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األفتتاحية

الوفـاق
عمالؤنــا الكــرام ,نرحــب بكــم فــي عددنــا الرابــع

المتنــوع المزيــد مــن ســيارات  2020ولــم تقــف عنــد

عشــر لمجلــة الوفــاق لنضــع بيــن أيديكــم مجلتنــا
بنســختها المطبوعــة والتــي يتطـ ّـور شــكلها ومحتواهــا

هــذا الحــد بــل انهــا حرصــت علــى افتتــاح المزيــد مــن
الفــروع لتكــون ً
دائمــا قريبــة مــن عمالئهــا بــا عنــاء.

عبــر الســنين حتــى تضــم لــك آخــر مســتجداتنا فــي
ً
مؤخــرا.
هــذا العــام وآخــر ماحققنــاه
«الطمــوح ال حــد لــه» وهــذا ماكانــت وســتظل ً
دائمــا

علــى ّ
أهبــة اإلســتعداد بإســتقبال استفســارات وشــكاوى

ماســتكون عليــه الوفــاق لتأجيــر الســيارات حيــث أنهــا

العمــاء علــى مــدار اليــوم.

فــي كل عــدد ال تكــف عــن مفاجأتــك بآخــر ماتوصلــت

المزيــد والمزيــد بإنتظاركــم فــي هــذا العــدد الــذي

إليــه فــي خدماتهــا التــي تتمحــور حــول تحقيــق شــعار

لــم يقتصــر فقــط علــى أخبــار الوفــاق فحســب بــل
ّ
المنوعــة واإلقتراحــات
هنالــك الكثيــر مــن المواضيــع

«راحتــك تبــدأ مــع خدماتنــا»
مــع بدايــة عــام  2019افتتحــت الوفــاق عامهــا بصفقــة
عالميــة ً
حرصــا منهــا علــى تقديــم خدماتهــا لجميــع
عمالءهــا حــول العالــم ,كمــا أنهــا اضافــت ألســطولها
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وكعادتهــا السـ ّـباقة فــي ســبيل راحــة العميــل فــإن طاقــم
خدمــة عمــاء الوفــاق فــي تطـ ّـور مســتمر ليكونــوا ً
دائمــا

الشـ ّـيقة لوجهــات ســياحية بإمكانكــم زيارتهــا وبالطبــع

ســتجدون الوفــاق بخدمتكــم فــي أي وجهــة تتجهونهــا
ّ
محليــة.
عالميــة كانــت أو

٣

.

.

أخبار الوفاق

معرض جدة للكتاب

الوفاق

في معرض جدة للكتاب

ّ
الســباقة بوضــع بصمتهــا الخاصــة ,شــاركت الوفــاق لتأجيــر
كعادتهــا
الســيارات فــي معــرض الكتــاب الدولــي الرابــع الــذي أقيــم فــي مدينــة جــدة
فــي 2018/12/26م ،برعايــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر /خالــد
الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين ،وأميــر منطقــة مكــة المكرمــة،
حفظــه اللــه .
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ُيعــد معــرض الكتــاب نقطــة التقــاء ثقافيــة
وبــؤرة تواصليــة بيــن كل مــن ّ
الكتــاب ودور النشــر،
ٍ
والقــراء ،ومحبــي االطــاع ،وقــد ســاهمت شــركة
ً
الوفــاق لتأجيــر الســيارات فــي المعــرض بوصفهــا راعيــا

ً
ناقــا للمعــرض بحملــة تحــت شــعار #اقــرأ _مــع_ الوفــاق والتــي
تهــدف إلــى تعزيــز ودعــم القــراءة لــدى جميــع أفــراد المجتمــع،
ً
ً
واألطفــال خاصــة ،ســعيا لتنشــئة جيــل محــب للقــراءة ،واعيــا
ً
ً
بعوائدهــا ،قــادرا علــى اســتنهاض فكــر جديــد ،مســتعدا الستشــراف
مســتقبل وطنــه ،والــذي لــن يصبــح أقــوى إال بترســيخ عــادة القــراءة.
إن شــركة الوفــاق لتأجيــر الســيارات قــد أنجــزت نجاحــات
عديــدة فــي طريــق تحقيــق ماتطمــح إليــه بمبادراتهــا التــي قامــت
ُ
بتفعيلهــا عبــر جناحهــا فــي معــرض جــدة للكتــاب ،الــذي خصــص
ُ
وجهــز كاملــه للطفــل.
ً
وقــد أتــى جنــاح الوفــاق فــي المعــرض جنبــا إلــى جنــب مــع دور

النشــر المنتشــرة علــى مســاحة بلغــت (27500م )2مــن أكثــر مــن
()35دولــة ،لتقديــم كل ماهــو جديــد ومتميــز فــي تظاهــرة ثقافيــة
مزدهــرة.
ً
ً
أمــا حملــة #اقرأ_مع_الوفــاق فقــد شــكلت فارقــا متألقــا للوفــاق
يعكــس اعتزامهــا فــي التنميــة االجتماعيــة عبــر تأصيــل القيــم فــي
األجيــال بنشــر ثقافــة جوهريــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن جنــاح الوفــاق قــد تضمــن توزيــع مايفــوق
( )5000هديــة ،و فــي أجــواء يســودها المــرح والتفانــي فقــد تضمــن
ً
ً
الجنــاح أيضــا أركانــا للرســم والقــراءة لألطفــال ،وتــم توزيــع 10
مقاعــد ســيارة لألطفــال وإلســعاد المزيــد مــن زوار الجنــاح قامــت
الوفــاق بمســابقة بجوائــز قيمتهــا  1000ريــال ً
يوميــا يتــم لخمســة
أطفــال فائزيــن بقيمــة  200ريــال  ,وأظهــر طاقــم الوفاق فــي جناحهم
ّ
حرصهــم علــى تحقيــق جميــع التطلعــات التــي تطمــح إليها الشــركة،
وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التواصــل مــع الجمهــور الــذي يعــد
أحــد اإلرتــكازات المســاهمة فــي إنجــاح حمالتهــا .
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الوفاق راعي رئيسي
لمعرض السفر والسياحة
ّ
الســياح وبــرز أهــم معالــم الوجهــات الســياحية فــي
لجــذب
المملكــة ،انطلقــت فعاليــة معــرض جــدة الدولــي للســياحة
والســفر فــي يــوم األربعــاء الموافــق  13فبرايــر فــي قاعــة
المؤتمــرات فــي جــدة هيلتــون برعايــة محافــظ جــدة األميــر
مشــعل بــن ماجــد ووكيــل محافــظ جــدة األمير ســعود بــن جلوي.
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ّ
وتمــت إقامــة المعــرض برعايــة رســمية مــن الهيئــة
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي أمــا مشــاركة الوفــاق
ٍ
كــراع إســتراتيجي للمعــرض.
للســيارات كانــت
إســتمر المعــرض لثالثــة أيــام وشــارك فيــه أكثــر مــن 200
ّ
عــارض مثلــوا بــه  29دولــة كمــا أنهــا كانــت فرصــة رائعــة
لمشــاركة الفنــادق والمنتجعــات وشــركات الســياحة
والســفر فــي هــذا المعــرض إلبــراز أفضــل خدماتهــم .
أمــا عــن الوفــاق ،فقــد كانــت مشــاركتها الثالثــة فــي
المعــرض فــي جنــاح  A04وكانــت مشــاركة بــارزة وبمــا
ّ
الســياح فــي
أنهــا مــن اوائــل الشــركات التــي تســتقبل
المطــارات الداخليــة والدوليــة فــإن ضــرورة مشــاركتها ال
بــاق المشــاركات.
تقــل عــن ِ
ـف الوفــاق بالتعريــف عــن خدماتهــا فــي المعــرض
لــم تكتـ ِ

