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نرحــب بكــم عمالئنــا الكــرام فــي هــذا العــدد الجديــد مــن سلســلة 

مجــالت الوفــاق ، والتــي نطمــح فــي كل عــدد طــرح كل مــا هــو جديــد 

 هــو تعميــق عالقتنــا 
ً
فــي عالــم الوفــاق والعالــم مــن حولنــا هدفنــا دومــا

مــع عمالئنــا وتقديــم كل مــا يميزهــم ويخدمهــم.

فــي هــذا العــدد نضــع بيــن أيديكــم آخــر مــا توصلنــا إليــه فــي الوفــاق 

مــن تطــورات مــع دخولنــا العــام الجديــد واإلعــالن عــن ســيارتنا 

 لتوفيرهــا 
ً
الحديثــه التــي إنضمــت إلســطولنا والتــي نســعي دائمــا

 تحــت شــعار )راحتــك تبــدأ 
ً
لعمالئنــا الكــرام نحــن نعمــل دائمــا

مــع خدماتنــا( فلذلــك أضفنــا إلــى أســطولنا ســيارات 2018 بأنــواع 

ــه. ــل إلي ــا تأم  م
ً
ــا ــك دوم ــح ل ــه لنتي ــات مختلف وفئ

إهتمــام الوفــاق بعمالئهــا لــم يقتصــر فقــط علــى إســتقطاب ســيارات 

جديــدة ومتنوعــة إلــى أســطولها بــل قمنــا بإفتتــاح فــروع جديــدة لكــي 

نقتــرب منــك أكثــر.

 
ً
ــرا ــدود مؤخ ــال ح ــل ب ــة العمي  لخدم

ً
ــا ــتثمر دوم ــاق تس ــا أن الوف كم

قمنــا بدعــم خدمــة العمــالء بفريــق رائــع متكامــل يســهل لكــم 

ــات  ــارات والمالحظ ــع اإلستفس ــى جمي ــرد عل ــز وال ــات الحج خدم

 نســتثمر ونطــور لكــم الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق 
ً
كمــا أننــا أيضــا

ــار. ــز واإليج ــم الحج ــهل لك ــاق ليس الوف

 فرســــالتنا اليــــوم هــــي تقديــــم خدمــــة تأجيــر الســــيارات بشــــكل 

راقي عـن الروتيــن المضجــر للعمــالء مــن أجــل مــد جســور الثقــة 

بيننــا وبينهــم و تقديــم أفضــل مــا لدينــا مــن خدمــات وتعامـالت 

تغطــــي كافــــة إحتياجاتهــم الشــخصية وإليصــــال رســالة لهــم بــأن 

) راحتك تبــــدأ مــــع خدمتنــــا( مــن أجــــل تحقيــق التميــــز المنشود.

الوفاق تتجدد دومًا

رئيس التحرير

اإلفتتاحية
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الوفاق

قامــت الوفــاق بالمشــاركة بقــوة فــي معــرض أكســس 11 
التعريــف  خــالل  مــن  بالريــاض  الفارهــه  للســيارات 
ــة وعــرض إحــدى ســياراتها  المجهــزة  بحملتهــا طــرق أمن
الشــركة  نالــت  حيــث  الخاصــة  اإلحتياجــات  لــذوي 
اإلشــادة واإلعجــاب مــن الجميــع وقــام كل مــن اإلعالمييــن 
مــا  بتغطيــة  اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل  ومشــاهير 
عرضتــه الشــركة خــالل مشــاركتها بالمعــرض وهــو مــا 
جعــل األميــر/ ســلطان بــن بنــدر بــن الفيصــل آل ســعود 
 إعجابــه بالعــروض التــي 

ً
بالتوجــه نحــو منصــة الوفــاق مبديــا

قدمتهــا والتــي شــملت التعريــف بعــروض الشــركة 
ــم  ــث ت ــدة حي ــة الجدي ــا اإللكتروني ــة وحلته الحصري
اإللكترونــي  الموقــع  مــن  المطــورة  النســخ  عــرض 
خــالل  مــن  جديــدة  خدمــة  عــرض  وتــم  والتطبيــق 
المشــاركة وهــي خدمــة تقــدم للمــرة األولــى بالســوق 
لعمالئهــا   

ً
حصريــا الشــركة  وتقدمهــا  الســعودي 

وهــي تســهيل عمليــة اإليجــار عبــر حجزهــم الســيارة 
 إلــى مــكان إســتالم الســيارة فــال 

ً
والتوجــة مباشــرة

يلــزم الوقــوف واإلنتظــار إلختيــار الســيارة بالمطــارات 
بعــد األن وهــو مــا ســيوفر الراحــة والوقــت للعميــل .

معرض أكسس 11 للسيارات الفارهه
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التتوقــف  الخدمــة  جــودة  بــأن  منــا   
ً
إيمانــا

ــدأ  ــا تب ــط ، ولكنه ــي فق ــج النهائ ــى المنت عل
منــذ لحظــة إســتقبال العميــل وطريقــة تقديــم 
 جــودة مــا بعــد 

ً
الخدمــة لــه ، كذلــك أيضــا

تقديــم تلــك الخدمــة ، وذلــك فــي توجــه مــن 
الوفــاق لكســب عمــالء جــدد والمحافظــة 

علــى عمالئهــا الحالييــن.
وألن الوفــاق تظهــر فــي أذهــان عمالئهــا مــن 
الموظفيــن  مــع  المباشــر  إلتقائهــم  خــالل 
فــي الخــط األول ، كان البــد مــن اإلهتمــام 
ــادر  ــب كــ ــك بتدريـــ ــر وذل بموظــف التأجيــ

ــك فــي شــكل ورش  مــن موظفــي اإلســتقبال ومســؤولي الفــروع و مشــرفي المناطــق الســعوديين وذل
ــع  ــل م ــاليب للتعام ــارات واألس ــل المه ــف أفض ــدى الموظ ــون ل ــك لتك ــاكاة وذل ــاذج مح ــل ونم عم

العميــل ومقابلــة توقعاتــه.

فعالية طرق أمنة في مدينة الملك سعود الطبية

التدريب والتطوير

ــة  ــي مدين ــة ف ــرق أمن ــة ط ــة حمل ــاركة منص ــم مش ت

 وهــي تلــك 
ً
ــا ــة لمــدة 30 يوم الملــك ســعود الطبي

الحملــة التــي أطلقتهــا الوفــاق للتوعيــة المجتمعيــة 

والتدابيــر الصحيحــة للقيــادة لتجنــب حــوادث الطــرق وقــام الكثيــر مــن منســوبي المدينــة  باإلشــتراك والتعهــد مــن أجــل القيــادة األمنــة وتــم 

توزيــع العديــد مــن الجوائــز الرمزيــة علــى مرتــادي منصــة الوفــاق.
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الوفاق

فتح فروع جديدة 

 
ً
قمنــا بفتــح العديــد مــن الفــروع الجديــدة فــي جميــع أنحــاء المملكــة حرصــا
منــا للتســهيل علــى عمالئنــا والعمــل بمبــدأ اإلنتشــار الــذي عهدتمــوه فقــد 
ــة  ــي ومنطق ــة بلجرش ــن ومدين ــر الباط ــة حف ــي مدين ــا ف ــح فروعن ــا بفت قمن
ــة  ــاض، ولمعرف ــي الري ــن ف ــر وفرعي ــة عرع ــي مدين ــدة ف ــروع جدي ــة وف بيش
 )www.alwefaq.com( أماكــن الفــروع بإمكانكــم زيــارة موقعنــا اإللكترونــي

أو علــى تطبيــق الوفــاق.
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جائزة الوفاق .. رحلـــــــة إلى مصــــــر

تقديم 100.000 ميل فرسان دفعة واحدة  

قامــت الوفــاق بعمــل مســابقة خــالل الفتــرة مــن 5 إلــى 8 نوفمبــر 2017 للفــوز برحلــة إلــى مصــر شــاملة اإلقامــة والتنقــل وتذاكــر الطيــران بيــن كل 

مــن أعضائهــا أو مــن قامــوا بتســجيل عضوياتهــم عبــر التطبيــق أو الموقــع اإللكترونــي وقــد فــاز معنــا بتلــك الرحلــة الســيد / مفلــح الدوســري حيــث تــم 

تســليمه الجائــزة مــن قبــل اإلدارة فــي مدينــة جــدة وأبــدى الفائــز معنــا شــكره إلدارة الشــركة وقــام بإختيــار زوجتــه لترافقــة تلــك الرحلــة .

قمنــا باإلشــتراك مــع أحــد شــركاء الوفــاق 

ــة الســعودية بعمــل  وهــي الخطــوط الجوي

ــر 2017  ــى 31 نوفمب ــن 5 إل ــابقة م مس

تــم فيهــا إختيــار عميــل بشــكل عشــوائي 

ميــل   100,000 عــدد  تحويــل  ليتــم 

لعضويتــه فــي الفرســان وقــد فــاز معنــا 

فــي هــذه المســابقة  الســيد/ عبــد اللــه 

ــل  ــن قب ــة م ــم تكريم ــذي ت ــهراني وال الش

ــاض،  ــة الري ــي مدين ــاق ف ــركة الوف إدارة ش

بذلــك  الكبيــرة  ســعادته  أبــدى  حيــث 

ــان  ــاق والفرس ــن الوف ــكر كل م ــام بش وق

ــزة  ــة والجائ ــابقة العظيم ــذه المس ــى ه عل

القيمــة.



10

الوفاق

مسابقة الرسم لألطفال 

#مسابقات_الوفاق_األسبوعية 

 حــزام األمــان وفــاز 
ً
 مــن مســابقاتها فتــم إطــالق مســابقة بينهــم لرســم صــورة شــخصيتهم الكرتونيــة المفضلــة واضعــا

ً
الوفــاق لــم تنســى األطفــال أيضــا

 مســابقة أخــرى رســم بــاص المدرســة بمناســبة العــودة للمــدارس والجائــزة كانــت آيبــاد.
ً
صاحــب أفضــل رســمة بشــنطة مدرســية مجهــزة بالكامــل وأيضــا

ــا  ــر منصاتن ــا فنحــن نقــوم بإطــالق المســابقات بصــورة إســبوعية عب كمــا عهدتمون
علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ومازالــت إلــى األن ســارية ومنهــا ) كســب 5000 
ميــل إضافــي لعضويــة الوفــاق ) أميالــي (  + قســائم شــرائية متنوعــة + آيفــون 8 + 
آيفــون X والكثيــر مــن الجوائــز القيمــة المختلفــة (  فنرجــوا التفاعــل علــى الهاشــتاج.

