادرة
والطــرازات الفريــدة مــن نوعهــا..
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واجـــــــــهـة الريــــــــــــاض
يحتفي بعشاق الموضة والفـن والتكــنولوجـيا وإحدى
فعالياته مسجـلة ضمن موسوعة جينيس الـعـــــــالمية
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بــدأت االثنيــن الماضــي  2نوفمبــر فعاليــات معــرض
المجوهــرات الفريــدة  ،2021وهــو أكبــر معــرض للمجوهرات
فــي الشــرق األوســط ،وثانــي فعاليــة ُتقــام فــي واجهــة
الريــاض بعــد مهرجــان “ ،”RUSHويســتمر المعــرض حتــى
ـتقطبا كافــة المهتميــن بالمجوهــرات مــن
 6نوفمبــر ،مسـ
ً
فئــة خاصــة مــن الــزوار ،يتمثلــون فــي العائــالت الملكيــة
وكبــار الشــخصيات ،والمســتثمرين مــن التجــار المحلييــن
والباحثيــن عــن القطــع النــادرة مــن عشــاق المجوهــرات
الفريــدة والســاعات النــادرة.
تنطلــق أهميــة معــرض صالــون المجوهــرات  202١مــن كونــه األكبــر
ـاحة مــن بيــن أهــم معــارض المجوهــرات فــي العالــم ،وتشــارك
مسـ ً
فــي المعــرض أكثــر مــن  ١٦دولــة ،وتتــد ّرج القطاعــات المشــاركة

فــي المعــرض مــن فئــة المقتنيــات الثمينة ،وفئــة الســاعات الفاخرة
والنــادرة إلــى فئــات تجــار األلمــاس الخــام واألحجــار الكريمــة ،وتجــار
التجزئــة للذهــب والمقتنيــات الثمينــة ،وتجــار الجملــة للذهــب
والمجوهــرات.
ويركــز المعــرض فــي أهدافــه علــى تمكيــن المــرأة الســعودية
تماشـ ًـيا مــع رؤيــة المملكــة  ،2030كمــا يهــدف إلــى تغييــر واجهــة

صناعــة المجوهــرات الفريــدة فــي المملكــة ،عبــر جمــع الصاغــة

المهميــن فــي الســوقين المحلــي والعالمــي فــي منصــة واحــدة
لعــرض القطــع المميــزة والفاخــرة.
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قـــطـــع تعـــــرض ألول مـــــــرة

في معرض المجوهرات النادرة
بموســــــــــم الريـــــــاض 2021
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مسرحية سالم مربع

أولى مسرحيات موسم الرياض

شــهد اليــوم األول مــن نوفمبــر الجــاري أولــى
المســرحيات فــي موســم الريــاض  2021علــى مســرح
بكــر الشــدي فــي منطقــة “بوليفــارد
ريــاض ســيتي” ،وهــي المســرحية
الكوميديــة (ســالم مربــع) مــن
بطولــة أســماء شــهيرة فــي
المســرح المصــري ،علــى رأســهم
الفنــان محمــد هنيــدي ،وأيتــن
عامــر ،ومحمــد ثــروت).
وتــدور فكــرة المســرحية حــول قصــة
المغنــي “ســ ّيد” وصراعــه مــع المجتمــع فــي

ســبيل الحصــول علــى الشــهرة لكســب األمــوال

واقعــا
والــزواج مــن حبيبتــه ،وتعكــس المســرحية
ً

اجتماعيــا تتضمنــه العديــد مــن اللفتــات الكوميديــة
ً

التــي اعتادهــا المشــاهدون خــال حضــور أعمــال مــن
بطولــة هنيــدي.
وتســتمر عــروض مســرحية “ســام مربــع” حتــى  5نوفمبر
ابتــداء مــن تاريــخ بدايــة عرضهــا ،ويبلــغ عــدد العــروض
المســرحية  5عــروض تتــوزع علــى  6أيــام ،ويبلــغ
ســن للحضــور  7أعــوام ،وتســتوعب مقاعــد
أقــل
ٍّ

مســرح بكــر الشــدي فــي منطقــة “بوليفــارد
ريــاض ســيتي” حضــو ًرا يصــل إلــى  1000شــخص
فــي اليــوم.
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األوركسترا المصرية

زوار موسم الرياض يعيشون المتعة في “بوليفارد رياض سيتي”

تابــع عشــاق الفــن ومحبــو الموســيقى يــوم الجمعــة
 29أكتوبــر الماضــي األوركســترا المصريــة فــي حفــل
موســيقي قدمتــه دار األوبــرا المصريــة فــي “محمــد عبــده
أرينــا” بمنطقــة بوليفــارد ريــاض ســيتي ،إحــدى مناطــق
موســم الريــاض .2021

وجــاء الحفــل بهــدف عــزف األنغــام الموســيقية األصيلــة أمــام  7آالف
مــن جمهــور الفــن وزاور موســم الريــاض .واســتعرضت األوركســترا
المصريــة خــال الحفــل نمــاذج مــن الموســيقى المصريــة العريقــة
وأعمــال كبــار الفــن المصــري أمثــال الموســيقار محمــد عبدالوهــاب،
وأم كلثــوم ،وعبدالحليــم حافــظ ،وفريــد األطــرش ،ونجــاة الصغيــرة،
وشــادية ،وغيرهــم مــن نجــوم األغنيــة المصريــة.
ضخمــا عزفتــه فرقة موســيقية
عرضــا موســيق ًّيا
وقدمــت األوركســترا ً
ً
بقيــادة المايســترو حــازم القصبجــي ،ومشــاركة أكثــر مــن  40عازفً ــا

وعازفة ،وأدى عدد من فناني جيل الشــباب أعمال كبار الموســيقيين
ً
المصرييــن ،وأتــت فــي مقدمتهــم النجمة “مي فــاروق” التــي عرفت
بإحيــاء هــذا النــوع مــن الحفــات ،حيــث شــاركت بعــدد منهــا داخــل
المملكة.
وتأتــي الحفلــة الموســيقية لألوركســترا المصريــة ضمــن إطــار التنــوع
الترفيهــي فــي موســم الريــاض  ،2021واهتمامــه باأللــوان المتعددة
للفنــون المحليــة واإلقليميــة التــي تحظــى بإقبــال جماهيــري كبيــر،
وتســهم فــي تطوير الفعاليات الترفيهيــة ومجاالت الفنــون واإلبداع.
وتعــد األوركســترا المصريــة ضمــن الجهــات الموســيقية التــي
شــاركت فــي موســم الريــاض  2019علــى مســرح أبوبكــر ســالم فــي
أجــواء شــتوية ماطــرة عــاش معهــا الجمهــور أجــواء األغنيــة
المصريــة في حقــب (الخمســينيات والســتينيات) وتعود
بدايــات تاريــخ األمســيات الموســيقية لألوركســترا
المصريــة فــي المملكــة إلــى أبريــل  2018عندمــا
قدمــت عروضهــا بمشــاركة  45عازفً ــا علــى
مســرح مركــز الملــك فهــد
الثقافــي بالريــاض ،قبــل
أن تحــط رحالهــا علــى
مســرح الراحــل طــال
مــداح فــي مدينــة أبهــا ،وتواصــل عزفهــا فــي مــدن
جــدة والطائــف والمنطقــة الشــرقية .حيث شــاركت بعدد
منهــا داخــل المملكــة.
وتأتــي الحفلــة الموســيقية لألوركســترا المصريــة ضمــن
إطــار التنــوع الترفيهي فــي موســم الريــاض  ،2021واهتمامه
باأللــوان المتعــددة للفنون المحليــة واإلقليمية التي تحظى
بإقبــال جماهيــري كبيــر ،وتســهم فــي تطويــر الفعاليــات
الترفيهيــة ومجــاالت الفنــون واإلبــداع.
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وسط تفاعل كبيـــــــــــــــــــــر من الجمهور

محمد رمــــــــــــــــــــــضان يتألق في ليلة اإلبداع

نجــاح كبيــر رافــق حفــل الفنــان
الجماهيــري محمــد رمضــان الــذي
أقيــم بمســرح محمــد عبــده يــوم
االثنيــن األول مــن نوفمبــر ،حيــث
امتــأ المســرح عــن آخــره وكان
الحمــاس باديــا بشــدة علــى وجــوه
الجماهيــر التــي كانــت غالبيتهــا مــن
فئــة الشــباب.

الجمهــور الــذي شــاركه الغنــاء ،وبــدت
الســعادة واضحــة علــى وجه محمــد رمضان
الــذي تألــق فــي ليلــة كان فيهــا اإلبــداع
هــو القاســم المشــترك بيــن الجميــع.
كذلــك امتــاز الحفــل بــاألداء الرائــع للفرقــة
الموســيقية التــي شــاركت الفنــان تلــك
الليلــة ،وبــدا االنســجام بيــن أفرادهــا
علــى أعلــى مســتوى ،ممــا أشــاع أجــواء

وبمجــرد ظهــور الفنــان علــى خشــبة

مــن البهجــة وســط الحضــور .كمــا كانــت

المســرح قوبــل بالتصفيــق المــدوي

المؤثــرات الضوئيــة التــي رافقــت الليلــة

والهتافــات العاليــة التــي تفاعــل معهــا

فــي قمــة التميــز وكان لهــا دور كبيــر فــي

رمضــان ،معربــا عــن ســعادته البالغــة

بــث الحمــاس وســط الجمهــور.

بمعانقــة جمهــوره الســعودي .واســتمرت
عاصفــة الترحيــب بالمطــرب المحبــوب

يذكــر أن محمــد رمضــان يتمتــع بجمهــور

لفتــرة طويلــة مــن الوقــت ،حيــث ظــل

كبيــر فــي المملكــة غالبيتــه مــن الشــباب

الجمهــور يهتــف باللقــب المحبــب لرمضــان

الذيــن حرصــوا علــى شــراء التذاكــر منــذ

(نمبــر ون) الــذي ظهــر عليــه التأثــر الشــديد

وقــت مبكــر ،حيــث نفــدت التذاكــر بعــد

وقــدم شــكره للجمهــور وتمنــى لــه ليلــة

وقــت وجيــز مــن عرضهــا فــي منصــات البيــع

ممتعــة .

المخصصــة ،ممــا يؤكــد الشــعبية الواســعة
لرمضــان الــذي بــات مــن أشــهر الفنانيــن
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قــدم رمضــان خــال الحفــل مجموعــة مــن

الشــباب فــي العالــم العربــي ،حيــث تحظــى

أشــهر أعمالــه وســط تفاعــل متواصــل مــن

حفاتــه بحضــور كبيــر.
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كــــوكـــــومــيلــون

ألول مرة في السعودية في ونتر وندرالند
لألطفـــــــــــــال مـــابين  6-1سنـــــــــــــــــوات
استـــمـــرت منــــطـــقــــة ”الريــــــــــــــــاض
ونتروــــندرالند” فــي تــــقديم فعالياتهــا
وميزتهــا بالترفيــه الجــاذب لشــرائح المجتمــع
ّ
بفئاتــه العمريــة المتنوعــة مــن زوار موســم
الريــاض .2021

ومطبــخ لتقديــم
وحديقــة
حضانــة
إضافــة إلــى
ٍ
ٍ
ٍ
الوجبــات الخفيفــة ،ويمكــن لألبويــن أو أحدهمــا
مرافقــة أطفالهمــا داخــل المركــــــز.
وتتميــز الفعاليــة المخصصــة لألطفــال بمحــاكاة
جوانــب شــخصية “كوكوميلــون” ،إذ ُيتــاح لألطفــال

ونجحــت المنطقــة التــي انطلقــت فعالياتهــا فــي

ســن ســنة حتــــى  6ســنوات خــوض التجربــة
مــن
ّ

جديــد لأللعــاب مــن خــال دمــج التعليــم بالترفيــه،

فــي المنــزل ،إلـــــى الذهــاب للمدرســة والمزرعــة،

الـــ 27مــن أكتوبــر الحالــي ،فــي تشــكيل مفهــوم

ـدءا مــن تجربــة العيــش
الكاملــة لحيــاة الشــخصية ،بـ ً

عــددا مــن
واســتثمار بهجــة األطفــال لتعليمهــم
ً

ً
وصــوال إلــى اللعــب فــي الحديقــة.

المهــارات والمعلومــات أثنــاء وجودهــم فــي
األكاديميــة التعليميــة لمركــز “كوكوميلــون”

وفــي المنطقــة عــدد مــن الفعاليــات يمكــن

بمنطقــة الصنــدوق الســحري فــي “الريــاض

لألطفــال تجربتهــا فــي عالــم “كوكوميلــون” ،منهــا:

ونتروندرالنــد”.

االلتقــاء بأطفــال آخريــن واللعــب معــــهم ،إضافــة
إلــى التســوق وشــــراء األلعــاب ،وممــــارسة ألعــــب

ويعــــد “كوكوميلــون” الــذي تقــــــام

حركيــة وجــــماعية أخـــــــــرى.

