
الـعـدد السادس ـ شوال ١٤٣٨هـ/يونيو ٢٠١٧م
اقتصاديـة ــ اجتماعية

ملتزمون بمواصلة بناء »الفيصل« لسوق عكاظ
األمير سلطان لـ »مجلة الطائف«:

فـنـادق وشقـق الطـائـف 
ال تغطـــي 60% من الطلب

8600 وظـيـفـة مـؤقـتـة 
فـــي ســـوق عــــكــــاظ

ــر  ــكاظ« .. عش ــوق ع »س
ــة ــة ملكي ــنوات برعاي س

محافظ الطائف:
»خــالــد الفيصـل« أيقـظ
سوق عكاظ بعد 1300 عام



كامل الطبش
عضو مجلس إدارة غرفة الطائف
املشرف العام على مجلة الطائف

ســنوات مــن اإلرث الثقــايف والتاريخــي لســوق عــكاظ.. 
احلــدث  لهــذا  حاضنــة  والطائــف  ســنوات  عشــر 
اســمه  يف  والكبيــر  رعايتــه..  يف  الكبيــر  الكبيــر.. 

وفعاليتــه..
واليــوم الســوق يشــهد حتــوال يف انتقالــه مــن إمــارة 
العامــة  الهيئــة  إلــى  كتنظيــم  املكرمــة  مكــة  منطقــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي.. انتقلــت فعاليــات الســوق 
مــن أميــر شــاعر ومفكــر.. إلــى أميــر مبــدع ومطــور..

األميــر خالــد الفيصــل وضــع األســس والبنــى التحتيــة 
للســوق، واألميــر ســلطان بــن ســلمان ســيكمل مســيرة 
تطويــر الســوق مبــا يأملــه اجلميــع، والــكل واثــق ويأمــل 

ذلك..
وقــد خصصنــا هــذا العــدد )الســادس( مــن مجلــة 
برعايــة  يحظــى  والــذي  عــكاظ..  لســوق  الطائــف 
كرميــة مــن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان 

اهلل(.. )يحفظــه  عبدالعزيــز  بــن 
ــف  ــة الطائ ــذي تخصصــه غرف ــي ال ــدد الثان ــو الع وه
لهــذا احلــدث.. حيــث أننــا ال ميكــن بــاي حــال أن 

نتجــاوزه.. فجميعنــا نعمــل إلجناحــه بــإذن اهلل
لقــد عملنــا بــكل جــد واجتهــاد خــال الفتــرة املاضيــة، 

إلصــدار عــدد يتناســب واحلــدث الكبيــر..
الســوق  تاريخــي عــن  العــدد ســرد  ونقــدم يف هــذا 

)وباللغتــني  احلاليــة  الــدورة  وحتــى  بدايتــه  منــذ 
العربيــة واالجنليزيــة(.. كمــا نقــدم عــدد مــن التقاريــر 
ــة  ــام عــن ســوق عــكاظ، إضاف ــة«، وباألرق »االقتصادي
إلــى عــدد مــن مقــاالت املجلــة اخلاصــة جميعها بســوق 
عــكاظ.. إلــى جانــب عــدد مــن التقاريــر والقضايــا، 

التــي تختــص بالطائــف
ختاما:

كل جناح سيكتب للمجلة فهو باسم اجلميع..
بــدءا بنائــب رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية رئيــس 
مجلــس إدارة غرفــة الطائــف الدكتور ســامي العبيدي، 
وكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأمانــة الغرفــة.. فــكل 

الشــكر لهــم..
وشــكر خــاص للمشــرف العــام الســابق علــى املجلــة 
بنــدر  الطائــف  غرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 

لهــا.. املهنيــة  األســس  الــذي وضــع  الســعيدي، 
وال أنســى رئيــس حتريــر املجلــة، املستشــار اإلعامــي 
كل  علــى  يقــف  الــذي  الزهرانــي..  ســعيد  محمــد 
يف  أمــا  تفاصيلهــا،  أدق  وتعييــه  وكبيــرة،  صغيــرة 
إجناحهــا، واخلــروج مبحتــوى يليــق باحلــدث التاريخــي 

الكبيــر، وباســم الطائــف.. وغرفــة الطائــف.
والشــكر كذلــك لــكل مــن شــاركنا يف هــذا العــدد.. 

الســابقة. واألعــداد 

سوق عكاظ.. عقٌد من التاريخ والثقافة
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مجلة الطائف

info@taifcci.org.sa

taifccitube@gmail.com

taifcci

taifcci

taifcci «Science, art and literature» .. written in Taif

وقــد أطلــع رئيــس حتريــر املجلــة األســتاذ محمــد ســعيد الزهرانــي ســمو 
األميــر ســلطان علــى عــدد مجلــة الطائــف الســابق اخلــاص بســوق عــكاظ، 
وأبــدى ســمو األميــر ســلطان إعجابــه بذلــك، مؤكــدا أن ذلــك يعــد أحــد 
األدوار اإلعاميــة مــن خــال مجلــة الطائــف التــي تصدرها غرفة الطائف 
عــن الســوق، مقدمــا شــكره وإعجابــه برئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف 
الدكتــور ســامي العبيــدي، عضــو اللجنــة العليــا للســوق علــى مــا يقدمــه، 

ومــا تقدمــه الغرفــة لســوق عــكاظ..
اجلديــر بالذكــر أن ســوق عــكاظ يف دورتــه احلاديــة عشــر احلاليــة انتقــل 
تنظيمــه مــن إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة، بعــد عشــر ســنوات، إلــى الهيئــة 

العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي.

مجلة الطائف
تصوير: خالد الدوسري

امللكــي  الســمو  صاحــب  دشــن 
األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
العــام  الرئيــس  العزيــز  عبــد 
للهيئــة العامة للســياحة والتراث 
الوطنــي، عــدد مجلــة الطائــف 
ــك  ــكاظ.. وذل ــوق ع ــاص بس اخل
خــال املؤمتــر الصحــايف اخلــاص 
الــذي عقــد مؤخــرا عــن ســوق 
عــكاظ بفنــدق النتــر بالطائــف، 
خالــه  مــن  أعلــن  والــذي 
ــوق  ــز س ــن بجوائ ــماء الفائزي أس

عــكاظ..

األمير سلطان 
يدشن عدد 

مجلة الطائف 
الخاص بسوق 

عكاظ
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»العلم والفن واألدب«.. ُتكتب في الطائف

عشر سنوات من التاريخ
سوق عكاظ..

عائض احلارثي - نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

والثقــايف  التاريخــي  وهجــه  عــكاظ  ســوق    اعــاد 
القائمــني  اهتمــام  وســط  ١٤٢٨هـــ  عــام  والتجــاري 

ســنة..  ١500 نحــو  دام  توقــف  بعــد  عليــه 
قبــل نحــو ١0  عــكاظ  إحيــاء ســوق  إعــادة  حيــث مت 
عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل  امللــك  مــن  بتوجيــه  أعــوام 
حتــت  الفتــرة  تلــك  طيلــة  وَظــل   ،- اهلل  يرحمــه   -
إشــراف إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة، وباهتمــام خــاص 
صاحــب  الشــريفني  احلرمــني  خــادم  مستشــار  مــن 
أعــاد  الــذي  الفيصــل،  األميــر خالــد  امللكــي  الســمو 
فكــرة إحيــاء الســوق بعــد كل تلــك الســنوات، وكانــت 

التاريــخ.. عبــر  لــه  الطائــف احلاضنــة 

الســوق  وأهليــة حتــول  قطاعــات حكوميــة  وبجهــود 
حيــث  اجلديــد،  الطائــف  نــواة  تشــكل  مدينــة  إلــى 
بــــ ١0  تقــدر مســاحتها  مت تخصيــص أرض للســوق 
مايــني متــر مربــع ونفــذت عليهــا مشــروعات بأكثــر 
تطــورا  الســوق  شــهد  وقــد  ريــال،  مليــون   ٤00 مــن 
املاضيــة،  ســنوات  العشــر  خــال  وملحوظــا  كبيــرا 
بإشــراف مــن إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة، وانتقلــت 
الــدورة  مــن  بــدءا  الســوق  علــى  االشــراف  مســئولية 
وبــني  الوطنــي،  والتــراث  الســياحة  لهيئــة  احلاليــة 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز أن الهيئــة ملتزمــة مبواصلــة البنــاء علــى 
األســاس املتــني الــذي أسســه األميــر خالــد الفيصــل 

املاضيــة.. الفتــرة  خــال 

عــكاظ  ســوق  وحظــي  هــذا 
برعايــة ملكيــة منــذ بدايتــه، 
الســوق  أهميــة  يؤكــد  مــا 
وأهدافــه  التاريخيــة، 
منــذ  حيــث  املتعــددة، 
ــى، كان  ــه األول ــة دورت انطاق
بــن  عبــداهلل  امللــك  برعايــة 
اهلل(..  )يرحمــه  عبدالعزيــز 
وذلــك ملــدة ثمــان ســنوات.. 
ثــم بعــد ذلــك كان انطاقــة 
والعاشــرة  التاســعة  الــدورة 
بــن  ســلمان  امللــك  برعايــة 
عبدالعزيــز )يحفظــه اهلل(.. 
وحتــى الــدورة احلاديــة عشــر 

احلاليــة..
وقــد افتتــح مستشــار خــادم 
احلرمــني الشــريفني صاحــب 
الســمو امللكــي األميــر خالــد 
الفيصــل أميــر منطقــة مكــة 
ــا ســوق عــكاظ  املكرمــة حالي
والثانيــة  )االولــى  بدوراتــه 
والثالثــة والرابعــة واخلامســة 
والســابعة  والسادســة 
والتاســعة والعاشــرة(.. بينمــا 
افتتحهــا  الثامنــة  الــدورة 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
االميــر مشــعل بــن عبــداهلل 
بــن عبــد العزيــر اميــر منطقــة 

آنــذاك.. املكرمــة  مكــة 
وشــعراء  شــخصيات  أمــا 
ــوا  ــد اختلف ســوق عــكاظ، فق
وأمــا  ألخــرى،  دورة  مــن 
مــن  اجلوائــز فقــد توســعت 
جائــزة واحــدة إلــى 12 جائــزة 
صــرف عليهــا أكثــر مــن 15 
حجــب  فيمــا  ريــال،  مليــون 
بعضهــا، واســتحدثت أخــرى 
ــدورات العشــر  ــدار ال ــى م عل
الــدورة  مــن  بــدءا  للســوق.. 
الــدورة  وحتــى  األولــى، 
كالتالــي: وذلــك  العاشــرة، 

سوق عكاظ األول
التحكيــم  جلنــة  أعلنــت 
عــكاظ  شــاعر  ملســابقة 
مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
الثقــايف االول  ســوق عــكاظ 
بالطائــف لعــام 1428هـــ اســم 
ــغ  ــي تبل ــزة والت ــز باجلائ الفائ
50 ألــف ريــال وحصــل عليهــا 
الشــاعر محمــد بــن عــواض 
ــني املتســابقني  ــي مــن ب الثبيت
علــى  للحصــول  املتقدمــني 

اجلائــزة.

سوق عكاظ الثاني 

ونــال جائــزة شــاعر عــكاظ 
الشــاعر محمــد التهامــي مــن 

مصــر.

سوق عكاظ الثالث
عــكاظ  مســابقة  جوائــز 
ــزة  ــة وهــي جائ ــه الثالث بدورت
للفائــز  عــكاظ  شــاعر 
الســوري  الشــاعر  بهــا 
الســامة،  عيســى  عبــداهلل 
شــباب  شــاعر  وجائــزة 
للشــباب  املخصصــة  عــكاظ 
الســعودي وفــاز بهــا الشــاعر 
ــى محمــد قيســي  أحمــد يحي
ريــال،  ألــف   100 وقيمتهــا 
وقصيــدة  لوحــة  وجائــزة 
الفنــان  مناصفــة  بهــا  وفــاز 
عبــداهلل خضــر والفنــان طــه 
اجلنســية  »ســعوديا  صبــان 
» وقيمتهــا 100 ألــف ريــال، 
وجائــزة اخلــط العربــي وفــاز 
بهــا اخلطــاط عكلــة حبيــش 
اجلنســية«  »ســوري  احلمــد 
ريــال. ألــف   100 وقيمتهــا 
مســرحية  عــرض  مت  وقــد 
حفــل  خــال  القيــس  امــرؤ 
ــه  ــاح ســوق عــكاظ بدورت افتت

.٣
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سوق عكاظ الرابع
للــدورة  عــكاظ  شــاعر  جائــزة  امــا 
شــوقي  الشــاعر  بهــا  فــاز  الرابعــة 
بزيــع مصطفــى مــن جمهوريــة لبنــان. 
فيمــا تقــدر جائزتهــا املاليــة بـــ ٣00 

ألــف ريــال مــع درع وبــردة.
عــكاظ،  شــباب  شــاعر  جائــزة  أمــا 
وهــي اجلائــزة املخصصــة للشــعراء 
الشــباب يف اململكة العربية الســعودية 
ريــال  ألــف   100 قيمتهــا ب  وتقــدر 
فكانــت مــن نصيــب الشــاعر ناجــي 

بــن علــي حرابــه.
وقصيــدة  لوحــة  جلائــزة  وبالنســبة 
محمــد  التشــكيلي  الفنــان  بهــا  فــاز 
إبراهيــم الربــاط مــن اململكــة العربيــة 
»اخليــل«،  لوحتــه  عــن  الســعودية 
وتقــدر قيمــة اجلائــزة بـــ 100 ألــف 

ريــال.
العربــي  اخلــط  جائــزة  وجــاءت 
مناصفــة بــني كل مــن صبــاح االربيلــي 
)بريطانــي( مقيــم يف قطــر، ومثنــى 
العبيــدي )عراقي(.وتقــدر قيمــة هــذه 

اجلائــزة بـــ 100 ألــف ريــال.
فيمــا فــاز بجائــزة التصويــر الضوئــي 
عن فئة فوق 18 ســنة ســامي إبراهيم 
حلمــي ســليمان مــن جمهوريــة مصــر، 
ســنة   18 مــن  أقــل  بفئــة  وفــازت 
مــن  بصــري  احمــد  بيــان  الطالبــة 
اململكــة العربيــة الســعودية، وموضــوع 
»جماليــات  العــام  لهــذا  املســابقة 

اإلســامية«. العمــارة 
وتبلــغ قيمــة جائــزة التصويــر الضوئي 
100 ألــف ريــال مقســمة إلــى جزءيــن 
فئــة فــوق 18ســنة وقيمــة اجلائــزة 60 
ألــف ريــال وفئــة أقــل مــن 18ســنة 

وقيمــة اجلائــزة 40 ألــف ريــال.
وقــد مت خــال ســوق عــكاظ 4 تقــدمي 

مســرحية طرفــه بــن العبــد.

سوق عكاظ اخلامس
مت حجــب جائزتــي »شــاعر عــكاظ« 
ان  حيــث  عــكاظ«  شــباب  و»شــاعر 
حجــب اجلائــزة ال يعنــي عــدم وجــود 
الوطــن  يف  يســتحقونهما  شــعراء 

العربــي.

امــا جائــزة اخلــط العربــي فقــد كانــت 
مــن نصيــب الســوري محمــد فــاروق 
حــداد مببلــغ 60 ألــف ريــال، واملصري 
 40 مببلــغ  الشــاهر  الرحمــن  عبــد 
ألــف ريــال، كمــا نــال جائــزة التصويــر 
عامــا   18 فــوق  فئــة  عــن  الضوئــي 
الســعودي رائــد ســفر البقمــي البالــغ 
قيمتهــا 60 ألــف ريــال، وفــاز بفئــة 
املصــري جــال  مــن 18 ســنة  أقــل 
ــة 40  رفعــت املســري وقيمتهــا النقدي
ألــف ريــال، وكان موضــوع املســابقة 
ــة  ــة األصيل ــل العربي لهــذا العــام اخلي
بوصفهــا أصــل لــكل اجليــاد األصيلــة 
ــز  ــك الفائ ــا، وكذل ــم وأجوده يف العال
والبالغــة  وقصيــدة  لوحــة  بجائــزة 
ألــف ريــال وحصدهــا  قيمتهــا 100 
الفنــان التشــكيلي الســوداني عــوض 
وتقــدر قيمــة اجلائــزة  أبــو صــاح، 
الفائــز  وايضــاً  ريــال  ألــف   100 بـــ 
بجائــزة اإلبــداع والتميــز العلمــي وهي 
بالــدورة  األولــى  للمــرة  املســتحدثة 
النقديــة  قيمتهــا  والبالــغ  اخلامســة 
ــور  ــال، وتقاســمها الدكت 100 ألــف ري

العمــودي مــن جامعــة  أحمــد صالــح 
امللــك عبدالعزيــز، والبروفيســور عبــد 
العظيــم فــاروق جــاد، وموضوعهــا هــذا 

العــام »تقنيــة النانــو«.
وقــد مت خــال افتتــاح ســوق عــكاظ 
مســرحية  عــرض  اخلامســة  بدورتــه 

زهيــر بــن ابــي ســلمى.

سوق عكاظ السادس
فــازت الشــاعرة روضــه احلــاج عثمــان 
جائــزة  علــى  اجلنســية(  )ســودانية 
شــاعر عــكاظ بدورتــه السادســة وقــد 
حصلــت علــى جائــزة نقديــة وقدرهــا 
بــردة شــاعر  ألــف ريــال وعلــى   ٣00
علــى  تنافــس  وقــد  عــكاظ،  ســوق 
اجلائــزة ٣5 شــاعراً مــن ثمانــي دول 
الســعودية  إلــى  فباإلضافــة  عربيــة، 
ســورية،  املغــرب،  مــن  شــعراء  تقــدم 
عمــان،  اليمــن،  األردن،  تونــس، 

وموريتانــا. الســودان، 
امــا جائــزة اخلــط العربــي يف ســوق 
عــكاظ للــدورة السادســة فقــد كانــت 
علــي  حســام  مــن:  كل  نصيــب  مــن 
وحصــل  اجلنســية(  )ســوري  املطــر 
 50 ومقدارهــا  نقديــة  جائــزة  علــى 
ألــف ريــال، ومحمــد حســن الهــواري 
)مصــري( الــذي حصــل علــى جائــزة 
ريــال،  ألــف  ومقدارهــا٣0  نقديــة 
ومحمــد نــوري النــوري )العــراق( ونــال 
ــال،  ــف ري ــا 20 ال ــة قيمته ــزة نقدي جائ
وكان موضــوع املســابقة )الرفــق واللــني 
حيــث تنافــس فيهــا اخلطاطــون مــن 
داخــل الســعودية وخارجهــا، وحــددت 
أربعــة نصــوص تكتــب بخطوط النســخ، 

والديوانــي(. الثلــث، 
التصويــر  بجائــزة  فــاز  وكذلــك 
خطــاب  هشــام  شــعيب  الضوئــي: 
)عراقــي مقيــم يف اإلمــارات( وحصــل 
علــى جائــزة نقديــة مقدراهــا 50 الــف 
الشــهري  مشــرف  وفيصــل  ريــال، 
)ســعودي( وحصــل علــى جائــزة نقديــة 
٣0 ألــف ريــال، وفهــد عويــض العقيلــي 
)ســعودي( وحصــل علــى جائــزة نقديــة 
ومقدارهــا20 ألــف ريال، وكان موضوع 
واملتشــابهات(  )النظائــر  املســابقة 

قضية العدد
دد

لع
ة ا

ضي
ق

1هـ
43

ل 8
شوا

ــ �
 ٦ 

دد
لع

 ــ ا
ف

طائ
 ال

لة
جم

9 ت�صدر عن الغرفة التجارية ال�صناعية بالطائف 8



وتنافــس فيهــا املصــورون العــرب مــن 
اجلنســني مــن داخــل اململكة وخارجها 
يف  املتقدمــني  عــدد  ارتفــع  وقــد 
جائزتــي التصويــر الضوئــي واخلــط 
ــى ٣22  ــدورة السادســة إل ــي بال العرب
مشــاركاً مــن داخــل الســعودية وعــدد 

مــن الــدول العربيــة.
وحصــد جائــزة شــاعر شــباب عــكاظ 
حكمــي  محمــد  شــملة  أبــو  إيــاد 
جائــزة  علــى  وحصــل  )ســعودي( 
ريــال  ألــف   100 وقيمتهــا  نقديــة 
بينمــا حصــد جائــزة اإلبــداع والتميــز 
العلمــي وقيمتهــا النقديــة 100 ألــف 
ــور أحمــد ظافــر  ــال االســتاذ الدكت ري
فهــد  امللــك  جامعــة  مــن  القرنــي 
للبتــرول واملعــادن.، وموضوعهــا هــذا 

املتجــددة«. »الطاقــة  العــام 
لوحــة  جائــزة  حصــد  وكذلــك 
وقصيــدة بدورتــه السادســة والبالــغ 
ريــال  ألــف  قيمتهــا اإلجماليــة 100 
كل مــن: عبــده محمــد عبــده عريشــي 
مجموعــة  لوحــة  عــن  )ســعودي( 
إنســان، ونــال جائــزة نقديــة مقدارهــا 
بوبــي  وعبدالعزيــز  ريــال،  ألــف   50
عــن  اجلنســية(  )صومالــي  عشــر 
ونــال  الطفولــة،  عبــث  بقايــا  لوحــة 
ألــف   ٣0 مقدراهــا  نقديــة  جائــزة 
الغامــدي  خليــف  وفهــد  ريــال، 
ــراب  )ســعودي( عــن لوحــة صــاح الغ
بلغــت  نقديــة  جائــزة  علــى  وحصــل 
20 ألــف ريــال. وتهــدف جائــزة لوحــة 
وقصيــدة إلــى تشــجيع الفنــون العامــة 

ــا بفــن العــرب األول  ومــا يرتبــط منه
ــق  ــا توث وهــو الشــعر، فضــا عــن أنه

والرســم. الشــعر  بــني  العاقــة 
وقــد مت عــرض مســرحية )أســطورة 
ــن شــداد(  ــرة ب احلــب واحلــرب عنت

سوق عكاظ السابع
بدورتــه  عــكاظ  شــاعر  جائــزة  نــال 
الســابعة الشــاعر الســعودي عيســى 
 ٣00 وقيمتهــا  جرابــا  محمــد  علــي 
ألــف ريــال فيمــا حــاز الشــاعر حيــدر 
ــزة شــاعر  ــى جائ ــداهلل عل جــواد العب
ــي  ــاز بجائزت ــا ف شــباب عــكاظ، بينم
التصويــر الضوئــي، واخلــط العربــي، 
حيــث تــوزع قيمــة اجلائــزة التــي تبلــغ 
100 ألــف ريــال يف كل جائــزة علــى 
ثاثــة فائزيــن وحصــد املركــز األول 
الضوئــي  »التصويــر  مســابقة  يف 
املركــز األول عبــد اهلل بــن ســليمان 
املركــز  الســعودية،  مــن  الشــثري 
عبيــد  بــن  ماجــد  بــه  وفــاز  الثانــي 
العامــري مــن عمــان، وفــاز باملركــز 
ــي بــن حمــد الغافــري مــن  الثالــث عل
ســلطانة عمــان، فيمــا فــاز بجائــزة 
املركــز الرابــع إبراهيــم بــن عبدالعزيز 
الرحيمــي مــن الســعودية، وأروى بنــت 
الســعودية،  مــن  الهوســاوي  خالــد 
ونــال جائــزة املركــز األول يف مســابقة 
ــور أمجــد  ــد ن ــي« محم »اخلــط العرب
مصطفــى  وأحــرز  باكســتان،  مــن 
الثانــي،  املركــز  تركيــا  مــن  بارلــدار 
فيمــا حــاز علــى جائــزة املركــز الثالــث 

العــراق،  مــن  نــادر  ياســني  فرهــاد 
وكذلــك فــاز بجائــزة »لوحــة وقصيدة« 
الفنــان عبدالرحمــن يحيــى املغربــي 
قصيــدة  عــن  األول  املركــز  حصــد 
أغانــي الرعــاة ألبــي القاســم الّشــابي، 
واملركــز الثانــي عبدالرحمــن عبــداهلل 
الســليمي عــن كلمــات الشــاعر: خالــد 
الفنانــة  الثالــث  واملركــز  املجاهــد، 
مليــح بنــت عبــداهلل بــن لــي بــن وهــق 
ــدة  ــا و قصي ــدة اراك طروب عــن قصي
يزيــد بــن معاويــة بــن أبــي ســفيان، 
ونــال جائــزة ســوق عــكاظ عــن جائــزة 
التميــز واإلبــداع العلمــي وموضوعهــا 
)اجلينيــوم وخدمة البشــرية( األســتاذ 
ــن عبــداهلل الشــتوي،  ــي ب ــور عل الدكت
وقــد مت عــرض مســرحية االعشــى.

سوق عكاظ الثامن
وحصــل علــى جائــزة شــاعر عــكاظ 
التونســي  الشــاعر  الثامنــة  بدورتــه 
الوهبــي  مختــار  املنصــف  محمــد 
إضافــة  ريــال  ألــف   ٣00 وقيمتهــا 
إلــى البــردة، فيمــا نــال جائــزة شــاعر 
ألــف   100 وقيمتهــا  عــكاظ  شــباب 
بــن  علــي  الســعودي  الشــاعر  ريــال 
واصــل علــي الدنــدن امــا جائــزة لوحة 
وقصيــدة فــاز بهــا ثاثــة أشــخاص 
هــم: يوســف إبراهيــم ومحمــد ســعد 
اخلبتــي وصــادق غالــب ميانــي، فيمــا 
ــي  ــن حســني البيروت ــد ب حصــل محم
علــى جائــزة اإلبــداع والتميــز العلمــي.
أمــا جائــزة التصويــر الضوئــي ُحجبت 

بدورتــه الثامنــة لعــدم ارتقــاء األعمــال 
املقدمــة إلــى املســتوى، وفــاز بجائــزة 
مــن عبدالــرزاق  كل  العربــي  اخلــط 
يف  مقيــم  )ســوري  احملمــود  محمــد 
اإلمــارات( باملركــز األول ومصطفــى 
جابــر  ومهنــد  )مغربــي(  فلــوح 
الثانــي  باملركــز  )ســوري(  الســباعي 
الثالــث  املركــز  وكذلــك  مناصفــة، 
مناصفــة بــني عبدالناصــر مصطفــى 
مشــعان )ســوري مقيــم يف الســعودية( 

وعبيــد فهيــد النفيعــي )ســعودي(.
بــن  عمــرو  شــخصية  كانــت  وقــد 
كلثــوم« بطلــة ســوق عــكاظ يف دورتــه 

الثامنــة.

