




يقــول تومــاس جفرســن : »االنســان الــذي ال يقــرأ بتاتــاً أفضــل مــن االنســان الــذي ال يقــرأ شــيئاً 
ــة  ــادة اخلبري ــم نتفــق, فقــد أصبحــت امل ــا مــع هــذا القــول أم ل ســوى الصحــف« .. وســواء اتفقن

متاحــة للجميــع..
ومــع تعــدد وســائل االعــام وكثرتهــا زاد حجــم التحــدي, وبــات البقــاء لألفضــل.. وأصبــح املتلقــي 
أكثــر وعيــا مــن قبــل.. كمــا أن الـــ »ســبق« يف نقــل اخلبــر, لــم يعــد اجنــازا, حيــث أن اجلميــع ينقــل 

اخلبــر واملعلومــة يف وقــت واحــد.. إذا مــاذا نريــد نحــن مــن »مجلــة الطائــف«..
قبــل البدايــة وضعنــا عــدة أهــداف مــع مجلــس اإلدارة, ورئيــس التحريــر نأمــل حتقيــق غالبيتهــا 
مــن خــال املجلــة, ولعــل أهمهــا بــث تقاريــر رقميــة تكــون مبثابــة املرجــع ألهــل االختصــاص, كمــا 
ركزنــا علــى الصــورة, وإظهــار مدينتنــا الطائــف بالشــكل الــذي تســتحقه, إضافــة إلبــراز املواهــب 
مــن شــباب وفتيــات الطائــف, وكذلــك دعــم املجلــة بــآراء مختصــن مــن داخــل اململكــة, وخارجهــا, 
إضافــة لصفحــة خدمــات حكوميــة.. كمــا ســتعمل املجلــة علــى إبــراز حســابات املواقــع االجتماعيــة 

املؤثــرة, إميانــا منــا بالتحــول الرقمــي, الــذي بــات مرجعــا لكثيــر مــن األشــخاص..
ومبــا أن العــدد هــذا تزامــن مــع إعــان التحــول الوطنــي, فقــد ســردنا أبــرز مــا جــاء يف رؤيــة 

اململكــة 2030م, مدعمــة باألرقــام واآلراء االقتصاديــة..
ولــن نقــف عنــد ســقف معــن, فالطمــوح لدينــا ال ينتهــي, حيــث أن الطائــف مليئــة باملواهــب 
االعاميــة التــي ســتكون املجلــة منبــرا لهــم جميعــا, ولــن تقتصــر علــى فريــق واحــد مــن احملرريــن 
ــع مقومــات, هــذه  ــي نأمــل أن يعــرف اجلمي ــة »الطائــف« وقلمهــم »املــرآة«, الت واملصوريــن, فاملجل

ــة مــن خالهــا.. املدين
بــن أيديكــم أول عــدد للمجلــة يف ثوبهــا اجلديــد.. ســنعمل علــى كل عــدد, وعلــى كل صفحــة, 

وسنســعد بــكل ماحظاتكــم, واقتراحاتكــم .

بندر السعيدي
نائــب رئيــس غرفــة الطائف  

املشــرف علــى املجلة @bandaralsaeedi 
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الطائف .. األغنية
ــا  ــورد.. كن ــة ال ــم ومدين ــة الغي دلوع
نســمع طــال مــداح ومحمــد عبــده 
عندمــا تغنــوا بأوبريــت مولــد امــة.. 
)غــرد القمــري وبالطائــف شــذا.. 
والشــفاء تضحــك لــه ورود الهدا....
ولــم نكــن نعلــم بــان هنــاك يف بلدنــا 
احلبيــب اململكــة العربيــة الســعودية 
وتزهــوا  الســحاب  تعانــق  مدينــة 

بجمــال وعبــق وردهــا الفتــان ..
فقررنــا زيارتها لنكتشــفها  بأنفســنا 
وبالفعــل وجدنــا ان مــا تغزل به اكثر 
الشــعراء عــن الطائــف هــو حقيقــة 
وواقــع.. وليــس مــن وحــي اخليــال.. 
والطبيعــة  اجلمــال  وجدنــا  حيــث 
ــا ورد  ــل وجدن والغيمــة واجلــو العلي
الطائــف وريــح الــكادي .. وجدنــا 
وجدنــا   .. الــورد  بجمــال  نــاس 

..وجدنــا  والتســهيات  اخلدمــات 
الرمــان  وجدنــا  والطيبــة..  الكــرم 
دعــم  والتن...وشــاهدنا  والعنــب 
حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفن 
االول  املصيــف  جلعلهــا  للطائــف 
لتزيــن  تبــذل  جبــارة  جهــود   ..
اجلهــات  مــن  املدينــة  وحتســن 
ــا نتمنــى كــزوار  احلكوميــة.. وان كن
ــم التســريع يف  ــم ان يت لدلوعــة الغي
تطويــر وحتســن املناطــق الســياحية 
وتوفيــر  والهــدا  كالشــفا  اجلذابــة 
لهــذه  الســياحية  اخلدمــات  كافــة 
املناطــق التــي اتوقــع لهــا مســتقبل 

ســياحي زاهــر ...
ألهلهــا  شــكرا  للطائــف..  شــكرا 
علــى كرمهــم وضيافتهــم وامتنــى ان 
تســمح لــي زيارتهــا مــرات ومــرات..

عبداهلل بن ذياب العبدولي
رجل أعمال إماراتي
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األسرع عالميا
التجارة« ١٨٠ ثانية الستخراج
السجل التجاري.. إلكترونيًا  

التجــارة  وزارة  إجنــازات  تخطــت 
العربيــة  اململكــة  يف  والصناعــة 
اخلدمــات  حاجــز  الســعودية 
خدماتهــا  تقــدمي  الــى  اإللكترونيــة 
اطلقــت  حيــث  احترافيــة،  بطريقــة 
الــوزارة أحدث اخلدمات اإللكترونية 
املتمثلــة بتطويــر إجــراءات اســتخراج 
للمؤسســات  التجــاري  الســجل 

وخــال  كامــل  بشــكل  إلكترونيــاً 
وقــت قياســي قــدرة 180 ثانيــة، دون 
احلاجــة ألي معامــات ورقيــة وذلــك 

يف كافــة مناطــق اململكــة.

األخــرى  الــدول  مــع  مقارنــة  ويف 
هــذا  مثــل  أن قدمــت  والتــي ســبق 
خدمــة  تعــد  اخلدمــات  مــن  النــوع 

يف  التجــاري«  »الســجل  اســتخراج 
وهــذه  اآلن،  األســرع حتــى  اململكــة 
ــدة  ــادرة تضــاف لإلجنــازات الرائ مب
تطويــر  يف  الــوزارة  حققتهــا  التــي 
اململكــة  اقتصــاد  ودعــم  اخلدمــات 

الســعودية. العربيــة 
كمــا أعلنــت وزارة التجــارة والصناعة 
التجــاري  الســجل  خدمــة  أن 

الطائف
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اإللكترونــي تقــدم أيضاً للمســتفيدين 
الغرفــة  انتســاب  شــهادة  إصــدار 
التجاريــة املرتبطــة إلكترونيــاً، وتتــم 
هــذه اخلطــوة  يف مرحلــة واحــدة عن 
طريــق إصــدار فاتــورة رســوم موحــدة 
عــن طريــق  دفعهــا  يتــم  للمســتفيد 
نظــام ســداد، يف الوقــت الــذي كانــت 
مســتقلتن  خدمتــن  مبثابــة  تعــد 
لــكل  مســتقلة  إجــراءات  تتطلــب 

خدمــة.
إصــدار  إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 
التجاريــة،  الغرفــة  انتســاب  شــهادة 
التجــاري  الســجل  خدمــة  تتيــح 
أو  إصــدار  إمكانيــة  للمســتفيدين 
ــد الســجل التجــاري  ــل أو جتدي تعدي
آليــة  اســتخدام  عبــر  إلكترونيــاً، 
ــة  ــي مــع وزارة الداخلي التحقــق األمن
وخدمــة »أبشــر«، ومــا مييــز خدمــة 
الســجل التجــاري اجلديــدة أنهــا تتيح 
قائمــة باألســماء التجاريــة املقترحــة 
ــة حجــز االســم  للمؤسســات وإمكاني

إلكترونيــاً. مباشــرة 
هــذه  أن  الــوزارة  أوضحــت  كمــا 
شــهادة  محــل  ســتحل  اخلدمــة 
ومت  الورقيــة  التجــاري  الســجل 
اعتمــاد الســجل التجــاري اإللكتروني 
بيانــات  وصحــة  املوثوقيــة  لضمــان 
حيــث  إلكترونيــاً  التجــاري  الســجل 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  أتاحــت 
للجميــع إمكانيــة التحقــق مــن بيانــات 
الســجل التجــاري مــن خــال رابــط 
ــي هــذا  اخلدمــة http://cr.sa ، ويأت
التجــارة  وزارة  مــن  ســعياً  التطويــر 
والصناعــة لتطويــر خدمــات إبداعيــة 
املســتفيدين  علــى  العنــاء  توفــر 
واملســتثمرين وتســهل أعمالهــم برؤيــة 

مبتكــرة. تقنيــة 
التجــارة  وزارة  أن  بالذكــر  اجلديــر 

ثــاث  مؤخــراً  حققــت  والصناعــة 
جوائــز لثــاث مشــاريع مختلفــة يف 
للتعامــات  اإلجنــاز  جائــزة  حفــل 
أول  لتكــون  احلكوميــة  اإللكترونيــة 
جهــة حكوميــة تفــوز بثــاث مشــاريع 
يف نفــس الــدورة، وحققــت الــوزارة 
اجلهــات  كأفضــل  األولــى  اجلائــزة 
مــن  املجتمــع  احلكوميــة يف خدمــة 
خــال أنظمــة خدمة املســتفيد ملركز  
باغات املســتهلك 1900 للمخالفات 

التجاريــة، ومركــز االتصــال املوحــد 
والصناعــة  األعمــال  لقطــاع 
الثانيــة  واجلائــزة   920000667

فــرع تعزيــز االقتصــاد الوطنــي عبــر 
التجاريــة  العامــة  تســجيل  خدمــة 
أفضــل  لفــرع  الثالثــة  ،واجلائــزة 
اخلدمــات اإللكترونيــة عبــر األجهــزة 
الذكيــة عبــر تطبيــق »بــاغ جتــاري«.

7تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف 7تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

خدمـــــــــات



التحول الوطني ... النفط ليس كل شيء
٢٠٢٠... زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية

إلى 530 مليار ريال 

اماطــت اململكــة العربيــة الســعودية 
ــام عــن  تفاصيــل رؤيتهــا  2030   اللث
األكبــر  التنمويــة  اخلطــة  وهــي 
بتاريــخ اململكــة، والتــي ينظــر إليهــا 
ــر خطــة حتــول  ــى أنهــا أكب أيضــاً عل
اقتصــادي وطنــي قيــد التنفيــذ علــى 

إطــاق  متضمنــة  العالــم،  مســتوى 
أكبــر صنــدوق اســتثمار بقيمــة 2.7 
اخلطــة  وتوصــف  دوالر..  تريليــون 
وفقــا لبعــض مــن تفاصيلهــا التــي 
بــن  محمــد  األميــر  عنهــا  كشــف 
رئيــس  العهــد  ولــي  ولــي  ســلمان 
بأنهــا  والتنميــة  املجلــس االقتصــاد 
األكثــر  التنمويــة  اخلطــة  »ســتكون 
بتاريــخ  شــموال  واألكثــر  جــرأة 
العديــد  وصــف  بحســب  اململكــة 
مــن  االقتصاديــن و الذيــن يتوقعــون 

أن حتــدد اخلطــة نســبة مســتهدفة 
لنصيــب  محــددا  معــدال  أو  للنمــو 
اإلجمالــي  النــاجت  مــن  الفــرد 

. باملســتقبل 
وتتضمــن الرؤيــة برامــج اقتصاديــة 
واجتماعيــة لتهيئــة اململكة، إلى زيادة 
الغيــر نفطيــة، وتقليــص  مداخيلهــا 
كرافــد  النفــط  علــى  االعتمــاد 
اساســي يف االقتصــاد الوطنــي ، عبر 
أكبــر هيكلــة لصنــدوق االســتثمارات 
العامــة، وخصخصــة أصــول بقيمــة 
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أكبــر  ستشــكل  دوالر  مليــار   400
للقطــاع اخلــاص وحتديــدا  فرصــة 
ــة لاســتفادة منهــا. الشــركات املؤهل

ويؤكــد املراقبــون أنهــا رؤيــة طموحــة 
وشــابات  شــباب  مشــعلها  يحمــل 
صاحــب  مســيرتها  ويقــود  الوطــن 
محمــد  األميــر  امللكــي  الســمو 
ولــي  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
بــدأت مامحهــا يف  العهــد    ولــي 
متعــددة  أزمــات  ظــل  يف  الظهــور 
واجليوسياســية  االقتصاديــة  منهــا 
حيــث   ، املنطقــة   يف  والصراعــات 
مجتمعــة  الظــروف  تلــك  دفعــت 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  قــادة 
لروافــد  شــاملة  مراجعــة  الــى 
هــذه  متيــزت  الوطنــي  االقتصــاد 
املــرة بعــدت عوامــل يف مقدمتهــا 
ملســتقبل  الظــروف  الغامضــة 
ومســتقبل  البتروليــة  الطاقــة 
منطقــة الشــرق األوســط  و الرغبة 
استشــراف  خــال  مــن  الصادقــة 
وترجمــة  البــاد  هــذه  مســتقبل 
لطمــوح القيــادة يف تعزيــز املكانــة 
االقتصاديــة للســعودية عامليــاً لكــي 
تتفــق وحجــم الطمــوح الــذي متلكــه 
هــذه الدولــة الفتيــة كمــا أن  روح 
ــن يشــكلون  الشــباب الواعــي والذي
الوقــود احلقيقــي لتمكــن وترجمــة 

. واقــع  الــى   2030 الرؤيــة 
»مقومات حتقيق رؤية 2030«

للمســتقبل،  احلاضــر  رؤيــة  انهــا 
أن  القيــادة احلكيمــة  تريــد  التــي 

 رؤية 2030 مسئولية
 الجميع إلعادة اكتشاف

االقتصاد الوطني

 ثالثة ركائز تنظر من
 خاللها السعودية

لمستقبل واعد اقنصاديًا

 المواطن ورجل األعمال
 وقود تحرير معوقات
أحادية مصادر الدخل
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يبــدأ العمــل بهــا اليــوم ِللغــد، بحيــث تعبــر عــن طموحــات 
جميــع الســعودين وتعكــس قــدرة ابنــاء الوطن يف  ترجمة 
الــرؤى إلــى واقــع . دائمــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤية، 
وأجنــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى علــى مكامــن القــوة. 
ونحــن نثــق ونعــرف أن اهلل ســبحانه حبانــا وطنــاً مبــاركاً 
هــو أثمــن مــن البتــرول، ففيــه احلرمــان الشــريفان، أطهر 
ــة أكثــر مــن بليــون مســلم، وهــذا هــو  بقــاع األرض، وقبل
عمقنــا العربــي واإلســامي وهــو عامــل جناحنــا األول.

ضخمــة،  اســتثمارية  قــدرات  متتلــك  بادنــا  أن  كمــا 
وسيســعى أبنــاء البــاد إلــى أن تكــون محــركا القتصادنــا 
ومــورداً إضافيــا لبادنــا وهــذا هــو عامل جناحنــا الثاني.

ــة  ــا موقــع جغــرايف اســتراتيجي، فاململكــة العربي ولوطنن
ــم بصفتهــا مركــز ربــط  ــة للعال الســعودية هــي أهــم بواب
املائيــة  املعابــر  أكثــر  بهــا  وحتيــط  الثــاث،  للقــارات 

أهميــة، وهــذا هــو عامــل جناحنــا الثالــث.
وهــذه العوامــل الثاثــة هــي مرتكــزات رؤيــة 2030 التــي 

يستشــرف آفاقهــا، ويرســم مامحهــا شــعب وقيــادة .

»مساحات واسعة إلبداع القطاع اخلاص«
ــذي  ــرى بوضــوح اآلمــال ال ــع لتوجــه احلكومــة ي إن املتاب
يعــول عليهــا قــادة هــذه البــاد علــى القطــاع اخلــاص 
باعتبــاره أحــد الروافــد املهمــة واحملوريــة يف نهضــت 
االقتصاديــات العامليــة وجتــارب الــدول يف ذلــك ال ميكــن 
حصرهــا مــن هنــا فــإن رؤيــة 2030 أشــرعت البــاب أمــام 
ابــداع رجــال األعمــال مــن خــال فتــح قنــوات اســتثمارية 
واعــدة ســوف تعــزز مــن مكانته وتنوع قنواته االســتثمارية 
ليقــوم بــأدواره احلقيقيــة يف املشــاركة  الفاعلــة يف النمــو 
االقتصــادي يف ظــل توفــر القــدر الــكايف مــن الشــفافية .
وأكــد عــدد من رجــال األعمــال واالقتصاديــن  بالطائــف 
اململكــة  »رؤيــة  أهميــة  أن  الطائــف«  »غرفــة  ملجلــة   «
ــن ورجــال  ــة الســعودية 2030«، ودورهــم كمواطن العربي
أعمــال يف حتقيــق هــذه الرؤيــة، والتــي أعلنهــا خــادم 
احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود ليشــاركوا القيــادة يف حتقيــق رؤيــة الغــد وبنــاء 
دولــة تفخــر مبقدراتهــا وتنافــس عامليــاً بقــوة اقتصادهــا .
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ممكنــة  ..الرؤيــة  عجاجــة  »بــا 
التحقيــق مــن املنظــور االقتصــادي«

وعلــق الدكتــور ســالم بــا عجاجــه 
أســتاذ االقتصــاد بجامعــة الطائــف 
أن الرؤيــة مــن املنظــور االقتصــادي 
بنودهــا  يف  نظرنــا  ولــو  ممكنــة 
التــي  حتــدث عنهــا صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
ولــي ولــي العهــد ســنجد أن الرؤيــة 
التنميــة  يف  الطريــق  اتخــاذ  هــي 
املقبلــة،  ســنة  للـــ15  واالقتصــاد 
وســتعمل علــى حتويــل أرامكــو إلــى 
العمليــات  وننقــل  قابضــة  شــركة 
إلــى شــركات مملوكــة لهــا، مــع فتــح 
الســياحة جلميــع اجلنســيات مبــا 
بــأن  مــع قيمنــا.. مشــيرا  يتوافــق 
عــام 2015 كانــت ســنة اإلصــاح 
ــا  الســريع و2016 ســتحمل إصاًح
ســلمان  فامللــك  ممنهًجــا،  ســريًعا 
ــز  ــا له ــًا قوًي حفظــه اهلل عمــل عم
رأس الهــرم يف الســلطة التنفيذيــة، 
كما أن هناك أراضي كثيرة مجاورة 
لزيــادة  ستســتثمر  املكــي  للحــرم 

وسنســتطيع  باملايــن،  املعتمريــن 
بإذن اهلل أن نعيش يف 2020 من دون 
نفــط، فالرؤيــة ال حتتــاج إلــى أســعار 
نفــط مرتفعــة بــل تتعامــل مــع أقــل 
أســعاره.. وحتــدث بــا عجاجــه عــن 
جســر امللــك ســلمان وقــال ســيكون 
أكبــر معبــر بــري يف العالــم، وســيوفر 
فرًصــا ضخمــة لاســتثمار، مؤكــدا 
واإلســامي  العربــي  عمقنــا  بــأن 
واجلغــرايف  االســتثماري  وموقعنــا 

ــا ــوة لن نقــاط ق
االســتثمارية  ..القــوة  »د.العبيــدي 
األساســي  احملــرك  هــي  للمملكــة 

