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اإلفتتاحية

الوفاق تتجدد دوم ًا
نرحــب بكــم عمالئنــا الكــرام فــي هــذا العــدد الجديــد مــن سلســلة مجــات الوفــاق  ،والتــي نطمــح فــي كل عــدد طــرح
ً
كل مــا هــو جديــد فــي عالــم الوفــاق والعالــم مــن حولنــا  ،هدفنــا دومــا هــو تعميــق عالقتنــا مــع عمالئنــا وتقديــم كل
مــا يميزهــم ويخدمهــم .
فــي هــذا العــدد نضــع بيــن أيديكــم آخــر مــا توصلــت لــه الوفــاق مــن أخبــار وتطــورات  ،ومــع دخولنــا فــي النصــف
الثانــي مــن العــام  2018و إصــدار كل شــركات الســيارات موديالتهــا للعــام  2018والتــي أضفنــا منهــا الكثيــر
ً
ً
ألســطولنا الخــاص كعــادة الشــركة دائمــا فــي تجديــد أســطولها ليجــد عميلنــا مــا يســتحق مــن جــودة وتنــوع إعمــاال
ً
لمبدأنــا دائمــا «راحتــك تبــدأ مــع خدماتنــا» .
إهتمــام الوفــاق بعمالئهــا لــم يقتصــر فقــط علــى إســتقطاب
ســيارات جديــدة ومتنوعــة إلــى أســطولها بــل قمنــا بإفتتاح
فــروع جديــدة لكــي نقتــرب منــك أكثــر .
ً
كمــا أن الوفــاق تســتثمر دومــا لخدمــة العميــل بــا
ً
حــدود مؤخــرا قمنــا بدعــم خدمــة العمــاء بفريــق
رائــع متكامــل يســهل لكــم خدمــات الحجــز والــرد
علــى جميــع اإلستفســارات والمالحظــات كمــا
ً
أننــا أيضــا نســتثمر ونطــور لكــم الموقــع اإللكترونــي
وتطبيــق الوفــاق ليســهل لكــم الحجــز واإليجــار .
فرســالتنا اليــوم هــي تقديــم خدمــة تأجيــر الســيارات
بشــكل راقــي عــن الروتيــن المضجــر للعمــاء مــن أجــل
مــد جســور الثقــة بيننــا وبينهــم وتقديــم أفضــل مــا
لدينــا مــن خدمــات وتعامــات تغطــي كافــة إحتياجاتهــم
الشــخصية وإليصــال رســالة لهــم بــأن ( راحتــك تبــدأ مــع
خدماتنــا ) وألجــل تحقيــق التميــز المنشــود .

رئيس التحرير

4

الوفاق

الحفل السنوي

ً
برعايــة وبحضــور كال مــن الرئيــس
التنفيــذي الســيد ناصــر القحطانــي  ،نائــب
الرئيــس التنفيــذي الســيد بشــير القحطانــي
 ،والمديــر العــام الســيد منيــر الزعبــي
أقامــت شــركة الوفــاق الحفــل الســنوي
لمنســو بيها .
وأقيــم الحفــل بحضــور جميــع منســوبي
الوفــاق وأســرهم لقضــاء وقــت ممتــع مــع
ً
زمالئهــم بعيــدا عــن ضغوطــات العمــل
وقــد شــهد الحفــل الكثيــر مــن األنشــطة
الترفيهيــة.
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ً
وأيضــا كان هنــاك حفــل خــاص
بمنســوبي شــركة الوفــاق مــن الســيدات
بمــكان منفصــل ليســتمتعوا بــكل
الفعاليــات بخصوصيــه تامــة
ومــن منطلــق مكانــة الشــركة التــي تتربع
علــى ســوق تأجيــر الســيارات بالمملكــة
قــد خــرج اإلحتفــال بالصــورة التــي تليــق
بتقديــر الشــركة لمنســوبيها .
واعــرب الرئيــس التنفيــذي الســيد
ناصــر القحطانــي عــن ســعادته بإجتمــاع
جميــع منســوبي الشــركة كأســرة
واحــدة .
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الوفاق

وأضــاف :نســتفيد مثــل هــذه
الفعاليــات لتعــزز التواصــل بيــن
ً
موظفــي الشــركة وإدارتهــا وتقديــرا
مــن الشــركة لجهودهــم المبذولــة
ً
وتشــجيعا لهــم إلســتمرار العطــاء
الــذي هــو وراء نجــاح الشــركة
والمفتــاح للحصــول علــي مكانــة
مرموقــة بيــن الشــركات الكبــرى
با لمملكــة .
وزاد :الشــركة عملــت علــى إقامــة
مثــل هــذا الحفــل بهــدف تعزيــز
الترابــط وتقويــة العالقــة بيــن
منســوبي الشــركة مــن قيادييــن
وموظفيــن وتقويــة العالقــات بيــن

زمــاء العمــل وهــو احــد أهــداف
الشــركة الرئيســية فــي جعل الشــركة
واحــدة مــن أفضــل بيئــات العمــل فــي
المملكــة العربيــة الســعودية عبــر
تعزيــز تحفيــز منســوبي الشــركة
لتقديــم المزيــد بهــدف تحقيــق
النمــو والتطــور واإلبــداع.
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ُ
ﻄرتاح الﺊال
ﺾﻆ ُ

الوفاق

حمله طرق امنه تحصل على جائزة PRArabia
كأفضل حملة توعية مرورية
ّ
إن التزايــد المســتمر فــي أعــداد حــوادث الطرقــات وإرتفــاع عــدد
ً
ضحايــا تلــك الحــوادث عامــا بعــد عــام البــد لــه مــن تكاتــف ومواجهــه
مــن جميــع فئــات المجتمــع نســتعرض معكــم بعــض مــن تلــك األرقــام :
 إحصائيــات العــام الماضــي أثبتــت وفــاة مــا يقــارب  ٨٥٠٠شــخصنتيجــة الحــوادث المروريــة بمعــدل وفــاة كل ســاعة فيمــا بلغــت
اإلصابــات  ٣٩ألــف إصابــة بخســائر ماليــة وصلــت إلــى  ٢١مليــار
ريــال.
 وفــي عــام  2015أعلنــت األســتاذة الجامعيــة نجــاح القرعــاوي أنً
المملكــة تخســر ســنويا حوالــي  50مليــار ريــال ( 13.4مليــار دوالر)
كأضــرار تلحــق بالممتلــكات العامــة والخاصــة جــراء حــوادث المــرور.
هــذه الحقائــق المروعــة ..وهــذه الخســائر البشــرية ال تحــدث فــي
أعتــى المعــارك وإذا قســنا بهــذا القيــاس فالبــاد مجتمعــة فــي حالــة
مواجهــة خاســرة مــع الحــوادث .
ونتيجــة لمــا ورد فلــم نغــض الطــرف عــن هــذه الظاهــرة وقمنــا بإطــاق
حملــه #طرق_امنــه للتوعيــة المروريــه والتعريــف بســلوكيات القيــاده
اآلمنــه مــن مبــدأ لــزوم مشــاركتنا المجتمعيــة وهــو المبــدأ الــذي
ً
تحــرص عليــه الشــركة دائمــا .

تهــدف الحملــه إلــى توعيــه الجماهير للتدابيــر واإلجــراءات الصحيحه
الواجــب اإللتــزام بهــا أثنــاء القيــادة مــن خــال منصــات الشــركة علــى
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي والصحــف والمجــات واإلعالنــات
فــي الطرقــات العامــه وعمــل شــراكات وزيــارات لألماكــن الحيويــه
والمشــاركة فــي الفعاليــات مثــل ملتقــى بيئــة آمنــة للقيــادة بجامعــه
الملــك ســعود وملتقــى األميــرة نــورة بمنطقــة عســير و مدينــة الملــك
عبــد العزيــز الطبيــة ومطــار الملــك خالــد الدولــي والكثيــر والكثيــر
مــن المشــاركات ضمــن فعاليــات توعويــة وإجتماعيــة حيــث يقــوم
الجمهــور بالتعهــد بقيــادة آمنــه واإللتــزام بقواعــد وقوانيــن المــرور
عبــر #انا_اتعهد_الســعودية مــن خــال وســائل التواصــل اإلجتماعــي .
ً
وتزامنــا مــع الســماح بقيــادة المــرأة للســيارات فتــم التوســع أكثــر
فــي الحملــة لتصــل إلــى أكثــر عــدد ممكــن مــن الســيدات مــن خــال
المشــاركة فــي الفعاليــات المخصصــة لقيــادة المــرأة والتعريــف
بإجــراءات القيــادة اآلمنــه والمخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم التقيــد
بتلــك اإلجــراءات .
ونتيجــة للجهــد المبــذول واإلمكانيــات التــي وفرتهــا الشــركة
إليصــال الحملــه ألكثــر عــدد ممكــن مــن النــاس فقــد تــم إختيــار
الحملــه #طرق_امنــه كأفضــل حملــه توعيــة مروريــة للعــام مــن
 PR Arabiaالمختصــه بجوائــز التميــز لقطــاع الســيارات ضمــن
الحفلــة التــي أقيمــت فــي الــــــــ  19مــن مــارس الماضــي لإلعالن
عــن جوائــز التميــز لقطــاع الســيارات  ،ولــم تكــن هــذة الجائــزة
ً
حافــزا لإلســتمرار فــي التمييــز بقــدر مــا وجــد مــن إقبــال علــى
نشــر الرســالة والتزايــد المســتمر فــي عمــل التعهــدات
اإللكترونيــة بقيــادة آمنــه .
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جمعية األطفال المعوقين ( برنامج تسهيل )
ً
إســتكماال للشــراكة والرعايــة القائمــة تــم
تكريــم شــركة الوفــاق لتأجيــر الســيارات مــن
قبــل جمعيــة األطفــال المعوقيــن خــال حفــل
تدشــين النســخة السادســة مــن برنامــج تســهيل .
هــذا وقــد عبــر األميــن العــام للجمعيــة عــن
ً
شــكره للشــركة وأضــاف نعــول كثيــرا علــى
مبــادرات القطــاع الخــاص وأهــل الخيــر فــي
إســتمرارية خدماتنــا وبرامجنــا فــي رعايــة اآلالف
مــن األطفــال فــي ظــل زيــادة تكاليــف خدماتهــا
المتخصصــة.