فحســب  ،فقــد تــم إهــداء رحلتيــن لــزوار الجنــاح بتكاليــف
مدفوعــة إلــى دبــي لمــدة ثالثــة أيــام باإلضافــة لســيارة
ُمســتأجرة مــن الوفــاق عــن طريــق مســابقة تــم اإلعــان
عنهــا لــزوار الجنــاح وتــم اإلعــان عــن إســم الفائــز
عــن طريــق ســحب تــم اجــراؤه أمــام الحضــور ،كمــا أنــه
قــد تمــت مشــاركة حمــات الوفــاق المثمــرة كحملــة
#طرق_امنــه و #اقرا_مع_الوفــاق لتوعيــة زوار الجنــاح
وتــم تخصيــص جــزء منــه لتعزيــز حــب القــراءة لــدى
األطفــال كداعــم لحملــة إثــراء قيمــة القــراءة .
ً
مــن الجديــر بالذكــر أيضــا ان جنــاح الوفــاق لتأجيــر
الســيارات قــد حظــى بزيــارة مــن نــادي التعــاون فــي
المعــرض وشــاركوا فــي الســحب علــى الجوائــز المذكــورة
التــي تــم تقديمهــا للــزوار.
وكعــادة «الوفــاق» فإنهــا تبــرز وتتميــز ً
دائمــا فــي تقديــم
أفضــل مالديهــا فــي مشــاركاتها بالمعــارض فقــد تســابق
الكثيــر مــن الــزوار علــى جناحهــا وكان اإلقبــال كبيــر
جـ ًـدا بســبب تنـ ّـوع ّ
وتميــز فعالياتهــا لــزوار جناحهــا فــي
المعــرض.
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األسطول الجديد
ً
حرصــا مــن الوفــاق علــى تلبيــة جميــع متطلبــات عمالءهــا بمختلــف ذائقتهــم وإحتياجاتهــم
قامــت بإضافــة تحديــث منـ ّـوع وكبيــر فــي أســطولها الجديــد حيــث أن مــن أبــرز الســيارات
ُ
التــي أضيفــت لألســطول شــيفروليه «تاهــو  » 2019العائليــة و «مرســيدس »2019 C200
الرياضيــة و«كيــا ســيراتو  »2020باإلضافــة إلــى «شــانجن ايــدو .»2020

شيفروليه تاهو

مرسيدس C200

وبذكــر ســيارة تاهــو  2019فــإن مميزاتهــا العديــدة تجعلهــا عبــارة عــن
مزيــج رائــع بيــن التصميــم العصــري الحديــث مــع اآلداء العالــي ,ومــن
مواصفتهــا الرائعــة:

أما عن سيارة مرسيدس  C200الرياضية والتي تناسب
فئة الشباب المعاصر فإنها تجمع بين:

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  6سرعات

محرك بقوة  184حصان

أضواء رئيسية بروجكتور شعاعية – مع أضواء  LEDللقيادة النهارية

محرك  1500سي سي
ّ
مزود بشاحن توربيني

نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

ناقل حركة أوتوماتيك  9سرعات طراز جي ترونيك

نظام تشغيل السيارة عن بعد

دفع خلفي

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي مع شاشة لمس ملونة قياس 8إنش

نسخة دفع كلي C200

مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بشكل مستوي

نظام  Boseالصوتي الفاخر
نظام التحذير من االصطدام األمامي
نظام بلو راي الترفيهي في الجزء الخلفي
نظام كشف المنطقة الجانبية العمياء
استهالك الوقود بمعدل  10.3كلم /لتر (متنوع)
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أسطول 2020
ّ
والمنوعــة التــي تثبــت حــرص الوفــاق علــى أن تســد جميــع احتياجــات
وهنالــك المزيــد مــن الخيــارات المتعــددة
ً
عمالءهــا تطبيقــا لشــعارها «راحتــك تبــدأ مــع خدماتنــا».
وليكونــوا عمــاء الوفــاق مواكبيــن لــكل ماهــو جديــد فــي عالــم الســيارات فلقــد حرصنــا علــى أن نضيــف ألســطولنا
تميــز ّ
الــذي لطالمــا ّ
بتنوعــه مجموعــة مــن سـ ّـيارات .2020

كيا سيراتو 2020

ً
ومن السيارات التي تم اضافتها حديثا كيا سيراتو 2020
تصميم رياضي أنيق
محرك سعة  1.5لتر تيربو
 4سلندر
فرامل مانعة اإلنزالق
قوة المحرك(حصان/لفة.دقيقة)130/6300 :