فعالياتــه للمــرة األولـــــى ،مركــزً ا
لرعايـــــة األطــــفال وحضانتهــم،

حيــث يمكــن للـــــزوار تــرك
أطفالهــــم تحـــــت رـــعايـــــة
موظفاـــــت مدربــات علــــى
االهتمـــــام بالصغــار ،فــي
أجــــــــــواء تتســم بالمــرح
والترفيــه ،فيمـــــا يواصــل
األبــــــوان رحلتهــــــما فــــي
األلعــاب واالســتمتاع بفعاليــات
ا لمنطقــة .
ويحتوــــي “كوكوميلــون”
أكــــــاديمية مخصــــصــــــة
لتعليــم األطفــال وتنظيــم
المسابقــــــات الترفـــيهية،
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واصلــت منطقــة “المربــع” ،إحــدى مناطــق موســم الريــاض
 ،2021اســتقبال زوارهــا وتقديــم تجربــة مســائية فاخــرة
فــي مطاعــم عالميــة تــزور المملكــة ألول مــرة ،باإلضافــة
إلــى تجربــة التنقــل بيــن المســارات المضيئــة
ليــال ،التــي
ً
تتضمــن إطــارات األعمــال الفنيــة للمتحــف الوطنــي
الســعودي.
وتســتقبل “المربــع” زوارهــا وفق البروتوكــول التقليدي الســتقبال
الــزوار ،الــذي يبــرز ســمات الضيافــة الســعودية مــن خــال عبــارات
الترحيــب وتقديــم القهــوة العربيــة ،مــا يعكــس القيمــة التراثيــة
التــي تســتمدها أســاليب الضيافــة داخــل “المربــع” مــن الموقــع
التاريخــي للمنطقــة.
وتنتشــر علــى امتــداد المســارات المضيئــة فــي “المربــع” العديد من
المحطــات الموســيقية ،التــي يحييهــا فنانــون ســعوديون يعزفــون
وصــات موســيقية ألشــهر األغنيــات فــي التــراث الســعودي ،مــا
ـتثنائيا لــدى تنقلهــم فــي المنطقــة.
يمنــح الــزوار شــعو ًرا اسـ
ً
وتنفــرد منطقــة “المربــع” بطابــع تنســيق خــاص لإلضــاءات الممتدة
ضمــن مســاراتها ،يجعــل مــن المشــي فــي مســاراتها والجلســات
ّ
تاريخيــا.
تمثــل هويــة المنطقــة
ـة فريــدة
الخارجيــة لحدائقهــا ،تجربـ ً
ً
افتتحــت منــذ انطــاق موســم
وتعــد “المربــع” مــن المناطــق التــي ُ

أســطوري ْين فــي “بوليفــارد ريــاض
وعــرض
بمســيرة
الريــاض 2021
ٍ
ٍ
َ
ســيتي” ،شــهده أكثــر مــن  750ألــف شــخص ،وقــد اســتمدت

“المربــع” إلــى جانــب مناطــق “قريــة زمــان” و”نبــض الريــاض”
و”العاذريــة” قيمتهــا مــن موقعهــا التراثــي.
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وصالت موسيقية من الموروث السعودي

تمـــنح حدائـــق “المـــــــــربع”
أصــــيال
طربيـــــــــا
بعـــــــــدا
ً
ً
ً
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ونســبة لإلقبــال الكبيــر علــى فعاليــات المنطقــة ،وبعــد دراســة
العــرض المتزايــد عليهــا تمــت مضاعفــة مســاحتها بمقــدار ثــاث
مــرات عمــا كانــت عليــه خــال الموســم الســابق ،وزيــادة الفعاليــات
والبرامــج الموجــودة ،بمــا يلبــي أذواق كافــة شــرائح المجتمــع
ويحقــق تطلعاتهــم.
وخــال االفتتــاح تجمعــت حشــود ضخمــة علــى النافــورة الراقصــة
وتفاعلــوا مــع العــرض الموســيقي الــذي صاحبتــه مؤثــرات ضوئيــة
مبهــرة أحالــت المــكان إلــى كرنفــال مــن المــرح اختلطــت فيــه
الدهشــة باإلعجــاب.

تضــم (بوليفــارد ريــاض ســيتي) تســع مناطــق فرعيــة
تمتــاز كل منهــا بمجموعــة خاصــة مــن المطاعــم
والمقاهــي ،والحدائــق ،ومراكــز األلعــاب العالميــة،
والمهرجانـــــــــات ،والمتاجــر المصممــة لجميــع األذواق
واألعمــار ،والفعاليــات التــي مــن بينهــا تجربــة (متاهــة
الكريســتال) التــي تقــام ألول مــرة خــارج بريطانيــا
وفعاليــة (مســامير) ذات المؤثــرات البصريــة والحســية،
و(أبطــال خفــة اليــد) وهــو عــرض عالمــي يجمــع بيــن
األلعــاب الســحرية وخفــة الحركــة ،و(قبــة الثلــج)” التــي
تقــام فيهــا فعاليــات شــتوية مثــل جــدار التســلق،
إضافــة إلــى (الزحليقــة
وحديقــة الثلــج ،والهوكــي،
ً
العمالقــة) التــي تعــد األكبــر مــن نوعهــا بمســارات تزلــج
للكبــار والصغــار وســط أجــواء ثلجيــة .هنــاك أيضــا فعاليــة
ـة إلــى
الجولــف التــي تقــام ألول مــرة فــي الريــاض ،إضافـ ً
(فيرســتيمنت) ،وهــو موقــع مخصــص لتحديــات معركــة
األلــوان ،ورمــي األســهم وغيرهــا مــن فعاليــات الحركــة
واإلثــارة ،و(بوليفــارد المواهــب) التــي تقــام تحــت إشــراف
مديــري أعمــال محترفيــن لتحويــل المواهــب إلــى نجــوم
المعــة .وتــم تدشــين فعاليــات مســرح (بكــر الشــدي)
بمســرحية (ســالم مربــع) بطولــة النجــم محمــد هنيــدي
الــذي انتــزع وبقيــة نجــوم المســرحية ضحــكات الجمهــور،
حيــث نــال العمــل رضاهــم وإعجابهــم.
تمتــاز المنطقــة كذلــك بوجــود عــدد مــن صــاالت الســينما التــي
تعــرض األفــام العالميــة قبــل نزولهــا فــي دور العــرض ،حيــث
توجــد  25صالــة الســتقبال الجمهــور .كمــا يوجــد مقهيــان لناديــي
الهــال والنصــر ،وأكاديميــة لتعليــم الموســيقى.
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بوليفــــــــــــــــــارد ريــــــاض سيتــي

تحتـــضـــــن زوارهـــــا
وســط أجــواء احتفاليــة رائعــة ،وحضــور جماهيــري ضاقــت به أرجــاء المــكان افتتحت
يــوم االثنيــن األول مــن نوفمبــر الجــاري فعاليــات منطقــة (بوليفــارد ريــاض ســيتي)
التــي تعــد أيقونــة موســم الريــاض  2021وأهــم الوجهــات الترفيهيــة وأكبــر مناطــق
المعالــم الســعودية الجديــدة هــذا العــام ،وذلــك لمــا تضمــه مــن
الفعاليــات ،وأبــرز َ
فعاليــات مبتكــرة وغيــر تقليديــة تقــام للمــرة األولــى فــي المملكــة ،إضافــة إلــى
اســتمرارها طــوال العــام خــالل الســنوات المقبلــة حيــث ينظــر إليهــا علــى أنهــا
ـد وطنيــة ،ووفــق معاييــر عالميــة بمــا يجعلهــا
مشــروع اســتثنائي تــم تشــييده بأيـ ٍ
الوجهــة األولــى لــزوار مدينــة الريــاض.
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أفـــــاالنــش

الزحليقـــة العمالقة في «بوليفارد
رياض سيتي» تضع موسم الرياض
 2021في موسوعة غينيس
جديــدة
قياســية
أرقامــا
حطــم موســم الريــاض 2021
ً
ً
ً
عبــر تســجيل لعبــة الزحليقــة العمالقــة فــي موســوعة
غينيــس ،كأطــول زحليقــة فــي العالــم وأكثــر لعبــة مــن
نوعهــا بعــدد المســارات ،وذلــك للمــرة الثانيــة منــذ إطــالق
الموســم فــي عــام  .2019وقــال معالــي رئيــس مجلــس
إدارة الهيئــة العامــة للترفيــه األســتاذ تركــي بــن عبــد
المحســن آل الشــيخ فــي تغريــدة علــى حســابه فــي
ـدادا لتحطيــم األرقــام القياســية فــي
تويتــر اليــوم “امتـ ً
موســوعة غينيــس فــي #موســم_الرياض الماضــي،
حصــل الموســم علــى أول شــهادتين مــن غينيــس فــي
الموســم الحالــي”.
وتعــد لعبــة الزحليقــة العماقــة إحــدى أبــرز فعاليــات “بوليفــارد
ريــاض ســيتي” وتقــع فــي منطقــة “أفاالنــش” ،وهــي واحــدة
مــن  10فعاليــات فــي المنطقــة ،وســجلت فــي موســوعة غينيــس
لألرقــام القياســية بشــهادتين ،األولــى بوصفهــا أطــول زحليقــة
فــي العالــم ،والثانيــة أنهــا أكثــر زحليقــة فــي عــدد المســارات.
ويصــل ارتفــاع الزحليقــة العماقــة عنــد أعلــى نقطة إلــى 22.136م،
ويقــدر طولهــا بنحــو 117م ،وعرضهــا 56.5م ،فــي حيــن يبلــغ عــدد
مســاراتها  24مســا ًرا ،وتتنــوع المســارات بحســب تصميمهــا ،فمنهــا
مســارات مســتقيمة وأخــرى متعرجــة ومموَّ جــة.

ويســمح بتجربــة اللعبــة للكبــار والصغــار ،علــى أال يقــل طــول
الشــخص عــن  110ســم ،وذلــك لدواعــي الســامة والحــرص علــى
حمايــة الــزوار ،وعنــد الدخــول إلــى اللعبــة ،يتلقــى الــزوار بعــض
التعليمــات التــي تضمــن ســامتهم ،ومــن ذلــك الحفــاظ علــى
مســافة ال تقــل عــن متريــن بيــن كل شــخص وآخــر ،ولبــس أحذيــة
مناســبة.
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مــع دخــول يومهــا الثانــي،
شــكلت منطقــة “قريــة
زمــان” ،إحــدى مناطــق
موســم الريــاض ،2021
ملتقــى يجمــع ســبعة
ً
أجيــال ،منــذ ســتينات القرن
الميــالدي الماضــي حتــى
اآلن ،حيــث يجــد الــزوار مــن
مختلــف األعمــار ،فرصــة
التعــرف علــى عــادات
وتقاليــد كل جيــل ،عبــر
مجموعــة مــن الفعاليــات
والعــروض،
واأللعــاب
وســط الدهشــة مــن
قــدرة موســم الريــاض
علــى اســتدعاء الماضــي
بــكل مؤثراتــه ،وكأن
المتجــول فــي هــذه
المنطقــة يعيــش فتــرات
زمنيــة مضــت ،دفعــت أبنــاء
األجيــال الســابقة إلــى
الحنيــن إلــى الماضــي ،بــل
التفاعــل معــه مــن خــالل
فعاليــات المنطقــة.

مجلة موسم الرياض

وتضــم قريــة زمــان  7مناطــق علــى مســاحة

يمنــح األطفــال تجربــة صنــع األلعــاب

 65ألــف م ،2تســتقبل زوارهــا علــى مــدى

القديمــة ،وآخــر أقســام “الحــوش” هــو

ــميت مناطــق القريــة
شــهرين .وقــد ُس ّ

قســم “الحــارة” ،الــذي يحاكــي حــارات

ـداء مــن منطقــة “انتــل
بعنايــة وإبــداع ،ابتـ ً

مســرح يحــوي 300
الطيبيــن” ،وهــي
ٌ

مقعــدُ ،صمــم كالتلفــاز القديــم وســيقدم
يوميــا ،ويعيــد هــذا المســرح
عروضــه
ً

يوميــا إلــى حقبــة الســتينات
الحضــور
ً

الماضــي بألعابهــا التــي مــن أشــهرها
“طــاق طــاق طاقيــة” و”عظيــم ســاري”.
وســيكون زوار قريــة زمــان علــى موعــد مــع
المذاقــات التــي جــاءت مــن الماضــي فــي
منطقــة “التكيــة” ،وهــي تضــم مطاعــم

حتــى التســعينات المياديــة مــن القــرن

ومقاهــي مفروشــة بالمراكــي والجلســات

الماضــي ،عــن طريــق فرقــة طربيــة مــن

الشــعبية ،وتقــدم المأكــوالت التقليديــة

أمهــر العازفيــن علــى عديــد مــن اآلالت

بأســلوب عصــري.

الموســيقية.

وفــي منطقــة “الميــدان” يمكــن للــزوار

وتوفــر القريــة لزوارهــا تجربــة فريــدة
فــي منطقــة “ســينما الطيبيــن” بعــرض

أيضــا تــذوق الذكريــات بأشــهى وأشــهر
ً

األطعمــة ،كالحنينــي والبليلــة والعريكــة

مجموعــة مــن أفضــل األفــام القديمــة،

وغيرهــا،

فــي منطقــة مكشــوفة بجلســات أرضيــة

عروضــا
ً

فلكلوريــة مــن مناطــق المملكــة كافــة.

ذات طابــع تراثــي أنيــق.

وتتيــح “قريــة زمــان” لزوارهــا فرصــة

متعــة
كمــا يجــد صغــار الســن مــن الــزوار
ً

الحصــول علــى ذكــرى مــن الزمــن الجميــل،

مختلفــة فــي منطقــة “الحــوش” ،وهــي

أبدعتهــا أيــادٍ ســعودية بمهــارة عاليــة فــي

وتقــدم

المنطقــة

تضــم بطابعهــا التراثــي ثاثــة أقســام،
أولهــا “الســافية” المخصــص لأللعــاب

أيضــا
منطقــة “الخــوص” ،ويمكــن للــزوار ً
مشــاهدة طريقــة صنــع الســدو والفخــار

الثابتــة كالمراجيــح والزحليقــات وغيرهــا،

ودهــن العــود.

وثانــي األقســام هــو “اللعابيــب” ،الــذي
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قريــة زمــــان تجمع  7أجــــــيال
وتنجــــــــــح في استدعــــــــــــــاء الماضـــــي بمؤثراتـه فــــي
2
موســم الرياض  2021بـ 7مناطــق على مســـاحـة  65ألف م
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حفــل الفنــان حمــو بيــكا فــي مطعــم المحروســة
والــذي أقيــم فــي بوليفــارد ريــاض ســيتي

عرض لخفة اليد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021
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افتتــح مســرح أبــو بكــر ســالم أولــى حفالتــه بموســم الريــاض 2021
بحفــل غنائــي للفنانيــن جــورج وســوف ووائــل جســار
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واســتقطاب الســياح مــن مختلــف األطيــاف.

مراعــاة التميــز واالبتــكار والريــادة واالهتمام

المبتكــرة ،يقودهــا فكــر متقــدم مســتمد

حــراك يحمــل فــي طياتــه فوائــد عظمــى

بأحــدث وآخــر مــا وصــل إليــه العالــم.

مــن رؤيــة المملكــة 2030التــي جــاء بهــا

لتوفيــر عشــرت المليــارات وإعــادة ضخهــا

وفــي هــذا اإلطــار يبــرز موســم الريــاض

ولــي العهــد األميــر الطمــوح محمــد بــن

مــن جديــد فــي شــرايين االقتصــاد الوطنــي

الــذي ولــد عماقــا واســتطاع أن يثبــت

ســلمان ،إضافــة إلــى الــدور الكبيــر لرئيــس

لاســتفادة منهــا فــي التنميــة المســتدامة

حضــوره القــوي علــى الســاحة المحليــة

الهيئــة العامــة للترفيــه المستشــار تركــي

وتعزيــز القــوة الشــرائية وتوليــد فــرص

واإلقليميــة واســتأثر باألضــواء ولفــت

آل الشــيخ ،الــذي يشــرف علــى تنفيــذ كافــة

وظيفيــة جديــدة ،إضافــة إلــى المســاهمة

األنظــار مــن كافــة أنحــاء العالــم حتــى

تفاصيــل موســم الريــاض ،بمنتهــى الدقــة

فــي دعــم الســياحة والتجــارة وغيرهــا مــن

أصبحــت أخبــار أنشــطته وأحداثــه مــادة

وأقصــى قــدر مــن االلتــزام.

األنشــطة الحيويــة.