سلسلة الوفاق
قيمنا ومبادئنا تجعلنا نتسابق في خدمة مجتمعنا على أكمل وجه.
ضمــن برنامــج الوفــاق للمشــاركة المجتمعيــة أطلقــت الوفــاق سلســلة
فيديوهــات إرشــادية تعليميــة لتعزيــز القيــم الصحيحــة
داخــل المجتمــع بيــن كل أفــراده .
تتنــوع تلــك الحلقــات التــي ســتعرض عليكــم بيــن
تعليــم ســلوكيات صحيحــة و التحذيــر مــن أخــرى
خاطئــة وحلقــات لإلحتفــال بمناســبات كريمــة.
هــذا وقــد صــدر مــن السلســلة حتــى اآلن أربــع حلقــات
وهــم (البــر بالوالديــن – اإلمتحانــات  -رمضــان  -ليلــة
القــدر )
يمكنكم أن تتابعوها عبر قناتنا
Al Wefaq Rent A Car

مجمع حلقات الصالحية
ً
منــذ تأســيس الشــركة وكان لألعمــال المجتمعيــة مــكان دائمــا فــي كثيــر مــن األوقــات
حتــى صــارت نهــج عــام داخــل الشــركة وتــم إطــاق برنامــج خــاص بالمشــاركة
المجتمعيــة .
قامــت شــركة الوفــاق بالمشــاركة فــي المجتمــع بفاعليــة ســواء عــن طريــق إطــاق
حمــات توعيــة مروريــة مثــل ( طــرق آمنــه ) أوعــن طريــق تقديــم الدعــم لبعــض
األنشــطة المجتمعيــة مثــل دعــم مجمــع حلقــات الصالحيــة التابــع لجمعيــة تحفيــظ
القــرآن الكريــم بالريــاض .
جــزء مــن تكريــم شــركة الوفــاق مــن جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بالريــاض – مجمع
حلقــات الصالحيــة علــى الدعــم الــذي قدمته الشــركة .
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حملة الوفاق وتويوتا
إن التطــور الكبيــر لشــركة الوفــاق علــى جميــع األصعــدة ســاعد علــى فتــح آفــاق التعــاون مــع كبــرى الشــركات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة
وقــد تمثلــت صــورة مــن هــذا التعــاون فــي حملــة شــراكة بيــن شــركة الوفــاق وشــركة عبــد اللطيــف جميــل للســيارات لتعميــق جــذور الشــراكة
اإلســتراتيجية بيــن الشــركتين .
حيــث قامــت الوفــاق بالتعــاون مــع شــركة عبــد اللطيــف جميــل للســيارات بعمــل حملــة خاصــة علــى جميــع ســيارات تويوتــا وهــي عبــارة عــن
إعطــاء العمــاء المســتأجرين ســيارات تويوتــا ( خصــم إضافــي  +كيلومتــرات مضاعفــة  +إختيــار  3أشــخاص لربــح آيفــون  + Xســيارتين تويوتــا
هديــة)

ومــن خــال صفحــات الشــركة علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي تــم إطــاق مســابقة عبــارة عــن  3أســئلة بســيطة عــن تويوتــا وســيتم إختيــار  3مــن
أصحــاب اإلجابــات الصحيحــة للفــوز بجهــاز آيفــون . X
وقد فاز معنا في هذة المسابقة :
 -1السيد ناصر عبدالله
 -2السيدة بشاير البقمي
 -3السيد محمد الفهاد
وقــد أبــدى الفائزيــن فرحتهــم الشــديدة بالجائــزة شــاكرين الوفــاق علــى
مصداقيــة التعامــل .
ً
هــذا وقــد تــم اإلختيــار عشــوائيا إلثنيــن مــن العمــاء الذيــن قامــوا
بإســتئجار ســيارات تويوتــا للفــوز بســيارتين كــوروال  -يــارس الجديدتين .
وقد كان سعداء الحظ معنا هما :
السيد ناصر شايع القحطاني – تويوتا يارس
السيد ناصر مشرع السبيعي – تويوتا كوروال
وضمــن حفــل خــاص بحضــور ممثلــي شــركتي الوفــاق وعبــد اللطيــف
جميــل للســيارات تــم تســليم الفائزيــن جوائزهــم مبديــن شــكرهم
للشــركة .
ً
وقــد أبــدي الفائــز ناصــر شــايع القحطانــي شــكرة للــه ولشــركة الوفــاق علــى هــذة الجائــزة مضيفــا أنهــا غيــر مســتبعدة مــن شــركة تتخــذ مــن
ً
المصداقيــة شــعارا لهــا.
وأبــدى الفائــز ناصــر مشــرع الســبيعي شــكرة للــه وشــركة
ً
الوفــاق علــى هــذة الجائــزة مضيفــا أنــه منــذ أول تعامــل لــه مــع
ً
الشــركة فــي مدينــة الباحــة أستبشــر خيــرا وعلــم بمصداقيــة
الشــركة فــي التعامــل مــع عمالئهــا .
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معرض جدة الدولي للسفر والسياحة JTTX8

قامــت شــركة الوفــاق بالمشــاركة فــي معــرض جــدة الدولــي للســفر والســياحه JTTX8
المقــام فــي مدينــة جــدة مــن خــال عــرض اإلصــدار األخيــر لتطبيــق الشــركة والموقــع
اإللكترونــي الــذي يســمح للعمــاء بالدفــع اإللكترونــي وهــو مــا يســهل مــن عمليــة
إيجــار العميــل وتوفيــر الوقــت عليــه وهــو الحــل الــذي لبــت بــه الوفــاق مطلــب
عمالئهــا الراغبيــن بعــدم إنتظــار اإلجــراءات الروتينيــة إلتمــام عمليــة اإلســتئجار ،
ً
وأيضــا قامــت الوفــاق بالتعريــف أكثــر وأكثــر بحملتهــا التوعويــه « طــرق آمنــه « وهي
الحملــه التــي تبنتهــا الشــركة بواعــظ المشــاركة المجتمعيــة الفعالــة حيــث قامــت
الشــركة بتذكيــر الحضــور بأســاليب القيــادة اآلمنــه وكيفيــة تجنــب مخاطــر الطريــق
وطلــب تعهــدات مــن الحاضريــن بالقيــادة اآلمنــه مــن خــال #أنا_أتعهد_الســعودية
وقــد تــم توزيــع هدايــا تذكاريــة للمشــاركين معنــا فــي التعهــد خــال مــدة المعــرض .
ً
وأيضــا قامــت الشــركة بإســتضافه عــدد مــن العبــي نــادي التعــاون الســعودي ضمــن
جناحهــا بالمعــرض لمشــاركة زائــري الجنــاح أوقــات طيبــه مــع نجومهــم المفضليــن
الذيــن قامــوا بدورهــم بإجــراء ســحب علــى عــدد مــن الهدايــا القيمــة المقدمــة مــن الشــركة
منهــا رحلــة إلــى دبــي شــاملة تذاكــر الطيــران وحجــز الفنــدق وقــد فــاز بهــا الســيد  /فهــد
ً
نصرالديــن وقــد أبــدى الفائــز ســعادتة الغامــرة بتلــك الجائــزة شــاكرا شــركة الوفــاق علــى
هــذة الرحلــة.
ً
وأيضــا تــم الســحب علــى ســيارة يــارس جديــدة وقــد فــاز بهــا معنــا الســيد /ناصــر شــايع
القحطانــي وقــد أبــدى الفائــز ســعادته الغامــره بهــذة الجائــزة وقــام بشــكر مســئولي
ً
الشــركة علــى هــذة الجائــزة مضيفــا أنــه لــن ينســى
ً
ذلــك أبــدا كونهــا الجائــزة األكثــر قيمــه التــي
ً
حصــل عليهــا وأيضــا تــم الســحب علــى آيبــاد
ألحــد الحضــور وقــد فــازت بــه معنــا األخــت  /حصــة
الســهلي وقــد أبــدت الفائــزة ســعادتها الغامــرة
بهــذة الهديــة .
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ملتقى األميرة نورة للزي التراثي المعاصر

لبــت شــركة الوفــاق الدعــوة المقدمــة إليهــا للمشــاركة فــي
ملتقــى األميــرة نــورة للــزي التراثــي المعاصــر وذلــك ضمــن
تخصيــص القائميــن علــى الملتقــي جــزء كبيــر مــن الفعاليــة
لموضــوع قيــادة المــرأة .
فقــد شــاركت الوفــاق فــي الملتقــى بمجموعــة مميــزة مــن األدوات
للتعريــف بحملتهــا طــرق آمنــه و واإلجــراءات والتدابيــر الصحيحــة
ً
ً
لقيــادة آمنــه وقــد القــت مشــاركة الشــركة إقبــاال كثيفــا مــن الــزوار للتعــرف
أكثــر عــن طــرق آمنــه .
وقــد شــاركت األميــرة نــورة بنــت ســعود فــي التعهــد بقيــادة آمنــة وقــد أثنــت
علــى الحملــة والغــرض الســامي لهــا للتقليــل مــن نســب الحــوادث.