مسابقة أجمل ١٢ صورة 
ــاق  ــركة الوف ــا ش ــابقة أطلقته ــذه المس ه

التواصــل  مواقــع  علــى  منصاتهــا  عبــر 

اإلجتماعــي وهــي كانــت عبارة عــن إختيار 

أفضــل 12 صــورة مــن بيــن المتقدميــن 

الجــودة  عاليــة  صــور  تكــون  أن  علــى 

لمناظــر طبيعيــة أو عصريــة أو تاريخيــة 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل 

صــورة  الـــــــــ12  إختيــار  تــم  وبالفعــل 

الفائــزة فــي تقويــم الشــركة للعــام الحالــي 

2018 مــع وضــع إســم صاحــب الصــورة 

عليهــا وتــم تكريــم صاحبــة أفضــل صــورة 

وهــي ) الســيدة / نــورا ( وتــم منحهــا آيفون 

ــركة . ــن الش ــة م ــد هدي 8 الجدي
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موقــع جديد في مطار دبي الدولي

تــم نقــل موقــع فــرع الوفــاق داخــل مطــار 

دبــي ليكــون أفضــل وأقــرب للمســافرين 

لدبــي  القادميــن  عمالئنــا  خدمــة  لتتــم 

ــارة  بصــورة أفضــل وأســرع ، يمكنكــم زي

صالــة  فــي  الكائــن  الجديــد  موقعنــا 

حجــز  يمكنكــم  أكثــر  وللتســهيل   )1(

أو  عبرالتطبيــق  المفضلــة  ســيارتكم 

 .)www.alwefaq.com( الموقــع اإللكترونــي
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الوفاق
من اسطول الوفاق الجديد

بطولة التنس اآلسيوية

نقدم لكم مرسيدس S450 موديل 2018

 
ً
ــة S إحساســا يجســد التصميــم المعــزز والمحســن للفئ

مســتويات  وبأعلــى  والوضــع  بالمكانــة   
ً
عظيمــا

طفــرة  يحقــق  أنــه  كمــا  التكنولوجــي،  التقــدم 

ــل  ــم جي ــا بتقدي ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف هائل

متطــور لنظــام القيــادة، ولذلــك 

حرصــت شــركة الوفــاق 

لتأجيــر الســيارات علــى 

هــو  مــا  كل  توفييــر 

جديــد.

ــيا  ــي كأس آس ــان بطولت ــعودي بإحتض ــس الس ــاد التن ــام إتح ق

ــة علــى  ــاض، إســتمرت البطول ــة الري ــي مدين ــة ف ــى والثاني األول

مــدار أســبوعين والتــي شــارك بهــا مجموعــة مــن الالعبيــن 

كانــت   
ً
وأيضــا الســعودين 

عــدة  مــن  مشــاركات  هنالــك 

دول كُعمــان وباكســتان والهنــد 

البطولــة  هــــــذه  والكـــــويت، 

هــم  لمــن  كانــت  اآلســيوية 

ــي  دون األربعــة عشــرة عــام والت

واســع  إهتمــام  علــى  حــازت 

ــة، فقــد  مــن قبــل اإلعــالم والحضــور الجماهيــري لهــذه البطول

ــة بالشــركة  ــات العام ــاق بحضــور مســؤول العالق شــرفت الوف

الســعودي  اإلتحــاد  رئيــس  ومشــاركة  النهائــي  الحفــل  فــي 

للتنــس فــي تســليم الفائزيــن جوائزهــم، كمــا حصلــت شــركة 

اإلتحــاد  تكريــم  علــى  الوفــاق 

الســعودي لرعايتهــا لهــذه اللعبــة 

وتشــجيع  الوطــن  لبنــاء  ودعمهــا 

شــبابه علــى ممارســة هــذه األلعــاب 

وتشـــــريف الــوطـــن بالمحـــافـــل 

الدوليــة.

الســيارات  لتأجيــر  الوفــاق  ألن 
األفضــل  وتقديــم  للتميــز  تطمــح 
ــذا فهــي تمتلــك 5 مراكــز  ، ل

ً
دائمــا

مــدن    4 علــى  موزعــة  صيانــة 
ــام ،  ــاض، جــدة ، الدم رئيســية : الري
 إلــى 3٩ 

ً
 إضافــة

ً
و جــازان ، وأيضــا

ــان  ــيارتنا وضم ــة لس ــة الوقائي ــر الصيان ــة لتوفي ــتوى المملك ــى مس ــة عل ــة موزع ــة متنقل ورش
ــق، مــن  ــه الســالمة الدائمــة علــى الطري إســتالم العميــل الســيارة بشــكل دوري بمــا يضمــن ل

لعمالئنــا. نقدمهــا  والتــي  الطريــق  علــى  المســاندة  خــالل خدمــات 

مراكز الصيانة





14

سيارة العدد



15

عليــك أن تحيــي تويوتــا علــى جرأتهــا، المديــر التنفيــذي للشــركة والــذي 
صــادف أن اســمه مكتــوب علــى المبنــى الرئيســي أمــر قادتــه بقلــب 
أوضــاع ســيارة الســيدان المتوســطة لــدى الشــركة) كامــري ( التــي كانــت 
 فــي الوقــت الــذي 

ً
فــي حاجــة إلــى إنعــاش وإلــى جــذب العمــالء خصوصــا

يبــدو فيــه أن العائــالت تهاجــر مــن الســيدان إلــى ســيارات الدفــع الرباعــي 
متعــددة االســتعماالت ..

ــو شــو لتفاجــئ ليــس فقــط  ــورك أوت ــا معــرض نيوي إســتغلت شــركة تويوت
عمالئهــا أو المختصييــن بــل كل عاشــق ومحــب للســيارات بطرحهــا الفئــة 

الجديــدة مــن ســيارتها كامــري هايبــرد 2018 ..
 
ً
  وهــي متربعــة علــى عــرش الســيارات األكثــر مبيعــا

ً
بعــد خمســة عشــر عامــا

 بــه مخاطــر تراكميــة 
ً
مــن فئتهــا بأمريــكا ، اتخــذ مهندســو تويوتــا مســلكا

محســوبة بينمــا يحافظــون علــى القيــم الرئيســية التــي جعلــت الكامــري 
علــى رأس المبيعــات فــي فئتهــا ، قــد يتســاءل بعــض المــدراء التنفيذيــون 

عــن ســبب التغييــر فــي ظــل ارتفــاع المبيعــات بالفعــل .
مســيري  رؤيــة  المخاطرحســب  تجنــب  أيــام  ولــت  فــي 2018  لكــن 

الشــركة.
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تويوتــا كامــري هايبــرد هــي النســخة الهجينــة مــن طــراز 
كامــري الصالــون الــذي تنتجــه شــركة تويوتــا للســيارات 
تــم تقديمهــا للمــرة األولــى فــي مايــو عــام 2006م بمعــرض 
حوالــي  بيــع  وتــم  للســيارات  الدولــي  الشــمالية  أمريــكا 
 أي 15% مــن إجمالــي مبيعــات طــراز 

ً
60000 وحــدة ســنويا

كامــري كمــا تــم إنتــاج نســخة للذكــرى الخمســين لتويوتــا 
بالواليــات المتحــدة وكان عددهــم 3000 وحــدة. 

وإليكــم بعــض مــن التغيــرات التــي شــهدتها كامــري هايبــرد 
: 2018

 المثــال األول هــو لــوح كامــري المعدنــي الجــريء الجديــد. 
ســيحكموا  المشــترين  لكــن  جــريء  أنــه  تويوتــا  تظــن 
بأنفســهم إلــى أي مــدى يمكنــك جعــل ســيارة ســيدان عائليــة 
مثيــرة ، تعتمــد تويوتــا كذلــك علــى محــرك V-6 بينمــا يلتــزم 
ــة ، هــذا  ــع أســطوانات خطي معظــم المنافســين بمحــرك بأرب
باإلضافــة إلــى أن تويوتــا خفضــت مــن مســتوى الســقف 
والمقاعــد بمقــدار بوصــة . اإلنتقــال إلــى قاعــدة عجــالت 

أطــول.

CAMRY HYPIRD كامري هايبرد

ــة  ــيارة عائلي ــي س ــة( وه ــاج بالياباني ــى الت ــري )تعن كام
ــا للســيارات  متوســطة الحجــم مــن إنتــاج شــركة تويوت
اليابانيــة بــدأت تويوتــا بإنتاجهــا منــذ عــام 1٩80 ولقد 
كانــت الواليــات المتحــدة فــي مقدمــة الــدول التــي تــم 
تســويق هــذه الســيارة فيهــا علــى مســتوى العالــم علــى 
ــري  ــإن كام  ف

ً
ــام 1٩٩7 وأيضــا ــذ ع ــدار 20 ســنة من م

ــن  ــدا وعــدد م ــي أســتراليا وكن  ف
ً
ــد جــدا ــم بيعهــا جي ت

ــي  ــرف ف ع
ُ
ــم ت ــري ل ــيارة الكام ــيويه ، س ــواق اآلس األس

ــي عــام 1٩٩6 لكنهــا كســبت شــعبية  الســعودية إال ف
كبيــرة ومازالــت كذلــك .

شــركة  أرادت  ولكــن  مختلفــة  أجيــال   7 للكامــري 
الســيارات  فــي غمــار  الكامــري  فئــة  إقحــام  تويوتــا 

هايبــرد. الكامــري  بإنتــاج  فقامــت  الهجينــة 

سيارة العدد
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TNGA تم تصميمها بمحرك -
 من موديالتها السابقه

ً
 إلى األرض و أكثر عرضا

ً
- أكثر إنخفاضا

- إضافــة بعــض مواصفــات الســالمه فــي جميــع الفئــات التــي لــم تتوفــر فــي 
الموديالت الســابقه

ــي  ــرة كأســاس ف ــاء متوف ــل النقطــة العمي - بعــض مواصفــات الســالمه مث
فئــات العليــا

- ناقل حركة جديد ذو 8 سرعات أوتوماتيكيه
- سقف بانورامي

 من 
ً
- تمكــن مهندســو تويوتــا بطريقــٍة مــا مــن جعــل الســيارة أصغر نســبيا

الداخــل ، مســاحة األقــدام الخلفيــة ومســاحة األكتــاف كالهمــا تفقــدان 
ــة  ــف بوص ــدار نص ــض بمق ــة تنخف ــرأس األمامي ــاحة ال ــة ومس 0.٩ بوص
 باإلتســاع واإلنفتــاح والتهويــة مــع 

ً
لكــن مازالــت الســيارة تعطــي شــعورا

رؤيــة خارجيــة ممتــازة بفضــل خطــوط الصناعــة المنخفضــة. محــرك 
ــدم  ــر محسوســة بمقــدار 0.3 ق ــي الكامــري يخســر مســاحة غي ــاز ف الغ
 فــي الخــزان 

ً
 مربعــا

ً
مربــع فــي مســاحة الخــزان، لكنــه يكتســب 2.0 قدمــا

الهجيــن ومقاعــد 40/60 قابلــة للطــي بفضــل نفــي البطاريــة إلــى أســفل 
المقعــد الخلفــي.

