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تنطلق فعالياته برعاية خادم احلرمني الشهر املقبل

مثانية حماورين وأربعة متحدثني يف منتدى الرياض االقتصادي يناقشون القضاء والطاقة والتوظيف

حرص منتدى الرياض االقتصادي على استقطاب أبرز الشخصيات الرسمية والكفاءات االقتصادية لرئاسة جلساته الرئيسية في
دورته السابعة التي تنطلق برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا خالل الفترة من
 62 62صفر 7341ه (  71 2ديسمبر  )6172بمشاركة حشد من الخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين المعنيين
واألكاديميين ورجال وسيدات األعمال ،ويحتضن فعاليات المنتدى فندق الريتز كارلتون بالرياض.
ويرأس معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل أولى جلسات عمل المنتدى ،والتي ستعقد عقب حفل االفتتاح
الرسمي مساء يوم الثالثاء  2ديسمبر بعنوان " :تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجاالت التطوير والتحفيز وأثره على
االقتصاد الوطني".
وسيكون المحاوران الرئيسيان في الجلسة كل من الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،
والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر المحامي والمستشار في أنظمة القضاء ،وسيعرض الدراسة الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني
عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة.
أما الجلسة الثانية وتعقد صباح يوم األربعاء  9ديسمبر بعنوان" :تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى
اقتصاد المعرفة" فسيتولى رئاستها معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي ،فيما يتولى النقاش في
الجلسة كل من المحاورين المهندس علي بن صالح آل صمع مستشار وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ،والدكتورة نجاح بن قبالن
القبالن عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة ،ويعرض الدراسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني رئيس الفريق المشرف
على الدراسة.
فيما تعقد الجلسة الثالثة بعد الظهر بعنوان" :اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل" ويرأسها
سمو األمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ويتولى النقاش فيها كل من المحاورين
األستاذ صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة االقتصاد والطاقة بمجلس الشورى ،واألمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود مدير
مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود ،ويعرض الدراسة الدكتور ماهر بن عبدهللا العودان عضو الفريق المشرف على
الدراسة.
وستعقد الجلسة الرابعة واألخيرة صباح يوم الخميس  71ديسمبر بعنوان " :تقييم قدرة االقتصاد السعودي على توليد فرص عمل
مناسبة ومستدامة للمواطنين" ويرأسها معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل ،ويتولى النقاش فيها كل من المحاورين
الدكتور خالد بن عثمان اليحيي رئيس دار الخليج لالستشارات والدراسات التنموية ،والدكتور خالد بن سليمان الخليوي المستشار
االقتصادي والمالي ،ويعرض الدراسة الدكتور فهد بن حسن العمران رئيس الفريق المشرف على الدراسة.

http://www.alriyadh.com/1102968

شركات الطريان تتنافس على  5ماليني مقعد يف سوق العمرة
ارتفعت حدة املنافسة بني شركات الطريان لالستحواذ على مقاعد العمرة اليت تشكل  08يف املائة من الرحالت املتجهة إىل مطار امللك عبد
العزيز الدولي يف جدة ومطار األمري حممد بن عبد العزيز يف املدينة املنورة ،إذ يقدر عدد املعتمرين سنويا بأكثر من مخسة ماليني معتمر
خالل العام ،النسبة األكرب منهم تصل عرب مطار جدة.
وقال عاملون يف قط اع النقل اجلوي إن فتح موسم العمرة مع بداية العام احلالي أسهم يف توافد أعداد كبرية من املعتمرين على مدار العام
إىل السعودية ،ودفع إىل خلق منافسة بني شركات الطريان اليت تقدم عروضا تنافسية يف ما بينها للفوز بأكرب حبصة من سوق العمرة،
حيث بدأ عدد من شركات الطريان يف زيادة عدد الرحالت استعدادا للموسم.
من جهته ،قال فيصل الرتكي ،الرئيس التنفيذي لـ«طريان منسا»« :إن سوق العمرة تعد أكرب األسواق يف منطقة الشرق األوسط ،ونسبة
الطلب تتفوق على العرض ،وهذا األمر يساعد على استقرار األسعار وزيادة رحبية الشركات» ،مشريا إىل أن املنافسة بني الشركات ترتكز
على تقديم اخلدمات املتميزة للمسافرين ،مضيفا أن «الشركة تسيّر رحالت إضافية ملواجهة الطلب ،خاصة من مطار األمري عبد احملسن
بن عبد العزيز يف ينبع».
وكانت إدارة مطار األمري حممد بن عبد العزيز يف املدينة قد وضعت اخلطة التشغيلية ملوسم العمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع
األجهزة احلكومية واجلهات ذات العالقة العاملة يف املطار ،لضمان تسهيل سرعة إجراءات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف ،واستقبل
املطار  444معتمرا ،على منت «اخلطوط اجلوية املاليزية»؛ اليت تعد أول رحلة تصل إىل مطار املدينة املنورة من رحالت العمرة.
وتشري مصادر عاملة يف قطاع الطريان إىل حدة املنافسة على سوق العمرة بني شركات الطريان ،حيث سعت «اخلطوط السعودية»،
باعتبارها الناقل الوطين يف البالد ،إىل استئجار  22طائرة ،وذلك استجابة الرتفاع الطلب.
وأضافت املصادر أن حركة السفر يف املواسم الدينية اها خصوصية ،ال سيما أن تدفق احلركة خالاها يكون بااجا واحد ويف أوقات حمددة
يف مراحل القدوم إىل السعودية ،وكذلك يف مراحل عودة احلجاج واملعتمرين اليت تكون هي األخرى يف أوقات حمددة أخرى من العام.
ووفقا لتقارير اقتصادية ،فإن شركات الطريان يف املنطقة تستهدف موسم العمرة ٬خاصة الذي يبدأ من شهر صفر من كل عام ،حيث تعمل
على االستفادة من املوسم ٬من خالل استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل مومسي ٬وهو ما يسمى بنظام «الشارتر» ،بهدف حتقيق أكرب عائد
اقتصادي ٬دون حتمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل املستمرة ٬قياسا بالطريان اجملدول.
وأشارت التقارير إىل أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجعت شركات الطريان العارض على البحث عن رخص لنقل
الركاب من وإىل السعودية ٬وأدى ذلك إىل خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية ٬وهو األمر الذي مل تستطع شركات
الطريان ا لدائمة تنفيذ  ،بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة حمطاتها ،مما يزيد نفقاتها على مدار العام ،يف الوقت الذي يعد فيه الطريان
العارض مؤقتا ويعتمد على تأجري الطائرات لعرض النقل املومسي.
وأوضحت التقارير أن شركات الطريان الدولية اليت تعمل يف املنطقة قادرة على استيعاب ماليني املعتمرين واحلجاج ٬إال أن املنافسة اجري
من خالل االتفاقات اليت تقودها شركات السياحة اخلارجية اليت تفضل الطريان العارض الخنفاض أسعار وسرعة توفري يف الوقت احملدد.
http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/397032