سوق عكاظ التاسع
وحصــد جائــزة شــاعر شــباب عــكاظ 
حســن طواشــي وبــردة شــاعر شــباب 
عــكاظ وجائــزة نقديــة قدرهــا 100 
ألــف ريــال ســعودي، والفائــز بجائــزة 
ــر محمــود  شــاعر ســوق عــكاظ، هزب
ــغ ٣00 ألــف ريــال  وجائــزة نقديــة تبل
ســعودي بعــد أن مت اختيــار قصيدتــه 
 26 عــكاظ ضمــن  بســوق  اخلاصــة 
مــن  وعــدد  الســعودية  مــن  شــاعراً 
قصائدهــم  قدمــوا  العربيــة  الــدول 

للمنافســة.
وقصيــدة  لوحــة  جائــزة  أمــا 
وقيمتهــا اإلجماليــة 100 ألــف ريــال 
التشــكيليني  للفنانــني  واملخصصــة 
مــن  مشــاركني   110 لهــا  وتقــدم 
الســعودية وعــدد مــن الــدول العربيــة، 

وحصــد جائــزة املركــز األول ناصــر 
الضبيحــي وقيمتهــا 50 ألــف ريــال، 
منيــرة  الثانــي  املركــز  نالــت  فيمــا 
ريــال،  ألــف   ٣0 وقيمتهــا  احلبســي 
ســكنه  الثالــث  املركــز  يف  وجــاءت 
علــي وقيمتهــا 20 ألــف ريــال، وكذلــك 
ــي تقــدم لهــا  ــر الضوئ ــزة التصوي جائ
مــن الســعودية وعــدد  289 مصــوراً 
املركــز  ونــال  العربيــة،  الــدول  مــن 
 50 وقيمتهــا  العتيبــي  حســان  األول 
ألــف ريــال ســعودي، فيمــا فــاز باملركز 
ــا ٣0  ــي أحمــد الشــكيلي وقيمته الثان
ــد  ــث أحم ــز الثال ــف، وحصــد املرك أل
ريــال  ألــف   20 وقيمتهــا  الشــمري 
التعليــم  وزارة  كانــت  وقــد  ســعودي، 
)التصويــر  جائــزة  عــن  املســؤولة 
مــن  للمتنافســني  الضوئــي( حــددت 
املصوريــن مــن اجلنســني ومــن داخــل 
اململكــة موضــوع التنافــس هــذا العــام 
وهــو )النخــل باســقات.. تامــة الطــول 

األغصــان(. وممتــدة  وشــامخة 
البالــغ  العربــي  اخلــط  جائــزة  امــا 
وحصــد  ريــال،  ألــف   100 قيمتهــا 
املركــز األول زيــاد عبــداهلل بجائــزة 
ماليــة قدرهــا 50 ألــف ريــال، فيمــا 
املركــز  يف  مصطفــى  إبراهيــم  جــاء 
الثانــي ونــال مكافئــة ماليــة قدرهــا 
٣0 ألــف ريــال، واحتــل عبداحملســن 
ومكافئتهــا  الثالــث  املركــز  نصــر 
املاليــة 20 ألــف ريــال، وقــد مت عــرض 

مســرحية لبيــد بــن ربيعــه.

سوق عكاظ العاشر
حصــد جائــزة شــاعر ســوق عــكاظ 
محمــود  محمــد  العاشــرة  بدورتــه 
حصــل  فيمــا  األردن،  مــن  العــزام 
عــكاظ  علــى جائــزة شــاعر شــباب 
الشــاعر الســعودي خليــف بــن غالــب 
الشــمري، ونــال جائــزة الروايــة التــي 
العاشــرة  الــدورة  اســتحداثها يف  مت 
موســى  مقبــول  الســعودي  الروائــي 
العلــوي عــن روايــة )البــدوي الصغير(، 
وحصــل علــى جائــزة لوحــة وقصيــدة 
عبدالرحمــن خضــر الغامــدي )املركــز 
الشــهري  علــي  ومحمــد  األول(، 
الهــال  وســعيد  الثانــي(،  )املركــز 

الثالــث(. )املركــز  الزهرانــي 
جائــزة  يف  األول  املركــز  وحصــد 
أبــو  عبدالباقــي  العربــي  اخلــط 
بكــر مــن ماليزيــا، ومحفــوظ ذنــون 
ثانيــا،  اجلنســية  عراقــي  يوســف 
فيمــا حــل ثالثــاً يحيــى محمــد فاتــة 
ــر  ــزة التصوي ــال جائ ــا، ون مــن نيجيري
إبراهيــم  عبدالرحمــن  الضوئــي 
املاجــد مــن البحريــن، وظافــر مشــبب 
وقاســم  الســعودية،  مــن  الشــهري 
محمــد الفارســي ســعودي اجلنســية، 
رائــد  جائــزة  علــى  حصــل  وأخيــرا 
أعمــال عــكاظ املســتحدثة ألول مــرة 
يف الــدورة العاشــرة لــؤي محمد.. ومت 
ــدورة ألول مــرة إقامــة  خــال هــذه ال
حفــل غنائــي للفنــان محمــد عبــده، 
والــذي أعلــن مــن خــال ســوق عــكاظ 
بالطائــف عــودة احلفــات الغنائيــة.
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رئيس التحرير - مجلة الطائف

أكــد رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي رئيــس اللجنــة اإلشــرافية لســوق عــكاظ األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أن ســوق عــكاظ مناســبة وطنيــة مهمــة حتظــى برعايــة خــادم احلرمــني 

الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود يحفظــه اهلل..
وأوضــح األميــر ســلطان بــن ســلمان، أن مــا حتقــق مــن جناحــات يف ســوق عــكاظ خــال الســنوات العشــر 
املاضيــة مفخــرة لــكل مواطــن ســعودي، وأن ذلــك يعــود للجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا األميــر 
خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز خــال مراحــل التأســيس للســوق، مبينــًا أن الهيئــة ملتزمــة 
مبواصلــة البنــاء علــى األســاس املتــني الــذي أسســه »الفيصــل« خــال الفتــرة املاضيــة.
 وبــني ســموه أن الهيئــة ومنــذ أن صــدر أمــر خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز )يحفظــه اهلل( بتولــي الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي 
مســئولية اإلشــراف علــى ســوق عــكاظ بالتنســيق الكامــل مــع أمــارة منطقــة مكــة 
املكرمــة والشــركاء مــن القطاعــات احلكوميــة واألهليــة، والهيئــة مركــزة جهودهــا 
لتكــون دورة هــذا العــام دورة اســتثنائية، والعمــل ملواصلــة البنــاء واإلجنــازات 
التــي حتققــت يف الســوق يف الســنوات الـــ ١0 املاضيــة حتــت إشــراف ومتابعــة 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل بــن عبــد العزيــز مستشــار خــادم 
احلرمــني الشــريفني أميــر منطقــة مكــة املكرمــة، مثمنــا جهــود ســموه الكبيــرة 
خــال الســنوات العشــر املاضيــة والتــي أجنــزت معلمــًا ثقافيــًا بــارزًا أصبــح قبلــة 

للباحثــني وأســهم يف اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الــزوار..
وأشــار ســمو رئيــس الهيئــة الــى أن اخلطــة التــي رســمها األميــر خالــد الفيصــل 
ســيتم مواصلــة العمــل بهــا والبنــاء عليهــا ليخــرج الســوق كمــا أراد لــه ســموه عنــد 
إنشــائه، مشــيدًا باملبــادرات واألفــكار املتقدمــة التــي يقودهــا األميــر خالــد الفيصــل 
يف الطائــف ويف صدارتهــا مدينــة الطائــف اجلديــد مبطارهــا ومقوماتهــا وعناصــر 

اجلــذب التــي حتتــوي عليهــا.

»عكاظ« منــــاسـبـة وطنية مهمة تحـظــى بــــرعــــايــــة »الملـك«

ملتزمــــــــون بمواصلة بناء »الفيصل« لسوق عكاظ
رئيس هـــــيـئة السياحة األمير سلطان لـ»مجلة الطائف«:
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األمير سلطان بن سلمان 
يولي تطوير سوق عكاظ 

اهتماما خاصا
االجراءات واليات التنفيذ 
واالعتمادات هي المحك 

في تنفيذ المشاريع

أمير مكة يولي الطائف 
اهتماما كبيرًا ويتابع 

مشاريعها
شعارنا: اذا توحدت 

الجهود تحققت االهداف 
والغايات

انتظروا روزنامة سنوية لفعاليات الطائف

األمير خالد الفيصل أيقظ
سوق عكاظ بعد 1300 عام

محافظ الطائف في أول حوار صحافي لـ »مجلة الطائف«:

ميكــن  مــاذا  )الطائــف(..  بدايــة..   -
هــذه  حتــت  تكتبــوا  او  تتحدثــوا  ان 

؟ لكلمــة ا
الكــرمي  القــران  ذكــرت يف  الطائــف 
مكــة  وبســتان  املجــاورة  )القريــة 
املكرمــة(.. لهــا جذورهــا يف التاريــخ، 
وزاخــرة بحضــارة تاريخيــة، فمعاملهــا 
طبيعــة  وســحر  وفــن  تــراث  مــن 
وموقعهــا  مناخهــا  بروعــة  تتباهــى 
اســم  )الطائــف(  االســتراتيجي، 
كبيــر ويحمــل معانــي متنوعــه حتــت 
هــذا االســم فهنــا اســتحضر مقولــة 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
خــادم احلرمــني  الفيصــل مستشــار 
الشــريفني اميــر منطقــة مكــة املكرمــة 

ــه  ــف بقول ــا يتحــدث عــن الطائ حينم
يكفــي(.  )االســم 

قيادتكــم  مــن  مضــت  اشــهر   6  -
الــذي  اإلرث  هــو  مــا  للطائــف، 

احملافظــة؟ يف  وجدمتــوه 
الطائــف لهــا الكثيــر مــن اإلرث الرائــع 
متأصــا  الزال  الــذي  واجلميــل 
فيهــا فهــي منبــع للقيــادات الرائعــة 
والنمــاذج االبداعيــة املميــزة والتاريــخ 
والثقافــة التــي شــكلت عامــة فارقــة 
احملافظــة  مســتوى  علــى  امــا  لهــا. 
قبــل  مــن  بتكليفــي  تشــرفت  فمنــذ 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
خــادم احلرمــني  الفيصــل مستشــار 

الشــريفني اميــر منطقــة مكــة املكرمــة 
مــع  عملــت  للطائــف،  محافظــا 
علــى  احملافظــة  منســوبي  زمائــي 
تطويــر العمــل اإلداري و تنظيــم ســير 
ــدراء  ــع م ــت م ــا اجتمع املعامــات كم
اإلدارات احلكوميــة ســواء األمنيــة أو 
اخلدميــة للعمــل علــى تنميــة و تطويــر 

الطائــف.

الســعودية  العربيــة  اململكــة  قيــادة   -
الطائــف  تطويــر  علــى  حريصــة 
مقبلــة  والطائــف  تنمويــة  كمدينــة 
وتطويريــة  تنمويــة  مشــاريع  علــى 
يف  العمــل  ســير  تــرى  كيــف  كبيــرة 
تلــك املشــاريع واثرهــا علــى الطائــف 

رئيس التحرير - مجلة الطائف

»الطائف«.. االسم يكفي..
بهــذه العبــارة املقتبســة مــن األميــر خالــد الفيصــل بــدأ ســعادة محافــظ الطائــف ســعد امليمونــي حــواره ملجلــة 

»الطائــف« وذلــك عندمــا ســألناه عــن الطائــف يف بدايــة هــذا احلــوار..
وحتــدث ســعادة محافــظ الطائــف يف أول حــوار صحــايف لــه ملجلــة الطائــف عــن اإلرث الــذي رآه يف الطائــف 
بعــد مضــي 6 أشــهر علــى توليــه هــذا املنصــب.. كمــا فتحنــا معــه ملــف التعديــات، وســبب تأخــر املشــاريع، 

وفعاليــات الطائــف.. وغيرهــا مــن األمــور التــي تهــم أهالــي الطائــف..
محافــظ الطائــف كان شــفافا، وواضحــا ومباشــرا يف كل إجاباتــه، وقــال أنــه مســتعد ألي ســؤال يف احلــوار.. 
وشــرح ســعادته مــن خــال احلــوار أســباب اختيــار حديقــة الــردف كحديقــة عامــة ألول مــرة ملهرجــان الــورد 
الســابق، ودور وأهميــة القطــاع اخلــاص.. واســتقطع ســعادته مســاحة مــن احلــوار يف احلديــث عــن ســوق 

عــكاظ.. كمــا حتــدث عــن الشــباب، وإعــام الطائــف.. فإلــى هــذا احلــوار:
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؟ مســتقبًا
تولــي  الرشــيدة  القيــادة  بالتأكيــد 
الطائــف اهتمامــا كبيــراً فمنــذ صدور 
موافقــة خــادم احلرمــني الشــريفني 
آل  عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل  امللــك 
تشــكيل  علــى  اهلل(  )يرحمــه  ســعود 
جلنــة عليــا لتطويــر الطائــف برئاســة 
مستشــار خــادم احلرمــني الشــريفني 
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة و الطائــف 
يف تطــور مســتمر كمــا تشــهد يف هــذا 
ــادة ســيدي خــادم  ــد الزاخــر بقي العه
احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن 
ــز آل ســعود )يحفظــه اهلل(  عبدالعزي
اهتمامــا بالتنميــة يف ظــل املشــروعات 

املتاحقــة.
خــادم  مستشــار  ان  أؤكــد  وهنــا 
احلرمني الشــريفني امير منطقة مكة 
املكرمــة حريــص جــدا علــى متابعة كل 
مشــاريع محافظــة الطائــف التنمويــة 
العماقــة والتــي كانــت محــط اهتمــام 
ــرا  ــرمي بشــكل كبي ــة ســموه الك ورعاي

ولــذا خطــت الطائــف علــى يــد ســموه 
والقفــزات  اخلطــوات  مــن  الكثيــر 
التنمويــة التــي شــكلت نقلــة حضاريــة، 
وثقافيــة وســياحية للطائــف وأهلهــا.. 
ولــذا فــكل املشــاريع حتظــى باملتابعــة 
وهــي قيــد التنفيــذ وفقــا للمخطــط 
تليــق مبصيــف  مدينــة  لتكــون  لهــا، 
الوجهــة  ولتكــون  العربيــة  الســياحة 
االولــى للســائح اخلليجــي والعربــي.

- هنــاك مــن يــرى ان عــدم التنســيق 
بــني اإلدارات احلكوميــة كان ســببا يف 
تأخــر كثيــر مــن املشــاريع يف الطائــف؟
غيــاب التنســيق ليــس بالضــرورة انــه 
هــو ســبب رئيســي لتأخــر املشــاريع 
واليــات  االجــراءات  رمبــا  ولكــن 
التنفيــذ واالعتمــادات هــي احملــك يف 
هــذا االمــر وال اعتقــد ان كل املشــاريع 
ــة  ــرت والدول ــا ذك ــرة ســببها كم املتعث
يخــدم  مــا  كل  علــى  جاهــدة  تعمــل 
ــا شــعار  ــك لدين ــه، لذل الوطــن وتنميت
توحــدت  اذا  الطائــف  محافظــة  يف 
اجلهــود حتققــت االهــداف والغايــات.

- ركــزمت كثيــرا علــى ملــف التعديــات 
هــل  احملافظــة،  قيــادة  توليكــم  منــذ 
وكيــف  ؟  الطائــف  يف  ظاهــرة  باتــت 
تــرون حجمهــا واثرهــا واالحصائيــات 

الشــأن؟ ان امكــن يف هــذا 
ــا  ــات ظاهــرة ســيئة ولكنه اوال التعدي
موجــودة فالتعديــات حتتــاج للمعاجلــة 
يف  وامللفــات  القضايــا  مــن  كغيرهــا 
مــؤرق يف  ملــف  وهــي  الشــأن  هــذا 
نعمــل  فنحــن  ولــذا  التنميــة  عمليــة 
النظامــي  بالشــكل  معاجلتهــا  علــى 

وفقــا للتعليمــات يف هــذا الشــأن.

علــى  ٢030ركــزت  اململكــة  رؤيــة   -
هــو  كيــف  اخلــاص  القطــاع  مشــاركة 
التعــاون بينكــم وبــني القطــاع اخلــاص 

الطائــف؟ يف 
 20٣0 اململكــة  رؤيــة  ان  املاحــظ 

أُسِســت لطمــوح اململكــة االقتصــادي 
املتنــوع، وفقــا للشــراكات االقتصاديــة 
املختلفــة والقطــاع اخلــاص هــو احــد 
يف  االســتراتيجية  الشــراكات  اهــم 
حتملهــا  التــي  االهــداف  حتقيــق 

نحــن  ولــذا  املســتقبلية،  الرؤيــة 
شــريك  اخلــاص  القطــاع  ان  نؤمــن 
يف  التنميــة  عمليــة  يف  اســتراتيجي 
محافظــة الطائــف وفقــا ملــا ملســناه 
أي  مــع  التفاعــل  خــال  مــن  منهــم 
نشــاط يحــدث يف احملافظــة وهــذا 
علــى  احلــرص  علــى  اشــارة  يعطــي 
كمــا  الدائــم،  وتفاعلهــا  مشــاركتهم 
رجــال  االلتقــاء  علــى  نحــرص  اننــا 
افــاق  بحــث  خــال  مــن  األعمــال 
كبيــر  دور  لهــم  يكــون  وان  التعــاون 
ومحــوري خلدمــة الطائــف وتقــدمي 
كل مــا ميكــن لتكون بالصورة املشــرفة 
وفقــا لطمــوح و رؤيــة مستشــار خــادم 

التعديات ملف مؤرق في 
عملية التنمية.. ونعمل 

على معالجته
القطاع الخاص شريك 
استراتيجي في تحقيق 

اهداف رؤية ٢٠٣٠

حـــــــــــــــــــــــــــوار
وار

ـــــــــــ
ـــــــــــ

حـــــ
1هـ

43
ل 8

شوا
ــ �

 ٦ 
دد

لع
 ــ ا

ف
طائ

 ال
لة

جم

17 ت�صدر عن الغرفة التجارية ال�صناعية بالطائف 16



منطقــة  اميــر  الشــريفني  احلرمــني 
املكرمــة. مكــة 

بحديقــة  الســابق  الــورد  مهرجــان   -
الــردف كان ناجحــا علــى ارض الواقــع 
بدرجــة كبيــرة لكــن هنــاك مــن يقــول 
اخلــاص  القطــاع  مشــاركة  احجمتــم 

املهرجــان؟ يف 
ان  بــل  دقيــق  غيــر  الــكام  هــذا 
يف  شــريك  اهــم  اخلــاص  القطــاع 
هــذا الشــأن فقــد كان جميــع مصنعــي 
فعاليــات  يف  املشــاركني  مــن  الــورد 
يقتصــر  لــم  االخــر  واالمــر  الــورد، 
دور القطــاع اخلــاص علــى هــذا بــل 
وراعيــا  اســتراتيجيا  شــريكا  كان 
لفعاليــات املهرجــان. ولــذا حرصنــا 
علــى تنظيــم اول مهرجــان مــن خــال 
مجلــس التنميــة الســياحية مبحافظــة 
الطائــف ومشــاركة القطــاع اخلــاص، 
اختيــار  عــن  احتــدث  دعنــي  ولكــن 
مجلــس التنميــة الســياحي مبحافظــة 
كموقــع  الــردف  ملنتــزه  الطائــف 

الــردف  منتــزه  ان  للمهرجــان حيــث 
يعتبــر الوجهــة الســياحية بالطائــف 
مــن حيــث املســاحات وســبل الترفيــه 
جنــاح  مقومــات  مــن  ميلكــه  وملــا 
مبهرجــان  يليــق  ابداعــي  وتنســيق 
الــورد ويقــام علــى تضاريــس حديقــة 
الــردف اخلابــة وجتعــل منــه مقــرا 
ال  وهنــا  العــام  هــذا  للمهرجــان 
يفوتنــي اال ان اشــكر اجلهــات املعنيــة 
جهودهــم  علــى  الطائــف  مبحافظــة 
التنميــة  مجلــس  اعضــاء  وكافــة 
الســياحي واللجنــة املنظمــة واملشــرفة 
ــا قدمــوه مــن  ــى م ــى املهرجــان عل عل
جهــود مشــكورة لنجــاح هــذا املهرجــان 
الثالــث عشــر برعايــة مستشــار خــادم 

منطقــة  اميــر  الشــريفني  احلرمــني 
املكرمــة. مكــة 

ومدينــة  اولويــات  مدينــة  الطائــف   -
مــن  هــل  الفعاليــات،  مــن  تنتهــي  ال 
املمكــن اصــدار روزنامــة ســنوية لكافــة 
والفعاليــات  واالنشــطة  البرامــج 

الطائــف؟ يف  الســياحية 
احتضنــت  بأنهــا  الطائــف  تتميــز 
املشــاريع الكبــرى بعــد توحيــد اململكــة 
العربيــة الســعودية علــى يــد املؤســس 
مدينــة  فهــي  العزيــز  عبــد  امللــك 
السياســية  واالتفاقيــات  املعاهــدات 
ومقــر املــدارس العســكرية والتعليميــة 
اململكــة  مصيــف  وهــي  والثقافيــة 
ان  الطائــف  اســتحقت  لــذا  األول 
تكــون مدينــة األولويــات والفعاليــات 
املتنوعــة واملتعــددة وهــذا مــا نعمــل 
عليــه االن لتكــون الطائــف منوذجــا 
رائعــا مــن املشــاريع التنمويــة الرائــدة 
وســوف جتــد يف الفتــرة القادمــة هــذه 
الروزنامــة بدايــة كل ســنة بــإذن اهلل 

نقلنا مهرجان الورد للردف 
لهذه األسباب..؟

حريص على استثمار طاقات 
الشباب لرسم مالمح 

مدينتهم

حتــى تكــون هنــاك فرصــة كبيــرة 
لإلعــداد والتنظيــم ملثــل هــذه 
يرضــي  بشــكل  الفعاليــات 

اهلل. بــإذن  الطموحــات 

تشــهد  ســوف  الطائــف   -
حدثــا  القادمــة  الفتــرة  يف 
بشــكل  وتاريخيــا  ثقافيــا 
ســوق  وهــو  اســتثنائي 
ســيقام  الــذي  عــكاظ 
خــادم  مــن  كرميــة  برعايــة 

امللــك  الشــريفني  احلرمــني 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 

دور  هــو  مــا  اهلل..  يحفظــه 
الطائــف ومشــاركتها  محافظــة 

وهيئــة  احلــدث الســيما  ذلــك  يف 
هــي  الوطنــي  والتــراث  الســياحة 

العــام؟  هــذا  لــه  املنظمــة 
احلرمــني  خــادم  ســيدي  رعايــة 
بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني 
تعــد  عــكاظ  لســوق  عبدالعزيــز 
الثقافــة  لكرنفــال  قويــة  إضافــة 
العربيــة املصنــوع مــن رؤيــة وشــعاع 
فمنــذ  ابداعــي  وتنويــر  فكــري 
يتحقــق  لــم  عــام  وخمســمائة  الــف 
بأميــر  إال  ســباته  مــن  ويســتيقظ 
فســوق  والثقافــة  والكلمــة  الفكــر 
عــكاظ يحمــل تاريخــا وارثــا ثقافيــا 
كبيــرا فــكان هــو احملطــة التاريخيــة 
ولــذا  الطائــف  والثقافيــة حملافظــة 
ســوق  انطلــق  1428هـــ  عــام  منــذ 
عــن  تبحــث  جديــدة  برؤيــة  عــكاظ 
إعــادة هــذا التاريــخ والثقافــة لهــذه 
اهتمــام  خــال  مــن  احملافظــة 
للثقافــة والتاريــخ.  وحــرص وعشــق 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
الفيصــل مستشــار خــادم احلرمــني 
الشــريفني اميــر منطقــة مكــة املكرمــة 
)يحفظــه اهلل( وحتــى مــا وصــل إليــه 
هــذا الســوق إال ليؤكــد جنــاح هــذه 
خــال  مــن  الكــرمي  لســموه  الرؤيــة 
االهتمــام بتاريخــه وحاضــره وتطلعــه 

للمســتقبل، 
ربيعــا  ليكــون 

بالفكــر  مثمــرا 
واالن  واألدب.  والفــن 

يولــي صاحــب الســمو امللكــي االميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
الكبيــر  االهتمــام  الوطنــي  والتــراث 
رائعــا وهنــا  اهتمــام  بســوق عــكاظ 
جنــد ان محافظــة الطائــف تواصــل 
مشــوار االهتمــام مــن خــال مــا ينــاط 

مــن مهــام.  بهــا 

- اخيــرا االعــام والشــباب كانــت لكــم 
اخلصــوص  بهــذا  اجتماعــات  عــدة 
االجتماعــات  تلــك  اثــر  عــن  حدثنــا 
ورســالتكم للشــباب واعــام الطائــف؟

للشــباب دور مفصلــي ومهــم يف تنميــة 
ونهضــة املجتمــع فهــم العنصــر االهــم 
يف تقــدم االمم والشــعوب ولــذا أنــا 
حريــص علــى االهتمــام بهــذه الفئــة 
واســتثمار طاقاتهــم الهائلــة باملشــاركة 

والتخطيــط 
الطائــف  مدينــة  مامــح  ورســم 
وحيويتهــم.. ونشــاطهم  بأفكارهــم 
أمــا عــن دور االعــام فاجلميــع يؤمــن 
لذلــك  املجتمــع  تنويــر  يف  بــدوره 
حرصــت أن اوجــه الدعــوة لهــم مــن 
خــال حــوار مفتــوح وصريــح وشــفاف 
لهــذه  االيجابيــة  الصــورة  لرســم 
االرتقــاء  مبقومــات  امللفتــة  املدنيــة 

اجلميلــة. وصورتهــا  بســماتها 
ويف األخيــر أقــدم شــكري و تقديــري 
وكافــة  التجاريــة،  الغرفــة  لرئيــس 
وأمانــة  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء 
ــة  ــه يف خدم ــا يبذلون ــكل م ــة، ل الغرف
محافظــة الطائــف ولكــم منــي أنتــم 
الرائــع  احلــوار  هــذا  علــى  الشــكر 

معكــم.