ملتقى الطيران السعودي
شــاركت شــركة الوفــاق فــي ملتقــى الطيــران الســعودي وهــو الملتقــى الــذي يهتــم
بمجــال الطيــران والمطــارات .
وقــد شــاركت الوفــاق فــي الملتقــى مــن منطلــق تواجدهــا فــي غالبيــة المطــارات
اإلقليميــة والدوليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وتقديمهــا خدمــات حصريــة
لعمــاء فــروع المطــارات وقــد كانــت مشــاركة الشــركة فــي الملتقــى ناجحــة
حيــث قامــت بعــرض خدماتهــا وخريطــة إنتشــارها فــي غالبيــة المطــارات
اإلقليميــة والدوليــة داخــل المملكــة الســعودية وقــد تــم عــرض حملــة
طــرق آمنــه تلــك الحملــة التــي أطلقتهــا
ً
الوفــاق مســبقا وقامــت بتوزيــع العديــد مــن
الهدايــا الرمزيــة علــى الحضــور.
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ملتقى بيئة أمنة للقيادة  -جامعة الملك سعود

نظمــت المدينــة الجامعيــة
للطالبــات بجامعــة الملــك ســعود
وبحضــور معالــي مديــر الجامعــة
ً
األســتاذ الدكتــور بــدران العمــر و كال مــن
وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات األســتاذة
الدكتــورة إينــاس العيســى ملتقــى بيئــة آمنــة لقيــادة
المــرأة للســيارة تحــت عنــوان ( أول مــرة) وذلــك بحضــور
بعــض الشــخصيات األكاديميــة بالجامعــة وجمع مــن الحضور
الكريــم فــي الســاحات الخارجيــة للمدينــة الجامعيــة للطالبــات.
وإنطلقــت فكــرة اللقــاء مــن إدارة الشــراكة المجتمعيــة وإستشــعارها
ألهميــة مشــاركة الجهــات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص ذات
العالقــة ومــا تقدمــه مــن مــواد توعويــة وأنشــطة تفاعليــة والتــي تســهم فــي إعــداد
المجتمــع النســائي لهــذا الحــدث وشــارك فــي الملتقــي عــدد مــن الجهــات الداعمــة
لقيــادة المــرأة للســيارات منهــا كاإلدارة العامــة للمــرور ووزارة النقــل  ،وأمانــة منطقــة
الريــاض  ،والهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض  ،والهيئــة الســعودية للمهندســين .
وقــد لبــت شــركة الوفــاق الدعــوة لحضــور الملتقــى كونهــا مــن أكبــر داعمــي قــرار

قـيــــادة المــــرأة
وللـمـســــاهمة فــي
إثقــال خبــرات المجتمــع
النســائي بــكل أمــور القيــادة.
وقامــت الشــركة بعــرض حملتهــا
طــرق آمنــة للتوعيــة مــن المخاطــر
المصاحبــة للســلوكيات الخاطئــة
والتوعيــة بســلوكيات القيــادة الصحيحــة
موجــه الدعــوة للحضــور بالتعهــد بقيــادة آمنــة
وقــد القــى جنــاح الشــركة الكثيــر مــن اإلقبــال عليــة
وكثــرة التفاعــل مــع التعهــد وقــد تــم توزيــع عــدد مــن
الهدايــا علــى المتفاعليــن مــع حملــة طــرق آمنــه عبــارة عــن 10
كراســي ســيارات لألطفــال والعديــد مــن الهدايــا الرمزيــة .
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ملتقى مزايا  -شركة الكهرباء

حظيــت شــركة الوفــاق بالعديــد مــن
الشــراكات اإلســتراتيجية مــع
كبــرى الــوزارات والهيئــات
والشــركــــات الســـعوديــــة
والعالميــة بفضــل مــا تقدمــة
الشــركــــة مــــن خدمــــات
ً
للمواطــن الســــعودي أوال
ومنســوبي تلــك الجهــات
مــن جهــه أخــرى .
ومــن هــذه الشـــراكــــات
شــراكة الوفــاق مــع الشــركة
الســعودية للكهربــاء تلــك
الشــراكة المتجــذرة منــذ فتــرة
طويلــة مــن أجــل ذلــك أهتمــت
شــركة الوفــاق بالمشــاركة فــي

فعاليــة برنامــج مزايــا وهــو اليــوم
المفتــوح لمنســوبي الشــركة
الســعودية للكهربــاء وكانــت
تلــك المشــاركة غنيــة للغايــة
بعــرض حملــة طــرق آمنــه
التــي أطلقتهــا الوفــاق
ً
مســبقا والتعريــف بأخــر
عــروض وخدمــات الشــركة
وقــد تــم توزيــع عــدد مــن
الهدايــا علــى الحضــور
منهــا  3كراســي ســيارات
لألطفــال باإلضافــة إلــى عقود
إيجــار مجانيــة لـــ  3ســيارات
والعديــد مــن الجوائــز الرمزيــة .

ملتقى نحن مستعدون

قامت شركة الوفاق بالمشاركة في ملتقى نحن مستعدون للتوعية بقواعد السالمة المرورية المخصص للنساء .
لتســتكمل الوفــاق مشــاركاتها فــي الفعاليــات التــي تهتــم بالســامه المروريــة وتهيئــة المــرأة للقيــادة وتــم المشــاركة فــي الملتقــى بصــورة تفاعليــة
حيــث تــم عمــل  3جــدران للتعهــد ضمــن حملــة طــرق آمنــه وقــد القــت مشــاركة الوفــاق تفاعــل كبيــر مــن جمهــور الزائريــن حيــث قــام بالتعهــد
ً
معنــا األميــر /خالــد بــن ســلطان بــن عبداللــه الفيصــل باإلضافــة لعــدد كبيــر مــن الــزوار ونظــرا لقــوة المشــاركة قــام عــدد كبيــر مــن مشــاهير مواقــع
التواصــل اإلجتماعــي بتغطيــة مشــاركة الشــركة ومنهــم أضــواء الدخيــل – أفنــان النملــة – أفنــان الباتــل – ســارة الودعانــي .
وقامــت الوفــاق بتوزيــع عديــد الهدايــا علــى زائــري جناحهــا والمتفاعليــن مــع حملــة طــرق آمنــه ومنهــا تقديــم عقــود إيجــار مجانيــة لـــ  10ســيارات
و 3كراســي ســيارات لألطفــال بجانــب العديــد مــن الهدايــا الرمزيــة .
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سيارات

Mercedes S450
full AMG 2018

الســيارة الفاخــرة مرســيدس  2018 S450هــي احــدى فئــات  S-Classالســيارة الســيدان الفاخــرة ذات الحجــم الكبيــر و التــي كشــف عنهــا خــال
النصــف األول مــن العــام الماضــي  ،يطلــق علــى الســيارة لقــب ” مرســيدس اليخــت  ” 2018و ذلــك بفضــل تصميمهــا كبيــر الحجــم و الفاخــر و قــد
ً
وصلــت مؤخــرا إلــى الســعودية وفــور وصولهــا أضفناهــا ألســطول الوفــاق لنزيــد الخيــارات أمامــك .
تعتبــر الســيارة مرســيدس  S-Classأحــد أشــهر الســيارات حــول العالــم خــال العقــود األخيــرة  ،فالســيارة مؤهلــة لجعلــك تشــعر بأقصــى
درجــات الرفاهيــة وذلــك بفضــل داخليتهــا المريحــة مــن المقاعــد والكثيــر مــن أحــدث التقنيــات باإلضافــة إلــى محركهــا القــوي
ووســائل اآلمــان والســامة بهــا فهــي الســيارة األولــى بالعالــم التــي حصلــت علــى مكابــح مانعــة لإلنــزالق ووســائد هوائيــة .
التصميــم الخارجــي للســيارة  ،حيــث نالحــظ شــبكة المبــرد الجديــدة مــع خطــوط رأســية إضافيــة مــن الكــروم  ،كمــا أضافــت
مرســيدس مصابيــح أماميــة  LEDإختياريــة جديــدة ومصابيــح جديــدة مماثلــة فــي الخلــف كمــا حظــت الســيارة بممتــص
صدمــات أمامــي جديــد بمآخــذ هــواء بــارزة وتصميــم رياضــي  ،مــع إعــادة تصميــم ممتصــات الصدمــات الســفلية بزخرفــات
واضحــة علــى أنانبيــب العــادم.
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ويمكــن اإلختيــار بيــن جنــوط  17أو  20إنــش جديــد بينمــا فــي الداخــل توجــد شاشــتي عــرض جديدتيــن عاليتــي الجــودة،
كل واحــدة بطــول  12.3إنــش ،وتندمــج الشاشــتان ببعضهمــا تحــت غطــاء زجاجــي واحــد مشــترك ليؤكــد علــى التصميــم
األفقــي العــام للقمــرة ،ومــن اإلضافــات الجديــدة أيضــا هــي ضوابــط اللمــس علــى المقــود للتحكــم فــي نظــام المعلومــات
الترفيهيــة بمجــرد تحريــك اليــد كمــا نفعــل مــع شاشــات الهواتــف الذكيــة بــدون الحاجــة إلبعــاد اليــد عــن المقــود.
مــن ناحيــة الجــودة فتحظــى الــــ  S-Classالجديــدة بزخرفــات جلديــة لألبــواب وحــواف الجســد العلويــة باإلضافــة إلــى خشــب مفتــوح
المســام ولمســات لونيــة متنوعــة مــن البنــي والرمــادي وخالفــه وتحتــوي جميــع موديــات اإلس كالس علــى خاصيــة بــدء المحــرك بــدون
مفتــاح بشــكل قياســي.
ً
تشــمل التقنيــات الجديــدة فــي مرســيدس  S-Classإتصــاالت  V2Xالتــي تمكــن الســيارة مــن إرســال وإســتقبال الرســائل فــي مــدى قصيــر نســبيا
ويمكــن إســتعمال هــذة التقنيــة فــي العديــد مــن التطبيقــات مثــل قــراءة حالــة الطريــق ونقلهــا للســيارات القادمــة قبــل وصولهــا ممــا يعــزز األمــان علــى
الطريــق بشــكل كبيــر.
أضافــت مرســيدس محــركات جديــدة لعائلــة  S-Classتشــمل محــرك  6ســلندر ثنائــي التيربــو ســعة  3.0لتــر ينتــج  362حصــان ومحــرك  V8ثنائــي
التيربــو ســعة  4.0لتــر وينتــج المحــرك الجديــد  463حصــان وتميــز بموضــع شــواحن التيربــو بيــن الســلندرات.
ال شــك أن أهــم إضافــات مرســيدس إلــى  S-Classال بــد أن تكــون إضافــة الراحــة والفخامــة وهــي بالفعــل كذلــك إذ تتميــز  S-Classبخاصيــة
 Energizing Comfortوالتــي توفــر “وضعيــات -10دقائــق” شــاملة لجميــع خصائــص الســيارة المتعلقــة بالراحــة ومنهــا عطــر التكييــف وإعــدادات
التكيــف وألــوان اإلضــاءة والموســيقى ووضعيــة الكراســي والمســاج والتــي يمكــن تغيرهــا بتغيــر وضعيــة  Energizing Comfortلينعــم الســائق
والــركاب بمســتوى جديــد مــن الراحــة ال نجــده إال فــي مرســيدس !S-Class
19