- لوحــة التحكــم الرئيســية والثانويــة بســيطة بشــكل ممتــع مــع وجــود 
األزرار والمقابــض فــي األماكــن التــي تتوقعهــا فيهــا وهــي مهمــة يتجاهلها 
ــة  ــي األنظم ــا محب ــم ي ــبة لك ــا بالنس ــيارات ، أم ــاع الس ــن صن ــر م الكثي
الصوتيــة هنــاك نظــام فاخــر بـــ 800 وات وتســع ســماعات )JBL( معــزز 
  )CD( مــن دوائــر خاصــة لتقديــم تجربــة موســيقية أقــرب لجــودة الـــ
تســاعد مكبــرات الصــوت الخاصــة المدمجــة فــي األعمــدة علــى تنقيــح 
وتمييــز كلمــات األغانــي عــن صــوت البــاص المنبثــق مــن مكبــر صــوت 

ــي. ــن الخلف ــي رف التخزي 10.1 بوصــة موضــوع ف
- إختالف واحد في واجهة المستخدم

 خدمــة كار بــالي وأندرويــد أوتــو غيــر  متاحــة ،اختلفــت تويوتــا مــع 
بروتوكــوالت  عــن  الكشــف  رفضهــم  بســبب  البرمجيــات  شــركتي 
ــذا  ــيرفر( له ــى الس ــة )عل ــم الخلفي ــة لبرمجياته ــان الكامل ــل واألم العم
قامــت بتطويــر تطبيقهــا الخــاص المســمى ســكاوت جــي بــي إس، يعمــل 
 إلــى جنــب مــع تطبيــق تويوتــا اآلخــر أنتيــون لضــم المالحة 

ً
التطبيــق جنبــا

مــع خدمــة تشــغيل موســيقى نموذجيــة، واألخبــار واألســعار  والتطبيقــات 
المعلوماتيــة  الترفيــه  الدنيــا مــن أنظمــة  إلــى المســتويات   األخــرى 

ــج( ــى نظــام مالحــة مدم ــا تحصــل عل ــات العلي )الفئ

ــلك  ــوث والس ــيارة بالبلوت ــال بالس ــك لإلتص ــاج هاتف ــاوئ: يحت - المس
ــس  ــك، لي ــة هاتف ــى شاش  عل

ً
ــاال ــكاوت فع ــق س ــون تطبي ــب أن يك ويج

هنــاك طريقــة ســهلة لنقــل عنــوان مــن هاتفــك إلــى ســكاونت وهــي 
ــك 25  ــم تكلف ــنوات ث ــالث س ــة ألول ث ــة مجاني ــة مدفوع ــك خدم كذل

 فــي الســنة. 
ً
دوالرا

المواصفات

سيارة العدد





20

Audi Q5  2018
2018 Q5 أودي

سيارة العدد



21



22

قامــت شــركة أودي بالحضــور خــالل فاعليــات معــرض باريــس الدولــي للســيارات خــالل األيــام الماضيــة و كشــفت بصــورة رســمية  
ــد مــن التحديثــات فــي التصميــم   بعــد أن حصلــت الســيارة علــى العدي

ً
ــدة  التــي أدهشــت الحاضريــن خاصــة عــن ســيارتها الجدي

 و قــد أعلنــت الشــركة المنتجــة بــأن هــذا الموديــل هــو بدايــة الجيــل 
ً
الخارجــي و الداخلــي منهــا و كذلــك بالمحــرك أيضــا

الثانــي منهــا.
و بالنظــر إلــى تاريــخ الســيارة فســنجد أنهــا ظهــرت ألول مــرة فــي عــام 2007 بإعتبارهــا واحــدة مــن الســيارات 

اإلختياريــة و فــي هــذا التوقيــت لــم تعلــن الشــركة المصنعــة عــن الميعــاد الرســمي لتحويــل الســيارة الى 
نســخة إنتاجيــة فــي األســواق ، و فــي عــام 200٩ بــدأت الســيارة بالتوافــر فــي األســواق 

ــواب و  ــر الفاخــرة ذات الخمســة أب بإعتبارهــا واحــدة مــن الســيارات الكــروس أوف
الموديــل الحالــي . هــو بدايــة الجيــل الثانــي منهــا.

2018

2017

سيارة العدد
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    Q5 2018  تصميم أودي
علــى  الســيارة  حصلــت  فقــد   

ً
ســابقا أوضحنــا  كمــا 

تحديثــات فــي التصميــم الخارجــي منهــا ، أولــى هــذه 
 
ً
التحديثــات جــاءت فــي الهيــكل الــذي أصبــح أخــف وزنــا

 و هــو مــا يســاعد 
ً
كذلــك أصبحــت الســيارة أكبــر حجمــا

الــركاب و  علــى زيــادة المســاحة الداخليــة للســائق و 
 لوضــع األغــراض فــي الصنــدوق الخلفــي ، الواجهــة 

ً
أيضــا

األماميــة منهــا تأتــي بشــبك ذو تصميــم سداســي الشــكل 
يحتــوي علــى قضبــان فضيــة المعــة و المصابيــح األماميــة 
طرفــي  إلــى  مســحوب  حــاد  مســتطيلي  تصميــم  ذات 
الســيارة بتقنيــة LED و فــي أســفل المصــد يوجــد فتحــات 
مصابيــح  يوجــد  ال  و  مســتطيلي  تصميــم  ذات  تهويــة 

ــاب. ضب

أمــا مــن الداخــل فقــد جــاءت الســيارة بمنتهــى 
فاخــر  بجلــد  مغطــاه  القيــادة  فعجلــة  الرقــي 
نجــد  كذلــك  اإلســتخدامات  متعــددة  هــي  و 
الكونســول الوســطي بتصميــم فاخــر و عليــه 
مجموعــة مــن األزرار باإلضافــة إلــى التصميــم 
ــاس  ــي الوســط بمق ــز لشاشــة المالحــة ف الممي
7 بوصــة و المقاعــد تأتــي بغطــاء جلــدي مميــز 
و هــي قابلــة للتحريــك و الطــي و لعــل أبــرز 
ــة  ــر خاصي ــو تواف ــيارة ه ــة الس ــز داخلي ــا يمي م
عــرض المعلومــات علــى الزجــاج األمامــي لعــدم 
ــات نظــره  ــى ثب ــاظ عل تشــتيت الســائق و الحف

بالطرقــات.

ســتأتي الســيارة الجديــدة بنســختين مــن المحــرك ، النســخة األولــى ســعة 2.0 لتــر تيربــو بعــدد 4 ســلندر 
ليعطــي قــوة 220 حصــان عنــد عــدد لفــات 4450 لفــة فــي الدقيقــة و عــزم الــدوران 258 رطــل 
قــدم عنــد عــدد لفــات 1500 لفــة فــي الدقيقــة ، بينمــا النســخة الثانيــة مــن المحــرك فهــي 
ســعة 3.0 لتــر بعــدد 6 ســلندر ليعطــي قــوة 272 حصــان عنــد عــدد لفــات 4780 لفــة فــي 

الدقيقــة و عــزم الــدوران 295 رطــل قــدم عنــد عــدد لفــات 2150 لفــة فــي الدقيقــة. 



24

سياحة

NEOM نيوم
- مشروع الحالمين -

ــتقبل  ــة المس ــروع مدين ــن مش ــلمان ع ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس ــي العه ــف ول كش
»نيــوم« ضمــن فعاليــات منتــدى »مبــادرة مســتقبل اإلســتثمار« المنعقــد بالريــاض فــي 
ــى  ــتمتد حت ــي س ــة الت ــة المدين ــغ قيم ــة 2030 وتبل ــة لرؤي ــات الطموح ــار التطلع إط

ــار دوالر. ــة 500 ملي ــدود المملك ــارج ح خ
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ــى  ــه عل ــد بأغلبيت ــاد يعتم ــن إقتص ــة م ــل المملك ــول نق ــور ح ــه يتمح  وأن
ً
ــا ــعودية خصوص ــي الس ــوم ف ــد ي  بع

ً
ــا ــور يوم ــة 2030 يتبل ــار رؤي ــات مس ب

ــى النفــط   عل
ً
ــا ــة نتيجــة اإلقتصــاد المعتمــد كلي ــاء عــن الدول ــة لتخفيــف األعب ــع المــوارد وتقليــص هــذا اإلعتمــاد باإلضاف ــى تنوي ــدات النفــط إل عائ

والتركيــز علــى توســيع ودعــم القطــاع الخــاص لخلــق فــرص عمــل للشــباب الســعودي، وفــي هــذا اإلطــار أخــرج ولــي العهــد مشــروع مدينــة نيــوم وهــي 
ــع. ــو مترمرب ــف كيل ــار دوالر وســتقام علــي مســاحة 26.500 أل ــي ســتبلغ قيمــة اإلســتثمارات بهــا 500 ملي ــة الت المدين
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ــل  ــي داخ ــى أراض ــمل عل ــة ويش ــرب المملك ــمال غ ــروع ش ــع المش يق
ــر  ــاورة للبح ــة مج ــي أن المنطق ــا يعن ــة مم ــة واألردني ــدود المصري الح
األحمــر وخليــج العقبــة وبالقــرب مــن ممــرات بحريــة تجاريــة معتمــدة 
ــن  ــذي ســيربط بي ــرح ال ــة لجســر الملــك ســلمان المقت وســتكون بواب

مصــر والســعودية.
التــي تقدمهــا المدينــة قربهــا مــن األســواق  الفريــدة  ومــن المزايــا 
لـــ%70  يمكــن  كمــا  الســويس(  )قنــاة  العالميــة  التجــارة  ومســارات 
ــى  ــد أقص ــاعات كح ــالل 8 س ــع خ ــول للموق ــم الوص ــكان العال ــن س م

حســب مــا أتــى فــي حفــل تقديــم المشــروع.
كمــا وتختلــف هــذه المنطقــة عــن الطبيعــة الصحراويــة ألغلــب أراضــي 
ــم  ــاوز 460 ك ــاحة تتج ــى مس ــد عل ــة تمت ــواطئ المدين ــة  فش المملك

مــن ســاحل البحــر األحمــر وتقابلهــا العديــد مــن الجــزر.