« للرويــة 
مــن جهتــه أكــد رئيــس مجلــس إدارة 

ســامي  الدكتــور  الطائــف  غرفــة 
الرؤيــة  إن  العبيــدي  عبــداهلل  بــن 
لوطــن  املســتقبلية  املامــح  وضعــت 
ينعــم باالزدهــار مــن خــال اطــاق 
اكبــر صنــدوق اســتثماري ســيادي يف 
العالــم مشــيراً ان القــوة االســتثمارية 
ومــا تتميــز بــه اململكــة مــن قــدرات يف 
هــذا اجلانــب ســيكون هــو احملــرك 
وخلــق  الدخــل  مصــادر  لتنويــع 
اقتصــاد قــوي مؤثــر اقليميــا وعامليــا
يف  جــاء  مبــا  العبيــدي  د.  وأشــاد 
اهــداف  مــن  االقتصاديــة  الرؤيــة 
موضحــاً ان القطــاع اخلــاص ســيكون 
شــريكا فاعــا يف حتقيقهــا معتبــراً 
ملبيــة  جــاءت  الرؤيــة  اهــداف  أن 

لتطلعات خادم احلرمن الشريفن  
 ، عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك 
حفظــه اهلل - الــذي أكــد اهتمامــه 
بتحقيــق التنميــة املســتدامة والســعي 
ــوه  ــا ن ــة املواطــن، كم ــق رفاهي لتحقي
ــي العهــد صاحــب  ــه ولــي ول مبــا بذل
بــن  محمــد  األميــر  امللكــي  الســمو 
ســلمان ومبــا اطلــع بــه مــن دور كبيــر 
يف رســم مامــح مســتقبل اقتصــاد 

اململكــة .
يف  شــركاء  اجلميــع   .. ســيحان   «

»2030 جناحــات  حتقيــق 
غرفــة  رئيــس  نائــب  أوضــح  كمــا 
الطائــف أنــور ســيحان الزهرانــي أن 
ــا  ــي أعلنه ــة الســعودية 2030 الت رؤي
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الثانــي  النائــب  العهــد،  ولــي  ولــي 
لرئيــس مجلــس ألــوزراء وزيــر الدفــاع 
األميــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
هــذه  ملســتقبل  باالطمئنــان  تبعــث 
البــاد، مشــيرا أن كثيــرا مــن بنــود 
ومامــح هــذه الرؤية جــاء يف اجلانب 
الرؤيــة  يؤكــد  والــذي  االقتصــادي، 
املســتقبلية لقــادة هــذه البــاد وفقهــم 
أصبــح  اجلميــع  أن  مشــيرا  اهلل، 
الرؤيــة،  هــذه  حتقيــق  يف  شــريكا 
البــاد  إمكانــات  توظيــف  وأهميــة 
وطاقاتهــا يف مســتقبل هــذا البلــد، 
وهــو األمــر الــذي أكــد عليــه خــاد 
امللــك ســلمان  الشــريفن  احلرمــن 
يحفظــه اهلل، ونــوه الســعيدي لكلمــة 
األميــر محمــد   ســلمان التــي قــال 
ــا ســيبتلع مشــاكل  فيهــا: »إن طموحن
اإلســكان والبطالــة وغيرها«، مشــيرا 
التحــدي  هــو  أصبــح  الطمــوح  أن 
بــإذن  مشــرق  ملســتقبل  احلقيقــي 

اهلل..
»العتيبــي ..رؤيــة جعلــت مــن املواطــن 

محــورًا لصنعهــا »
مجلــس   عضــو  قــال  جانبــه  مــن 
مشــعل  الطائــف  غرفــة  إدارة 
العربيــة  اململكــة  العتيبــي أن  فــاح 
كبيــرا  حتــوال  تشــهد  الســعودية 
ســنلمس نتائجــه يف القريــب العاجــل 
الرؤيــة  أن  مشــيرا  اهلل،  بــإذن 
شــملت كافــة نواحــي احليــاة بدايــة 
باملواطــن، ثــم اجلوانــب االقتصاديــة، 
وحتــى  والثقافيــة،  واالجتماعيــة، 

واضــاف  الرياضيــة، 
» الطبــش ..الســعوديون مســتعدون 

للرهــان علــى رؤيــة 2030«
عضــو مجلــس إدارة غرفــة الطائــف 
الرؤيــة  أن  أوضــح  الطبــش  كامــل 

جعلــت اجلميــع شــركاء يف حتقيقهــا، 
ــك،  واملجتمــع الســعودي مســتعد لذل
حتقيــق  يف  قيادتــه  مــع  والوقــوف 
التــي  املســتقبلية،  الرؤيــة  هــذه 
وألبنائنــا يف  لنــا،  ســيكون عائدهــا 
وأن  الســيما  اهلل،  بــإذن  املســتقبل 
كمــا  وامليــاه،  الطاقــة  دعــم  رؤيــة 
ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  أعلــن 
ســتطبق علــى األغنيــاء، و»حتــى علــى 
األمــراء والــوزراء«.. متمنيــا التوفيــق 
لقــادة هــذه البــاد خــادم احلرمــن 
الشــريفن، وولــي عهــده، وولــي ولــي 
فيــه  ملــا  املســئولن  وكافــة  عهــده، 
خيــر وأمــن هــذه البــاد  وكافــة بــاد 

املســلمن..
»بــن هشــبل .. ســنجني ثمارهــا قريبــًا 

«
مجلــس  عضــو  أوضــح  جهتــه  مــن 
بــن  هشــبل  الطائــف  غرفــة  إدارة 
تركــي أن اململكــة العربيــة الســعودية 
ســنلمس  كبيــرا  حتــوال  تشــهد 
بــإذن  العاجــل  القريــب  يف  نتائجــه 
اهلل  مشــيرا أن الرؤيــة شــملت كافــة 
ــم  ــة باملواطــن  ث ــاة بداي نواحــي احلي
اجلوانــب االقتصاديــة  واالجتماعيــة  
والثقافية  وحتى الرياضية  وأضاف 
بالعديــد  تتميــز  اململكــة  أن  هشــبل 
مــن الثــروات غيــر النفطيــة يف كافــة 
املجــاالت وحــان الوقــت لاســتفادة 

منهــا كمجتمــع ســعودي..
أبرز مالمح رؤية 2030 

ــا  ــا أعلنه ــت اخلطــة حســب م تضمن
األمير محمــد بــن ســلمان ولي ولــي 
مجلــس  رئيــس  الســعودي  العهــد 

والتنميــة االقتصاديــة  الشــؤون 
*صندوق سيادي:

*التحرر من النفط :
*طرح أرامكو بالبورصة :

*البطاقة اخلضراء:
*ثاثون مليون معتمر:

*التوظيف والقطاع اخلاص:
*اإلسكان واملشروعات

*مكافحة الفساد:
التحول الوطني 

يقــوم برنامــج التحــول الوطنــي 2020 
يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى 
وخفــض  الدخــل،  مصــادر  تنويــع 
اإلنفــاق العــام بنســبة 40%، وتعزيــز 
اخلــاص،  القطــاع  مــع  الشــراكة 
إيــرادات  علــى  االعتمــاد  وتقليــص 
النفــط يف ظــل تراجع أســعاره عامليا.
أطلعــت  التــي  الوثيقــة  وبحســب 
ــة »غرفــة الطائــف« فــإن  ــا مجل عليه
البرنامــج جــاء للمســاهمة يف حتقيــق 
وإدراك   2030 الســعودية  رؤيــة 
اجلهــات  تواجــه  التــي  التحديــات 
احلكوميــة القائمــة علــى القطاعــات 
ســبيل  يف  والتنمويــة  االقتصاديـــة 

. » حتقيقهــا
ميتــد يف  الــذي   - البرنامــج  وأعــد 
  -2020 ســنة  حتــى  أولــى  مرحلــة 
االقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس 
ولــي  ولــي  الــذي يرأســه  والتنميــة، 
العهــد وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو 
ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  امللكــي 
بــن عبدالعزيــز، وشــاركت يف وضــع 
ــة مبشــاركة  أفــكاره 24 جهــة حكومي
ملعرفــة  الــوزراء  مــن  مجموعــة 
كل  عمــل  تواجــه  التــي  التحديــات 

ومواجهتهــا قطــاع 
برنامج »التحــول  ويهــدف 
العديــد  إصــاح  الوطني« إلــى 
واملجتمــع  االقتصــاد  جوانــب  مــن 
اململكــة  تأهــب  مــع  الســعودين، 
النفــط  إيــرادات  انكمــاش  ملواجهــة 

الســكانية. والزيــادة 
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الشــغل،  فــرص  يخــض  مــا  ويف 
الوطنــي  التحــول  خطــة  تســتهدف 
يف  وظيفــة  ألــف   450 توفيــر 

احلكوميــة. غيــر  القطاعــات 
العامــة،  املداخيــل  مســتوى  وعلــى 
اإليــرادات  البرنامج بزيــادة  يبشــر 
احلكوميــة غيــر النفطيــة إلــى 530 
دوالر(  مليــار   141( ريــال  مليــار 

.2020 عــام  بحلــول 
مســتوى  وتنشــد خطةالتحول رفع 
اخلدمــات التــي تقدمهــا احلكومــة 
أجــل  مــن  جودتهــا  وتعزيــز 
يف  والفعاليــة  »الكفــاءة  حتقيــق 
مهامهــا  الدولــة  أجهــزة  ممارســة 
وجــه،  أكمــل  علــى  واختصاصاتهــا 
اخلدمــات  مبســتوى  واالرتقــاء 
ــى  ــة للمســتفيدين، وصــوال إل املقدم
ــة مســتدامة«. مســتقبل زاهــر وتنمي

البرنامج إلــى  وثيقــة  ولفتــت 
أن تنفيــذ اخلطــة -التــي تشــمل أكثر 
مــن خمســمئة مشــروع ومبــادرة، إلــى 
للــوزارات  أداء  مؤشــرات  جانــب 
األخــرى-  احلكوميــة  والهيئــات 
ريــال  مليــار   270 نحــو  ســيتكلف 
)72 مليــار دوالر( خــال الســنوات 

املقبلــة. اخلمــس 
كما ســتعمل احلكومة علــى خفــض 
العامــة  والرواتــب  األجــور  نســبة 
 %45 مــن   %40 إلــى  امليزانيــة  يف 
بحلــول 2020، وتقليــص دعــم املــاء 
والكهربــاء مبقــدار مئتــي مليــار ريــال 

دوالر(. مليــار   53(
التحــول  خلطــة  ملحــق  وعــرض 
الوطنــي مئــات املبــادرات احلكوميــة 
مــن  عــدد  لتحقيــق  وضعــت  التــي 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وعــرض التكلفــة اإلجماليــة لتنفيذها 
وتتضمــن  ســنوات،  خمــس  خــال 

ــر أقســام  ــال لتطوي ــارات ري 4.7 ملي
يف  والطــوارئ  املركــزة  العنايــة 

املستشــفيات.
 2030 الســعودية  رؤيــة  وترمــي 
لتحويــل اململكــة إلــى قــوة اســتثمارية 
عامليــة، وتنهــي اعتمادهــا على النفط 
بوصفــه محــركا رئيســيا لاقتصــاد، 
وينظــر إليهــا وإلــى أبــرز برامجهــا 
علــى  الوطنــي-  التحــول  -خطــة 
أنهــا أكبــر تغييــر تقــوده احلكومــة يف 

تاريــخ اململكــة.
إجنــاز  إلــى  الرؤيــة  وتهــدف 
البنيــة  يف  طموحــة  إصاحــات 
والقيــام  الســعودية،  االقتصاديــة 
بإصاحــات تتيــح خفــض االعتمــاد 
مقابــل  النفطيــة،  اإليــرادات  علــى 
ومســاهمة  االســتثمارات،  تعزيــز 
مــن  وغيرهــا  اخلــاص،  القطــاع 

. البنــود 
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«القوة بالمعرفة»
 أول مركز استشارات لرجال وسيدات

األعمال بغرفة الطائف

فيــه  نعيــش  الــذي  العصــر  يعتبــر 
عصــر املعلومــات.. حيــث أثــر تطــور 
مباشــر  بشــكل  االتصــاالت  تقنيــة 
علــى  ســوى  التجــارة  تطــور  علــى 
املســتوى احمللــي أو اخلارجــي, فمــن 
القــوة..  ميلــك  املعرفــة  ميلــك 
ذلــك الن اتخــاذ القــرارات الناجحــة 

مســتفيضة  دراســات  علــى  يعتمــد 
هنــاك  لذلــك  دقيقــة..  ومعلومــات 
يجــب  التــي  األشــياء  مــن  الكثيــر 
يف  الدخــول  أراد  مــن  يعرفهــا  أن 
التجــارة مســبقا مثــل: )بيئــة الســوق، 
وأشــياء  واملنافســة  واملســتهلكن، 
أخــرى .... مــن أجــل أن يكــون قــادرا 

علــى تشــغيل مشــروع جتــاري ناجح.. 
ولعــل أفضــل طريقــة للحصــول علــى 
معلومــات صحيحــة وحديثــه تكــون 
عــن طريــق التواصــل مــع مستشــار 

جتــاري..
فاملستشــار التجــاري يقــوم  بتقــدمي 
واإلجــراءات  واألفــكار  االقتراحــات 

عبر مستشار تجاري خاص بالغرفة  
تقديم مصطلحات التجارة الدولية لالستيراد والتصدير.. وتوزيع التكاليف بين البائع والمشتري   
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التاجــر قبــل وبعــد  التــي يحتاجهــا 
لكــي  التجــاري  البــدء يف مشــروعه 
واجلهــد,  والوقــت  املــال  لــه  يوفــر 
يف  تكمــن  االستشــارات  فأهميــة 
تنمية وتطوير املؤسســات والشــركات 
وتقليــل  أرباحهــا  زيــادة  مــن خــال 
وكذلــك  التشــغيلية  مصروفاتهــا 
البحــث عــن فــرص اســتثمارية علــى 

والدولــي.. احمللــي  املســتوى 
الغرفــة  قامــت  املنطلــق  هــذا  ومــن 
التجاريــة الصناعيــة بالطائــف ممثلــة 
الغرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  يف 
وجميــع  العبيــدي،  ســامي  الدكتــور 
العامــة  واألمانــة  املجلــس  أعضــاء 
للغرفــة بإنشــاء أول مركــز استشــاري 
وســيدات  رجــال  بخدمــة  يعنــي 

بالطائــف.. األعمــال 
باملركــز  املستشــار  وأوضــح  هــذا 
مت  أنــه  القرشــي  فيصــل  الدكتــور 
بحمــد اهلل منــذ إنشــاء املركــز تقــدمي 

التجاريــة  املعلوماتيــة  االستشــارات 
املركــز  قــدم  حيــث  والصناعيــة, 
لعــدد مــن رجــال األعمــال معلومــات 
املثــال   ســبيل  علــى  تتعلــق  جتاريــة 
بفتــح االعتمــاد البنكــي لاســتيراد, 
املنشــأ  شــهادة  علــى  واحلصــول 
ــة للســلع واملنتجــات  وشــهادة املطابق
تعريــف  وكذلــك  للمملكــة  املصــدرة 
مصطلحــات  ببعــض  التجــار 
وكيــف  والتصديــر  االســتيراد 
البائــع  بــن  التكاليــف  توزيــع  يتــم 
واملشــتري وفقــا ملصطلحــات التجــارة 
الدوليــة  فمعرفــة هــذه املصطلحــات 
شــيء أساســي يف جتــارة االســتيراد 
األوراق  معرفــة  وأيضــا  والتصديــر 
املطلوبــة يف عمليــة االســتيراد مــن 
اخلــارج علــى ســبيل املثــال )بوليصــة 
الشــحن -  Bill of Lading  قائمــة 
 ,)...... Backing List التعبئــة 
ــة  ــا لتقــدمي معلومــات صناعي أضافت

تشــمل أســعار ومواصفــات اســتيراد 
 – وتغليــف  )تعبئــة  صناعيــة  آالت 
تصنيــع وطباعــة األكيــاس الورقيــة 
تركيــا   ( مختلفــة  دول  مــن   )  .....
– ايطاليــا- الهنــد – الصــن ...(. 
مــن  القرشــي:  الدكتــور  واضــاف 
املركــز  يقدمهــا  التــي  اخلدمــات 
احملليــة  املعــارض  جدولــة  أيضــا 
وعرضهــا  والدوليــة  واإلقليميــة 
اإللكترونــي  الغرفــة  موقــع  علــى 
شــهريا, وكذلــك التنســيق حلضــور 
تلــك املعــارض الن بعــض املعــارض 
تتطلــب تســجيل مســبق واحلصــول 
علــى دعــوات حضــور لتلــك املعــارض 
بطاقــة  علــى  احلصــول  ثــم  ومــن 
دخــول, فحضــور مثــل هــذه املعــارض 
يبقــي التاجــر مطلعــا علــى احــدث 
تبــادل  وكذلــك  املنتجــات  تطــورات 
األخــرى,  الشــركات  مــع  اخلبــرات 
أضافتــا إلــى التواصــل مــع الشــركات 
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تقـــرير



إقليميــا ودوليــا يف حالــة رغبــة التاجــر يف احلصــول علــى 
وكاالت جتاريــة أو اســتيراد بضائــع مــن تلــك الشــركات, 
وأيضــا مــن خدمــات املركــز عــرض الفــرص التجاريــة 
علــى  حاليــاً  يعكــف  املركــز  أن  حيــث  للمســتثمرين 
التنســيق ملشــروع التوصيــة بإنشــاء عــدة شــركات ســيتم 
عرضهــا علــى املســتثمرين مــن رجــال األعمــال، وقــد مت 

عقــد اجتماعــات متخصصــة فنيــة وأكادمييــة بخصــوص 
إعــداد الدراســات اخلاصــة باملشــروع، وســيتم اإلعــان 
عــن هــذه الشــركات قريبــاً مبشــيئة اهلل داعيــاً جميــع 
رجــال وســيدات األعمــال لاســتفادة مــن خدمــات املركــز 

..

 توزيع التكاليف بين البائع والمشتري وفقا لمصطلحات التجارة الدولية

 املصطلحات التجارة
الدولية

 التصريح
 اجلمركي
للصادرات

 النقل
 إلى ميناء
التصدير

 تفريغ
 الشاحنات
 يف ميناء
التصدير

 التحميل
 على

 احلاوية
 يف ميناء
التصدير

 النقل
 البحري
 واجلوي
 إلى ميناء
االستيراد

التأمن
 التفريغ
 يف ميناء
االستيراد

 التحميل
 على

 الشاحنات
 يف ميناء
االستيراد

 النقل إلى
 املكان

املقصود

 التخليص
 اجلمركي

 على
الواردات

 رسوم
اجلمارك

EXW
 يتحمل املشتري كافة

التكاليف
املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

FCA
ناقل حر البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

FAS
 خالص املصاريف حتى

رصيف الشحن
البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

FOB
تسليم على ظهر الباخرة  البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

CPT
 أجور النقل مدفوعة حتى

ميناء معن
البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

CFR - التكاليف وأجرة 
الشحن البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

CIF
 التكاليف والتأمن وأجور 

الشحن
البائع البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

CIP - احلمولة والتأمن البائع البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري املشتري

DAT
 تسليم يف امليناء أو محطة

الوصول
البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري املشتري املشتري

DAP
 تسليم يف املكان املتفق

عليه
البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع املشتري املشتري

DDP
تسليم خالص اجلمارك  البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع

وفيما يلي جدول يبين مصطلحات االستيراد والتصدير وكيفية توزيع التكاليف بين البائع
  والمشتري وفقا لمصطلحات التجارة الدولية 

  مجلة الطائف   العدد رقم ١    شوال  1616١٤٣٧  مجلة الطائف   العدد رقم ١    شوال  ١٤٣٧

تقـــرير



ســجل أحــد شــباب الطائــف اســمه كأول ســعودي يلتقــط 
بالشــفق  القطبــي  يعــرف  مــا  لظاهــرة  مباشــرة  صــورا 
األخضــر  )aurora( يف أكثــر نقــاط األرض بــرودة حيــث 
درجــة احلــرارة تتجــاوز الثالثــة والعشــرون حتــت الصفــر 
ــه,  ــه, وامتعت ــروك كاميرت ــف حســان مب ــن الطائ .. حمــل اب
وذهــب للمشــهد متحديــا كل الصعوبــات واملخاطــر التــي 
ــول: حلمــت برصــد هــذه  ــه.. يق ــا أمام ــا, ووجده ــرأ عنه ق
املعلومــات  لقلــة  تــرددت  ولكــن  لثــاث ســنوات  الظاهــرة 

والرتفــاع املخاطــر  قبــل أن أتغلــب عليهــا..  