سيارات

أفضل  10سيارات موديل 2018
تم إختيارهم بالتصويت

ســيارات  2018مــا زالــت تتنافــس علــى حصــد
الجوائــز العالميــة ومــا زلنــا ننتظــر انتهــاء الحــكام
مــن المشــاورات والتــداول لمعرفــة الســيارة التــي
ســتحصل علــى جائــزة أفضــل ســيارة فــي عــام
2018
وفــي هــذه األثنــاء ومــن جهــة أخــرى أعلنــت
مجلــة “ تقاريــر المســتهلك “ األمريكيــة عــن
قائمتهــا ألفضــل ســيارات  2018حيــث ضمــت
القائمــة  10ســيارات مــن عشــر فئــات مختلفــة
ومنهــا فئــة الســيارات الفاخــرة وفئــة الســيارات
متوســطة الحجــم وفئــة مركبــات  SUVوغيرهــا
كمــا ستشــاهد فــي هــذا المقــال .
ويشــار عزيــزي القــارئ إلــى أن مجلــة تقاريــر
المســتهلك تعتبــر مــن أهــم المصــادر المعتمــدة
فــي عالــم الســيارات وخصوصــ ًا فــي الســوق

األمريكــي و قبــل إصــدار هــذه القائمــة قامــت
المجلــة بإخضــاع كل واحــدة مــن هــذه الســيارات
لعمليــة طويلــة ومعقــدة مــن التقييــم
والفحوصــات الفنيــة أجراهــا مركز فحص الســيارات
الخــاص بالمجلــة واشــتملت علــى أكثــر مــن 50
فحــص مختلــف.
كمــا أعتمــد التقييــم علــى قاعــدة بيانــات ضخمــة
شــملت أكثــر مــن نصــف مليــون مــن التقاريــر التــي
يقدمهــا مالكــو الســيارات عــن ســياراتهم والتــي
توضــح عيــوب وميــزات هــذه الســيارات فيمــا
أعطــى التقييــم أهميــة كبيــرة أيضــ ًا لموضــوع
الحفــاظ علــى الســامة حيــث حصلــت الســيارات
التــي توفــر المزيــد مــن الحمايــة لركابهــا علــى
نقــاط أكثــر وذلــك وفقـ ًا الختبــارات التصــادم التــي
تجريهــا الجهــات الحكوميــة والرســمية .

فئة السيارات الصغيرة تويوتا كوروال
تتمتــع هــذه الســيارة بــكل المواصفــات التــي يبحــث عنهــا زبائــن
الســيارات الصغيــرة وعلــى الرغــم مــن حجمهــا الصغيــر إال أن
الســيارة توفــر مســاحة واســعة فــي الداخــل وتتوفــر بالكثيــر مــن
مواصفــات الحفــاظ علــى الســامة كمواصفــات قياســية ســتاندرد
لتحتــل المركــز األول ضمــن فئتهــا كأفضــل ســيارات  2018فــي
فئــة الســيارات الصغيــرة .

فئة السيارات الصغيرة صديقة البيئة :شيفروليه بولت
ســيارة بولــت تثبــت أن الســيارات الكهربائيــة تتمتــع بــأداء قــوي حيــث تتمتــع
الســيارة بتســارع قــوي وتحكــم دقيــق ويصــل مــدى المســافة المقطوعــة فــي
هــذا الســيارة إلــى  402كــم فــي الشــحنة الكهربائيــة الواحــدة فيمــا زودت
الســيارة ببطاريــة بقــوة  60كيلــو واط .
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فئة السيارات الصغيرة الفاخرة  :اودي A4
اودي  A4رياضيــة فاخــرة وأنيقــة وتنتمــي إلــى فئــة مليئــة
بالمنافســين األقويــاء وتوفــر الســيارة قيــادة ممتعــة مــع تحكــم
ســريع اإلســتجابة كمــا يوفــر محركهــا رباعــي األســطوانات مــع
ً ً
تيربــو تســارعا قويــا ومــع هــذا فإســتهالكها للوقــود معتــدل فيمــا
ً
توفــر المقصــورة فرشــا عالــي الجــودة.

فئة السيارات متوسطة الحجم  :تويوتا كامري
تتمتــع كامــري بســمعة جيــدة بإعتبارهــا ســيارة عائليــة ولكــن مــع
التحديــث الجديــد حصلــت الســيارة علــى تصميــم أنيــق مــع تحكــم
أفضــل بكثيــر مــن الســابق فيمــا تقــول تويوتــا أن معــدل إســتهالك
الســيارة للوقــود أصبــح كشــقيقتها كــوروال وتتوفــر الســيارة كذلــك
بنســخة هجينــة تخفــض أكثــر مــن اســتهالك الوقــود ومــن المواصفــات
القياســية الجديــدة هنالــك نظــام التحذيــر مــن االصطــدام األمامــي ونظام
مكابــح الطــوارئ األوتوماتيكيــة .

فئة السيارات كبيرة الحجم  :شيفروليه امباال
تعتبــر امبــاال أفضــل ســيارات ســيدان كبيــرة الحجــم وتوفــر
للســائق تجربــة قيــادة شــبيهة بفئــة الســيارات الفخمــة وخاصــة
مــع مقصورتهــا الداخليــة الواســعة الهادئــة المفروشــة بمــواد عاليــة
الجــودة فيمــا تتــوزع أدوات التحكــم علــى نحــو منطقــي وســهل
االســتخدام كمــا تتميــز الســيارة بمســتويات تحكــم متقدمــة عنــد
المنعطفــات والمنــاورات المفاجئــة.

فئة ميني فان  :تويوتا سيينا
ســيارات مينــي فــان هــي الحــل األمثــل لنقــل النــاس وأمتعتهــم وفــي
هــذه الفئــة توفــر ســيارة ســيينا حزمــة متكاملــة حيــث تشــتمل قائمــة
ميزاتهــا الطويلــة علــى تجربــة ركــوب مريحــة ونظــام حركــي نشــيط ال
يســتهلك الكثيــر مــن الوقــود وهــي الســيارة الوحيــدة فــي فئتهــا التــي
تعمــل بنظــام الدفــع الكلــي للعجــات .
ً
وال تتوفــر الســيارة بهــذا االســم فــي أســواقنا ولكنهــا شــبيهة جــدا
بســيارة تويوتــا بريفيــا.
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سيارات
فئة  SUVالصغيرة  :سوبارو فورستر
هــذه ســيارة  SUVصغيــرة عمليــة واقتصاديــة مــع مســاحة واســعة
فــي الداخــل ومقاعــد مريحــة ومجــال رؤيــة واســع حيــث تهتــم هــذه
الســيارة بالمواصفــات العمليــة أكثــر مــن المظهــر الخارجــي فمــن
الســهل ركــوب الســيارة والخــروج منهــا وتتمتــع بنظــام الدفــع الكلــي
للعجــات وتعتبــر ســيارة مثاليــة للســفر والرحــات الطويلــة.

فئة  SUVالصغيرة الفخمة  :بي ام دبليو X3
بعــد إعــادة تصميمهــا جــاءت بــي ام دبليــو  X3لتحتــل الصــدارة فــي فئتهــا
ضمــن ســيارات  2018حيــث تجمــع هــذه الســيارة الفاخــرة بيــن متعــة
القيــادة والراحــة والتكنولوجيــا المتطــورة والمواصفــات العمليــة والتصميــم
األنيــق فــي حزمــة واحــدة وتتمتــع الســيارة بإنطالقــة قويــة يحصــل عليهــا
الســائق بمجــرد الضغــط علــى دواســة الوقــود وحتــى فــي النســخة القياســية
مــع المحــرك رباعــي االســطوانات المــزود بشــاحن توربينــي.

فئة  SUVمتوسطة الحجم  :تويوتا هايالندر
مركبــات  SUVذات الثــاث صفــوف مــن المقاعــد أصبحــت الخيــار المفضــل لدى
كثيــر مــن العائــات حيــث توفــر هــذه المركبــات ظــروف قيــادة آمنــة فــي مختلــف
األحــوال اجويــة والتضاريــس المختلفــة مــع مســاحة واســعة فــي الداخــل وتتميــز
ســيارة تويوتــا هايالنــدر فــي هــذه الفئــة مــن الســيارات بــأداء قــوي واســتهالك
منخفــض وكفــاءة يعتمــد عليهــا كمــا تتمتــع الســيارة بحجــم جيــد كبيــر بمــا فــي
الكفايــة ليتســع لـــ 8أشــخاص ولكــن ليــس أكبــر مــن الــازم.

فئة بيك آب كبير الحجم  :فورد إف 150
ً
فــورد اف  150هــي الســيارة األكثــر مبيعــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكية
وفــي الحقيقــة فهــي مركبــة قويــة مالئمــة لكافــة أنــواع األعمــال فيمــا جــاءت
اف  150الجديــدة بــوزن أخــف وبمحــرك سداســي األســطوانات مــع شــاحن
تيربــو يتمتــع بــأداء قــوي وإســتهالك منخفــض كمــا حصلــت المركبــة علــى
عــدد مــن المواصفــات الذكيــة مثــل نظــام المســاعدة علــى الرجــوع إلــى
الخلــف عنــد جــر المقطــورات.
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إجراءات السالمة