حـــــــــــــــــــــــــــوار
1هـ
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عواض اخلديدي - مجلة الطائف

األول  باملركــز  الفائــز  محمــد  حافــظ  مســعود  أعــرب 
يف جائــزة عــكاظ الدوليــة للخــط العربــي عــن فرحتــه 
يف  املشــاركة  أن  إلــى  مشــيراً  الفــوز  بهــذا  وســعادته 
ــم ينتظــره  ــت حل ــا بات ــف فروعه مســابقات عــكاظ مبختل
الكثيــر مــن املبدعــني.. وقــال مســعود لـــ »مجلــة الطائــف«: 
مشــاركتي يف املســابقة متثلــت يف 4 لوحــات للخــط العربــي 
مت كتابتهــا بأربعــة خطــوط »الثلــث، الديوانــي، الرقعــة، 
الفارســي« حيــث كان لــدي إحســاس كبيــر بتحقيــق مركــز 
متقــدم يف املســابقة نظــراً للعمــل الــذي مت إعــداده يف 

اللوحــة..
وأضــاف: هــذه املشــاركة تعــد الرابعــة لــي يف ســوق عــكاظ 
حيــث لــم يحالفنــي احلــظ يف املشــاركات الســابقة، وهــذا 

العــام قــررت خــوض غمــار التحــدي واملشــاركة وإحساســي 
يدفعنــي لذلــك وهــو مــا حتقــق وهلل احلمــد، وأضــاف: 
بخــاف مســابقة ســوق عــكاظ كان لــدي مشــاركات يف 
مســابقات وزارة التعليــم إبــان كنــت طالبــاً علــى مقاعــد 
الدراســة وحققــت خالهــا املركــز األول يف اخلــط العربــي 
ألربــع مــرات علــى مســتوى اململكــة، وقــال فوجئــت بخبــر 
أســماء  حتمــل  صديــق  مــن  برســالة  باجلائــزة  فــوزي 
الفائزيــن بعــد إعــان النتائــج التــي اقيمــت علــى هامــش 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  عقــده  الــذي  الصحفــي  املؤمتــر 
للســياحة والتــراث الوطنــي صاحــب الســمو امللكــي األميــر 
بالشــكر  وأتقــدم  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  بــن  ســلطان 
ــك  ــم يف املســابقة كمــا أشــكر كذل ــل للجــان التحكي اجلزي
القائمــني علــى ســوق عــكاظ والــذي يعــد نافــذة لإلبــداع 

وملتقــى للمبدعــني. 

الفائز بجائزة الخط العربي لـ«مجلة الطائف«:

بمشاركتي الرابعة حققت الحلم..
ورسالة صديق أفرحتني

عــواض اخلديــدي - مجلة 
الطائف

أكــد الشــاعر محمــد عبــد 
احلاصــل  التركــي  اهلل 
ــى لقــب شــاعر عــكاظ  عل
فخــره  العــام  لهــذا 
ــه  ــزازه باللقــب ومتكن واعت
إلــى  اللقــب  إعــادة  مــن 
الســعودية وتســجيل اســمه 
إلــى جانــب شــعراء كبــار 
نفســه يف  اللقــب  حققــوا 

الســابقة. الــدورات 
وقــال التركــي لـ»مجلــة الطائــف«: لقــد كتبــت الشــعر مبكرا 
جــدا، وكانــت مجــرد محــاوالت لصعود الســلم أمــا جتربتي 
اجلــادة فبــدأت قبــل اثنتــي عشــرة ســنة، أما عن مشــاركتي 
يف ســوق عــكاظ فقــد دعيــت العــام املاضــي للمشــاركة يف 
أمســية شــعرية ضمــن فعاليــات ســوق عــكاظ، وحضــوري 
حلفــل التكــرمي جعلنــي أشــتاق ألن أصبــح أحــد املُكرمــني 
ــت  ــى املشــاركة وتكلل ــع وعزمــت عل ــل الرائ يف هــذا احملف
ــغ حلظــة كهــذه فأنــت تتــوج  وهلل احلمــد بالنجــاح وأن تبل
ــدروب املســدودة والســالكة، اخلطــى  جهــود الســنوات وال
املتعثــرة واملكتملــة، كل كلمــة كتبتهــا ومحوتهــا، كل قصيــدة 
فــرح  حلظــة  يف  يحضــرون  كلهــم  مزقتهــا،  أو  نشــرتها 
غامــرة، ويضيــف: كانــت مشــاركتي يف ســوق عــكاظ هــي 
األولــى علــى مســتوى املســابقات وأول جتربــة لــي وكان 
مســتوى  علــى  أمــا  احلمــد،  وهلل  نصيبــي  مــن  اللقــب 
األمســيات الشــعرية فقــد شــاركت يف عــدة أمســيات علــى 
املســتوى احمللــي والعربــي يف الريــاض وجــدة، ويف أبــو 
ظبــي وعمــان ومســقط. وقــال لقــد حقــق ســوق عــكاظ 
ســمعة كبيــرة علــى مســتوى العالــم العربــي ويــزداد وهجــه 
أوســاط  يف  بالغــاً  احترامــاً  ويكتســب  آخــر  بعــد  عامــاً 
ــاالُ  ــرون مث ــن يعتب ــني، وعــن الشــعراء الذي ــاء واملثقف األدب
يحتــذى قــال الشــاعر التركــي إنهــم كثيــرون منــذ امــرئ 

القيــس حتــى آخــر شــاعر 
حتديــد  أســتطيع  وال 
أنتمــي  فأنــا  واحــد 
أيــا  اجلميلــة  للنصــوص 
كان اســم الشــاعر، وأميــل 
أكثــر للشــعراء املجربــني، 
الذيــن حاولــوا أو يحاولــون 
مســاحات  اكتشــاف 

شــعرية جديــدة.
وقــال: حــال الشــعر بخيــر 
مــا دمنــا نــرى الشــعراء ال 
يكفــون عــن انعطافاتهــم، 
جمهــور  ظــن  ويخيبــون 
ليجــدوا جمهــورا آخــر، مــادام مــاء الشــعر ينســاب كالنهــر 
وحــول  جديــد.  مــن  عذوبتــه  يســتعد  ثــم  البحــر،  إلــى 
ــب، ومجــده أن  ــال إن الشــاعر يكت املســابقات الشــعرية ق
ــه يف مشــواره،  ــًة ل ــزة فســتكون داعم ــاز بجائ ــرأ وإذا ف يُق
وإذا لــم يفــز فعليــه أال يكــف عــن إميانــه بنفســه، كمــا أن 
املســابقات تدعــم احلركــة الشــعرية يف الوطــن العربــي، 

وتزيــد مــن إمياننــا بأهميــة الكلمــة ومكانــة اللغــة.
وعــن جمهــور الشــعر الفصيــح قــال مــن خــال وســائل 
التواصــل االجتماعــي يتضــح أن الشــعر الفصيــح يحظــى 
كســب  النبطــي  والشــعر  ممتــازة،  جماهيريــة  مبتابعــة 
جمهــوره ســابقا مــن خــال ترويــج القنــوات التلفزيونيــة 
واملجــات بعكــس الشــعر الفصيــح الــذي جّمــد بالعــرض 
النمطــي واملتعالــي علــى اجلمهور البســيط. لكنه من خال 
العــرض املتجــدد واقتــراب الشــعراء مــن النــاس، اســتطاع 
أن يكــّون جمهــورا عريضــاً. وقــال أقــدم الشــكر لســيدي 
خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
يحفظــه اهلل، الداعــم األول للمثقفــني واألدبــاء والشــكر 
لصاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل وصاحــب 
الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان يحفظهمــا اهلل، 
للمجهــود الــذي يبذالنــه لهــذا املشــروع الثقــايف الكبيــر 

ــى مشــروع ســوق عــكاظ. ــكل القائمــني عل والشــكر ل

قال بأنه أعاد اللقب للسعودية
شاعر عكاظ لـ»مجلة الطائف«: من 

أول مشاركة حققت اللقب.. واسألوا 
مواقع التواصل عن الشعر الفصيح
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أبــدى الشــاعر طــارق صميلــي احلائــز علــى جائــزة عــكاظ 
الدوليــة لشــاعر شــباب عــكاظ يف دورتهــا احلالية ســعادته 
باللقــب والــذي يعتبــر طمــوح كل شــاعر ســعودي شــاب، 
وقــال إنــه مــن الصعــب وصــف املشــاعر والفرحــة بالفــوز 

باجلائــزة.
وقــال صميلــي لـ»مجلــة الطائــف«: أنــا أحــد متابعــي ســوق 
ــرة إذ هــي االن محــط أنظــار  ــذ فت عــكاظ ومســابقاته من
يعــد  والــكل  وغيرهــا،  الســعودية  الشــباب يف  الشــعراء 
العــدة للمنافســة يف املســابقة والظفــر بهــا، ويف هــذا العــام 
قــررت املشــاركة وبــدأت باالســتعداد مبكــراً وعندمــا أعلــن 
عنهــا تقدمــت ونلــت مــرادي وهلل احلمــد، كمــا أنــه كان لــي 
مشــاركة ســابقة يف مســابقات ســوق عــكاظ ولــم يكتــب لهــا 
النجــاح ويف الــدورة احلاليــة كنــت أراهــن علــى مشــاركتي 
فيهــا  احلــظ  وحالفنــي  لهــا  املبكــر  لاســتعداد  نظــراً 
ــم تكــن مســابقة شــاعر شــباب  وحققــت اللقــب. وقــال: ل

عــكاظ هــي الوحيــدة التــي شــاركت فيهــا بــل كان لــي 
نصيــب املشــاركة يف مســابقة اميــر الشــعراء يف موســمها 

ــف. ــب الوصي ــق لق الســابع 2017 واســتطعت حتقي
وأشــار صميلــي إلــى أن ســوق عــكاظ بــات محــط أنظــار 
أوالً  التاريخيــة  لقيمتــه  العالــم  أنحــاء  مــن  الكثيريــن 
وللجهــود التــي تبذلهــا الدولــة رعاهــا اهلل جتاهــه جلعلــه 

حدثــاً كبيــراً وتفاعــًا عامليــاً.
أؤمــن  ال  أنــا  صميلــي:  قــال  والشــعراء  الشــعر  وعــن 
باملدرســة الشــعرية والتبعيــة واملثــال يف الشــعر حيــث أننــي 
معجــب بالكثيــر مــن الشــعراء علــى اختــاف مشــاربهم 

وأحــاول أن أرســم لــي خطــاً مختلفــاً عنهــم.
ــال  وحــول مشــاركات الشــعراء يف املســابقات الشــعرية ق
صميلــي أدعــو وأحــث الشــباب علــى املشــاركة يف مثــل هذه 
اجلوائــز فهــي تســلط بقعــة ضــوء يحتــاج إليهــا كل شــاعر 

شــاب يف مســيرته الشــعرية فهــي املنبــر األهــم حاليــاً.
وقــدم صميلــي شــكره للقائمــني علــى ســوق عــكاظ وإبــرازه 

للعالــم بصورة مشــرفة.

شاعر شباب عكاظ لـ»مجلة الطائف«:

أنا وصيف »أمير الشعراء«.. 
ومشاركتي في عكاظ لم تكن األولى

أختلــف خبــراء االقتصــاد يف مفهــوم ريــادة االعمــال وعلــى الرغــم مــن ذلك فقد 
اتفــق اجلميــع بــأن الريــادة امــر حيــوي لتحفيــز النمــو االقتصــادي واالســتدامة 

وزيــادة فــرص العمــل يف كافــة املجتمعــات..
ســاد مفهــوم ريــادة األعمــال لــدى اجليــل اجلديــد علــى العمــل احلــر وحتولــت 
االحــام مــن البحــث عــن وظيفــة الــى البحــث عــن الفكــرة والقصــة الشــيقة 

والشــغف الــذي ليــس لــه نهايــة يــرد ان يرويــه للعالــم..
فالريــادي أخــذ علــى عاتقــة تغيــر العالــم وخلــق شــكل جديــد وممتــع للحيــاة 
مــن خــال قــدرة الرائــد علــى قيــادة العمــل نحــو االيجابيــة والتخطيــط الســليم 
والتكيــف مــع املتغيــرات وتطويــع الظــروف واإلمكانــات والتحلــي بالصفــات 

القيــادة وبنــاء روح الفريــق وتنميــة املهــارات ليصبــح الشــغف حقيقــة..
فالثقافــة املجتمعيــة والقيــم واالطــار التشــريعي واملؤسســي يســهم يف تســريع 
ــد  ــر رائ ــة تطوي ــدور االرشــادي يف أهمي ــل ال ــادة، وال نغف ــر نحــو الري والتطوي

األعمــال..
ال نكاد نبالغ ان قلنا أن ريادة األعمال من مسرعات النمو االقتصادي..

فــروح املبــادرة التــي تعنــي اشــياء مختلفــة ألنــاس مختلفــون تدخــل يف بيئــة 
ريــادة األعمــال..

ــق عمــاء وبائعــني وفــرص عمــل  ــدة، يخل ــد األعمــال ينشــئ أســواقا جدي رائ
جديــدة - يكتشــف مصــادر جديــدة للمــواد ال يرضــون أبــدا باملصــادر واملــوارد 
التقليديــة - يســعون الــى تقــدمي تكنولوجيا جديــدة، صناعات جديدة ومنتجات 

جديــدة. بعيــدة عــن كونهــم مبتكريــن مــع أخذهــم للمخاطــرة مبســئولية..
إن رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 20٣0 حملــت عــدة مضامــني ورســائل 
واســتغال  القادمــة،  االقتصاديــة  القــوة  لكونهــم  األعمــال  لــرواد  موجهــه 
الصغيــرة  املشــروعات  ودعــم  األعمــال  ريــادة  نحــو  وابتكاراتهــم  طاقاتهــم 
واملتوســطة التــي تعــد احملــرك للنمــو االقتصــادي، فالهيئــة العامــة للمنشــآت 
الصغيــرة واملتوســطة تعمــل بشــكل متســارع ملراجعــة اللوائــح واالنظمــة التــي 
تعيــق مــن احلصــول علــى متويــل ومســاندة رائــد االعمــال يف تســريع افكارهــم 

وحتويــل ابتكاراتهــم الــى ســلع اقتصاديــه..
وكبــاراً، لكــي  ســيمنح اقتصادنــا الفــرص للجميــع، رجــاالً ونســاًء، صغــاراً 
يســهموا بأفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات، وســنرّكز علــى التدريــب املســتمر 
الــذي يــزّود أبناءنــا باملهــارات التــي يحتاجونهــا، وسنســعى إلــى حتقيــق أقصــى 
اســتفادة مــن قدراتهــم عبــر تشــجيع ثقافــة األداء، ولتنســيق اجلهــود يف حتقيــق 

ــة.. ــة توليــد الوظائــف ومكافحــة البطال ــا بتأســيس هيئ ذلــك، قمن
إن مــن أهــم عوامــل قوتنــا هــم شــبابنا املفعــم باحليويــة والنشــاط، وبخاصــة 
إذا مــا أحســّنا تنميــة مهاراتهــم واالســتفادة منهــا. وعلــى عكــس الــدول األخــرى 
التــي يســاورها القلــق مــن تقــدم ســكانها يف الســن، إن أكثــر مــن نصــف 
الســعوديني تقــل أعمارهــم عــن )25( عامــاً، ويشــكل ذلــك ميــزة يجــب أن 
نحســن اســتثمارها مــن خــال توجيــه طاقــات شــبابنا نحــو ريــادة األعمــال 

واملنشــآت الصغيــرة واملتوســط..
وختاماً :

رائد األعمال سيد نفسه
مبادر
مبتكر

ويخلق املختلف
ويتفحــص املشــاكل.. يبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخــرون، يزيــد رصيــده املعــريف، 

ويجعــل االبتــكار ضمــن اســتراتيجياته..
والتشــيع  بالتعــاون  األعمــال  رائــد  يحيطــوا  أن  املجتمــع جتاههــم  فواجــب 

املســتمر.. والدعــم 

منى الزهراني
نائب أمني عام غرفة الطائف

رئيسة قسم سيدات األعمال بالغرفة

ريادة 
األعمال.. 

»البحث عن 
الفكرة«
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يف الوقــت الــذي اضحــت فيــه جوائــز ســوق عــكاظ محــط اهتمــام وعنايــة العديــد مــن 
املثقفــني والشــعراء واملهتمــني واملبدعــني لنثــر إبداعاتهــم واملنافســة علــى جوائــز الســوق 

يف الفــروع التــي يعلــن عنهــا..
حقــق ٨ مبدعــني لهــذا العــام جوائــز ســوق عــكاظ يف 6 فــروع والتــي أعلــن عنهــا معالــي 
مديــر جامعــة الطائــف الدكتــور حســام زمــان أمــام صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي خال املؤمتر 

الصحفــي الــذي عقــد يف الثامــن عشــر مــن شــهر رمضــان بفنــدق االنتركونتيننتــال..
حيــث حقــق جائــزة عــكاظ الدوليــة للشــعر العربــي الفصيــح »شــاعر عــكاظ« الشــاعر 
محمــد عبــداهلل التركــي، ويف فــرع جائــزة عــكاظ الدوليــة للخــط العربــي ومقدارهــا ١00 
ألــف ريــال حقــق املركــز األول مســعود حافــظ محمــد مــن بنجاديــش، واملركــز الثانــي 
أحمــد رأفــت أحمــد مــن مصــر واملركــز الثالــث ياســر محمــود ابراهيــم مــن مصــر، ويف 
فــرع جائــزة عــكاظ الدوليــة للســرد العربــي يف القصــة القصيــرة ومقدارهــا ١00 ألــف 
ريــال حققهــا القــاص محمــد ســعيد الراشــدي، وحقــق جائــزة عــكاظ لابتــكار ومقدارهــا 
١00 ألــف ريــال إميــان ســعد محســن الزهرانــي، وحقــق جائــزة عــكاظ لريــادة األعمــال 
ومقدارهــا ٢00 ألــف ريــال مجموعــة إثــراء االستشــارية )نهــى أنــور اليوســف(، فيمــا حقــق 
الشــاعر طــارق محمــد صميلــي لقــب شــاعر شــباب عــكاظ ومقــدار اجلائــزة ١00 ألــف ريــال.

جائزة الخط العربي تذهب آلسيا وافريقيا.. وسيدتان تقتحمان الجوائز

التركي يحصد لقب شاعر لعكاظ.. 
وصميلي شاعر الشباب

طارق محمد صميلي محمد عبداهلل التركيمحمد سعيد الراشدي

عبداهلل السامة 
 سوريا 

٢009 ،١٤30 

عيسى جرابا 
 السعودية 
٢0١3 ،١٤3٤ 

أحمد القيسي 
 السعودية 
٢009 ،١٤30 

حيدر العبداهلل 
 السعودية 
٢0١3 ،١٤3٤ 

د. أحمد صالح 
العمودي »اليمن«

ود. عبدالعظيم جاد 
»املانيا« عام ١٤3٢، ٢0١١

جائزة التصوير 
الضوئي

عام ١٤3٤ - ٢0١3:
عبداهلل الشثري »السعودية« ، ماجد 

العامري »عمان«، علي الغافري 
»عمان«، إبراهيم الرجمي »عمان«

عام ١٤٢9 - ٢00٨: فهد 
القثامي »السعودية«

عام ١٤33 - ٢0١٢:
عبده عريش »السعودية«،  
فهد الغامدي »السعودية«، 
عبدالعزيز يوبي »الصومال«

محمد التهامي 
 مصر 

٢00١٤٢، ٨9 

روضة احلاج 
 السودان

٢0١٤، ١٢33

جائزة شاعر
شباب عكاظ

إياد حكمي 
 السعودية 
٢0١٤، ١٢33 

جائزة االبداع 
والبحث العلمي

محمد حسن البيروني 
 السعودية 
٢0١٤، ١٤35 

عام ١٤33 - ٢0١٢:
فيصل الشهري »السعودية«، 
فهد العقيلي »السعودية«، 

شعيب خطاب »العراق«

جائزة
لوحة وقصيدة

عام ١٤3٢ - ٢0١١: 
عوض ابو صاح 

»السودان«

عام ١٤36 - ٢0١5:
ناصر الضبيحي »السعودية«، 
منيره احلبسي »السعودية«، 
سكنة حسن علي »السعودية«

محمد الثبيتي
السعودية

٢007 ،١٤٢٨

حجبت اجلائزة
يف عام

٢0١٤، ١١3٢

هزبر محمود علي 
 العراق 

٢0١5 ،١٤36 

حجبت اجلائزة
يف عام

٢0١٤، ١١3٢

حسن طواشي 
 السعودية 
٢0١5 ،١٤36 

علي عبد اهلل الشتوي 
 السعودية 
٢0١3 ،١٤3٤ 

عام ١٤3٢ - ٢0١١: راشد 
البقمي »السعودية«، 
جال املسري »مصر«

عام ١٤36 - ٢0١5:
حسان مبروك »السعودية«، 

أحمد الشكيلي »عمان«، 
أحمد الشمري »عمان«

عام ١٤3١ - ٢0١0: 
محمد الرباط 

»السعودية«

عام ١٤35 - ٢0١٤:
يوسف ابراهيم »السعودية«، 
محمد اخلبتي »السعودية«، 

صادق مياني »السعودية«

جوائز شاعر عكاظ 
خالل الدورات 

الماضية:

شوقي بزيع 
 لبنان 

٢0١0، ١٤3١ 

املنصف الوهيبي 
 تونس 

٢0١٤، ١٤35 

ناجي علي حرابا 
 السعودية 
٢0١0 ،١٤3١ 

علي الدندن 
 السعودية 
٢0١٤، ١٤35 

د / أحمد ظافر القرني 
 السعودية

٢0١٤، ١٢33

عام ١٤3١ - ٢0١0: 
سلمى حلمى »مصر«، 

بيان البصري 
»السعودية«

عام ١٤35 - ٢0١٤: 
حجبت اجلائزة

عام ١٤30 - ٢009: طه 
صبان »السعودية«، 
عبدالرحمن خضر 

»السعودية«

عام ١٤3٤ - ٢0١3:
عبدالرحمن املغربي »السعودية«، 
عبدالرحمن السلمي »السعودية«، 

مليح وهق »السعودية«

الـــــفــــائــــزون
ون

ئــــز
فــــا

الـــــ
1هـ
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الدكتور سالم باعجاجه
استاذ االقتصاد
بجامعة الطائف

الدكتور امين عجينه
استاذ االقتصاد بكلية 

الشرق العربي

الطائــف  اســتاذ االقتصــاد بجامعــة 
ــة  ــوه بداي ــور ســالم باعجاجــه ن الدكت
مبهرجــان ســوق عــكاظ الــذي ميتلــك 
مقارنــة  تاريخيــه  ومكانــه  ســمعه 
إلــى  االخــرى، مشــيرا  باملهرجانــات 
أنــه مقصــد لكثيــر مــن الــزوار مــن 
داخــل اململكــة وخارجهــا، ولــه فوائــد 
واجتماعيــه  وثقافيــه  اقتصاديــه 
مــن  الكثيــر  فتســفيد  عديــده، 
هــذا  مــن  االقتصاديــة  القطاعــات 
الســوق كل موســم، وبالــذات القطــاع 
مــن  الكثيــر  يــأوي  الســياحي حيــث 
خدمــات  وينتعــش  والســياح  الــزوار 
باحملافظــة،  الســياحي  االســكان 
مثــل  االخــرى  اخلدمــات  وكذلــك 
ــة  النقــل واملطاعــم واالســواق التجاري
التــي ستســتفيد مــن انتعــاش احلركــة 

الشــاملة.. االقتصاديــة 
عــكاظ  ســوق  أن  باعجاجــه  وبــني 
شــعريه  أمســيات  اقامــة  يشــهد 
بــني  جتمــع  مســرحيه  وعــروض 

املاضــي واحلاضــر ممــا يجلــب الكثيــر 
الطائــف،  مدينــة  الــى  الــزوار  مــن 
ويرفــع الطلــب علــى الفنــادق والشــقق 
ــدوره يرفــع دخــول  الســكنية، وهــذا ب
مدينــة  وتعتبــر  الســياحي،  القطــاع 
متنفــس  العليــل  بجوهــا  الطائــف 
لكثيــر مــن املواطنــني واملقيمــني مــن 
ــب ســوق  ــك يجل داخــل اململكــة، وكذل
اململكــة  خــارج  مــن  ســواح  عــكاظ 
اخلليــج  دول  مواطنــي  وخاصــة 
االجــازة  فتــرة  يف  يتوافــدون  الذيــن 
يف  اجازاتهــم  ويقضــون  الصيفيــة 
ربــوع مدينــة الطائــف، وهنــاك الكثيــر 
مــن العوائــد التــي سيســتفيد منهــا 
عــكاظ  ســوق  مــن  الطائــف  اهالــي 
مثــل ارتفــاع دخــول اصحــاب الفنــادق 
والشــقق املفروشــة واملــدن الترفيهيــة 
واحلدائــق االســتثمارية، وجتــار الــورد 
واملابــس  التجزئــة  بيــع  ومحــات 
مــن  وغيرهــا  والعطــور  واالغذيــة 
الفواكــه  وبيــع  االســتهاكية  الســلع 

املوســمية. احملليــة 

ارقام تتحدث..
مــن جهتــه أوضــح لـــ »مجلــة الطائــف« 
الشــرق  بكليــة  االقتصــاد  اســتاذ 
عجينــه  اميــن  الدكتــور  العربــي 
ميثــل  عــكاظ  ســوق  مهرجــان  ان 
االجتماعيــة  الفعاليــات  أهــم  أحــد 
كل  املقامــة  واالقتصاديــة  والثقافيــة 
عــام، ملــا لــه مــن أهميــة كبيــرة ليــس 
واململكــة  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف 
فحســب بــل يف العالــم العربــي، وذلــك 
علــى خلفيــة األثــر واملكانــة التاريخيــة 

عــكاظ. لســوق  واحلضاريــة 
مبيناً أن األرقام واالحصائيات تشــير 
الــى أن هنــاك نحــو 1.648 مليــون 
انطاقتــه،  منــذ  للمهرجــان  زائــر 
وأســهم الســوق يف توفيــر8.6 ألــف 
فعاليــة   270 مــع  مؤقتــة،  وظيفــة 
ــه ســاهم يف ضــخ  ســياحية، وهــذا كل
ــف  ــة مبختل ــال للمنطق ــار ري 1.4 ملي

اقتصاديون لـ »مجلة الطائف«:

دخل »سوق عكاظ« للطائف
يتجاوز 40 مليون ريال

نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

توقــع اقتصاديــون أن يحقــق ســوق عــكاظ احلالــي )احلــادي عشــر( إيــرادات 
تفــوق ٤0 مليــون ريــال لهــذا العــام ملــا يحظــى بــه مــن قيمــة تاريخيــة وارث 
باإلضافــة  واإلســامية  العربيــة  املهرجانــات  مصــاف  يف  جعلــه  ثقــايف 
للتجديــد املســتمر والنقلــة النوعيــة للبرامــج التــي يقدمهــا مــن دورة الــى 
أخــرى ممــا جعلــه قبلــة للكثيــر مــن الســياح واملثقفــني مــن انحــاء العالــم.