 علــى جبــال تطــل علــى خليــج العقبــة والبحــر 
ً
وتحتــوي أيضــا

الشــتاء. الثلــوج خــالل فصــل  األحمــر وتغطــي قممهــا 
ــى ٩ قطاعــات إســتثمارية متخصصــة  ــوم« عل ــة »ني وســتركز منطق
ومســتقبل  التنقــل  ومســتقبل  والميــاه  الطاقــة  مســتقبل  وهــي: 
التقنيــات الحيويــة ومســتقبل الغــذاء ومســتقبل العلــوم التقنيــة 
اإلعــالم  ومســتقبل  المتطــور  التصنيــع  ومســتقبل  والرقميــة 
المعيشــة  ومســتقبل  الترفيــه  ومســتقبل  اإلعالمــي  واإلنتــاج 
ــة  ــب وكال ــات حس ــي القطاع ــية لباق ــزة األساس ــل الركي ــذي يمث ال
ــذب  ــى ج ــوم« عل ــروع »ني ــمل مش ــة  وسيــعـ ــاء الســعوديـــ األنبــ
الحكوميــة. والشــراكات  واإلســتثمارات  الخاصــة  اإلســتثمارات 

المنطقة الجغرافية

سياحة
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"عناصر نجاح المشروع "

ــي  ــار تنظيم ــع إط ــة م ــة الخاص ــا التنظيمي ــة هيئته ــذه الوجه ــيكون له وس
 لتوفيــر القوانيــن اإلســتثمارية المثلــى ضمــن فئتهــا، 

ً
مصمــم خصيصــا

باإلضافــة إلــى دعــم ســبل العيــش لقاطنيهــا وتطويــر القطاعــات اإلقتصاديــة 
ــتهدفة.  المس

وتشــمل التقنيــات المســتقبلية لتطويــر منطقــة »نيــوم« مزايــا فريــدة 
يتمثــل بعضهــا فــي: األســاليب الحديثــة للزراعــة وإنتــاج الغــذاء والرعايــة 
 مــن القيــادة الذاتيــة وحتــى الطائــرات 

ً
الصحيــة وحلــول التنقــل الذكيــة بــدءا

ــه،  ــل رفاهيت ــن أج ــه م ــط ب ــان وتحي ــى اإلنس ــز عل ــي ترك ــادة الت ــة القي ذاتي
ــالهواء  ــمى »بـ ــا ُيس ــرعة أو م ــق الس ــت فائ ــة لإلنترن ــبكات المجاني والش
ــر  ــى المعايي ــت بأعل ــى اإلنترن ــي المســتمر عل ــم المجان الرقمــي« ، التعلي

ــة. ــة المتكامل ــة الرقمي ــات الحكومي ــة والخدم العالمي
ــة  ــن الدول ــة وقواني ــن أنظم ــتثناه م ــة مس ــة خاص ــروع منطق ــيكون المش س
اإلعتياديــة كالضرائــب والجمــارك وقوانيــن العمــل والقيــود القانونيــة 
األخــرى علــى األعمــال التجاريــة فيمــا عــدا األنظمــة الســيادية ممــا ســيتيح 
للمنطقــة القــدرة علــى تصنيــع منتجــات وتوفيــر خدمــات بأســعار منافســة 

 .
ً
عالميــا

ــال  ــة ق ــد للمدين ــذي اعتم ــم ال ــول االس ــد ح ــي العه ــن ول ــاح م ــي إيض ف
بــن ســلمان أن نيــوم )Neom( مشــتق مــن كلمــة )Neo( بمعنــى »جديــد« 

ــة. ــة العربي ــتقبل« باللغ ــة »مس ــن كلم ــرف م ــم أول ح ــرف المي وح

هــذا وتكلــم ولــي العهــد فــي 24 تشــرين األول/أكتوبــر عن دفعــه المملكة 
والمجتمــع الســعودي بإتجــاه اإلعتــدال والتحــرر مــن األفــكار المتشــددة، 
والتــي بحســب األميــر هــي إســتجابة لتطلعــات مجتمــع ســعودي يشــكل 

الشــباب فيــه العمــود الفقــري و70 بالمئــة مــن مكوناتــه.

وفــي مقابلــة مــع »رويتــرز«، أبــدى صنــدوق النقــد الدولــي دعمــه لخطــة 
 إن المشــروع ســيفيد 

ً
إنشــاء منطقــة تجاريــة وصناعيــة »نيــوم« قائــال

المنطقــة بأســرها.
وأفــاد بــأن خطــة إنشــاء نيــوم قــد تحفــز التجــارة وتتيــح لمنطقــة الشــرق 

األوســط اإلســتفادة مــن موقعهــا كجســر بيــن آســيا وأفريقيــا.
وأضــاف »إنهــا مؤشــر لعــودة تعــاون إقليمــي أكبــر نــرى قيمــه وضــرورة 

ــاون اإلقليمــي« للتع
وقــال األميــر محمــد بــن ســلمان »كل عناصــر نجــاح المشــروع موجــودة 
ــة الشــعب الســعودي  ــد وأهــم عنصــر هــو رغب ــم وجدي ــق شــيء عظي لخل
وإرادة الشــعب الســعودي، الشــعب لديــه الكثيــر مــن  المبــادئ والركائــز 
ألنــه عــاش فــي الصحــراء وهــي الدهــاء الــذي مكنــه مــن التأقلــم مــع العيــش 

فــي الصحــراء، والعزيمــة الجبــارة التــي تجعلــه يصــل إلــى مــا يريــد«
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ليــس هنالــك أفضــل مــن هــذا الموقــع البكــر بتضاريســه المتنوعــة فهنالــك 
الجبــال الشــاهقة علــى إرتفاعــات تصــل إلــى 2500 م وتطــل هــذه الجبــال 

 علــى البحــر األحمــر. 
ً
علــى خليــج العقبــة وأيضــا

ــواحل  ــم س ــن 465 ك ــر م ــى أكث ــد عل ــة تمت ــواطئ خالب ــوم بش ــز ني تتمي
كبيــرة ومختلفــة وبهــا العديــد مــن الجــزر، تلــك المناظــر تشــعرك بالرغبــة 

فــي اإلقامــة أكثــر وقــت ممكــن فــي مدينــة نيــوم.

مشــروع »نيــوم« وجهــة تســتقطب كل القطاعــات التجارية وقطــاع اإلبتكار 
والمعرفــة لحســن موقعهــا اإلســتراتيجي والتجــاري الــذي يجمــع العالــم فــي 

منطقــة » مدينــة نيوم«.
صّمــم مشــروع »نيــوم« ليصبــح منطقــة إقتصاديــة تخــدم هــذا البلــد وترجــع 
إليــه بالمنفعــة ، فلهــا قوانينهــا الضريبيــة الخاصــة بهــا التــي تم وضعهــا أمام 

الســكان والمســتثمرين علــى حــد ســواء.

نيوم في قلب العالم

مــا أن تشــرق الشــمس علــى »نيــوم«، حتــى نــرى إنعكاســها علــى مســاحات شاســعة مــن األلــواح الشمســية وشــبكات الطاقــة المتراميــة على مســاحات مدينة 
نيــوم والتــي تعمــل علــى تخزيــن الطاقــة لألجيــال القادمــة، ممــا يتيــح للمشــروع أن يتــم تزويــده بالطاقــة بأقــل التكاليــف، وســوف تبنــي مدينــة نيــوم بحيــث 
 مــن اإلزدحــام وســتبقى المبانــي محاِفظــة علــى رونقهــا، وســيعمل علمــاء »نيــوم« علــى تعبيــد طريــق اإلبتــكار 

ً
إن الجســور والمداخــل تكــون خاليــة تمامــا

نحــو مســتقبل إنتــاج الطاقــة، وإســتخدام وتخزيــن الميــاه، والغــاز، والنفــط، والطاقــة الشمســية، لجعلهــا مصــادر الطاقــة الجديــدة التــي لــم يغتنمها العالــم بعد.

الطاقة والمياه

سياحة
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 يربط الخطوط البرية والبحرية والجوية.
ً
سيكون مشروع »نيوم« مركزا

 وصداقة للبيئة، تتناسب بكل سالسة وأمان. 
ً
فسيحتضن داخل حدوده الجغرافية أنظمة مستدامة بالكامل للتنقل، هي األكثر تطورا

وتنتشــر خــارج أســوار »نيــوم« شــبكة مواصــالت ال مثيــل لهــا، يتّوجهــا الجســر المهيــب الــذي يربــط آســيا بأفريقيــا، والــذي ال تقــل أهميتــه اإلســتراتيجية 
عــن تصميمــه الالفــت.

 ســيقصد العالم 
ً
مــن هنــا ســيبدأ مســتقبل الرعايــة الصحيــة، وغــدا

ــي  ــالج الجين ــن الع ــادم م ــل الق ــن الجي  ع
ً
ــا ــوم« بحث ــره »ني بأس

وعلــم الجينــوم وأبحــاث الخاليــا الجذعيــة وتقنية النانــو الحيوية 
والهندســة الحيويــة واخــر ماتتوصــل إليــة الرعايــة الصحيــة.

 لإللهام واإلبداع.
ً
 ألبرز رواد الفكر واإلبداع حول العالم بكونه مصدرا

ً
سيصبح مشروع »نيوم« منبعا

 مــن العمــل، حيــث 
ً
ســوف يجتمــع فــي هــذه الوجهــة أصحــاب الكفــاءات والمهــارات، ســواء مــن ذوي اإلحترافيــة العاليــة أو الهــواة، مــن أجــل أن يكونــوا جــزءا

ســيتم الترحيــب بهــم ودعمهــم بالركائــز والبنــى التحتيــة المطلوبــة، مــن شــركات إنتــاج إلــى اإلســتوديوهات، لتوفيــر البيئــة الالزمــة لإلبــداع واإلنتــاج مــن 
 أنظــار العالــم 

ً
أجــل توفيــر وتوزيــع األفــالم والبرامــج التلفزيونيــة واألعمــال الموســيقية وألعــاب الفيديــو ومــواد اإلعــالم اإلجتماعــي، ســتخطف »نيــوم« غــدا

 ليــس فقــط للشــرق األوســط بــل للعالــم بأســره. 
ً
 رائــدا

ً
 إعالميــا

ً
لتصبــح مركــزا

التــي يقصدهــا  الوجهــة  »نيــوم«  مدينــة  ســيكون مشــروع  
ــون  ــة بالمالعــب والمســارح وقاعــات الفن ــع، فهــي مليئ الجمي
البصريــة، إلــى جانــب المطاعــم المميــزة والمشــهورة بســمعتها 
العالميــة، ناهيــك عــن تجربــة التســوق الفاخــرة التــي ســتتفوق 

ــة. ــم العالمي ــرى العواص ــى كب عل

 فــي المســتقبل، لإلرتقــاء بجــودة الحيــاة بكافــة جوانبهــا، فــي مجتمــع ينعــم بــأروع التصاميــم المعمارية والمســاحات 
ً
 ُيحتــذى بــه عالميــا

ً
ســتكون نيــوم مثــاال

الخضــراء الواســعة إضافــة إلــى توظيــف تقنيــات المســتقبل األمنيــة وتضمينهــا فــي البنيــة التحتيــة للمشــروع مــن أجــل التأكيــد علــى أمــن وســالمة ســاكنيه 
ومكتســباته، وتوفيــر فــرص إقتصاديــة كبــرى.