رئيســية تتصــدر وســائل اإلعــام العالميــة،

مشــروع تقــوم عليــه مثــل هــذه القيــادات،

وألجــل إنجــح األهــداف المشــار إليهــا

وذلــك مــن واقــع اإلقبــال الكبيــر عليــه،

وتنفــذه هــذه الســواعد الشــابة ال شــك

ســابقا ،فــإن المملكــة حرصــت علــى إنشــاء

ومشــاركة أبــرز الشــخصيات الفنيــة ورمــوز

ســيكون النجــاح حليفــه وحتمــا ســيكون

صناعــة ترفيــه عصريــة تقــوم علــى وســائل

الفــن والدرامــا والرياضــة ونجــوم المجتمــع،

القــادم أجمــل لنتخيــل أكثــر وأكثــر.

غيــر تقليديــة وتلبــي أذواق كافــة شــرائح

وهــو مــا أكســبه زخمــا عاليــا .وممــا يبعــث

المجتمــع وفئاتــه العمريــة ،وهــو مــا يبــدو

علــى الفخــر أن هــذا الجهــد الكبيــر يتحقــق

واضحــا فــي المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا

بســواعد وطنيــة خالصــة ،آمنــت برســالتها

حتــى اآلن أو ال زالــت قيــد اإلنشــاء ،مــع

أفكارهــا
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وامتــألت

حماســا

لتنفيــذ
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نبض

موســــم الريـــــــاض  ..تخيل أكـــــــثر وأكثر
أمل السعيد  -سكرتير التحرير

لــم يعــد الترفيــه فــي وقتنــا الحالــي
مجــرد برامــج ترفيهيــة تقليديــة
تهــدف إلدخــال الفــرح إلــى القلــوب،
بــل تحــول إلــى صناعــة متكاملــة
تســهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة
الناتــج القومــي للــدول ،وتوفــر
اآلالف مــن فــرص العمــل المتميــزة
لقطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع،
إضافــة إلــى فوائــد جانبيــة لهــذه
الصناعــة الحيويــة ،مثــل اإلســهام
فــي إنعــاش الســياحة.
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وألن المملكــة العربيــة الســعودية تــدرك

وأولــت أهميــة قصــوى لتحقيــق أهدافهــا

أهميــة الترفيــه ،فقــد عملــت علــى توطيــن

االســتراتيجية المنبثقــة مــن محــاور

هــذه الصناعــة ،ومنحتهــا مســاحة فــي

الرؤيــة .مشــاريع ضخمــة تــم اإلعــان عنهــا

دائــرة االهتمــام ،وهــو مــا تجلــى بوضــوح

تتماشــى مــع الرؤيــة لتحقيــق االســتدامة

فــي رؤيــة المملكــة  2030التــي ركــزت

وتعزيــز جــودة الحيــاة مــن خــال صناعــة

بشــكل مباشــر علــى إيجــاد مصــادر دخــل

الترفيــه بدعــم وتوجيــه مــن خــادم الحرميــن

متجــددة ،بــدال مــن االعتمــاد علــى النفــط

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزبــز

كمصــدر وحيــد للدخــل ،لتجــاوز التقلبــات

ومتابعــة دائمــة مــن ولــي العهــد محمــد

فــي األســعار العالميــة.

بــن ســلمان .حقيبــة تنمويــة مهمــة حظــي

هــذه الرؤيــة الطموحــة التــي يقودهــا

رئيــس الهيئــة العامــة للترفيــه المستشــار

ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان

تركــي آل الشــيخ بالثقــة الملكيــة الغاليــة

-حفظــه هللا -أبهــرت العالــم وعــززت مكانــة

قدمــا نحــو بنــاء صناعــة
لحملهــا والمضــي
ً

قبلــة ســياحية عالميــة ،بالتركيــز علــى

رئيسـ ًـيا لدعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال

المملكــة علــى مختلــف األصعــدة لتكــون

رافــدا
أحــد أهــم القطاعــات التــي تشــكل
ً

ثرواتهــا المتعــددة والمميــزات الكبيــرة

توفيــر مختلــف المناشــط المحفــزة لقضــاء

التــي حباهــا بهــا هللا ســبحانه وتعالــى.

أبنــاء الوطــن أجمــل األوقــات فــي بلدهــم
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أكــــد األميــر فيصــــل بــن بنــدر ابــن
ســلطان آل سعــــــــــــود ،رئيــس
االتحـــــــاد الســعودي للرياضــات
اإللكترونيــة خـــــالل زيـــارتـــه فـــــي
 25أكتوبــر الماضــي مهرجــان
“ ”RUSHإحــدى فعاليــات موســم
الريــاض  2021قــوة المملكــة فــي
مجــال الرياضـــــــة اإللكترونيــة،
وأهميـــــــــة دورهــا فــي المنافســة
بالســوق العالمـــــي وتطويــره.
وأكــــــــد رئيــس االتحـــــــــــاد الســعودي
للرياضــات

اإللكترونيــة

أن

اإلقبــال

علــى المهرجــان يعكــس مــدى الطلــب
الكبيــر علــــــى األلعــــــــاب والريــــــاضات
اإللكترونيــة فــي المملكــة ،مشــيرا إلــى
أن قــدوم جولـــــــة الرياضــات اإللكترونيــة
العالمــــــية للمملكــة عبــر االتحــــــــاد
العالمــي للرياضــات اإللكترونيــة جــذب
معــه أفـــــــضل المنافســين فــي رياضــة
ببجــــــــي “ ”PUBGاإللكترونيــة ،ممــا
يــدل علــى مـــدى نضــج وقــوة مجتمــع
وســوق الرياضــات اإللكترونيــة فــي
المملكــة ،وقدرتهــا علــى أن تصبــح فــي
قــادم األيــام واجهــة العالــم للرياضــات
اإللكـــــترونيــــــــة.

ووجه األمير فيصل
بن بندر آل سعود
رسالته للمبتدئين
والهواة في مجال
الرياضة اإللكترونية
بأن ما يمارسونه
من هوايات وشغف
باأللعاب والرياضات
يمكن استثماره
لخلق فرص حقيقية
ومسيرة مهنية
رياضية ناجحة في
هذا المجال ،مخاطبا
إياهم بقوله:
“اهتموا بالممارسة
السـليمة ،وبإذن هللا
سيكون حليفكم
النجاح في البطوالت
العالمية والمحلية”

وعــن تنــوع المهرجــان أكــد األميــر فيصــل
أهميــة الــدور الــذي تؤديــه الفعاليــات
المنظمــة ،مــن خــال جمعهــا العديــد مــن
هــواة األلعــاب المحترفيــن والشــغوفين
بالرياضــات

وتفســير

اإللكترونيــة،

ذلــك لكثافــة الجمهــور وقــوة مجتمــع
الرياضــات واأللعــاب اإللكترونيــة.
ويؤســس مهرجــان “ ”RUSHلمفاهيــم
جديــدة

فــي

صناعــة

المهرجانــات

والمعــارض العالميــة ،وتنظيمهــا بصــورة
ترفيهيــة متميــزة ،وتلبيــة شــغف وهواية
شــريحة مجتمعيــة واســعة ،إضافــة إلــى
منــح المهتميــن فرصــة الوصــول إلــى
أحــدث التقنيــات فــي مجــال األلعــاب
اإللكترونيــة ،وفقً ــا ألهــداف والتزامــات
موســم الريــاض فــي تنظيــم الفعاليــات
ذات االهتمــام الواســع ،وتوفيــر تجــارب
فريــدة وغيــر مســبوقة إقليم ًّيــا وعالم ًّيــا.
ويتميــز

مهرجــان

“”RUSH

بإتاحــة

الوصــول إلــى أحــدث التقنيــات العالميــة
فــي مجــال األلعــاب اإللكترونيــة وألعــاب
الفيديــو ،ممــا يلبــي حاجــة شــريحة
إضافــة إلــى منــح
كبيــرة مــن المجتمــع،
ً
الــزوار فرصــة لقــاء أشــهر الاعبيــن علــى
المســتويين المحلــي والدولــي.
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الرياضــــــة

فيصل بن بندر:
اإلقبال على ” ”RUSHيعكـس
أهمية األلعــــاب اإللكترونيــة
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الرياضــــــة

مهــــــرجان RUSH
يخطف أنفاس زوار موسم الرياض
منــذ وقــت مبكــر ،وحتــى قبــل افتتــاح
فعاليــات الموســم ،اشــتعلت وســائل
التواصــل االجتماعــي بعبــارات التحــدي
التــي تبادلهــا عــدد مــن المهتميــن
بمجــال األلعــاب اإلليكترونيــة ،واتفقــوا
علــى أن يكــون مهرجــان  RUSHفــي
منطقــة (واجهــة الريــاض) ميدانــا
للتنافــس .مــن بيــن هــؤالء عــدد مــن
األبطــال الســعوديين الذيــن بــرزوا علــى
المســتوى العالمــي ،مثــل مســاعد
الدوســري وبندريتــا وفيــز فايــروس ،ممــا
رفــع درجــة اإلثــارة إلــى حدهــا األعلــى.
وشــهدت الفتــرة الماضيــة مباريــات
فــي غايــة التشــويق ،تابعهــا جمهــور
عريــض مــن زوار موســم الريــاض 2021
وتخللتهــا أجــواء مــن المــرح والمنافســة
الشــريفة .وتســببت تلــك اإلثــارة فــي
إقبــال منقطــع النظيــر مــن الــرواد الذيــن
اكتفــى بعضهــم بمشــاهدة المباريــات،
وســط أجــواء مــن الفــرح والموســيقى
الحماســية والشاشــات المشــتعلة
بمنافســات علــى أكثــر مــن  34لعبــة,
لذلــك لــم يكــن غريبــا أن تعلــن إدارة
الموســم قبــل وقــت كاف نفــاد كافــة
تذاكــر المهرجــان .كمــا كان الفتــا أن
الــزوار لــم يكونــوا مــن فئــة عمريــة
واحــدة،
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فبينمــا يوجــد أطفــال لــم يتجــاوزوا ســن
السادســة ،كان هنــاك مــن تجــاوزت
أعمارهــم  35عامــا ،وهــو مــا يعكــس
بوضــوح حجــم اإلقبــال الــذي تجــده تلــك
الفعاليــة التــي باتــت حديــث الكثيريــن،
حتــى عنــد عودتهــم إلــى منازلهــم بعــد
انتهــاء الفعاليــات.
وال يعــد المهرجــان ســاحة للتنافــس
والمباريــات فقــط ،بــل أصبــح بمثابــة
نافــذة لتبــادل الخبــرات اإللكترونيــة
والتقنيــة فــي مجــال األلعــاب ،إذ ال
تخلــو مقاعــده وممراتــه مــن التجمعــات
والنقاشــات ،وتبــادل التجــارب والنصائــح
بيــن هــواة األلعــاب والشــغوفين
بتقنياتهــا الجديــدة.
عــددا مــن
كمــا ينظــم المهرجــان
ً
المســابقات التــي يحــرص الجمهــور
علــى االســتمتاع بهــا ،مــن أبرزهــا
جســد
مســابقة “الكوســبالي” التــي ُت ّ
فيهــا شــخصيات األلعــاب المفضلــة
لــزوار المهرجــان علــى أرض
الواقع يومي ًا.
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لتخليــد ذكــرى أســطورة كــرة

وبــدأ مارادونــا مســيرته الرياضية مع

القــدم العالميــة ،األرجنتيني دييغو

بــوكا جونيــورز موســم ،1982 - 1981

أرمانــدو مارادونــا الــذي أســعد

قبــل أن ينتقــل لبرشــلونة الــذي

عشــاق الســاحرة المســتديرة ونثــر

لعــب معــه موســمين حتــى ،1984

إبداعــه علــى المياديــن الخضــراء

ثــم انتقــل إلــى نابولــي اإليطالــي

لمــدة تجــاوزت  17عامــا ،تســتضيف

الــذي بقــي معــه حتــى عــام 1995

العاصمــة يــوم  14ديســمبر المقبــل

حيــث عــاد مــرة أخــرى إلــى ناديــه

مبــاراة بفكــرة غيــر مســبوقة

األرجنتينــي األول الــذي بقــي بيــن

ولمــرة واحــدة تحمــل اســم (كأس

صفوفــه حتــى اعتزاله عــام 1997م.

مارادونــا) ضمــن فعاليــات موســم
الريــاض  ،2021تجمــع بيــن فريقــي
برشــلونة اإلســباني وبــوكا جونيــورز
األرجنتينــــــي .ويجــيء تنظيــم
المبــاراة فــي اليــوم الــذي يوافــق

ويجـــــــــيء تنظيــم

الذكــرى األولــى لوفــاة الاعــب

المبــاراة ضمــن فعاليـــــات الموســم

األرجنتينــي الــذي يصنفــه الكثيــر

الــــــذي يضــم فعاليــــــات فريــــدة

مــن خبــراء اللعبــة علــى أنــه األبــرز

ومتميــزة تقــام للمــرة األولــى،

علــى مــدار تاريــخ كــرة القــدم،

حيــث تنظــم مبــاراة أخــرى مطلــع

والــذي توفــي بعــد معانــاة طويلــة

العــام المقبــل تجمــع فريــق باريــس

مــع المــرض.

ســان جيرمــان المدجــج بالنجــوم
العالمييــن مــع فريــق يجمــع

وقــال رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة

نجــــــــــــوم الهــال والنصــر

العامة للترفيه المستشــار تركي آل

الســعودييـــــــــن ويتولــى

الشــيخ ،فــي حســابه الرســمي على

تــدريبـــــــــــــه الــمــــــدرب

(تويتــر) “مبــاراة للتاريــخ ومــرة فــي

الفرنســــي الشـــــــــهير

العمــر ،فقــط فــي موســم الريــاض،

أرســــين فينغــر الــذي

كأس مارادونــا بيــن برشــلونة وبــوكا

ارتبــــــــــط اســـــــــمه

جونيــورز ،وموعدنــا يــوم  14ديســمبر

باإلنجـــــــــازات مــع

المقبـــل فاألســــــاطير ال يموتــون

أرسنال اإلنجليزي.

وتخيــل أكثــر”.
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مباراة تاريخية على كـأس مـــارادونا
في موســــــــم الريـــــــــــــــــــــــــاض
بــــــرشــــــــــــلونة  xبــوكـا جونــــــيورز
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الرياضــــــة

احتفاء بالموروث الثقافي
موسم الريـــــــــاض ينظـم
بطولة كـــــأس الصقــــــور
اهتمــام متعاظــم يبديــه موســم
الريــاض  2021للعنايــة بالمــوروث
والثقافــة المحليــة ،وربــط األجيــال
الجديــدة بمــا تعــارف عليــه اآلبــاء
واألجــداد مــن هوايــات وأنشــطة
لضمــان اســتمرارها والحفــاظ عليهــا
ومنــع اندثارهــا.