تقرير اقتصادي
دي

صا
قت
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ت
1هـ

43
ل 8

شوا
ــ �

 ٦ 
دد

لع
 ــ ا

ف
طائ

 ال
لة

جم

27 ت�صدر عن الغرفة التجارية ال�صناعية بالطائف 26



قطاعاتهــا، وذلــك حســب إحصائيــات 
واألبحــاث  املعلومــات  مركــز 
الســياحية )مــاس( حــول انعكاســات 
ســوق  فــأن  لــذا  وتأثيــره.  الســوق 
عــكاظ - واحلديــث للدكتــور أميــن - 
لــه اهميــة كبيــرة يف حتقيــق عوائــد 
القومــي،  الدخــل  علــى  اقتصاديــة 
ليــس حملافظــة الطائــف وحســب، بــل 
حتــى حملافظــة جــدة ومنطقــة مكــة 
إحيــاؤه  وســيؤدي  بأكملهــا،  املكرمــة 
إلــى حركــة اقتصاديــة خاصــة تدعــم 
االقتصــاد احمللــي وتســهم يف تبــادل 
التجــارة وتنعكــس إيجابــا علــى نفــس 
مــن  يعتبــر  وهــو  املنطقــة  مــردود 
أقــدم األســواق ولــه مــردود إيجابــي 
مــن الناحيــة االجتماعيــة والفكريــة 
واألدبيــة، حيــث معظــم الــزوار يأتــون 
عــن  الرحــات اجلويــة  عــن طريــق 
فبالتالــي  جــدة،  محافظــة  طريــق 
اجلويــة  الرحــات  حركــة  تنشــط 
ــة العمــرة للقادمــني مــن  وأيضــاً حرك
االقبــال  ويــزداد  الطائــف،  خــارج 
ــف  ــادق واملطاعــم يف الطائ ــى الفن عل
الــى  باإلضافــة  املقدســة،  واالماكــن 
الدينيــة،  الســياحة  دخــل  زيــادة 
البــري  النقــل  حركــة  وتزدهــر 
لزيــادة  فرصــة  وهــي  الداخلــي، 
عمــل  فــرص  وايجــاد  التوظيــف 
ــة،  ــل مــن نســبة البطال لشــباب للتقلي
مــن  ســواء  املبيعــات  حجــم  وزيــادة 
املواطنــني او الزائريــن الــى اململكــة.

األسر املنتجة..
وأكــد الدكتــور أميــن أن ســوق عــكاظ 
يســهم يف توفيــر املزيــد مــن فــرص 
واالســر  البيــوت  لربــات  العمــل 
املنتجــة، وســيكون مصــدر رزق آلالف 
األســر يف املجتمــع احمللــي، فبالتالــي 
املنتــج  العمــل املهنــي  يتعــزز مفهــوم 
خــال  مــن  وذلــك  واالســرة،  للفــرد 
بأقــل  عــكاظ  ســوق  يف  املشــاركة 
القــدرات املمكنــة وابســط اخلامــات، 
بهــدف التعريــف باملنتجــات احملليــة 
وابــراز االبداعــات احلرفيــة التقليدية 
املــواد اخلــام  واســتغال  واملختلفــة، 

البيئــة.. املتوفــرة يف 
وكشــف الدكتــور أميــن أن املهرجــان 

بالنشــاط  االهتمــام  يف  يســهم  قــد 
حــول  التــي  واالراضــي  العقــاري 
االســتثمار  مجــال  ويفتــح  الســوق، 
علــي مواقــع محيطــة بالســوق أمــام 
املعماريــني  واملطوريــن  املســتثمرين 
مــن اخلــارج، لــذا يعــد الكثيــر مــن 
املتابعــني واملهتمــني أن الســوق بــات 
ظاهــرة ســياحية واجتماعيــة وثقافيــة 

واقتصاديــة..

دور هيئة الترفيه..
بــدوره أشــار املستشــار املالــي وعضــو 
ــة االقتصــاد الســعودية محمــد  جمعي

اهتمــام  ظــل  يف  انــه  فريحــان  بــن 
ــة خاصــة مــن مستشــار خــادم  ورعاي
منطقــة  أميــر  الشــريفني  احلرمــني 
ــد الفيصــل  ــر خال مكــة املكرمــة األمي
لســوق عــكاظ علــى مــدار 10 ســنوات 
ماضيــة جــذب انتبــاه أهــل املنطقــة 
مكانــاً  واصبــح  لهــا..  والســائحني 
والــزوار  األهالــي  غالبيــة  يحــرص 
والســياح واملصطافــني علــى زيارتــه، 
واالســتمتاع  جنابتــه،  يف  والتجــّول 
مبــا يحتويــه مــن فعاليــات مصاحبــة، 
واعتقــد أن املرحلــة املقبلــة وبدعــم 
صاحــب  مــن  واهتمــام  ومتابعــة 

بــن  ســلطان  األميــر  امللكــي  الســمو 
ســلمان رئيــس الهيــة العامــة للســياحة 
املزيــد  ســيتحقق  الوطنــي  والتــراث 

مــن النمــو لهــذا الســوق املميــز.. 
وابــان بــن فريحــان انــه علــى اجلانــب 
عــكاظ  ســوق  أن  االقتصــادي جنــد 
االقتصاديــة  املــوارد  أحــد  أصبــح 
مزيــدا  نشــاهد  حيــث  للمنطقــة 
مــا  نتيجــة  النقديــة  التدفقــات  مــن 
ــة ســواء  ــه مــن أنشــطة جتاري يصاحب
القطــاع  مؤسســات  مســتوى  علــى 
األفــراد  مســتوى  علــى  أو  اخلــاص 
واألســر املنتجــة.. ومتــى ما كان هناك 
األنشــطة  هــذه  ملثــل  أكبــر  تنظيــم 
ســوف نشــاهد ارتفــاع يف املشــتريات 
وخاصــة أن ســوق عــكاظ يتصــادف 
مــع اإلجــازة الصيفيــة.. ونأمــل مــن 
هيئــة الترفيــه أن تســاهم أيضــاً يف 
مــن  الــزوار  مــن  الكثيــر  اســتقطاب 
خــال اســتحداث فعاليــات جديــدة 
تســير يف خــط متــواز مــع فعاليــات 

التقليديــة.. الســوق 
وتوقــع بــن فريحــان خــال هــذا العــام 
واألعــوام القادمــة أن حتظــى املنطقــة 
عامــة وســوق عــكاظ خاصــة بارتفــاع 
األعــوام  عــن  الــزوار  أعــداد  يف 
العامليــة  األوضــاع  بســبب  الســابقة 
التــي ال تســمح للكثيريــن مــن الســفر 
إلــى خــارج الســعودية، وملــا تشــهده 
مــن  الفتــرة  هــذه  خــال  املنطقــة 
حتســن يف املنــاخ وهطــول األمطــار 
اجلــذب  عوامــل  أهــم  تعتبــر  التــي 

خارجهــا. مــن  باملنطقــة  للســياحة 
االقتصاديــة  العوائــد  مــن  ان  وابــان 
املنطقــة  ستكتســبها  التــي  املتوقعــة 
مــن وجــود مثــل ســوق عــكاظ ارتفــاع 
مســتوى احلركــة التجاريــة باملنطقــة، 
الســكنية  للوحــدات  إشــغال  وأيضــا 
اعــداد  ان  الــى  واشــار  الســياحية، 
املاضــي  املوســم  عــكاظ  ســوق  زوار 
يف موســمه العاشــر قرابــة ٣50 ألــف 
الرقــم  هــذا  ارتفــاع  ومتوقــع  زائــر، 
زائــر،  ألــف   400 إلــى  العــام  هــذا 
كبيــرة ال  إيــرادات  الســوق  وحتقيــق 
تقــل عــن 40 مليــون ريــال كحــد أدنــى، 
لارتفــاع  مرشــح  رقــم  أيضــا  وهــو 

بقــوة تبعــا ملســتوى االقبــال العــام.

١.6٤٨ مليون زائر لسوق 
عكاظ منذ انطالقته
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املهندس محمد بن هميل آل هميل
أمني محافظة الطائف

أمني عام اللجنة العليا لتطوير الطائف

أمـانة الطائف..
والــشــراكـــــــــــة االســتــراتــيــجــيــة

هــا هــو ســوق عــكاظ.. أشــهر أســواق العــرب التجاريــة 
والثقافيــة قاطبــة منــذ قــرون، يفــد إليــه الشــعراء مــن 
كّل حــدب وصــوب ليلقــوا قصائدهــم أمــام النــاس، حيــث 
كان عــكاظ موســماً اجتماعيــاً قبائليــاً لــه دوره السياســي 
واالجتماعــي الكبيــر، وعندمــا تولــى صاحب الســمو امللكي 
االميــر خالــد الفيصــل قيــادة إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة 
ــاء ســوق عــكاظ بعــد انقطــاع 1٣  ــى ســموه فكــرة إحي تبن
قرنــاً، ليكــون الســوق أحــد أهــم مخرجــات االســتراتيجية 
التنمويــة للمنطقــة، حيــث انطلقــت أول دورة للســوق يف 

عــام 1428هـــ مبباركــة مــن خــادم احلرمــني الشــريفني.
وقــد شــهد ســوق عــكاظ خــال الــدورات العشــر املاضيــة 
ــز،  ــى صعيــدي الفكــر واملــكان واجلوائ ــرة عل حتــوالت كبي
كمــا نفــذت يف الســوق العديــد مــن املشــروعات التطويريــة 
فيمــا يخــص البنيتــني التحتيــة والفوقيــة، عــاوة علــى 

ــر املســتمر للنشــاطات املقامــة يف كل نســخة. التطوي
ولقــي دعــم وتوجيــه ومتابعــة مــن صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خادم احلرمني الشــريفني 
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة خــال اشــراف إمــارة منطقــة 
مكــة املكرمــة علــى الســوق طــوال عقــد مــن الزمــن كللــت 
بإعــادة إحيــاء أحــدى أشــهر أســواق العــرق قاطبــة )ســوق 
عــكاظ التاريخــي(، يف جهــد واضــح ومقــدر مــن اجلميــع.
وجــاء نقــل اإلشــراف علــى ســوق عــكاظ مــن إمــارة منطقــة 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  إلــى  املكرمــة،  مكــة 
اســتمرار  علــى  واحلــرص  االهتمــام  ليجســد  الوطنــي 
جناحــات الســوق، ورســم صــورة ملــا ســيكون عليــه هــذا 
ــه مــن وجهــة ســياحية إقليميــة  الســوق مســتقبا، وحتويل
إلى وجهة ســياحية عاملية بإذن اهلل، تبرز الدور التاريخي 
والثقــايف واحلضــاري لألمــة العربيــة واإلســامية، ويأتــي 
األميــر  امللكــي  الســمو  مــا طرحــه صاحــب  وفــق  ذلــك 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس الهيئــة العامــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي مــن رؤيــة للنهــوض مبحافظــة 
الطائــف عامــة وســوق عــكاظ خاصــة كوجهــة ســياحية 

وثقافيــة متكاملــة بــإذن اهلل.
وكانــت أمانــة الطائــف ومازالــت شــريكا وداعمــا أساســيا 
للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يف جميع أعمالها 
ونشــاطاتها يف محافظــة الطائــف، وستســتمر بتأديــة مــا 
هــو مــوكل إليهــا دون قصــور بــإذن اهلل، علمــاً بــأن االمانــة 
والفوقيــة  التحتيــة  البنيــة  تنفيــذ  بفاعليــة يف  ســاهمت 
لســوق عــكاظ، وإعــداد املخطــط العــام جلــادة الســوق 
والســاحات  واملصليــات  املخيمــات  وإنشــاء  وتنفيذهــا، 
والبوابــات، وأرصفــة مقــر الســوق، ودعــم املوقــع باإلنــارة 
املائيــة  والنوافيــر  اخلضــراء  واملســطحات  والتشــجير 

ــا الســوق. ــي يحتاجه ــات الت ــع اخلدم وجمي
ــا خطــط لســوق  ــة م ــة دورهــا يف مواكب وســتواصل األمان
عــكاظ مســتقبا - إن شــاء اهلل -، والعمــل يف إطــار رؤيــة 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان، خاصة 
وأن دور األمانة يعد من األدوار واملهام الرئيســية للشــركاء 
االســتراتيجيني للهيئــة يف ســوق عــكاظ وكافــة االعمــال 
الداعمــة للســياحة يف مدينــة الــورد، مشــيراً إلــى ان أمانــة 
ــى  ــن 60 مشــروًعا يف الســوق عل ــر م ــذت أكث ــف نف الطائ
ــة، وبلغــت تكلفــة املشــاريع املنفــذة  مــدار الــدورات املاضي
قرابــة 70 مليــون ريــال، والشــك أن رعايــة خــادم احلرمــني 
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز لســوق عــكاظ، 
وإشــراف صاحــب ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان رئيــس 
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي رئيــس اللجنــة 
ــى اســتمرار جناحــات وخطــط  اإلشــرافية، سيســاعد عل

تطويــر الســوق وفعالياتــه،
واميانــاً مــن األمانــة بأهميــة املشــروع الرائــد فقــد دعمــت 
البلديــة  الشــؤون  وزيــر  معالــي  مــن  وبتوجيــه  األمانــة 
والقرويــة املهنــدس عبداللطيــف بــن عبدامللــك آل الشــيخ 
أعمــال اإلنشــاءات والســفلتة واإلنــارة والترصيــف بشــكل 
عــام يف املوقــع، وأنشــأت جــادة ســوق عــكاظ ورصفتــه 
وأنارتــه بطــول يناهــز 1500 متــراً، وكذلــك أنشــأت العديد 
مــن اخليــام للحرفيــني واحلرفيــات واألســر املنتجــة وباقــي 

ــة ذات العاقــة، وجــرى عمــل مظــات  اجلهــات احلكومي
متفرقــة علــى طــول اجلادة للتســهيل على الــزوار وراحتهم، 
كمــا مت عمــل مــدرج مظلــل للفنــون الشــعبية بســعة 2000 
شــخص، مــع تركيــب كشــافات اإلضــاءة حتــى يســتمتع 
الفنــون  مســابقة  بعــروض  الفلكلوريــة  األلــوان  عشــاق 
الشــعبية التــي تتنافــس عليهــا جميــع محافظــات املنطقــة، 
ولراحــة الــزوار فقــد مت توفيــر مواقــف للســيارات حتيــط 

بالســوق.
كمــا مت إنشــاء حدائــق ومنتزهــات عامــة مــزودة بكافــة 
وربطهــا  والترفيهيــة  الترويحيــة  واخلدمــات  املرافــق 
بشــبكة ري حديثــة وقــد كان لذلــك كبيــر األثــر يف توفيــر 
متنفســات خضــراء للــزوار يقضــون فيهــا وقتــاً ممتعــاً مــع 
أطفالهــم وذويهــم، وجــرى دعــم الســوق ببوابــة ضخمــة 
جديــدة تعكــس قيمتــه التاريخيــة واحلضاريــة، مــع إقامــة 
ســاريات لألعــام، وإضــاءة وســفلتة 4 كيلومتــرات مــن 
الطريــق املــؤدي إلــى الســوق لتســهيل وصــول الــزوار خــال 

الــدورات املاضيــة بحمــد اهلل.
تأهيــل  مت  فقــد  الدينيــة  الفرائــض  إقامــة  ولتســهيل 
تبلــغ  إجماليــة  مبســاحة  عــكاظ،  بســوق  مصليــات   ٣
1800متــر مربــع، وتنتشــر خيــام عــرض الســلع واملنتجــات 
اجلــادة،  جنبــات  علــى  اليدويــة  واملشــغوالت  احلرفيــة 
وإضــاءة  للتهويــة  مبــراوح  بتزويدهــا  األمانــة  وقامــت 
كافيــة، وإنشــاء حظيــرة للجمــال التــي تشــارك يف عــروض 
القوافــل باجلــادة علــى مســاحة ٣500 متــر مربــع، وجــرى 
تركيــب شــبكة ري للمزروعــات تعمــل بالتقنيــة احلاســوبية 
علــى امتــداد اجلــادة، كمــا مت تأمــني املئــات مــن حاويــات 

النفايــات املوزعــة علــى أرجــاء الســوق لضمــان نظافــة 
املوقــع باســتمرار، مــع توفيــر عمالــة النظافــة والصحــة 
العامــة، ومتابعــة معروضــات الســوق مــن قبــل مراقبــي 
األمانــة، ومراقبــة توفــر االشــتراطات الصحيــة يف محات 
ومقاصــف بيــع األغذيــة واملشــروبات حفاًظــا علــى صحــة 
الزائــر للمهرجــان ومنــع حــدوث أي جتــاوزات تؤثــر علــى 

املســتهلكني.
وعــاوة علــى ذلــك مت تخصيــص آليــات لنقــل مخرجــات 
الســوق إلــى موقــع الطمــر الصحــي علــى مــدار الســاعة، 
وإنشــاء 7 مجمعــات دورات ميــاه عامــة، وتأمــني فريــق 
عمــل لصيانــة املرافــق اخلدميــة املختلفــة على مــدار العام، 
ــاه، وحفــر عــدد مــن  ــات املي ــد مــن خزان ومت إقامــة العدي
اآلبــار بأعمــاق مختلفــة لتوفيــر ميــاه الــري.. وجــرى إنشــاء 
ممــرات ممهــدة لتســهيل مــرور عربــات ذوي االحتياجــات 
واســتمتاعها  الغاليــة  الشــريحة  هــذه  لراحــة  اخلاصــة 
بفعاليــات ومناشــط الســوق، كمــا قامــت األمانــة باملشــاركة 
الهيئــة  بــني  التنســيقية  كافــة االجتماعــات  بفاعليــة يف 
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي وشــركائها لاســتعداد 

للنســخة اجلديــدة مــن الســوق للعــام احلالــي.
ــني الشــريفني  ــن خــادم احلرم ــة م وســيكون لدعــم ورعاي
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز »حفظــه اهلل« لســوق عــكاظ 
أكبــر األثــر يف تســريع خطــوات التطويــر املرســومة لهــذا 
ــة  ــة هام ــذي ســيكون إضاف ــر، وال ــد والكبي املشــروع الرائ
للقطــاع الســياحي والثقــايف باململكــة بشــكل عــام، واألمانــة 
علــى اســتعداد تــام للمشــاركة يف كافــة اجلهــود التطويريــة 

بالســوق خــال املرحلــة املقبلــة بــإذن اهلل.
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الطائف

للتعليــم  العامــة  اإلدارة  شــاركت 
مــن  أكثــر  حتكيــم  يف  بالطائــف 
ســوق  يف  وتربويــة  ثقافيــة  مســابقة 
تخــص  العــام  هــذا  الـــ11  عــكاظ 

للناشــئني.. واخلطابــة  اخلــط 
الطائــف«  لـ«مجلــة  وأوضــح  هــذا 
للشــؤون  العــام  املديــر  مســاعد 
عضــو  الطائــف  بتعليــم  التعليميــة 
اللجنــة الثقافيــة العليــا بســوق عــكاظ 
فهــاد بــن رويجــح الذويبــي أن هــذه 
مشــاركات  إحــدى  تعــد  املســابقات 
احلــدث  هــذا  يف  الطائــف  تعليــم 
الــذي  الكبيــر  والتاريخــي  الثقــايف 
ــى  ــام الـــ11 عل ــف للع ــه الطائ حتتضن
التوالــي.. مشــيرا أن مشــاركة التعليــم 
ــم  ــي مــن خــال حتكي ــام تأت هــذا الع
العربــي ومســابقة  )مســابقة اخلــط 
ومشــاركة  للناشــئة  عــكاظ  خطيــب 
الكشــافة(.. حيــث تلقــت اللجنــة يف 
مســابقة اخلــط العربــي ٣2 مشــاركة 
مــن داخــل اململكــة وخارجهــا، وتلقــت 
ــب عــكاظ للناشــئة  يف مســابقة خطي

اململكــة.. داخــل  مــن  15 مشــاركة 
تلــك  عــن  الذويبــي  وحتــدث 
املســابقات قائــا: أن مســابقة اخلــط 
العربــي مت تكويــن عــدد مــن اللجــان 
وجلنــة  حتكيــم،  جلنــة  وهــي  لهــا 
املعــارض،  وجلنــة  والتنظيــم،  الفــرز 
خطيــب  هــي  الثانيــة  واملســابقة 

وهــي  للناشــئني..  هـــ   ٣8 عــكاظ 
مــن  لألطفــال  مخصصــة  مســابقة 
عمــر ســبع ســنوات إلــى خمســة عشــر 
ســنة، حتــت مســمى »خطيــب أطفــال 
عــكاظ« حتــت عنــوان »كــن قــدوة«..
قــال  املســابقة..  ضوابــط  وعــن 
اخلطبــة/ تكــون  أن  الذويبــي: 
الكلمــة املقدمــة مــن املتســابق باللغــة 
العربيــة الفصحــى، واملشــاركة متاحــة 
واملقيمــني،  الســعوديني  لألطفــال 
املتســابق  عمــر  يتجــاوز  أال  علــى 
وال  ســنة  عشــر  خمســة   )15( عــن 
ويتــم  ســنوات،  ســبع   )7( عــن  يقــل 
إلقــاء اخلطبة/الكلمــة ضمــن مواقــع 
جماعيــة مخصصــة يف ســوق عــكاظ 
بشــكل حــي أمــام اجلمهــور الزائــر، 
وأال تتجــاوز مــدة )اخلطبة/الكلمــة( 
)10( عشــر دقائــق، بشــرط اســتيفاء 
عناصرهــا، واللجنــة مختصــة بتحكيم 
املســابقة  يف  )اخلطب/الكلمــات( 

وفــق معاييــر محــددة وتعتبــر قراراتهــا 
نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن، وحتفــظ 
أمانــة ســوق عــكاظ حقــوق )اخلطب/
وتســتبعد  ألصحابهــا،  الكلمــات( 
ال  باملســابقة  مشــارك  أي  مشــاركة 
تســتويف )اخلطبة/الكلمــة( الشــروط 
املســتوى  دون  تكــون  أو  املذكــورة، 
العــادات  املطلــوب ال حتتــرم  الفنــي 
والســلوكيات  والنظــم  والتقاليــد 

املجتمعيــة..
أوضــح  التحكيــم..  جوانــب  وعــن 
ــق بعــدة أمــور: الذويبــي أن ذلــك يتعل
كهيئــة  الشــخصية  جانــب  أوالً- 
اخلطيــب: وهــي مــدى عناية املتســابق 
يتناســب  مبــا  التراثــي  بلباســه 
مبنطقتــه،  والتقاليــد  العــرف  مــع 
قــدرة  وهــي  األدبيــة:  والشــجاعة 
الوقــوف  علــى  النفســية  املتســابق 
يف  وانطاقتــه  اجلمهــور  ومواجهــة 
تــردده،  أو  ارتباكــه  وعــدم  احلديــث 
املتســابق  متكــن  وهــو  واالرجتــال: 
)اخلطبة/الكلمــة(  إلقــاء  مــن 
شــفوياً دون الرجــوع ألوراق مكتوبــة، 
يف  املائمــة  الدرجــات  لــه  وتقــدر 
حــال اســتخدامه بطاقــات لعناصــر 
االعتمــاد  دون  )اخلطبة/الكلمــة( 
عليهــا كليــاً، والنظــر للجمهــور، ونبــرة 
الصــوت: وتعنــي عــدم تركيز املتســابق 
بالنظــر يف األوراق املكتوبــة وحســن 
املســتمع  للجمهــور  النظــر  تبــادل 
)للخطبة/الكلمــة(، والعنايــة بالتــوازن 

47 مشاركة من داخل المملكة وخارجها

مسابقات تعليمية في
»الخط والخطابة«..

سوق عكـاظ
بــني الفكــرة املطروحــة مــن املتســابق 
ــدى  ــا، وم ــة له ــرة الصــوت املائم ونب
)اخلطبــة/ غايــة  وهــي  التأثيــر: 
تتمثــل  والتــي  للمتســابق  الكلمــة( 
باالنطبــاع الشــعوري اإليجابــي الــذي 
تتركــه )اخلطبة/الكلمــة( يف نفــوس 

. ملســتمعني. ا
كحســن  املضمــون..  جانــب  ثانيــاً- 
اختيــار موضــوع )اخلطبة/الكلمــة(: 
)اخلطبــة/ موضــوع  يكــون  بحيــث 
ــاً  الكلمــة( مائمــاً للمســتمعني مراعي
الزمــان واملــكان، واســتيفاء الفكــرة: 
وهــو إملــام املتســابق بفكــرة موضــوع 
)اخلطبة/الكلمــة( بصــورة ال يعتريهــا 
نقــص يخــل بتحقيــق الهــدف منهــا، 
تــداول  وهــو  املنطقــي:  والترتيــب 
)اخلطبة/الكلمــة(  ألفــكار  املتســابق 
فــا  ومتدرجــة،  منتظمــة  بطريقــة 
تســبق فكــرة أختهــا فتضــرب األفــكار 
ــة: وهــي  ــادة العلمي ــدى املتلقــي، وامل ل
توفــر )اخلطبة/الكلمــة( التــي يقدمها 
التاريخيــة  األدلــة  مــن  املتســابق 
والقصصيــة  والثقافيــة  والتراثيــة 

وغيرهــا.. الواقعيــة 
كالبنــاء  الشــكل..  جانــب  ثالثــاً- 
)اخلطبــة/ احتــواء  وهــو  الفنــي: 
)مقدمــة  علــى  للمتســابق  الكلمــة( 
جذابــة - وعــرض متكامــل متــوازن 
- وخامتــة حســنة( تلخــص أهــدف 
وعناصــر )اخلطبة/الكلمــة( وحســن 
وهــو  والطــول:  بينهــا..  الترابــط 

بنــاء  أركان  تقســمه  الــذي  القــدر 
فــا  للمتســابق  )اخلطبة/الكلمــة( 
تطغــى مثــًا املقدمــة علــى العــرض 
وال تغفــل اخلامتــة، وانتقــاء األلفــاظ، 
العنايــة  وهــي  التراكيــب:  وصياغــة 
بانتقــاء املتســابق لأللفــاظ والتراكيــب 
ــى  مــن حيــث فصاحتهــا ودالالتهــا عل
املعنــى املــراد يف خطبتــه، واجلمــال 
الفنــي: وتشــمل اجلماليات األســلوبية 
)اخلطبــة/ يف  البيانيــة  والصــور 
الكلمــة( للمتســابق.. ومتنــى الذويبــي 
ــق املســابقة  ــه أن حتق ــام حديث يف خت
أهدافهــا التربويــة والثقافيــة والعلمية 

التــي وضعــت مــن أجلهــا..
هــذا وأشــاد الذويبــي يف ختــام حديثــه 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  بجهــود 

والتــراث الوطنــي يف الــدورة الـــ 11 
لســوق عــكاظ، والدعــم الــذي يحظــى 
الســمو  صاحــب  مــن  الســوق  بــه 
بــن ســلمان  األميــر ســلطان  امللكــي 
بــن عبدالعزيــز رئيــس الهيئــة العامــة 

الوطنــي.. والتــراث  للســياحة 
وقــال الذويبــي: إن تضافــر اجلهــود 
واجلهــات  عــكاظ  ســوق  إدارة  بــني 
العمــل  تكامليــة  إلــى  أدى  املشــاركة 
األهــداف  لتحقيــق  الرؤيــة  وتوحيــد 
دورتــه  يف  عــكاظ  ســوق  إلجنــاح 
الثقافيــة  باللجنــة  احلاليــة، مشــيداً 
البرنامــج  إعــداد  بــه يف  تقــوم  ومــا 

عــكاظ.  لســوق  الثقــايف 

خــــبــــــــر
ــــــر
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48فعالية بانتظار الزوار
أمين عام سوق عكاظ: المواطنون ساهموا 
في 300 فكرة لتطوير السوق هذا العام

عائض احلارثي - مجلة الطائف

كشــف أمــني عــام اللجنــة اإلشــرافية 
عبــداهلل  عــكاظ  بســوق  العليــا 
الســواط ان الــدورة احلاديــة عشــر 

ســتضم اكثــر مــن ٤٨ فعاليــة 
باإلضافــة إلــى املســابقات 

بلغــت  التــي  واجلوائــز 
مســابقة   ١3
وتضــم  وجائــزة 
عــدد مــن الندوات 
ت  ا ضــر حملا ا و

وورش العمــل..