شانجن ايدو 2020

اآلن شــانجن ايــدو بمظهرهــا المتجــدد الجديــد موديــل 2020
إنضمــت ألســطول الوفــاق المنـ ّـوع الــذي يناســب مختلــف األذواق
مواصفاتها:
مظهر جديد بشبك أمامي بتصميم الفراشة
إضــاءة خارجيــة مدمجــة عبــارة عــن إضــاءة أماميــة أوتوماتيكيــة
وإضــاءة عاليــة ومنخفضــة مدمجــة
جنوط ألمنيوم رياضية مقاس  16و 17
نظــام عــزل الصــوت PVBوعــوازل داخليــة لتجعــل مــن مســتوى
الضوضــاء داخــل المركبــة أقــل بكثيــر
مســاحة داخليــة أكبــر حيــث أن قاعــدة العجــات ( 2700ملــم)
والعــرض الداخلــي ( 1460ملــم)
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فــي قفــزة سـ ّـباقة فــي عالــم
تأجيــر الســيارات ,أعلنــت
ً
رســميا فــي اليــوم
الوفــاق
األول مــن ايــار  2019عــن
صفقــة شــراكة بينهــا وبين
الشــــــــركة العـــــالمية
 Europcarوالرائــدة فــي
علــى مســتوى أوروبــا
والمدرجــة فــي بورصــة
«يورونكســت» باريــس.

وتتمثــل اإلتفاقيــة حــول مصلحــة العمــاء فــي المقــام األول
لتوفيــر خدمــات أفضــل وأقــوى لعمــاء الشــركتين مــن خــال
خدمــة عمــاء الوفــاق فــي اكثــر مــن  140دولــة حــول العالــم مــن
خــال  Europcarوبالمثــل خدمــة جميــع عمــاء  Europcarفــي
اكثــر مــن  80فــرع داخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن
طريــق فــروع الوفــاق وفــي جميــع مطــارات المملكــة الدوليــة
واإلقليميــة كمــا أن الخدمــات لــن تكــون حصريــة فقــط فــي
الفــروع بــل عبــر الحجــز والدفــع عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي
ً
والتطبيــق أيضــا ليضمنــوا للعمــاء ســهولة الحصــول علــى
خدمــات تأجيــر الســيارات بشــكل ّ
ميســر وآمــن ,كمــا أن
بإســتطاعتهم أن يســتفيد عمــاء الشــركتين مــن مزايــا عضويــة
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الوفــاق (أميالــي) والكثيــر مــن المميــزات األخــرى التــي يتمتــع بهــا
ً
عمــاء الوفــاق ســابقا.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد بدأت قصــة شــراكة  Europcarمــع الوفاق
فــي عــام  2018فــي مدينــة دبــي تحديـ ًـدا وقــد رأت النــور فـ ً
ـورا فــي
بدايــة عــام  ,2019وتــم اإلجتمــاع وتوقيــع اإلتفاقيــة فــي فنــدق شــذا
الريــاض وبحضــور أكثــر مــن  30صحفــي وإعالمــي وبتغطيــة صحــف
ّ
منوعــة مابيــن الورقيــة واإللكترونيــة وقــد تــم عــرض فيديــو قصيــر
يبــرز أفضــل وأهــم نقــاط قــوة الشــراكة العالميــة مابيــن الشــركتين.
ُ
وفــي مراســم الختــام ألقيــت كلمــة مــن ِق َبــل الرئيــس التنفيــذي
لشــركة الوفــاق وبالمثــل قــام رئيــس  Europcarبإلقــاء كلمتــه ّ
وعبــروا
ً
جميعــا عــن ســعادتهم بهــذه الشــراكة بكونهــا قفــزة قويــة فــي خدمــة
ً
عالميــا كمــا أنهــا ســتكون
عمــاء الشــركتين وتخــدم عمــاء الوفــاق
ً
ايضــا لصالــح  Europcarلكــون الوفــاق حليــف قــوي يســاعدهم فــي
اإلنتشــار بداخــل أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية.
وتــم تبــادل الهدايــا والــدروع وتوقيــع اإلتفاقيــة أمــام تغطيــة إعالميــة
كمــا أنــه قــد تــم تــرك مســاحة لإلعالمييــن لطــرح اســئلتهم علــى إدارة
الشــركتين وإنتهــى المؤتمــر بدعــوة الـ ّ
ـزوار جميعهــم لتنــاول الغــداء.

من هي Europcar؟
هــي شــركة فرنســية عالميــة تــم تأسيســها فــي عــام 1949م فــي باريــس وهــي مــن الشــركات
الرئيســية فــي أســواق تأجيــر الســيارات كمــا أنهــا مدرجــة فــي بورصــة يورونكســت باريــس،
ولطالمــا حرصــت علــى تقديــم بدائــل مغريــة تســتهدف ملكيــة المركبــات وتغطــي خدماتهــا
ً
عالميــا كمــا أن فروعهــا تمتــد إلــى مايقــارب  3835فــرع
المتعــددة فــي أكثــر مــن  140دولــة
حــول العالــم وتشــمل تأجيــر الســيارات ،وتملــك العديــد مــن العالمــات التجاريــة فــي أوروبــا
وأســتراليا ونيوزيلنــدا لتلبيــة جميــع احتياجــات عمالئهــا بحلــول التنقــل.
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معرض
سوق السفر العربي
في دبي
انطلــق معــرض ســوق الســفر العربــي فــي دبــي فــي يــوم األحــد الموافــق 28
ً
ً
حدثــا سـ ً
ً
عالميــا بــارزا لقطــاع الســياحة
ـنويا
ابريــل  2019والــذي ُيعتبــر
والســفر بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ,ويصــل حجــم صفقــات
األعمــال فــي هــذا القطــاع عبــر منصــات المعــرض إلــى أكثــر مــن  9مليــار
ً ّ ً
ريــال ســعودي وهــذا أكثــر ماجعــل منــه ً
وفعــال فــي رســم
العبــا رئيســيا
المشــهد الســياحي العالمــي للــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ُيعــد المعــرض فرصــة ســنوية للتعريــف بالمنتجــات والخدمــات والوجهــات
الســياحية والفــرص اإلســتثمارية المتاحــة التــي تقدمهــا مختلــف الشــركات
فلقــد اســتضاف أكثــر مــن  40ألــف زائـ ًـرا مــن المتخصصيــن بقطــاع الســفر