مجلــة »الطائــف« حاورتــه لبعــض الوقــت, فوجدتــه طموحــا 
أمــام عدســته, وال يبالــي بــأي مخاطــر, يف ســبيل الصــورة..
بــدأ  هــاوي  فوتوغــرايف  مصــور   ,، مبــروك  حســان  هــو 
ــوزارة  ــر عــام 1414 مــن خــال دوارات الكشــافة ب التصوي
املعــارف ســابقا يحمــل دبلــوم صحــي و هــو مجــال عملــي 

باإلضافــة لبكالوريــوس اعــام حصــل عليــه حديثــاً..
- كيف كانت بداياتك مع التصوير .؟

بــدأت  جتــارب,  عــده  خضــت  و  التصويــر  يف  تدرجــت 
بالتصويــر بشــكل عــام و تعمقــت بعدهــا يف التصويــر الفلكــي 

حسان .. مصور الفلك
أول شاب سعودي يلتقط صورا 

للشفق األخضر

سالم الشيباني - الطائف
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و كان لــي الســبق يف هــذا املجــال يف 
اململكــة وهلل احلمــد. 

-ماهــي اجنازاتــك يف التصويــر الفلكــي 
.؟

بعــد دخولــي عالــم التصويــر الفلكــي 
غطيــت و رصــدت الكثيــر مــن األحداث 

و الظواهــر الفلكيــة مــن اململكــة.
ــى ظاهــرة  ــد أن نتعــرف معــك عل -نري

الشــفق األخضــر ؟
ــا يســمى ايضــاً  الشــفق األخضــر او م
ســحرتني  ظاهــره  القطبــي  بالشــفق 
بجمالهــا وغرابتهــا  و نــدره مشــاهدتها 
وابحــث  أقــرأ  الناس، اخــذت  ألغلــب 

ــر مــن 3  ــم مبشــاهدتها أكث عنهــا واحل
ســنوات حتــى حتقــق لــي ذلــك وقمــت 

برصدهــا والتقــاط عــدة صــور لهــا. 
مســاعدتك  يف  الفضــل  تنســب  -ملــن 

؟ لهــا  للوصــول 
الفضــل أوالً اهلل عــز وجــل ثــم بتشــجيع 
املقربــن منــي كمديــر جمعيــة الثقافــة 
و الفنــون االســتاذ فيصــل اخلديــدي 
يف  الشــركات  احــدى  مــن  وبدعــم 

احملافظة. 
- حدثنــا عــن املصاعــب التــي واجهتــك 

 :
املصاعــب كثيــره منهــا صعوبــة الطقــس 

ــذي يصــل لدرجــه  ــرودة اجلــو ال و ب
حــراره 23- و صعوبــة التنقــل بــن 
الثلــوج ليــًا يف اماكــن  ازورهــا ألول 

مرة . 
-صف لنا رحلتك ؟

انطلقــت الرحلــة مــن مدينــة جــدة ثم 
إلــى العاصمــة الفرنســية باريــس، ثم 
اجتهــت  ملدينــة أوســلوا بالنرويــج، 
يف  ترومســو  جلزيــرة  انتقلــت  ثــم 
النرويــج، ومنهــا إلــى جزيرة ســومري 
املواقــع  أفضــل  مــن  تعــد  التــي 
الظواهــر  لرصــد  اجلغرافيــة 
الرحلــة  واســتمرت  الفلكيــة، 
مــدة 14 يومــاً تَخللتهــا مغامــرات 
العواصــف  مواجهــة  يف  عديــدة 
الثلجيــة، بعــد ان توقفــت هنــاك, 
بحثــت عــن افضــل املواقــع لرصــد 
هــذه الظاهــرة التــي تعتمــد علــى احلظ 
حتــى  يوجــد  حيــث ال  رصدهــا..  يف 
األن اي طريقــة ملعرفــة اوقاتهــا غيــر 
بعــض التنبــؤات عــن نشــاط الشــمس و 
عاقتــه بهــا حيــث انهــا تنشــط بنشــاط 
الشمســية فالشــفق األخضــر  الريــاح 

يظهــر ليــًا فقــط 
واليــوم يف القطــب الشــمالي يف الشــتاء 
الشــمس  تشــرق  ال  حيــث  ليــل  كلــه 
ــداً خــال الشــتاء وهــذه مــن  ــاك اب هن

أصعــب املشــاكل التــي واجهتنــي..
-ما هو جديدك .؟

ــد و  ــت مجــال جدي ــام املاضــي دخل الع
ــر اجلــوي.  هــو التصوي

التصويــر  يف  جتربتــك  عــن  -حدثنــا 
.؟ اجلــوي 

اجلديــدة  االعمــال  بعــض  قدمــت 
العــن  ان  حيــث  للعــادة,  واملغايــرة 
الزاويــة  علــى  معتــادة  غيــر  البشــرية 
اي  تشــد  امللتقطــة  فاملناظــر  العلويــة 
مــن  النظــر  مثــل  يشــاهدها  شــخص 
جذابــاً.  جواً جتــده  الطائــرة  شــباك 
يف  حصدتهــا  التــي  اجلوائــز  ماهــي   -

عشت في مكان ال تشرق فيه الشمس أسبوعين من أجل صورة
ناسا« قدمت لي شهادة شكر على أفكاري فقط»

  مجلة الطائف   العدد رقم ١    شوال  1818١٤٣٧  مجلة الطائف   العدد رقم ١    شوال  ١٤٣٧
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؟ هوايتــك  مجــال 
ــا  ــي نفذته ــكار الل ــى بعــض االف ــة ناســا للفضــاء عل ــت شــهادة شــكر مــن وكال نل

باململكــة بشــكل شــخصي و اجتهــاد منــي..
وحققــت و احلمــد اهلل عــدة جوائــز منهــا املركــز االول يف مســابقه صحيفــة 

عــكاظ لعــام 2012
واملركز االول ألفضل الصور الفلكية يف الوطن العربي 3 مرات متتالية

واملركز االول يف جائزه سوق عكاظ التاسع
واملركز اخلامس يف ملتقى الوان السعودية العام املاضي يف مجال الفيديو. 

- أخيرا هل لديك أعمال جديدة أخرى ؟ 
حاليا اعمل على عمل يغطي تنوع تضاريس الطبيعة و اختافها يف اململكة

كما اني دخلت مجال جديد يف التصوير سوف يرى النور قريباً .
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حسابات تويتر الطائف 
سمعة مدينتنا أوال..

سالم الشيباني _ الطائف

املواقــع  حســابات  أصبحــت   
باملنابــر  أشــبه  االجتماعيــة 
ــف  ــن يق ــا كل م ــة ميلكه اإلعامي

احلســابات.. هــذه  خلــف 
وزاد االهتمــام بهــا خــال العامن 
املاضيــن بشــكل أكبــر.. )ســريعة 
االنتشــار, مؤثــرة يف الــرأي العــام, 
ماديــة  إلمكانيــات  حتتــاج  ال 

كبيــرة.. وغيــر ذلــك .. مــا دفــع 
كثيــرون لســرعة إنشــاء حســابات 
»شــخصية« لهــم مبواقــع التواصل 

االجتماعيــة..
إلنشــاء  ســعوا  آخــرون  أن  إال 
أو  )تعريفيــة  أخــرى:  حســابات 
ــة,  ــة أو ثقافي ــة, أو رياضي تاريخي
اقتصاديــة.. وغيــر ذلــك.. بهــدف 
تلــك  عبــر  أفكارهــم  إيصــال 
حســابات  ولعــل  احلســابات.. 

مالك حساب »الطائف أغلى« : سمعة الطائف دفعتني إلنشاء احلساب
وزير التعليم قام بحظر احلساب

اصطنعنا اإلثارة جلذب متابعني للحساب.. وزيادة املتابعني دفعتني لإلعالن
تغريداتنا جذبت 16 ألف مشجع لنادي وج

احلساب ملك جلميع أهالي الطائف
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ــر انتشــارا,  بأســماء املــدن هــي األكث
هــدف  وهــو  املدينــة,  ألهالــي 

كثيــرون..
حيــث أصبــح لكل مدينة أو محافظة, 
احلســابات,  وعشــرات  عشــرات 

وخاصــة يف »تويتــر«..
مبجــرد   .. حتديــدا  الطائــف  ويف 
كتابتــك الســم )الطائــف( يف محــرك 
مــن  املئــات  جتــد  بتويتــر  البحــث 
احلســابات بذلــك االســم, غالبيتهــا 
املــكان,  لطبيعــة  بالتصويــر  تهتــم 
وأخــرى بالرياضــة, وثانيــة باحلــدث 
ــة  ــة باالقتصــاد, ورابع املباشــر, وثالث
بتقــدمي اخلدمــات... وغيرهــا الكثير 

.... والكثيــر 
تلــك  وأبــرز  أشــهر  مــن  ولعــل 
احلســابات حســاب »الطائــف أغلــى«  
شــباب  أحــد  ميتلكــه   taif_info
الطائــف الــذي دفعــه لذلــك إبــراز 
جمــال الطائــف, وأهــم مقوماتــه .. 
ــه  ــف« هــذا احلــوار مع وكان لـ«الطائ

: ذلــك  فإلــى   ..
-عرفنا بنفسك 

يوســف محمد اخلديدي ، احد أبناء 

مراحــل  جميــع  قضيــت   ، الطائــف 
الدراســة واجلامعــة بالطائــف ، بعــد 
ذلــك ذهبــت للعمــل يف احــد البنــوك 
يف مدينــة جــدة ، ثــم للريــاض للعمــل 

يف مجــال التعليــم .
- متى بدأت فكرة انشاء احلساب 

بــدأت عنــد بدايــة العمــل بالريــاض 
حيــث الحظــت ان ســمعة الطائــف 
يف الريــاض مشــوهه جــداً وأكــد لــي 
واالصحــاب  االقــارب  بعــض  ذلــك 
الذيــن تواجــدوا يف الريــاض وبعــض 
القصيــم  مثــل  منــه  القريبــة  املــدن 
ــروى  ــكل واحــد منهــم قصــة ت وكان ل
بســبب انــه مــن اهــل الطائــف ، وكان 
تلــك  نشــر  يف  كبيــر  دور  لإلعــام 
صحيحــة  والغيــر  الســيئة  الســمعة 
تأكــد  القــاري دون  يتلقاهــا  والــذي 
وينشــرها الصحفــي دون مســؤولية 
والتــي اضــرت بالبعــض مــن اهالــي 

الطائــف هنــاك 
اســمك  كتابــة  عــن  تنازلــت  ملــاذا   -

الطائــف باســم  ووضعتــه 
احلســاب  إنشــاء  ان  احلقيقــة  يف 
مــع  وتفكيــر  مناقشــة  بعــد  جــاء 

بعــض االصحــاب عــن كيفيــة تغيــر 
هــذه الصــورة الســيئة الــذي رســمها 
بعــض االعاميــن دون وعــي وادراك 
غيــر  شــخصي  حســاب  يوجــد  و 

حســاب الطائــف اغلــى بتويتــر 
- ملاذا اخترت اسم الطائف أغلى 

االســم اتــى علــى وزن شــعار الطائــف 
الشــهير يف تلــك اللحظــة »الطائــف 
يف  الطائــف  ملكانــة  ورمــز  احلــى« 
نفــوس ابنائــه وانــه اغلــى مــن البحــث 
عــن مصالــح شــخصية علــى حســاب 
ــة واقتبــاس مــن  هــذه املدينــة اجلميل
بيــت املبــدع الشــاعر ردة الســفياني: 
ــروح صــوت  هــي الطائــف حديــث ال

مســتجاب
شـــام اجلـــهات وقبلــة التـــايه وظــل 

املـهتدي 
الطائــف أحلــى ســمها طفلــة مراويــح 

الســحاب
»الطائــف أغلــى« ســمها عطــر الكام 

األبجدي 
تقدمــه  الــذي  احملتــوى  هــو  مــا   -

بعيــك  ملتا
رمبــا معــرف الطائــف اغلــى يشــرح 

21تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف 21تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

حـــــوار



 taif_info@ احملتــوى الــذي نقدمــه
»معلومــات الطائــف وهــو ايضاً ســبب 
النتشــار احلســاب علــى نطــاق واســع 
ــث  ــم احلدي ــة يف العال و ألن اي مدين
يوجــد لهــا مركز للمعلومات يســتطيع 
اي شــخص ســواء زائــر للمدينــة او 
مــن اَهلهــا الرجــوع لهــذا املركــز او 
ــة  ــه يف الشــبكة املعلوماتي البحــث عن
وحديثــاً يف تويتــر ملعرفــة مــا يريــد 

عــن تلــك املدينــة .
- كم وصل عدد متابعينك 

اكثر من 132 الف متابع 
- هل فكرت يف شــراء املتابعني لتزيد 

من شعبيتك. 
وهــم  ألنــه  ذلــك  أفكــر يف  وال   ، ال 
وسينكشــف االمــر ولــو بعــد حــن 

- هل جتد تفاعل من املتابعني 
واألخبــار  املعلومــات  بعــض  هنــاك 
دون  املتابعــن  بعــض  تهــم  التــي 
فاملعلومــات  وهنــاك  غيرهــم 
التاريخيــة واألثريــة والســياحية  لهــا 
تخــص  التــي  واألخبــار  متابعيهــا 
الطائــف ايضــاً لهــا متابعيهــا وهنــاك 
األحــداث العاجلــة التــي جتــد تفاعــل 

كبيــر مــن املتابعــن 
-هــل فكــرمت يف توثيــق احلســاب، ومــا 

أهميــة ذلــك. ؟
احلســاب  توثيــق  فكــرة  بالطبــع 

تراودنــا بــن فتــرة وفتــرة خاصــة وان 
احلســاب اصبــح اآلن ذو أهميــة اكبــر 
ــن كل  ــر املتابع ــد كبي ــل وتزاي ــن قب م
يــوم وأصبــح مصــدر مهــم للمهتمــن 
واالعامــن مبدينــة الطائــف، كذلــك 
ومجتهــد  مبــدع  لــكل  منبــر  اصبــح 
الطائــف  املجــاالت ألهــل  شــتى  يف 

داخلهــا وخارجهــا 
وبالتأكيــد توثيــق احلســاب لــه اهميــة 
كبيــرة جــداً يجعــل منــه صــوت شــبه 
ويتطلــب  واهلهــا  للطائــف  رســمي 
يف  يَْصــب  اكبــر  احتــرايف  عمــل 
رواســب  ومحــو  الطائــف  مصلحــة 
اعاميــة غيــر مســؤولة ســاهمت يف 

تشــويه صــورة الطائــف واهلهــا 
يعمــل  أم  مســتقل،  احلســاب  -هــل 

؟ معينــة.  جهــة  مظلــة  حتــت 
احلســاب مســتقل متامــا وال نعمــل 
او  رســمية  جهــة  اي  مظلــة  حتــت 
يجتهــد  مــن  كل  يعطــي  جتاريــة، 
الثنــاء  يف  حقــه  الطائــف  ويخــدم 
يســلط  و  عملــه  مقابــل  والشــكر 
الضــوء علــى بعــض نواحــي التقصيــر 
ويســاعد  احلكوميــة  اجلهــات  مــن 
ــع يف  ــا يشــارك املجتم ــا ، كم يف حله
إيصــال بعــض الرســائل املهمــة التــي 
جتعــل مــن الفــرد هــو املســؤول االول 
املدينــة  هــذه  قيمــة  يعــي  وشــريك 

الســاحرة  الطبيعيــة  املقومــات  ذات 
وتطويرهــا .. تنميتهــا  يف  ويســاهم 
أحــد  بحظــر  قمــت  وأن  ســبق  -هــل 

؟ احلســابات. 
الداعيــة  احلســابات  كل   ، نعــم 
واحلســابات  اجلنســي  للشــذوذ 

للدولــة  التحريضيــة 
-من هم أبرز متابعينك. ؟

اغلــى  الطائــف  ان  احلقيقــة 
يتابعــه نخبــه كبيــرة مــن مســؤولن 
رياضيــة  جنــوم  مــن  و  وإعاميــن 

وشــعراء.. وفنيــة 
ردود  وجــدت  تغريــدة  أبــرز  ماهــي   -

فعــل واســعة. 
ــي  ــدات الت ــن التغري ــر م ــاك الكثي هن
وجــدت ردود فعــل واســعة ســواء على 
مســتوى الطائــف او الســعودية وكان 
مــن ابرزهــا إنشــاء وســم »هاشــتاق« 
_ لســمعة _ ية تشو _ ية كفا #
#الطائف_تغــرق  ووســم  الطائــف 
ــارة  ــدات اخلاصــة بزي وبعــض التغري
الصــور  مــع  املســؤولن  بعــض 
احلصريــة وكان مــن ابرزهــا زيــارة 
للطائــف  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
آنــذاك  الدفــاع  وزيــر  يرافقــه 
االميــر  حاليــاً  العهــد  ولــي  وولــي 
محمــد بــن ســلمان لتفقــد القــوات 
يف  املوجــودة  اإلمارتيــة  اجلويــة 
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بعــض  وكذلــك   ، الطائــف  قاعــدة 
احلصريــة  والصــور  الفيديوهــات 
قامــوا  الذيــن  املســؤولن  لبعــض 
تلــك  ابــرز  وكان  الطائــف  بزيــارة 
الفيديوهــات املؤثــرة والتــي انتشــرت 
ذلــك  فيديــو  واســع  نطــاق  علــى 
ــة  الرجــل وهــو يبكــي يف حــرم جامع
طويــا  انتظــر  ان  بعــد  الطائــف 
ليقابــل وزيــر الشــئون االجتماعيــة، 
ــم الســابق عــزام  ــر التعلي وحظــر وزي
اغلــى  الطائــف  حســاب  الدخيــل 
الدراســة  تعليــق  عــن  حديثنــا  بعــد 
بالطائــف بعــد االمطــار والتــي أعفــي 
وايضــاً  بأيــام،  بعدهــا  مصادفــة 
متابعــة اإلرهابــي الــذي قتــل الشــهيد 
اول  بالصــور  اخلبــر  ونقــل  املالكــي 
بــأول والكثيــر مــن التغريــدات الــذي 

لذكرهــا .. املجــال  يتســع  ال 
يف  جنحــت  بأنــك  تعتقــد  هــل   -

بالطائــف.  التعريــف 
اغلــى  الطائــف  ان حســاب  اعتقــد 
مــن  الكثيــر  يذكــر  ان  اســتطاع 
يصحــح  وان  التاريخيــة  املعلومــات 
الكثيــر مــن املعلومــات اخلاطئــة عــن 
مدينــة »الســام« الطائــف ، وحينمــا 
كل  يف  تتناقــل  تغريداتــك  تشــاهد 
مــكان وعبــر جميــع وســائل التواصــل 

الطائــف  ان  فاعتقــد  االجتماعــي 
ــى قــد حققــت بعــض النجــاح يف  اغل

التعريــف علــى الطائــف 
- هــل تصطنــع االثــارة جلــذب املزيــد 

من املتابعني. 
ــات إنشــاء  ــك يف بداي ــا ذل رمبــا فعلن
احلســاب لكســب عــدد مــن املتابعــن 
واملهتمــن امــا اآلن فاحلســاب اصبــح 
واملوثوقــة  اخلاصــة  مصــادرة  لــه 
التــي جتعــل مــن احلســاب مصــدر 
مهــم للجميــع وبالتالــي تزايــد عــدد 