التنقل

التقنيات الحيوية

اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي

الترفيه

المعيشة في »نيوم«
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مدينــة الــورود ، مــن أحيائهــا وبســاتينها يفــوح شــذا العبيــر 
، جمــال طبيعتهــا الخالبــة وفاكهتهــا المميــزة ومناخهــا وقدمهــا 

التاريخــي مــا يميزهــا عــن باقــي البقــاع فــي جزيــرة العــرب ، 

لتســتمتع بأجمــل عطلــة قصيــرة أو لتجعــل مــن نهايــة أســبوعك 

عطلــة ال تنســى .

 تعــرف علــى فــن العمــارة الحجــازي القديــم الــذي يرســمه بقايــا 

ــي  ــذي يلــف حارت ســور الطائــف التاريخــي والحنيــن والدفــىء ال

فــوق وأســفل ولتســافر فــي الزمــن ال تنســى زيــارة متاحــف  عــكاظ 

والوطنــي وشــبرا. 

الطائف
عروس المصايف

سياحة



33

يمتــد تاريــخ الطائــف إلــى أكثــر مــن ألفــي عــام وأول مــن ســكنها هــم 
ــد  ــي أح ــد الح ــن عب ــى وج ب  إل

ً
ــبة ــا نس ــمى وج ــت تس ــق وكان العمالي

أبنــاء العماليــق، ثــم ســكنتها ثقيــف وعمروهــا وطوقوهــا بطائــف 
يحميهــا )ســور( ولذلــك ســميت بهــذا اإلســم ,وأكســبها موقعهــا 
ــا  ــة وجعله ــمعة عالمي ــي س ــر الجاهل ــي العص ــاري ف ــا الحض ومركزه
ــام  ــن والش ــة واليم ــرس والحبش ــروم والف ــالد ال ــن ب  بي

ً
ــا  تجاري

ً
ــزا مرك

، والطائــف مدينــة ال تشــبه إال نفســها لتميزهــا بتاريخهــا وآثارهــا 
وبطبيعتهــا وإعتــدال جوهــا طــوال العــام و بحاضرهــا المتشــبع بــكل 
الوســائل والتقنيــات ومــن أهــم كنــوز الطائــف األثريــة أنهــا تضــم 
ــا ،  ــوش وغيره ــدود ونق ــن س ــزة م ــالمية المتمي ــار اإلس ــن اآلث ــددا م ع
ــة   ، تعتبــر لوحــة معماري

ً
إذ يبلــغ مجمــوع الســدود نحــو ســبعون ســدا

رائعــة وعليهــا الكثيــر مــن النقــوش واآلثــار والتواريــخ الدينيــة وتشــكل 
جميعهــا مناظــر متناســقة مــع األوديــة والجبــال المصممــة فيهــا كمــا 
 بالطائــف وهــو مقلــع طميــة مــن 

ً
 ســياحيا

ً
 كبيــًر ومعلمــا

ً
أن هنــاك كنــزا

حفــر كشــب وهــو عبــارة عــن حفــرة كبيــرة بعمــق 300م وقطــر نحــو 
180 وهــي ظاهــرة طبيعيــة وجــدت بفعــل جــرم ســماوي كبيــر إرتطــم 
بــاألرض وأدى إلــى حــدوث خســف كلــي لموقــع النيــزك كمــا أدى إلــى 

إنفجــار البراكيــن مــن حــول الحفــرة بفعــل الضغــط الــذي حــدث مــن 
 ويزورهــا 

ً
جــراء اإلرتطــام ، والكثيــر مــن النــاس ال يعــرف عنهــا شــيئا

ــب   األجان
ً
ــن داخــل وخــارج المملكــة وخاصــة ــن الســياح م ــد م العدي

المهتميــن بالمشــاهد الطبيعيــة ، ومــن األماكــن المتميــزة فــي منطقــة 
الطائــف الســيل الكبيــر أو مــا كان يعــرف بقــرن المنــازل فهــي الزالــت 
ــا  ــاج كم ــات الحج ــا ميق ــة ألنه ــة والديني ــا التاريخي ــظ بمكانته تحتف
يوجــد بهــا ميقــات وادي محــرم ومــن أهــم مــا يميــز الطائــف موقعهــا 

ــة. ــز بالتوســط وقربهــا مــن مكــة المكرم ــذي يتمي وال
علــى إرتفــاع 1700 م فــوق ســطح البحــر تقــع مدينــة الطائــف غــرب 
لجبــال  الشــرقية  المنحــدرات  علــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــة الغــرب والجنــوب  ــا ناحي ــزداد اإلرتفــاع كلمــا إتجهن الســراوات وي
ليصــل إلــى 2500 م فــوق ســطح البحــر ، ويتميــز موقــع الطائــف 
بكونــه ملتقــى للطــرق الرئيســة القادمــة مــن الجنــوب والشــمال 
والشــرق والغــرب مــا أكســبها شــهرة عاليــة منــذ القــدم وأهميــة 
أنهــا  إلــى  إضافــة  المقــام  عاليــة  وســياحية  وعســكرية  إقتصاديــة 
ــتضافة  ــم إس ــث يت ــة حي ــمية للدول ــة الرس ــة الصيفي ــت العاصم أصبح

الرســمية . الوفــود والمؤتمــرات 
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ســوق  يشــكل  عــكاظ:   ســوق 
 
ً
ســياحيا  

ً
معلمــا اليــوم  عــكاظ 

العربيــة  المملكــة  فــي   
ً
فريــدا

 مــن 
ً
 مهمــا

ً
الســعودية، ورافــدا

يقــوم  إذ  الســياحة،  روافــد 
فــي ذات  اليــوم  الســوق 
يقــع  الــذي  المــكان 
عــكاظ  ســوق  فيــه 
التاريخــي، ويقصــده 
الكثيــر  اليــوم 
الســائحين  مــن 

لمشاهدة 
كمعلــم  الســوق 
تاريخــي ضــارب 
جــذور  فــي 
ــا زال  ــي م الماض
بعبــق  يحتفــظ 
التاريــخ وبريــق 
الحاضــر ويجــد 
الســوق  زائــر 
تجمــع  مفارقــة 
التقنيــات  بيــن 
التــي  الحديثــة 
فــي  توفيرهــا  تــم 
المهرجــان  مــكان 
المــكان  جغرافيــة  مــع 
التاريخيــة  وقيمتــه 
األصيلــة التــي تــم تحديدهــا 
المتاحــة  اآلثــار  دراســة  بعــد 
وتحديــد األوديــة والجبــال وفــق 
الوثائــق المدروســة بعنايــة لتحديــد 
موقــع الســوق بدقــة وبكفــاءة علميــة .

المعالم الرئيسية 

جبــل العرفــاء : يقــع علــى بعــد 35 كــم شــمال شــرقي الطائــف ، ويعــد مــن أكبــر مواقــع النقــوش الصخريــة حيــث يوجــد بــه 
كثيــر مــن الرســوم الصخريــة التــي تضــم الماعــز والغــزالن واألبقــار ورســوم حيوانيــة أخــرى تعــود إلــى مرحلــة مــا قبــل األلــف 

الثانــي ق. م ، ويوجــد بالموقــع نقــوش ثموديــة وكتابــات كوفيــة.

ســد ثلبــة: يوجــد هــذا الســد فــي وادي ضيــق علــى مســافة 7 كــم مــن الطائــف وقــد ُبِنــي مــن أحجــار مربعــة الشــكل ومهذبــة فــي 
ــن متوازيين. جداري

سياحة
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قريــة المعــدن: وتقــع جنــوب محافظــة الطائــف وقــد أشــتهرت 
بالصناعــات الحجريــة حيــث ُعِثــر فيها علــى كميات كبيــرة من 
األوانــي المتعــددة اإلســتخدام والمباخــر وأرحيــة مصنوعــة مــن 

ــر الصابوني. الحج

ســد الســملقي: يقــع هــذا الســد بأعلــى وادي لّيــة مــن ضواحــي 
مدينــة الطائــف علــى مســافة 35 كــم جنوبــي المدينــة وهــو ســد 
ــرة  ــي الفت ــاؤه ف ــم بن ــد ت ــن المرجــح أن يكــون ق ــم م ــري قدي أث
الســابقة لظهــور اإلســالم وعلــى بعــض صخــوره كتابــات كوفيــة 
مبكــرة وال تــزال معظــم جوانبــه قائمــة ويتميــز الســد بضخامتــه 
ــار وهــو  ــر وعرضــه 10 أمت ــي 200 مت ــه حوال ــغ طول حيــث يبل
.
ً
يــدل علــى فــن العمــارة والتشــييد لــدى القبائــل العربيــة قديمــا

ســد سيســد: يقــع جنــوب شــرقي الطائــف في منطقــة محفوظة 
 بنــاؤه مختلــف عــن غيــره مــن الســدود فهــو مشــيد مــن 

ً
طبيعيــا

حجــارة مســتطيلة الشــكل وكبيــرة الحجــم بنيــت فــي مداميــك 
ــذا   وله

ً
ــا  وعريض

ً
ــا  ومنتظم

ً
ــا  متين

ً
ــدارا ــكل ج ــث يش ــة حي أفقي

ــي عهــد الخليفــة  ــَي عــام 678م ف ــه ُبِن ــرة ألن الســد شــهرة كبي
األمــوي معاويــة بــن أبــي ســفيان ويوجــد بــه نقــش تأســيس مؤرخ 

لســنة 58 هـــ/677م.

بركــة الخرابــة: إحــدى البــرك الواقعــة بالقــرب مــن درب 
زبيــدة الشــهير وتقــع علــى بعــد ٩5 كــم شــمال شــرقي الطائــف 
ــة واألخــرى مســتطيلة  وتشــتمل علــى بركتيــن إحداهمــا دائري

وقنــاة لنقــل الميــاه إليهمــا.