والمســؤولين الحكومييــن وممثلــي وســائل اإلعــام الذيــن
يســتهدفون استكشــاف أحــدث إتجاهــات قطــاع الســياحة
والســفر.
ومــن منطلــق خدمــات الوفــاق التــي لــم تنحصــر فقــط علــى
الوجهــات الداخليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فحســب
ّ
للســياح فــي مختلــف
بــل أنهــا مــن أول الخيــارات المتاحــة
الــدول والمطــارات الدوليــة مــن داخــل وخــارج المملكــة فقــد
حرصــت على حضورها كمشــاركة تمثل الشــركات الســعودية
فــي هــذه الفعاليــة لتبــرز أفضــل خدماتهــا للمهتمين فــي تجربة
الســياحة والســفر ,وقــد اســتمرت مشــاركتها المثمــرة لمــدة
14
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أربعــة أيــام متتاليــة حرصــت مــن خاللهــا علــى التعريــف
بخدماتهــا وتقديــم خصــم حصــري بمناســبة المعــرض بنســبة
 %15فــي فروعهــا بمطــار دبــي.
ً
مــن الجديــر بالذكــر أن الوفــاق تســعى دائمــا لتقديــم خدمــات
مميــزة للعمــاء فــي مطــار دبــي وتســهيل عمليــة حجــز
الســيارات المتنوعــة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي أو
التطبيــق لتيســير توفرهــا للسـ ّـياح بأســرع وقــت ممكــن ,لــم
ً
تنحصــر خدمــات الوفــاق علــى األفــراد فحســب بــل أنهــا أيضــا
تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن حلــول األعمــال للشــركات ممــا
ً
يجعلهــا تســاهم فــي تطـ ّـور أعمالهــم أيضــا.

ّ
رتل مع الوفاق!
كان شــهر رمضــان المبــارك لعــام  1440ملــيء بالحمــاس لمتابعيــن
الوفــاق عبــر تويتــر ,فقــد أعلنــت عــن مســابقة ذات جوائــز ضخمــة
بمبلــغ  40ألــف بيــن خمســة فائزيــن ,وكانــت المســابقة تعتمــد علــى
تســجيل مقطــع فيديــو ال تتعــدى مدتــه دقيقــة واحــد ونشــره عبــر وســم
ّ
ماتيســر لــه مــن القــرآن
#رتل_مع_الوفــاق ويقــوم المتســابق بترتيــل
الكريــم بعــد التعريــف عــن نفســه فــي الفيديــو ,وكانــت المســابقة
ّ
متاحــة لجميــع ســكان المملكــة العربيــة الســعودية ًأيــا كانــت جنســية
المشــترك أو فئتــه العمريــة ,أمــا عــن مــدة التنافــس علــى المســابقة فــكان
حتــى  15رمضــان وتــم حينهــا ترشــيح  5فائزيــن مــن ِق َبــل اللجنــة
المختصــة وطرحهــم عبــر حســاب تويتــر ُ
ورتبــت الجوائــز وحصولهــا
ً
علــى حســب التغريــدات األعلــى تفاعــا بين المتنافســين الخمــس لمدة
ً
خمســة ايــام حتــى يــوم  20رمضــان تحديــدا.
مــن الجديــر بالذكــر أن التفاعــل فــي المســابقة كان قــوي بشــكل كبيــر

وتمــت مشــاركة وتفاعــل الكثيــر مــن الحســابات الشــهيرة عبــر وســائل
التواصــل اإلجتماعــي مــع المشــتركين والمرشــحين للجوائــز الكبــرى
وامتــأ وســم #رتل_مع_الوفــاق بالكثيــر مــن التــاوات العطــرة مــن
مختلــف الجنســيات والفئــات العمريــة.
أمــا عــن الفائزيــن فقــد تــم اختيارهــم عنــد انتهــاء المــدة وكان الفائــز
األول ماجــد البقمــي وجائزتــه عبــارة عــن مبلــغ بقيمــة عشــرون ألــف
ً
ً
ـال سـ ً
جميعــا جوائزهــم وتــم
ـعوديا أمــا بقيــة الفائزيــن تــم تســليمهم
ريـ
إعالنهــم بالترتيــب وهــم:

• بشرى • بسام عيد
• إدريس خليل الرحمن • فراس الغامدي

نبــارك للفائزيــن مــرة أخــرى وكالعــادة نعــد الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ
بالفــوز هــذه المــرة بالمزيــد مــن المفاجــآت والفعاليــات والمســابقات
المقدمــة مــن الوفــاق لتأجيــر الســيارات.

الوفاق تعايد متابعينها بطريقتها
مــن منطلــق مشــاركة عمالئهــا فرحــة العيــد قامــت الوفــاق ببــادرة منهــا
بتقديــم عيديــات لمتابعينهــا عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي عبــر
ً
ً
ســعوديا
وســم #عيديتك_مع_الوفــاق جوائــز قيمتهــا  15ألــف ريــال
حيــث أنهــا أهــدت خمســة فائزيــن فــي كل يــوم مــن أول ثالثــة أيــام
مــن عيــد الفطــر المبــارك ,وحظــى كل فائــز جائــزة بقيمــة  1000ريــال
ســعودي.
وقــد تــم اختيــار الفائزيــن بشــكل يومي حســب األجمــل تصويـ ًـرا ألجواء
العيــد مــع إظهــار حســاب الوفــاق بالصــورة ومشــاركتها عبــر الوســم
ً
المذكــور أمــا عــن التفاعــل فقــد حظيــت المســابقة بتفاعــل كبيــر جــدا
مــن المتابعيــن الذيــن تنافســوا علــى إظهــار أجــواء العيــد التــي تحيطهــم
بأجمــل وأفضــل صــورة.
15
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انطلقــت فعاليــة معرض مســتلزمات الســيارات
ً
تزامنــا
للمــرأة فــي مدينــة الدمــام للمــرة الثانيــة
مــع الذكــرى الســنوية لتطبيــق القــرار الســامي
الخــاص بإتاحــة قيــادة المــرأة مــن يــوم الخميس
الموافــق  1440/10/10لمــدة ثالثــة أيــام
بدخــول مجانــي لألفــراد والعوائــل.