املتابعن 
للبحــث  للحســاب  انشــاءك  -  هــل 

املــادي.  الكســب  عــن 
بالطبــع ال لــم يكــن الكســب املــادي 
 ، احلســاب  إلنشــاء  الهــدف  هــو 
ولكــن بعــد انتشــار احلســاب علــى 
مــن  العديــد  اصبــح  واســع  نطــاق 
املؤسســات التجاريــة تطلــب االعــان 
ــر  ــى )تويت ــف اغل يف مجموعــة الطائ

- انســتقرام - ســناب شــات ( 
-هــل أتيحــت لــك الفرصــة ان تشــاهد 

متابعيــك يف اي محفــل او فعاليــة ؟
مــع  التواصــل  كان  الغالــب  يف 
شاشــة  خلــف  مــن  فقــط  املتابعــن 
الكمبيوتــر  ومشــاهدة  او  اجلــوال 
ارقــام تزيــد دون مشــاهدتهم علــى 

ارض الواقــع ، ولكــن احلملــة الكبيــرة 
الطائــف  حســاب  بهــا  قــام  الــذي 
االخــرى  احلســابات  وبعــض  اغلــى 
نــرى  جعلتنــا  االعاميــن  وبعــض 
اكثــر مــن 16 الــف ميلئــون جوانــب 
إســتاد مدينــة امللــك فهــد الرياضيــة 
ــق  ــا فري ــد فيه ــة صع ــة يف ليل باحلوي
ــر  ــد اكث ــى بع ــادي وج للدرجــة االول ن
لفــت  مــا  وهــو  عــام،  أربعــن  مــن 
عــن  املســؤولن  مــن  الكثيــر  انتبــاه 

. احلســابات  تلــك  تأثيــر  حجــم 
حســاب  يف  احــد  معــك  يعمــل  هــل 

؟ اغلــى  الطائــف 
وهــم  الطائــف  اهــل  معــي  يعمــل 
للمعلومــات  واالول  األهــم  املصــدر 

واألخبــار .
بالنســبة لتويتــر وانســتقرام انــا أتولــى 
ادارتهــا ولكــن ســناب شــات مت العمــل 
بــه بشــكل احتــرايف أكثــر ومبســاعدة 
عــدد مــن الشــباب الذيــن يتوزعــون يف 
كل مــكان وتغطيــة كل األحــداث قــدر 
التصويــر  مــن  واخلــروج  املســتطاع 
املعتــاد والروتينــي حتــي اصبــح مطلب 
للكثيــر لتغطيــة الفعاليات واملناســبات 
احملليــة وابــرز األحــداث اول بــأول .
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ورد الطائف .. بالتخصص
عوائد اقتصادية بـ38 مليون ريال لتوالت الورد فقط

الطائــف   _ اجلعيــد   خالــد 

كشــف لـ«مجلــة الطائــف« املهنــدس 
فــرع  مديــر  الطويرقــي،  حمــود 
محافظــة  يف  الزراعــة  وزارة 
الــورد  مــزارع  أن  الطائــف، 
 )  860( عددهــا  يبلــغ  الطائفــي 
ــدر بـــ  ــاج يُق مزرعــة، مبتوســط إنت
)500 مليون وردة( ســنوياً، مشــيراً 
إلــى أن العــام اجلــاري، يعــد مــن 
أفضــل األعــوام يف كميــة اإلنتــاج 
ــغ نحــو خمســمائة مليــون  حيــث بل
انخفــاض  أن  إلــى  الفتــاً  وردة، 
ــاردة  ــع، واألجــواء الب ــر الصقي تأثي

التــي تشــهدها محافظــة الطائــف، علــى شــجيرات الــورد، 
يعــد ســبباً مــن أســباب ارتفــاع وأفضليــة إنتــاج الــورد 
الطائفــي هــذا العــام، مقارنــة باألعــوام الســابقة، واصفــاً 

إنتــاج العــام اجلــاري بـ«اجليــد« .
وجــاء هــذا املُنتــج كهويــة ســياحية حملافظــة الطائــف، 
املُنتــج،  بهــذا  املهتمــن  جعــل  مــا  لهــا،  بــارزة  وعامــة 
مهرجــان  أول  يُطلقــون  احملافظــة،  يف  واملســئولون 
للــورد الطائفــي يف عــام 1426هـــ، حيــث يبــدأ انطــاق 
ــورد، وذلــك يف  املهرجــان بالتزامــن مــع موعــد حصــاد ال
أواخــر مــارس / آذار، وحتــى مطلــع إبريــل / نيســان كل 
ــورد، ومراحــل قطافــه،  ــف بال ــك بهــدف التعري عــام، وذل
وتقطيــره، وبالتالــي اإلســهام يف تنشــيط وإنعــاش احلركــة 
الســياحية يف الطائــف، وســط مطالــب ُملحــة بإنشــاء 
ــك إنشــاء شــركة  ــورد، وكذل ــة خاصــة مبزارعــي ال جمعي
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ُمختصــة بالــورد، متهيــداً إلخراجــه 
ــى  ــره إل ــي، وتصدي مــن النمــط احملل

اخلــارج.
اآلخــر،  اجلانــب  يف  ســاهم  كمــا 
ارتفــاع مدينــة الطائــف عــن مســتوى 
أن  قــدم يف  بـــ6400  البحــر  ســطح 
ومناســبة،  مثاليــة  مزارعهــا  تكــون 
ويكمــن ســر متيــز وردهــا عــن غيــره 
أنــه يســقى عــادة مبــاء املطــر ونــدى 
ســماد  وجــود  ظــل  يف  الضبــاب، 
عضــوي يف مــزارع الــورد وعطرهــا 
تدخــل  وال  باملائــة،   100 طبيعــي 
أو  مــواد كيميائيــة  يف صناعتــه أي 

مثبتــات، فــا يُذكــر اســم الــورد إال 
وتســتحضر األذهــان مدينــة الطائــف 
ورائحــة عطــر الــورد الفواحــة، الــذي 
أغلــى  مــن  العطــور  ُصّنــاع  يعــّده 
الطائفــي  الــورد  وأطيــب  العطــور، 
والشــفا،  الهــدا  جبــال  يف  كان  مــا 
ــاه  ــروى مبي ــا ريحــا مــا كان يُ وأعبقه

املطــر، ولــم يــؤذه قــّر أو حــّر.
جمعية تعاونية لمزارعي الورد

ــي  ــورد الطائف ــون بال ــزاُل املهتم وال ي
يف محافظــة الطائــف يعولــون الكثيــر 
ملزارعــي  التعاونيــة  اجلمعيــة  علــى 
خدمــة  ســتكون  يف  والتــي  الــورد، 

املزارعــن، واملصنعــن، واملُنتــج ذاتــه، 
اجلهــات  ضمــن  لدخولهــا  وذلــك 
املنظمــة ملهرجــان الــورد الطائفي، يف 
حــال تأسيســها، حيــث أن مــن مهــام 
وأهــداف اجلمعيــة التعاونية ملزارعي 
الــورد الطائفــي تنظيــم مهرجانــات 
الــورد مــن جميــع النواحــي، وترتبــط 
احلكوميــة  اجلهــات  مــع  ذلــك  يف 
مــع  الرســمية،  وغيــر  الرســمية 
وتعــاون  لهــا  دعــم  وجــود  ضــرورة 
مــن اجلهــات احلكوميــة، مــن أجــل 
تنظيــم املهرجــان بشــكل ناجــح، إذ إن 
جناحــه يُحســب للمحافظــة بشــكل 
ال  وحدهــا،  للجمعيــة  وليــس  عــام، 
تعاونيــة،  جمعيــة  تعــد  أنهــا  ســيما 
وســتفتح بــاب املســاهمة للمزارعــن، 
وُمــاك مصانــع ُمنتجــات الــورد، بعــد 
املوافقــة علــى تأسيســها، األمــر الذي 
ســيدعم ســياحة واقتصــاد املنطقــة، 
التســويق  مشــاكل  علــى  ويقضــي 

محليــاً، وخارجيــاً.
الــورد  دهــن  الســتخالص  وحــدة 

عبدالعزيــز امللــك  مبدينــة 
كمــا أن مدينــة امللــك عبــد العزيــز 
إنشــاء  تعتــزم  والتقنيــة،  للعلــوم 
وحــدة مطــورة الســتخاص الدهــن 
مــن الــورد الطائفــي، بعــد اســتنادها 
إلــى مــا ورد يف تقريــر اخلبــراء حــول 
باســتخاص  املتعلقــة  ماحظاتهــم 
زاروهــا،  التــي  املصانــع  يف  الدهــن 
وتوصياتهــم مــن أجــل الزيادة الكمية، 

املُســتخلص، للدهــن  والنوعيــة 
بــن  محمــد  الدكتــور  أوضــح  حيــث 
مدينــة  رئيــس  الســويل،  إبراهيــم 
امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، 
أن املدينــة تعتــزم - ضمــن برنامــج 
الواحــة الكبــرى للتقنيــة يف الطائف- 
جتريبيــة  وحــدة  بإقامــة  املباشــرة 

 إنتاج 20 ألف تولة سنويًا .. والتسخين
بالحطب يرفع سعر التولة إلى 3500 ريال
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مــن  الدهــن  الســتخاص  مطــورة 
ــار  ــي، آخــذة يف االعتب ــورد الطائف ال
عــن  اخلبــراء  تقريــر  يف  ورد  مــا 
باســتخاص  املتعلقــة  ماحظاتهــم 
زاروهــا  التــي  املصانــع  يف  الدهــن 
وتوصياتهــم عــن بعــض احللــول، التي 
تــؤدي إلــى الزيــادة الكميــة والنوعيــة 
يتــم  أن  علــى  املســتخلص،  للدهــن 
الطبيعيــة  املــوارد  بأقــل  التطويــر 
التكاليــف  وبأقــل  املســتخدمة، 
املاديــة املمكنــة، وباســتخدام تقنيــات 
ذلــك،  حتقيــق  يف  تســاهم  حديثــة 

دراســة  إجــراء  إلــى  باإلضافــة 
مســحية جلميــع النباتــات التــي تنمــو 
يف محافظــة الطائــف، التــي تدخــل 
العطريــة  الصناعــات  مركبــات  يف 
وإمكانــات  والدوائيــة  والتجميليــة 
علميــة،  أســس  علــى  زراعتهــا 
والتوســع فيهــا لتكــون مــوارد طبيعيــة 
جديــده تنعــش اقتصــاد احملافظــة، 
بــإذن  ســتتعاون،  املدينــة  أن  مبينــاً 
اهلل، مــع مراكــز اخلبــرات العامليــة 
املرموقــة يف تطويــر زراعــة الــورود 
وخبــراء تصنيــع العطــور إلجنــاح هذا 

املشــروع علــى أســس علميــة ومواكبة 
التطــورات العامليــة يف هــذا املجــال، 
الواحــة  مشــروع  يف  تتعــاون  كمــا 
الكبــرى للتقنيــة مــع وزارة الزراعــة، 
يف  واملصانــع  املــزارع،  وأصحــاب 

الطائــف. محافظــة 
وبــن الدكتــور الســويل، أن املدينــة 
املخصــص  املبنــى  بتأهيــل  قامــت 
ليصبــح  الكبــرى  الواحــة  ملشــروع 
مركــزاً لريــادة األعمــال، واالبتــكار 
لتلبيــة أوجــه نشــاط املدينــة يف إطــار 
توجهاتهــا، التــي تركــزت يف الوقــت 
الــورد،  زراعــة  تطويــر  يف  احلالــي 
وكمــاً،  نوعــاً،  الدهــن  واســتخاص 
العطــور  تصنيــع  إلــى  واالنتقــال 
محافظــة  يف  الــورد  مــن  مســتقبًا 
إلــى أنــه مت وضــع  الطائــف، الفتــاً 
ومتوســطة  األمــد،  قصيــرة  خطــة 
األمــد،  طويلــة  وأخــرى  األمــد، 
للتنفيــذ يف إطــار خططهــا اخلمســية 
للعلــوم والتقنيــة، واالبتــكار، مشــيراً 
إلــى أن اخلطــط تســتهدف اســتثمار 
املنتجــات الزراعيــة، واالقتصاديــة يف 
احملافظــة، مؤكــداً أن املدينة باشــرت 
ضمــن خطتهــا قصيــرة األمــد تنفيــذ 
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الزراعــة  تطويــر  يف  مشــروعها 
الــورد  علــى  القائمــة  والصناعــة 
مبجموعــة  باالســتعانة  الطائفــي 
العامليــن يف صناعــة  مــن اخلبــراء 
تقريرهــم  تضمــن  حيــث  العطــور، 
منــذ  للطائــف  زيارتهــم  بعــد  املعــد 
الزراعــة  تطويــر  أهميــة  أشــهر 
الــورد  علــى  القائمــة  والصناعــة 
احملافظــة  لتفــرد  نظــراً  الطائفــي 
املطلــوب  الطبيعــي  املــورد  بهــذا 
عامليــاً، وتوقعاتهــم أن حتتــل الطائــف 
لــو  فيمــا  مســتقبًا  عامليــة  مكانــة 
كثفــت جهــود التطويــر علــى أســس 
زراعــة  حقــول  وتوســعت  علميــة، 
الــورد نظــراً ملاءمــة بيئــة الطائــف 
اســتثنائية. بصــورة  الزراعــة  لهــذه 

التقطير بالحطب
مــن جهتــه قــال لـ«مجلــة الطائــف« 
محســني القرشــي، أحــد املزارعــن 
الــورد  زراعــة  مجــال  يف  القدامــى 
الطائفــي، أن عــدد التــوالت الناجتــة 
عــن تســخن الــورد تــراوح بــن 15 و 
20 ألــف تولــة ســنويا، وذلــك علــى 
ويصــل  املصانــع،  جميــع  مســتوى 
 1900 إلــى  التولــة  ســعر  متوســط 

ريــال  مــا يعنــى عوائــد اقتصاديــة 
ســنويا  ريــال  مليــون   38 تتجــاوز 
للتــوالت فقــط  ناهيــك عــن منتجــات 
 70 تتجــاوز  التــي  األخــرى  الــورد 
منتجــا للــورد.. وأشــار القرشــي إلــى 
أن الطبــخ علــى احلطــب يزيــد مــن 
ســعر التولــة ليصــل إلــى 3500 ريــال، 
منوهاً إلى أن الورد يؤثر يف معدالت 
التوظيــف فيمــا لــو مت اســتثماره عبــر 
شــركة كبــرى ُمختصــة، حيث ســيرفع 
عــن  ُمعربــاً  املعــدالت،  تلــك  مــن 
أمنياتــه يف إنشــاء شــركة مختصــة 
بالــورد الطائفــي، ومنتجاتــه، متهيــدا 
يف  ســيما  ال  خارجيــاً،  لتصديــره 
ظــل وجــود تصاريــح صناعيــة لــدى 

البعــض .
فــي  المصريــة  التجربــة 

الــورد تقطيــر 
ويف طريقــة حديثــة لتقطيــر الــورد، 
املزارعــون  يُدعــم  أن  املؤمــل  مــن 
هنــا لتطبيقهــا، ال ســيما أنهــا تعمــل 
ومت  واجلهــد،  الوقــت  توفيــر  علــى 
ــي عشــر  ــا يف املهرجــان الثان عرضه
اجلــاري،  العــام  الطائفــي  للــورد 
الرائــدة،  التجربــة املصريــة  جــاءت 

والفتــاً  مميــزاً  حضــوراً  لتُســجل 
لهــذا املُنتــج، فقــد تضمنــت التجربــة 
وفصــل  الــورد،  تقطيــر  جانــب  يف 
املــاء عــن الزيــت »الدهــن«، ضمــن 
كبيــرا،  اهتمامــا  القــت  طريقتــن 
املســؤولون  خالهــا  مــن  ســجل 
الطائفــي يف احملافظــة  الــورد  عــن 
توصيــة بالعمــل علــى هــذه التجربــة، 
حيــث قــال الدكتــور ســعيد بــن جبــر 
اجلنــاح  علــى  املشــرف  ســليمان، 
طريقــة  مصــر  تســتخدم  املصــري: 
التبخيــر إلنتــاج مــاء وزيــت الــورد، 
ــة التســخن، مشــيرا  ــدال مــن عملي ب
ــق جهــاز  ــم عــن طري ــك يت ــى أن ذل إل
غلــي، وبخــار، يســتوعب أي حجم من 
الــورود، ُمبينــاً أن طريقــة التبخيــر 
مــن  12 ســاعة  توفيــر  تعمــل علــى 
الوقــت، مقارنــة بالطريقــة املعمــول 
بهــا حاليــا يف الطائــف وهــي عمليــة 
التســخن، حيــث ينتــج بالتبخيــر مــاء 
ورد، وزيــت لكــن األخيــر بجــودة أقــل، 
منوهــا إلــى أن مســمى »زيــت الــورد« 
أفضــل مــن مســمى »دهــن الــورد«.
وجــود  ذاتــه،  الوقــت  يف  وأكــد 
طريقــة أخــرى إلنتــاج زيــت الــورد، 
هــذه  ويف  املذيبــات،  طريقــة  هــي 
دون  فقــط  الزيــت  ينتــج  الطريقــة 
املــاء، مضيفــا: »يف طريقــة املذيبــات 
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كبيــرة،  بكميــات  حــر  زيــت  ينتــج 
وجــودة عاليــة، فهــو بجميــع مكونــات 
الزيــت  قبــل  ينتــج  حيــث  الــوردة، 
إلــى  تتحــول  دهــن،  احلــر، عجينــة 
ــاح  ــت حــر«، وطمــح مشــرف اجلن زي
أن يقــوم بنقــل هــذه املعلومــات إلــى 
هــم  ألنهــم  واملصنعــن،  املزارعــن، 

العــرض. يف  املســتهدفون 
التوسع في مزارع الورد

املســاحات  يف  التوســع  جانــب  ويف 
املخصصــة لزراعــة الــورد الطائفــي، 
الــورد يف  مزارعــي  مــن  عــدد  بــدأ 
الفتــرة  خــال  الطائــف،  محافظــة 
ــزارع  ــة، بالتوســع يف إنشــاء م احلالي
علــى  اســتصاحها،  بعــد  الــورد، 

مســاحة إجماليــة جتــاوزت ألفــي كلــم 
الواقعــة  مربــع، وذلــك يف املســاحة 
والهــدا،  الشــفا،  منطقتــي  بــن 
اســتصاح  بنســبة  الســياحيتن، 
يشــير  حيــث  املائــة،  يف   20 بلغــت 
ذلــك إلــى أن عمليــات إنتــاج الــورد 
ســتفوق نظيرتهــا تلــك التــي كانــت يف 
مهرجانــات الــورد الطائفــي، والتــي 
أقيمــت خــال األعــوام املاضيــة، ال 
ســيما أن نســبة اســتصاح األراضــي 
الزراعيــة يف احملافظــة، واخلاصــة 
تراوحــت  الطائفــي،  الــورد  بزراعــة 

بــن الـــ 20 و25 يف املائــة.
كلــم   2100 املســاحة  تلــك  وبلغــت 
مــزارع  هنــاك  أن  حــن  يف  مربــع، 