وضمــن فعاليــات موســم
الريــاض  2021التــي تشــهد
تنوعــا كبيــرا إلرضــاء كافــة
األذواق واســتقطاب جميــع فئــات
المجتمــع ،تنظــم الهيئــة
العامــة للترفيــه بالشــراكة
مــع

نــادي

الصقــور

الســعودي بطولــة “كأس
موســم الريــاض للصقــور” ،وذلــك
خــال الفتــرة مــن  10إلــى  17نوفمبــر
المقبــل فــي مقــر النــادي بمنطقــة
ملهــم ،شــمال مدينــة الريــاض.
وتنقســم البطولــة إلــى مســابقتين وهمــا؛
مســابقة الملــواح “الدعــو” ،ومســابقة

أشــواط للفئــات “حــر

“المزايــن” ،ويأتــي تنظيــم هــذه البطولــة

مــن حــر فــرخ حــر مــن حــر

انطاقــ ًا مــن الحــرص علــى التــراث وتعزيــز

قرنــاس  -جیــر بیــور قرنــاس

االرتبــاط بــه.

حــر قرنــاس حــر قرنــاس أســود/
أدهــم شــاهين بحــري قرنــاس”.

وتقــام البطولــة المقامــة علــى ميــدان
طولــه  400متــــــر لســباقات الملــــــواح

ويتوقــع أن تشــهد هــذه الفعاليــة حضــورا

وذلــــــك للفئـــــات “حرفــــــرخ قرموشــة جيــر

واســعا مــن مختلــف فئــات المتابعيــن لهذه

فــرخ  -تبــع جيــر فــرخ جيــر بیــور فــرخ  -جیــر

الرياضــة التــي يتابعهــا جمهــور عريــض مــن

شــاهین فــرخ  -شــاهین فرخ حر قرناســجير

كافــة شــرائح المجتمــع وفئاتــه العمريــة.

شــاهین قرنــاس شــاهین قرنــاس  -جيــر
بیــور قرنــاس قرموشــة جير قرنــاس جير تبع
قرنــاس” .فيمــا تضــم مســابقة “المزايــن” 6
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اســتضاف “محمــد عبــده أرينــا” فــي منطقــة
بوليفــارد ريــاض ســيتي ،يــوم  21أكتوبــر
الماضــي ،أوّ ل النــزاالت العالميــة لنجــوم
ـزءا مــن
“ WWEكــراون جــول” التــي تمثــل جـ ً
فعاليــات موســم الريــاض  ،2021وســط حضــور
جماهيــري كبيــر اســتنفد جميــع التذاكــر،
ومــأ جميــع األماكــن التــي تتســع لنحــو 22
ألــف شــخص.
وقبــل دخــول نجــوم  WWEإلــى النــزال ،عرضــت شاشــة

وتغلــب نجــم النــزاالت الســعودي منصــور الشــهيل
علــى صديقــه الســابق مصطفــى علــي ،األمــر
الــذي دفــع األخيــر إلــى الهجــوم علــى منصــور ،قبــل
أن يظهــر بطــل الكاراتيــه الســعودي طــارق
حامــدي الحائــز الميداليــة الفضيــة فــي أولمبيــاد
طوكيــو  ،2020لينقــذ منصــور ويشــاركه
االحتفــال بالفــوز.
وجذبــت هــذه النــزاالت أنظــار العالــم إلــى
موســم الريــاض ،وانعكســت علــى الحضــور
متنوعــا ،إضافــة
مجتمعيــا
جــا
ً
الــذي شــكل مزي ً
ً

عماقــة معلوماتهــم ،ومقتطفــات مــن الفعاليــة

إلــى الضيــوف الذيــن فضلــوا تقديــم أنفســهم

حــا تحــت شــعار “ال تكــن
التــي شــاركوا فيهــا صبا ً

إلــى الجمهــور بدخــول الفعاليــة

نجمــا”.
متنمــرا ..كــن ً
ً

علــى الهجــن العربيــة ،وســط
ترحيــب كبيــر والفــت مــن

وتعالــت صيحــات الجمهــور متفاعلــة مــع نجــوم WWE

الــزوار ،األمــر الــذي جمــع

لــدى دخولهــم إلى النــزال ،وســط احترافية فــي األداء

ثقافــة المملكــة العربيــة

والتنظيــم ،مدعومــة بشاشــات تفاعليــة تتيــح للــزوار

الســعودية

وموروثهــا

مشــاهدة اللقطــات الحاســمة مصحوبــة بموســيقى

التقليــدي بنجــوم العالــم،

فعاليــات “ WWEكــراون جــول” واأللعــاب الناريــة،

فــي فعاليــة ترفيهيــة

ليعيــش الجمهــور أجــواء النــزاالت العالميــة.

عالميــة أقيمــت علــى
أرض المملكــة.

وفــي النــزال الرئيــس لعــرض “ WWEكــراون جــول”،
تغلــب رومــان رينــز علــى بــروك ليســنر ،ليحافــظ علــى
لقــب اليونيفرســال ،ويثبــت أنــه ال يــزال بطــل “WWE
كــراون جــول” ،فيمــا تمكــن فريــق “ذا أوســوس”
مــن التغلــب علــى منافســيه مــن فريــق “هــورت
بيزنيــس” شــيلتون بينجاميــن وســيدريك ألكســندر،
والمحافظــة علــى لقــب “ســماكداون تــاج تيــم”
فــي العــرض التمهيــدي قبــل انطــاق “WWE
كــراون جــول”.
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بمنطقــــــة بوليفــــارد ريـــــاض سيتــــي
مواجهــــات عالمـــــــية تشعــــــــل نزاالت

 WWEكـــــراون جــــول
فـــي موســـــــم الريــــــــاض
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الرياضــــــة
ضمـــــــن فعاليــــــــــــات موســـــــم الرياض 2021

تنافســــية الهالل والنصر تنتقل من البســـــاط
األخضر لمقاهي “بوليفارد رياض ســيتي”

امتــدت المـــــــــنافسات الرياضيــة
لفريقــي الهـــــــالل والنصــر مــن
الملعــب إلــى عــدد مــن المواقــع
واألماكــن العامــة ،وقــد وصلــت
إلــــى “بوليفــارد ريــاض ســيتي”،
إحــدى مناطــق موســم الريــاض
 ،2021إذ شــــــــهدت المــــــقاهي
حضــــــــورا
المخصصــة للنادييـــــــن
ً
كبيــرا ،ونقاشــات أضفــت علــى
ً
المــكان صبغــــــة رياضيـــــة فريــدة،
فــي أجــواء اســتثنائية أســــست
لهــــــــا جماليــة المــكان وعناصــره
الفر يــدة.

رياضيــة وترفيهيــة مائمــة لــكل فئــات

ويتقاســم قُ طبــا العاصمــة الريــاض
ُ
الهــال والنصــر ،قلــب منطقــة البوليفــارد،

المجتمـــــــع وشــرائحه العمريــة ،ومــن

حيــث توافــد مشــجعو الفريقيــن لرؤيــة

أبرزهــــــا :فعاليـــــــات األلعــاب الرياضيــة

المعلميــن الذيــن يشــكان ديربــي
َ

والترفيهيـــــــة المخــــــــتلفة كــــــــــألعاب

المقاهــي فــي موســم الريــاض .2021

المســـــــابقة واأللعــــــــاب التنــــــــافسية،
والمتاجــــــــر الــــــــعالمية ،والمــــــــقاهي

وحضــر المشــجعون لشــغل مســاحات

المحليــة ،إضافــة إلــى العــروض الحيــة

المقاهــي التــي ُهيئــت بثاثــة طوابــق

والمــطاعــــــــم المتنوعــة.

مــع ســاحة أماميــة ُنصبــت عليهــا أربــع

شاشــات عماقــة ،تلبــي لهــم شــغف

وتعــد “بوليفــارد ريــاض ســيتي” ،التــي

متابعــة المباريــات والتفاعــل معهــا.

تســتضيف مقاهــي النادييــن ،واحــدة

ويخلــق الموقعــان بيــن الــزوار موجــات

مــن أبــرز مناطــق موســم الريــاض،

النديــة التــي انتقلــت مــن البســاط
مــن
ِّ

وضمــن أهــم الفعاليــات الترفيهيــة

األخضــر إلــى “بوليفــارد ريــاض ســيتي”،

فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

حيــث يميــل المشــجعون مــن الفريقيــن

وتقــع فــي شــمالي العاصمــة الريــاض،

إلــى توثيــق حضورهــم للمقاهــي التــي
تشــهد كثافــة فــي حجــز طاوالتهمــا

وافتتحــت
وتحديــدا فــي حــي حطيــن،
ُ
ً
المنطقــة فــي  1نوفمبــر الجــاري،

وشــغلها طيلــة فتــرة عمــل المنطقــة.

وتضــم فعاليــات عــدة ،منهــا :الحدائــق
والنافــورة الراقصــة ،مراكــز األلعــاب

وتتخــذ مقاهــي النادييــن مكا ًنــا مــن
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العالميــة ،المطاعــم والمقاهــي ،إضافــة

منطقــة ســبورت المتربعــة علــى مســاحة

إلــى العديــد مــن المســارح المخصصــة

 22ألــف م ،2بوجــود عــدة فعاليــات

للعــروض المســرحية والغنائيــة.
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حدث فريد

إرضاء الزوار

تفاعل واسع

تحــت عنــوان (انطــاق موســم الريــاض

ركــزت صحيفــة (اإلمــــــــارات اليــوم)

كشــفت صحيفــة (األيــام) البحرينيــة عــن

وســط أجــواء احتفاليــة صاخبــة) قــال

اإلماراتيــة علــى الفعاليــات المســرحية

حجــم اإلبــداع الــذي رافــق حفــل افتتــاح

موقــع  CNNاألميركــــــي إن مدينــة

التــي يشــهدها موســم الريــاض ،2021

موســم الريــاض  ،2021مشــيرة إلــى أن

الريــاض شــهدت حدثــا اســتثنائيا فريــدا

مضيفــة أن األعمــال المســرحية تحظــى

األلعــاب الناريــة رســمت لوحــات رائعــة فــوق

عنــد افتتــاح فعاليــات موســم الريــاض

بمتابعــة واســعة مــن جمهــور الموســم.

ســماء الريــاض وأســهمت كذلــك طائــرات

 ،2021ووصـــــف المســيرة االفتتاحيـــــة

ووصفــت الحفــل االفتتاحــي للموســم

الدرونــز فــي إكمــال اللوحــة الجماليــة عبــر

بأنهــا كانــت مبهــرة واســتحوذت علــى

بأنــه كان مبهــرا وفــاق كل التوقعــات.

رســم صورتــي خــادم الحرميــن الشــريفين

متابعــة الجمهــور الــذي تابعهــا والــذي

كمــا أشــارت الصحيفــة لوجــود  14منطقــة

وولــي عهــده األميــن مشــيرة إلــى التفاعل

أشــار الموقــع إلــى أنــه تجـــــاوز  750ألــف

متكاملــة تســعى لتلبيــة أذواق ورغبــات

الكبيــر الذي أبــداه الجمهور خــال االفتتاح

شــخص .

كافــة الــزوار.

الــذي حضــره  750ألــف شــخص.

واجهة سياحية

أحدث التقنيات

فرصة ال تتكرر

وصفــت صحيفــة (عــرب نيــوز) الســعودية

أبــرز موقــع وكالــة أنبــاء شــينخوا الصينيــة

أبــرزت صحيفــة (الــرأي) الكويتيــة كافــة

افتتــاح فعاليــات موســم الريــاض 2021

فعاليــات موســم الريــاض ،2021مشــيرا

فعاليــات موســم الريــاض وأفــردت

بأنهــا تمثــل عناصــر التفــوق الســعودي،

إلــى أن االحتفــال كان رائعــا وقــد

لهــا مســاحة واســعة ،حيــث أوردت

مشــيرة إلــى أن أعــدادا كبيــرة مــن

اســتخدمت

التقنيــات

فــي صفحتهــا الرئيســية علــى موقــع

الســعوديين والمقيميــن تابعــوا فعاليــات

العالميــة .وأضــاف الموقــع أن االحتفــال

اإلنترنــت بيانــات تفصيليــة لكافــة مناطــق

االحتفــال التــي نالــت إعجــاب الجميــع.

نــال إعجــاب جميــع مــن حضــره أو تابعــه

الفعاليــات ،ووصفــت الموســم بأنــه فرصــة

وأضافــت الصحيفــة أن الريــاض قدمــت

علــى شاشــات الفضائيــات بســبب وفــرة

ترفيهيــة ال تتكــرر ،مستشــهدة بالحضــور

نفســها بهــذا االحتفــال الكبيــر كواجهــة

عناصــر التميــز .وأضاف الموقــع أن فعاليات

الجماهيــري الضخــم وغيــر المســبوق.

ترفيهيــة وقبلــة ســياحية رئيســية

الموســم تمتــاز بالتنــوع واالختــاف الــذي

وقالــت الصحيفــة إن الجمهــور يتســابق

فــي المنطقــة ،متوقعــة أن يكــون لــه

يدفــع الجميــع لمشــاهدتها ألنهــا تلبــي

علــى الظفــر بالتذاكــر التــي تنفــد منــذ

انعكاســات إيجابيــة علــى الســياحة.

كافــة األذواق.

وقــت مبكــر بســبب اإلقبــال الكبيــر

لوحات مبهرة

التشويق والتعدد

تنوع وثراء

فيــه

أحــدث

نشــر موقــع (روســيا اليــوم) االخبــاري

خصصــت صحيفــة (اليــوم الســابع)

أمــا موقــع  BBCالبريطانــي فقــال فــي

مجموعــة مــن الصــور لحفــل افتتــاح

المصريــة مســاحة واســعة لتغطيــة

تقريــر بعنــوان (موســم الريــاض يعــد

موســم الريــاض  ،2021ووصــف الموقــع

فعاليــات

،2021

بأضخــم حــدث ترفيهــي فــي العالــم)

الحفــل بأنــه كان حدثــا اســتثنائيا نــال

وقالــت إن الحفــل الرئيســي فــاق كافــة

إن الطمــوح الســعودي يتزايــد لتطويــر

إعجــاب الجمهــور لمــا احتــوى عليــه مــن

التوقعــات وحظــي بإقبــال غيــر مســبوق.

صناعــة الترفيــه ،ووصــف الجهــود التــي

فعاليــات غيــر مســبوقة تضمنــت مشــاركة

وأضافــت

الفعاليــات

تبذلهــا الهيئــة العامــة للترفيــه بأنهــا

المغنــي العالمــي بيــت بــول وعــدد كبيــر

امتــازت بالتشــويق والتعــدد الــذي يلبــي

“ضخمــة” .وأضــاف الموقــع أن المتابعــة

مــن االســتعراضيين والمؤديــن الذيــن

كافــة األذواق لجميــع شــرائح المجتمــع

الكبيــرة التــي يحظــى بهــا موســم

قدمــوا لوحــات جماليــة مبهــرة .وأضــاف

وفئاتــه العمريــة .كمــا أشــارت الصحيفــة

الريــاض  2021فاقــت كل التوقعــات ،حيــث

الموقــع أن الجمهــور الكبيــر الــذي تابــع

للمشــاركة الواســعة مــن النجــوم العــرب

نفــدت التذاكــر منــذ وقــت مبكــر ،وأن

الفعاليــات اســتمتع بهــا.

