ريتشارد ميل
العال بولو الصحراء
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تُ ظهر المنحوتات الموجودة على الواجهة الصخرية لألحجار
الرملية تلك العالقة التي تجمع بين البشر والفروسية ،مما
يجعل من بطولة ريتشارد ميل العال بولو الصحراء ً
مناسبا
حدثا
ً

للتعرف على اإلرث الحضاري لمحافظة العال ،وإشارة ضوء نحو
مستقبلها الرياضي.

وسيرا على ُخطى القبائل القديمة التي قامت بترويض الخيول
ً
ألول مرة من أجل السفر لمسافات طويلة ويملؤها روح
االستكشاف والتجارة والفضول.
واستعراضا
ً
تجسيدا للحداثة
تُ قام بطولة “العال بولو الصحراء”
ً
ألجيال من الخيول األصيلة المروضة ،واأللعاب الرياضية
والتطور الحقيقي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في
المجال الرياضي.
تُ قام هذه الفعالية الفريدة من نوعها كجزء من أبرز الفعاليات
في “مهرجان شتاء طنطورة” الثقافي السنوي ،وتجسد البطولة
جديدا للرياضة من خالل وضع المشاهد في قلب
مفهوما
ً
ً
الحدث حيث يتالقى التراث والثقافة.
عاما من تاريخ
تمنحك “العال” فرصة التعرف على ً 2000
البشرية ،واستكشاف أحد العجائب القديمة في المملكة العربية
السعودية أثناء االستمتاع بعرض رياضي مليء بالحركة واإلثارة
مع كل وسائل الراحة والترف المرتبطة بـ “رياضة الملوك” .

نبذة عن الفعالية
تعــد بطولــة “ريتشــارد ميــل العــا بولــو الصحــراء” أول
بطولــة بولــو حديثــة مــن نوعهــا تُ قــام فــي بيئــة صحراويــة،
وأول بطولــة رســمية تُ قــام فــي الســعودية تحــت إشــراف
ً
حديثــا .واآلن
االتحــاد الســعودي للبولــو الــذي تــم تشــكيله
فــي نســختها الثانيــة ،تُ جســد بطولــة “العــا بولــو الصحــراء”
عنصـ ًـرا رئيسـ ًـيا اللتــزام الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا نحو
رياضــة الفروســية مــن أجــل تعزيــز الروابــط التاريخيــة العريقــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تجمــع بيــن تــراث
الفروســية والثقافــة والفنــون.
تحتــاج هــذه البطولــة ذات المنزلــة الرفيعــة إلــى مــكان
خــاص ،وتوفــر تلــك البيئــة الطبيعيــة الخالبــة لمدينــة العــا
أفضــل منصــة فريــدة ومذهلــة وطبيعيــة إلقامــة مثــل
هــذه الفعاليــة المميــزة والشــيقة .وتســلط فعاليــة “بولــو
الصحــراء” الضــوء علــى الــرؤى غيــر المستكشــفة طــوال
عامــا مــن تاريــخ البشــرية فــي هــذا المــكان ،وتُ شــجع
ً 2000
علــى الســياحة المســتدامة فــي المنطقــة ،عــاوة علــى أنهــا
توفــر منصــة للفنــون والثقافــة داخــل المجتمــع المحلــي.
تُ عتبــر بطولــة ريتشــارد ميــل العــا بولــو الصحــراء ،التــي تــم
تنظيمهــا بالتعــاون بيــن الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا
واالتحــاد الســعودي للبولــو ،مــن أبــرز الفعاليــات المقامــة
في مهرجان شــتاء طنطورة .ويعود أول مهرجان موســيقي
وثقافــي فــي المملكــة إلــى مدينــة العال في شــهر ديســمبر.
يمتــد جــدول الفعاليــات الجديــد لســتة أســابيع بدايــة مــن
 21ديســمبر إلــى  12فبرايــر ،ويتميــز ببرنامــج شــيق ملــيء
بالعــروض الموســيقية الدوليــة والفروســية وفنــون الطهي.