16

W W W. A L W E F A Q . C O M

ك
ل
ع
ا
م

و
إ
ن
تِ

د
ر
ب
كز

كمــا أن الهــدف األساســي للمعــرض هــو رفــع مســتوى
ً
الســامة المروريــة لــدى قيــادة المــرأة وللحــد أيضــا مــن
المخالفــات المروريــة التــي بــا شــك ســتؤثر سـ ً
ـلبا علــى

هر

الطريــق وســامة الجميــع.
والجديــر بالذكــر أن الوفــاق قــد ســاهمت بالمشــاركة فــي
المعــرض للســنة الثانيــة علــى التوالــي لتعزيــز وتطويــر
خدماتهــا ولتســاهم فــي دعــم مســتوى الســامة المروريــة
مــن خــال حملتهــا الرائــدة #طرق_امنــه وخصصــت ً
جزء
ً
ً
خاصــا فــي جناحهــا للمــرأة احتفــال بالذكــرى الســنوية
ّ
مســمى #دربك_زهــر ودعمــت هــذا
لقيادتهــا تحــت
القســم بمســابقة جائزتهــا رحلــة مجانيــة لمدينــة دبــي
ً
ً
كبيــرا
مدفوعــة التكاليــف والقــت المســابقة تفاعــا

ّ
الــزوار ,وكعــادة الوفــاق فــي رســخ القيــم لجميــع
مــن
ً
ّ
خصصــت ايضــا جــزء لألطفــال
فئــات المجتمــع فقــد
ً
دعمــا لحملتهــا #اقرا_مع_الوفــاق لتنميــة حــب القــراءة

ووضعــت لهــم مســاحة مخصصــة لإلســتمتاع بقــراءة
كتــب مناســبة لهــم.
17
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هدية الوفاق لنادي التعاون
الوفاق تهدي شريكها نادي التعاون سيارتين بمناسبة
حصوله على كأس الملك سلمان

لنجاحاتهــم المتتاليــة فــي هــذا الموســم,

وبحضــور مــن رئيــس النــادي ونائــب الرئيــس
ً
وبتقديــم مــن إدارة الوفــاق تحديــدا األســتاذ

التعــاون» ســيارتين بهــدف تهنئتهــم

محمــد القحطانــي واألســتاذ عبداللــه العرفــج,
ّ
وعبــر النــادي عــن ســعادته وامتنانــه لهديــة

الثالــث فــي دوري محمــد بــن ســلمان

الوفــاق عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي

ولتقديمهــم االداء المتميــز وحصولهــم علــى

القــت استحســان وتفاعــل كبيــر مــن جمهــور

كأس الملــك ســلمان حفظــه اللــه.

النــادي.

قامــت «الوفــاق» بإهــداء شــريكها «نــادي
لنجاحاتهــم المتتاليــة بتحقيــق المركــز

مــن الجديــر بالذكــر بــأن الموســم كان
ً
ً
ً
موســما
اســتثنائيا جــدا لنــادي التعــاون
لتحقيقهــم ماتــم ذكــره أول مــرة فــي
تاريخهــم ,ومــن هــذا المنــوال كـ ٍ
ـراع رســمي
للتعــاون قامــت الوفــاق بهــذه البــادرة بهــدف
تحفيــز وتشــجيع شــريكها علــى اداءهــم
المتميــز.
وقــد تــم تســليم الهديــة لنــادي التعــاون فــي
أرضهــم بمدينــة القصيــم فــي آخــر مبــاراة لهم
بالــدوري بيــن جمهورهــم بيــن الشــوطين
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خدمة التأجير طويل األجل
تقــدم خدمــة لألفــراد والشــركات الراغبيــن بإســتئجار
ســيارة بعقــد ســنوي طويــل األجــل داخــل المملكــة العربية
الســعودية وبســعر منافــس وأكثــر توفيــر يمتــد حتــى ثالثــة
ســنوات ،كمــا أن الخدمــة لهــا مميــزات عديــدة
مــن ضمنهــا الصيانــة الدوريــة المجانيــة وخدمــات الدعــم
والصيانــة  7/24علــى مــدار الســنة والتأميــن الشــامل،
وتقديــم ســيارة بديلــة فــي حالــة الصيانــة والحــوادث ال

ســمح اللــه  ،كمــا أن الســيارة المقدمــة فــي خدمــة التأجيــر
الســنوي تكــون جديــدة «وكالــة» وحديثــة اإلصــدار
فــي نفــس الســنة التــي ســيتم اإلســتئجار بهــا وبإمــكان
العميــل إختيــار لــون ونــوع الســيارة مــن الفئــات المحــددة
والمتنوعــة فــي خدمــة التأجيــر الطويــل األجــل.
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الوفاق تبارك للناجحين
تــم تكريــم الطــاب الناجحيــن فــي عــام  1440على مســتوى
ـف
مــدارس منطقــة القصيــم مــن ِق َبــل نــادي التعــاون ,ولــم تكتـ ِ
الوفــاق بمشــاركة النــادي فرحتــه بالفــوز بــكأس الملــك بــل
ً
شــاركته أيضــا اإلحتفاليــة بالطــاب وقدمــت ألكثــر مــن
 500طفــل هدايــا ّ
منوعــة ,كمــا أنــه قــد تواجــد رئيــس نــادي
التعــاون وشــكر الوفــاق علــى مشــاركتها باإلحتفــال بالطالب
لكونهــا ً
دائمــا داعمــة لخطــوات نجــاح كل فئــات المجتمــع
بكبيرهــم وصغيرهــم.

ماما نحن جينا
التعليــم مــن الصغــر كالنقــش علــى الحجــر ,ومــن هــذا المنطلــق قامــت الوفــاق بإصــدار كتــاب عبــارة عــن قصــة
توعويــة للســامة المروريــة بيــن األطفــال بأســلوب مبســط يســهل فهمــه ً
دعمــا لحملــة #طرق_امنــه بإســم «مامــا،
نحــن جينــا» وقــد خصصــت شــخصيتين للقصــة وهمــا طفليــن اســمهما نــورة وعبداللــه وتتمحــور القصــة حــول
الطفــان اللــذان يتوجهــان للمنــزل عبــر الشــارع مشـ ًـيا علــى اقدامهــم بعــد انتهــاء يومهــم الدراســي ويقومــان ً
معــا
بطــرح بعــض النصائــح لألشــخاص الذيــن يصادفونهــم فــي الطريــق ويخالفــون قواعــد الســامة باإلضافــة لتعليمهــم
إشــارات قواعــد المــرور وغيــره.
ً
مــن الجديــر بالذكــر أن صديقــة الوفــاق «بشــاير» قامــت بزيــارة جنــاح الوفــاق دعمــا