فــي فعاليــات الموســم.

الفعاليــات تمتــاز بالتنــوع والثــراء.
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موســم

الصحيفــة

الريــاض

أن
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أصداء عن الموسم

الرياض على ألسنة العالم
حظــي حفــل افتتــاح موســم الريــاض  2021وفعالياتــه بتغطيــة واســعة
مــن وســائل اإلعــام العالميــة والصحــف الخليجيــة والعربيــة التــي
تبــارت فــي نقــل تفاصيلــه وأفــردت لــه مســاحات واســعة .وقــد اتفقــت
تلــك الوســائل اإلعاميــة علــى أن نجــاح االحتفــال والمســيرة المبهــرة
والفعاليــات المتنوعــة تمثــل عناصــر القــوة الســعودية التــي اجتمعــت
لتقــدم لــزوار الموســم فرصــة ترفيهيــة غيــر مســبوقة ترضــي كافــة
األذواق وترضــي جميــع الــزوار بمختلــف أعمارهــم وتوجهاتهــم.
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مع الضيوف

هنيدي:

الجـــمهور السعــــودي ذواق وبيننا “عشرة قديمة”
كشــف النجــم محمــد هنيــدي
أن (ســالم مربــع) هــي العمــل
المســرحي الوحيــد الــذي يشــارك
بــه فــي موســم الريــاض ،2021
مشــيرا إلــى أن عالقتــه بالجمهــور
الســعودي قديمــة ووصفــه بأنــه
جمهــور متابــع وذواق .ووجــه
هنيــدي فــي حــوار مــع (موســم
الريــاض) شــكره لمعالــي رئيــس
الهيئــة العامــة للترفيــه المستشــار
تركــي آل الشــيخ ،قائــال إنــه يعشــق
النجــاح ،لذلــك يحــرص علــى متابعــة
كافــة التفاصيــل وكان حضــوره
للبروفــات مفاجــأة جميلــة.
هــل زيــارة المستشــار تركــي آل
الشــيخ للبروفــات فاجأتــك وبمــاذا
كنــت تفكــر حينهــا؟

حدثنــا عــن مســرحية ســالم مربــع
وهــل هــذا العــرض األول لهــا؟
وهــل لــك مســرحيات أخــرى فــي
موســم الريــاض؟

أكثر أكلة سعودية تعجبك؟

أحــب الكبســة جــدا ،وهــي مــن األكات
التــي أحبهــا وأحــرص عليهــا كلمــا زرت
المملكــة.

“ســام مربــع” هــي المســرحية الوحيــدة

لــي فــي موســم الريــاض حاليــا وهــي مــن
تأليــف وإخــراج الدكتــور خالــد جــال وهــي
مســرحية جميلــة وإن شــاء هللا تعجــب

هنيــدي :وصــف موســم
الريــاض بأنــه مبهــر ورائــع

الجمهــور الســعودي وتكســر الدنيــا.

كيف شاهدت موسم الرياض؟

جــه
هــل يزعجــك النقــد الــذي يو ّ
لأعمــال التــي تقدمهــا؟

بصراحــة مبهــر ورائــع وفــوق الخيــال ،وإن

النقــد الموضوعــي ال بــد منــه ألنــه مهــم

شــاء هللا كل ســنة يكــون أحســن مــن

للفنــان كــي يطــوّ ر أدواتــه وينمــي

الثانــي وأعلــى.

مواهبــه لذلــك أحتــرم آراء النقــاد الذيــن
يعملــون بمهنيــة .أمــا النقــد الســالب الذي

كيــف هــي عالقتــك بالسوشــال
ميديــا وهــل تتابــع مــا يكتــب فيها؟

ال يهــدف إال للهــدم والتدميــر فأتجاهلــه
وال ألتفــت إليــه.

بالتأكيــد أتفاعــل معهــا ألنهــا أصبحــت
لغــة العصــر والنافــذة التــي يطــل منهــا

هــل يعجبــك مــذاق القهــوة
بصراحــة؟
العربيــة؟

النجــاح وحضــوره كان مفاجــأة جميلــة.

لمــاذا يخــاف محمــد هنيــدي مــن
أفــالم الرعــب؟

بكثــرة مــع التمــر.

الجمهــور الســعودي جمهــور جميــل

ال أتابعهــا كثيــرا.

الزيــارة كانــت متوقعــة مــن أبــو ناصــر هللا
يعطيــه الصحــة ،وهــو يتابــع كل صغيــرة

اإلنســان علــى متابعيــه.

وكبيــرة ومهتــم جــد ًا وهــو رجــل يعشــق

ما رأيك في الجمهور السعودي؟

يعجبنــي مذاقهــا جــــــــدا وأتناولهــــــــــا

ألنهــا مــن اســمها مرعبــة ومخيفــة ،لذلــك

وذواق وحبيــب وعشــرة قديمــة.

موقف كوميدي يضحكك؟

هــل الفنــان محمــد هنيــدي يجيــد
التســويق لنفســه؟

ال أبالــغ إذا قلــت لــك إن كل مواقــف

أســــــعى بقــــــدر اإلمكـــــان إلـــــى

المســرحية مضحكــة ،فالروايــة مكتوبــة

المـــــحافظة علــى النعمــة التـــــــــــــي ربي

بشــكل حلــو ومتفاعليــن معاهــا ألن دمهــا

أعـــــطاني إياها وال شــــــــــك أن

خفيــف.

اإلنسان يـــحاول أن يعرف اآلخريــن
بما لديـــــه.

مــا أصــــعب مشــهد قدمتـــه فـــــي
مسرحـــــية ســالم مربــع؟
مــا فيــش حاجــة صعبــة المســرحية كلهــا

جميلــة وفــن ومفرحــة وروايــة رائعــة.
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أشــادت النجمــة المصريــة أيتــن عامــر
جمهــور ذواق ومتابــع ويتفاعــل مــع

حدثينا عن دورك في مسرحية
(سالم مربع)

أقــدم دور “حفيظــة” فــي المســرحية

وترحيبهــم الكبيــر بنــا وحقيقــة أشــعر

األعمــال الفنيــة ،مشــيرة إلــى أنهــا تشــارك

وهــي فتــاة تقابــل شــابا فــي مشــاجرة

بالســعادة عنــد كل زيــارة للمملكــة ،ســواء

للمــرة الثانيــة فــي موســم الريــاض حيــث

وتقــع فــي حبــه مــن النظــرة األولــى.

للمشــاركة فــي أعمــال أو حتــى فــي

شــاركت فــي الــدورة الماضيــة ،وتقــدم

وعندمــا تقــدم لخطبتهــا يكتشــف أن

الزيــارات الشــخصية ،فالســعودي هــو

هــذه المــرة دور فتــاة تدعــى “حفيظــة”

هنــاك موقفــا شــخصيا بينــه وبيــن والدهــا

شــخص رائــع وكريــم ويعــرف كيــف يرحــب

فــي مســرحية (ســام مربــع) مــع النجــم

الــذي يرفــض أن ينســى ذلــك الموقــف.

بضيوفــه .وأتمنــى دوام المحبــة بيــن

محمــد هنيــدي .كمــا أعربــت عــن إعجابهــا

تحــاول حفيظــة مــن جانبهــا أن توفــق

ا لشــعبين .

بمــا شــاهدته فــي موســم الريــاض الــذي

بيــن الجانبيــن وتتطــور األحــداث ،ال ســيما

وصفتــه بأنــه “فــوق الخيــال”.

مــع دعمهــا للشــاب الــذي أحبتــه .بقيــة

بالجمهــور الســعودي ،ووصفتــه بأنــه

التفاصيــل تشــاهدونها فــي المســرحية

كيف وجدت موسم الرياض 2021؟

(ضاحكــة).

بصراحــة فــوق الخيــال وأكبــر مــن كل

األوصــاف .الموســم الماضــي حضرتــه
الموســم الحالــي متطــور جــدا والفعاليــات

مــا هــو أصعــب مشــاهد األكشــن
التــي قدمتهــا فــي أعمالــك؟

إجمــاال فــإن العمــل علــى المســرح صعــب،

أكثــر .أكثــر مــا أعجبنــي في هذه النســخة

ألنــه عمــل حــي والتعامــل مــع الجمهــور

أن هنــاك فعاليــات للرياضييــن وللكبــار

واالحتــكاك بــه يكــون بشــكل مباشــر ،ال

أيضــا وليــس لألطفــال فقــط .باختصــار كل

توجــد مســاحة للمجاملــة ألن النجــم هــو

شــخص يجــد مــا يحبــه ويســتهويه مــن

الــذي يصنــع التفاعــل وينتــزع ضحــكات

فعاليــات مبهــرة ومشــوقة .وأتمنــى مــن

الجمهــور ،وهــذه مهمــة ليســت ســهلة.

كل قلبــي نجــاح مســرحية (ســام مربــع)

إذا أحــس الممثــل بــأن مــا يقدمــه لــم

حتــى نكــون قــد أســهمنا فعليــا فــي

يعجــب الجمهــور ولــم يحقــق الحــد

إنجــاح هــذا الجهــد الكبيــر والمتميــز.

المطلــوب مــن التفاعــل فــإن ذلــك مــن

وشــاركت فيــه وكان متميــزا لكــن

كلمة أخيرة للجمهور السعودي؟
أشــكر

المتابعيــن

علــى

تفاعلهــم

أيتن عامــر:
شــــكرت
الجمهور
السـعودي
على تفاعله
اإليجابي

أصعــب األحاســيس التــي يشــعر بهــا ألن

ما رأيك في الجمهور السعودي؟

ذلــك يعنــي ببســاطة الفشــل واإلخفــاق.

بصراحــة أدهشــني خــال الموســم

وليتجنــب الممثــل هــذا الموقــف الصعــب

الماضــي ،ألنــه كان متفاعــا ألقصــى

فإنــه يجتهــد جــدا ويســعى بقــدر اإلمــكان

درجــة مــع المســرحية التــي قدمناهــا.

لتطويــر نفســه وتجديــد أدواتــه وتقديــم

هــذا التجــاوب وجدتــه أيضــا خــال

العمــل بشــكل صــادق وعفــوي.

مشــاركتي الســابقة فــي جــدة .التفاعــل
بيــن الجمهــور والنجــوم عامــل أساســي
ويدفعهــم لتقديــم المزيــد وإســعاد

مــا هــو أكثــر مــا لفــت نظــرك فــي
الموســم؟

أكثــر مــا أثــار انتباهــي المجهــود الضخــم

المشــاهدين .حقيقــة نســعد جــدا بهــذا

الــذي يبذلــه رئيــس الهيئــة العامــة

التعامــل عندمــا نجــد أن الجمهــور ينتظرنــا

للترفيــه المستشــار تركــي آل الشــيخ،

بترقــب ويحــرص علــى متابعتنــا والترحيــب

وقــد فوجئــت حقيقــة عندمــا زرت بعــض

بنــا .وحقيقــة فإننــا نحــس كثيــرا بمحبــة

مناطــق الفعاليــات بأننــي أجــده هنــاك

الجمهــور الســعودي لنــا وترحيبــه بنــا

يشــرف بصــورة مســتمرة علــى العمــل

وأتمنــى مــن هللا أن تــدوم المحبــة بيــن

ويتابعــه بنفســه .حقيقــة هــذا عمــل

البلديــن الشــقيقين وأن نكــون دومــا

صعــب أن تشــرف علــى مناســبة بهــذا

ســندا ودعمــا لبعضنــا البعــض.

الحجــم وتقــف شــخصيا علــى أعمــال

يعطــي العامليــن طاقــة إيجابيــة هائلــة

مســرحية وفنيــة وغنائيــة وأوبــرا.
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مع

أيتن عامر:
موسم الريــــاض فـــوق الخيال
وأكبر من الوصف
58

مجلة موسم الرياض

مجلة موسم الرياض

61

مع الضيوف
الضيوف
مع

محمـد ثــــروت:

تفاعل الجمهور يحملنا مسؤولية كبيرة
أشــــــار النجــم المصــري محمــد
ثــروت إلــى ســعادته الكبيــرة
بالمشــاركة فــي مســرحية (ســالم
مربــع) ضمــن فعاليــات موســم
الر يــــــاض  2020مؤكــــــــدا أنــه
يشــعر بالفخــر بالمشــاركة فــي
هــذا المحفــل المتميــز .ووصــف
فعاليــات الموســم بأنهــا فاقــت
حــد الخيــال .كمــا توجــه بالشــكر
للجمــــهــــــور السعــــــــودي علــى
التفاعــل الكبيــر الــذي يبديــه مــع
األعمــال المســرحية ،مشــيرا إلــى
أن ذلــك يرتــب عليهــم مســؤولية
كبيــــــرة ويجعلهــم يبذلـــــــون
قصــــــارى جهدهـــــــم إلســعاده
ورســم البهجــــــــــة علــى وجــوه
ا لحا ضر يــن .

ما رأيك في الجمهور السعودي؟

أحــب الجمهــور الســعودي جــد ًا ألنــه

جمهــور ذواق للفــن المصــري عمومــا
ونحــس فــي عيــون الجمهــور أثنــاء
جلوســهم أنهــم يتشــوقون لســماع أي
كلمــة حتــى يضحكــوا وهــذا يدفعنــا لبذل

أعشـــــــق
المدفـــــــون
والقهــوة
العربيــــــــــة

جهــد أكثــر وتقديــم أقصــى مــا عندنــا
حتــى نســعدهم ونرســم البســمة فــوق
شــفاههم ألنــه جمهــور جميــل جــداً.

هــل لــك مشــاركات أخــرى فــي
موســم الريــاض غيــر مســرحية
“ســالم مربــع”؟

ماهــي األكلــة الســعودية التــي
تعجبــك ؟
أحب “المدفون” جدا وأحرص
على تناولها.

ال ،لألســف لــدي مشــاركة واحــدة فقــط

ضمــن مســرحية “ســام مربــع” فــي

يعــرف عنــك شــغفك بالقهــوة
ا لعر بيــة ؟

موقف حصل لك وال تنساه؟

ال أتوقــف عــن تناولهــا فهــي جميلــة

موســم الريــاض.

منــذ أن تطــأ قدمــاي أرض الســعودية

حــدث لــي موقــف طريــف خــال الموســم

ومتميــزة بالهيــل الــذي أعشــقه ،وحتــى

الماضــي فبينمــا كنــت مــع بعــض

رجوعــي إلــى مصــر فإنــي أداوم علــى

األصدقــاء فجــأة وجــدت نفســي تائهــا وال

شــرب القهــوة العربيــة باســتمرار .وأضــاف

ألنــي أشــارك فيــه للمــرة الثانيــة

أدري أيــن أذهــب ،وقــد تفاعــل كثيــرون

ضاحــكا “حتــى دمــي صــار قهــوة عربيــة”.