ورد طائفــي لــم تكــن مزروعــة، وبــدأ 
واســتصاح  بزراعتهــا،  املزارعــون 
بلغــت  حيــث  الزراعيــة،  أراضيهــم 
نســبة االســتصاح بــن 20 و25 يف 
االســتصاح  بنســبة  مقارنــة  املائــة 
املاضيــة،  األعــوام  يف  كانــت  التــي 
ليــس  الــورد  مــزارع  أن  خاصــة 
بالضــرورة أن تكــون محميــة، فمــن 
املمكــن أن يتــم إنشــاء مصــدات، أو 
إعطاؤهــا  أو  القــص،  تأخيــر  يتــم 
بعــض األســمدة املقويــة لهــا، إضافــة 
إلــى الســقيا بشــكل مرتــب لهــا، ال 
ســيما أن املزارعن بدؤوا يف حســاب 
الطقــس،  بــرودة  زمــن  وتوقيــت 
يف  احلــرارة  درجــات  فانخفــاض 
إلــى  يــؤدي  الطائــف،  محافظــة 
منتجــات  مبيعــات  كبيــر يف  تراجــع 
يشــكل  حيــث  الطائفــي،  الــورد 
التراجــع نســبة تقــدر بـــ50 يف املائــة، 
ــات املوجــودة يف احملــال  إال أن الكمي
املخصصــة لبيعــه يف الطائــف خــال 
فتــرة البــرد القــارس، تســد االحتيــاج 
حتــى موســم قطــاف الــورد مــن العــام 
مــن  اإلنتــاج  زيــادة  أن  كمــا  نفســه، 
التراجــع  نســب  تعــوض  أن  شــأنها 
ــا أن اســتباق موجــة  ــه، كم يف مبيعات
الصقيــع، التــي تشــهدها يف فصــل 
منطقــة  يف  الــورد  مــزارع  الشــتاء 
غــرب  جنــوب  الســياحية  الشــفا 
أشــجار  إزهــار  ملوعــد  الطائــف، 
ــى  ــؤدي إل ــت القطــاف، ي ــورد، ووق ال
زيــادة معــدالت إنتــاج الــورد بنســبة 
20 يف املائــة، حيــث يتباَشــر مزارعــو 
الــورد ببدايــة الصقيــع قبــل دخــول 
وقــت القطــاف؛ ألن تأخــره وحلولــه 
ســلبا  يؤثــر  اإلزهــار  مــع  متزامنــا 
علــى نســبة إنتــاج الــورد مــن مزارعــه 
املتواجــدة يف منطقتــي الهــدا والشــفا 
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الســياحيتن.
ومنتجــات  عطــر  مبيعــات 

الــورد
نســبياً،  أســعاره  ثبــات  ظــل  ويف 
واســتخداماته املتعــددة يف صناعــة 
الكثيــر مــن املأكــوالت الرمضانيــة، 
الــورد  »مــاء  ُعشــاق  يتهافــت 
اخلليجيــة،  الــدول  مــن  الطائفــي«، 
والعربيــة، ومــن بعــض مــدن ومناطــق 
اململكــة إلــى األســواق املُتخصصــة يف 
بيعــه يف محافظــة الطائــف، الســيما 
حيــث  املبــارك،  رمضــان  شــهر  يف 
اجلملــة،  بســعر  بالشــراء  يقومــون 
باملائــة،   30 تبلــغ  إقبــال  بزيــادة 
مقارنــة بالشــهور األخــرى مــن العــام، 
حيــث ذكــر عمــر القاضــي – أحــد 
الــورد  زراعــة  يف  املُتخصصــن 
واســتخاص مائــه وعطــره وتســويقه 
يف محافظــة الطائــف، أن مبيعــات 
مــاء الــورد زادت يف شــهر رمضــان 
 30 لـــ  وصلــت  بنســبة  املبــارك 
أشــهر  باقــي  مــع  مقارنــة  باملائــة، 
العــام، مشــيراً إلــى أن زيــادة مبيعاتــه 
تعــود لكثــرة اســتخداماته يف صناعــة 
إلــى  الفتــاً  الرمضانيــة،  املأكــوالت 
ــى  ــورد عل ــى مــاء ال ــال عل ــوع اإلقب تن
املســتوى احمللــي، واخلارجــي، حيــث 
أكــد إقبــال عــدد مــن اللبنانيــن علــى 
شــرائه مــن محــال بيعــه يف الطائــف، 
 24 و  قنينــة،   12 فئــة  يف صناديــق 
ــل مــن ســعر  ــاع بأق ــي تب ــة، والت قنين
ــاع بعشــرة  ــي تب ــة الواحــدة الت القنين
ريــاالت، كما أشــار إلــى قدوم اإلقبال 
عليــه، مــن بعــض أهالــي جــدة، ومكــة 
املكرمــة، واملدينــة املنــورة، والريــاض، 
وخميــس مشــيط، باإلضافــة طبعــا 
علــى  الطائــف  محافظــة  ألهالــي 

شرائه بكميات كبيرة .    

وأضــاف القاضــي أن أواخــر شــهر 
ــام شــهر رمضــان،  ــة أي شــعبان وطيل
يكــون هنــاك ضغــط كبيــر يف العمــل 
ــد  ــال املتزاي ــة اإلقب ــن أجــل مواجه م
الطائفــي، حيــث  الــورد  ميــاه  علــى 
يتــم زيــادة اإلنتــاج بالعمــل املضاعــف، 
منوهــاً إلــى أن زيــادة الطلــب لــم تؤثــر 
يف ســعر البيع، فهو يُباع بســعر واحد 
املأكــوالت  العــام، وعــن  أيــام  طيلــة 
فيهــا  يُســتخدم  التــي  واملشــروبات 
مــاء الــورد قــال قاضي،«مــاء الــورد 
الطائفــي يُضيفــه بعــض األشــخاص 
يضيفــه  وبعضهــم  األرز،  ألطبــاق 
إلــى طبــق املهلبيــة، والكنافــة أيضــاً، 
وكذلــك الشــاي، واملــاء، وإلــى غالبيــة 

شــهر  يف  تصنــع  التــي  احللويــات 
رمضــان«، وحــول كيفيــة اســتخاص 
مــاء الــورد، أوضــح قاضــي، أن الــورد 
يتــم وضعــه يف أوعيــة للتقطيــر حيــث 
يُضــاف إليــه املــاء، ثــم تتــم عمليــة 
ــة  ــا مرحل ــر«، تليه التســخن »التقطي
ذلــك  إثــر  علــى  فيطفــو  التبريــد، 
بـ«العــروس«،  الــورد املُســمى،  دهــن 
علــى ســطح تلــك القنينــات، ثــم يتــم 
حقنــة  أو  قطــارة  بواســطة  ســحبه 
ــرة تكمــن  ــة األخي ــم املرحل خاصــة، ث
التقطيــر،  أوعيــة  مــن  تفريغــه  يف 
ــداً  ــات خاصــة متهي ــه يف قنين ووضع

لبيعــه .
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ثورة تقنية  .. هل سينتهي الورق .؟ 
 ..أمريكا والصين واليابان من أكبر الدول المصنعة له

والدول العربية األقل
إلــى  الــورق  اصــل  يعــود  حيــث 
)اخلشــب والنباتــات(, وهــي بشــكل 
عــام مصــدر األليــاف الرئيســية يف 
ــر  ــم حتضي ــث يت ــورق، حي صناعــة ال
الــورق مــن أليــاف مــادة الســيلولوز 
أغلــب  يف  موجــودة  تكــون  والتــي 
اخلايــا النباتيــة، فيتــّم ترشــيح مزيج 
ــاء بواســطة منخــل  ــاف وامل ــن األلي م
أو غربــال رقيــق حيــث تتشــابك هــذه 
األليــاف مــع بعضهــا مكّونــًة صحيفــة 
رقيقــة، ثــم تتــرك الصحيفــة لتجــّف 
وبعــد ذلــك تنشــأ روابــط كيميائيــة 
بــن جزيئــات األليــاف الســيلولوزية 

ينتــج عنهــا قــّوة الــورق ..
تاريخ الورق .. ومن اخترعه .؟

عــرف الــورق قدميــاً، أي قبــل حوالــي 
قبــل  مــن  امليــاد  قبــل  عــام   3500
قامــوا  حيــث  القدمــاء،  املصريــن 
قصــب  مــن  شــرائط  باســتخدام 
مــن  العديــد  لكتابــة  كــورق  البــردي 
األمــور، لكــن مــع هــذا فــإّن الــورق 
احلديــث لــم يكــن موجــوداً يف تلــك 
ــه ظهــر بعــد  ــرة مــن الزمــن، لكّن الفت
قبــل  الصــن،  مــرة يف  وألول  ذلــك 
حوالــي 705 مياديــاً، وذلــك علــى 
لــون أو جينــغ تشــونغ،  يــد »تســاي 
املســؤول عــن احملكمــة اإلمبراطورّيــة 
 62 عــام  ولــد  واّلــذي  الصــن،  يف 
يف   121 عــام  وتــويّف  مياديــاً، 
ــع  ــرة تصني ــه فك ــد راودت الصــن، فق

الورق، باســتخدام بعــض املواد كلحاء 
األشــجار وأوراقهــا، وكذلــك بعــض 
النفايــات وشــباك صيــد األســماك، 
وذلــك بنقعهــا وجتفيفهــا، بــدالً مــن 
تعــّد  التــي  املــواد  بعــض  اســتخدام 
باهظــة الثمــن كاحلريــر واخليــزران. 
مّت إدخــال بعــض التحســينات املهّمــة 
ــة صناعــة  ــى عملّي يف وقــت الحــق إل
تاميــذ  يــد  علــى  وذلــك  الــورق، 

تســاي لــون .
أّول  باختــراع  الصينيــون  قــام  ثــّم 
 600 عــام  وذلــك  خشــبية  طابعــة 
أول  بنشــر  قامــوا  ثــّم  ميــادي، 
الصــن  يف  مطبوعــة  صحيفــة 
عــام740 مياديــاً. انتقلــت صناعــة 

منــذ نحــو 20 عامــا.. ودول الغــرب املتقدمــة 
تتنبــأ بــزوال )عصــر الــورق(, واالعتمــاد علــى 
املعلومــة االلكترونيــة فقــط, وزاد ذلــك التنبــؤ 
ثــورة االتصــاالت, واالنترنــت..  حماســا, مــع 
لكــن كل ذلــك لــم يكــن.. فالــورق بقــي صامــدا, 

وســيبقى ..
مجتمعاتنــا  علــى  احلــال  هــذا  وينطبــق 
 العربيــة, واململكــة العربيــة الســعودية خاصــة

االنترنــت,  مجــال  يف  ثــورة  تشــهد  والتــي   ,
وأصبحــت  االجتماعيــة,  التواصــل  ومواقــع 
خلــف  مــن  متوفــرة  معلومــة(  )أي  املعلومــة 
أن  التنبــؤ  لذلــك  دعــا  مــا  وهــو  الشاشــات.. 
 .. باقــي  الــورق  لكــن  جديــد..  مــن  يظهــر 

.. بالطبيعــة  مرتبــط  ووجــوده 
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ــاج  ــدأ إنت ــث ب ــا؛ حي ــى كوري ــورق إل ال
القــرن  مــن  مبّكــر  وقــت  الــورق يف 
أو  اللــب  إعــداد  ومّت  الســادس، 
الــورق  تصنيــع  يتــم  التــي  العجينــة 
ــب،  ــاف القن ــى ألي ــا، اعتمــاداً عل منه
واخليــزران،  والتــوت،  والروطــان، 
والقش، واألرز، واألعشــاب البحرية. 
انتشــرت صناعــة الــورق بعــد ذلك يف 
التبــت عــام 650 مياديــاً، ثــم إلــى 

مياديــاً.   671 عــام  بعــد  الهنــد 
حافــظ الصينيــون علــى ســر صناعــة 
الــورق ملــدة طويلــة، وحاولــوا احتــكار 
هــذه الصناعــة بعيــداً عــن املراكــز 
العالــم  املختلفــة حــول  االقتصادّيــة 
خاّصــًة عــن املناطــق الشــرقية منهــا، 
لكــن عــام 751 مّت أســر بعــض اجلنود 
يــد  إثــر هزميتهــم علــى  الصينيــن 
األتــراك العثمانيــن يف معركــة قوّيــة 
عنــد نهــر تــاالس، ليتــّم الكشــف عــن 

ــورق.  طريقــة صناعــة ال
وفي العالم العربي :

يف  قدميــاً  الــورق  صناعــة  بــدأت 
وبقــي  مياديــاً،   793 عــام  بغــداد 
ســراً بعيــداً عــن أيــدي أوروبــا، حتــى 
إلــى  ذلــك  بعــد  انتشــرت صناعتــه 
القــرن  يف  وذلــك  إفريقيــا  شــمال 
وصولهــا  هــذا  بعــد  ليتــم  العاشــر، 
وبعدهــا   ،1150 عــام  إســبانيا  إلــى 
 1453 عــام  الطابعــة  اختــراع  مّت 

ــرج،  ــد يوهــان جوتنب ــى ي ــاً عل ميادّي
ثــم انتشــرت أخيــراً صناعــة الــورق 
يف  وحتديــداً  الشــمالية  أمريــكا  يف 

..1690 عــام  فيادلفيــا 
ورغم كل ذلك التاريخ

تعــد أمريــكا حاليــا مــن أكبــر الــدول 
ثــم  للــورق,  املصنعــة  العالــم  يف 
فأملانيــا,  فكنــدا  فاليابــان  الصــن 
وإندونيســيا,  وبرازيــل,  فلنــدا,  ثــم 
واســبانيا,  وروســيا,  بريطانيــا,  ثــم 
دولــة  أي  توجــد  وال   .. والنمســا 
الــدول  عربيــة مصنفــة مــن ضمــن 
الــدول  كأكثــر  املصنفــة  العشــرين 

. للــورق  املصنعــة 
أنواع الورق :

ورق الطباعة 
وهــو ورق خفيــف، يتــراوح وزن املتــر 
املربــع منــه بــن 44 و 120 غــرام, 
األوفســت  طباعــة  يف  ويســتخدم 
والدفاتــر   )  Offset )باإلجنليزيــة: 

والكتــب.
ورق التصوير 

)باإلجنليزيــة:  دالتصويــر  ورق 
photocopy paper( هــو ورق خفيــف, 
 70 منــه  الشــائعة  الــورق  أوزان 
مربــع،  متــر  لــكل  غــرام  و80  و75 
التصويــر  آالت  يف  ويســتخدم 
واملكتبيــة. الليزريــة  والطابعــات 

ورق الجرائد 

وهــو ورق خفيــف قليــل املتانة قصير 
العمر شــديد التشرب للسوائل.

ورق المجالت 
وهــو يشــبه ورق اجلرائــد، إال أنــه 
الواضــح،  بلمعانــه  عنــه  يتميــز 
اللــب  مــن  النوعــن  كا  ويصنــع 

الكيماويــة. املســتخلص 
ورق الكرتون 
ويوجد منه نوعان:

 1-النــوع املضلــع: ويتكــون مــن عــدة 
طبقــات، ويســتخدم إلنتــاج صناديــق 

التعبئــة.
ويصنــع  الرمــادي:  النــوع   -2
بتجفيــف عجينــة اللــب املســتخدمة 
مــن  بــدال  خاصــة،  بأفــران  فيــه 
أســطوانات التجفيــف، ويســتخدم يف 

املختلفــة. املطبوعــات  جتليــد 
الورق المقوى 

ويعالــج اللــب املســتخدم يف تصنيعــه 
ويطلــى  مختلفــة،  كيماويــة  مبــواد 
بطبقــات مــن الشــمع حيــث يســتخدم 

يف تغليــف املــواد الغذائيــة..
اســتخدام  طــرق  اليــوم  وتعــددت 
للرســم,  الكتابــة  الــورق, وجتــاوزت 
والفــن, وعمــل أشــكال فنيــة, وأخيــرا 

.. والطبــخ كذلــك  التزيــن, 
تدوير الورق

بــاألوراق،  مليئــة  اليومّيــة  حياتنــا 
يســرة  و  مينــة  االلتفــاف  ميكنــك 
لتراهــا، وهنــاك العديــد مــن األوراق 
و  الّطرقــات  علــى  ملقــاة  أيضــاً 
الشــوارع ويف احلاويــات و القمامــة.. 
املخلّفــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  إذن 
الورقّيــة.!! فلمــا ال يتــم إنتــاج ورق 
جديــد مــن هــذا الــورق املســتعمل، 
ــة و نحافــظ  ــوث البيئ ــل بذلــك تل نقل

.؟  اإلنســان  علــى صحــة 
ســنوات  عشــرة  مــن  أكثــر  منــذ 
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ظهــرت صناعــة إعــادة تدويــر الــورق 
مــّرة أخــرى و  مــواد ورقّيــة  إلنتــاج 

منهــا.  لإلســتفادة 
إعــادة  أصبــح  األخيــرة  اآلونــة  يف 
ــاً بســبب  ــورق أمــراً ضرورّي ــر ال تدوي
الكــم الهائــل مــن مخلّفــات األوراق 
لتوفيــر  وذلــك  البشــر  قبــل  مــن 
اســتهاك املــواد األولّيــة إضافــًة إلــى 

الطاقــة.  اســتهاك  توفيــر 
تعنــي  الــورق  تدويــر  إعــادة  وكلمــة 
ــة  ــواد ورقّي ــاج م ــه وإنت إعــادة تصنيع

 . لإلســتخدام  صاحلــة  جديــدة 
يف  الــورق  تدويــر  إعــادة  خطــوات 

املنــزل: 
مــن  كبيــرة  كمّيــة  لديــك  كان  إذا 
إعــادة  ميكنــك  املنــزل  يف  األوراق 
تدويرهــا بنفســك بخطــوات بســيطة، 

إلــى  فقــط حتتــاج 
1. خاط كهربائي 

2.إناء باستيك كبير  
3. قطع قماش من الكّتان 

4. قالب من اخلشب 
قــد  كنــت  أوراق  أّيــة  أو  5.ورق اجلرائــد 

ســتخدمتها  ا
ماذا نفعل اآلن ؟ 

الــورق يف  1. يجــب ان تقــوم بنقــع 

ســاعة   24 عــن  تقــل  ال  ملــّدة  املــاء 
، إذا كان الــورق مــن الّنــوع املقــّوى 
يجــب أن يتــرك لفتــرة اطــول يف املاء. 
2. ضــع الــورق املنقــوع يف اخلــاط 
الكهربائــي، و أضــف إليــه القليــل مــن 

املــاء لتســهيل اخللــط 
3. بعــد ذلــك قــم بوضــع القليــل مــن 
و ضــع  الباســتيك  اإلنــاء  املــاء يف 
الــورق فيــه بعــد إزالتــه مــن اخلــاط 
4. قــم بتكــرار نفــس العمليــة ) خلــط 
الــورق واملــاء( لعــّدة مــّرات حتــى ينتــج 

الــورق األبيض 
اإلنــاء  مــن  الــورق  5.اســتخرج 
الباســتيك واتركــه يجــف علــى قطــع 

لقمــاش  ا
هــذه العمليــه هــي مشــابهة ملــا يحدث 
يف عملّيــة إعــادة التدويــر يف املصانــع 

اخلاّصــة بذلك 
مــع أّنــه مــن املمكــن أن يتــم إعــادة 
تدويــر الــورق إال أّنــه مــن األفضــل 
يف  ملــا  اســتهاكه  يف  تقتصــد  أن 
ذلــك مــن توفيــر مصــادر الطبيعــة 
الــورق  اســتخدام  يتــم  أن  يجــب   ،
مبســئولية و حكمــة ، فمــن املمكــن 
أن يتــم االســتعانة بأجهــزة احلاســوب 

الهواتــف الذكّيــة لتدويــن املاحظات 
اســتهاك  مــن  بــدالً  الكتابــة  و 
عشــرات الصفحــات للكتابــة ، بــل 
أصبــح األمــر أســهل بوجــود الّنســخ 
اإللكترونيــة للجرائــد و الّصحــف و 

الكتــب..
وفي السعودية ..