ســد اللصــب: يقــع شــرقي الطريــق الســريع بــواٍد عرضــه 
د فــوق  ــيِّ

ُ
حوالــي 100 م وهــو عبــارة عــن جــدار متيــن البنــاء ش

ــار  ــة أمت ــرض خمس ــة بع ــاة ضيق ــط قن ــي وس ــري ف ــروز صخ ب
ــازل المهجــورة كمــا  ــا بعــض المن ُعِثــر علــى بعــض كســر الفخــار التــي تعــود إلــى العصر اإلســالمي ، ويوجــد بجانــب الســد بقاي

باإلضافــة إلــى هــذه الســدود يوجــد عــدد آخــر مــن الســدود األثرية 
.
ً
متنوعــة فــي أحجامهــا ويصــل عددهــا إلــى أربعــة وثالثيــن ســدا

رجــة مــن 
َّ

بركــة العقيــق: وهــي بركــة كبيــرة مربعــة الشــكل مد
جميــع جوانبهــا والبركــة جــزء مــن معالــم أثريــة لمحطــة رئيســية 
ــمال  ــم ش ــافة 45 ك ــى مس ــة عل ــع المحط ــدة وتق ــى درب زبي عل
شــرق موقــع الضريبــة فــي وادي العقيــق والموقــع عبــارة عــن 
منحــدر بســيط غــرب وادي العقيــق وتقــوم المبانــي والمنشــآت 
جميعهــا فــوق المنحــدر الغربــي حيــث تتمتــع بالحمايــة مــن 
الســيول وأمــا الجانــب الشــرقي للــوادي فتوجــد بــه البــرك 
 
ً
والقنــوات وبعــض المنشــآت ويبــدو درب زبيــدة واضحــا

فــي هــذا الموقــع.

وذلــك باإلضافــة إلــى إعتــدال المنــاخ وتميــز المناطــق 
ــي محافظــة الطائــف وإرتفاعهــا عــن ســطح  ــة ف الجبلي
البحــر حيــث يصــل إرتفاعاتهــا الــى أكثــر مــن 2627 
 فــي منطقــة الهــدا والشــفا بزيــادة كبيــرة 

ً
م خاصــة

ــر إنخفــاض  ــذى يوف عــن المناطــق المحيطــة ، األمــر ال
ــف  ــل الصي ــالل فص ــرارة خ ــات الح ــي درج ــوظ ف ملح
باإلضافــة إلــى الطبيعــة البكــر بالمنطقــة التــي يمكــن ان 
توفــر العديــد مــن عوامــل الجــذب الســياحي بالمنطقــة. 
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موريشيوس
وصفها مارك توين ذات مرة بأنها بنيت قبل الجنة

وأن الجنة أخذت هيئتها منها

كان البحارة العرب أول من إكتشــف جزيرة موريشــيوس وأطلقوا 

عليهــا دنياروبــا )دنيــا العروبــة(  ثــم جــاء بعدهــم البرتغاليــون فــي 

القــرن الســادس عشــر الميــالدي وظلــت الجزيــرة مهجــورة حتــى 

ــا إســم  ــوا عليه ــام 15٩8 وأطلق ــا ع ــّون ملكيته ــى الهولندي ع
ّ
إد

 باألميــر موريــس أميــر ناســاو. 
ً
نــا موريشــيوس تيمُّ

تشــكلت جــزر مريشــيوس فــوق أرخبيــل بحــري هائــل يــكاد 

تكــون  األرخبيــل  هــذا  الهنــدي  المحيــط  فــي  األكبــر  يكــون 

التــي  البحــر  البركانيــة تحــت  الثــورات  بســبب سلســلة مــن 

حدثــت أثنــاء انــزالق الصفيحــة األفريقيــة فــوق نقطــة ريونيــون 

ــب علــى هــذا النشــاط البركانــي نشــوء هضبــة 
َّ
الســاخنة .كمــا ترت

فــي وســط الجزيــرة تتمّيــز بمناخهــا الغائــم، ويصــل إرتفاعهــا إلــى 

نحــو 671م فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتمتــاز هــذه المنطقــة 

ــر  بغــزارة األمطارحيــث يســتمر فصــل الصيــف مــن شــهر نوفمب

الزرقــاء  الياقوتيــة  مياههــا  مــن  جــاءت شــهرة  موريشــيوس 

وشــواطئها البيضــاء المســحوقة والمنتجعــات الفاخــرة التــي 

 فــي الصــف األمامــي علــى بعــض أجمــل المناظــر 
ً
ــر مقعــدا توف

ــدي. ــط الهن ــي المحي ف

تتمتــع موريشــيوس بإقتصــاد كبيــر وتــراث ثقافــى غنــي ويمتــاز 

 
ً
ســكان الجزيــرة بطيبــة القلــب والتســامح فهــم يعيشــون جنبــا

إلــى جنــب دون منازعــات دينيــة أو عرقيــة فهــم إختــاروا أن 

يعيشــوا بمنــأى عــن الخالفــات و المشــاكل لذلــك تشــعرك 

الجزيــرة حيــن دخولهــا أنهــا نقيــة صافيــة ال يكــدر صفوهــا 

شــيء ، كل هــذا جعلهــا واحــدة مــن األماكــن التــي تجــذب 

 .
ً
الســائحين ســنويا

سياحة
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حتــى أبريــل، وتصــل درجــة الحــرارة نحــو 26°م فــي المتوســط 

ــر،  ــى أكتوب ــتمر حت ــو، ويس ــي يوني ــدأ ف ــتاء فيب ــل الش ــا فص أم

وتنخفــض فيــه درجــة الحــرارة لتصــل فــي المتوســط إلــى نحــو 

ــام . ــا جعــل منهــا وجهــه ســياحية طــوال الع 22°م وهــو م

أنهــا جمهوريــة  علــى  تعــرف موريشــيوس  األيــام  هــذه  فــي 

ديموقراطيــة مبنيــة علــى نمــوذج ويستمينســتير والــذي يضمن 

الفصــل بيــن كل مــن القــوى التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 

ــاب  ــم إنتخ ــث يت ــي حي ــتقرار سياس ــرة اآلن بإس ــع الجزي تتمت

ــة الوطنيــة كل 5 أعــوام وفــي حيــن وجــود   للجمعي
ً
62 عضــوا

رئيــس للدولــة فرئيــس الــوزراء هــو مــن يحمــل القــوى التنفيذيــة 

ــة. ــادة الحكوم ــى قي ــة إل باإلضاف

وبلــغ   ،
ً
كيلومتــرا  2,500 موريشــويس  جــزر  مســاحة  تبلــغ 

 إلحصــاء 
ً
عــدد الســكان حوالــي 1,078,000 نســمة وفقــا

ــس  ــورت لوي ــاء ب ــي مين ــيوس ه ــة موريش ــام 1٩88. وعاصم ع

ــن الجــزر  ــا م ه
ّ
ــا، كمــا أن ــي أسســت فيه ــئ الت ــو أول الموان وه

أعلــى   
ّ
أن  حيــث 

ً
أراضيهــا كثيــرا ترتفــع  التــي ال  البركانيــة 

ــة  ــى قراب ــه إل ــذي يصــل إرتفاع ــل األســود وال ــو الجب ــا ه جباله

، أّمــا مناخهــا فهــو اســتوائي دافــيء وقليــل 
ً
 تقريبــا

ً
)827( متــرا

. 
ً
ــا ــدل صيف ــتاًء ومعت ــار ش األمط

متنوعــة  وأديــان  وثقافــات  جنســيات  مــن  نــاس  يســكنها 

ومختلفــة، ففيهــا مــن يعتنقــون الديانة اإلســالمية والمســيحية و 

الهندوســية أّمــا عــن الجنســيات ففيهــا الصينييــن والكريولييــن 

فــي كل  للمعابــد   
ً
الجوامــع والكنائــس إضافــة لذلــك نجــد 

اإلنجليزيــة  اللغتيــن  ســكانها  ويتحــدث  منتشــرة  النواحــي 

ــات  ــن اللغ ــة م ــود مجموع ــى وج  إل
ً
ــة ــة إضاف ــّية بطالق والفرنس

الشــرقية المختلفــة . 
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 للخبــراء هــو عبــارة  عــن بــركان 
ً
 باســم بــركان المــر ووفقــا

ً
معــروف أيضــا

 فــى أي وقــت خــالل األلــف ســنة 
ً
خامــد ولكــن يمكــن أن يصبــح نشــطا

القادمــة ، ويقــع فــى وســط الجزيــرة وهــو واحــد مــن مناطــق الجــذب اآلكثــر 
ــة  ــق المحيط ــة المناط ــاهدة كاف ــن مش ــح للزائري ــرة ويتي ــى الجزي ــاال ف جم
 لخطــورة المــكان ، إضافــة إلــى أنــك 

ً
بالبــركان ولكــن مــن بعيــد نظــرا

ســتتمكن مــن الحصــول علــى مشــاهده ممتعــة لفوهــة البــركان مــن الجبــال 
ــة  ــى أســفل فوه ــاب ال ــزوار فرصــة للذه ــدى ال ــا ول والمناطــق المحيطــة به
ــة  ــة جميل ــة نباتي ــركان حديق ــن الب ــرب م ــع بالق ــاء ، وتق ــن الم ــركان م الب
ــى  ــة  ممكــن أن تراهــا ف ــوان الجذاب ــات ذات األل ــن النبات ــد م ــوي العدي تحت

ــودة . ــق الع طري

ــات  ــن الحيوان ــف م ــوع مختل ــن 150 ن ــر م ــه أكث ــذا لدي ــمك ه ــوض الس ح
المائيــة المتباينــة األلــوان والخالبــة المظهــر فمن المســتحيل أن تغــادر جزيرة 
موريشــيوس قبــل رؤيــة هــذا الحــوض و اإلســتمتاع بمنظــر األســماك الملونــة 

بالعديــد مــن األلــوان الســاحرة وهــي تعــوم فــى المــاء .

حوض سمك موريشوس:

شاطئ أوكس سيرفس: 

أقــوى مــا يتعــزز بــه النشــاط الســياحي فــي تلــك الجــزر أنــه نشــاط رئيســي إلقتصــاد البلــد ويترتــب علــى ذلــك شــعورك كســائح هنــاك بأنــك مهــم لهــم 
لدرجــة تشــعرك أنــك تعامــل كالملــوك بالفعــل .