منهــا لنــا فــي معــرض الكتــاب الدولــي فــي مدينــة جــدة بعدمــا
ُ
أصــدرت القصــة وتــم توزيعهــا فــي المعــرض وأتحفتنــا
بنصائحهــا الثمينــة حــول الســامة المروريــة،
ً
نشــاركك عزيــزي القــارئ اآلن بعضــا مــن
نصائحهــا المثمــرة
ً
 -1الطريقــة األفضــل للبقــاء آمنــا داخــل الســيارة هــي
ربــط حــزام األمــان دائمــا قبــل انطــاق الســيارة.
ً
 -2عبور الطريق دائما عبر خط العبور المشاة أو مكان وجود عالمات تسمح لك بذلك .
ً
ً
ً
ً
 -3كن حذرا على الطريق وانظر يمينا ويسارا واستمع لألصوات من حولك جيدا.
ً
 -4هنالك الكثير من األماكن المخصصة للعب فالطريق ليس واحدا منها .
ً
 -5عند خروجك من السيارة اخرج دائما من جهه رصيف المشاة وليس من جهه الطريق.
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معرض حياتك تهمنا
تحت شعار «حياتك تهمنا» شاركت الوفاق في معرض السالمة المرورية في الطائف!
مــن منطلــق أهميــة التوعيــة قامــت إدارة مــرور

بالســلوكيات الصحيحــة للقيــادة اآلمنــة

محافظــة الطائــف ممثلــة فــي شــعبة الســامة

وأهميــة اتبــاع القواعــد المروريــة ومالضــرر

المروريــة فــي يــوم بتنظيــم معــرض الســامة

وخطــورة التهــاون بهــا وتــم توزيــع عــدد يفوق

المروريــة تحــت شــعار «حياتــك تهمنــا» الذي
ُ
أقيــم فــي مجمــع «جــوري مــول».

 1000مــن الهدايــا وأربعــة قســائم شــرائية

إســتمرت الفعاليــات لمــدة خمســة أيــام وقــد
تــم تبــادل العديــد مــن النشــاطات والبرامــج

مــن ســنتربوينت و ثالثــة أجهــزة تابلــت.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد القــت مشــاركة
ً
«الوفــاق» استحســانا كبيـ ًـرا مــن زوار المعرض

التوعويــة بمشــاركة عــدد مــن الجهــات

وتــم تكريمهــم مــن ِق َبــل الدكتــور ســعد بــن

الحكوميــة ,ومــن هــذا المنطلــق بــادرت الوفاق

مقبــل الميمونــي محافــظ مدينــة الطائــف

بمشــاركتها فــي المعــرض بحملتهــا الشــهيرة

لبصمتهــم القويــة فــي المعــرض مــن خــال

#طرق_آمنــه والتــي تعــزز توعيــة زوار المعرض

حملتهــم المذكــورة #طرق_آمنــه .
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الذكاء
اإلصطناعي
لطالمــا شــاهد ّمنــا الكثيــر مــن أفــام الخيــال العلمــي التــي تظهــر بهــا اآلالت وكأنهــا
مســتقلة ً
تمامــا ولهــا عقــل خــاص بهــا ورغبــة منفــردة تجتــاح دواخلهــا لدرجــة أنها تســعى
لإلســتقاللية والتفـ ّـرد بحياتهــا واإلســتغناء عــن كل مســاعدة بشــرية ,ولكــن هــل ســيصبح
هــذا حقيقــة ً
يومــا مــا؟ هــل بإمــكان اآلالت أن تصــل إلــى مراحــل متطــورة مــن الــذكاء؟

تــم تعريــف الــذكاء اإلصطناعــي منــذ أن بــدأ فــي عــام  1956بأنــه الــذكاء الــذي
يحاكــي ويماشــي قــدرات البشــر الذهنيــة وإمكانياتهــا وأنماطهــا المتعــددة .فعلــى
ً
ســبيل المثــال اإلســتنتاج والبحــث والقــدرة علــى الحفــظ والتعلــم أيضــا وإبــراز
النتائــج مــن خــال الحاســب.
تــم تأســيس هــذا المجــال الــذي ال نهايــة لتطوراتــه علــى
ســبيل أن أخصائيــة الــذكاء التــي ّ
تميــز بهــا اإلنســان
يمكــن محاكاتهــا بدقــة قويــة مــن خليــل اآلالت .وعلــى
الرغــم مــن أنــه قــد عانــى مــن نكســات وفشــل كبيــر مــن
خــال التاريــخ إلــى أنــه عــاد مــرة أخــرى ليفــرض نفســه
فــي الســاحة العلميــة .
ّ
شــدة ّ
توســع هــذا المجــال وفروعــه فــإن بعــض
و مــن
ّ
ُ
ّ
وتوســع هــذا
العلمــاء النقــاد إنتقــدوا مــدى تفــكك
المجــال وبأنــه فــي بعــض األحيــان يبعــد كل البعــد عــن
التفكيــر المنطقــي والتخطيــط واإلدراك الــذي قــد تميــز
بــه العقــل البشــري.
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ً
مصطلحــا
لذلــك أصبــح الــذكاء اإلصطناعــي
ً
ً
واســعا وشــامل للتطبيقــات التــي تــؤدي
المهــام المعقــدة وتسـ ّـهل العمليــات اليوميــة
علــى البشــر كالتطبيقــات علــى ســبيل المثال
والتواصــل مــع العمــاء عبــر اإلنترنــت أو
لعــب األلعــاب اإللكترونيــة وتلبيــة رغبــات
المتفاعليــن.
هنالــك الكثيــر مــن األنشــطة التــي تــم
ُ
تصميــم الحواســيب مــن أجلهــا وتعــد تحــت
تصنيــف الــذكاء اإلصطناعــي وهــي:
•التمييز الصوتي
•التعليم
•التخطيط وحل المشاكل

ماهو الهدف؟

ال شــك بــأن التكنولوجيــا والتطبيقــات
وغيرهــم مــن توابعهــا تتصــدر مكانــة عظيمــة
فــي يومنــا الحالــي حيــث أنــه يصعــب علــى
البشــر حتــى اإلســتغناء عنهــا ,لذلــك يســعى
الــذكاء اإلصطناعــي لتطويــر هــذا المجــال
وصنــع آالت ذكيــة  ,ومــن خــال الهندســة
ً
ً
أساســيا فــي
جــزء
المعرفيــة والتــي تعتبــر