الســعودية  الشــركة  تأسســت 
1989م،  عــام  الــورق  لصناعــة 
 – الشــرقية  )املنطقــة  ومقرهــا 
الدمــام(, ويتبــع لهــا عــدة شــركات 

الــورق : لصناعــة 
الســعودية  الشــركة   .1
عــام  تأسســت  الــورق..  لتحويــل 
2003 ومتتلــك الكثيــر مــن الفــروع 
والشــرق  الســعودية  مســتوى  علــى 
األوســط، تشــمل الكويــت واإلمــارات 
مصنــع  بنــاء   ً حاليــا  ويتــم  وتركيــا 
مــا  كل  وتنتــج  األردن،  يف  للشــركة 

مناديــل. مــن  الــورق  يف  يتعلــق 
إلعــادة  الســعودية  الشــركة   .2
تدويــر الــورق : تأسســت الشــركة يف 
عــام 1996، وهــي إحــدى شــركات 
والتــي  للــورق  الســعودية  املجموعــة 
ــك الشــركة الســعودية لصناعــة  متتل
الــورق والشــركة الســعودية لتحويــل 
الــورق )مناديل( ومتلك أكبر أســطول 
مــن املركبــات والعمالــة علــى مســتوى 
الشــرق األوســط ويف جميــع مناطــق 
ــة الســعودية بواســطة  اململكــة العربي
الريــاض،  علــى  املوزعــة  الفــروع 
القصيــم،  املدينــة،  الدمــام،  جــدة، 
أبهــا، خميــس مشــيط وقريبــاً ويفتــح 
الشــمالية  املنطقــة  فــرع جديــد يف 
للمملكــة، كمــا تعمــل الشــركة علــى 
فتــح فــروع يف دول مجلــس التعــاون 
اإلمــارات  بدولــة  ابتــداء  اخلليجــي 

والكويــت العربيــة 
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معشوقتي ..  
معشوقتك

الطائــف .. عــروس املصايف وشــهادتي 
فيهــا مجروحــة فقــد عشــقتها وانــايف 
للمملكــة  زيــاره  اول  يف  الصبــا  ســن 
اهلل  رحمــة  والــدي  مــع   1974 ســنة 
بســيطة  الطائــف  كانــت  وقــد  عليــه 
القــزاز  برحــة  بســوق  ومميــزه  جــداً 
يف  يجولــون  الذيــن  الهيئــة  ورجــال 
البرحــة.. وكذلــك اذكــر حدائــق جنمــه 
والــردف قدميــاً. وجــو الطائــف قدميــاً 
الحظــت  ولقــد  وطبيعــي.  روعــه  كان 
تغيــرات كثيــره يف كل شــيء بالطائــف 
يف اجلــو ويف البنيــه التحتيــة مــن طــرق 
ومنتزهــات وأســواق ومنتجعــات وفنادق 
املــرور  وحتــى  كثيــراً..  تطــورت  لقــد 
تطــور يف الطائــف وأصبحــت الطــرق 
يف  كان  كمــا  مزدحمــة  غيــر  ســالكه 

الســابق..
ولقــد أســتثمر فيهــا كثيــر مــن أبنــاء 
دول اخلليــج فكثيــر منهــم لهــم بيــوت 
منــزل  لــدي  وانــا  اســتراحات  او 
ــا..  ــر عشــقي له ــاك, مــن كث ــك هن كذل
وأعــرف أننــي لســت العاشــق الوحيــد 
لهــا, وهنــاك عشــاق كثيــر للطائــف.. 

وزياراتــي للطائــف كثيره جداً خصوصاً 
بعــد افتتــاح مطــار الطائــف ممــا ســهل 
لــي الســفر لهــا كل فتــره. ولــدي أقربــاء 
دائمــاً  زيارتهــم  علــى  وأحــرص  فيهــا 

املناســبات.. يف  وخصوصــاً 
مكــة  مــن  قربهــا  الطائــف  وميــزة 
الراحــة  أخــذ  علــى  فنحــرص  وجــده 
فيهــا بعــد العمــرة او بعــد التســوق يف 
جــده. والطائــف فيهــا أماكــن ســياحيه 
والــردف  والهــدا  الشــفاء  مثــل  كثيــره 
اآلن  ومييزهــا  الباحــة  مــن  وقريبــه 
واألســواق  التجاريــة  مشــاريعها  كثــرة 
واملــوالت, وطقســها الرائــع يف كل أيــام 
ــف وياحــظ  الســنه وخصوصــاً بالصي
كثــرة املصطافــن فصل الصيــف, كونها 
عروســة الصيــف.. ولعلهــا حتتــاج شــيئاً 
النظافــة  وخصوصــاً  التطويــر,  مــن 
وحتســن املرافــق الســياحية واالهتمــام 
ــادق. كمــا يجــب ان تكــون  ــر الفن بتطوي
ــه للســواح وهــذا  ــه ســياحيه جاذب مدين
يدعــو لرفــع مســتوى العاملــن يف قطــاع 

الســياحة .

نهار ضاوي العتيبي
رجل أعمال كويتي

مقــــال
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االقتصاديــة مــن اشــغال للفنــادق واملطاعــم واألســواق 
ــة، علمــاً  ــده عــن املدين كمــا أن هــذا ســيعطي ســمعة جي
بــأن نــادي وج ســيلعب يف دوري الدرجــة األولــى وهــو 
يأتــي مبرحلــة متأخــرة عــن الــدوري املمتــاز والــذي يحتاج 

لتظافــر اجلهــود  مــن أجــل الوصــول اليــه..
واضــاف املدلــج: املطلــوب علــى أهالــي احملافظــة ورجــال 
أعمالهــا تقــدمي الدعــم للنــادي مــن أجــل بقــاءه يف دوري 
الدرجــة  األولــى كمرحلــة أوليــة ثــم التأهــل لــدوري أنديــة 
الصعوبــة مبــكان  مــن  ليســت  وهــذه  املمتــازة  الدرجــة 

املجــزل  فنــادي 
وهــي  متيــر  مــن 
ــرة  محافظــة صغي
تقــارن  ال  جــدا 

ــاز  ــود للممت بحجــم ومســاحة الطائــف متكــن مــن الصع
وكذلــك الزالــت الفرصــة قائمــة لنــوادي أخــرى للتأهــل 
أيضــاً.. وختــم املدلــج حديثــه بتوجيــه دعــوه لألنديــة 
بتســمية النــوادي بأســماء املــدن كمــا هــو معــروف يف كل 
دول العــال مقترحــاً مــن جديــد تغييــر مســمى نــادي وج 

الطائــف.. لنــادي 
مــن جهتــه قــال االعامــي صالــح الصالــح واملتخصــص 
كذلك يف االقتصاد الرياضي بأن جملة جتارب أثبتت أن 
العوائــد االقتصاديــة مجديــة جــداً للمــدن أو احملافظــات 
أو  األولــى  فريق ضمن الدرجــة  بهــا  يتواجــد  التــي 

 اليامي : هذه قصة الصعود
ومستعدون لألولى

املدلــج  الدكتــور حافــظ  »الطائــف«  لـــ مجلــة  وأوضــح 
دول  هنــاك  بــأن  الرياضــي  االقتصــاد  يف  املتخصــص 
كثيــرة ومــدن عامليــة يدفعــون املليــارات مــن أجــل تكــرار 
وهــي  االعــام،  وســائل  يف  الدولــة  او  املدينــة  اســم 
ناديهــا  اســم  يتغيــر  بــأن  الطائــف  حملافظــة  فرصــة 
مــن  بــدال  »الطائــف«  لنــادي  األولــى  للدرجــة  املتأهــل 
»وج«, وهــي فؤصــة للمحافظــة والنــادي كذلــك, مشــيرا 
بــأن هــذا األمــر معمــول بــه حاليــا يف عــدة دول منهــا 
اليابــان وقطــر علــى ســبيل املثــال.. وأكــد الدكتــور املدلــج 
بــأن الرياضــة أصبحــت صناعــة تــدر املايــن وتوفــر 
الوظائــف, وتعتبــر أحــد روافــد االقتصــاد, مشــيرا بــأن 
تأهــل نــادي وج لــدوري الدرجــة االولــى يعنــي بــأن هنــاك 
ــارة محافظــة الطائــف للعــب  ــي لزي ــق ســوف تأت 15 فري
مباريــات مــع نــادي وج وهــو مــا ســيحرك عجلــة احلركــة 

سالم الشيباني - الطائف
 فتح تأهل نادي وج تساؤالت أهالي محافظة 
الطائــف حــول اجلــدوى مــن تأهــل نــادي وج.. 
علــى  التأهــل  ذلــك  مــن  املرجــوة  والفائــدة 
وثقافيــاً..  واجتماعيــاً  اقتصاديــاً  احملافظــة 
مســمى  تغييــر  حــول  اآلراء  اختلفــت  فيمــا 
النــادي إلــى نــادي »الطائــف« الرياضــي, أو 

ــادي »وج« ــة اســم الن ــى أيقون ــاء عل البق

 تغيير اسم نادي
«»وج« لـ«الطائف
 مدن تدفع ماليين
 لتكرار اسمها في

وسائل االعالم
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خوضــه  ظــل  يف  املمتــازة  الدرجــة 
كبيــرة  فــرق  مــع  مهمــة  ملواجهــات 
علــى  ذلــك  وانعــكاس  أرضــه  علــى 
وحجــوزات  اجلماهيــري  احلضــور 
الفنــادق..  وحجــوزات  الطيــران 
وأضاف: أرى أن تواجد وج يف دوري 
األولــى حاليــاً ســيكون مجــرد إشــارة 
صريحــة وواضحــة علــى أن الرياضــة 
تســهم بشــكل كبيــر يف دفــع عجلــة 
وظيفيــة  فــرص  وتخلــق  االقتصــاد 
فرصــة  متنــح  وكذلــك  مختلفــة 
والرعــاة احملليــن  للمعلنــن  ذهبيــة 
وشــعاراتهم..  منتجاتهــم  لتســويق 
وختــم الصالــح حديثــه بأنــه يجــزم 
التكاتف وااللتفــاف  املزيد مــن  أن 
حــول نــادي وج مــن رجــاالت املنطقــة 
مــن شــأنه أن يوفــر دعــم كبيــر للنادي 
دوري  يف  مشــاركته  علــى  ينعكــس 
ــاز  ــه إلــى املمت األولــى ورمبــا يدفــع ب
مثــل  للمقومــات  امتاكــه  ظــل  يف 
الغفيــر  واجلمهــور  اجلاهــز  امللعــب 
فضــًا عــن الشــغف الــذي يتميــز بــه 

. شــباب احملافظة 
اليامــي  مبــارك  وج  نــادي  رئيــس   
: وقصــة الصعــود وتغييــر املســمى 

ــة  ــاراة النهائي ــم املب ــق حك ــا أن أطل م
لنــادي وج صافرتــه ضمــن منافســات 

دوري الدرجــة الثانيــة معلنــاً تأهــل 
األولــى  الدرجــة  لــدوري  وج  نــادي 
وبحضــور أكثــر مــن 16 الــف شــاب 
بــدأت  حتــى  احملافظــة  أبنــاء  مــن 
ابنــاء  وبــدأ  تتســع  دائــرة األمنيــات 
ادارة  همــة  شــحذ  يف  احملافظــة 
ــى املكتســبات  ــادي للمحافظــة عل الن
بعــد  حتققــت  والتــي  التاريخيــة 
أربعــن عامــاً مــن تأســيس النــادي..

الطائــف والتــي ترتكــز علــى عمــق 
ويقطنهــا  مميــز  وموقــع  تاريخــي 
ــن مواطــن تســتحق أن  ــة املليون قراب

يكــون ألبنائهــا فريــق رياضــي بحجــم 
فــرق املناطــق واحملافظــات األخــرى 
ومكانــًة  حجمــاً  تقــل  قــد  والتــي 
األولــى  الســياحية  عن احملافظــة 
يف اململكــة وأول عاصمــة للمصائــف 

العربيــة..
ــا األمانــي والتطلعــات لرئيــس   حملن
االســتاذ  الرياضــي  وج  نــادي 
مبــارك اليامــي وســألناه عــن مــدى 
االســتعدادات والقــدرة علــى حتقيــق 
التطلعــات للموســم الرياضــي القــادم 
فقــال: بدأنــا بعمــل فريــق مكــون مــن 
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اخلبــرة  ذوي  مــن  اشــخاص  ســبعة 
مســتوى  علــى  الكبيــرة  الرياضيــة 
اململكــة  للبحــث عــن العبــن يفيــدون 
الفريق، كمــا مت تشــكيل فريــق عمــل 
الطاقــم  اختيــار  تكليفــه مبهمــة  مت 
الفنــي الــذي ســيقود الفريــق املوســم 
يف  توفــق  اهلل  شــاء  وإن  املقبــل 

اختياراتهــا..
فهنــاك  للصعوبــات  بالنســبة  وأمــا 
العديــد مــن الصعوبــات التــي تواجهنا 

وهــو  املــادي  الدعــم  أبرزهــا  ولكــن 
الــذي وقــف حجر عثرة خــال الفترة 
املاضيــة منــذ تأســيس النــادي وحتــى 
رجاالت الطائــف  مطالبــاً  التأهــل 
نــادي  مــع  الوقــوف  مــن  ومحبيهــا 
وج كــي يحقــق آمــال وتطلعــات شــباب 
الركيــزة  يعــدون  والذيــن  احملافظــة 
التــي  النجاحــات  كل  األساســية يف 
األلعــاب  النــادي يف جميــع  حققهــا 

املختلفــة.. الرياضيــة 

وعــن مقتــرح تغييــر مســمى النــادي 
هنــاك   : اليامــي  قــال  لـ«الطائــف« 
توجهــات قويــة حاليــاً لتغييــر املســمى 
لنــادي »الطائــف« نظــراً ملــا يحققــه 
اضافــة  مــن  اجلديــد  املســمى 

. للمحافظــة 

 تأهل وج سيخلق وظائف
جديدة ألبناء المحافظة
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دخــل مطــار الطائــف رســميا ، ضمــن 
الرؤيــة  يف  الوطنــي  التحــول  برامــج 
املســتقبلية 2030 ، التــي كشــف عنهــا 
ولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو امللكــي 
وقــد   ، ســلمان  بــن  محمــد   / األميــر 
أشــار الــى ان املطــار ســيكون محطــة 
هامــة الســتقبال املعتمريــن واحلجــاج ، 
ــي يف  وفــق احــد محــاور التحــول الوطن

رفــع اعــداد الــزوار واملعتمريــن .
للطيــران  العامــة  الهيئــة  اكــدت  كمــا 
الدولــي  الطائــف  مطــار  ان  املدنــي 
سيشــكل نقلــة نوعيــة ، خاصــة يف تفعيل 
الرؤيــة املســتقبلية للملكــة ، ملضاعفــة 
اعــداد املعتمريــن واحلجيــج بالتــدرج كل 
عــام تســتقر عنــد 30 مليونــاً يف 2030 .

بــن  ســليمان  الهيئــة  رئيــس  بــن  كمــا 
عبــداهلل احلمــدان ، ان حتويــل مطــار 
الطائــف مــن محطــة محليــة الــى محطة 
دوليــة ، ســيوفر البنيــة التحتيــة الازمــة 
، خصوصــاً بعــد ربــط تلــك املطــارات 
التــي   ، احلديثــة  القطــارات  بشــبكة 
ســتنقل الــزوار الــى احلرمــن بــكل يســر 

وســهولة .
ويوجــد حاليــاً خمــس شــركات متحالفــة 
تتنافــس لبنــاء املطــار ، خــال 4 ســنوات 
 ، عصريــة  ومنــاذج  تصاميــم  وفــق   ،
بطاقــات  مهيــأة  صــاالت  خــال  مــن 
اســتيعابية كبيــرة للمغادريــن والقادمــن 
تــؤدي  كهربائيــة  مبســارات  وتربــط   ،
ــى  ــة ال ــرات ، إضاف ــى الطائ مباشــرة ال
ومرافــق   ، العامــة  اخلدميــة  املرافــق 
خاصــة للمعتمريــن ، فيمــا يتميــز مطــار 
عــن  يبعــد  ال  بأنــه  اجلديــد  الطائــف 

ــم ، مــا  مكــة املكرمــة ســوى نحــو 70 كل
يؤهلــه ليكــون ذراعــاً مســانداً لتخفيــف 
الضغــط علــى مطــار جــدة يف اســتقبال 

احلجيــج واملعتمريــن .
 7 قرابــة  املطــار  يســتقبل  ان  ويتوقــع 
مايــن راكــب يف العــام ، اذ وجــه اخيــراً 
الشــريفن  احلرمــن  خــادم  مستشــار 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
الفيصــل – اميــر منطقــة مكــة املكرمــة 
الضــوء  ملنــح  العقبــات  كل  بتســهيل   ،
املشــروع  هــذا  النطــاق  األخضــر 

. تنفيــذه  وســرعة 
يشــغل املطــار مســاحة تصــل الــى 40 
بالقــرب   ، الطائــف  شــمال   ، كلــم2 
، ويــرى مختصــون  مــن ســوق عــكاظ 
االقتصــادي  اجلانــب  ســيدعم  انــه 
ان  خصوصــاً   ، للمنطقــة  والســياحي 
الطائــف هــي املصيــف األول للملكــة ، 
وتســتضيف ســنوياً اعــداداً هائلــة مــن 

. والــزوار  الســياح 
جــذب  ذات  الطائــف  مدينــة  ان  كمــا 
عبــر  ربطهــا  وميكــن  متميــز  ســياحي 
برنامــج عمــرة بلــس التــي تنطلــق منهــا 
كبيــر  رابــط  وتكــون  واحلــج  العمــرة 
ربــط  وكذلــك  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة 
لــه  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  التلفريــك 
ــاك رجــال  ــرة للســياحة وهن ــة كبي أهمي
مدينــة  لتطويــر  يعملــون  مخلصــن 
الطائــف وغرفــة الطائــف مــن الغــرف 
. عليهــا  والعاملــن  باململكــة  املميــزة 

فشــكراً لهــم جميعــاً علــى كل الفعاليــات 
املتميــزة وعلــى كل مــا قدمــوه للغرفــة 

ــف . ــة الطائ وملدين

الطائف ورؤية ٢٠3٠

سعد بن جميل القرشي
عضو مجلس اإلدارة 

بغرفة مكة 
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مقــــال



  مطار الطائف .. رؤية ٢٠3٠
يخفف الضغط على مطار جدة

 ويفتح ابواب التوظيف للشباب

محمــد  األميــر  حديــث  أضــاف 
بــن ســلمان ولــي ولــي العهــد وزيــر 
الدفــاع، عــن مطــار الطائــف، يف لقاء 
بثتــه قنــاة العربيــة مؤخــرا.. زخمــاً 
كبيــراً، وأهميــة بالغــة لهــذا املشــروع 

العمــاق، كرافــد اقتصــادي حيــوي 
ــة أيضــاً،  ــة احلامل ــذه املدين هــام، وله
ــد عــن  ــي العه ــي ول ــث حتــدث ول حي
أن  مؤكــداً   ،2030 الســعودية  رؤيــة 
مطــار الطائــف ســيخدم هــذه الرؤيــة 

بشــكل كبيــر جــدا، وسيســتقبل عــددا 
ضخمــا جــدا..