فيهــا الكثيــر مــن المنتجعــات التــي تتميــز بغــرف مصممــة بعالميــة وخيــارات الرياضــات المائيــة الكثيــرة بســبب وفــرة حمامــات الســباحة المتعــددة 
اإلســتخدامات واســعة اإلنتشــار والمطاعــم ذات المســتوى العالمــي ، مــدة إقامتــك هنــاك ســوف تعيــش لفتــرة طويلــة فــي ذاكرتــك  وســوف تحلــم بالعــودة 
 إلــى المســتويات العليــا مــن الراحــة والرفاهيــة ولكــن أيضــا بفضــل كفــاءة  المنتجعــات والــدفء والشــعور الــذي ال لبــس فيــه 

ً
هنــاك ويرجــع ذلــك جزئيــا

مــن أن تعامــل مثــل الملــوك هنــاك .
ومن أشهر المعالم السياحية بها : 

سياحة
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سوق الحرف اليدوية: 
ــيوس  ــرة موريش ــن جزي ــل م ــد الرحي ــن موع ــا يحي  وعندم

ً
ــرا أخي

ســتفكر فــى شــراء بعض الهدايــا التذكاريــة لتهديها إلــى من تحب 
مــن أســرتك وأصدقائــك لــذا يجــب عليــك التوجــة لزيــارة ســوق 
الحــرف اليدويــة فــى موريشــيوس فهنــاك الكثيــر مــن المجوهرات 
 الكثيــر 

ً
 و تجــد أيضــا

ً
والمالبــس والزينــة و كلهــا مصنوعــة يدويــا

ــي تجمــع مــن  ــزران الت ــة والمرجــان والخي مــن األصــداف البحري
 يوفــرون لــك 

ً
علــى الجزيــرة ، والبائعيــن فــي الســوق لطفــاء حقــا

كل ماتحتاجــه مــن هدايــا.

شــهد هــذا المســجد األبيــض اللــون على عظمــة الهندســة المعمارية 
 من أجمــل المســاجد التي ممكن 

ً
فــى التاريــخ القديــم ويعتبــر واحــدا

أن تراهــا ويأتــى إليــه الــزوار مــن جميــع انحــاء العالم للصــالة فيه.

عبــارة عــن منتــزة طبيعــي لعــدد متنــوع مــن الحيوانــات 
المفترســة وغيرهــا مــن الحيونــات البريــة األخــرى ، فــإن 
كنــت تحــب رؤيــة الحيوانــات علــى طبيعتهــا فــال تفــوت 
 
ً
عليــك فرصــة الذهــاب إلــى هــذه الحديقــة لتقضــى يومــا

 فــى التعــرف علــى ســلوكيات الحيوانــات اليوميــة 
ً
ممتعــا

وطبيعتهــا ويهتــم المســؤولين عــن المنتــزة برعايــة 
الحيوانــات بشــكل جيــد ليعيشــوا فــى ســعادة ويجــذب 

.
ً
المنتــزة عــدد البــأس بــه مــن الــزوار يوميــا

موريشيوس
يكمــن ســر وحدتهــا فــي تنــوع 
ــر  ــذا س ــا وه ــالف ثقافاته واخت

قوتهـا مسجد جمعه: 

المنتزة الطبيعي كسال: 
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صحة

أقوى ١٠ عادات غذائية وصحية
من هدي النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم(

قــام النبــي محمــد – عليــه الصــالة والســالم - بنشــر تعاليــم اإلســالم والتــي 
لــم تقتصــر علــى الشــعائر الدينيــة فحســب بــل شــملت كل جوانب 

. 
ً
الحيــاة أيضــا

ففــي صحــراء العــرب القاحلــة قام النبــي الكريم بنشــر التعاليم التي 
 قيم 

ً
 لحياة األفــراد والمجتمعــات وواضعــا

ً
جــاء بهــا اإلســالم منظمــا

للتعايــش الســليم واألمــن حيــث عمــل عليــه الصــالة والســالم على 
تعليــم أصحابــه وأتباعــه العــادات الصحيــة والغذائيــة ، فرغــم توافــد 
الغنائــم والقوافــل الســيارة إليــه ، لم يعــش النبي حياة التــرف بل كان 
 علــي وضع األســس الصحيــة والغذائية التــي يريد أن يتبعها 

ً
حريصــا

أصحابــه وكل مهتــٍد بهديــه. التــي ســنعرض لكــم أهم عشــرة منها :

1-إعتــدال الجســم عنــد تنــاول الطعام: شــدد النبــي الكريم 
 
ً
 فيهــا منعا

ً
علــي تنــاول الطعــام فــي وضعيــة يكون الجســم معتــدال

إلرهــاق المعــدة أثنــاء عمليــة هضــم الطعــام وهــو مــا أثبتــه الطــب 
ــب مشــاكل عســر الهضــم  ــه لتجن ــاء علي ــث وأكــد األطب الحدي

ووقايــة المعــدة مــن القرحــات واآلالم .

2-التقليــل مــن تنــاول الطعــام: حــث النبــي الكريــم  أصحابــه 
ــي  ــن الت ــة البط  حص

ً
ــددا ــام مح ــم بالطع ــئ بطونه ــدم مل ــى ع عل

أقرهــا بقولــه  ) ثلــث لطعامــك وثلــث لشــرابك وثلــث لنفســك( 
وتلــك الدقــة فــي تحديــد حجــم الوجبــات تجدهــا أول مــا ينصــح 
بــه أطبــاء عصرنــا الحديــث لتجنــب المشــاكل الصحيــة وإيجــاد 
تــوزن مــن ذهــب، معلقــة فــي أغلــب  التــي  تلــك الكلمــات 
المستشــفيات فــي بلــد مثــل ألمانيــا بمثــل التقــدم الــذي هــم بــه 

. 
ً
 مســتغربا

ً
ليــس أمــرا

3-األكل بتمهــل وبــطء: روي عــن النبــي الكريــم أنــه كان 
 لــألكل ببــطء حتــى تأخــذ المعــدة وقتهــا فــي عمليــة 

ً
 قويــا

ً
داعمــا

 أثنــاء تناولــه يســاعد المعــدة فــي 
ً
الهضــم ، فمضــغ الطعــام جيــدا

عمليــة الهضــم وال يتتطلــب طاقــة كبيــرة إلتمــام عمليــة الهضــم ، 
 أن الجســم يحتــاج إلــى 20 دقيقــة ليخبــر المــخ 

ً
ومــا أثبــت حديثــا

أنــه مكتفــي بالطعــام .
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4-النــوم والصــالة : أوصــي النبــي محمــد الكريــم بالنــوم 
 علــى ضــرورة 

ً
الكافــي حتــى يأخــذ الجســم راحتــه كاملــة منوهــا

 وهــو مــا يؤكــد عليــه الطــب 
ً
النــوم فــي الليــل واإلســتيقاظ باكــرا

ــد  ــات ض ــراز هرمون ــان بإف ــم اإلنس ــوم جس ــث يق ــث حي الحدي
ــة  ــى لتجنــب الجســم اإلصاب ــل األول ــي ســاعات اللي األكســدة ف
بــكل أنــواع الســرطانات والغــدد المســؤولة عــن إفــراز تلــك 
الهرمونــات موصولــة بشــبكية العيــن وشــرط عمــل تلــك الغــدد 
 
ً
 مــن فوائــد النــوم مبكــرا

ً
هــو أال يصــل أي نــور للعيــن وأيضــا

ــمنة ( . ــكري والس ــل ) الس ــراض مث ــن األم ــر م ــن كثي ــة م الوقاي
 حيــث أن الصــالة كونها شــعيرة روحانيــة ال تخلو 

ً
والصــاله أيضــا

مــن اإلســتفادة الجســدية فكــم قــال النبــي عليــه الصــالة والســالم 
 عنــد رفــع اليديــن فــي بداية 

ً
 هنالــك عــالج فــي الصــالة فمثــال

ً
حقــا

الصــالة مــع رفــع الكتفيــن يتدفــق الــدم إلــى جــذع الجســم ومــع 
تكــرار حــركات الجســم فــي الصــالة يتدفــق الــدم بإنســيابية إلــى 
عضلــة القلــب التــي تقــوم بإعــادة توزيــع الدم علــى كافــة األجهزة 
 مــن أي توتــر يشــوب 

ً
 النشــاط ومحــدا

ً
واألنســجة  للجســد باعثــا

التفكير.

ــى  ــم عل ــي الكري ــّوه النب ــث ن ــام: حي ــص الطع ــع حص 5-توزي
ــه ضــرورة  ــث روي عن ــدة حي ــام الزائ ــع حصــص الطع ضــرورة توزي
إطعــام الجــار وأال يــأكل المؤمــن المقتــدر وبيــت جــاره ال طعــام فيــه 
حتــى يقــوم بمنحــه مــن طعامــه  وذلــك مبــدأ اإلعتــدال الــذي رســخه 

النبــي الكريــم .

6- الصيــام: قــال النبــي عليــه الصــالة والســالم أن الصيــام مقــوم 
 عبــر عديــد مــن الدراســات حيــث 

ً
للجســم  وهــو مــا أثبــت حديثــا

أن الجســم أثنــاء الصيــام يقــوم بالتخلــص مــن الســموم المتراكمه 
ــة  ــة عالي ــى إنجــاز وظائفــه بكفــاءة ودق ــد عل ــه ويســاعد الكب في
ويعــزز أيضــا مــن كفــاءة الدمــاغ وضبــط إفــرازات الغــدد وضبــط 
 يســاعد فــي إنقــاص 

ً
مســتوى األنســولين فــي الجســم وطبعــا

الــوزن.

7- المشــاركة فــي تنــاول الطعــام: حيــث شــدد النبــي الكريم 
علــى ضــرورة مشــاركة الطعــام وأال يــأكل الفــرد وحــده لغيرعــذر 
وهــو مــا لــه مــن أثــر عظيــم فــي تعميــق وزيــادة متانــة العالقــات 
ــارب  ــاء أو األق ــن األصدق ــدة أو بي ــرة الواح ــن األس ــانية بي اإلنس
 علــي أي 

ً
أو حتــى زمــالء العمــل الواحــد وأثــر ذلــك ليــس خفيــا

منــا إن قمنــا بإمعــان النظــر إليــه ، وفــي غضــون الســنوات الـــ20 
ــه  ــة ل ــي جماع ــام ف ــاول الطع ــات أن تن ــت الدراس ــة أثبت الماضي
عظيــم األثــر علــى صحــة اإلنســان النفســية والجســدية ويحــد من 
تنــاول الطعــام بنهــم ويســاعد علــى فقــدان وزن الجســم الزائــد 
ويحــد مــن أفــكار الجســم المقلقــة الناتجــة عــن تنــاول الكثيــر 

مــن الطعــام .