نبذة عن
مدينة العال
تقــع مدينــة العــا على بعــد 1.100كيلومتر من مدينـــة الرياض،
ً
مكانــا
فــي شــمال غــرب المــم لكــة العربيــة الســعودية ،وتعتبــر
ً
مميــزا بتراثــه الطبيعــي والبشــري .تبلــغ مســاحتها 22.561

جيـ ًـدا ذات واجهــات محفــورة فــي الصخــور الرمليــة المحيطــة
بالمســتوطنة الحضريــة المســورة.
أيضــا إلــى أن مدينــة “الحجــر” كانــت
وتُ شــير األبحــاث الحاليــة ً

وتُ عتبــر منطقــة «الحجــر» مــن أبــرز المواقــع المعروفــة
نظــرا ألنهــا أول موقــع
والمعتــرف بهــا فــي مدينــة العــا،
ُ
ً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ُيــدرج فــي قائمــة اليونســكو
للتــراث العالمــي .وقــد كانــت منطقــة «الحجــر» القديمــة ،التي
يبلــغ مســاحتها  52هكتـ ًـارا ،هــي المدينــة الجنوبيــة الرئيســية
لمملكــة النبطيــة ،وتضــم أكثــر مــن  100مقبــرة محفوظــة

ً
موطنــا لمواقــع
وبجانــب منطقــة “الحجــر” ،تعتبــر مدينــة العــا
تراثيــة ومعماريــة رائعــة ،مثــل :دادان القديمة ،عاصمة مملكتي
ـورا فــي األلفيــة
دادان ولحيــان ،والتــي تعــد مــن أكثــر المــدن تطـ ً
األولــى قبــل الميــاد بمنطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة؛ وآالف
مواقــع الفنــون الصخريــة والنقــوش القديمــة فــي جبــل عكمــة؛
والبلــدة القديمــة ،وهــي عبــارة عــن منطقــة تضــم أكثــر مــن 900
ً
بيتــا تــم بنائهــم مــن الطــوب اللبــن فــي القــرن الثانــي عشــر.

كيلومتــر مربــع ،وتضــم وادي واحــة خصبــة ،وجبــال حجرية رملية
شــاهقة االرتفــاع ،ومواقــع تراثيــة ثقافيــة قديمــة يعــود تاريخهــا
إلــى آالف الســنين خــال عهــد المملكتيــن اللحيانيــة والنبطيــة.

تابع مدينة العال عبر اإلنترنت من خالل البحث عن

استكشف_العال #العال #لحظات_العال#

البــؤرة االســتعمارية الجنوبيــة لإلمبراطوريــة الرومانيــة بعــد غــزو
ميالديــا.
األنبــاط فــي عــام 106
ً

نبذة عن شتاء طنطورة
يحتفــي مهرجــان “شــتاء طنطــورة” بمدينــة العــا ،باعتبارهــا مهـ ًـدا للثقافــة فــي
المنطقــة ومحطــة حيويــة علــى طريــق البخــور الــذي جمــع بيــن المجتمعــات
والثقافــات والعــادات .ويمتــد مهرجــان “شــتاء طنطــورة” خــال الفتــرة مــن 21
ديســمبر حتــى  30مــارس ،حيــث ســيقدم أفضــل العــروض الموســيقية والفنية
تماما كمــا كان يحدث منذ
والثقافيــة العالميــة التــي تربــط بيــن الشــرق والغــرب،
ً
آالف الســنين فــي مدينــة العــا.
تنطلــق الفعاليــة بحفــل موســيقي ســيمفوني علــى ضــوء الشــموع فــي
أيضــا
موقــع التــراث العالمــي التابــع لليونســكو فــي «الحجــر» ،وســتضم ً
أنشــطة الفروســية ،مثــل كأس خــادم الحرميــن الشــريفين لســباق القــدرة
والتحمــل ،وبطولــة العــا بولــو الصحــراء ،وعــرض األزيــاء .وســيعرض
مهرجــان الحمضيــات منتجــات المنطقــة باإلضافــة إلــى مشــاهدة شــروق
الشــمس وغروبهــا مــن منطقــة حــرة عويــرض ،و ايضـ ًـا العــروض المباشــرة
التــي تُ قــام فــي بلــدة العــا القديمــة.