وأشــعر بنــوع مــن االنبهــار ألن الموســم

مــع هــذا الموقــف وصورونــي بجواالتهــم

األول كان جميــا لكنــه مختلــف تمامــا

وبثــوا المشــهد علــى ســناب شــات .كان

هــذه المــرة ،ومــع أن شــعار الموســم

موقفــا مضحــكا فــي الحقيقــة.

كيــف وجــدت موســم الر يــاض
2021؟ موســم الريــاض هــذه المــرة
“رهيــب” وأنــا ســعيد جــد ًا بالطبــع

هــذه المــرة (تخيــل أكثــر) إال أن مــا

كلمة أخيرة؟

بصراحــة أنــا ســعيد جــدا لمشــاهدتي

النســخة الثانيــة مــن موســم الريــاض

شــاهدته حقيقــة فاقــت حــد الخيــال
الفعاليــات متطــورة اكثــر وهنالــك

ماهي أعمالك القادمة؟

مــن أعمالــي القادمــة فيلــم اســمه

الكبيــر المتميــز ،ومــن كل قلبــي أتوجــه

إبهــار أكثــر ،وال أعلــم كيــف ســتكون

(عمهــم) ومسلســل (فــرح فرحنــا)

بالتهنئــة لرئيــس الهيئــة العامــة للترفيــه

درجــة التميــز خــال الفتــرة المقبلــة

ســيعرض علــى قنــاة MBCكمــا ســنصور

علــى هــذا التطــور ،وأشــكره علــى حســن

مــع هــذا التطــور الكبيــرـ وال أقــول إال

الجــزء الثالــث مــن (اللعبــة) فــي موســم

االســتقبال والحفــاوة والكــرم األصيــل،

مــا شــاء هللا تبــارك هللا.

الريــاض.

وأتمنــى لكــم دوام التوفيــق والتقــدم.
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قالــت الممثلــة ميرنــا نــور الديــن
إنهــا شــعرت باالنبهــار لــدى زيارتهــا
األولــى للمملكــة ،مشــيرة إلــى
أنهــا ســتقوم بــأول عمــل مســرحي
لهــا فــي مســرحية “ســالم مربــع”،
وتمنــت أن تحقــق النجــاح الــذي
ينــال رضــا المشــاهد الســعودي.
كمــا أبــدت إعجابهــا الشــديد بمــا
رأتــه فــي موســم الريــاض مــن
تنــوع كبيــر فــي الفعاليــات جعلهــا
متشــوقة للتجــول فــي البوليفــارد
الفعاليــات،
علــى
والتعــرف
حســب قولهــا .وكشــفت الممثلــة
المصريــة عــن تشــجيعها لفريــق
الهــالل الســعودي الــذي قالــت
إنهــا تشــجعه بحــرارة وتمنــت لــه
التوفيــق والفــوز بــكأس آســيا ،كمــا
أعربــت عــن شــغفها بمتابعــة فنــان
العــرب محمــد عبــده الــذي قالــت
إنــه يــؤدي أغانيــه بإحســاس عميــق.
مــا شــــــعورك وأنــت تواجهـــــــين
الجمــــــهور السعـــــــودي للمــــــرة
األولــى؟

ما رأيك في الجمهور السعودي؟

ما هو رأيك في موســم الرياض؟

الشــعب الســعودي مشــهور بطيبتــه

نحــن كمصرييــن فخــورون بمــا يحــدث

ومحبتــه لآلخريــن ،وهــو شــعب كريــم

فــي المملكــة مــن تطــورات رهيبــة فــي

ومضيــاف وأشــعر أنــه يتطلــع لمشــاهدة

كل المجــاالت الســعودية ،والفعاليــات

المســرحية واالســتمتاع بهــا .أشــعر بأننــي

التــي تقــام اآلن بالريــاض تشــرف أي

لســت غريبــة عليــه وأتشــوق لمعرفــة

مواطــن عربــي .وبســبب السياســة

ردة فعلــه لمــا يشــاهده علــى خشــبة

الحكيمــة فــإن المملكــة تســير بثبــات

المســرح.

علــى طريــق االزدهــار والتقــدم .موســم
الريــاض بشــكل عــام مبهــر وهــو عمــل

حدثينــا عــن مشــاركتك فــي موســم
الريــاض وهــل لــك مشــاركات أخــرى
غيــر هــذه المســرحية؟

جبــار تقــف وراءه قيــادة ملهمــة
وســواعد مبدعــة .ومــن داخــل قلبــي
أتمنــى لكــم دوام التقــدم والتطــور

هــذه أول تجربــة لــي علــى خشــبة

والموســم بشــكل عــام مشــرف ويرفــع

المســرح ،وســعيدة بــأن تكــون تجربتــي

الــرأس .أتمنــى بفــارغ الصبــر أن أتمشــى

المســرحية األولــى فــي الســعودية

فــي البوليفــارد وأســتمتع بجمــال

وأشــعر بحمــاس شــديد للمشــاركة فــي

الموســم وفعالياتــه المتنوعــة.

مســرحية “ســام مربــع”.

مــا هــو أصعــب المشــاهد التــي
قدمتهــا فــي المســرحية؟

مــن الفنـــــان الســـــــعودي الــذي
يطر بــك ؟

أكثــر فنــان يطربنــي هــو فنــان العــرب

ال توجــد مواقــف صعبــة فــي المســرحية،

محمــد عبــده ،ألنــه يــؤدي أعمالــه

فهــي عمــل فكاهــي يهــدف النتــزاع

بإحســاس كبيــر.

الضحــكات مــن الجمهــور ونشــر الســعادة
فــي أوســاطهم.

من تتوقعين يفوز بكأس آســيا؟

األوصــاف .الموســم الماضــي حضرتــه

هــل هنــاك مســاحة لالرتجــال فــي
بعــض مشــاهد مســرحية “ســالم
مربــع”؟

اشــجع الهــال الســعودي وبدعــي لــه

بصراحــة فــوق الخيــال وأكبــر مــن كل
وشــــــاركت فيهـــــ وكان متميــزا لكــن
الموســم

الحالــي

متطــور

جــدا

اتوقــع يفــوز الهــال الســعودي وأنــا
يفــوز.

والفعاليــات أكثــر .أكثــر مــا أعجبنــي

نعــم ،عندمــا يســتدعي األمــر ،ولكــن ذلــك

فــي هــذه النســخة أن هنــاك فعاليــات

يتــم بعــد االتفــاق مــع المخــرج األســتاذ

للرياضييــن وللكبــار أيضــا وليــس لألطفــال

خالــد جــال ومــع األســتاذ هنيــدي.

فقــط .باختصــار كل شــخص يجــد مــا

عندمــا يحــس الممثــل بأنــه يمكــن أن

كيــف وجــــــدت الريـــــــــاض فــي
زيارتــك األولــى وهــل هــي كمــا
تصو ر تهــا ؟

المملكــة بشــكل عــام تســير فــي تطــور

يحبــه ويســتهويه مــن فعاليــات مبهــرة

يرتجــل قليــا فــي بعــض األحيــان فإنــه

وازدهــار ،ومتحمســة جــدا للتجــول فــي

ومشــوقة .وأتمنــى مــن كل قلبــي نجــاح

يجلــس مــع المخــرج وفريــق العمــل

أحيــاء الريــاض للتعــرف علــى معالمهــا

مســرحية (ســام مربــع) حتــى نكــون قــد

ويجــري النقــاش حــول ذلــك .لكــن بشــكل

ومبانيهــا الجميلــة .مــع أنهــا زيارتــي

أســهمنا فعليــا فــي إنجــاح هــذا الجهــد

عــام ال نفعــل ذلــك إال بعــد الرجــوع لهــم

األولــى للســعودية لذلــك أنــا مبهــورة

الكبيــر والمتميــز.

وموافقتهــم.

جــدا بجمالهــا.
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مع الضيوف
الضيوف
مع
العويلي :العمل متعب أكثر مع الممثلين المبتدئين
أشــادت مصممــة األزيــاء فــي
مســرحية “ســالم مربــع” ،رفــاء
العويلــي ،بأجــواء العمــل فــي
موســم الريــاض  ،2021مبديــة
إعجابهــا الشــديد بمــا شــاهدته مــن
فعاليــات متنوعــة وحافلــة تمنــح
البهجــة للــزوار .وكشــفت أن العمــل
فــي مجــال تصميــم األزيــاء الفنيــة
كان حلمــا الزمهــا منــذ الصغــر حتــى
حققتــه بدخــول المعهــد العالــي
للســينما ،وشــاركت بعــد ذلــك فــي
تصميــم أزيــاء العديــد مــن األعمــال
المشــهورة.
هــل اعتمــدت علــى الموهبــة فقــط
ِ
صقلتهــا بالدراســة؟
أم أنــك

عــدة مــرات ألداء العمــرة والحــج .لكنهــا

خامــات معينــة ،مثــل الحريــر .أمــا إذا كانــت

المــرة األولــى التــي أحضــر فيهــا للعمــل.

الشــخصية متوســطة الحــال أو فقيــرة فــإن

بصراحــة الموســم رائــع بــكل مــا تحملــه

الخامــات تكــون عاديــة كالقطــن مثــا.

الكلمــة مــن معنــى وهنــاك جهــد

لذلــك ال توجــد خامــة محــددة تصلــح لــكل

كبيــر ياحظــه الجميــع إلســعاد الــزوار

الشــخصيات.

وإشــعارهم بالبهجــة .أتمنــى مــن قلبــي
للســعودية كل تقــدم وازدهــار وتطــور.

مــا هــو المصــدر الــذي تســتمدين
منــه إلهامــك لتصشــممي أزيــاءك؟

مــن هــو الفنــان أو الممثــل الــذي
تشــعرين بالتعــب فــي تصميــم
أز يائــه؟

الفنانــون الصغــار الذيــن دخلــوا عالــم

عندمــا نبــدأ أي عمــل فــإن العمــل الدرامــي

التمثيــل منــذ وقــت قريــب هــم الذيــن

هــو الــذي يفــرض نــوع األزيــاء وطبيعتهــا.

يشــعرون المصمــم بالتعــب .أمــا الممثلــون

مــن خــال الســيناريو وتطــور األحــداث

أصحــاب الخبــرة فــإن التعامــل معهــم

تتضــح الصــورة .لذلــك فــإن الســيناريو

يكــون ســها.

ألي عمــل فنــي هــو الملهــم لشــخصيات
العمــل وأبعادهــا الدراميــة ونــوع المابــس

مــا هــي آخــر أعمالــك وهــل لديــك
أعمــال جديــدة؟

أزيــاء وأعمــل فــي الســينما منــذ ســنين

هــل دراســتك هــي أولــى محطــات
اهتمامــك بالتصميــم؟ أم بــدأت
االلتفــات لموهبتــك مــن الصغــر؟

الســينما هــو “حــرب أطاليــا” و”العنكبــوت”

منــذ صغــري كنــت أعشــق اختيــار األلــوان

نالــت شــهرة واســعة وأحبهــا الجمهــور.

مــا هــو المصــدر الــذي تســتمدين
منــه إلهامــك لتصشــممي أزيــاءك؟

والتنســيق والرســم والتصميــم .هــذه

علــى مــاذا اعتمــدت فــي تصميــم أزيــاء

الهوايــة بــدأت عنــدي منــذ الصغــر ،وظللــت

الممثليــن فــي مســرحية “ســام مربــع”؟

عندمــا نبــدأ أي عمــل فــإن العمــل الدرامــي

أحلــم بالعمــل فــي هــذا المجــال حتــى

اعتمــدت بشــكل رئيســي علــى الســيناريو،

هــو الــذي يفــرض نــوع األزيــاء وطبيعتهــا.

التحقــت بالمعهــد العالــي للســينما

كمــا جلســت عــدة مــرات مــع المخــرج ومــع

مــن خــال الســيناريو وتطــور األحــداث

وحققــت حلمــي.

الفنانيــن وقمــت بعمــل تصاميــم مناســبة

تتضــح الصــورة .لذلــك فــإن الســيناريو

كمصممــة أزيــاء ،كيــف تختاريــن خامــات

للعمــل .كمــا اعتمــدت أيضــا على إحســاس

ألي عمــل فنــي هــو الملهــم لشــخصيات

تصاميمــك؟ ومــا هــي الخامــة التــي

الفنانيــن وعلــى مصمــم الديكــور.

العمــل وأبعادهــا الدراميــة ونــوع المابــس

تفضليــن اســتخدامها معظــم الوقــت؟

الموجــودة.

هــذا يعتمــد كمــا ذكــرت علــى نــوع
تريــد الشــخصية أن توصلــه للمشــاهد.

هــل لــك مشــاركات أخــرى فــي
الموســم غيــر مســرحية؟

فــي الوقــت الحالــي ال يوجــد إال “ســام

بصراحــة شــعرت باالنبهــار مــن موســم

إذا كانــت الشــخصية تتمتــع بالثــراء مثــا

مربــع” وأتمنــى أن تتــاح لــي الفرصــة

الريــاض ،وقــد ســبق لــي زيــارة الســعودية

فالخامــات المســتخدمة في األزيــاء تكون

مســتقبا للمزيــد مــن المشــاركات.

صقلتهــا بالدراســة ،فأنــا خريجــة المعهــد

الموجــودة.

العالــي للســينما ،قســم ديكــور وتصميــم
طويلــة وقدمــت أعمــاال دراميــة وبدأنــا في
المســرح.

أخــر عمــل قمــت بتصميــم أزيائــه فــي

الشــخصية ومســتواها االجتماعــي ومــا

كيف وجدت موسم الرياض؟

وحاليــا أعمــل فــي مســرحية “ســام
مربــع” ،وقــد شــاركت فــي أعمــال كثيــرة

حققت حلمهـا بدخـول المعهد العالي للسينما
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وصفــت فنانــة األوركســترا المصريــة
مــي فــاروق الجمهــور الســعودي
بأنــه “أحلى جمهــور بالدنيــا” مضيفة
فــي حــوار مــع مجلــة الموســم أجرته
معهــا خــالل مشــاركتها األولــى
فــي حفــالت موســم الريــاض أن
تفاعــل النــاس معهــا فــي حفالتهــا
يشــعرها بالســعادة..
إلى تفاصيل الحوار :
الفنانــة مــي فــاروق هــل هــذه أول
مشــاركة لــك فــي موســم الريــاض
فــي نســخته الثانيــة؟

مـــــا أصعـــــب لحظــــــة علـــــــى مــي
فــاروق؟

هــي لحظــة الصعــود علــى خشــبة

كثيــر ولكــن أغنيــة ألــف ليلــة وليلــة دائمــا

المســرح ،بتكــون لحظــة صعبــة ومتوتــرة

ارددهــا مــع نفســي.