يأتــي ذلــك بعــد أن أصــدرت هيئــة 
ــل املاضــي،  ــي يف إبري ــران املدن الطي
الطائــف  مطــار  شــهادة  ترخيــص 
الرحــات  الســتقبال  الدولــي 
الدوليــة وذلــك بعــد اســتيفاء املطــار 
جلميــع املتطلبــات واملعاييــر الدوليــة 
التشــريعات  يف  عليهــا  املنصــوص 
يف  املطــارات  بترخيــص  اخلاصــة 
املدنــي  للطيــران  العامــة  الهيئــة 
املنظمــة  معاييــر  مــع  واملتطابقــة 
الدوليــة للطيــران املدنــي )ايــكاو(..
الهيئــة  رئيــس  معالــي  قــام  حيــث 
األســتاذ  املدنــي  للطيــران  العامــة 
احلمــدان،  عبــداهلل  بــن  ســليمان 
بتســليم مديــر عــام مطــار الطائــف 

 )خالد اجلعيد _ الطائف(
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أحمــد بــن ســعيد الغامــدي شــهادة 
فريــق  بحضــور  وذلــك  الترخيــص 
عمــل إصــدار الرخصــة مــن قطــاع 
الســامة، والتراخيــص، وعــدد مــن 

الهيئــة. مســئولي 
يف  منــواً  الطائــف  مطــار  ويشــهد 
احلركــة اجلويــة مــن وإلــى املطــار، 
مبــا يزيــد عــن مليــون ومائــة الــف 
آالف  عشــرة  ومبجمــوع  مســافر، 
منــواً  شــهد  أنــه  حــن  يف  رحلــة، 
ملحوظــاً يف إجمالــي احلركــة اجلويــة 
خــال 2013، حيــث ارتفعــت أعــداد 
 7.771 إلــى   2013 يف  الرحــات 
رحلــة، مقارنــة بـــ 5.905 رحــات يف 
2012، بنســبة منــو بلغــت 31.6 يف 

املائــة، فيمــا ارتفــع أعــداد الــركاب 
ــب يف  ــف راك ــن 684 أل املســافرين م
عــام 2012 إلــى 921 ألــف راكــب يف 
عــام 2013، بنســبة منــو بلغــت 34.7 

يف املائــة.
ويف جانــب مطــار الطائــف الدولــي 
العامــة  الهيئــة  أعلنــت  اجلديــد، 
ــدء إجــراءات  ــران املدنــي عــن ب للطي
يف  جديــد  دولــي  مطــار  إنشــاء 
املعاييــر  وفــق  الطائــف،  محافظــة 
خدمــة  بهــدف  احلديثــة،  العامليــة 
ضيــوف الرحمــن واســتقبال رحــات 
احلركــة  وتعزيــز  والعمــرة،  احلــج 
االقتصاديــة والســياحية يف املنطقــة، 
الدولــي  املطــار  سيســهم  حيــث 

اجلديــد، يف تنميــة الســعة املقعديــة، 
داخــل  مــن  املصطافــن  وخدمــة 
اململكــة وخارجهــا، وتعزيــز التنافــس 
والتنــوع يف خدمــة املســافر احمللــي 
والدولــي، الســيما بعــد أن  اعتمــد 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيــران 
وحتويــل  إنشــاء  طــرح  املدنــي، 
الطائــف  مطــار  مشــروع  وتشــغيل 
القطــاع  علــى  اجلديــد  الدولــي 
نظــام  وهــو   BOT بنظــام  اخلــاص 
وإدارة  والتشــغيل  والتحويــل  البنــاء 

املشــروع..
ملطــار  االســتثماري،  اجلانــب  ويف 
الطائــف، أكــد عــدد مــن املســتثمرين 
محافظــة  يف  األعمــال  ورجــال 
ــس الشــورى  ــرار مجل ــف، أن ق الطائ
باملوافقــة بالســماح ملطــار الطائــف 
)الواقــع شــماالً( باســتقبال احلجــاج 
واملعتمريــن، يعــد قراراً إيجابياً يخدم 
والتجــاري  االقتصــادي  احلــراك 
للمحافظــة، وســينعش كثيــراً احلركــة 
التجاريــة واالقتصاديــة يف محافظــة 
الطائــف  أن  ســيما  وال  الطائــف، 
مهيــأة ســياحياً يف الصيــف، أو علــى 
مــدار العــام بالنســبة حلركــة احلجــاج 
املطــار  ســيفرض  كمــا  واملعتمريــن، 
كالفنــادق  متطــورة،  مرافــق  إقامــة 
الفخمــة، واملتميــزة، يف ظــل وجــود 
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للســياحة  الضروريــة  املقومــات  كل 
الدينيــة  والســياحة  عــام،  بشــكل 

بشــكل خــاص.
الشــباب،  توظيــف  جانــب  ويف 
ترخيــص  إصــدار  قــرار  ســيعمل 
املطــار الســتقبال الرحــات الدوليــة، 
علــى اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن 
الشــباب، وســيفتح لهــم بــاب وظائــف 
اإليــواء  دور  يف  ســيما  وال  كثيــرة، 
الكثيــر  ســيوفر  كمــا  الســياحي، 
مــن الوظائــف، وســيرفع مــن نســبة 
التوظيــف، خاصــة يف حــال افتتــاح 
وســيعمل  والعمــرة،  للحــج  مكاتــب 
تخفيــف  علــى  الطائــف  مطــار 
عبــد  امللــك  مطــار  علــى  الضغــط 

جــدة. يف  الدولــي  العزيــز 
وقــد بــدأ التشــغيل الدولــي يف مطــار 
الطائــف اإلقليمــي، يف احلادي عشــر 
حيــث  هـــ،   1432 عــام  رجــب  مــن 
أعلنــت ذلــك الهيئــة العامــة للطيــران 
املدنــي، واســتقبل مطــار الطائف أول 
رحلــة دوليــة لطيــران النيــل املصريــة، 
قادمــة مــن مطــار القاهــرة الدولــي 
علــى متنهــا أكثــر مــن 140 راكبــا، 
ــم  ــور وصوله ــم ف ــاء إجراءاته ومت إنه
جتهيــز  عقــب  معوقــات  أي  دون 

صالــة الســفر مبســتلزمات التشــغيل 
الدولــي كافــة، يف الوقــت الــذي تلقــت 
فيــه هيئــة الطيــران املدنــي عروضــاً 
عليهــا  املوافقــة  ســتكون   – كبيــرة 
تدريجيــاً - مــن عــدد مــن شــركات 
النقــل  ســوق  لدخــول  الطيــران 
الدولــي عــن طريــق مطــار محافظــة 
الطائــف، خاصــة أن احملافظــة تعــد 
أماكنهــا  لكثــرة  ســياحياً  مقصــداً 
ــة صيفــاً،  الســياحية وأجوائهــا العليل

ودينيــاً للحــج والعمــرة.
للطيــران  العامــة  الهيئــة  وقالــت 
ذلــك  لهــا يف  بيــان  عبــر   – املدنــي 
الوقــت -، إنهــا وافقــت علــى طلبــات 
ثــاث شــركات طيــران عربيــة وهــي 
للطيــران، شــركة  العامليــة  املصريــة 
رحلتــن  لتشــغيل  للطيــران،  النيــل 
دوليتــن يوميــا إلــى مطــار القاهــرة 
اإلســكندرية،  ومطــار  الدولــي 
وشــركة نســما للطيــران، وستشــغل 
مطــار  إلــى  أســبوعياً  رحلتــن 
القاهــرة الدولــي، وأشــارت إلــى أن 
مطــار الطائــف ســيصبح رابــع مطــار 
داخلــي يســتقبل الرحــات الدوليــة 
بعــد مطــار األميــر عبــد احملســن بــن 
عبــد العزيــز يف ينبــع ومطــار أبهــا 

ومطــار القصيــم، مبينــة أن تشــغيل 
ليقــدم  الطائــف دوليــا جــاء  مطــار 
واســعة  لشــريحة  جليلــة  خدمــة 
واحملافظــات  الطائــف  ســكان  مــن 
حيــث  املجــاورة،  واملراكــز  والقــرى 
سيســاهم تشــغيل الرحــات الدوليــة 
الوقــت  مــن  الكثيــر  اختصــار  يف 
واجلهــد للراغبــن يف االنتقــال إلــى 

املجــاورة. العربيــة  الــدول 
أن  البيــان،  عبــر  الهيئــة  وأضافــت 
املرحلــة  أنهــت  الداخليــة  املطــارات 
الثانيــة مــن مشــروع تطويــر مطــار 
الطائــف الــذي اشــتملت علــى جتديد 
وحتســن صالــة القــدوم يف املطــار 
بتكلفــة  شــهراً   18 اســتغرق  الــذي 
ومت  ريــال,  مليــون   8,8 إلــى  تصــل 
إجنــازه قبــل بدايــة اإلجــازة الصيفيــة 
لتهيئــة املطــار الســتقبال الرحــات 
الســتقبال  واالســتعداد  الدوليــة، 
مــن مختلــف  والســياح  املصطافــن 
الذيــن  واخلليــج  اململكــة  أنحــاء 
العتــدال  نظــرا  الطائــف  يفضلــون 
الصيــف  فصــل  خــال  طقســها 

الشــريفن احلرمــن  مــن  وقربهــا 
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يف  املعــروف  األعمــال  رجــل  ابــن 
يــرى  إذ  الســواط..  عيــد  الطائــف 
أن دخولــه لعالــم املــال واألعمــال كان 
بســبب والــده, وهــو الداعــم احلقيــق 
لــه.. ويقــول خالــد يف حــواره يف مــع 
مجلــة الطائــف : الثقــة والصاحيات 
املمنوحــة لهــم مــن والدهــم هــي مــن 
ســاهمت يف دخولهــم لعالــم التجــارة, 
وســاهمت يف تنميــة احلــس التجــاري 
لهــم.. خالــد يف حــواره حتــدث كذلــك 
واخلــاص  احلكومــي  العمــل  عــن 
والفــرق بينهمــا, والســبب الــذي دعــاه 
إدارة  مجلــس  عضويــة  للترشــح يف 
الكثيــر  وغيرهــا  الطائــف..  غرفــة 
مــن احملــاور يف ثنايــا احلــوار التالــي :

خالد بن عيد بن صالح السواط 
الرئيس التنفيذي ملجموعة السواط
عضو مجلس إدارة غرفة الطائف 

الســياحية  اللجنــة  رئيــس  نائــب 
الطائــف  بغرفــة 

فرديــة  مؤسســات  لعــدة  ومالــك 
بأنشــطة مختلفــة  بكالوريــوس إدارة 

م   1982 عــام  مواليــد  أعمــال  

متزوج ولديه 4 ابناء 
ــول  ــاك لدخ ــذي دع ــا ال ــة م  بداي
التجــارة وعالــم األعمــال وهــل 
رجــل  الســواط  عيــد  لوالدكــم 

االعمــال دور فــي ذلــك ؟
دخولــي  يف  الكبيــر  الــدور  لوالــدي 
الداعــم  هــو  وكان  االعمــال  لعالــم 
ولتفويضــه   , لــي  احلقيقــي 
للصاحيــات وإعطائنــا الثقــة لينمــي 
والرغبــة  التجــاري  احلــس  لدينــا 
يف العمــل و حيــث كان هــو املوجــه 
واملتابــع بحكــم خبرتــه وخوضــه هــذا 
املجــال ممــا ســهل علــي الدخــول الــى 

. واألعمــال  التجــارة  عالــم 
ــارة  ــابهة لتج ــم مش ــل تجارتك ه

ــا ؟ ــو نوعه ــا ه ــم وم والدك
ــن اســاس جتــارة  ــا م ــت اعمالن انبثق
كلــي  ارتبــاط  وارتبطــت  والــدي 
بأعمــال وجتــارة  املجموعــة و تعتبــر 
جــزاً ال يتجــزأ منهــا ومكملــة بعضهــا 

لبعــض ,
امــا بخصــوص انــواع التجــارة فلــدي 
عــدة انشــطه منهــا مؤسســة للتشــغيل 

االنطــاق  نقطــة  وهــي  والصيانــة 
العمــل  بســوق  لبداياتــي  بالنســبة 
م   2004 عــام  ذلــك  وكان  الفعليــة 
ــم بــدأت الرغبــة يف التوســع  ومــن ث
ــة ومت تأســيس  يف االعمــال التجاري
ثانــي املؤسســات مختصــة بتأجيــر 
مت  ومؤخــراً  والكرينــات  الرافعــات 
اســتحداث مؤسســة متخصصــة يف 
وســائل االمــن والســامة وانظمــة 
اإلطفــاء مــن احلريــق والتــي ســوف 
يتــم تدشــن وافتتــاح فرعهــا االول 
العــام  خــال  الطائــف  مبحافظــة 

احلالــي بــإذن اهلل .
دمــا هــو رأيكــم فــي العمــل 
الحكومــي وهــل هــو حقــًا امــان 

ــن الفقــر والغنــى ؟ م
اؤمــن بــأن العمــل احلكومــي أمــان من 
الفقــر والغنــى ملــن يهابــون املخاطــرة 
يف  باملخاطــر  احملفوفــة  واملغامــرة 
عالــم االعمــال احلــرة هــذا العالــم 
امللــي باملتعــة واالثــارة التي ال يعيشــها 
ــن ان يجــد  ــن املمك ــذي م املوظــف ال
ثقافــة  ان  اال  خالــه  مــن  نفســه 
املترســخة  والقناعــة  االســتقرار 
املجتمــع  مــن  كبيــرة  شــريحة  لــدى 
جتعــل الوظيفــة الهــدف الوحيــد مــن 
ــف  ــم كي ــم ولكــن يجــب أن نتعل التعلي
جنــد انفســنا ونطلــق العنــان لإلبــداع 
العمــل  يف  انفســنا  وجدنــا  فرمبــا 

احلــر .
ــل  ــوق العم ــرون لس ــف تنظ *كي
فــي الطائــف , وهــل هــو بيئــة 

جاذبــة ؟
بجوانــب  الطائــف  مدينــة  تتمتــع 
الطائــف  مدينــة  كــون  عــده  جــذب 
تتميــز مبوقــع جغــرايف اســتراتيجي 
بجنوبهــا  اململكــة  شــمال  يربــط 
ــه  ــن لقرب يقصــده احلجــاج واملعتمري

حجة »االستقرار« 
دفعتهم للعمل 

الحكومي ..
والثقة والصالحيات 

دفعتني لعالم 
التجارة

خالد السواط : 

خالد السواط: 

من شابه اباه فما أظلم .. هذا ما ينطبق على أحد أبرز شباب األعمال 
يف الطائف وعضو مجلس إدارة غرفة الطائف خالد السواط..
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تعــد  وحيــث  املكرمــة  مكــة  مــن 
األول  اململكــة  مصيــف  الطائــف 
ومــا تتميــز بــه مــن تعــدد لوســائل 
اجلــذب الســياحية اســتحقت بذلــك 
العربيــة  املصائــف  عاصمــة  لقــب 
ومــا لعــدد الســكان والتوســع والنمــو 
دور  مــن  والعمرانــي  االقتصــادي 
جاذبــة  بيئــة  منهــا  يجعــل  كبيــر 

العمــل  لســوق 
نقــل  فــي  تفكــرون  هــل   *
اســتثماراتكم خــارج الطائــف ؟

الطائــف بيئــة جذابــة ومتلــك فــرص 
عــدة وعالــم االعمــال يحتــم علــى 
ونحــن  الفــرص  اقتنــاص  التاجــر 
نعمــل وفــق خطــط تتضمــن اســتغال 
العمــل  ديــدن  هــو  وهــذا  الفــرص 

احلــر الناجــح .
فــي  االعمــال  شــباب  *كأحــد 
الطائــف مــا هــي نصائحكــم التــي 
توجهونهــا لمــن يريــدون دخــول 

ــال ؟  ــارة واالعم ــم التج عال
واالعمــال  التجــارة  لعالــم  الدخــول 
يحمــل بطياتــه املجازفــة واجلــراءة 
واألهــم أن تبــدأ ... ومــن الضــروري 
أن تكتشــف املجــال املــراد البــدء فيــه 
يحتاجــه  ومــا  يخبــئ  مــا  ومعرفــة 
الســوق لنفــس املجــال مــع ضــرورة ان 
يكــون داخــل إطــار تألفــه وحتبــه مــن 
بالثقــة  مدعمــاً  واالفــكار  االعمــال 
ــإذن اهلل  ــى النجــاح ب ــادر عل ــك ق بأن
ــح ســيتضح  ــق الصحي ــى والطري تعال
مــا  العقبــات  وســتتجاوز  امامــك 
دمــت متفائــل وبعيــداً عــن األعــذار 
عــن  تبعــدك  التــي  والتبريــرات 
هدفــك , فقــط ضــع هدفــك وانطلــق 
بالشــروع يف العمــل واملبــادرة والبــدء 
بــأول خطــوة لتحقيــه وتذكــر دائمــاً 
الفــور  علــى  ينجــح  احــد  ال  انــه 

فاجلميــع كانــوا مبتدئــن يف يــوم مــن 
االيــام .

فــي  إدارة  مجلــس  كعضــو   *
المجلــس الجديــد. مــا الــدور الــذي 
تقدمونــه لرجــال وســيدات أعمــال 

الطائــف. ؟
الغرفــة يف رؤيــة مجلســها اجلديــد 
وهــي  محوريــن  علــى   اعتمــدت 
بيئــة  تكــون  حتــى  البيئــة  تهيئــة 
ــك باملشــاركة  ــة لاســتثمار وذل جاذب
بــن  الربــط  وعمــل  املجتمعيــة 
شــركات القطــاع اخلــاص واملجتمــع 
تقــدمي  علــى  أيضــا  واعتمــدت 
اخلدمــات املباشــرة لقطــاع األعمــال 
قســم  تطويــر  ومنهــا  بالطائــف 
يف  التقنيــة  واســتخدام  االنتســاب 
خدماتهــا وأيضــا انشــاء مركــز رجــال 
لنجــاح  وقياســا  بالغرفــة  األعمــال 
ــادة  ــدأت يف زي هــذه االســتراتيجية ب
مت  وقــد   %30 املنتســبن  عــدد 
ــف يف  ــة الطائ مؤخــرا مشــاركة غرف
منتــدى رواد األعمــال بجــدة وتقــدمي 
ــرواد أعمــال  عــدد ثمانيــة مشــاريع ل
مــن الطائــف وفيمــا يخــص ســيدات 
األعمــال مت تطويــر قســم ســيدات 

عــدة  بعقــد  قــام  والــذي  األعمــال 
دورات لســيدات وشــابات األعمــال 
اجلــدوى  دراســات  دورات  منهــا 
للمقبــات علــى األعمــال التجاريــة 
وأيضــا  اإلجنليزيــة  للغــة  ودورات 
الذاتيــة  الســيرة  اعــداد  يف  دورات 
لألســر  معــرض  عمــل  مؤخــرا  ومت 
. لهــم  عمــل  ورش  وعمــل  املنتجــة 

* والدكــم كان عضــو مجلــس 
ــل  ــة.. ه ــي الغرف ــابقة ف إدارة س
الجديــد  للمجلــس  دخولكــم 
فــي  والدكــم  بــدور  للقيــام 

؟ الســابقة.  الــدورات 
كان لألعضــاء الســابقن واملجالــس 
يف  وملمــوس  كبيــر  دور  الســابقة 
الغرفــة  بــدور  واالرتقــاء  النهــوض 
التجاريــة ونحــن نعمــل علــى امتــام 
رؤيــة وخطــط اســتراتيجية وضعــت 
احتاجــت  ان  مانــع  وال  قبــل  مــن 
تلــك اخلطــط مــن تعديــل أو تطويــر 
مبــا يصــب يف االرتقــاء بعمــل ودور 
وأخيــر  أوالً  و  التجاريــة  الغرفــة 
قطــاع  يخــدم  مبــا  يعمــل  اجلميــع 

. بالطائــف  األعمــال 

حـــــوار
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»الترفيه« رؤية مستقبلية 
واستثمار واعد

أّكــدت كثيــر مــن الّدراســات الّطبّيــة واألبحــاث 
عــن  الّترفيــه  ومعنــى  أهمّيــة  علــى  الّصحّيــة 
الّنفــس، فالّضحــك علــى ســبيل املثــال يحّفــز 
قوّيــا  دافًعــا  تعــّد  التــي  الّســعادة  هرمونــات 
لإلنســان يف احليــاة، كمــا أّن ممارســة الّرياضــة 
ــد الّنفــس وإســعادها  ــك مــن وســائل جتدي كذل
مــن خــال مــا يفــرز اجلســم مــن هرمونــات 
ــًرا  ــل إّن كثي ــّي، ب ــاء ممارســة الّنشــاط البدن أثن
يعانــي  مــن  يوّجهــون  الّنفســّين  األطّبــاء  مــن 
مــن القلــق والّتوتــر أو االكتئــاب إلــى ممارســة 

الّرياضــة كعــاج للحالــة الّنفســّية املترّديــة.
احلكومــة  مــن  وحرصــاً  املنطلــق  هــذا  مــن 
الرشــيدة يف االهتمــام باملواطــن صــدر األمــر 
ــه  ــة للترفي ــة العام ــرمي بإنشــاء الهيئ ــي الك امللك
مبــا يواكــب رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 