المتبعة عند قيادة السيارة
ســامة الســائق علــى الطــرق المختلفــة ترتبــط بأشــياء عديــدة
منهــا مهــارة الســائق فــي القيــادة وقدرتــه علــى التحكــم فــي
المركبــة وأيض ـ ًا اإلحتياطــات وفحــص المركبــة قبــل الســير أو الســفر
لمســافة طويلــة ولكــن هنــاك عــدة وســائل ســامة ترتبــط بالمركبــة
عليــك اإللمــام بهــا وهــي تتمثــل فــي:
اإلطارات
البــد مــن التأكــد مــن ضغــط اإلطــارات وأن مقاســها يناســب جنــوط
الســيارة وســمكها كذلــك وقــت التخزيــن ومكانــه ألن أي خطــأ وإن
كان بســيط فــي إطــارات الســياراة يمكــن أن يعــرض حياتــك أنــت
وأســرتك للخطــر.
اإلطار اإلحتياطي وملحقاته
قبــل اإلنطــاق بالســيارة تأكــد مــن ســامة اإلطــارات االحتياطيــة
وملحقاتهــا مــن جهــاز رفــع الســيارة ومفتــاح فــك المســاير ومنفــاخ
الهــواء والمثلــث العاكــس فهــذه األدوات هامــة للغايــة مــن توفرهــا فــي
الســيارة ألنهــا المســعف بالنســبة للســائق وقــت الطــوارئ .
المصابيح واإلشارات الضوئية
ال يســتطيع أحــد أن ينكــر دور المصابيــح الهــام فــي توضيــح الطــرق
ً
ً ً
وخاصــة ليــا وأيضــا اإلشــارات الضوئيــة التــي تعتبــر هــي لغــة اإلتصــال
بيــن الســيارات المختلفــة علــى الطريــق فعــدم وجــود إشــارات الفرامــل
أو الجهــات قــد يعرضــك أنــت واألخريــن لحــوادث ســير مفزعــة نتيجة
التفاجــئ بحركــة الســيارة مــن مكانهــا ســواء توقفهــا أو إنتقالهــا دون
أي عالمــة مســبقة .
المرايا العاكسة والمساحات
المرايــا العاكســة لهــا أهميــة كبيــرة وهــي توضيــح الطريــق بالكامــل
للســائق بحيــث يــرى عــن طريقهــا حركــة الســيارات الكامــل كــي ال
يتفاجــئ بمــرور أحــد الســيارات دون ترتيــب أيضـ ًـا َّ
المســاحات هــي
مــن وســائل ســامة المركبــة وخاصــة فــي حالــة العواصــف أو المطــر
الشــديد ،لــذا احــرص علــى ملــئ إربــة المســاحات بالميــاه لكــي
ً
تســاعدك فــي تنظيفهــا جيــدا لتــرى الطريــق بوضــوح فــي أي ظــرف .
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المكابح وفرامل الوقوف
إفحــص مكابــح ســياراتك وفرامــل الوقــوف قبــل اإلنطــاق
بســيارتك فهــذه مــن األشــياء األساســية التــي يجــب أال تهملهــا
ً
مطلقــا حتــى ال تتفاجــئ بضعــف الفرامــل أو عــدم عملهــا ممــا يتســبب
فــي كــوارث علــى الطــرق أنــت فــي غنــى عنهــا.

الوسادة الهوائية ومساند الرأس
مســاند الــرأس مــن األدوات التــي تريــح الســائق أثنــاء القيــادة فوجودهــا
وضبطهــا جيــدا يقيــه مــن اإلصابــة بالصــداع أو ألــم العمــود الفقــري على
ســبيل المثــال وراحــة الســائق مــن ضمــن وســائل ســامة راكبــي الحافلــة
أمــا الوســائد الهوائيــة فهــي تســاعد حــزام األمــان فــي مهمتــه وتحمــي
الســائق مــن االصطــدام بــأي شــيء.
طفاية الحريق وفرش مقاوم للحريق
إشارات اإلنذار الصوتية والضوئية
مركبتــك أو ســيارتك هــي صديقتــك التــي تصــدر لــك إشــارات
دائمــا لتنبهــك باألشــياء التــي تحتــاج إلــى صيانــة وهــي مثــل
إشــارات اإلنــذار التــي تحــدث عنــد إقتــراب أحــد الســيارات األخــرى
منــك أقــرب مــن الــازم أو قــرب اصطدامــك بشــيء مــن الخلــف أو عــدم
ربــط الحــزام أمــا اإلشــارات الضوئيــة فهــي تتمثــل فــي عالمــات التابلــوه
التــي تظهــر عالمــة بالمشــكلة كوجــود عطــل فــي جــزء مــا بالســيارة أو
نقــص البنزيــن أو الزيــت وغيرهــا مــن األشــياء.

قــد تشــم رائحــة دخــان فــي ســيارتك نتيجــة ذوبــان أحــد األســاك بفعــل
الحــرارة أو وجــود مشــكلة فــي كهربــاء الســيارة ،ولكــن وجــود طفايــة
حريــق وتركيبــك لفــرش مقــاوم للحريــق يقيــك أنــت وأســرتك مــن
أضــراره البالغــة.
حقيبة اإلسعافات األولية
البــد مــن توفــر حقيبــة إســعافات أوليــة فــي المركبــة لكــي
تضمــد الجــروح وتعقمهــا فــي حالــة حدوثهــا ألي
ســبب مــا حتــى تصــل إلــى أقــرب مستشــفى إن
لــزم األمــر ذلــك

حزام األمان
ً
حــزام األمــان هــو حقــا األمــان للســائق ولــكل
الراكبيــن فــي المركبــة وذلــك ألنــه يحميهــم
مــن القفــز أو الخــروج خــارج الســيارة بــأي
طريقــة غيــر ســليمة قــد تؤذيهــم فهــو
يضمــن بقائهــم داخلهــا حتــى ال
يصطدمــوا علــى ســبيل المثــال
بزجــاج الســيارة لــذا صيانــة حــزام
األمــان هامــة للغايــة.

مقاعد األطفال
إذا كان لديــك طفــل فعليــك وضعــه
فــي مقعــد األطفــال المخصــص لــه
وعليــك أيضــا أن تضعــه علــى الكنبــة
الخلفيــة وذلــك لســامته .
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آداب المرور
إن مــن آداب المــرور القيــادة بتمهــل وذلــك مــن غيــر إســراع و تصنــع للمشــاكل وإنمــا يجــب أن تكــون
القيــادة أخالقيــة و متزنــة تعبــر عــن شــخصية صاحبهــا وعــن نفــس مطمئنــة تعكــس صفاتهــا مــن خــال
قيادتهــا العاقلــة إقتــداءاً بأخــاق الرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم فــي تعاملــه .
آداب المــرور عنــد قيــادة الســيارة هنالــك العديــد مــن آداب المــرور العامــة التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء
قيــادة الســيارة ومنهــا مــا يأتــي:

أخالقيات عامة:
حــال عــدم معرفــة مــن يملــك حــق األفضليــة فــي الطريــق فــا بد مــن البطء
ّ
فــي التوقــف وذلــك مــن أجــل الســماح للســيارات األخــرى بالمــرور  -عــدم
ّ
إلصــاق الســيارة بجــوار ســيارة أخــرى فهــذا يــؤدي إلــى شــعور الطــرف
ً
ّ
اآلخــر بالضيــق ويلزمــه بالتقــدم عنهــا قليــا عندمــا تضــيء إشــارة المــرور
ً
لإلنطــاق أو المشــي أوال  -ال يجــب إســتخدام المنبــه إال وقــت الضــرورة
ّ
لعــدم إزعــاج اآلخريــن – ال يجــب إلقــاء ّ
أي شــيء مــن نافــذة المركبــة ألن
هــذا التصـ ّـرف دليــل علــى اإلهمــال وعــدم النظافــة .
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الثبات:
ال يجــوز التنقــل بيــن المســارات بشــكل عشــوائي فهــذا يــؤدي إلــى
حــدوث التصــادم وحــوادث الســير .
مراعاه األولولية بين السيارات واألشخاص:
ً
يجــب علــى الشــخص الــذي يســير مشــيا علــى األقــدام أو الــذي يقــود
ً
المركبــة أن ينتبــة جيــدا ويعطــي األولويــة لمــن يملكهــا ســواء قائــد
ً
المركبــة أو الشــخص الماشــي علــى الطريــق تجنبــا ألي حــادث أو ضــرر .

استخدام األضواء الخاصة بالقيادة:
فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت المنطقــة مليئــة بالضبــاب الكثيــف أو
ً
كان الجــو ماطــرا فالبــد تشــغيل مصابيــح الضبــاب وذلــك مــن أجــل
تنبيــه الســائقين اآلخريــن الموجوديــن علــى الطريــق .
الحــذر أثنــاء عبــور الطــرق الخطيــرة  ،يجــب الســير البطــيء والثابــت
علــى طــرق المنحــدرات الحــادة.
اإلنتباه:
يجــب اإلنتبــاه لألمــام وخلــف الســيارة وضــرورة إســتخدام مرايــا
الســيارة لمعرفــة مــا يــدور مــن حولــه ومتــى يحتــاج إلــى اإلبطــاء أو
تبديــل الممــرات وبالتالــي فــإن هــذا يقلــل مــن إزدحــام حركــة المــرور
والحــوادث .

اإلنتباه في أماكن تواجد األطفال :
فــي حالــة القيــادة فــي المناطــق المحتويــة عــل عــدد كبيــر مــن األطفــال
وخاصــة فــي الحدائــق والمــدارس وبالقــرب مــن الحافــات المدرســية
يجــب القيــادة ببــطء واالنتبــاه إلــى الطريــق.

كف األذى على الطرقات:
يعــد مــن أبــرز الحقــوق التــي تشــتمل علــى إبعــاد أي أذى ســواء كان
ً
ً
ّ
ّ
لفظيــا أو عمليــا وال بــد مــن تذكــر أن إماطــة األذى عــن الطريــق صدقــه
حيــث يقــول رســولنا الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم( :لقــد
َّ
ً
ُ
ـب فــي َّ
الجنـ ِـة ،فــي شــجرة َ
يتقلـ ُ
قطعهــا مــن ظهـ ِـر الطريـ ِـق
رأيــت رجــا
ٍ
ُ
َّ
كانــت تــؤذي الن َ
ــاس).
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سياحة

سان بطرسبرغ
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أعلــن االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم برئاســة
جيانــي إنفانتينــو قائمــة المــدن والفنــادق
والمالعــب التــي ستعســكر فيهــا المنتخبــات
المشــا ِركة فــي نهائيــات كأس العالــم 2018
التــي ســتُقام فــي روســيا هــذا الصيــف ومنهــا
المنتخــب الســعودي.