وفيهــا قلــق ولمــا اطلــع أمــام الجمهــور و
أتفاعــل معهــم أرتــاح.

مارأيك بالجمهور السعودي؟

لمــاذا يتفاعــل الجمهــور الســعودي
مــع مــي فــاروق؟

هــذه نعمــة كبيــرة مــن ربــي حــب النــاس
وتفاعلهــم ومبســوطة فــي تفاعلهــم
معــي.

كيف شاهدت موسم الرياض ؟

وراق
حــدث عظيــم ومهــم وفخــم
ٍ
وحقيقــي أنــا مصريــة ولكــن ســعيدة

مــن الشــــــــاعر السعــــــودي الذــــي
تتمنيــن أن تغنــي لــه؟

األمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد.

الجمهــور الســعودي أحلى جمهــور بالدنيا
مــن أجمــل الســمعية اللــي شــفتهم فــي
حياتــي وأرقــى الســمعية وخــاص صــرت
اشــوف نفســي بيــن أهلــي وناســي وأنــا

طالعــه اغنــي وانتظــر مقابلتهــم.

هــذه أول مشــاركة لــي فــي موســم
الريــاض وســعيدة فيهــا.

أغنيــة ترددينهــا بينــك وبيــن نفســك
دائمــا؟

مــــن يعــــجبـــــك مــــن الفـنانيـــــن
السعوديين؟

أنــا معجبــة فــي الفنانيــن الســعوديين
الكبــار مثــل محمــد عبــده وطــال المــداح
وغيرهــم.

ِ
قدمتهــا
ماهــي الهديــة التــي
للجمهــور الســعودي فــي حفــل
االوركســترا؟

قالـــت إن
مشـــاركتها
هــــي األولـــى
فـــي
موســــــم
الريــــــــاض

مــن كثــر حماســهم وحبهــم لــي

قدمــت لهــم أغنيــة خليجيــة.

فــي اللــي يحصــل بالريــاض فــي الفتــرة
األخيــرة وفرحانــة أنــي جــزء مــن الموســم
اليــوم فــي االفتتــاح؟

هــل مــي فــاروق تزعــل مــن
النقــد الــذي يوجــه لأعمــال
التــي تقدمهــا؟
“ال مــا أزعــل مــن النقــد ،وعلــى

مــا أعتقــد مــا فيــه أحــد النــاس
اجتمعــت عليــه خالــص .وممكــن
أعجــب أحــد وممكــن مــا أعجــب
أحــد”.
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العمــاء ودعمهــم ســتقودهم حتمــا إلــى التطــور نحــو األفضــل.

عاشــق العطــور ســجل اســمه ضمــن مرتــادي النجــاح ،فأصبــح مــن

فيصــل بــن حثليــن الــذي صمــم أكثــر مــن  50عطــرا خاصــا أبــاح

المحظوظيــن وهــو يعمــل فــي المجــال الــذي أحبــه ،مثلمــا أصبــح

للمجلــة بــأن أحــب العطــور لــه وأقربهــا لنفســه هــو عطــر Love musk

مــن الذيــن ينعمــون بالعطــور فــي كل جوانــب الحيــاة صناعــة لهــا

مــن مجمــوع . NP

وتمتعــا بهــا.

مجلة موسم الرياض
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لغة العطر  ..همس القلوب
فيصل بن حثلين قصة عا َلم
يفوح باألريج
حيــن يمــأل أريــج العطــر المــكان ..

وخرجــت مــن الشــراكة فــي عــام 2019

تســتجيب األعنــاق لتلــك اللغة الهامســة

لتأســيس البرانــد الخــاص بــي ،ثــم كان

 ..لغــة العطــر  ..التي تخاطب اإلحســاس

لنــا شــرف المشــاركة فــي النســخة

الداخلــي ،فتفعــل فيــه األفاعيــل

األولــى مــن ونتروندرالنــد مــن خــال

المكتنــزة بالجمــال .لذلــك يكــون صاحــب

إحــدى البرانــدات التابعــة لنــا وهــي

الحــظ ذلــك الــذي يحظــى بعطــر خــاص

نوتــس بيرفيــوم  . NPوكانــت هــذه

ينســجم مــع إحساســه ،وينقــل معالــم

أولــى خطــوات انطاقتنــا الفعليــة

مــن شــخصيته وذوقــه وأناقــة دواخلــه

للبرانــد بمجموعــة تتكــون مــن  8عطــور

إلــى اآلخريــن.

ومعطريــن وفواحتيــن”.

القصــة ليســت مختزلــة فقــط فــي

قصــة النجــاح تواصلــت ولــم تســتكن

مســتعملي العطــر ،فهنــاك نجــاح كبيــر

لصعوبــات البدايــات ،خصوصــا تلــك

آخــر يقــف وراءه صانــع ذلــك العطــر ،فهو

المتعلقــة بظــروف جائحــة كورونــا،

الــذي صممــه بــكل إحســاس الفنــان،

فخــال عاميــن نمــت المجموعــة

فصــار مــن الذيــن يضيفــون لحياتنــا ألقهــا

العطريــة لتصبــح  20عطــرا و  11معطــرا

ورونقهــا.

منزليــا و  10فواحــات منزليــة.

فيصــل بــن نايــف بــن حثليــن هــو نمــوذج

يشــير فيصــل إلــى الطريقــة التــي

لذلــك الفنــان المثابــر الــذي بــدأ يضــع

أوصلتــه للمشــاركة فــي ونتروندرالنــد

خطواتــه بثقــة فــي ســلم النجــاح ،فهــو

بأنــه قــام بالتقديــم مــن خــال منصــة

أحــد مصممــي العطــور الذيــن بــدأوا

مطلــوب ،والتواصــل مــع شــركة صلــه.

المشــوار بأرقــام إنتاجيــة متواضعــة

ويتذكــر صعوبــات التســويق التــي

لكنهــا واثقــة بقدرتهــا علــى التطــور

جابهتــه فــي فتــرة ســابقة حامــدا هللا

والنمــاء.

علــى تغلبــه علــى كل المصاعــب بالصبــر

كان العــام  2014هــو البدايــة لترجمــة

والمثابــرة ومؤكــدا علــى طموحــه

العشــق لهــذا المجــال فــي وجــدان ابــن

باالرتقــاء لمســتويات أعلــى والوصــول

حثليــن .وتطــور العشــق فــي ســبتمبر

إلــى تكويــن مكتبــة عطريــة أكبــر

 2019بعــد بدئــه فــي تأســيس بوتيــك

وأجمــل.

. Perfumehall

وعــن مــدى رضــا الــزوار بعطــورات هــول

يقــول فيصــل بــن حثليــن لـــ (مجلــة

عــال
يقــول فيصــل  “ :الحمــد للــه الرضــا
ٍ
جــدا وخصوصــا أننــا متميــزون بمنتجــات

برانــد ســابق معــروف حاليــا منــذ ،2015

المنــزل” مؤكــدا ثقتــه بــأن نصائــح

الموســم) “ :ســبق أن قمــت بتأســيس

68

مجلة موسم الرياض

مجلة موسم الرياض

“شــبيهة” ،وكل هــذه األنــواع يتــم التأكد منها

حضــوره فــي اهتمــام الرشــود وفريقــه

مــن خــال الفحــص الدقيــق فــي المختبــر علــى

التســويقي والفنــي ،حيــث يقــف المعــدن

أيــدي الفنييــن المهــرة المتخصصيــن فــي هــذا

ضمــن كثيــر مــن المعــادن الثمينــة كالباتيــن

المجــال.

والروديــوم وغيرهمــا ،لكــن الذهــب يمتــاز

“هنــاك أيضــا شــبيه المــاس” يقــول الرشــود،

بارتفــاع اإلقبــال عليــه لجمالــه األخــاذ وأســعاره

مضيفــا “ :هــذا يشــبه المــاس شــكا ،لكنــه

الغاليــة التــي تجعلــه وســيلة أخرى من وســائل

ليــس حقيقيــا ،ومثالــه الزيركــون والموزانايــت

االدخــار المالــي .واألنظمــة فــي المملكــة

والزجــاج وغيرهــا”.

ال تســمح ،بحســب الرشــود ،بتــداول الذهــب

وفــي معادلــة تناقــض مــا عرفنــاه مــن

أقــل مــن عيــار  ،18ولذلــك فهــم يحرصــون علــى

المعــادالت الرياضيــة ،تســهم المعالجــات التــي

تحديــد العيــار مــن خــال األجهــزة المتوفــرة

يجريهــا بعــض أصحــاب الحرفــة فــي األلماســة

لديهــم والمتخصصــة فــي أداء هــذا العمــل.

فــي رفــع جودتهــا ،لكــن المفارقــة أن هــذه

الرشــود كان ســعيدا وهــو يقول إنهــم يعملون

الجــودة تكــون حســما علــى قيمتهــا !

مــع عــدد مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة

واألمــر يبــدو أنــه يحتــاج للكثيــر مــن الخبــرة

ويســعون قــدر االســتطاعة بتســجيل الحضــور

والمعرفــة فــي اقتنــاء األلمــاس ،لكــن الرشــود

فــي كل مــكان يمكــن أن يخــدم الراغبيــن فــي

يطمئــن عمــاءه بأنهــم يحرصــون علــى

اإلقبــال علــى هــذا المجــال .كمــا أنه كشــف عن

إصــدار تقاريــر عــن قطــع األلمــاس وتفاصيلهــا

تقديمهــم لــدورات تدريبيــة متخصصــة فــي

تشــمل تحديــد تاريــخ التقريــر ورقمــه ،والعيــار

األحجــار ،وهــي دورات مرخصــة مــن مؤسســة

ونــوع المعــدن ولونــه ،ومــن ثــم إضافــة صــورة

التدريــب المهنــي والتقنــي ،وأن ســعيهم

للقطعــة لتحفــظ حــق المتــداول لهــا عنــد

مســتمر فــي تطويــر الــدورات لتشــمل كل

الشــراء أو عنــد البيــع .كمــا أنهــم يوفــرون خدمة

التجــار والمهتميــن بالمجــال ،حيــث إن هــذه

فحــص المجوهــرات وخدمــة التأكــد مــن العيــار

الــدورات تؤهلهــم الســتخراج الرخصــة المهنيــة

للمعــادن النفيســة وتحديــد أنواعهــا.

مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة

أمــا الذهــب وعالمــه الســاحر فهــو يســجل

االجتماعيــة.
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عالم مليء باألسرار
األلماس والمجوهرات ..
مزيج الجمال والغموض
والمتعة البصرية
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لــو تــرك األمــر لتقديراتــي الشــخصية ألخذتنــي

بالقيــراط .غيــر أن األمــر ال يقتصــر علــى ذلــك،

الحيــرة فــي معرفــة المجوهــرات األصليــة مــن

فهنــاك أيضــا عمــل يؤديــه الخبــراء وهــو تحديــد

المجوهــرات الصناعيــة .فاألحجــار النفيســة عالم

المعالجــات التــي طــرأت علــى الماســة.

مــن الجمــال والغمــوض ال يجيــد فــك أســراره إال

الغريــب أن األلمــاس الطبيعــي والصناعــي

ذوو الخبــرة والدرايــة .لكــن الصدفــة الجميلــة

يحمــان نفــس التركيــب الكيميائــي ،لكــن

جعلتنــي أتوقــف باألمــس عنــد معــرض األحجــار

األلمــاس الطبيعــي يتكــون بقــدرة هللا فــي

خــال جولــة لــي فــي مرافــق موســم الريــاض،

باطــن األرض بينمــا الصناعــي (الــذي يســمى

فوجدتنــي أمــام فرصــة ثمينــة ألمــارس بعــض

أيضــا المســتزرع) يتكــون فــي المختبــرات،

الغــوص فــي هــذا العالــم ،واكتســاب معرفــة

ويصعــب علــى غيــر الخبــراء التفريــق بيــن

يفتقدهــا الكثيــرون عــن هــذه النفائــس التــي

النوعيــن ،والفــرق فــي الســعر واســع جــدا

يدفــع النــاس لهــا مــن مالهــم بــكل ســخاء.

لصالــح األلمــاس الطبيعــي ،ولذلــك ،يقــول

“بالفحــص نتأكــد مــن جــودة األلمــاس وأنواعــه

الرشــود ،يتــم فحــص األلمــاس باالســتفادة مــن

ومعاييــره األربعــة”  ..هــذا مــا يقولــه األســتاذ

إمكانياتهــم المتوفــرة فــي المختبــرات لتحديد

عبــدهللا الرشــود ،مديــر التســويق والمبيعــات،

أنواعهــا ،ومــن ثــم تحديــد المعاييــر األربعــة

كاشــفا بــأن المعاييــر األربعــة التــي ذكرهــا

التــي ســبق ذكرهــا ،علمــا بــأن هنــاك ،أيضــا،

تتمثــل فــي اللــون ،النقــاط ،القطــع ،والــوزن

أنواعــا مــن األحجــار الملونــة مقلــدة ،وأخــرى

مجلة موسم الرياض

قادهــم عشــقهم لتنــاول القهــوة

المؤسســات الســعودية تعرضنــا

إلــى أن تصبــح المشــروع الــذي

لكثيــر مــن الصعوبــات خــال الفتــرة

يعملــون عليــه ،فبعــد أن اعتــاد

الماضيــة بســبب انتشــار جائحــة

جميــع أفــراد عائلــة محمــد بــن عبــد

كورونــا ومــا اســتلزمته االحتــرازات

العزيــز العجــان تنــاول القهــوة عــدة

الوقائيــة مــن تقليــل خــروج النــاس

مــرات فــي اليــوم ،بــدأت العائلــة

للشــارع ،لكــن بالتصميــم واإلرادة

ا لتفكيــر

وقــوة العزيمــة اســتطعنا التغلــب

بافتتــاح مقهــى خــاص يكــون

عليهــا” .وباإلضافــة إلــى القهــوة

مشــروعا تجاريــا لهــم ،وبالفعــل

يقــدم المحــل أنواعــا عــدة مــن

تحقــق حلمهــم وتــم افتتــاح

المشــروبات الســاخنة والبــاردة التــي

المحــل الــذي أطلقــوا عليــه (ترنــك

يصــل عددهــا إلــى  20صنفــا،

كو فــي ) .

وكذلــك مجموعــة مــن الحلويــات

تقــول مديــرة المقهــى أفــراح صالــح

المتميــزة.