أبحــاث الــذكاء اإلصطناعــي ومــن خاللهــا
ســيتم تطويــر آالت يمكنهــا أن تتصــرف
ً
ً
تمامــا وتتفاعــل مثلهــم أيضــا,
كالبشــر
ً
ولكــن إلــى اآلن مــن الصعــب جــدا محــاكاة
المنطــق والتفكيــر الســليم ومــدى مقــدرة
حــل المشــاكل التــي قــد ّ
تميــز بهــا البشــر
فــي اآلالت وبشــكل عــام يــرى الكثيــر مــن
ً
العلمــاء أيضــا أنــه يجــب أن نتغاضــى عــن
فكــرة تطــور الــذكاء اإلصطناعــي حيــث أنــه
يجــب أن يتوقــف عنــد حــد معيــن لكــي ال
ً
خطــرا علــى الجنــس البشــري.
يســبب
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القديمة
روح على هيئة تحفة تاريخية

جــدة التاريخيــة أو جــدة البلــد كمــا يطلــق عليهــا أهلهــا
والسـ ّـياح مــن خــارج جــدة ,والتــي لطالمــا داعبــت ذكريات
ّ
ُســكان مدينــة جــدة بمبانيهــا وبيوتهــا التاريخيــة المليئــة
ُ
ّ
والتغيــرات ,لذلــك
باللمســات التــي لــم تدفــن مــع الســنين
ّ
لــم يتخلــى عنهــا أهلهــا حتــى بعدمــا شــهدت الكثيــر
التطــورات ألنهــا كانــت وال تــزال تســحر ّ
ّ
زوارهــا
مــن
ُ ّ
بعراقتهــا والمشــاهد الســياحية القديمــة التــي تخلــد
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ّ
بذاكــرة كل ســائح وزائــر .كانــت وال تــزال جــدة القديمــة
بمثابــة المتحــف المفتــوح المجانــي الــذي يضــج بالحيــاة
ّ
والســكان ّ
خاصــة فــي شــهر رمضــان المبــارك ,ولطالمــا
اســتقبلت ضيوفهــا فــي كل األوقــات حتــى فــي ليلهــا تســكن
الحيــاة ,وتراهــا تســتقبل السـ ّـياح باألنــوار وأصــوات الباعــة
المتجوليــن الذيــن تصــدح أصواتهــم بأســماء الوجبــات
الحجازيــة التــي اشــتهرت بهــا المنطقــة.

ّ
لــم ّ
تتميــز مدينــة جــدة بأنهــا ُمطلــة علــى البحــر
ّ
مايميزهــا بأنهــا
األحمــر فحســب بــل أن مــن أجمــل
ّ
تحمــل بداخلهــا منطقــة جــدة القديمــة والتــي تعتبــر
مدينــة أثريــة وتاريخهــا يعــود إلــى عصــور ماقبــل
ظهــور اإلســام ,وكان أهــم حــدث قــد ّ
تميــزت
ُ
بــه هــذه المدينــة العريقــة بأنــه قــد أعتــرف فيهــا
كموقــع تراثــي عالمــي وإدراجهــا فــي منظمــة
اليونســكو فــي يونيــو مــن عــام .2014

بعض المعالم والمساجد
التاريخية التي اشتهرت
بها جدّة البلد:

سور جدة
ّ
مــن أعظــم وأقــوى المعالــم الســياحية فــي جــدة
التاريخيــة ســور جــدة الشــهير والــذي قــام ببنائــه
حســين الكــردي أحــد أمــراء المماليــك عندمــا اتجه
ليحمــي ويحصــن البحــر األحمــر مــن هجمــات
البرتغالييــن ,فقــام بحمايتــه باألبــراج والمدافــع
بغــرض صــد الســفن الحربيــة وطلقاتهــا النارية ,ومن
هــذا المنطلــق بــادر الكــردي ببنــاء ســور بمســاعدة
ّ
أهــل جــدة وكان لــه بابيــن األول يطــل علــى مكــة
المكرمــة واآلخــر
على جهة
البحراألحمر.
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مسجد الباشا
مســجد الباشــا والــذي يقــع فــي حــارة الشــام والذي
ُ
قــد أنشــئ علــى يــد والــي جــدة بكــر باشــا فــي عــام
أهميــــة مــن ّ
 1735ميــادي وتكمــن ّ
أهميــات
جــدة حينذلــك فــي هــذا المســجد ولكــن تــم هدمــه
وحــل مكانــه مســجد جديــد.

مسجد عثمان بن عفان
مســجد عثمــان بــن عفــان والــذي يقــع فــي حــارة
المظلــوم الشــهيرة ,وتــم ذكــره فــي رحلــة إبــن
بطوطــة الشــهير عندمــا زار تلــك المنطقــة ,تــم بنــاء
المســجد خــال القــرن التاســع عشــر.

وهنالــك المزيــد مــن المواقــع األثريــة التــي ال
ّ
حصــر لهــا والتــي لطالمــا ّزينــت جــدة التاريخيــة
العريقــة لذلــك إن لــم تحــن فرصتــك لزيــارة تلــك
المنطقــة احــرص ً
دائمــا أن تجعــل زيارتهــا مــن
خططــك المســتقبلية ،مــن الجدير بالذكــر أنها من
أهــم المعالــم التــي تحــرص الهيئــة العامة للســياحة
والتــراث الوطنــي علــى تطويرهــا والحفــاظ عليهــا
لمكانتهــا التاريخيــة التــي ال تشــوبها شــائبة.
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ﺃﻣﻴﺎﻝ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻣﻊ

ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :
 ﻃﻠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭﻧﻼﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٩ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺘﻰ  ١٥ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٩ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻋﻦ  ٥٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ) ﻣﻐﻠﻖ ( -ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﻕ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
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أذربيجان
أرض النار

ً
ً
جغرافيا وتاريخيا:
تعــد أذربيجــان إحــدى الــدول التركيــة الســت المســتقلة فــي منطقــة القوقــاز فــي أوراســيا ،وتقــع فــي مفتــرق
الطــرق بيــن أوروبــا الشــرقية وآســيا الغربيــة ،تحدهــا إيــران مــن الجنــوب ،وبحــر قزويــن مــن الشــرق ،وروســيا
مــن الشــمال وجورجيــا إلــى الشــمال الغربــي وأرمينيــا إلــى الغــرب ،تعــود تســمية «أذربيجــان» بهــذا االســم
ً
ً
حاكما بعد
إلــى القائــد العســكري أتروبيتــس الــذي كان قائــدا فــي جيــش اإلســكندر المقدونــي والــذي أصبــح