وأوضــح االتحــاد أن بعثــة المنتخــب الســعودي
ســتقيم فــي فنــدق بلمونــد جرانــد أوروبــا فــي
مدينــة ســانت بطرســبرج أمــا معســكر التدريــب
فســيكون علــى إســتاد زينيــت أرينــا أو ملعــب
كريستوفســكي فيقــع فــي الجــزء الغربــي
مــن جزيــرة كريستوفســكي وهــو الملعــب
الرئيســي لنــادي زينيــت ســانت بطرســبرج الــذي
بــدأت عمــال بنائــه عــام 2007
افتُتــح الملعــب رســمي ًا  -الــذي يســع مــا يقــارب
 68ألــف و 134متفــرج  -فــي  2017بوصفــه
أحــد المالعــب الرئيســية التــي إســتضافت
منافســات كأس القــارات  2017وهــو أيضـ ًا من
المالعــب الثمانيــة التــي ستســتضيف منافســات
كأس العالــم لكــرة القــدم  2018و منافســات
بطولــة أمــم أوروبــا لكــرة القــدم .2020
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سياحة
ً
ســانت بطرســبرغ والتــي عرفــت ســابقا باســم لينينغــراد
وبإســم بيتروغــراد وهــي مدينــة روســية تقــع فــي شــمال
غــرب روســيا فــي دلتــا نهــر نيفــا شــرق خليــج فنلنــدا فــي
بحــر البلطيــق و تعتبــر أحــد أكبــر مراكــز أوروبــا الثقافيــة .
عــدد ســكانها  5,191,690نســمة ( )2015وهــي ثانــي
أكبــر مدينــة روســية ورابــع أكبــر مــدن أوروبــا مــن حيــث
عــدد الســكان وهــي مركــز ثقافــي أوروبــي هــام كمــا بهــا أهم
موانــئ روســيا فــي بحــر البلطيــق ومســاحتها  1,439كــم.2
أســس المدينــة القيصــر بطــرس األول فــي  27مايــو
1703م كنافــذة مطلــة علــى أوروبــا» ببنــاء قلعــة ضخمــة
علــى نهــر نيفــا الكبيــر فــي الخليــج الفلنــدي  -بحــر
البلطيــق  -ثــم اتســعت رغــم وعــورة المنطقــة وكثــرة
المســتنقعات وســرعان مــا تحولــت إلــى مينــاء عســكري
تجــاري كبيرآنــذاك وفتحــت آفــاق اتصــال واســع مــع
ً
الحضــارة األوربيــة وقــد حملــت هــذا االســم تخليــدا
لمؤسســها القيصــر بطــرس أو بيتــر األول كانــت عاصمــة
البــاد ألكثــر مــن قرنيــن (-1732 / 1732-1712
 )1918فــي أثنــاء قيــام اإلمبراطوريــة الروســية .
ُ
جغرافيــة ومنــاخ مدينــة ســان بطرســبورغ  :تصــل المســاحة

الجغرافيــة الكليــة لمدينــة ســان بطرســبورغ إلــى 1,439
ٌ
كــم ²وتوجــد فــي المدينــة مجموعــة مــن البلديــات التــي
ً
ً
تهتــم بــإدارة األحيــاء الســكانية والتــي تغطــي جــزءا كبيــرا
مــن المســاحة الجغرافيــة أمــا المتبقــي مــن مســاحة ســان
بطرســبورغ فهــو يتــوزع علــى كل مــن خليجــي فنلنــدا
ونيفــا اللذيــن يشــكالن الدعــم الرئيســي للمســطحات
ً
المائيــة الموجــودة فــي المدينــة وأيضــا تنتشــرعلى مــا
تبقــى مــن أراضيهــا ســهول أســتخدمت لبنــاء مجموعــة مــن
الحدائــق العامــة .
أمــا منــاخ مدينــة ســان بطرســبورغ فهــو قــاري ورطــب
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بســبب تأثيــر المســطحات المائيــة المحيطــة بالمدينــة والتــي تــؤدي إلــى حــدوث العديــد مــن األعاصيــر فــي مختلــف شــهور الســنة ويعتبــر فصــل
الصيــف فــي المدينــة قصيــر الرطوبــة وشــديد الحــرارة أمــا فصــل الشــتاء فيكــون معتــدل البــرودة وطويــل الرطوبــة لذلــك تعتبــر ســان بطرســبورغ مــن
المــدن التــي يختلــف مناخهــا عــن المــدن الروســية األخــرى .
المعالــم الحضاريــة فــي مدينــة ســان بطرســبورغ تعــد مدينــة ســان بطرســبورغ مــن المــدن الســياحية المشــهورة فــي روســيا والتــي يزورهــا العديــد مــن
ً
الســياح ســنويا مــن أجــل مشــاهدة معالمهــا التاريخيــة والدينيــة األثريــة وفــي أواخــر القــرن العشــرين للميــاد قامــت منظمــة التــراث العالمــي بإعــان
ً
ً
ً
 36موقعــا تراثيــا وأثريــا فــي المدينــة ضمــن قائمتهــا لحمايــة التــراث اإلنســاني فــي ســان بطرســبورغ وتحتــوي المدينــة علــى المعالــم الســياحية
ً
التاليــة 221 :متحــف  ،ومــا يقــارب  2000مكتبــة  ،وأكثــر مــن  80مســرحا  ،وغيرهــا الكثيــر مــن المعالــم األخــرى.
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سياحة

معالم المدينة
مبنــى ســيدة كازان  :بنــي مــا بيــن عــام 1801م وعــام 1811م علــى
يــد المعمــاري الروســي أندريــه فورونيــن ويعتبــر أعظــم أيقونــة فــي
األراضــي الروســية وصمــم علــى نمــط كاتدرائيــة ســانت بطــرس
الواقعــة فــي مدينــة رومــا.
قلعــة بطــرس وبولــس :تعــد أول بنــاء بنــي فــي المدينــة وأســتخدمت
علــى مراحــل التاريــخ كســجن لألســرى السياســيين ودفــن فيهــا كافــة
ملــوك روســيا .
ـان ويضــم
الهيرميتــاج :بنــي فــي عــام 1764م ويتكــون مــن عشــرة مبـ ٍ
المالييــن مــن التحــف الفنيــة بيــن أروقتــه ومجموعــات كبيــرة مــن
ُ
اللوحــات الفنيــة ولقــب باســم درة متاحــف روســيا.
مبنــى المخلــص بالــدم :تعــد مــن أجمــل البنايــات فــي روســيا وأكثــر
األماكــن الســياحية زيــارة وبنــي فــي المــكان الــذي اغتيــل فيــه
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ألكســندر الثانــي ويمتــاز بتصميمــه الروســي
البيزنطــي النــادر وبضمــه 7500م ²من الفسيفســاء
التــي تتحــدث عــن قصــص الكتــاب المقــدس.
ســاحة القصــر :تعتبــر الســاحة األساســية للمدينــة
ً
ً
وعلــى مــر التاريــخ شــهدت أحداثــا مهمــة جــدا
كحادثــة األحــد الدامــي وحادثــة الثــورة البلشــفية
وتمتــاز بوقوعهــا وســط عــدة معالــم مهمــة كمبنــى
األركان العامــة ومتحــف الهيرميتــاج
معالــم أخــرى :متحــف اإلرميتــاج الــذي بنــي فــي
النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر للميــاد
وكاتدرائيــة القديــس إســحق التــي تعــد أكبــر
كاتدرائيــة فــي المدينــة والمتحــف الروســي الــذي
ً
بنــي فــي عــام 1895م والــذي كان قصــرا يعــود إلــى
ميخايلوفســكي الشــهير.
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سياحة

محمية جزر فرسان

محميــة جــزر فرســان هــي محميــة طبيعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت
إشــراف الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة وإنمائهــا  ،تقــع محميــة جــزر فرســان فــي
القســم الجنوبــي الشــرقي للبحــر األحمــر وتبعــد حوالــي  42كيلومتــر عــن ســاحل منطقــة
جــازان ،تبلــغ مســاحة المحميــة حوالــي  600كيلومتــر مربــع ،وتضــم مجموعــة جــزر
فرســان أكثــر مــن  84جزيــرة أكبرهــا جزيــرة فرســان الكبيــر والســقيد (فرســان الصغــرى)
وقمــاح وهــي الجــزر اآلهلــة بالســكان الذيــن يعمــل غالبيتهــم فــي صيــد األســماك وزراعــة
الدخــن والــذرة .
ّ
تتألــف جــزر فرســان مــن مســطحات مــن األحجــار الجيريــة الشــعابية  ،يتــراوح متوســط
إرتفاعهــا عــن ســطح البحــر بيــن  10و 20متــر وقــد يصــل إلــى  40متــر أمــا أقصــى إرتفــاع
ً
فهــو  75متــر حيــث تســمى هــذه المرتفعــات محليــا بالجبــال وهنــاك عــدد مــن األوديــة
القصيــرة التــي تنتهــي إلــى البحــر أمــا الســواحل فمغطــاة برمــال كلســية بيضــاء نتجــت عن
تحطــم الشــعاب المرجانيــة واألصــداف البحريــة.
34

مــن أهــم أنــواع األشــجار فــي المحميــة الســمر والبلســم والســدر واألراك إلــى
جانــب أشــجار المانجــروف مثــل (الشــورى والقنــدل) التــي تكــون أيــكات
ســاحلية كثيفــة  ،كمــا إنتشــرت فــي المحميــة مؤخــرا أشــجار المســكيت
أو البروســوباس الدخيــل ،ويميــز المحميــة وجــود ظبــي اإلدمــي الفرســاني
ّ
المتوطــن فــي بعــض جــزر فرســان باإلضافــة إلــى النمــس األبيــض الذنــب وعــدد
مــن القــوارض أمــا الطيــور فتمتــاز بتنوعهــا ووفرتهــا فــي المحميــة خاصــة
الطيــور المائيــة والشــاطئية والمهاجــرة ومــن أهمهــا العقــاب النســاري والبجــع
الرمــادي والنــورس القاتــم ومالــك الحزيــن وصقــر الغــروب وأنــواع مــن القماري
وكذلــك توجــد فــي المحميــة بعــض العظايــا والثعابيــن النــادرة .
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معالم جزر فرسان :
ً
ّ
الجوفيــة العذبــة وفيهــا موقــع الكدمــي وهــو عبــارة عــن أحجــار كبيــرة جــدا مصممــة
 قريــة القصــار :وهــي مــن أكبــر قــرى فرســان ومــن أغناهــا بالميــاهّ
ّ
بطريقــة ّ
الرومانيــة .
كالمربعــات والمســتطيالت باإلضافــة إلــى بقايــا وآثــار مــن أحجــار أخــرى تشــبه األعمــدة
فنيــة جميلــة بأشــكال هندسـ ّـية متنوعــة
ً
القلعــة العثمانيــة :تقــع هــذه القلعــة شــمال مقــر المحافظــة علــى بعــد  400متــر مربــع علــى مرتفــع جبلــي جعــل مــن موقعهــا إســتراتيجيا مــن
الحربيــة فهــي تطــل علــى معظــم ســواحل الجزيــرة وبنيــت جــدران هــذه القلعــة مــن الحجــارة العشـ ّ
ّ
ـوائية الشــكل وهــي مغطــاة بالجبــص مــن
الناحيــة
ّ
داخلهــا وخارجهــا أمــا ســقفها فهــو مصنــوع مــن جريــد النخــل.
ّ
خليــج حصيــص :يقــع هــذا الخليــج فــي الشــمال الغربـ ّـي لجــزر فرســان ،وهــو يحظــى بإهتمــام وإنتمــاء خــاص مــن الســكان ويشــتهر هــذا الخليــج
ّ
بســمك الحريــد الــذي ينتشــر فــي شــهر إبريــل والــذي يتحضــر الســكان إلســتقباله.
غابــة القنــدل :وهــي غابــة تقــع فــي شــمال الجزيــرة تغطيهــا العديــد مــن األشــجار والنباتــات نــادرة الوجــود كالمانغــروف وأشــجار القنــدل التــي تــم
ً
ّ
المائيــة الموجــودة فيهــا.
تســمية الغابــة نســبة لهــا ومــا يزيــد مــن ســحرها وجمــال منظرهــا هــي الممــرات والخلجــان
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وادي الدواسر
عــرف وادي الدواســر قديمـ ًا باســم العقيــق وعقيــق بنــي عُقيل وعقيــق تمرة
وأمــا عــن تســميته بــوادي الدواســر فيرجــع لســببين األول أنــه ســمي بالــوادي
ألن أحــد هــذه األوديــة الجاريــة بشــبه الجزيــرة العربيــة في ما مضى وســمي
بالداوســر كــون أن أول مــن ســكنه هــم أفــراد وأبنــاء قبيلــة
الدواســر وبالتالــي ســمي بــوادي الدواســر
نســبة لهــم.