العجــان )التــي إلتقتهــا المجلــة

تختــم العجــان حديثهــا بالقــول

فــي منطقــة ونتروندرالنــد( إنهــم

إنهــم كانــوا شــديدي الحــرص علــى

اختــاروا مفــردة “ترنــك” لتكــون

المشــاركة فــي موســم الريــاض

عنوانــا للمحــل ألنهــا

ألنــه يفتــح أبــواب النجــاح أمــام

تعنــي “الجــذع” وهــو مــا يشــير إلــى

رواد األعمــال الســعوديين ،حســب

القــوة والصابــة ،مؤكــدة أن داللــة

تأكيدهــا ،وتشــير إلــى أنهــم

االســم تكمــن فــي صابــة أفــراد

يريــدون زيــادة

عائلتهــا وتصميمهــم علــى تحقيــق

االنتشــار وســط العمــاء ،وهــذا مــا

النجــاح المطلــوب ،مهمــا واجهتهــم

ســيتحقق

مــن صعوبــات وتحديــات .وتشــير

لهــم بــإذن هللا بســبب األعــداد

إلــى أنهــا تديــر المحــل بنفســها

الضخمــة مــن الــرواد التــي تــزور

ويســاعدها

مناطــق الفعاليــات فــي موســم

ابناهــا عجــان ومحمــد بــن عبدالعزيــز

الريــاض ، 2021مقدمــة شــكرها

العجــان

إلدارة الموســم علــى مــا تبذلــه

اللــذان يتوليــان كافــة األعمــال ،بمــا

مــن جهــود إلنجــاح رواد األعمــال

فيهــا اإلشــراف والتســويق وتحضيــر

ومســاعدة الشــباب

القهــوة

للعمــاء

فــي

بعــض

الســعودي فــي الحصــول علــى

األحيــان ،مؤكــدة أنهــم يعملــون

فــرص عمــل متميــزة.

كفريــق واحــد يســوده االنســجام

ورغــم مــرور أقــل مــن عاميــن فقــط

والتفاهــم.

علــى عمــر المحــل ،إال أن اإلدارة

وأنهــم يحرصــون علــى اســتخدام

تحــرص علــى اإلســهام فــي العمــل

أجــود حبــوب القهــوة ويختارونهــا

االجتماعــي

حيــث

بأنفســهم لكســب ثقــة العمــاء،

حصلــت علــى شــهاده تقديــر مــن

وهــو مــا أدى إلــى تزايــد عددهــم

الجمعيــة الســعودية لمكافحــه

وللــه الحمــد.

الســرطان ،وشــاركت كذلــك فــي

مشــاهدات

مــن

والخيــري،

الموســم

مبــادرة اســمعني للصــم ،وتوفيــر

وتسترســل قائلــة “المحــل الــذي

قائمــة طعــام خاصــة للصــم بلغــة

افتتحنــاه أوائــل العــام الماضــي

اإلشــارة.

يقــع فــي حــي النخيــل الغربــي،
بالقــرب مــن جامعــة الملــك ســعود،
و كســا ئر

مجلة موسم الرياض
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مشاهدات من الموسم

“ترنك كوفي” في “ونتر وندرالند”
يوفر قائمة طعام بلغة اإلشارة
72

مجلة موسم الرياض

لــم تنــس أن تأخــذ الكاميــرات لتســجل
هــذه اللحظــات الخالــدة ،وإن كانــت لــن
تنســى مــن الذاكــرة ولــن تفــارق الخيــال.

لــم يحــل اختــالف اللغــة وتبايــن العــادات
دون اســتمتاعهم بفعاليــات الموســم،
فلإلبــداع لغــة مشــتركة وتعابيــر الوجــوه
تغنــي عــن الحاجــة للتعليــق.

مجلة موسم الرياض
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العالم يتحدث ترفيه

ضحــكات نابعــة مــن القلــوب ،وبهجــة تغمــر
الوجــوه ،وأجــواء أســرية تعطــر أجــواء المــكان
لتكــون الســعادة هــي العنــوان األبــرز.

بــكل لغــات الدنيــا :شــكرا موســم الريــاض
وشــكرا لمــن ســهروا الليالــي الطــوال
ليمنحونــا لحظــات ال تنســى.
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مجلة موسم الرياض

مفــردات الجمــال وتفاصيــل األناقــة
المنتشــرة فــي كافــة أرجــاء الموســم
تجتــذب حــواء مــن جميــع أنحــاء الدنيــا
لتضــع بصماتهــا.

مــن قــال إن الترفيــه للعائــالت واألطفــال
فقــط؟ حتــى الشــباب لهــم فــي موســم
الريــاض نصيــب ومكانهــم محفــوظ!!

مجلة موسم الرياض
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العالم يتحدث ترفيه

ابتســامات صافيــة ووجــوه عامــرة بالبشــر
بعــد أوقــات ســعيدة أراحــت النفــس والروح
مــن عنــاء الحيــاة وزحمــة مشــغولياتها.

هنا يا صديقي نسطر أروع لحظات العمر
لتبقى خالدة وشاهدة على ما رأيناه من
فعاليات أوصلتنا حد االنبهار والدهشة.
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منطقة البوليفارد

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد
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منطقة البوليفارد
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد

80

مجلة موسم الرياض

منطقة البوليفارد

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد
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منطقة رياض سفاري

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة رياض سفاري
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منطقة رياض سفاري

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة رياض سفاري
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منطقة ونتر وندالند

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد

88

مجلة موسم الرياض

منطقة البوليفارد

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد
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منطقة المربع
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TOP SHOTS

منطقة المربع
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منطقة ونتر وندالند

مجلة موسم الرياض

95

TOP SHOTS

منطقة البوليفارد
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منطقة البوليفارد

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة قرية زمان
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منطقة البوليفارد
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TOP SHOTS

منطقة البوليفارد
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منطقة البوليفارد
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TOP SHOTS

منطقة ونتر وندالند
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منطقة كومبات فيلد

مجلة موسم الرياض
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TOP SHOTS

منطقة كومبات فيلد
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زيارات رئيس الهيئة العامة للترفيه

104

مجلة موسم الرياض

مجلة موسم الرياض

107

زيارات رئيس الهيئة العامة للترفيه
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زيارات رئيس الهيئة العامة للترفيه
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إلــى تشــغيل أعــداد كبيــرة مــن االيــدي

تنزيــا لمخرجــات رؤيــة المملكــة 2030

الحركــة الســياحية فــي منطقــة الريــاض

العاملــة ،إضافــة إلــى تحفيــز قطاعــات

التــي نــادت بترشــيد الصــرف والوصــول

بشــكل عــام ،وأدى إلــى زيــادة فــي

التركيــب

إلــى كفــاءة اإلنفــاق ،ومحاربــة كافــة

حجــوزات الفنــادق والغــرف المفروشــة

والترحيــل

التصرفــات التــي تــؤدي إلــى الهــدر

التييتوقــع أن يتزايــد الطلــب عليهــا بصــورة

والنقــل .وعمــدت الهيئــة العامــة للترفيــه

المالــي الــذي ينتــج عنــه تبديــد مــوارد

أكبــر خــال الفتــرة المقبلــة ،ال ســيما بعــد

المســؤولة عــن موســم الريــاض 2021

كان يمكــن توجيههــا إلنعــاش قطاعــات

بــدء إجــازة منتصــف العــام الدراســي فــي

إلــى بنــاء مؤسســات دائمــة الســتغالها

اقتصاديــة أخــرى.

العديــد مــن دول المنطقــة.

خــال الســنوات المقبلــة للموســم ،وذلــك

كذلــك أســهم الموســم فــي إنعــاش

أخــرى

مرتبطــة

مجلة موسم الرياض

بأعمــال

111

الحراك االقتصادي

اســتوعب  6آالف من األيـــدي العاملـة
السعودية حراك اقتصادي واسع يحققه
موسم الرياض 2021

تتعــدد المكاســب المترتبــة علــى موســم

ســوق اإلنشــاءات والبنــاء .ولتوفيــر

والســعوديات .وفيمــا يتعلــق بالمــواد

الريــاض  ، 2021وال تقتصــر علــى الجانــب

مرافــق خاصــة بالموســم تتــم االســتفادة

المســتخدمة فــي تلــك اإلنشــاءات فقــد

الترفيهــي فقــط ،بــل إن هنــاك مكاســب

منهــا فــي الــدورات القادمــة ،فقــد تــم

تــم اســتخدام  74.7ألــف طــن حديــد و

اقتصاديــة أخــرى نتجــت عنــه بســبب

بنــاء العديــد

 231.8ألــف م  3مــن الخرســانة و 1759

التجهيــزات التــي اســتلزمها ،وتجلــى

مــن المنشــآت التــي شــارك فيهــا أكثــر

مــن المعــدات و  982كلــم مــن الكيابــل.

ذلــك

مــن  952مصنعــا ،و  722مقــاوال و 1238

كمــا تــم توفيــر  56بــرج اتصــاالت لتعزيــز

فــي الحــراك االقتصــادي الكبيــر فــي

مهندســا ،فيمــا بلــغ عــدد القــوى العاملــة

مناطــق الفعاليــات.

األســواق خــال الفتــرة الماضيــة وإنعــاش

 6آالف معظمهــم مــن الســعوديين

هــذه الحركــة االقتصاديــة النشــطة أدت

110

مجلة موسم الرياض

الدبيان
إيمان
ّ

بــكل صــورة ومنظــر ،كنــا نتمنــى الســلطنة

الترفيــه الــذي هــو الترويــح عــن
النفــس أصبــح اليــوم ليــس فقــط
ترويحــا نفســيا ،وذهنيــا ،بــل هــو
ضــرورة اجتماعيــة ،واقتصاديــة،
ودعامــة للمــوارد البشــرية منــذ
أعلــن ولــي العهــد األميــر محمــد
بــن ســلمان -حفظــه هللا -عــن رؤيــة
المملكــة  2030ومــا تضمنتــه مــن
برامــج متنوعــة مــن ضمنهــا :برنامــج
جــودة الحيــاة الــذي يعنــى بتحســين
جــودة حيــاة الفــرد واألســرة مــن
خــالل تهيئــة البيئــة الالزمــة لدعــم
واســتحداث خيــارات جديــدة ُتعــ ّزز
مشــاركة المواطــن والمقيــم والزائــر
فــي األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة
والرياضيــة والســياحية.

وأصبحــوا واقعــا ،كنــا نحلــم بمســرحية عربيــة

كل هــذا وأكثــر تحقــق مــن خــال دعــم ولــي

مــع مطربينــا المفضليــن حضــورا فا ِ
ــروا
ُحض ُ
أو عالميــة ففُ تحت المســارح و صــارت َمعلَما،

كنــا نرغــب بمشــاهدة (الســيرك) أمامنــا

وأمســى اليــوم حقيقــة تداعــب خيالنــا ،كنــا،
وكنــا ،وصرنــا بفضــل هللا ثــم بفضــل ســيدي
ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان نحتــار
فــي أي نمــط ترفيهــي ســنمضي يومنــا،
ومــع أي فــن مســائي ســنقضي ســهرتنا.
صناعــة الترفيــه ليســت عمليــة ســهلة ،وال
مهمــة يســيرة؛ بــل هــي صناعــة معقــدة
ولهــا اســتراتيجيات ُمحكمــة منــذ التخطيــط،

واإلعــداد ،والهيكلــة ،إلى التنفيذ و التطبيق
لألهــداف واألنشــطة ،فتقــاس المخرجــات،
وتحســب العوائــد و تــدرس المدخــات؛
لــذا ارتبــط مــع الترفيــه كل قطاعــات
الدولـــــــة األمنيــــــة ،والصحيــة ،والتعليميــة،
والتقنيــة ،والفنيــة ،والرياضيــة ،والدينيــة،

العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان للهيئــة

واالقتصادية ،والتجارية ،والســياحية وغيرها

العامــة للترفيــه بحيــث يســهل للمعنييــن

مــن مؤسســات الدولــة األساســية ممــا

الحصــول علــى تصاريــح الفعاليــات الترفيهية

جعــل عجلــة الحيــاة فــي كل يــوم مــن أيــام

التــي يصــل عددهــا إلــى آالف الفعاليــات،

االســبوع دائــرة ،والطرقــات بحيويتهــا باهــرة،

مــع رفــع معــدل إنفــاق المقيــم والمواطــن

والمطاعــم واألســواق بزوارهــا عامــرة ،فأينمــا

والســائح والزائــر داخــل المملكــة ،وبالتالــي

وجــد الترفيــه حلــت الســعادة وعمــل الجميــع

ـوف من الوظائف الموســمية
ـات وألـ ٍ
توفيــر مئـ ٍ

علــى توفيــر متطلبــات المواســم بحــب

والدائمــة.

وإجــادة ،يبتهــج بمــا ُيقــدم الشــيخ الكبيــر،

منــح فــرص التطــور والنهــوض لــكل الشــباب،

ويفــرح ببــراءة الطفــل الصغيــر ،ويســتمتع

وخيــر شــاهد علــى هــذا موســم الريــاض

دوما الشــاب والمواطن البســيط والمســؤول

الــذي نعيــش اليــوم موســمه الثانــي ،وبــه
ومــا ســخر فيــه لــكل العالــم نباهــي ،فأصبحنا

ابتهــاج يرفــرف بجناحيــه محلقــا
واألميــر،
ٌ
بنفــوس محتضنيــه .

وجهــة ســياحية عالميــة وإن كثــر الحاقــدون،

إن الترفيــه الــذي رســم سياســته األميــر

ومنــارا ترفيهيــا وإن اســتكثره الحاســدون ،

محمــد بــن ســلمان هــو اســتثمار فــي

وواقعــا ســعيدا وإن كابــر الرافضــون  ،موســم

المواطــن الســعودي مــن خالــه مواهــب

بدايتــه متميــزة كتميــز الهيئــة الراعيــة لــه
ورئيســها المستشــار تركــي آل الشــيخ الــذي

اُكتشــفت ،وأســر منتجــة ُدعمــت ،وثقافــات

محليــة اُظهــرت ،ومهــارات متنوعــة اُبــرِزت،

وضــع كل جهــده بــه هــو وفريــق عمــل يصنــع

وعلــوم مختلفــة ُطرحــت بصناعــة ترفيهيــة

الترفيــه الــذي نعيشــه اليــوم فــي الريــاض

نســتمتع بموســم الريــاض الترفيهــي ونحــن

خاصــة ،والمملكــة العربيــة الســعودية عامــة

فخــورون بوطننــا ،وولــي العهــد محمــد بــن

لــم نتوقعــه يومــا ،ولــم يخطــر علــى بالنــا

ســلمان الــذي أصبــح لنــا ملهمــا ،ولتطورنــا

لحظــة ،إلــى أن رفــع عنــا ولــي العهــد األميــر

صانعا ،ولمســتقبلنا راســما ،كل موســم وكل

جبــا كانــت جاثمــة،
ح ُ
محمــد بــن ســلمان ُ

لحظــة ترفيــه ووطنــي و والة أمري بســعادة

الفــارق بمــا يقدمــه.

جــا كانــت واهيــة ،فأصبحنــا نتخيــل،
ج َ
ح َ
و ُ

ســعودية ُوقِّ عــت.

و رقــي نســعى إليــه.

ونتخيــل أكثــر ،ونســتمتع بمباهــج الحيــاة
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