عن الفروسية في العال
تتمثــل رؤيــة قطــاع الفروســية فــي أن تكــون العــا وجهــة فريــدة لالســتمتاع
بتجربــة الخيــول المصممــة حــول التــراث وجمــال المناظــر الطبيعيــة.
يهــدف قطــاع الفروســية فــي العــا إلــى جعــل العــا الوجهــة األولــى لعشــاق
الخيــل ورياضــات الفروســية فــي المنطقــة.
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العبون ال دولفينا
خصيصا وسط
ستشهد بطولة ريتشارد ميل العال بولو الصحراء تنافس أربعة فرق في ساحة الملعب المصمم
ً
التكوينات الصخرية الطبيعية ،وذلك بمشاركة الالعبين من الرعاة المدعوين والالعبين المحترفين حول العالم .وقد
أكد أبطال بطولة األرجنتين المفتوحة ،فريق الدولفينا السعودية المعروف باسم “الفريق المثالي” وأفضل فريق
أيضا الالعبون أدولفو كامبياسو ،وديفيد بيلون
في العالم ،على مشاركته في هذه البطولة .وسيشارك في البطولة ً
ستيرلنج ،وبابلو ماك دونوف وخوان مارتين نيرو الحائزون على تصنيف عشرة أهداف لالعبين المعاقين ،حيث
واحدا في بطولة “بولو الصحراء” لهذا العام .ومن بين الالعبين المتبقين ،يشارك أفراد من
فريقا
سيقود كل منهم
ً
ً
العائالت الملكية ورعاة لعبة البولو اإلقليميين الرائدين.

ادولفو كامبياسو

ديفيد ستيرلنج

بابلو ماكدونوه

جوان نيرو

عن االتحاد السعودي للبولو
ُأ ّســس االتحــاد الســعودي للبولــو فــي شــهر يوليــو عــام  2018كوســيلة
لتطويــر الرياضــة فــي أنحــاء المملكة وللمســاعدة في وضع أســاس عالمي

ألفضــل الممارســات فــي اللعبــة مــن القواعــد الشــعبية المحبــة للعبــة
وحتــى مســتويات النخبــة مــن الالعبيــن .وبالتناســق مــع الجهــات الحكومية

ذات العالقــة مثــل وزارة الرياضــة ،يعمــل االتحــاد الســعودي للبولــو علــى
ـا بذلــك العمــل
تقويــة أســس رياضــة البولــو ضمــن ســياق عالمــي ،مواصـ ً

الجــاري بالفعــل مــن قبــل جهــات رعايــة البولــو الســعودية الخاصــة علــى

الســاحة العالميــة .وبرئاســة العــب البولــو ورجــل األعمــال الســعودي ،
عمــرو زيــدان ،يســعى االتحــاد الســعودي للبولــو لتشــجيع الرياضــة بيــن

شــباب وشــابات الســعودية بالتوافــق مــع األهــداف الموضوعــة لرؤيــة

المملكــة  ،2030بينمــا يعكــس رحلــة التحــول التــي تشــهدها المملكــة
العربيــة الســعودية.

الوصول إلى العال
الرحالت

رحالت يومية من  /إلى جدة والرياض.
كل خميس وسبت من  /إلى الكويت

كل يوم جمعة من  /إلى دبي

الطائرات خاصة

ودوليا.
محليا
مطار العال الدولي يتسقبل الطائرات الخاصة التي تصل
ً
ً

تأشيرة

يجب ان يصدر جميع الحاضرين الدوليين تأشيرة سياحة إلكترونية  ،وهي تأشيرة دخول متعددة لمدة
يوما في المملكة العربية السعودية.
عام واحد  ،وتسمح للسائحين بقضاء ما يصل إلى ً 90
VISA.VISITSAUDI.COM

الحجز

يمكن حجز باقات السفر عن طريق

الزاهد للسياحة INFO@ZAHIDTRAVEL.COM

البراق INFO@ALBORAQ.COM.SA

السفر الجوهري ALULA@TTPANTHER.COM

يمكن شراء تذاكر الفعاليات من موقع

EXPERENCEALULA.COM

www.experiencealula.com