موقع وادي الدواسر
منطقــة وادي الدواســر عبــارة عــن محافظــة مــن المحافظــات التابعــة
لمنطقــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وادي الدواســر غنــي باآلثــار لكثــرة الممالــك والحضــارات القديمــة
التــي أســتوطنت بــه علــى مــر العصــور واألزمــان كقريــة الفــاو األثريــة
ً
ً
التــي تبعــد عــن مقــر المحافظــة حوالــي  100كيلومتــرا تقريبــا مــن
الجهــة الجنوبيــة الشــرقية وبالتحديــد فــي المنطقــة التــي يتداخــل فيهــا
وادي الدواســر مــع جبــال طويــق عنــد منطقــة تســمى «الفــاو» وتشــرف
علــى الحافــة الشــمالية الغربيــة للربــع الخالــي فهــي بذلــك تقــع علــى
الطريــق التجــاري الــذي يربــط جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــمالها
الشــرقي حيــث كانــت تبــدأ القوافــل مــن مملكــة ســبأ ومعيــن وقتبــان
وحضرمــوت وحميــر متجهــة إلــى نجــران ومنهــا إلــى قريــة ومنهــا إلــى
ً
ً
األفــاج فاليمامــة ثــم تتجــه شــرقا إلــى الخليــج وشــماال إلــى وادي
ُ
الرافديــن وبــاد الشــام  ،وتحدثنــا قريــة الفــاو عــن تلــك الحضــارة
العريقــة لمملكــة «كنــدة» وإمرؤالقيــس وملــك قحطــان وكيــف
كانــت بيوتهــم وأســواقهم ومتاجرهــم ومالبســهم وأطعمتهــم وآنيتهــم
ووســائل زينتهــم ونظــام أمنهــم ودفاعهــم عــن حصونهــم وأبراجهــم
وعــن ثقافتهــم وأنشــطتهم اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي تســجلها
معابدهــم القديمــة والتــي تعــود إلــى مــا قبــل ميــاد المســيح بثالثمائــة
عــام أو يزيــد كمــا يوجــد بالمحافظــة العديــد مــن المواقــع األثريــة ومنها
قريــة (الجــو) شــمال المحافظــة وعــدد مــن الحصــون والقصــور األثريــة
القديمــة التــي مــا تــزال صامــدة ومقاومــة لجميــع عوامــل الطبيعــة .
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المواقع األثرية في وادي الدواسر
هنــاك العديــد مــن المواقــع األثريــة واآلثــار الشــامخة علــى أرض
وادي الدواســر والتــي تحكــي عــن تاريخهــا إضافــة لوجــود المعالــم
الســياحية ومــن هــذه اآلثــار والمعالــم قصــر الملــك عبــد العزيــز
ً
التاريخــي وهــو معــروف أيضــا بأنــه قصــر اإلمــارة القديــم وهــو مــن
ً
أهــم هــذه المعالــم وهنــاك أيضــا قصــر ربيــع وهــو موجــود فــي منطقــة
المعتــا فــي وســط وادي الدواســر وقــد تميــذت تســميته نســبة إلــى
الداعيــة ربيــع بــن زيــد المخاريــم الدوســري ويعــود لحقبــة حكــم
الدولــة الســعودية األولــى وتوجــد فــي زوايــا القصــر األربــع أبــراج مــن
ً
دوريــن وهنــاك أيضــا مســكن خــاص ومســكن لضيوفــه وهنــاك مســتودع
ّ
الســفلي مــن القصــر ،كمــا ويوجــد
لألســلحة والمــؤن فــي الطابــق
ً
إســطبل للخيــول باإلضافــة لمســجد الشــيخ المتواجــد هنــاك أيضــا

قصور وادي الدواسر
ومــن القصــور األخــرى قصــر الســام وهــو
مبنــى ضخــم ويتميــز بطابعــه المعمــاري الفريــد
والمميــز عــن باقــي الحصــون والقــاع فهــو يحتــوي علــى
أقــواس كبيــرة فــي الجــزء الجنوبــي منــه وهنــاك آثــار لبقايــا
حصــن مطمــورة ويعــد مــن أقــدم القصــور التاريخيــة فــي
ً
المنطقــة وهنــاك أيضــا قصــر بهجــه وقصــر أبــو طــوق
وقصــر الحصيــن.
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متاحف وادي الدواسر
كمــا ويتواجــد هنــاك متحــف الصادريــة وبــه مــا
ُيقــارب حوالــي ألــف عملــة نقديــة عائــدة ألكثــر
ً
مــن عصــر وبعضهــا يعــود أيضــا لمــا قبــل
الميــاد كمــا ويتواجــد حوالــي األلفــي قطعــة
أثريــة ومنهــا أنــه يوجــد ســيوف ورمــاح
التــي اســتخدمت بالمعــارك اإلســامية
إضافــة إلــى مخطوطــات تعــود للحضــارة
الســومرية ومجموعــة مــن اآلثــار مــن
مختلــف بقــاع العالــم كالصيــن وروســيا
وبريطانيــا وتدمــر الســورية وآثــار تعــود
لبعــض المناطــق فــي الســعودية كعســير
ونجــد.

آثار وادي الدواسر
وقــد تــم العثــور علــى كتابــات ونقــوش فــي جبــال بنــي ســنامة حيــث إن هــذه الكاتابــات تعــود إلــى مــا قبــل  1400ســنة وأشــتملت علــى صــور للحيوانــات
والبيئــة المحيطــة ومنهــا األغنــام والنعــام والجمــال والحيوانــات المفترســة ،وكمــا وجــد رســوم لصيــد الحيوانــات بواســطة الرمــاح وكمــا وتــم الحصــول
علــى كتابــات بالخــط الكوفــي والمســند الجنوبــي.
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أعربــت شــركة الوفــاق عــن
بالــغ ســعادتها باإلعــان عــن
الســماح للمــرأة الســعودية
بالقيــادة حيــث كانــت
الشــركة مــن أشــد الداعمين
لهــذا المطلــب الســامي
الــذي تتعــدد فوائــدة وقــد تــم
إصــدار حــزم خدمــات ستســاعد
ً
الســيدات كثيــرا فــي كل مــا يخص
قيــادة الســيارات .
قــال وزيــر الداخليــة الســعودي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف
ً
إن قــرار الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة ســيؤثر إيجابيــا علــى الســامة
المروريــة والحــد مــن الخســائر البشــرية واالقتصاديــة .
ً
جــاء ذلــك وفقــا لمــا نقلتــه الداخليــة الســعودية علــى صفحتهــا بتويتــر
علــى لســان األميــر حيــث قــال« :إن قيــادة المــرأة للســيارة ســيحول
ســامة المــرور إلــى ممارســة تربويــة تــؤدي إلــى الحــد مــن الخســائر
البشــرية واالقتصاديــة الناجمــة عــن الحــوادث».
وأكــد وزيــر الداخليــة الســعودي علــى أن «رجــال األمــن جاهــزون لتطبيــق
أحــكام نظــام المــرور علــى الذكــور واإلنــاث وإتخــاذ كل مــا مــن شــأنه
الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع وســامته ».
ســتوفر العائلــة الســعودية أكثــر مــن  20ألــف ريــال (نحــو  5.3ألــف
ً
دوالر) ســنويا متمثلــة برواتــب كانــت تقــدم للســائقين وذلــك بعــد إصــدار
العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،ألمــر يســمح بموجبــه
ً
للمــرأة فــي البــاد قيــادة الســيارة وفقــا لتقريــر قنــاة اإلخباريــة الســعودية
الرســمية.
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تلــك التفاصيــل
التــي أعلنهــا تلفزيــون -
اإلخباريــة الســعودي  -الرســمي وجــاء
فيــه أن هــذا القــرار ســيؤدي إلــى ضبــط اإلنفــاق
حيــث ســتوفر العامــات الســعوديات نصــف رواتبهــن
التــي ينفقنهــا علــى الســائقين وأن هــذا الدخــل الموفــر ســيرفع
القــوة الشــرائية للعائــات وســيرفع اقتصــاد البلــد .
وألقــى التقريــر الضــوء علــى أن هــذا القــرار سيســاهم فــي تخفيــض
التحويــات الخارجيــة حيــث أظهــرت األرقــام إلــى أن المملكــة فــي العــام
 2012إحتلــت المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة أكثــر الــدول فــي التحويــات
الخارجيــة .
وأشــار التقريــر إلــى أن  1.5مليــون ســائق يســاهمون بهجــرة األمــوال
ً
الســعودية خارجــا وأن القــرار ســيؤدي إلــى خفــض أعــداد هــؤالء الســائقين
وبالتالــي خفــض التحويــات الخارجيــة.