معرض للقوات العسكرية 
يحمل رسائل مهمة

٢٤٠٠ شخص يعملون في 
سوق عكاظ

»مجلــة  لـــ  خــاص  حــوار  يف  وقــال 
الطائــف«: بــدأت مســيرة عــكاظ منــذ 
حوالي ما يقارب 10 ســنوات برئاســة 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
خــادم احلرمــني  الفيصــل مستشــار 
مكــة  منطقــة  أميــر  الشــريفني 
اإلشــرافية  اللجنــة  رئيــس  املكرمــة 
لســوق عــكاظ.. وأشــار الســواط ان 
خطــط عــكاظ وضعــت علــى أن يكــون 
متنامــي عامــا بعــد عــام وهلل احلمــد 
بالتعــاون  بالنجــاح  اجلهــود  تكللــت 
الســنوات  العشــر  يف  الشــركاء  مــع 
املاضيــة حتــى وصــل ســوق عــكاظ 
ووصــل  العاشــرة  الــدورة  يف  القمــة 
الــى ذروة او ســنام العطــاء والنمــاء.. 
واكــد الســواط ان عــكاظ وجــد قبــول 
كبيــر لــدى الــزوار يف الــدورة العاشــرة 
مــا  الــزوار  عــدد  بلــغ  اذ  )املاضيــة( 
يقــارب 400 الــف زائــر مــن اجلنســني 
خــال عشــرة ايــام مبــا يعــادل 40000 
الــف زائــر يوميــا معتبــرا هــذا الرقــم 

كبيــر قياســا بالفعاليــات الكبــرى..
ــورش  ــك ال وأضــاف: مــن خاصــة تل
فــورا  عملنــا  واالفــكار  واملقترحــات 
وســتكون  الفعاليــات  تطويــر  علــى 
يف  نوعيــة  عشــر  احلاديــة  الــدورة 
مــن  فيهــا  ســتقام  التــي  الفعاليــات 
فئــات  جلميــع  شــموليتها  حيــث 
حيــث  تنوعهــا  خــال  مــن  املجتمــع 
راعــت الفعاليــات انهــا موجهــة للطفــل 
واملثقفــني  الشــباب  وفئــة  والعائلــة 
يســتقطب  جاذبــة  فعاليــات  عبــر 
ــك  ــوا بتل ــا افضــل املنظمــني ليقوم له
يحقــق  الــذي  بالشــكل  الفعاليــات 
الــذي  الــدورة  هــذه  يف  االســتثناء 
حــرص عليهــا صاحــب الســمو امللكــي 
رئيــس  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 

الوطنــي.
وقــال الســواط: يف شــهر ذي القعــدة 
مــن عــام 14٣7 صــدر االمــر الســامي 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  تقــوم  بــان 
علــى  باإلشــراف  الوطنــي  والتــراث 
ســوق عــكاظ ومــا ان صــدر االمــر 
تعيــد  الهيئــة  بــدأت  حتــى  الســامي 

ليتــم  اخــرى  مــرة  األوراق  تنظيــم 
اســتمرار ومواصلــة مســيرة عــكاظ، 
االفــكار  تلــك  عرضــت  انــه  واشــار 
علــى  عــكاظ  لســوق  التطويريــة 
األميــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
الهيئــة  رئيــس  ســلمان  بــن  ســلطان 
العامــة للتــراث الوطنــي رئيــس اللجنة 
ووجهــه  عــكاظ  لســوق  االشــرافية 
ســموه ايضــا ان يكــون للمواطنــني رأي 
ايضــا يف التطويــر لســوق عــكاظ مــن 
خــال االخــذ بآرائهــم وانطاقــا مــن 
هــذا التوجــه مت عقــد 6 ورش عمــل 
متخصصــه كل ورشــة فئــة معينــة مــن 
املواطنــني وكانــت االســتجابة كبيــرة 
جــدا وانتجــت هــذه الــورش مــا يقابــل 
٣00 فكــرة تطويريــة يف ســوق عــكاظ 
االفــكار  هــذه  جدولــة  اعــادة  مت 
منهــا  عــكاظ  لتطويــر  التطويريــة 
الــدورة  يف  ننفــذه  ان  اســتطعنا  مــا 
ــه  ــا مــا مت تأجيل ــة عشــر ومنه احلادي
للــدورات القادمــة كــون االفــكار كبيــرة 
اضافــة  ســتكون  بالتالــي  وراشــدة 
لعــكاظ، واكــد خــال حديثــه  قويــة 
ان هنــاك اثــر اقتصــادي مهــم لســوق 
عــكاظ يف الطائــف الســيما انــه يعتبــر 
فعاليــة كبــرى وتعتبــر مــن كبــرى مــن 
اململكــة  مســتوى  علــى  الفعاليــات 
واخلليــج واالثــر االقتصــادي املرجــو 
منهــا ان حتقــق النفــع بالــذات علــى 
يف  لدينــا  وليــس  احمللــي  املســتوى 
الوقــت احلاضــر أي قياســات ألرقــام 
نتحــدث عنهــا ونتوقــع يف هــذا العــام 
كبيــر  اقتصــادي  بعائــد  كبــرى  دورة 
يفــوق مــا حتقــق يف االعــوام املاضيــة 

وكشــف عــن حملــة لتســويق عــكاظ 
تســتهدف دول مجلــس التعــاون لــدول 

العربــي.. اخلليــج 
جمــال  املشــاركات  مــن  وأضــاف: 
وايضــا  الفروســية  اخليــل ومدرســة 
واحــة احليــاة الفطريــة التــي تضــم 
ــة موجــودة بطبيعتهــا  حيوانــات فطري
مســرح  وزاد:  عــكاظ..  ســوق  يف 
اجلادة ســوف يظهر يف شــكل مختلف 
عــن األعــوام الســابقة، ولدينــا أيضــا 
هــي  كبــرى  فعاليــة  العــام  هــذا  يف 
فعاليــة املطبــخ الســعودي واعتبرهــا، 
يتعــرف  ان  لعــكاظ  جديــدة  ميــزه 
الزائــر لســوق عــكاظ علــى مــا يحويــه 
املطبــخ الســعودي مــن تنــوع وتفــرد 
ــات، وكشــف عــن  ــر مــن الوجب يف كثي
يحمــل  العســكرية  للقــوات  معــرض 
رســالة مهمــة، وهــو )يــدا حتمــي ويــدا 
تبنــي(، وقــال تلــك القــوات العســكرية 
واحترامــا  تقديــرا  لهــا  نقــف  التــي 
تاحــم  اجلمهــور  بــني  ووجودهــا 
ــا مــن خــال  ــه قادتن ــر يســعى الي كبي
ان يكــون املواطــن شــريك ووجودهــا 
بتلــك املناســبات وتعريــف املواطنــني 
علــى مــا حتويــه مــن تنــوع وجتهيــزات 
بذلــت فيهــا حكومتنــا الرشــيدة املبالغ 

الطائلــة..
»مجلــة  مــن خــال  الســواط  ووجــه 
لزيــارة  للجميــع  الدعــوة  الطائــف« 
ســوق عــكاظ، والتمتــع بفعالياته حيث 
ان اجلميــع عمــل بحمــاس ودافعيــة 
قويــة إلمتــاع اجلمهــور والــزوار ويعمل 
يف عــكاظ مــا يقــارب 2400 منظــم، 
ومشــارك وممثــل ومتطــوع، واجلميــع 
يعمــل بالشــكل املميــز، وكانــت لنــا مــع 
ــة جلســات مــع غالبيتهــم  ــك الكوكب تل
ــة جــدا للعمــل  ــة القوي لديهــم الدافعي
هــذا  وتنظيمــه..  عــكاظ  ســوق  يف 
احلــدث الوطنــي الهــام، وكما أن لدينا 
يف هــذا العــام مــن ضمــن االفــكار ان 
ــع  ــة جلمي ــاك دورات تدريبي يكــون هن
العاملــني يف ســوق عــكاظ مبختلــف 
فئاتهــم مــا بــني العاملــني يف اجلهــات 
وايضــا  احلكوميــة  التنظيميــة 

واملتطوعــني. املنظمــني 

عائد اقتصادي كبير هذا 
العام يفوق ما تحقق في 

االعوام الماضية
حملة تسويق سوق عكاظ 

استهدفت دول مجلس 
التعاون

دورات تدريبية لجميع 
العاملين في سوق عكاظ

حـــــــــــــــــــــــــــوار
وار
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نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

لقطــاع  أساســية  ركيــزة  االيــواء  قطــاع  يشــكل 
رخصــت  القطــاع  هــذا  وألهميــة  الســياحة.. 
الوطنــي  والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
ســكنية  وحــدة  و3٨٨  فندقــا   ١9 بالطائــف 
مفروشــة لتكــن ركيــزة أساســية لقطــاع الســياحة 
مبحافظــة الطائــف حتظــى باملراقبــة واملراجعــة 
مــن  للتحقيــق  رقابيــة  خطــة  وفــق  املســتمرة 

املقدمــة.. اخلدمــات  وجــودة  نظاميتهــا، 
وألهميــة هــذا القطــاع، وتأثيــره املباشــر يف صناعــة الســياحة الداخليــة.. 
ألتقــت »مجلــة الطائــف« مديــر عــام ادارة التراخيــص بالهيئــة العامــة 
للســياحة والتراث الوطني املهندس عمر املبارك، والذي قال بان الهيئة 
قامت بجهود مهمة يف ذلك القطاع، حيث وجدت هيئة الســياحة قطاع 
اإليــواء الســياحي يف الطائــف وغيرهــا مــن املناطــق الســياحية قطاعــا 
متهالــكا ال يوجــد لديــه هيكلــة واضحــة مبنيــة علــى أســس مرجعيــة 
موثقــة، ولــذا عمدنــا لوضــع معاييــر واشــتراطات علميــة مســتقلة تضمــن 
تصنيــف الفئــة للنشــاط مقابــل اخلدمــة والتجهيــزات املقدمــة مبشــاركة 
القطــاع،  هــذا  يف  املباشــرة  العاقــة  وأصحــاب  املســتثمرين  مــن  عــدد 
واجلهــات ذات العاقــة )البلديــات، الدفــاع املدنــي، واجلمعيــة الســعودية 
ملرافــق اإليــواء الســياحي(، يتــم مراجعتهــا مــن وقــت الــى آخــر، وخــال 
الفتــرات املاضيــة مت إصــدار أكثــر مــن نســخة ونحــن االن يف النســخة 
الثالثــة منهــا، ويتــم بعــد اعتمادهــا بوضعهــا علــى موقــع الهيئــة الرســمي 

ليتســنى للجميــع االطــاع عليهــا.

مدير عام ادارة التراخيص 
لـ »مجــلــة الطــائــف«:

الطائـف أفضل بيئة 
جـاذبـة لالستـثـمـار 
بـقـطـــاع االيـــواء

فنادق وشقق الطائف ال تغطي 60% من حجم الطلب
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منو استثماري..
هنــاك  ان  الــى  املبــارك  واشــار 
بــني القطــاع اخلــاص  تفاعــل كبيــر 
كثيــر  بدخــول  وذلــك  واملســتثمرين 
بعــد  القطــاع  الــى  املســتثمرين  مــن 
الواجــب  لاشــتراطات  اســتيفائهم 
توافرهــا يف منشــآتهم، امــا كمنشــآت 
تــزاول  كانــت  قائمــة  او  جديــدة 
النشــاط بــدون تراخيــص، اســتكملت 
املتطلبــات وحصلــت علــى التراخيــص 
ملزاولــة  عليهــا  احلصــول  الواجــب 
بعــد  نظاميــة  بطريقــة  النشــاط 
انــه ميكنهــم اســتيفاء  مــن  تأكدهــم 
حتقيقهــا  صعوبــة  لعــدم  املتطلبــات 
وبالتالــي احلصــول علــى التراخيــص، 
و ملــا ملســوه مــن جــدوى اقتصاديــة 
كمــا  الســياحي  اإليــواء  مجــال  يف 

ســاهم يف دخــول 4 أضعــاف أعــداد 
العشــر  خــال  العامليــة  الشــركات 

املاضيــة.. ســنوات 
التــي  العقوبــات  ان  املبــارك  وبــني 
أنظمــة  مخالفــي  علــى  تفــرض 
الســياحي  االيــواء  ودور  التشــغيل 
ألــف  مائــة  تتجــاوز  ال  غرامــة  هــي 

ألغــاء  أو  ريــال(،   100.000( ريــال 
الترخيــص، أو بهمــا معــاً، علــى كل 
ســياحي  نشــاط  أي  ميــارس  مــن 
الترخيــص  علــى  احلصــول  قبــل 
مــن الهيئــة، أو يخالــف شــرطاً مــن 
ــه  اشــتراطات الترخيــص بعــد حصول
علــى الترخيــص وغرامــة ال تتجــاوز 
 50.000( ريــال  ألــف  خمســني 
ريــال( علــى كل مــن ال يلتــزم مبعاييــر 
لــه  املمنــوح  التصنيــف  واشــتراطات 
مــن الهيئــة وغرامــة ال تتجــاوز عشــرة 
آالف ريــال )10.000 ريــال( علــى كل 
مــن ال يلتــزم باألســعار املعتمــدة، أو 
عــدم اعــان قائمــة األســعار يف مــكان 
مضاعفــة  وجتــوز  للعمــاء  واضــح 
املنصــوص  للعقوبــة  األعلــى  احلــد 
عليهــا أعــاه عنــد تكــرار املخالفــة..

فنادق الطائف كمدينة 
سياحية قليلة.. ويلزمها 

منح تراخيص إلنشاء فنادق 
جديدة

رئيس اللجنة السياحية: 
التراخيص والسعودة أبرز 

معوقات االستثمار

رقابة مكثفة..
لــدى  أن  إلــى  املبــارك  أشــار  كمــا 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  فــرع 
فــرق  باحملافظــة  الوطنــي  والتــراث 
ــة  ــق خطــه الرقاب ــة تقــوم بتطبي رقابي
ــع املنشــآت الســياحية  ــة جلمي الدوري
نظاميتهــا  مــن  للتحقــق  باحملافظــة 
وقــد  املقدمــة،  اخلدمــات  وجــوده 
مت ضبــط عــدد 69 منشــأه مخالفــه 
خــال الربــع االول مــن عــام 2017م 
وقــد بلــغ اجمالــي القــرارات الصــادرة 
ــى املنشــآت املخالفــة منــذ تطبيــق  عل
نظــام الســياحة 1٣9 قــرار وبقيمــه 

ريــال.  )2.٣84.500( اجماليــه 
وقــال بــان اجمالــي املنشــآت املرخصة 
هــي  الطائــف  االيــواء يف  قطــاع  يف 
ســكنيه  والوحــدات  فنــدق   )19(

منشــأه..  )٣88( مفروشــه 
االســتثمار  جــدوى  املبــارك  وأكــد 
الســياحي يف الطائــف الــذي يعتمــد 
املمتــاز،  اجلغــرايف  موقعهــا  علــى 
العاصمــة  مــن  قريبــة  فالطائــف 
وبقيــة  املكرمــة(  )مكــة  املقدســة 
أوقــات  يف  خصوصــاً  املشــاعر، 
جــده  مــن  وقربهــا  واحلــج،  العمــرة 
ــع  ــن البضائ ــر م ــا الكثي ــاء يصله كمين
مبــادرة  أن  كمــا  طريقهــا،  عــن 
مدينــة عــكاظ تعتبــر مــن احملــركات 
يف  األنشــطة  جلميــع  االقتصاديــة 
بالتأكيــد  ومنهــا  الطائــف  مدينــة 
قطــاع اإليــواء الســياحي إضافــة إلــى 
عامــل األجــواء اجلميلــة علــى مــدار 
ــا، وســهولة  ــوع الســياحة به ــام وتن الع
التنقــل منهــا واليهــا لبقيــة املناطــق 

. لســياحية ا

هموم املستثمرين..
ان  املبــارك  عمــر  املهنــدس  واشــار 
املســتثمرون عــادة تكــون هموهــم يف 
تســهيل االشــتراطات والتنســيق مــع 
يضمــن  العاقــة مبــا  ذات  اجلهــات 
اخلاصــة  اإلجــراءات  إنهــاء  ســرعة 

حلصولهــم علــى التراخيــص، إضافــة 
ــة الازمــة  ــة التحتي ــز البني ــى جتهي إل
لاســتثمار يف مجــال قطــاع اإليــواء 
الســياحي، وتفعيــل منظمــي الرحات 
الســياحية واملســارات الســياحية التي 
تخــدم مدينــة الطائــف وتــؤدي إلــى 
الســياحي  للمنتــج  التكامــل  حتقيــق 
ومتيــز  جنــاح  علــى  يعتمــد  الــذي 
التــي  الســياحية  العناصــر  جميــع 
حتقــق جنــاح صناعــة الســياحية يف 

املنطقــة..
منوهــاُ الــى انــه يتــم قيــاس جــدوى 
ــا مــن  االســتثمار مــن خــال مــا يردن
االيــواء  قطــاع  يف  للدخــول  طلبــات 
بجميــع فئاتــه ويف جميــع، وايضــاَ مــن 
خــال املنشــآت القائمــة وكانــت تعمــل 
بــدون تراخيــص حيــث مت تصحيــح 

١٠٠ ألف.. وإلغاء الترخيص 
لمن يخالف األنظمة.. و١٠ 

آالف لمخالفة األسعار
عدد الفنادق في الطائف 

١9 فندق فقط.. والوحدات 
السكنية ٣٨٨

٢.5 مليون غرامات على 
المنشآت السياحية في 

الطائف خالل ٤ أشهر فقط
خبير اقتصادي دولي لـ 
»مجلة الطائف«: 6٣٠٠ 
موقع تراثي وثقافي في 

المملكة
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أوضاعهــم ومت اســتيفاء االشــتراطات 
واالن  ترخيصهــم  ومت  واملعاييــر 
بطريقــة  نشــاطهم  اعمــال  يزاولــون 
يف  االســتثمار  كان  فلــو  نظاميــة، 
وذات  جــاذب  غيــر  االيــواء  قطــاع 
جــدوى ملــا راينــا التطــور الــذي حصــل 
الفتــرات  يف  الطائــف  محافظــة  يف 

األخيــرة

تشجيع رجال االعمال..
واختتــم حديثــه بــان الطائــف حققــت 
مرافــق  قطــاع  يف  متزايــداً  منــواً 
اإليــواء الســياحي يف مختلــف درجــات 
مــن  املعتمــدة  التصنيــف  وأنــواع 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
الفنــادق  عــدد  ان  حيــث  الوطنــي، 
وصــل إلــى )19( فنــدق بجميــع فئاتهــا 

والوحدات الســكنية املفروشــة )٣88( 
منشــأة مرخصــة حتــى شــهر جمــاد 
الثانــي مــن عــام 14٣8هـــ واالجمالــي 
قــدرة  يعــّزز  مــا  مرفقــاً،   )407(
ويفتــح مجــاالً  القطــاع يف احلفــاظ 
ــاض  ــات وانخف أرحــب لتطــور اخلدم
األســعار واملنافســة بــني املســتثمرين، 
والهيئــة تعمــل علــى تشــجيع رجــال 
قطــاع  يف  لاســتثمار  األعمــال 
اإليــواء الســياحي وتقدمي التســهيات 
الازمــة لهــم، وتتطلــع الهيئــة العامــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي إلــى زيــادة 
اعــداد مرافــق االيــواء الســياحي مــن 
مفروشــة  ســكنية  ووحــدات  فنــادق 
اجلديــدة مبــا يلبــي حاجــة احملافظــة 
قطــاع  قــدرة  أن  حيــث  وزوارهــا، 
بقــوة  تنامــت  الســياحي  اإليــواء 

خــال الســنوات األخيــرة، 
الــزوار  إقبــال  إلــى  نظــراً 
املتزايــد  واملصطافــني 
التــي  احملافظــة  علــى 
متتلــك مقومــات عــدة مثــل 
األجــواء اجلميلــة املعتدلــة 
وموقعهــا  العــام،  طــوال 
ــة املكرمــة  ــب مــن مك القري

املقدســة واملشــاعر 

موقع جاذب..
وحــول ذلــك قــال الدكتــور 
اخلبيــر  احلشــاد  باســم 
واالستشــاري  االقتصــادي 
ــي: تشــكل الســعودية  الدول
وتاريخيــاً  حضاريــاً  بُعــداً 
مهمــاً مــن الناحيــة الدينيــة 
ومفهــوم  واالقتصاديــة، 
الــذي  احلديــث  الســياحة 
ترعــاه الدولــة هــو املنافــع 
يف  للســياحة  املتعــددة 
االقتصــادي  اجلانــب 
والتراثــي  والثقــايف 
واالجتماعــي والبيئــي، كمــا 
أكثــر  بالســعودية  يوجــد 
مــن 6٣00 موقــع تراثــي وثقــايف يف 
ــا 500 ذكــرت يف الشــعر  ــاد، منه الب
موقــع  ونحــو 400  القــدمي،  العربــي 
ــة  آخــر ورد ذكرهــا يف الســيرة النبوي
الدراســات  مــن  العديــد  تذكــر  كمــا 
التاريخيــة. هــذا ومتتــد علــى ســاحل 
البحــر االحمــر شــواطئ مؤهلــة ألن 
تكــون مكانــاً جاذبــاً للســياح، قرابــة 
1800 كــم مــن الغــرب وعلــى مســافة 
700 كــم علــى ســاحل اخلليــج العربــي 
اململكــة  ميــاه  وتعــد  الشــرق،  مــن 
الطويلــة  النهــار  وســاعات  الدافئــة 

مهمــة. جــذب  نقــاط 
الســعودية تخطــط  ان  املعلــوم  ومــن 
بحلــول  ســائح  مليــون   1.5 جلــذب 
عــام 2020 باملقارنــة مــع 200.000 
ســائح أجنبــي مــن غيــر احلجــاج يف 

الوقــت الراهــن، وإلــى رفــع مســاهمة 
الســياحة يف االقتصــاد مــن 5٪  إلــى 
ــة الطائــف  ــق مبدين 18٪. وفيمــا يتعل
والتــي يلزمهــا العديــد مــن التطويــرات 
والتحســينات االضافيــة علــى رأســها 
اهميــة منــح تراخيــص إلنشــاء فنــادق 
جديــدة باحملافظــة مــن فئــات الفنادق 
خمــس جنــوم، وذلــك يف تقديــري ملــا 
ميكــن ان تشــهده محافظــة الطائــف، 
واقتصــادي  ســياحي  حــراِك  مــن 
علــى مســتوى الــدول العربيــة، كمــا 
انــه مــن املتوقــع أن تعــزز املشــاريع 
ــواء  ــادق، قطاعــات اإلي ــدة للفن اجلدي
طلبــات  واجهــت  التــي  باحملافظــة، 
مــا  املوجــودة،  العــروض  مــن  أكثــر 
يؤكــد أنهــا باتــت وجهًة ســياحيًة مهمة 
داخــل اململكــة وخارجهــا. وعليــه فأنــا 
وجهــة  الطائــف  محافظــة  أّن  أرى 
يف  شــحاً  وتواجــه  هامــة،  ســياحية 
قطاعــات اإليــواء، حيــث انــه ووفقــا 
لإلحصائيــات املعــدة يف هــذا الشــأن 
الســكنية  والوحــدات  الفنــادق  فــإن 
املوجــودة ال تغطــي 60٪ مــن حجــم 

الطلــب.
وممــا يســاعد علــى تنشــيط املدينــة 
يحمــد  ســياحية  كوجهــة  ودعمهــا 
املدنــي  للطيــران  العامــة  للهيئــة 

انهــا بــدأت يف إنشــاء مطــاراً دوليــاً 
جديــداً يف احملافظــة، بهــدف خدمــة 
ضيــوف الرحمــن، واســتقبال رحــات 
احلركــة  وتعزيــز  والعمــرة،  احلــج 
االقتصاديــة والســياحية يف املنطقــة 

اململكــة. مــن  الغربيــة 
 

معوقات االستثمار..
اللجنــة  رئيــس  اوضــح  جهتــه  مــن 
التجاريــة  بالغرفــة  الســياحية 
انهــم  الــى  قاضــي  هيثــم  بالطائــف 
تعزيــز  يف  باملســاهمة  يهتمــون 
وتطويــر عمليــة االســتثمار يف املجــال 
الســياحي، للمســاهمة يف دفــع عجلــة 
التنميــة الســياحية يف اململكــة، حيــث 
بالتعــاون  االســتثمار،  قطــاع  يعمــل 
احلكوميــة،  والهيئــات  اجلهــات  مــع 
الرؤيــة  حتقيــق  يف  املشــاركة  علــى 
الوطنيــة ولكــن هنــاك بعــض العقبــات 
قطــاع  يف  االســتثمار  تواجــه  التــي 
كالتراخيــص  الســياحي  اإليــواء 
البلديــة والســعودة والظــروف البيئيــة 
بيئــة.. بــكل  واالجتماعيــة اخلاصــة 
واشــار هيثــم الــى ان أهــم املقترحــات 
اإليــواء  بقطــاع  العمــل  لتطويــر 
اإليــواء  قطــاع  وتطويــر  حتســني 
مــع  وبالتعــاون  بالتنســيق  الســياحي 

اجلهــات ذات العاقــة مــن القطاعــني 
العــام واخلــاص والتأكــد مــن توفيــر 
هيئــة  واشــتراطات  متطلبــات 
الســياحي  اإليــواء  الســياحة لقطــاع 
وحتقيــق اجلــودة العالية، واالســتمرار 
ــواء  ــل لقطــاع اإلي يف االســتثمار األمث
وتســهيل  لتشــجيع  اململكــة  مبناطــق 
يف  والعمــل  الســياحي،  االســتثمار 
املعوقــات  تذليــل  علــى  املســاعدة 
ــي تواجــه مســتثمري  ــات الت والصعوب
تأســيس  ومت  الســياحي  القطــاع 
الســياحية  املشــاريع  إلدارة  شــركة 
األولــى  الدرجــة  ذات  املتميــزة 
والتأكــد مــن تأهيــل املنشــآت التــي مت 
ــه  اســتثمارها وتطويرهــا لتكــون وجه
متطلبــات  توفيــر  وكذلــك  ســياحية 
واحتياجــات الســائحني حــول العالــم، 
ــب العمــاء  واالهتمــام بالتســويق جلل
علــى  الســياحية  الفــرص  ولبنــاء 
بتســهيل  وااللتــزام  اململكــة  مســتوى 
اإليــواء  مرافــق  اســتام  إجــراءات 
الكامــل  الدعــم  وتوفيــر  الســياحي 
لتطويــر  املوظفــني  مــن  للمتميزيــن 
األنشــطة  ومشــاركتهم يف  مهاراتهــم 
واســتثمار  ودراســة  واملهرجانــات 

الســياحية. املشــاريع 

رئيس اللجنة السياحية: 
التراخيص والسعودة أبرز 

معوقات االستثمار
السعودية تخطط لجذب 5.١ 

مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٠
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مجلة الطائف

املهندس أنور سيحان عيظة الزهراني
من مواليد ١97٨م باملدينة املنورة

املديــر العــام لشــركة ســيحان الزهرانــي 
احملــدودة وأوالده 

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف
وعضو اللجنة الوطنية للمقاولني
ورئيس جلنة املقاولني بالطائف..