8- صحــة األســنان: كان النبــي الكريــم شــديد الحــرص علــى 
 » لــوال أخــاف أن أشــق علــي 

ً
ــه قائــال  ب

ً
إســتخدام الســواك موصيــا

أمتــي ألمرتهــم بالســواك عنــد كل صــالة  »وهــو مــن شــدة حرصــه 
ــة  ــات حديث ــي دراس ــك وف ــة ذل ــة بأهمي ــر لمعرف ــك األم ــى ذل عل
أكــدت علــى أن كثيــر مــن أمــراض القلــب تعــود إلــى عــدم نظافــة 

األســنان.

٩- شــرب المــاء ببــطء:  قــال تعالــى » وجعلنــا مــن المــاء كل 
شــئ حــي » فالمــاء أصــل الحيــاة ويتكــون الجســم مــن أكثــر مــن 
70% مــن المــاء فشــرب المــاء بكثــرة يســاعد علــى زيــادة نشــاط 
الجســم والحــد مــن معظــم المخاطــر التــي تهــدد صحــة اإلنســان 
. وأوصــى النبــي بشــرب المــاء ببــطء حيــث روي عنــه أال نشــرب 
 
ً
المــاء مثــل الجمــال وأخــذه علي رشــفات صغيــرة وما أثبــت حديثا
اليــوم أن شــرب المــاء بســرعة فــي وقــت قصيــر ال يســاعد الجســم 
علــى إمتصــاص الســوائل ويســبب الدوخــة ويتســبب بعــدم ضبــط 

كهربــاء المــخ.

 مستحب في كل حال، وُسنَّة مؤكدة
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نصائح السالمة

نصائح تســاعدك على 
جعــل قيادتك آمنة

ــة  ــة العالي ــدرات الجبلي ــد المنح ــى أح ــيارة عل ــادة الس ــد قي عن
 نالحــظ أن الســيارة تقــوم بالتســارع لوحدهــا ويعــود ســبب 

ً
مثــال

ذلــك إلــى الجاذبيــة ، وكمــا هــو معتــاد يقــوم أغلــب الســائقين 
ــل  ولكــن  ــى الفرام ــق الضغــط عل بتخفيــف الســرعة عــن طري
عنــد الضغــط المتكــرر علــى الفرامــل ســيؤدي إلــى إرتفــاع 
حرارتهــا  ممــا ســيخلق لــك مشــكلة وهــي أن إرتفــاع الحــرارة 
فــي الفرامــل يــؤدي إلــى ضعفهــا وعدم إســتجابتها أو قد يســبب 
فــي فشــلها تمامــا وهــو مــا قــد يســبب مجموعــة مــن الحــوادث 
ــاك  ــة وهن ــذه المناطــق الجبلي ــي ه ــب ف ــي الغال ــا ف ــي نجده الت
المتمرســون  الســائقون  يســتعملها  التــي  األســاليب  بعــض 
لتخفيــف ســرعة الســيارة دون الضغــط علــى الفرامــل بشــكل 

كبيــر ومتكــرر فــي مثــل هــذه المواقــف وهــي:
إســتخدام الجيربوكــس لتقليــل الســرعة عــن طريــق إســتخدام 
تقــوم  والثالثــة وهنــا  الثانيــة  الســرعة  مثــل  أثقــل  ســرعات 
بتخفيــف الضغــط علــى الفرامــل بحيــث اليحتــاج قــوة كبيــرة 
إليقــاف الســيارة   أمــا فيمــا يخــص الجيربوكــس األوتوماتيــك 
ــة التحكــم اليــدوي إذا كانــت  ــى وضعي ــه إل ــا يمكنــك نقل فهن

.
ً
متوفــرة فــي ســيارتك وهــي + و – والتحكــم فــي الســرعة يدويــا

 أمــا فيمــا يخــص الســيارات التــي تتوفــر علــى جيربوكــس 
 )D( ــادة الســيارة يجــب المشــي بـــ ــد قي أتوماتيــك عــادي  فعن
 بإختيــار الســرعة 

ً
فعنــد المشــي يقــوم الجيربوكــس تلقائيــا

ترتفــع  الســيارة  فســرعة  المنحــدر  فــي  أننــا  وبمــا  األعلــى 
   ومــن الضــروري الضغــط علــى الفرامــل وهنــا ليــس 

ً
تدريجيــا

لنــا حــل آخــر غيــره ، وهنــا قامــت بعــض الشــركات بوضــع زر 
يرمــز لــه بـــ  ) HOLD ( وظيفــة هــذا الــزر هــو أنــه عندمــا تقــود 
 تســير بالســرعة الثالثــة فســيبقى علــى نفــس 

ً
الســيارة مثــال

ــع ظهــور  ــى  م ــار الســرعة األعل ــن يتعداهــا  أو يخت الســرعة ول
رمــز فــي طابلــو الســيارة مكتــوب عليــه )HOLD ( وعندمــا 
تريــد إلغــاؤه وزيــادة ســرعة الســيارة تضغــط عليــه مــرة أخــرى 

ــيارة. ــة الس ــن شاش ــز م ــي الرم ويختف
وللتنبيــه يوجــد زر آخــر فــي بعــض الســيارات األخــرى لــه 
وظيفــة مغايــرة ويعمــل مــع الفرامــل لهــذا يجــب تجنــب الخلــط 

ــا. بينهم

نصائح لتجنب إرتفاع حرارة الفرامل على الطريق 



45

ــن  ــزاز مقــود الســيارة م ــج عــن إهت ــي تنت تعــد المشــاكل الت
المشــاكل الشــائعة , حيــث يعانــي منــه غالبيــة أصحــاب 
الســيارات لهــذا اليــوم سنشــرح أهــم األســباب التــي تجعــل 

ــائق : ــاك للس ــبب اإلرتب ــا يس ــز مم ــيارة يهت ــود الس مق
- إذا كنــت تســير بســرعة تقــدر مابيــن 70 و 100 كــم فــي 
ــد هــذه الســرعة  ــزاز الســيارة فقــط عن الســاعة وتشــعر بإهت
العجــالت  فــي  المشــكلة  أن  يعنــي  فهــذا  دائــم  بشــكل 

ــط. ــارات فق ــوازن اإلط ــط ت ــب ضب ــة تتطل األمامي
ــزاز يحــدث فــي ســرعة 120 كــم فمــا فــوق  - إذا كان اإلهت
وتشــعر بإهتــزاز المقــود والكراســي أيضــا فهنــا تكــون 

المشــكلة فــي العجــالت الخلفيــة.
ــى  - إذا حــدث اإلهتــزاز فــي الســرعات الصغيــرة مــن 20 إل
50 كــم فــي الســاعة فالمشــكلة هنــا قــد تكــون إمــا فــي 
ــى  ــاج إل ــة وتحت ــر المعتدل ــوط غي ــالت أو الجن ــدى العج إح

صيانتهــا أو إســتبدالها.
- إذا حــدث اإلهتــزاز أثنــاء الضغــط علــى الفرامــل فقــد تكون 
المشــكلة فــي الديســك أو التيــل عندهــا عليــك القيــام 

ــي الســيارة. ــل ف بفحــص نظــام الفرام

ــي  ــيارات ف ــي الس ــرت ف ــي ظه ــورة الت ــة المتط ــن األنظم ــٌر م كثي
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي كانــت تحــرص علــى حمايــة 
الســائق وركابــه فــي حــال وقــوع حــادث ســير ويعتبــر األبــرز فــي 
ــيارتك  ــي س ــر ف ــون متوف ــن أن يك ــد م ــذي ال ب ــة وال ــذه األنظم ه
فهــو مرتبــط مباشــرة بالفرامــل  كثيــر مــن النــاس يعتقــدون أن الـــ 
) ABS (  ال يعمــل إال إذا كانــت الطرقــات مبللــة لكــن هــذا األمــر 

ــة. ــي األماكــن الجاف ــى ف خاطــئ ألن النظــام هــذا ينفــع حت
إن الـــ ) ABS ( يقــوم بإفــالت الفرامــل نعــم ال تتفاجــىء  فمــع نظــام 
ــم  ــات ومــن ث ــع اإلنــزالق ســوف تغلــق الفحمــات علــى الهوب مان
ــرات   ــة آلالف الم ــذه العملي ــرار ه ــع تك ــرة م ــرعة كبي ــت بس تفل
 أو 

ً
ــا ــيارة يمين ــه الس ــن توجي ــن م ــوف تتمك ــة س ــذه الحال ــي ه ف

ــر محبــب أو مفاجــئ. ــف غي  فتبتعــد عــن أي موق
ً
يســارا

ــه حســاس ســرعة  ــل ولدي ــة الفرامـ ــع منظومـ يعمــل الـــ ) ABS ( م
ــة  ــرعة المركب ــالت وس ــة العج ــيارة لمراقب ــي الس ــار ف ــي كل إط ف
ــب أن  ــة يج ــات األربع ــذه الحساس ــن ه ــاس م ــة  كل حس الحقيقي
يحافــظ علــى أقــوى نقطــة فرامــل قبــل اإلنــزالق فــإذا كانت ســرعة 
  ســتكون ســرعة كل اإلطــارات األربعــة 

ً
الســيارة 100 كــم/س مثــال

100 كــم/س  لكــن وإذا تــم الضغــط علــى الفرامــل ســينتقل 
ــام  ــو النظ ــاز الـــ  ) ABS ( فل ــى جه ــل إل ــة الفرام ــن علب ــط م الضغ
مســك أحــد اإلطــارات األربعــة وأصبحــت ســرعته صفــر علــى 
الكمبيوتــر أن يتــرك الضغــط عــن اإلطــار الممســوك لمســاواة 

ــرى. ــالت األخ ــع العج ــرعة م الس
ــون  ــي طبل ــة الـــ  ) ABS ( ف ــور لمب ــوع ظه ــى موض ــل إل واآلن نص
ــة مضــاءة  ــا تشــغل المحــرك، إذا بقيــت هــذه اللمب الســيارة عندم
 ومــن ثــم إختفــت فهــذا األمــر عــادي ألن 

ً
لمــدة 3 ثــوان مثــال

الحاســوب يقــوم بالكشــف علــى النظــام بالكامــل لكــن إذا كانــت 
هنــاك أيــة مشــكلة فــي الـــ ) ABS (  لــن تختفــي هذه اللمبة وســتبقى 
تظهــر أمامــك فــي الطبلــون  هنــا يجــب التوجــه نحــو الميكانيكــي 
الــذي يملــك جهــاز كشــف أعطــال لمعرفــة الدائــرة التــي طالهــا 

العيــب .

* هل ظهور عالمه ) ABS(  في شاشه 
السياره مؤشر خطر؟ 

* كيفيــة الوقاية من إهتزاز مقود الســيارة