قامــت الوفــاق بإطــاق حملــة #دربك_زهر
ً
إحتفــاال بتفعيــل قــرار قيــادة المــرأة لتقــدم
مــن خاللهــا حزمــة عــروض وخدمــات خاصــة
بالمــرأة  .وقــد تــم اإلعــان عــن الحملــة عبــر الكثيــر
مــن منصــات اإلعــان ســواء صفحــات الوفــاق علــى مواقــع
التواصــل اإلجتماعــي أو مــن خــال مشــاهير التواصــل اإلجتماعــي
وشاشــات اإلعالنــات الخارجيــة .
ولتشــجيع الســيدات علــى التســجيل فــي الحملــة أطلقت الوفاق مســابقة
إلختيــار  20فائــزة بآيفــون  Xعــن طريــق الســحب بيــن المشــتركات ،
وقــد تــم الســحب عليهــم فــي بــث مباشــر عبــر منصاتنــا علــى مواقــع
التواصــل اإلجتماعــي .

ً
وأيضــا شــاركت الوفــاق فــي معــرض مســتلزمات المــرأة للســيارة الــذي
أقيــم فــي المنطقــة الشــرقية لعــرض خدماتهــا ومميزاتهــا علــى الحضــور ،
وقــد شــهدت منصــة الوفــاق حضــور كثيــف مــن زوار المعــرض للتعــرف
علــى خدمــات الشــركة .
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الوطن

توطين مجال تأجير السيارات
قالــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة إنهــا تســعى إلــى توطيــن عــدة قطاعــات فــي المملكــة
منهــا شــركات و مكاتــب تأجيــر الســيارات وأنــه ســيتم قصــر العمــل فــي منافــذ تأجيــر الســيارات علــى
الســعوديين فقــط وذلــك ضمــن خطــة التوطيــن التــي تشــمل أكثــر مــن مجــال .

جــاء ذلــك فــي تغريــدة لــوزارة العمــل عبــر حســابها الرســمي بموقــع
التواصــل االجتماعــي “ تويتــر” مشــيرة إلــى أنهــا تســعى إلــى زيــادة فــرص
العمــل ألبنــاء الوطــن .
ّ
يذكــر أن الــوزارة وقعــت فــي فتــرة ســابقة مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة النقــل
العــام لتوطيــن مكاتــب تأجيــر الســيارات وقــدرت فــرص العمــل فــي
مكاتــب التأجيــر ونقــل الــركاب بأكثــر مــن  200ألــف فرصــة.
كانــت شــركة الوفــاق لتأجيــر الســيارات أول الشــركات التــي بــادرت
ً
لتنفيــذ القــرار ونظــرا لقــدم اإلعتمــاد علــى أبنــاء الوطــن فــي الوظائــف
اإلداريــة واإلشــرافية فكانــت مهمــة الشــركة ســهلة فــي تنفيــذ القــرار .
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إعتمــدت الشــركة علــى خطــة منظمــة ومحكمــه لتطبيــق التوطيــن بنســبة
 % 100فــي أقــل فتــرة زمنيــة محكمــة حيــث قامــت الشــركة باإلســتثمار
فــي إثقــال قســم التدريــب والتطويــر لتجهيــز العــدد الضخــم المتوقــع
خــال مــدة قصيــرة ليغطــي أكثــر مــن  70فــرع للشــركة داخــل المملكــة .
فتحــت الشــركة بــاب التوظيــف أمــام أبنــاء الوطــن وفــور نجــاح المتقــدم
علــى الوظيفــة فــي المقابلــة الشــخصية كان يتــم تســجيله فــي مجموعــة
مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة إلثقــال مهاراتــة وإعــدادة لتحمــل
مســئولية وظيفتــة ســواء ( موظــف إســتقبال – مســئول فــرع – مشــرف
فــروع ) .

ونتيجــة لتلــك اآلليــة المنظمــة كانــت الوفــاق هــي
الشــركة األولــى فــي تنفيــذ قــرار توطيــن شــركات
ومنافــذ تأجيــر الســيارات وجميــع فــروع الشــركة تــدار
بفريــق مــن أبنــاء الوطــن مــدرب علــى أعلــى مســتوى
لتلبيــة رغبــات واإلجابــة عــن إستفســارات العمــاء
بــكل إحترافيــة .
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رياضة

مشاركة المنتخب السعودي
في كأس العالم 2018

يعتبــر المنتخب الســعودية واحداً
مــن أنجــح المنتخبــات الوطنيــة
فــي آســيا فــاز بلقــب كأس آســيا
ثالث مــرات ()1996 1988- 1984-
وتأهــل لنهائيــات كأس العالــم
لخمــس مــرات منهــا أربــع مــرات
متتاليــة منــذ صعــوده األول فــي
مونديــال أمريــكا عــام (-1994
)2006-2002-1998
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تاريخ عريق
المنتخــب العربــي الســعودي لكــرة القــدم هــو ممثــل الســعودية الرســمي فــي رياضــة
كــرة القــدم تأســس االتحــاد العربــي الســعودي لكــرة القــدم فــي العــام  1956وإنضــم
إلــى الفيفــا ويلقــب الفريــق مــن قبــل المشــجعين بالصقــور أواألخضــر أو الصقــور
ً
الخضــر يعتبــر واحــدا مــن أنجــح المنتخبــات الوطنيــة فــي آســيا فــاز بلقــب كأس
آســيا ثــاث مــرات ( )1996 -1988 -1984وتأهــل لنهائيــات كأس العالــم لخمــس
مــرات منهــا أربــع مــرات متتاليــة منــذ صعــوده األول فــي مونديــال أمريــكا عــام
()2006-2002-1998-1994
فــي كأس العالــم  1994تمكــن المنتخــب الســعودي مــن تجــاوز المرشــحة آنــذاك
بلجيــكا وفــاز علــى المغــرب فــي دور المجموعــات قبــل أن يســقط أمــام الســويد
فــي دور الـــ  16بنتيجــة  1-3وخــرج المنتخــب الســعودي مــن الجولــة األولــى مــن
مباريــات كأس العالــم خــال مشــاركاته الثــاث التاليــة وغــاب بعدهــا عــن التأهــل
للمســابقة حتــى تأهــل لنهائيــات
كأس العالم للمرة الخامسة في .2018
افتتــح فــؤاد أنــور الســجل التهديفــي لمنتخــب الســعودية فــي المونديــال بعــد مــرور
 18دقيقــة مــن مواجهــة هولنــدا فــي مونديــال  1994التــي انتهــت بفــوز األخير
بهدفيــن لهــدف.
– آخــر هــدف لمنتخبنــا الوطنــي فــي
كأس العالــم حمــل توقيــع
ســامي الجابــر رئيــس

نــادي الهــال
الحالــي فــي مرمــى
المنتخــب التونســي
قبــل نهايــة المبــاراة التــي
جمعــت بينهمــا بمونديــال ألمانيــا
 2006بـــ  6دقائــق فقــط.
– محمــد الدعيــع الحــارس الســابق للمنتخــب
الســعودي ،هــو األكثــر مشــاركة مــن بيــن العبــي
“األخضــر” فــي كأس العالــم بـــ  10مباريــات يليــه ســامي
الجابــر وحســين عبدالغنــي وعبداللــه ســليمان بـــ  9مشــاركات
لــكل منهــم.
– إجمالــي البطاقــات الصفــراء التــي تحصــل عليهــا العبــو “األخضــر”
بلــغ  20إنــذارا مقابــل حالــة طــرد وحيــدة كانــت مــن نصيــب محمــد
الخليــوي أمــام فرنســا فــي مونديــال  ،1998فــي لقــاء انتهــى بخســارة
منتخبنــا برباعيــة دون رد.
روسيا 2018
تــوج المنتخــب الســعودي لكــرة القــدم جهوده فــي التصفيات اآلســيوية
المؤهلــة لبطولــة كأس العالــم  2018بحجــز بطاقــة التأهــل للمونديــال
الروســي عــن المجموعــة الثانيــة بالــدور النهائــي مــن التصفيــات.

واحتــل المنتخــب
الســعودي المركــز الثالــث فــي
المجموعــة األولــى ،برصيــد  3نقــاط،
فيمــا تصــدر منتخــب األوروجــواي ترتيــب
المجموعــة برصيــد  9نقــاط ،وحــل منتخــب
روســيا فــي المركــز الثانــي برصيــد  6نقــاط ،وتذيــل
منتخــب مصــر ترتيــب المجموعــة بــدون نقــاط.

شــارك المنتخــب الســعودي لكــرة القــدم فــي كأس العالــم بنســخته
الحاديــة والعشــرون التــي أقيمــت فــي روســيا مــا بيــن  14يونيــو و 15
ُ
يوليــو  2018وتعــد هــذه المشــاركة الخامســة للمنتخــب الســعودي
بعــد مشــاركته فــي نســخة  2002 ،1998 ،1994و  .2006ويقــع
المنتخــب الســعودي فــي المجموعــة األولــى .
وودع المنتخــب الســعودي بطولــة كأس العالــم  2018والتــي
تســتضيفها المالعــب الروســية مــن دور المجموعــات فخســر المنتخب
الســعودي مباراتــه األولــى أمــام منتخــب روســيا مســتضيف البطولــة
بخمســة أهــداف مقابــل ال شــيء كمــا خســر المنتخــب الســعودي
المبــاراة الثانيــة أمــام منتخــب األوروجــواي بهــدف مقابــل ال شــيء.
وفــاز المنتخــب الســعودي بالمبــاراة الثالثــة علــى منتخــب مصــر
بهدفيــن مقابــل هــدف.

تاريــخ مــن المواجهــات مــع المنتخبــات العربيــة
حــل المنتخبــان الســعودي والمصــري إلــى جانــب روســيا المضيفــة
واألوروغــواي فــي المجموعــة األولــى لنهائيــات كأس العالــم لكــرة
القــدم  ، 2018وأنتهــت المبــاراة بفــوز المنتخــب الســعودي علــى
شــقيقة المصــري بنتيجــة هدفيــن لهــدف . 1/2
وهــي المــرة الثالثــة التــي تضــع فيهــا القرعــة الســعودية فــي مواجهــة
منتخــب عربــي بعــد األولــى عــام  1994فــي مشــاركتها االولــى عندمــا
كانــت فــي المجموعــة السادســة مــع المغــرب وبلجيــكا وهولنــدا .وقتها
تغلبــت الســعودية علــى المغــرب  1-2وبلجيــكا  0-1وخســرت امــام
هولنــدا ،لكنهــا بلغــت الــدور الثانــي للمــرة االولــى فــي تاريخهــا وكانــت
المــرة الثانيــة فــي مونديــال  2006عندمــا وقعــت فــي المجموعــة
الثامنــة مــع تونــس واوكرانيــا واســبانيا .
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