قال بأنهم يعانون في القطاع الخاص من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية

أنور سيحان: القطاع الحكومي 
»كسل« وظيفي وليس »أمان«

جامعيــة  بشــهادة  خريــج  أوال..   -
مثلــك مــن جامعــة امللــك فهــد للبتــرول 
واملعــادن قســم الهندســة الكيميائيــة 
تخطيــط  ودورات  التطبيقيــة.. 
الــذي  مــا  أمريــكا..  مــن  عمرانــي 

اخلــاص.؟ للقطــاع  دفعــك 
املرحلــة  درســت  ذكــرت  كمــا  أنــا 
اجلامعيــة بجامعــة امللك فهــد للبترول 
واملعــادن قســم الهندســة الكيميائيــة 
التطبيقيــة، وتخرجــت منهــا بتقديــر 
جيــد جــدا، وحصلــت علــى دورة يف 
يف  والعمرانــي  املدنــي  التخطيــط 
ــات املتحــدة  ــورادو بالوالي ــة كول جامع
االمريكيــة، ثــم التحقــت بعــد التخــرج 
ملــدة  فيهــا  وعملــت  ســابك  بشــركة 
القــرار  اتخــاذ  مت  وبعدهــا  ســنة.. 
بالتوجــه للقطــاع اخلــاص إلحساســي 
اخلــاص  القطــاع  يف  العمــل  بــان 
ســوف يكــون مســد لطموحــي وتكميــل 

وجهــدي.. لكفاحــي 

أفــراد  أحــد  أي  أو  لوالدكــم  هــل   -
العائلة أو األصدقاء تأثير يف عملكم، 

والتحاقكــم بالقطــاع اخلــاص؟
دعــم  ثــم  اهلل  فلــوال  اكيــد..  نعــم 
الوالــد )حفظــه اهلل( ورغبتــه لوجــود 
ــى  ــت ال ــا وصل ــه مل ــه يف اعمال ســند ل
هــذي املكانــة مــع مواجهتــي لبعــض 
الكبــار  اخوتــي  مــن  املعارضــات 
الشــركة  باســتقرار  اقتناعهــم  لعــدم 
صغيــرة..  مؤسســة  كانــت  عندمــا 
لكــن باإلصــرار ووقــوف الوالــد معــي 
ــي،  حتقــق جــزء بســيط مــن طموحات

احلمــد.. وهلل 

ــون  ــة يعمل ــراد العائل ــع أف - هــل جمي
يف القطــاع اخلــاص؟

يف البدايــة لــم يكــن احــد يعمــل مــع 
ســوى أنــا والوالــد )يحفظه اهلل(، لكن 
االســتقرار  الــى  الوصــول  بعــد  االن 
وهلل  واملعوقــات  الصعوبــات  رغــم 
اخوانــي  مــن  ثــاث  االن  احلمــد.. 

الشــركة.. يعملــون معنــا يف 

بأعمــال  عائلتكــم  اســم  أشــتهر   -
هــل  الطائــف..  الكهربــاء يف  قطــاع 
لديكــم أعمــال أو نشــاطات جتاريــة 

يف  التجــارة  تــرون  وكيــف  أخــرى، 
الكهربــاء؟ قطــاع 

نعــم هــذا صحيــح.. لكــن وهلل احلمــد 
مت التوســع يف عــدة مجــاالت، منهــا 
وفندقــه  وعمــرة  وحــج  ســياحية 
قســم  وكذلــك  صحــي،  واملجــال 
ــار يف  ــة الســيارات، وقطــع الغي صيان

وجــدة.. ومكــة  الطائــف  مــن  كل 

- جتارتكــم يف الكهربــاء فيهــا ارتبــاط 
احلكوميــة..  بالقطاعــات  مباشــر 
كيــف تــرون تعاملهــم وتعاونهــم معكــم؟
أصابــع اليــد ليســت سواســية فهنــاك 
عكــس  وجهــات  املتعاونــة  اجلهــات 

ذلــك كا حســب انظمتــه..

يف  نفســك  ترشــح  مــرة  ألول   -
انتخابــات الغرفــة، وفــزت باألصوات، 
ومبقعــد نائــب رئيــس الغرفــة.. كيــف 

تــرى تلــك التجربــة؟
كانــت جتربــة رائعــة.. صحيــح انهــا 
متعبــة بدنيــا ونفســيا، لكــن بفضــل 
حتقيــق  مت  الوالديــن  دعــا  ثــم  هلل، 

املبتغــى.

إدارة  كمجلــس  أنكــم  تــرى  هــل   -
ــرا يف  ــم تغيي ــة أحدثت ــة التجاري للغرف
املجــال والبيئــة االقتصاديــة للطائــف؟
أمتنــى ذلــك.. والــذي يحكــم بذلــك 
هــم التجــار النهــم هــم الذيــن يــرون 

الفــرق..

شهاداتي الجامعية، ودوراتي الخارجية.. سخرتها لعملي الخاص
تعبت في انتخابات الغرفة، ولم أقرر بعد االستمرار من عدمه

حـــــــــــــــــــــــــــوار
وار

ـــــــــــ
ـــــــــــ
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نفســك النتخابــات  هــل سترشــح   -
للمجلــس؟ القادمــة  الــدورة 

لــكل  بعــد..  اتخــذه  لــم  قــرار  هــذا 
حديــث. حــادث 

للقطــاع  ومتابــع  أعمــال،  كرجــل   -
ومــا  الفــرق،  هــو  مــا  احلكومــي.. 
هــو األفضــل.. وهــل تؤمــن مبقولــة 
القطــاع  يف  الوظيفــي  )األمــان 

؟ مــي( احلكو
األمــان الوظيفــي ليــس هــو املصطلــح 
الصحيــح انــا اعتقــد ان هنــاك نوعــان 

مــن الوظيفــة..
والنشــاط  الوظيفــي،  الكســل 
الوظيفــي.. ففــي القطــاع احلكومــي 
ــاك املوظــف  ــني موجــود فهن كا االثن
الكســول واملوظــف النشــط والطمــوح، 
لكــن ال يوجــد متييــز بينهــم فكاهمــا 

االمتيــازات.. نفــس  علــى  يحصــل 
امــا يف القطــاع اخلــاص فــا يوجــد 
للكســول امتيازات أو مكان، فاملجتهد 
والنشــط هــو الــذي يحصــل علــى كل 
االمتيــازات وهــذا الــذي نأملــه مــن 
لنصبــح  حتقيقــه  يف   20٣0 الرؤيــة 

شــعب ســعودي منتــج بــإذن اهلل..

- رؤيــة 20٣0 ركــزت علــى القطــاع 
تعاملتــم  كيــف  كثيــراً..  اخلــاص 

كغرفــة الطائــف مــع حتقيــق أهــداف 
الرؤيــة؟ وتطلعــات 

منــذ إعــان رؤيــة اململكــة 20٣0 أخــذ 
ــادة  مجلــس إدارة غرفــة الطائــف بقي
ســامي  الدكتــور  املجلــس  رئيــس 
املجلــس،  أعضــاء  وكافــة  العبيــدي، 
ــى عاتقهــا، العمــل  ــة الغرفــة عل وأمان
يف ظــل أهــداف ومحــاور الرؤية، وهي 
مجتمــع حيــوي واقتصــاد مثمــر ووطن 
اإلطــار،  هــذا  يف  فعملنــا  طمــوح.. 
اخلاصــة،  القطاعــات  يخــص  ومــا 
واملجــاالت االقتصاديــة يف الطائــف 
لتحقيــق هــدف الوصــول مبســاهمة 
القطــاع اخلــاص يف إجمالــي النــاجت 
احمللــي مــن 40٪ إلــى 65٪، وكذلــك 
األجنبيــة  االســتثمارات  نســبة  رفــع 
املباشــرة مــن إجمالــي النــاجت احمللــي 
ــي ٪5.7  ــدل العامل ــى املع مــن ٣.8٪ إل
ــدد  ــة لع ــن خــال اســتقطاب الغرف م
مــن الشــركات اخلليجيــة والعربيــة، 
إلــى رفــع  والعامليــة كذلــك، إضافــة 
نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل 
خــال  مــن   ،٪٣0 إلــى   ٪22 مــن 
تعيــني أول نائبــة مبجالــس الغــرف، 
مــن  والــذي  الطائــف،  بغرفــة  كان 
ــن اللجــان  ــه مت تشــكيل عــدد م خال
لســيدات وشــابات األعمــال.. إضافــة 
إلــى ســعي الغرفــة الرتفــاع مســاهمة 

يف  واملتوســطة  الصغيــرة  املنشــآت 
 ٪20 مــن  احمللــي  النــاجت  إجمالــي 
إلــى ٣5٪ مــن خــال برنامــج عطــاء 
الــذي اســتطاعت الغرفــة مــن خــال 
ــة  ــك التنمي شــريكها االســتراتيجي بن
ــى قــروض  االجتماعــي، احلصــول عل
تلــك  اصحــاب  لدعــم  مباشــرة 
املنشــآت.. وأخيــرا بــدأت الغرفــة يف 
إقامــة دورات تدريبيــة، وبرامج للحج، 
والعمــرة اســتعدادا الســتقبال ضيــوف 
الرحمــن يف مطــار الطائــف اجلديــد، 
وهــو األمــر الــذي سيســاهم يف زيــادة 
الســتقبال  االســتيعابية  الطاقــة 
 8 مــن  املعتمريــن  الرحمــن  ضيــوف 

مايــني إلــى ٣0 مليــون معتمــر 

حــراكاً  أحدثــت  الطائــف  غرفــة   -
اقتصاديــاً واجتماعيــاً يف الطائــف.. 
ــى  ــة عل ــد الغرفــة الثاني واآلن هــي تُع
مســتوى مجلــس الغــرف كتأثيــر بعــد 
ــدي  حصــول رئيســها د. ســامي العبي
علــى منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
الغــرف.. هــل تــرون أن احلمــل زاد 

عليكــم؟
نعــم.. بــا شــك كنــا نحمــل هــم خدمة 
جتــار الطائــف، واالن اصبحنــا نخــدم 
جتــارة اململكــة قاطبــة وكيــف نســاهم 
القطــاع  يف  التغييــر  احــداث  يف 

لألفضــل بــإذن اهلل..

لشــباب  توجههــا  كلمــة  أخيــراً..   -
بالطائــف؟ األعمــال  وشــابات 

أقــول لهــم أن الفرصــة باتــت متاحــة 
ــر مــن أي وقــت مضــى،  لكــم اآلن أكث
مــن خــال توجهــات ورؤيــة اململكــة 
نحــو  بالتوجــه  الســعودية،  العربيــة 
جيــدا  وليوقنــوا  اخلــاص،  القطــاع 
أن بلدهــم بلــد خيــر، ولــكل مجتهــد 
مــن  الكثيــر  تغييــر  وعليــه  نصيــب، 
أفكارهــم، والتأقلــم مــن توجه اململكة، 
الوظائــف  لثقافــة  الركــون  وعــدم 
املكتبيــة، الغيــر منتجــه، وســيجدون 
بــإذن  املراتــب  أعلــى  يف  أنفســهم 
اهلل، وهــذه مــن جتــارب شــخصية، 
وجتــارب شــباب كثيــر رأيتهــم أمامــي، 
بــدأوا عصاميــني، ووصلــوا إلــى مــا 

وأكثــر. كانــوا يطمحــون، 

اسألوا التجار عن دورتنا الحالية
نعمل في الغرفة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠

تفاعل
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يقــول الغامــدي: كانــت بدايتــي مــع 
الوالــد حفظــه اهلل والــذي كان يعمــل 
وكنــت  القــدم  منــذ  املهنــة  هــذه  يف 
لــه دائمــا فاكتســبت خبــرة  مازمــا 
وأحببــت املهنــة وأكملــت مشــواري يف 
تنميــة خبرتــي تلــك بالدراســة يف هــذا 

ــه.. ــم العمــل ب املجــال ث
ويضيــف: كنــت أعمــل قبــل ذلــك يف 
شــاملة  كانــت  التــي  الوالــد  ورشــة 
مــن  الســيارات  احتياجــات  جلميــع 
غيــار  وقطــع  وكهربــاء  ميكانيــكا 

علــى  أشــرف  وكنــت  ســيارات 
دخولهــا  بدايــة  مــن  الســيارات 
وحــني تشــخيصها حتــى االنتهــاء 
وعملــت  إصاحهــا  عمليــة  مــن 
قطــع  بيــع  قســم  عــن  مســئوال 

الســيارات..  غيــار 
لهــذه املهنــة قــال  وعــن نظرتــه 
بــكل  جميلــة  أنهــا  الغامــدي 
فإننــي  لهــا  ولعشــقي  نواحيهــا 

أراهــا مــن أجمــل وأروع املهــن والتــي 
مــن املفتــرض أن تكــون من أساســيات 
منــذ  للطالــب  الدراســية  املناهــج 
الصغــر، فقــد أصبحــت مــن متطلبــات 
العصــر كمــا أن فيهــا قــدر كبيــر مــن 
الشــعور باملســؤولية واألمانــة فكمــا أن 
ــه  ــه وللطبيــب جناحات ــم جناحات للمعل
وال  جناحاتــه  أيضــا  فللميكانيكــي 
إلــى  إضافــة  عنــه،  للمجتمــع  غنــى 

املــادي اجليــد.. دخلهــا 
العمالــة  دخــول  لألســف  ويضيــف: 

لهــا  أتــاح  املجــال  هــذا  الوافــدة يف 
اســتغال قلــة وعــي املواطــن بأعطــال 
باهظــة  مبالــغ  وتكلفــه  ســيارته 
يف  وهــي  طويــًا  وقتــاً  وتســتغرق 
يتجــاوز إصاحهــا  ال  قــد  األســاس 
ماليــة  وبتكلفــة  معــدودة  دقائــق 

. . بســيطة
يقــول:  لــه  املجتمــع  نظــرة  وعــن 
لــدى  التفكيــر  وطريقــة  مســتويات 
ــف مــن شــخص  ــراد املجتمــع تختل أف
آلخــر فلــكل شــخص ثقافتــه ووعيــه 
مــن  ذلــك  ويختلــف  وأدراكــه، 
شــخص آلخــر. فنجــد هنــاك مــن 
هــو مؤيــد ومــن هــو معــارض ومــن 
هــو داعــم ومحفــز ومــن هو مثبط 
وهكــذا ولكــن يف النهايــة أن مهنــة 
امليكانيــكا مــن املهــن الضروريــة 
والهامــة والتــي ال غنــى للمجتمــع 
عنهــا فامليكانيكــي يقــدم خدماتــه 
ــا كباقــي املهــن  للمســتفيدين منه

عواض اخلديدي مجلة الطائف

لــكل مهنــة مــن املهــن فنونهــا وعلومهــا ومهاراتهــا اخلاصــة بهــا، ومهنــة امليكانيــكا واحــدة مــن املهــن العصريــة التــي 
ال غنــى لإلنســان عنهــا والتــي بــرزت مــع ظهــور الســيارات وازديــاد أعدادهــا، وأمــام ســيطرة العمالــة الوافــدة علــى 
العديــد مــن املهــن احلرفيــة جنــد يف املقابــل الكثيــر مــن شــباب الوطــن الطمــوح الذيــن كســروا حاجــز اخلجــل 
مــن العمــل يف املهــن احلرفيــة وحتولــوا إلــى أنــاس فاعلــني يف املجتمــع قادريــن علــى العطــاء والبــذل مبــا يخــدم 

وطنهــم ويســهم يف نهضتــه..
األســتاذ خالــد بــن محمــد الغامــدي والــذي يعمــل مدربــًا للميكانيــكا بقســم احملــركات واملركبــات )الســيارات( 
باملعهــد الصناعــي الثانــوي بالطائــف أحــد األفــذاذ الذيــن كســروا النظــرة الســلبية لتلــك املهــن خــاض غمــار 
امليكانيــكا وأدرك خفاياهــا.. عشــقها وأخلــص لهــا، يعمــل دون كلــل أو ملــل. لــم يتوقــف طموحــه عنــد ذلــك احلــد 
بــل قــرر دراســة هــذه املهنــة حتــى أصبــح جنمــًا ســاطعًا يف ســماء املهنــة بالطائــف ونــال العديــد مــن اجلوائــز 

والــدروع وشــهادات الشــكر والتقديــر مــن داخــل الطائــف وخارجهــا..

يقول عن مهنته: من أجمل وأروع المهن

خالد الغامدي..
أمهر ميكانيكي

سيارات بالطائف

األخــرى، وال شــك أن مــن يعمــل يف 
هــذه املهنــة يســهم يف نهضــة وطننــا 

ورفعتــه..
وحــول االعتمــاد علــى مهنــة امليكانيــكا 
واألســرة  للفــرد  اقتصــادي  كدخــل 
قــال بــا شــك أنهــا توفــر دخــًا جيــداً 
يف حــال توفــرت عــدداً مــن الشــروط 
املناســب  املوقــع  اختيــار  أبرزهــا 
واالخــاص  واالمانــة  للورشــة، 
واملصداقيــة يف العمــل، وتوفــر جميــع 
مــا يحتاجــه الفنــي يف عملــة داخــل 
الورشــة مــن أدوات واجهــزة وروافــع 
يكونــوا  ويفضــل  مســاعدة  وعمالــة 
ــزام بالوقــت  ــاء الوطــن، وااللت مــن ابن

للصيانــة.. احملــدد 
قــال  الشــباب  امليكانيكيــني  وعــن 
الغامــدي: يوجــد ميكانيكيــني شــباب 
لكنهــم يعملــون يف شــركات الســيارات 
احلكوميــة  القطاعــات  يف  وكذلــك 
وذلــك مــن اجــل توفيــر دخــل ثابــت 

ومضمــون الن الشــاب لــو فتــح ورشــة 
فإنــه يحتــاج لوقــت حتــى يكــوِّن نفســه 
مــن وجهــة نظــر الشــاب كمــا أنهــم 
يحتاجــون إلــى الدعــم املعنــوي واملالــي 
تواجههــم  عقبــات  هنــاك  ولكــن 
والتغلــب  جتاوزهــا  عليهــم  وينبغــي 
عليهــا ومنهــا اخلــوف مــن اخلســارة 
بالعمالــة  ملــيء  الســوق  الن  نظــرا 

الــورش.. وكثــرة 
وأشــار الغامــدي إلــى جهــود املؤسســة 
العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي مــن 
مــن  وذلــك  الشــباب  تأهيــل  أجــل 
خــال اســتمرارية تدريــب املدربــني 
يف  دورات  بإعطائهــم  وتأهيلهــم 
اململكــة  داخــل  تخصصاتهــم  مجــال 
مواكبــة  اجــل  مــن  وذلــك  وخارجهــا 
التدريــب،  وجــودة  العمــل  ســوق 
مســتلزمات  جميــع  توفيــر  وكذلــك 
التدريــب للمتدربــني وتشــمل العــدد 
والســيارات  والــورش  واالجهــزة 

واخلامــات، وكذلــك صــرف مكافئــات 
شــهرية للمتدربــني ملســاعدتهم علــى 
مــع  عمــل  وعقــد  احليــاة،  ظــروف 
بعــض الشــركات منتهــي بالتوظيــف 
التخــرج  بعــد  املتــدرب  أن  بحيــث 
للعمــل.. بالشــركة  يلتحــق  مباشــرة 
باملؤسســة  »ريــادة«  معهــد  أن  كمــا 
وفروعــه بجميــع مناطــق اململكــة يقــوم 
بــدور كبيــر يف ذلــك مــن خــال إعطاء 
دورة للشــباب يف جميــع التخصصــات 
دراســة  بطريقــة  لتعريفهــم  وذلــك 
كيفيــة  وكذلــك  للمشــروع  اجلــدوى 
املــكان  وأيضــا  التخصــص  اختيــار 
وتوفيــر  تخصــص،  لــكل  املناســب 
ثــاث  الــى  يصــل  للمشــروع  قــرض 
تســديده  ويتــم  ريــال  الــف  مائــة 
فوائــد،  وبــدون  ميســرة  بأقســاط 
واالشــراف علــى املتــدرب بعــد فتــح 
املشــروع وتوجيهــه الوجهــة الصحيحة 

والســليمة.. 
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وعــن أهــم نشــاطات القطــاع النســائي 
األنشــطة  جناتــي:  قالــت  بالطائــف 
النســائي  القطــاع  لعمــل  الفعليــة 
بالطائــف مختلفــة.. واالكثــر شــيوعا: 
واملــدارس  والصوالــني  اخلياطــة 
مكاتــب  منهــا  والنــادر  واملعاهــد، 
االســتقدام والصيدليــات واملقــاوالت 
باألكثــر  مــرورا  وترميــم  تشــطيب 
للحفــات  األقنعــة  غرابــه كتصميــم 
النســائية  واخلدمــات  بقالــه  او 
احلفــات  ومنســقي  كالتصويــر 
الرؤيــة  بعــد  املســتحدثة  واالنشــطة 
الســياحية.. الرحــات  كمنظمــي 

 
األعمــال..  لشــابات  جلنــة  وعــن 
وبــني  بينهــا،  التوافــق  يتــم  وكيــف 
والتعــاون  األعمــال،  ســيدات  جلنــة 
بينهــم قالــت جناتــي: جلنــة شــابات 
لشــابات  جميــل  منــوذج  االعمــال 
طموحــات وواثقــات.. واللجنــة حديثه 
واحــد  كيــان  نحــن  لكــن  الغرفــة  يف 
مكملــني لبعــض ولنــا رؤى متشــابهة.. 
وبالنســبة للتعــاون فيمــا بيننــا فنحــن 
يف  للشــراكة  التنســيق  صــدد  يف 
مــن  و2018   2017 للعــام  برامجنــا 

بــاب اختصــار اجلهــد والوقــت وزيــادة 
باخلبــرة  احلداثــة  ومــزج  اخلبــرات 
حيــث مت التنســيق ملشــاركة اللجنــة يف 
ــا  ــن نوعه ــى م ــرواد »االول ــزة ال » جائ
انهــا  حيــث  احمللــي  املســتوى  علــى 
النســائي  االعمــال  لقطــاع  مســابقه 
يف الطائــف تهــدف لتطويــر املشــاريع 
ترشــيحها  مت  واملســابقة  النســائية، 
كمبــادرة  الثقــايف  مكــة  ملتقــى  يف 
اقتصاديــة وســتطرح قريبــا كنســخة 
جتريبيــه.. وكذلــك املشــاركة معنــا يف 
اليــوم العاملــي للبيئــة حيــث ســتكون 
ترفيهيــه  توعويــه  قويــه  فعاليــة 
موجهــه بقالــب جديــد يف الطائــف، 
باإلضافــة للمشــاركة يف اوراق البحث 
العلمــي ودراســة احلــاالت التــي تقــوم 
بهــا اللجنــة يف حــل قضايــا القطــاع 
النســائي وجــذب االســتثمار احمللــي 

للطائــف.. واالجنبــي 

ينقــص  عمــا  جناتــي  وحتدثــت 
مجتمــع ســيدات أعمــال الطائــف.. 
يوجهنهــا..  التــي  املعوقــات  وأبــرز 
حيــث قالــت: ينقصهــن رفــع الوعــي 
بأهميتهــم يف املجتمــع كقطــاع اعمــال 

او  صغيــره  مشــاريعهم  كانــت  وان 
متناهيــة الصغــر )طبعــا انــا ال احتدث 
عــن االســر املنتجــة(.. وحتتــاج ســيدة 
األعمــال الوعــي باألنظمــة واللوائــح 
وحقوقهــا  بأنشــطتها  العاقــة  ذات 
القطــاع  يف  كمســتثمره  وواجباتهــا 
الكثيــر  قدمــت  فحكومتنــا  اخلــاص 
الصغيــرة،  املنشــآت  مجــال  يف 
واالســتثمار، واملــرأة بشــكل خــاص، 
اطــاع  كذلــك  لديهــا  يكــون  وأن 
وثقافــه عاليــة بالوضــع االقتصــادي 
العصــر  لتواكــب  والعاملــي  احمللــي 

نشــاطها.. وتطــور 
علــى  االنفتــاح  أيضــا  حتتــاج  كمــا 
املشــابهة  املشــاريع  مــن  االخــر 
وعقــد  اخلبــرات  وتبــادل  لنشــاطها 
فالتجــارة  اجلــرأة  حتتــاج  شــراكات 
ــر  ــه لتطوي ــن مهم ــا مخاطــرة ولك فيه
القوالــب  عــن  واخلــروج  االنشــطة 
اكثــر  اصبــح  فاملســتهلك  القدميــة 

ذكاًء..
األعمــال  ســيدة  جناتــي:  وأضافــت 
حتتــاج أيضــا رفــع كفاءتهــا واســتعمال 
التقنية واســاليب اجلودة يف املنشــآت 

أيــا كان نوعهــا..

مجلة الطائف

كشــفت رئيســة جلنــة ســيدات األعمــال بغرفــة الطائــف عبيــر جناتــي وجــود أســماء ســيدات أعمــال بالطائــف 
إلدارات رجاليــة فقــط، مشــيرة يف حديثهــا لـ«مجلــة الطائــف« أن عــدد املنتســبات للغرفــة ٤٤7 فقــط.. وهــذا 
العــدد ال يعبــر عــن العــدد الفعلــي لســيدات االعمــال بالطائــف، الاتــي يعملــن بشــكل فعلــي يف الســوق فهنــاك 
الغيــر منتســبات ويعملــن بالرخصــة فقــط وهنــاك مــن تعمــل جتــارة الكترونيــه غيــر مســجله وباملقابــل هنــاك 
اســماء فقــط إلدارات رجاليــة، ونحــن باللجنــة بصــدد حصــر اكبــر عــدد ممــن يعملــن بشــكل مباشــر وســليم يف 

الســوق وحصــر ســيدات االعمــال الفعليــني بالطائــف..