2030م
ومــن وجهــة نظــري أن هيئــة الترفيــه   والهيئــة 
للســياحة  العامــة  والهيئــة  للثقافــة    العامــة 
واآلثــار، والهيئــة العامــة للرياضــة تشــترك يف 
مجملهــا يف تكويــن بيئــة مناســبة ملــا تتطلــع إليــه 
وســمو  الشــريفن  احلرمــن  خــادم  توجهــات 
ولــي عهــده وســمو ولــي ولــي العهــد يف رؤيــة 
اململكــة العربيــة الســعودية 2030 خللــق البيئــة 
املناســبة ملواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية 
ومــا يطمــح  لهــا الشــعب بشــكل عــام والشــباب 

بشــكل خــاص.
كمــا أن هــذه الرؤيــة ومــا حتققــه مــن عناصــر 
الســعادة والرقــي للمواطــن جتعــل األمــر ليــس 
مجــرد أنشــطة تقــام * وإمنــا كيــف تســتثمر تلك 
األنشــطة يف خلــق مجــال اقتصــادي تتحقــق مــن 

خالــه رفاهيــة املواطــن بشــكل جيــد؟
فقطــاع الترفيــه مثــا ميثــل أهمّيــة كبــرى يف 
تنميــة االقتصــاد الوطنــي، ومنــح املــدن قــدرة 
تنافســّية دولّيــة، يف وقــت بــات الترفيــه فيــه 
ســمة حضاريــة وليســت ترفــاً كمــا قــد يظــن 

الكثيــرون . 
قطــاع  تنظيــم  إلــى  الترفيــه  هيئــة  تهــدف 
الترفيــه وإخراجــه مــن حالــة التيــه إلــى الرؤيــة 

الواضحــة عبــر العديــد مــن السياســات، والتــي 
منهــا ابتــكار الفعاليــات الترفيهّيــة بالتعــاون مــع 
القطــاع اخلــاص ومتابعتهــا ، إلــى جانــب حتويــل 
القطــاع الترفيهــي إلــى قطــاع اســتثماري جــاذب 
ــة، وهــو مــا  لــرؤوس األمــوال احمللّيــة واخلارجّي
املواطنــن  أمــوال  تقليــص هجــرة  يســاهم يف 
الداخلّيــة  الســياحة  وتنميــة  اخلــارج،  إلــى 
التــي يعــد الترفيــه عصــب حياتهــا.، وتعزيــز 
دور القطــاع اخلــاص بوصفــه قطاعــاً ربحيــاً 
مبــا  الفعالّيــات  تلــك  يف  االســتثمار  بإمكانــه 
ــى حــد  يحقــق أرباحــاً للحكومــة والشــركات عل
إلــى تنميــة قطــاع الترفيــه  ســواء.  واالجتــاه 
الفــرص  آالف  يســتحدث  أن  شــأنه  مــن 
ــث ســتتطلّب  ــات، حي ــة للشــباب والفتي الوظيفّي
كفــاءات  وجــود  اجلديــدة  الترفيهّيــة  املراكــز 
وطنّيــة إلدارة تلــك املراكــز وتنظيمهــا والعمــل 
احتيــاج  جانــب  إلــى  الداخلّيــة،  متاجرهــا  يف 
الشــركات الناشــئة يف هــذا القطــاع إلــى كــوادر 
ســعودّية تعمــل يف اجلوانــب اإلدارّيــة واملاليــة 
والقانونيــة، وجميــع ذلــك ســينعكس على خفض 
نســبة البطالــة يف اململكــة مــن 11.6% إلــى %7 
للمواطنــن  جديــدة  دخــل  مصــادر  وتوفيــر   ،

ستســهم يف حتســن مســتوى املعيشــة.  
دعــم اقامــة املشــروعات الرياضيــة فكمــا هــو 
معلــوم بــأن الرياضــة تســاعد علــى رفــع مســتوى 
مــن   %13 فهنــاك   ، وصحتــه  الفــرد  ســعادة 
املواطنــن ميارســون الرياضــة مــرة واحــدة علــى 
األقــل أســبوعيا ، فهدفــت الرؤيــة إلــى رفــع تلــك 

النســبة إلــى %40 .
مــن  والترفيهيــة  الثقافيــة  املشــروعات  إقامــة 
مكتبــات ومتاحــف ومســارح وغيرهــا، وزيــادة 
املهرجانــات  خــال  مــن  الثقافيــة  األنشــطة 
اســتثمار  يف  لإلســهام  وتنويعهــا  والفعاليــات 
مواهــب الشــباب ، وتنوعهــا لتتناســب مــع كافــة 

. واألذواق  الفئــات 
وعليــه فإننــا نتطلــع إلــى تظافــر جهــود األفــراد 
واملؤسســات للنهــوض بهــذه الرؤيــة مبا يتماشــى 

مــع معتقداتنــا وقيمنــا اإلســامية املعتدلــة .

د . لطيفه البقمي 
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of roses 
The space of the cultivated land 
amounted to 2100 km2. Many 
uncultivated farms of roses are 
reclaimed then cultivated, and 
the percentage of reclamation 
amounted to %25-20 compared 
with  the percentage of 
reclamation in the previous 
years. The farms of rose need 
no protection, they can be 
provided with wind breaks, cut 
process can be delayed , good 
fertilizers may also be provided 
and irrigation can be organized. 
The farmers begin to calculate 
the time of cold climate because 
the low temperatures lead to a 
bid decrease in the sales of Taif 
roses products amounting to 
%50. However, the shops have 
enough quantities that cover 
the needs of market till the next 
season in the same year. The 
increase of production shall 
compensate the decrease of 
sales . if the frost , which face 
the farms of rose each winter in 
the touristic region of Al Shafa, 
begins earlier than the time of 
flourishing and picking, it leads 
to an increase in the percentage 
of roses production up to %20. 

The late frost which comes at 
the same time of flourish has a 
negative effect on the percentage 
of rose production in the farms  
found in the touristic regions of 
Al Hada and Al Shafa.  
Sales of Perfumes and Rose 
Products
Thanks to the fixed prices and 
wide uses of roses products in 
many of the dishes of Ramadan, 
the lovers of roses water in the 
gulf and Arabic countries as 
well as in the cities of KSA buy 
it at a wholesale rate . Omar Al 
Qady, a specialized in growing 
roses, extracting and marketing 
rose oil and water in Taif, said» 
The purchase percentage of rose 
water increases by %30 because 
it is used in many of the special 
dishes of Ramadan. The buoyant 

demand increases at the local 
and universal level. Many of 
the Lebanese people prefer to 
buy boxes of 12 bottles and 24 
bottles at a rate lower than the 
price of one bottle costing 10 SR. 
Citizens form Jeddah, Makkah, 
Madinah, Riyadh, Khamis, and 
Taif also prefer to buy large 
quantities of the roses water.
There is a great pressure of 
work at the end of Sha›aban and 
during all the days of Ramadan. 
The increase of demand never 
increase the price of rose water. 
The rose water is added to rice 
dishes, Mahllabiah, Kunafa, Tea, 
water, and to the most of desserts 
. As for the extraction of roses 
water , 
Al Qady said that the roses are 
putted along with water in the 
distillation bowels, then the 
heating process begins followed 
by the cooling process which 
leads to the floating of the roses 
oil called 
«Al Aroos» on the surfaces of 
the bottles. The oil is collected 
by a special injection. The last 
stage is pouring the rose water in 
special bottles for sale. 
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magazine» Mohseni-Qurashi, a veteran farmers in the cultivation of 
sectarian Roses, that the number of Altolat resulting from heating 
roses ranged between 15 and 20 thousand tola annually, at the level 
of all the factories, and the average price of love charms to 1900 
riyals, which means economic returns exceed 38 million riyals 
annually for Tolat only, not to mention the other roses products that 
exceed the 70 producer of Lord .. He Qurashi to be cooking on the 
wood increases the price of love charms of up to 3,500 riyals, noting 
that roses affects employment rates if It has been invested across 
major specialized company, which will raise those rates, expressing 
his wishes to create a company specializing sectarian with flowers, 
and its products, as a prelude to export it abroad, especially in the 
presence of industrial permits for some people.
 Extraction of Rose Essence
The process of distillation takes from 15-9 hours . it begins by 
picking and weighting the roses, then adding about 60 liters of water 
to the distillation device which can take about 10,000 to 15,000 
roses then an addition amount of water is poured again in the device. 
Aish Al Talhi, a specialized in growing the Taif roses, said to Al Taif 
Magazine. The roses are pressured by hand to evacuate the air and 
to know the amount of water that would be 4.5 cm high above the 
level of roses.  
Then comes the process of heating which begins with the evaporation  
passing through the pipes inside a basin of cold water in order to 
collect the roses water in big bottles . The roses oil is floated on the 
surface of those bottles and a special injection is used to collect the 
oil. In the beginning of the season the amount of the oil in the rose is 
much more compared with the end of the season : in the beginning 
of the season each 10,000 roses produces one Tola of oil while at the 
end of the season each 15,000 roses produces one Tola of the oil.
Egyptian Experiment of Roses Distillation
There is a modern method of distillation to be applied by the farmers 
if properly supported. The new method, exposed by Egyptians in the 

twelfth festival of Taif roses , 
saves money and effort. The  
pioneer Egyptian experiment 
included the distillation of 
roses and separating the water 
from oil by two interesting 
methods. « Egypt uses the 
evaporation method instead of 
heating process to produce the 
water and oil of roses , using 
a boiler and steamer which can 
hold any amount of roses. The 
evaporation method, compared 
with the heating process, saves 
12 hours and produces water 
and oil of roses but the quality 
of oil is less. It would be better 
to name it as rose oil not rose 
fat (Dehin)»  Dr. Said bin Jabir 
Suliman , the supervisor of the 
Egyptian suit said.
He affirmed that there is another 
method to produce the roses oil 
by the Solvents   which produce 
no water but only the oil. In the 
solvent method, large amount 
of free oil of high quality is 
produced. Firstly a fatty mass 
is produced to turn into a free 
oil. The supervisor aims at 
providing all the farmers and 
manufacturers with all the 
necessary information because 
they are the target of the 
exhibition. 
Increasing the Farms of Roses
Number of farms has reclaimed 
some lands to increase the total 
space of their farms which 
exceeded 2000 square meter in 
the location between Al Shafa 
and Al Hada. The percentage 
of reclamation    is %20 which 
indicates that the production of 
roses would incredibly increase 
thanks to the reclamation of 
25-20 of the  agricultural lands 
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for sciences and Technology 
shall cooperate- God willing –
with the international centers 
experienced in developing the 
roses agriculture and with the 
perfume experts all over the 
world to successfully execute 
this project of the experimental 
unit of oil extraction based 
on the scientific methods and 
the international updates of 
developments in this field .» Al 
swell said. « the city shall also 
cooperate with the ministry of 
agriculture, the farmers and the 
manufacturers in Taif to execute 
the project of Taif technology 
oasis. He added 
Dr. Swel said that the city 
prepared the building of Taif 
technology oasis project to be 

center of works and creation to 
supervise all the city activities 
which focus at the  moment on 
the development of the roses 
agriculture, and on the qualitative 
and quantitative increase of oil 
extraction , and which aim in 
the future to manufacture the 
perfumes in Taif.
Dr. swell indicated that the 
short term, intermediate term 
and long term plans have been 
developed to be executed within 
the five- year plans of science , 
technology and creation.  He said 
that the plans aim at investing 
the agricultural and economical 
products in Taif. The short 
term plan of the city included 
the project of developing the 
agriculture and industry of Taif 

roses with the help of a group of 
international experts in perfume 
manufacturing. The report given 
by the experts after their visit in 
Al Taif affirms the necessity of 
developing the agriculture and 
industry of the taif  roses because 
this natural resource found only 
in Taif is highly demanded all 
over the world. They expect that 
Al Taif may have an international 
position in the future if the 
efforts of development are more 
intensified based on scientific 
methods . They said also that 
the crops of roses should be 
increased because the climate of 
Taif is exceptionally perfect for  
growing roses. 
Distillation firewood
For his part, said the «Taif 
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The Farms in Taif are excellent 
and privileged not only for 
being located at 6400 feet 
above of sea level but also 
because the roses are irrigated 
by rain and dews of fogs and 
cultivated using the manure. 
The essence of roses is %100 
natural without any chemicals 
or stabilizers.
Al Taif is famous with the 
strong essence of rose which 

is considered one of the most 
expensive perfume in the 
world. The most fine roses are 
those found in Al Hada and Al 
Shefa mountains, irrigated by 
rains and not affected by hot 
or cold. 
A Cooperative Association of 
Rose Farmers
The sponsors of Taif roses 
expect a lot from the 
cooperative association of 

rose farmers which , in case 
of incorporation, shall serve 
the framers, producers and 
the same product of roses and 
shall be  one of the organizers 
of the festival of Taif roses. 
One of the main objectives of 
the cooperative  association 
is to organize the rose 
festivals in cooperation with 
the official and nonofficial 
authorities, with support of 

the governmental authorities 
to guarantee the successful 
organization of festivals 
. The success of festivals 
shall benefit not only the 
cooperative association but 
also the governorate of taif 
and shall allow the farmers 
and producers of roses to make 
contributions- of course after 
approval of incorporation- 
which would enhance the 

 There are urgent demands to form an association for rose 
farmers and  to incorporate a specialized rose company in 
order to develop the local roses to turn into an international  
product valid for exportation. 

tourism and economy in the 
region and eliminate all the 
internal and external marketing 
troubles. 
Unit of Roses Oil Extraction in 
King Abdul Aziz City
King Abdul Aziz City for 
science and technology intends 
to establish a developed unit to 
extract the oil from Taif roses, 
based on the comments of experts 
related to oil extraction in the 
factories they have visited, and 
their recommendations regarding 
the quantitative and qualitative 
increase of the extracted oil. 
Dr. Mohamed Bin Ibrahim Al 
Swel, Chief of King Abdul 
Aziz City for Sciences and 
Technology stated that the city 
intended to establish a developed 
experimental unit for extracting 
oil from the taif roses, as a part of 
the program of Taif technology 
oasis, putting into consideration 
the comments  of experts related 
to oil extraction in the factories 
they have visited, and their 
recommendations regarding 
the quantitative and qualitative 
increase of the extracted oil. 
The experts indicated that the 
development should be done 
using the least natural resources, 
the least possible costs, and the 
most modern technologies.  a 
survey study of all the plants 
growing in Taif which make a 
part of the perfume, cosmetic 
and pharmaceutical industries 
is recommended as well as 
using the scientific methods 
to grow these  planting and 
increase their production to be 
new natural resources that can 
enhance the economy of Al 
Taif. «The king Abdul Aziz City 
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Association of 
Roses Farmers 
Concerned 
Company
Annual Production of 20.000 Tolas of 
Rose Oil .. Heating by Wood Raises the 
Price of Tola up to 3500 SR.. 860 Farms 
of Taif Roses Produces 500.000.000 
Annually

Engineer Hamoud Al Towairqi, 
the Director of Ministry of 
Agriculture Branch in Taif said  
to Al Taif Magazine «There are 
860 farms of Taif roses which 
annually produces 500.000.000. 
«This year is one of the best 
years of production thanks to the 
low effect of frost and the cold 
climate. The production of roses 
this year is much better, compared 
to the last years. « he added.
The roses production represent 
a privileged touristic feature of 
Taif, this fact encouraged the 
sponsors of roses and the officials 
in Taif to launch the first festival 
of Taif roses in 1426. The launch 
of festival comes on the same 
time of the roses harvest starting 
from the end of March until the 
first April. The aim of festival is 
to make people aware of roses, 
stages of picking and distillation, 
the fact that would, consequently, 
helps in activating and refreshing 
the tourism in Taif.

Report
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مــن املؤكــد أن االعــام ميكــن أن يصنــع 
أو »يســاهم« يف صناعــة اقتصــاد ناجــح..

ــدورة صناعــة  ــك مبق ــن االقتصــاد كذل لك
مشــتركة,  فاملعادلــة  ناجــح..  إعــام 

عليهــا.. الرهــان  ويســهل 
فلــم يعــد االعــام »االقتصــادي« إعــام 
مــن  »اجلميــع«  يهــم  إعــام  بــل  نخبــة.. 
ومتابعــة  االقتصاديــة,  التوعيــة  خــال 
االقتصاديــة  واملتغيــرات  املؤشــرات 
املتاحقــة, وأســعار املــواد االســتهاكية, 
املســتقبل  قــراءة  وكذلــك  والعقــار, 
االقتصــادي, وغيرهــا كثيــر مــن اجلوانــب 

اجلميــع.. بهــا  يهتــم  التــي 
وكلمــا ازداد زخــم التغطيــات اإلعاميــة 

أســهم  املختلفــة  االقتصاديــة  لألحــداث 
ذلــك يف دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي.. 
فوســائل االعــام مبختلــف أشــكالها تلعــب 
دورا مباشــرا, وغيــر مباشــر يف حتريــك 

االقتصــاد..
لذلــك .. يتطلــب مــن االعــام االقتصــادي 
املعلومــة  نقــل  يف  ومصداقيــة  مهنيــة 
واخلبــر, بــل كافــة نواحــي االعــام تتطلــب 

الرياضيــة.!(.. )حتــى  ذلــك 
ــي يشــكلها اإلعــام  ــة الت فالصــورة الذهني
بــات يعتمــد عليهــا العالــم كثيــرا, وهــذا 
و«االعــام  االعــام..  أهميــة  يعكــس  مــا 

خصيصــا.. االقتصــادي« 
التــي  الطائــف«  »مجلــة  عــن  وأمــا 
تطالعونهــا بثوبهــا اجلديــد.. فعندمــا تكــون 
تعمــل ضمــن فريــق مــن االشــخاص الذيــن 
والرغبــة يف  واخلبــرة  الفكــر  ميتلكــون 
العطــاء.. يتملــكك شــعورا باحلمــاس وأن 

معهــم.. فاعــا  تكــون 
وهــذا مــا يحــدث لــي ضمــن فريــق العمــل 
اعضــاء مجلــس  مــن  الطائــف  يف غرفــة 

ادارة واعضــاء أمانــة الغرفــة..
الفريــق  هــذا  قــرارات  إحــدى  كان  ولقــد 

هــو اعــادة اصــدار »مجلــة الطائــف« بثوبهــا 
اجلديــد.. لتكــون احــدى وســائل الغرفــة يف 
ــف وتســليط الضــوء  ــة اقتصــاد الطائ تنمي

ــه.. ــى املميــزات واملنجــزات ل عل
كبيــرة  أصبحــت  املنافســة  أن  ونعلــم 
وضاغطــة بــن الصحــف واملجــات، كمــا 

اإلعــام.. وســائل  بقيــة  بــن 
لكننــي مؤمــن بالقــدرات املوجــودة, واتوقــع 
كبيــرا  جناحــا  املجلــة  علــى  للمشــرفن 
ممــا شــاهدته مــن حمــاس ورغبــة يف أن 
تكــون املجلــة ذات محتــوى مفيــد لــكا مــن 

يقتنيهــا..
ومــن  اجتماعيــة,  اقتصاديــة  فاملجلــة 
أهدافهــا كذلــك تقــدمي معلومــة يف تقاريــر 
تعمــل  كذلــك  توثيقيــة..  وأخــرى  رقميــة, 
علــى دعــم شــباب وفتيــات الطائــف مــن 
املبدعــن واملبدعــات ومــن رواد األعمــال, 
ــورة االتصــاالت  ــم تغفــل كذلــك جانــب ث ول
واالعــام االجتماعــي التــي اصبحــت احــد 

ابــرز مظاهــر االعــام اجلديــد..
ــكل مــن  ــر ل فالشــكر .. كل الشــكر والتقدي
ســاهم يف اعــادة اصدارهــا.. مــع خالــص 

األمنيــات بالتوفيــق للقائمــن عليهــا .

االعالم واالقتصاد
    .. من يخدم من .؟

سامي بن عبداهلل العبيدي
رئيس غرفة الطائف

@sami_alabidi 
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