بعد بلوغه الستني من العمر ..أبرز نصائح «بيل جيتس» حول النجاح الوظيفي

أبرز "تايم موني" أهم نصائح امللياردير األمريكي ومؤسس "مايكروسوفت" "بيل جيتس" حول التطور والنجاح الوظيفي
وذلك مبناسبة بلوغه  06عامًا يف أكتوبر املاضي.
وقال التقرير الذي نقلته "أرقام"  :لقد جنح "جيتس" يف تأسيس احدى أقوى الشركات على مستوى العامل ،واستطاع
تغيري العالقة بني االنسان واآللة إىل األبد ،وظل منوذجاً للنجاح واإلاهام للكثريين على مستوى العامل طوال العقود
األربعة املاضية على الرغم من أنه ال مييل إىل الظهور اإلعالمي الكثيف.

وعلى الرغم من تسرب "جيتس" من التعليم اجلامعي فإنه يؤمن متاما بقيمة الوقت والتعلم ،وقد أكد أن سبب عشقه
لعمله هو أن طبيعته تضم العديد من جوانب التعلم ،فهو حيب أن حييط نفسه باألشخاص األذكياء الذين يفكرون
دائمًا يف أشياء وابتكارات جديدة.
ومنذ ذلك احلني كرس املزيد من وقته وماله لتحسني مستوى معيشة الشرائح االجتماعية األدنى ،وذلك من خالل
الرتكيز على حتسني مستويات التعليم والرعاية الصحية وإتاحة املزيد من فرص العمل لألسر األقل دخالً على مستوى
العامل.
كما أنه يعترب الوقت الذي ال يستمع فيه إىل شيء جديد أو يقوم خالله بعمل ابداعي وقتاً ضائعاً ال فائدة منه ،وينصح
بأن يستثمر اإلنسان وقته وجمهود يف ابتكار أشياء ذات تأثري على حياة اآلخرين.
ومل ينسه النجاح الباهر الذي حققه والثروة ااهائلة اليت مجعها الفئات األقل حظاً وأكثر معاناةً من البشر ،فقد تصدر
"جيتس" قائمة "فوربس" ألغنى أغنياء العامل على مدار  51عاما من العشرين عاماً املاضية ،وتقدر ثروته احلالية ب
 2.97مليار دوالر ،لكنه من جهة أخرى يعد من أكرب املساهمني يف األنشطة اخلريية يف العامل خاصة بعد تنحيه عن
رئاسة "مايكروسوفت" يف عام .7666
وعندما طُلب من "جيتس" ذات مرة تأليف كتاب عن اجاربه العملية واحلياتية أكد أنه إذا شرع يف ذلك فإن موضوع
كتابه سيرتكز على املستقبل وليس املاضي ،وسيكون ذلك عند بلوغه عمراً أكرب كالستني على سبيل املثال ليكون
أكثر حكمة وتأمالً ،ومبناسبة بلوغ امللياردير األمريكي

هذه المرحلة العمرية الجديدة فقد قام الموقع برصد عدد من أبرز آرائه

حول النجاح.

http://www.alriyadh.com/1103002

اعالن مشروع قطار الرياض عن حتويالت جديدة بطريق املدينة املنورة