قالت انتظروني في االنتخابات القادمة.. رئيسة اللجنة بغرفة الطائف:

غالبية أسماء محالت سيدات أعمال 
الطائف إلدارات رجالية فقط

وعــن تواصلهــم مــع جلــان ســيدات 
أعمــال خــارج الطائف.. قالت جناتي: 
ــا التواصــل  ــة احببن ــة اللجن ــذ بداي من
مــع اللجــان يف املناطــق االخــرى لنبــدأ 
بهويــة  االخــرون  انتهــى  حيــث  مــن 
الثقــايف  لنســيجنا  مناســب  وطابــع 
االقتصــادي  ووضعنــا  واالجتماعــي 
لهــا  ســياحية  كمنطقــة  ومميزاتنــا 

املختلفــة. مقوماتهــا 

جناتــي  ســألت  الطائــف«  »مجلــة 
والــدور   20٣0 رؤيــة  عــن  كذلــك 
خــال  مــن  املجتمــع  يف  النســائي 
لوضــع  املتابــع  فقالــت:  الرؤيــة.. 
مملكتنــا يــرى ان اقتصادنــا ســيمنح 
نســبة  ورفــع  للجميــع  الفــرص 
الــى ٣0٪ يف ســوق  املــرأة  مشــاركة 
العمــل، األمــر الــذي يؤكــد اهميــة ان 
يكــون للمــرأة بصمتهــا املميــزة.. ولقــد 
أخذنــا منــذ وقــت علــى عاتقنــا هــم 
ودورهــا  املــرأة  وعــي  مســتوى  رفــع 
ليــس  االقتصــاد  بنــاء  وأهميتهــا يف 
لتحقيــق مصــدر دعــم وقــوه لهــا ولكــن 
كدعــم للمجتمــع.. وليــس كنــوع مــن 
الرفاهيــة او دور ثانــوي بــل ضــرورة 

االجحــاف  وعــدم  بالتــوازن  وذلــك 
بأهميــة أدوارهــا االخــرى يف املجتمــع 

وابنــة. وزوجــة  كام 
رؤيــة 20٣0 احاطــت بجميــع اجلوانب 
مبعنــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
وتتأثــر  ســتؤثر  الفئــات  جميــع  ان 
قناعتــي  زاد  وذلــك  بالرؤيــة  حتمــا 
قبــل  املــرأة  مشــاركة  يتطلــب  حيــث 
الرجــل ألنهــا املدرســة.. اخذيــن بعــني 
املجتمــع  وتقاليــد  عــادات  االعتبــار 
وقبلــه تعاليــم ديننــا التــي ال تتعــارض 
برائــي مــع انخــراط املــرأة بالعمليــة 
التنمويــة.. وال ننســى ان املــرأة متثــل 
50٪ مــن مخرجــات التعليــم اجلامعــي 
وســتقدم لهــا الرؤيــة الدعــم لتنميــة 
مواهبهــا واســتثمارها، حيــث اصبــح 
قدراتهــا  توظــف  ان  الضــرورة  مــن 
ــع  وتطورهــا بالشــكل الســليم يف جمي
والتربويــة  االقتصاديــة  املجــاالت 
ــا  ــة.. وأضافــت: مــرور بادن والثقافي
مبوجــة مــن املشــروعات االصاحيــة 
املــرأة  تكــون  ان  يجــب  والتطوريــة 
حيــث  مباشــر  بشــكل  فيــه  املعنيــة 
لنصــل  واملربيــة  والزوجــة  االم  انهــا 
ملرحلــة تناغــم مــع رؤيــة مملكتنــا ومــن 

ثــم جنتــاز املرحلــة ونصــل ملســتقبل 
افضــل بــأذن اهلل..

إحــدى  كانــت  التــي  جناتــي  عبيــر 
املرشــحات النتخابــات مجلــس إدارة 
احلاليــة..  للــدورة  الطائــف  غرفــة 
ســألناها عــن ســبب ضعــف األصــوات 
وهــل  فوزهــا..  دون  حــال  الــذي 
توقعــت ذلــك؟.. فــردت مباشــرة: نعــم 
توقعــت ذلــك جــدا.. ولكــن لــم يثنينــي 
ألنــي دخلــت االنتخابــات هــذه الــدورة 
ــس  ــى رئاســة املجل ــس ألحصــل عل لي
ان  الشــديد  ألميانــي  عضويتــه  او 
اســتطيع  االنتخابــي  برنامجــي 
إلرادة  يحتــاج  االجنــاز  حتقيقــه الن 
قويــة للتطويــر والتنميــة ليس لكرســي 
يف املجلــس« ولكــن ألحقــق أهــداف 
رغــم  التجربــة  هــذه  خضــت  أهــم 
حداثتهــا وكونــي املرشــحة الوحيــدة 
ليبــدأ  للســيدات،  التجــار  فئــة  مــن 
باحلــراك  النســائي  قطــاع االعمــال 
جاهــزة  اكــون  وحتــى  الطائــف  يف 
بشــكل افضــل يف الــدورة القادمــة مــع 
ســيدات  مــن  مرشــحات  منافســات 

الطائــف. يف  االعمــال 

لدينا نشاطات نسائية 
غريبة كتصميم األقنعة

الرؤية أحدثت لنا نشاط 
تنظيم الرحات السياحية

انتظروا مسابقة »جائزة 
الرواد« لسيدات وشابات 

أعمال الطائف

بعض سيدات األعمال ال 
يعلمن مدى أهميتهن يف 

املجتمع

املرأة متثل 50% من مخرجات 
التعليم اجلامعي
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أم محمد لـ«مجلة الطائف«: يأخذون منا ايجارات المقاصف حتى في االجازات
ايمان: الطائف ال تتوفر فيه كل المنتجات

نائبة أمين غرفة الطائف لـ«مجلة الطائف«: ٢5٠ أسرة منتجة في سجالت الغرفة
توقف مشروع الغرفة لألسر المنتجة الرتباطه بجهات أخرى

أقمنا ٤ معارض باسم )ُمنتجه( ومستمرون
عدم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.. أبرز معوقات األسر المنتجة

هــل يصـمـدن؟
ال يعرفن من الجهة المسؤولة عنهن!

نواف بن خيشوم - مجلة الطائف

برزت يف اآلونة األخيرة أعمال ومشاريع 
الدعــم  ظــل  يف  بقــوة  املنتجــة  األســر 
الــذي يجدونــه مــن جهــات االختصــاص 
والتــراث  للســياحة  العامــة  كالهيئــة 
الوطنــي، والغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
وباقــي  الطائــف،  وأمانــة  بالطائــف، 
اجلهــود  هــذه  تبقــى  ولكــن  اجلهــات، 
أنظمــة  إلــى  مســتندة  وغيــر  محــدودة، 
لألخــذ  املــدى  بعيــدة  واســتراتيجيات 
علــى حتقيــق  والعمــل  الفئــة  هــذه  بيــد 
آمالهــا وطموحاتهــا، كمــا تظــل العديــد 
مــن العقبــات تواجــه الراغبــات يف 
العمــل، وخاصــة يف مجــال تســويق 
اســتنزاف  وهنــاك  املنتجــات، 
التــي  احملــات  بعــض  قبــل  مــن 
منتجــات  عــرض  يف  تخصصــت 
لهــا  يحــدد  أرفــف  االســر يف  هــذه 
هــذه  وتظــل  مرتفعــة.  ايجــارات 
التدريــب  عــن  بعيــدة  الشــريحة 
والتأهيــل يف ظــل املنافســة القويــة 
إثبــات  يســتطعن  فكيــف  الســوق،  يف 
قدرتهــن علــى مواجهــة تيــارات املصانــع 
لهــن  مجــاال  تتــرك  ال  التــي  والشــركات 

فاعــل. كقطــاع  أقدامهــن  لتثبيــت 
ولتســليط الضــوء علــى كل ذلــك، أجرينا 
مــن  خرجنــا  الــذي  االســتطاع،  هــذا 

مختلفــة: بتصــورات  خالــه 

األسر المنتجة وواقع قوة منافسة السوق..

ايجارات مرتفعة..
تقــول ام محمــد وهــي احــدى العامــات 
ــف ان  يف مجــال االســر املنتجــة بالطائ
مشــروع االســر املنتجــة بشــكل عــام هــو 
بعــض  هنــاك  ولكــن  ناجــح،  مشــروع 
العمــل  يف  واجهتنــا  التــي  العقبــات 
االيجــار  كقيمــة  املدرســي  باملقصــف 
االجــازات ضمــن  واحتســاب  املرتفــع، 
مرتبــط  العمــل  بــأن  علمــا  االيجــار، 
أن  علــى  عــاوة  الطالبــات،  بوجــود 
وتشــغيل  بــإدارة  املتعلقــة  التحســينات 
وعمــل  اللوحــات،  كوضــع  املقصــف 
التصليحــات  املســارات، والعديــد مــن 
الداعمــة للمقاصــف املدرســية يرهــق 

املنتجــة. االســر 
مــن  دعــم  وجــود  محمــد  ام  ومتنــت 
توفيــر  خــال  مــن  املؤسســات  قبــل 
األجهــزة التــي حتتاجهــا االســر املنتجــة 
)كاملكرويــف، الســخانات، اجهــزه صنــع 
قيمــة  وخفــض  وغيرهــا،  الفشــار( 
ــوزارة،  ــل ال االيجــارات الســنوية مــن قب
ــر مــن  ــب الكثي ــة تتطل كــون هــذا العملي
وامكانــات  قــدرات  بعكــس  اجلهــد، 
تشــغليها  عنــد  الكبــرى  الشــركات 

املدرســية. للمقاصــف 

عدم توفر اخلامات..
اميــان الزهرانــي وهــي أيضــا إحــدى 
املنتجــة  الســر  مجــال  يف  العامــات 
أشــارت الــى ان اصعــب املعوقــات تتمثــل 
يف عــدم توفــر املنتجــات يف الطائــف، 
بأســعار  تكــون  موجــوده  كانــت  واذا 
مبالــغ فيهــا، باإلضافــة إلــى عــدم توفــر 
مثــل  التغليــف  يف  املســتخدمة  املــواد 
العلــب والكراتــني، حيــث يتــم طلبهــا مــن 
مواقــع متخصصــة يف شــبكة االنترنــت، 
يتطلبــان  واإلعــان  الدعايــة  أن  كمــا 

صــرف مبالــغ طائلــة.
واقترحــت الزهرانــي عمــل الســيدات 
والعلــب  األدوات  بيــع  أنشــطة  يف 
الطائــف،  يف  والتغليــف  والهدايــا 
ــف  ــه ال يوجــد يف الطائ ــى ان مشــيرًة ال
التنــوع املطلــوب يف املــواد املســتخدمة 
يف إعــداد وجتهيــز الكعــك واحللويــات، 
ممــا يجعــل االســر املنتجــة تبحــث عــن 
هــذه املــواد خــارج احملافظــة، ومتنــت 
تفاعــل أصحــاب محــات بيــع اخلامــات 
املنتجــة،  لألســر  األســعار  بتخفيــض 

خاصــة وأن هــذه األســر يشــترون منهــم 
باجلملــة. اخلامــات 

من املسؤول؟؟
األســر  مجــال  يف  العامــات  ورأيــن 
املنتجــة ان أبــرز املعوقــات عــدم وجــود 
جهــة رســمية موحــدة ومعروفــه عنــد 
ا  اجلميــع تتبنــى هــذه الفئــة، وايضــاً 
تفــاع ايجــارات األرفــف يف محــات بيــع 
منتجــات األســر، ممــا يدفــع األســر الــى 
لذلــك  ويكــون  املنتجــات  اســعار  رفــع 
وكذلــك  االقبــال،  علــى  ســلبي  تأثيــر 
عــدم انتشــار ثقافــه الشــراء مــن االســر 
املنتجــة، وتشــجيع أفــراد املجتمــع علــى 
وتــرك  املنتجــة،  االســر  مــع  التعــاون 
املنتجــات الغيــر معروفــة املصــدر والتــي 
متخلفــة  عمالــة  الغالــب  يف  تنتجهــا 
تبحــث عــن الربــح الســريع دون اهتمــام 
ايجــاد  واقترحــت  العامــة.  بالصحــة 
دعــم مــادي لألســر املنتجــة مــن اي جهة 
حكوميــة، وبضوابــط وشــروط محــددة، 
ومشــاركة األســر املنتجــة املتميــزة يف 

املهرجانــات املقامــة بالطائــف.

تأهيل وتدريب..
نائبــة امــني عــام غرفــة الطائــف رئيســة 
قســم ســيدات االعمــال منــى الزهرانــي 
الغرفــة  ان  قائلــة:  ذلــك  علــى  علقــت 
التجاريــة الصناعيــة بالطائــف أخــذت 
علــى عاتقهــا املســاهمة يف رفــع مســتوى 
األســر املنتجــة اقتصاديــا واجتماعيــا 
وزيــادة دخلهــا، وتدريــب هــذه االســر 
احلرفيــة  الصناعــات  بعــض  علــى 
ــدمي )االرشــاد،  ــة، وتق ــة واملنزلي والبيئي
»برنامــج  التمويــل  الفنــي،  التوجيــه 
عطــاء«، التســويق( ومتاشــياً مــع رؤيــة 
أهميــة  مــن  لذلــك  ملــا  اململكــة 20٣0 
يف تقليــص معــدالت البطالــة وخفــض 
مســتويات الفقــر، وتوفيــر فــرص عمــل 
مــع  تتوافــق متامــاً  الســعودية  للمــرأة 
الضوابــط الشــرعية، ومشــاركة املواطن 
يف بنــاء االقتصــاد، وتخفيــف االعبــاء 
علــى احلكومــة وتدويــر املــال داخليــاً. 
واشــارت الــى ان مســمى االســر املنتجــة 
هــي  بأنهــا  دوليــاً  او  محليــاً  معروفــة 
ــراد األســرة الواحــدة  ــن أف مجموعــة م
ــة  ــد أطلقــت غرف ــاج، وق يقومــون باإلنت
الطائــف مســمى )ُمنتجــة( يف معارضهــا 

مــن  املشــاركة  الفئــات  اغلــب  لكــون 
اإلنتــاج  ميارســون  احملافظــة  أنحــاء 
وليــس  األشــخاص  مــن  أي  الفــردي 

مصانــع أو شــركات.
الغرفــة  ان  الــى  الزهرانــي  ونوهــت 
اربــع  املاضــي  العــام  خــال  نظمــت 
معــارض لألســر املنتجــة حتــت شــعار 
ــن 50  ــر م ــا أكث )ُمنتجــة( واســتفاد منه

منتجــة. أســرة 

وابــرز  اخلدمــات،  تقــدمي  وحــول 
ان  الزهرانــي:  قالــت  املعوقــات 
املعوقــات التــي تواجــه األســر املنتجــة 
يف احملافظــة تتمثــل يف عــدم تكاتــف 
اجلهــات احلكوميــة أو اخلاصــة التــي 
ــذ  ــادة مناف ــات لألســر، وزي ــدم خدم تق
البيــع املؤقتــة لهــم لترويــج منتجاتهــم، 
ــس إدارة  ــك.. ومجل ومســاعدتهم يف ذل
الغرفــة ســعى إلــى إيجــاد موقــع دائــم 
خــاص بهــم، وبإيجــارات رمزيــة جــدا 
تســتطع مبفردهــا،  لــم  ولكنهــا  جــدا، 
بجهــات  مرتبــط  املشــروع  ذلــك  كــون 
حكوميــة أخــرى، مؤكــدة أن عرضهــا ال 
زال قائــم، خدمــة لهــذه األســر املنتجــة، 

بدورهــا.. واميانــا 
املنتجــة  االســر  عــدد  )ان  وأضافــت: 
ــر  ــف اكث ــة الطائ ــدى غرف املســجات ل
مــن 250 أســرة ُمنتجــه، مشــيرًة الــى 
ان 100٪ مــن املســجات لــدى الغرفــة 
اجلهــات  تكاتــف  ونأمــل  )ســيدات(، 
احلكوميــة واخلاصــة لزيــادة املعــارض 
املؤقتــة لألســر املنتجــة، حتــت ضوابــط 

واشــتراطات تنظــم هــذا العمــل.
واكــدت ان الهــدف مــن خدمــة األســر 
املنتجــة هــو رفــع مســتوى معيشــة هــذه 
املجتمــع،  بنــاء  يف  واإلســهام  االســر، 
فمنــذ عــام )14٣٣هـــ( انشــأت غرفــة 
باألســر  مختصــة  جلنــة  الطائــف 
ــة  املنتجــة لدعــم هــذه الشــريحة الغالي

مجتمعنــا. يف 
تعتــزم  الطائــف  غرفــة  أن  وكشــفت 
خــال هــذا العــام زيــادة عــدد األســر 
املعــارض،  مــن  املســتفيدات  املُنتجــة 
وال يكفــي أن تقــوم بهــذا الــدور الغرفــة 
فقــط، لــذا نأمــل توحيــد اجلهــود مــع 
كل مــن )األمــارة، أمانــة الطائــف، هيئــة 
اخلــاص( خلدمــة  القطــاع  الســياحة، 

هــذه الفئــة التــي تســتحق املســاندة.

تــــقــــــريـــــــر
ــــــر

ريـ
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وحــول ابتعــاد النــادي عــن املنافســة 
لفريــق كــرة القــدم قــال اخلديــدي: لن 
أحتــدث عــن املاضــي ولكــن نتحــدث 
عــن املســتقبل فهدفنــا إنشــاء جيــل 
جديــد يخــدم النــادي لفتــرة طويلــة 
وهــذا مــا قمنــا بــه هــذا العــام بــإدراج 
بطولــة  وحتقيــق  الســنية  الفئــات 
وإصــرار  توجــه  ولدينــا  احملافظــة 
للمضــي قدمــاً يف الســنوات القادمــة 

بــإذن اهلل يف تصفيــات الصعــود..
ويف شأن ما حققه نادي وج الرياضي 
علــى  ذلــك  أثــر  ومــدى  اجنــاز  مــن 
نــادي عــكاظ.. أوضــح اخلديــدي: ان 
كــرة القــدم هــي الرياضــة الشــعبية 
األولــى واجلميــع يطمــح ان يحقــق بهــا 
اجنــاز ونبــارك ال شــقائنا يف وج مــا 
مت حتقيقــه، وكذلــك نواســيهم علــى 
هبوطهــم للدرجــة الثانيــة ونتمنــى لهم 
التوفيــق. وأشــار مــرة أخــرى إلــى أن 
ــط  ــدم فق ــرة ق ــق ك ــس فري عــكاظ لي
اململكــة  مســتوى  علــى  ينافــس  بــل 

يف األلعــاب املختلفــة ولديــه أفضــل 
هنــاك  أن  حيــث  واملدربــني  النجــوم 
املنتخبــات  يدربــون  للنــادي  مدربــني 
الوطنيــة مثــل الكابــن غــازي اجلعيــد 
يف لعبــة املبــارزة، وللعلــم نــادي عــكاظ 
منتســب لــه أكثــر مــن 500 العــب يف 
الهــدف  هــو  وهــذا  األلعــاب  جميــع 
الــذي  األنديــة  إنشــاء  مــن  األســمى 

يتمثــل يف احتــواء الشــباب..

وحــول وضــع مبنــى النادي أشــار نائب 
عــكاظ  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الرياضــي إلــى ان النــادي يف الفتــرة 
احلاليــة يعانــي مــن وضعــه حيــث انــه 
الزال يف مبنــى مســتأجر وتدريبــات 
املختلفــة  األلعــاب  يف  النــادي  فــرق 
تتــم يف صــاالت مســتأجرة وكذلــك 
الوضــع  وهــذا  باإليجــار،  ماعــب 
ــر مــن العمــل، ولكــن نحــن  يعطــل كثي
ننتظــر منشــأة النــادي التــي ســوف 
ــأذن اهلل  ــل ب ــور املوســم املقب ــرى الن ت
ناحــظ  والتــي  الشــرقية  باحللقــة 

العمــل فيهــا علــى قــدم وســاق..
تواجــه  التــي  املعوقــات  جانــب  ويف 
النــادي.. قــال اخلديــدي: املعوقــات 
ــم  ــن تخــرج عــن شــيء رئيســي ومه ل
جــداً وهــو مقــر متكامــل وهــذا مــا 
ســوف يتحقــق املوســم املقبــل. وعلــى 
اســتقطاب  نســتطيع  ذلــك  ضــوء 
أمــر  الدعــم  املســتثمرين، وموضــوع 
ــادي  ــاري للتاجــر مــاذا يقــدم الن اختي

عائض عمران احلارثي - مجلة الطائف

جمعــان  الرياضــي  عــكاظ  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  كشــف 
يف  للنــادي  منتســبون  العــب   500 مــن  أكثــر  وجــود  عــن  اخلديــدي 
األلعــاب كافــة والتــي تشــمل كــرة القــدم وكــرة الطائــرة والعــاب املبــارزة 
حديــث  يف  وأشــار  واملاكمــة..  التايكوانــدو  جانــب  إلــى  والكاراتيــه 
لـ«مجلــة الطائــف« أن عــكاظ ليــس فريــق كــرة قــدم فقــط بــل ينافــس 
مــن  قــدرات  وميتلــك  املختلفــة،  األلعــاب  يف  اململكــة  مســتوى  علــى 

واملدربــني.. النجــوم  أفضــل 

رفض فكرة دمجهم مع أي نادي آخر

 نائب رئيس نادي عكاظ:
 لسنا نادي كرة قدم فقط..

ونواسي »وج« على هبوطهم

انتظروا عكاظ في منشأته 
الجديدة الموسم المقبل

لــه مــن عوائــد حتــى يقــدم هــو للنــادي 
وســوف  متبادلــة  مصالــح  فالعمليــة 
نســعى لتحقيقهــا مســتقبًا بواســطة 
إنشــاء إدارة االســتثمار بالنادي والتي 

ســترى النــور قريبــاً..
وحــول رأيــه عــن دمــج ناديــي عــكاظ 
واحــد حتــت مســمى  نــادي  ووج يف 
ــس  ــب رئي ــف« أشــار نائ ــادي الطائ »ن
مجلــس إدارة نــادي عــكاظ الرياضــي 
ــى أن الدمــج ال  ــدي إل ــان اخلدي جمع
ــة  يتماشــى مــع أهــداف إنشــاء األندي
وضــع  النــادي  أن  حيــث  الرياضيــة 
مــن أجــل مــلء وقــت الفــراغ للشــاب 
ولهــذا  املنافســة  تأتــي  ثــم  ومــن 
ــر عــدد مــن  ــة إدراج اكب ــزم األندي يل
األلعــاب الرياضيــة لكــي تســتوعب 
الشــباب  فئــة  مــن  عــدد  أكبــر 
واألنديــة الرياضيــة ســواء احلكومــي 
رئيســي  مكملــة  تعــد  اخلاصــة  او 
لــدور األســرة واملســجد واملدرســة 

الصعــب  ومــن  موحــدة  منظومــة  يف 
فصلهــم عــن بعــض..

ان  اوضــح  النــادي  اجنــازات  وعــن 
املبــارزة  لعبــة  يف  اســتطاع  النــادي 
عــدد  حتقيــق  الشــيش(  )ســاح 
مــن املدليــات الدوليــة مــن ضمنهــا 
اقيمــت  التــي  العالــم  كاس  برونزيــة 
يف دولــة البحريــن وذهبيــة البطولــة 
العربيــة التــي اقيمــت يف دولــة األردن 
بتركيــا  الدوليــة  البطولــة  وذهبيــة 
وبرونزيــة البطولــة الدوليــة للبراعــم 
ــا ايضــا وحقــق  ــي اقيمــت يف تركي الت
نــادي  ايضــا ذهبيــة بطولــة  النــادي 
العربــي الكويتــي هــا فبرايــر التــي 
أقيمــت يف دولــة الكويــت ويف بطــوالت 
حتقيــق  النــادي  اســتطاع  اململكــة 
وبطولــة  للبراعــم  اململكــة  بطــوالت 

الشــباب.. وبطولــة  الناشــئني 
الطائــرة  كــرة  فريــق  أن  إلــى  الفتــا 
جلميــع  احملافظــة  بطولــة  حقــق 
الدرجــات وبطولــة املنطقــة الغربيــة 
للفريــق األول ولــم يحالــف التوفيــق 

درجــة الناشــئني ولــم يشــارك النــادي 
يف املراحــل النهائيــة لدرجــة الشــباب 
وذلــك بســبب املواعيــد املتعارضــة مــع 

الاعبــني.. اختبــارات  بعــض 
وحــول كــرة القــدم قــال اخلديــدي: 
قامــت اإلدارة بــإدراج فئــة الناشــئني 
باإلضافــة  واالوملبــي  والشــباب 
لترميــم الفريــق االول، ولــم يحالــف 
احلــظ النــادي بالنســبة للفريــق األول 
وكذلــك االوملبــي يف بطولــة املنطقــة 
علــى الرغــم مــن اســتقطاب مــدرب 

األول.. للفريــق  اخلــارج  مــن 
مشــيرا الــى انــه مت حتقيــق بطولــة 
الـــ٣2  لــدور  والتأهــل  احملافظــة 
املمتــاز  للــدوري  للتصفيــات املؤهلــة 
لفئــة الشــباب والناشــئني بعــد انقطــاع 
قرابــة 14 عــام وتأهل فريق الناشــئني 
لــدور الـــ16 ولــم يوفــق يف جتــاوز هــذا 
الــدور وفريــق الشــباب لــم يجتــاز دور 

الـــ٣2 وهــذا يعتبــر شــيء جيــد يف كــرة 
القــدم الوصــول لهــذه املرحلــة بفريــق 

ــن.. ــث التكوي حدي
ويف جانــب لعبــة املاكمــة قــال تعتبــر 
النــادي  العــاب  أهــم  املاكمــة  لعبــة 
يف حتقيــق البطــوالت علــى مســتوى 
اململكــة حيــث أنــه يف أخــر 25 عــام 
العــام  الــدوري  بطولــة   22 حقــق 
للمملكــة أخرهــا العــام املاضــي والزال 
املنافســة  يف  مســتمر  العــام  هــذا 
اختيــار  ومت  لقبــه  علــى  للمحافظــة 
14 العــب هــذا العــام للمنتخــب يف 
جميــع الدرجــات وفقــآ خلطــة اللجنــة 
ــادي  ــاً أن الن ــة الســعودية علم االوملبي
يعتمــد بشــكل كبيــر جداً علــى الكوادر 
الوطنيــة يف األجهــزة اإلداريــة والفنيــة 
جلميــع األلعــاب كاشــفا عــن إعــادة 
جديــد  مــن  للنــادي  القــوى  العــاب 

عقــب إلغائهــا منــذ ســنوات.

لدينا 5٠٠ العب، وهذا هو الهدف األهم
حققنا ٢٢ بطولة دوري في لعبة المالكمة..

و5 ميداليات ذهبية وبرونزية عالمية
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باســم  كثيــرة  حســابات  ظهــرت   -
)اســأل( منهــا يف الطائــف، ومنهــا 

الطائــف؟ خــارج 
ــاج  ــة حتت ــة نظــري كل مدين ــن وجه م
هــذه  مثــل  ألن  )اســأل(  حلســاب 
احلســابات تخــدم املجتمــع يف كافــة 

النواحــي..
 

- هنــاك اســأل مكــة، واســأل جــدة، 
والريــاض وغيرهــا مــن املــدن.. هــل 

هنــاك مــا يجمعكــم؟
يجمعنــا االســم وتفرقنــا البصمــة فكل 
حســاب ميثــل فكــر وتوجــه صاحبــه 
مختلفــة  بصمــة  لــه  شــخص  وكل 
وكيــان مختلــف يرســم أهدافــه ويقــدم 
مــا هــو مفيــد ومتوافــق مــع مبادئــه 

وقناعاتــه..
 

بــدأت  احلســابات  مــن  كثيــر   -

بتويتــر، ثــم الســناب، وغيرهــا.. أيــن 
وصــل حســابكم مبواقــع التواصــل؟
احلمــد هلل حســاب »اســأل الطائــف« 
تأثيــر كبيــر يف جميــع منصــات  لــه 

االجتماعــي  التواصــل 
وقريًبــا ســيصل احلســاب الــى مرحلــة 
التواصــل  مواقــع  يف  ومهمــة  كبــرى 
وعملــت لهــذه املرحلــة منــذ ٣ اشــهر..

 
- ياحــظ أن كثيــر مــن احلســابات 
باســم الطائــف، إذا عــرف صاحبهــا، 
قــل وهجهــا، ومتابعتهــا.. تعليقك؟
علــى اإلطــاق.. فمعرفــة الشــخص 
أو عدمــه ليــس عنصــر أساســي يف 
فمثــًا  اختفائــه  أو  احلســاب  بــروز 
يف عالــم الفــن قــدم لنــا عــدد مــن 
وظهــروا  غنائيــة  قصائــد  الشــعراء 
لــم  والبعــض  الصريــح  باالســم 
يظهــر وكاهمــا اســتحقا استحســان 

ــوه  ــا قدم ــال م ــور جلــودة وجم اجلمه
فلــو  التواصــل..  حســابات  وكذلــك 
املدينــة  ويخــدم  جيــد  احملتــوى  كان 
فظهــور اســم صاحبهــا أو عدمــه لــن 
ينفــع أو يضــر طاملــا أن الفائــدة منــه 

مســتمرة..
 

اإلعانــي  الســوق  تــرى  كيــف   -
حلســابات مواقــع التواصــل؟.. وهــل 

لذلــك؟ خطــة  لديكــم 
قبــل ظهــور حســابات التواصــل كنــا 
نحصــل علــى اإلعانــات مــن خــال 
ــدة أو  مشــاهدة تلفــاز أو تصفــح جري
املــرور بجانــب لوحــة حتمــل دعايــة 
محــل مــا وكل هــذا رمبــا ال يكــون مهــم 
للبعــض وغيــر متوفــر للبعــض اآلخــر 
وغيــر متوفــر يف كل مــكان وزمــان أمــا 
مهمــة  فســهلت  التواصــل  حســابات 
وصــول اإلعــان للمســتهلك ولذلــك 

مجلة الطائف

حمــدان الزهرانــي.. مؤســس حســاب 
مــن  بــات  والــذي  الطائــف،  اســأل 
التواصــل  مواقــع  حســابات  أشــهر 
معلمــا،  يعمــل  االجتماعيــة.. 
ومهتــم بالتصويــر ومتــذوق لــألدب.. 
التواصــل  مواقــع  يف  نشــاطه  بــدأ 
االجتماعيــة )كمــا يقــول( مــع بدايــة 
ظهــور برامــج السوشــال ميديا، وتدرج 
واإلنســتقرام..  تويتــر  مــن  بدايــة 

وأخيرا »الســناب شــات« الذي يراه األقوى واألبرز..

احلســاب:  فكــرة  عــن  حمــدان  يقــول 
احتيــاج  لدراســة  نتيجــة  كانــت 
ســياحية  مدينــة  كونهــا  الطائــف 
القليــل  ولديهــم  الســواح  يقصدهــا 
مــن املعلومــات والكثيــر مــن األســئلة 
غيــر أن أهــل الطائــف أيضــًا يجهلــون 
كان  لذلــك  فيهــا  الكثيــر  الشــيء 
الفكــرة  مــع  متوافــق  االســم  اختيــار 
وهــي خدمــة الســياحة وأهــل املدينــة.
حمــدان  ألتقــت  الطائــف«  »مجلــة 
الطائــف«..  »اســأل  حســاب  صاحــب 

التالــي: احلــوار  معــه  وأجــرت 

قال أن كشف هوية أصحاب الحسابات ال يضرهم

صاحب حساب اسأل الطائف: 
الحسابات باسم الطائف كثرت.. 

وستختفي غالبيتها

توجــه الشــركات الكبــرى للدعايــة مــن 
اســتطاعة  يف  أصبــح  ألنــه  خالهــا 
علــى  اإلعــان  مشــاهدة  الشــخص 

مــدار الســاعة..
اإلعــان  خطــة  أو  آليــة  عــن  أمــا 
فــكل صاحــب حســاب هــو أدرى مبــا 
يتناســب مــع ذائقتــه متابعيــه حيــث 
أن البعــض يطلــب اإلعــان والتغطيــة 
وخصوصــاً للمحافــل واملعــارض وأنــا 
بتغطيتهــا  أهتــم  حســاب  كصاحــب 

املتابعــني.. خلدمــة 
 

كثيــر  حتــول  ناحــظ  بدأنــا   -
الطائــف،  باســم  احلســابات  مــن 
خلدمــة  مدينتهــم،  خدمــة  مــن 

رأيــك؟ اإلعانــات.. 
بــني  الفصــل  يصــح  ال  نظــري  يف 
تقــدمي اإلعــان واخلدمــة فكاهمــا 
خدمــة ألهــل املنطقــة ســوى للتاجــر 

املســتهلك.. أو 
 

- كثــرت احلســابات باســم الطائــف، 
وبعضهــا أصبــح يبــث محتــوى فــارغ، 
لدرجــة أصبــح أن االنضمــام الســم 
يليــق..  ال  أمــر  الطائــف  حســابات 

تعليقــك؟
كثــر عــدد الفنانــني وعــدد الشــعراء 
كل  ويف  وغيرهــم  املطربــني،  وعــدد 
مــكان ســتجد مــن هــو يف القمــة ومــن 
هــو يف القــاع وســتجد كــم هائــل ولكــن 
األهــم  إال  اجلمهــور  مــع  يبقــى  لــن 

واألجــدر وهــذا مــا يهمنــي..
 

- طــرح مؤخــرا فكــرة عمــل حتالــف 
الطائــف،  حســابات  أبــرز  بــني 
وموثــق  رســمي  بحســاب  واخلــروج 

الطائــف؟ باســم  ومؤسســي 
 مــع احترامــي للفكــرة لكنها يف نظري 

أن  أن وضحــت  وســبق  جيــدة  غيــر 
اختــاف احلســابات تبعــاً الختــاف 
املســتوى الفكــري والثقــايف وإن كان 
الهــدف واحــد ووجــود حســاب موحــد 
ــي، واملتلقــي  ــر منطقــي بالنســبة ل غي
بإمكانــه تقييــم اجليــد مــن الــرديء 
ويف النهايــة لــن يبقــى إال القليــل جــداً 

مــن هــذه احلســابات..

- أخيــرا.. مــاذا تقــول لــرواد اإلعــام 
اجلديد؟

للمجتمــع كافــة أن  أود توجيهــه  مــا 
هنــاك مــا هــو جيــد ومــا هــو غير جيد 
ــب  ــى اجلوان ــز عل ــا التركي ــن علين ولك
اإليجابيــة يف مجتمعنــا ويف مدينتنــا 
خاصــة )الطائــف(، وتعزيزهــا والبعــد 
عــن محاولــة اصطيــاد الســلبيات أو 
الفكــري  فالرقــي  اآلخريــن  أخطــاء 
واألخاقــي أســاس النجــاح احلقيقي.

اإلعام اجلديد
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مجلة الطائف

حضــورا  الطائــف  مجلــة  حققــت 
الفتــا يف الــدورة السادســة عشــر 
أقيــم  والــذي  العربــي،  لإلعــام 
املنتــدى  وشــهد  بدبــي..  مؤخــرا 
)الــذي يعــد أكبــر جتمــع لإلعامني 
للمجلــة  كبيــرا  توزيعــا  العــرب( 

مجلــة  كأول  املنتــدى،  أروقــة  يف 
ورحــب  املنتــدى،  يف  ســعودية 
املجلــة،  بتوزيــع  املنتــدى  منظمــو 
إعاميــة  تقاريــر  مــن  ملــا حتويــه 
متخصصــة، ومــواد عــن الطائــف 
خاصــة، وعــن اململكــة بشــكل عام..
املجلــة  حتريــر  رئيــس  وحصــل 
األســتاذ محمــد ســعيد الزهرانــي 
)أحــد ضيــوف املنتــدى( علــى عــدد 
اإلشــادة  اإلعجــاب  كلمــات  مــن 
باملجلــة، مــن عــدد مــن اإلعاميــني 
علــى مســتوى  واملعروفــني  الكبــار 

املنطقــة..

كأول مجلة سعودية متخصصة

في أكبر منتدى
لإلعالم العربي بدبي

مجلة الطائف

تــــقــــــريـــــــر
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identified four texts written lines copies, 
one third, Diwani).
He won the photography award: Shuaib 
Hisham Khattab (an Iraqi residing in the 
UAE) and received a cash prize of 50 
thousand riyals, Faisal Mushrif al-Shahri 
(Saudi) and received a cash prize of 
30 thousand riyals and Fahd Aweel al-
Aqili (Saudi) and received a cash prize 
of 20 thousand Real, was the subject of 
the contest (isotopes and similarities) 
and contested by Arab photographers 
of both sexes inside and outside the 
Kingdom The number of applicants in 
the photography and calligraphy awards 
in the sixth cycle to 322 participants from 
within Saudi Arabia and a number of 
Arab countries He won the Youth Poet 
Award for Ikad Abu Shamla Mohammed 
Hakami (Saudi) and received a cash 
prize of 100 thousand riyals while 
the prize of creativity and scientific 
excellence and the value of 100 
thousand riyals Professor Dr. Ahmed 
Zafer al-Qarni of King Fahd University of 
Petroleum and Minerals, and the theme 
of this year, «Energy Renewable «.
In addition, he won a prize for painting 
and poem in his sixth session with a 
total value of 100 thousand riyals: Abdo 
Mohammed Abdo Arishi (Saudi) for the 
group of human group, and received 
a cash prize of 50 thousand riyals and 
Abdul Aziz Bubi ten (Somali nationality) 
for the plaque remnants of childhood 
futility, A cash prize of 30 thousand riyals, 
and Fahd Khalif al-Ghamdi (Saudi) for 
the painting shouted crow and received 
a cash prize of 20 thousand riyals. The 

prize for painting and poem aims to 
encourage the public arts and related to 
the art of the first Arab poetry, as well as 
it documents the relationship between 
poetry and drawing.
Has been the play (the myth of love and 
war Entra Ben Shaddad)

Souq Okaz seventh
The poet Shaikh Okaz won the seventh 
prize in his seventh session, the Saudi 
poet Issa Ali Mohammed Gharba worth 
300 thousand riyals while the poet Haider 
Jawad Al Abdullah won the poet award 
of Okaz, while he won two photography 
awards and the Arabic calligraphy, 
where the prize value of 100 thousand 
riyals is distributed in each award Three 
winners and won the first place in the 
contest «Photography Photography first 
place Abdullah bin Sulaiman Al-Shathri 
of Saudi Arabia, second place and won 
by Majid bin Obaid Al Ameri from Oman, 
and won the third place Ali bin Hamad 
Al Ghafri of Sultanah Oman, while won 
the fourth place prize Ibrahim bin Abdul 
Aziz Rahimi from Saudi Arabia, And 
won the first prize in the competition 
«Calligraphy» Mohammed Nur Amjad 
from Pakistan, and Mustafa Barlar of 
Turkey ranked second, while won the 
third place award Farhad Yassin Nader 
from Iraq And won the «Painting and 
Poem» award. Artist Abdulrahman 
Yahya Al Maghrabi won the first place 
for the song of the shepherds of Abu Al 
Qasim Al Shabi and the second place 
Abdulrahman Abdullah Al Sulaimi for 
the words of the poet Khaled Al Mujahid 

and the third place is the artist Malih Bint 
Abdullah bin Ali Waqq for the poem Arak 
Taroba and poem Yazeed ben Mo›awyeh 
ben abi Soufyan He received the Okaz 
Market Award for the Excellence and 
Scientific Creativity Award and the 
theme of «Genium and Human Service» 
by Dr. Ali bin Abdullah Al-Shatawi
The play has been screened

Market Okaz eighth
He won the poet Okaz Prize in his eighth 
edition Tunisian poet Mohamed Moncef 
Mokhtar Al-Wahbi worth 300 thousand 
riyals in addition to the Burda
While the prize of the poet of young Okaz 
worth 100 thousand riyals the Saudi 
poet Ali bin Wasel Ali Dandan, the award 
plate and poem won by three people are: 
Yusuf Ibrahim and Mohammed Saad al-
Khubti and Sadik Ghalib Yamani, while 
Mohammed bin Hussein Al-Beiruti won 
the prize for creativity and scientific 
excellence.
The prize for photography was obscured 
by the eighth edition of the lack of 
progress of the works submitted to the 
level, won the calligraphy award Abdul 
Razzaq Mohammed Al Mahmoud 
(Syrian resident in the UAE) in the first 
place, Mustafa Fluh (Morocco) and 
Muhanad Jaber Sibai (Syria) in the 
second place equally, Between Abdel 
Nasser Mustafa Mashaan (Syrian 
resident in Saudi Arabia) and Abid Fahid 
Nafiie (Saudi). It was the character of 
Amr ibn Kulthum »the hero of the market 
Okaz in its eighth session
The ninth Okaz market

And won the Youth Poet Award Okaz Hassan 
Tuashi and Burda poet of young Okaz and a cash 
prize of 100 thousand Saudi riyals,
The winner of the Shaqer Souq Okaz Prize, 
Hazbar Mahmoud and a cash prize of SR300,000 
after his poem on the Okaz market was selected 
by 26 poets from Saudi Arabia and a number of 
Arab countries who presented their poems for 
competition. The prize is a painting and a poem 
and its total value
100 thousand riyals, which is intended for plastic 
artists and provided 110 participants from Saudi 
Arabia and a number of Arab countries, and won 
the prize of the first place Nasser al-Dhibihi worth 
50 thousand riyals, while won the second place 
Munira Habsi worth 30 thousand riyals, and came 
in third place Ali residence value of 20 thousand 
riyals. As well as photography photography award 
to 289 photographers from Saudi Arabia and a 
number of Arab countries, and won the first place 
Hassan Al-Otaibi worth 50 thousand Saudi riyals, 
while won second place Ahmed Shakili worth 
30 thousand, and won third place Ahmad Al-
Shammari worth 20 thousand Saudi riyals
The Ministry of Education, which is responsible for 
the prize, has been identified for contestants from 
both sexes and from inside the Kingdom.
The Arab calligraphy prize of SR100,000 was 
awarded to Ziyad Abdullah with a prize of SR 
50,000. Ibrahim Mustafa came in second place 
with a salary of SR 30,000. Abdul Mohsen Nasr 
won third place and his financial reward was SR 
20,000.
The play was performed by Labeed bin Rabieh

The tenth Okaz Market
 The poet of the Okaz market won the tenth prize 
of Mohammed Mahmoud al-Azzam from Jordan, 
while the poet of the youth of Okaz received the 
poet Saudi poet Khalif bin Ghalib Al-Shammari. 
The novel won the tenth edition of the Saudi 
novelist Maqbool Musa Al-Alawi for the novel 
«Badawi Al-Saghir» Award for painting and poem 
by Abdul Rahman Khader Al-Ghamdi (first place), 
Mohammad Ali Al-Shehri (second place) and 
Saeed Al-Hilal Al-Zahrani (third place).
The first prize in the calligraphy prize was won 
by Abdul-Baki Abu Bakr from Malaysia, Mahfuz 
Tanoon Yousuf Iraqi, secondly, Yahya Mohammed 
Falata from Nigeria, and Ibrahim Abdul Majid 
from Bahrain, Zafer Mushab Al-Shahri from 
Saudi Arabia, , And finally received the Okaz 
Entrepreneur Award, which was first introduced at 
the 10th session of Louay Mohamed. During this 
session, a musical concert was held for the artist 
Mohammad Abdo, who announced the return of 
concerts in the Okaz market in Taif.
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Ayedh Al Harthy, Nawaf Bin Khishoum - Taif Magazine

The market of Okaz returned to its historical, 
cultural and commercial atmosphere in 1428H, 
amidst the attention of its owners after a break 
of 1500 years.
Where the market was revived Okaz about 10 
years ago under the guidance of King Abdullah 
bin Abdul Aziz, may Allah have mercy on him, 
and remained throughout that period under the 
supervision of the Emirate of Makkah and the 
special attention of the Advisor to the Custodian 
of the Two Holy Mosques, Prince Khalid Khalid 
Al Faisal, All these years, Taif was the incubator 
for him throughout history ..
And the efforts of government and private 
sectors, the market has become a city that forms 
the nucleus of the new Taif, where the land 
allocated to the market area of 10 million square 

meters and carried out projects of more than 400 
million riyals, and the market has witnessed a 
significant development and remarkable during 
the past ten years, And the responsibility of 
supervising the market starting from the current 
session of the National Tourism and Heritage 
Authority and between His Royal Highness 
Prince Sultan bin Salman bin Abdul Aziz, and 
that the Authority is committed to continue to 
build on the solid foundation established by 
Prince Khalid Al Faisal during the last period ..
The market of Okaz has been under royal 
patronage since its inception, which confirms 
the importance of the historical market and its 
multiple objectives. Since its inception, it has 
been under the patronage of King Abdullah bin 
Abdul Aziz for eight years. Under the patronage 
of King Salman bin Abdulaziz (may God protect 
him). Until the current 11th session.

«Science, art and literature» .. written in Taif

Okaz Market..
Ten years of history

The Advisor to the Custodian of the Two 
Holy Mosques Prince Khalid Al-Faisal, 
Prince of the Makkah Region, opened 
the Okaz market in its first, second, 
third, fourth, fifth, sixth, seventh, ninth 
and tenth sessions. The eighth session 
was opened by His Royal Highness 
Prince Mish›al bin Abdullah bin Abdul 
Aziz, Then..
As for the personalities and poets of 
the Okaz market, they differed from 
one cycle to the next. The awards were 
expanded from one prize to 12 prizes 
for more than 15 million riyals, while 
some were blocked and others were 
introduced during the ten sessions of the 
market. Tenth, as follows:

Okaz first market
The jury of the Okaz poet contest in the 
first festival of Okaz cultural market in 
Taif for the year 1428 was the name of 
the winner of the prize, which amounted 
to 50 thousand riyals and obtained 
by the poet Mohammed bin Awad al-
Thubaiti among the contestants applying 
for the prize.

Okaz Second Market
And received the poet poet Okaz poet 
Mohamed al-Tohamy of Egypt

Okaz Third Market
The Okaz Award for the third prize, the 
poet Okaz Award for the winner of the 
Syrian poet Abdullah Issa safety, and 
the poet of youth Okaz for the Saudi 
youth won by the poet Ahmed Yahya 
Mohammed Qaisi worth 100 thousand 
riyals and a painting and a poem won 
by half artist Abdullah Khader and 
artist Taha Saban «Saudi Nationality 
«and the value of 100 thousand riyals, 
and the calligraphy award won by the 
calligrapher Okla Habish Hamad» 
Syrian nationality «and the value of 100 
thousand riyals.
The play was played by Amru Al-Qais 
during the opening ceremony of the 
Okaz market

Okaz Fourth Market
The poet Okaz Award for the fourth 
session won by the poet Shawki Bazia 
Mustafa from the Republic of Lebanon. 
While its prize money is estimated at 
300,000 riyals with a shield and a refund.

The Young Poet of Okaz Prize, the 
prize for young poets in the Kingdom of 
Saudi Arabia valued at 100,000 riyals, 
was awarded to the poet Naji bin Ali 
Harrabeh.
For the painting and poem prize won 
by the plastic artist Mohammed Ibrahim 
Rabat from Saudi Arabia for his painting 
«horse», and the value of the prize is 
100 thousand riyals.
The Arab Calligraphy Award was equally 
shared by Sabah Al-Arbili (British) 
residing in Qatar and Muthanna Al-
Obeidi (Iraqi). The prize is valued at 
100,000 riyals.
While the winner of the photography 
award for the category above 18 years 
Sami Ibrahim Helmi Suleiman from 
the Republic of Egypt, and won the 
category of less than 18 years student 
Bayan Ahmed Basri from Saudi Arabia, 
the theme of this year›s competition 
«aesthetics of Islamic architecture.»
The prize for photography is 100 
thousand riyals divided into two 
categories above 18 years and the value 
of the prize 60 thousand riyals and a 
class less than 18 years and the value of 
the prize 40 thousand riyals.
During the Okaz market 4, the play Tarfa 
bin al-Abd was performed

Okaz Fifth Market
The «Okaz Poet» and the «Okaz Youth 
Poet» were banned, as blocking the 
prize does not mean that there are no 
poets who deserve them in the Arab 
world. The Arab Calligraphy Award was 
awarded to the Syrian Mohamed Farouk 
Haddad for 60 thousand riyals, and 
the Egyptian Abdul Rahman Al Shaher 
for 40 thousand riyals, He also won 
the photography prize for the category 
above the -18year Saudi Raed Safar al-

Buqami worth 60 thousand riyals, and 
won the category of less than 18 years 
Egyptian Galal Rifaat al-Misri and its 
monetary value 40 thousand riyals. The 
theme of this year›s competition was 
pure Arabian horses as the origin of all 
original horses The world and its finest
As well as the winner of a painting and 
poem, worth 100 thousand riyals and 
harvested by the Sudanese plastic artist 
Awad Abu Salah, and the value of the 
prize of 100 thousand riyals and also 
the winner of the prize for creativity and 
scientific excellence, which was created 
for the first time in the fifth session and 
a monetary value of 100 thousand riyals, 
King Abdul Aziz University and Prof. 
Abdul Azim Farouq Gad, and this year›s 
theme is «Nanotechnology».
During the opening of the Okaz market, 
the fifth stage of the play Zuhair ibn Abi 
Salma

The sixth Okaz market
The poet Hadj Othman (Sudanese) won 
the poet›s prize in his sixth session. She 
received a cash prize of 300 thousand 
riyals and Barda poet of Souq Okaz. The 
prize was contested by 35 poets from 
eight Arab countries. In addition to Saudi 
Arabia, poets from Morocco, Syria, 
Tunisia, Jordan, Yemen, Oman, Sudan 
and Mauritania.
The Arab calligraphy prize in the Okaz 
market for the sixth session was awarded 
to: Hossam Ali Al-Matar (Syrian national) 
and received a cash prize of 50 thousand 
riyals, and Mohamed Hassan al-Hawari 
(Egyptian), who received a cash prize of 
30 thousand riyals, (Iraq) and received a 
cash prize worth 20 thousand riyals, and 
the subject of the contest (soft and soft 
where the contestants competed from 
inside and outside Saudi Arabia, and 
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بدايــة.. التــراث مبفهومــه البســيط هــو خاصــة مــا خلَفتــه )ورثتــه( األجيــال 
الســالفة لألجيــال احلالــة ..

إذا نحــن أمــام قيمــة ضروريــة، ونهــج ألجيــال املســتقبل.. كمــا أنــه أمــر هــام 
لتعريــف الشــعوب بتاريخنــا العريــق، وهويتنــا اخلاصــة، التــي متيزنــا عــن 
الشــعوب األخــرى، )ومــا أكثــر مــا ميزنــا وهلل احلمــد(.. ومــن خــال هــذا 
التاريــخ والتــراث نؤكــد أيضــا ثوابتنــا التــي قامــت عليهــا اململكــة العربيــة 
الســعودية، ومبادئنــا وأخــاق مجتمعنــا.. واألصــل بنــاء األحــكام علــى الغالــب، 

والشــاذ ال حكــم لــه..
قبــل عامــني تقريبــا، أضيــف ملســمى هيئــة الســياحة )والتــراث الوطنــي(، وذلــك 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، مــا يؤكــد أهميــة ذلــك املســمى، ليــس كقيمة اســمية 

فقــط، ولكــن لرســم منهجيــة لهــذا التراث..
واململكــة العربيــة الســعودية بلــد غنــي جــدا، وتعيــش يف فتــرة تنمويــة وتطويريــة 
كبيــرة علــى مســتوى التعليــم، واملشــاريع، وغيرهــا، وكل ذلــك يكــون حتــت مظلــة 

ومنهــج ثابــت تنتهجــه اململكــة يف كل عملهــا..
كمــا أن هــذا يســاعد أيضــا يف رســم تنميــة وطنيــة اقتصاديــة متوازنــة للمــدن 
ــي بشــكل متعمــد للحديــث عــن  ــراث، وهــذا يدفعن ــة بالت والقــرى كذلــك الغني

األثــر االقتصــادي للتــراث..
لقــد كان )يف الســابق( االهتمــام باآلثــار والتــراث الوطنــي يلقــى معارضــة 
ألســباب مختلفــة.. واآلن آمــن اجلميــع بأهميــة هــذا القطــاع، بــأن يكــون أحــد 
املصــادر املهمــة للدخــل الوطنــي مثلمــا هــو احلــال يف بلــدان كثيــرة مــن العالــم، 
وهــو يتكامــل مــع قطــاٍع أكبــر هــو قطــاع الســياحة الــذي يــدر ســنوياً مايــني، 

بــل مليــارات، الــدوالرات علــى بعــض البلــدان..
إن الســياحة )والتــراث الوطنــي( جــزء مهــم مــن رؤيــة اململكــة 20٣0 يف كثيــر 
مــن الــرؤى واألهــداف قريبــة املــدى، والبعيــدة منهــا، وتعتمــد عليهــا كثيــرا 
االســتراتيجية االقتصاديــة للدولــة بشــكل عــام، مــن خــال تنويــع مصــادر 

ــط(. ــد )النف ــى مصــدر وحي ــاد عل ــن االعتم ــدالً م الدخــل ب
بقــي أن اســأل عــن نتائــج الدراســة التــي نفذتهــا الهيئــة العامــة للســياحة 
ــي ومنظمــة  ــك الدول ــع البن ــاون م ــا بالتع ــل عامــني تقريب ــي قب ــراث الوطن والت
الســياحة العامليــة ومنظمــة اليونســكو يف »قيــاس األثــر االقتصــادي للتــراث 

احلضــاري الوطنــي للمملكــة«..!

التراث..

د. سامي بن عبداهلل العبيدي
نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

رئيس غرفة الطائف

@sami_alabidi 
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