ً
أن ضــم المنطقــة إلــى إمبراطوريتــه فســمية باســمه ،وقــد قيــل أيضــا أنهــا تعــود إلــى أصــل الديانــة الزرداشــتية
القديمــة فــي (فراوارديــن يشــت األفســتي) والتــي هــي ترنيمــة إلــى المالئكــة الحاميــة ،ويطلــق علــى أذربيجــان

اســم آخــر أال وهــو «أرض النــار» والســبب هــو تلــك البراكيــن الطينيــة الكثيــرة فيهــا.
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BAKU, AZERBAIJAN

ً
ً
تضاريسيا ومناخيا:

أهم المدن:

ً
موطنــا للمناظــر الطبيعيــة المتألفــة مــن الجبــال
تعــد أذربيجــان

باكــو هــي أكبــر مدينــة تقــع فــي أذربيجــان تليهــا كنجــه ثــم

أراض وســطى وســهول ســفلى كالتــي فــي (طاليــس)
والهضــاب ،منهــا ٍ

ســومقاييت ،وبمــا أن باكــو هــي األكبــر ففيهــا مبنــى البلديــة الخــاص

وأراض منخفضــة،
و (جيرانخــول) ،كمــا تحتــوي أيضــا علــى ســهول ٍ

فيهــا ،ومــن سياســاتها المطبقــة هنــاك هــي إمكانيــة انتخــاب الرئيــس

يتميــز منــاخ أذربيجــان بوجــود كتــل هوائية بــاردة قطبية اســكندنافية

لمــدة خمــس ســنوات عــن طريــق اإلنتخــاب المباشــر ،حيــث أن لــه

وأخــرى معتدلــة تأتــي مــن ســيبيريا ،وضغــط جــوي مرتفــع مــن آســيا.

الســلطة التنفيذيــة فــي ذلــك ،باإلضافــة إلــى إجــراء انتخابــات برلمانية
كل خمــس ســنوات فــي يــوم األحــد األول مــن نوفمبــر حيــث تقــوم
المحكمــة الدســتورية بالتأكــد مــن االنتخابــات وصحتهــا.
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ً
ثقافيا:
اللغــة الرســمية فــي أذربيجــان هــي اللغــة األذربيجانيــة ،والتــي

الســتطالع أفــادت أن الديــن ليــس لــه أهميــة لديهــم .لكــن %93

تنــدرج أســفل اللغــات التركيــة ،يتحــدث بهــا جنــوب غــرب أســيا،

مــن الســكان مســلمون ،وال تمــارس العديــد مــن العبــادات فــي

وهــي عضــو فــي فــرع أوغــوز مــن اللغــات التركيــة وترتبــط ارتباطــا
ً
وثيقــا بالكاشــكاي ،والتركيــة ،والتركمانيــة.

أذربيجــان لكــن يوجــد بهــا معبــد النــار فــي ســوراخاني وقبــة جامــع
بيبــي هيبــات مــن القــرن الثالــث عشــر.

تأثــر المطبــخ األذربيجانــي بمختلــف الثقافــات لكنــه ال زال

لــأدب مكانــة فــي أذربيجــان بســبب حســن أوغلــو وهــو أول

يحتفــظ بمعدنــه المرتكــز علــى وفــرة الخضــراوات المختلفــة

أديــب أذري معــروف ،حيــث ألــف ديوانــا شــعريا غزليــا باللغتيــن
الفارســية والتركيــة .وقــد اســتعمل ً
ً
مســتعارا -بيــر حســن
اســما

والبقــر ،مــن الجديــر ذكــر الطعــام الوطنــي األساســي فــي أذربيجان

األصفارينــي -فــي أشــعاره الفارســية واســمه الحقيقــي فــي أشــعاره

وهــو بلــو أرز الزعفــران والشــراب الوطنــي المعــروف أال وهــو

التركيــة ،اســتخدمت لهجــات تبريــز وشــيراوان القديمــه فــي

الشــاي األســود.

كتابــة األعمــال األدبيــة األذريــة التقليديــة فــي القــرن الرابع عشــر،

تؤيــد أذربيجــان الحريــة الدينيــة بقــوة لــذا هــي تعتبــر مــن أكثــر
البلــدان الغيــر متدينــة ،حيــث أن  %50مــن العينــة التــي ّ
عرضــت

وقــد بــرز فــي تلــك الفتــرة نخبــة مــن الشــعراء مثــل :غــازي برهــان

واألســماك مــن بحــر القزويــن واللحــوم المحليــة كلحــم الضــأن
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الديــن ،بــرز فــي أواخــر هــذا القــرن علــي عمــاد الديــن نســيمي

وهــو أكبــر الشــعراء الحروفييــن التــرك فــي تلــك الفتــرة ،بعــد
وفــاة النســيمي ،قــام أحــد كبــار األدبــاء مثــل قاســم األنــور بإضافــة
تحســنيات طــورت النظــم الشــعرية الغزليــة والديوانيــة فــي العصــور
الالحقــة ممــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن الروايــات والمؤلفــات
الملحميــة فــي أذربيجــان وبــاد فــارس ،ومــن أمثلــة تلــك الكتــب
كتــاب «دده كركــود» الــذي كتــب خــال القــرن الخامــس عشــر.
أذربيجــان بلــدة متنوعــة ومختلفــة فــي نشــاطاتها وبقعــة مثاليــة
إليجــاد أنــواع الطعــام المحلــي الطــازج والمنــاخ البديــع وممارســة
الديــن بــكل أريحيــة بمــا أنهــا دولــة تدعــم الحريــة الدينيــة وال تلــزم
بديــن محــدد ،لــذا فهــي تعــد وجهــة ســياحية جديــرة بالزيــارة ،فهــي
دولــة لهــا طابعهــا الخــاص المتميــز يمزيــج مــن الثقافــات الشــرقية
ً
والغربيــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن األماكــن ســتبهرك حقــا.
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شتاء طنطورة
العال:

هــي إحــدى مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية التــي تقــع فــي غــرب الجزيــرة العربيــة ،وتبعــد عــن المدينــة
ً
المنــورة ثــاث مائــة كيلــو متــر شــماال ،كمــا تحدهــا مرتفعــات جبليــة مــن الشــرق والغــرب.
ً
ً
مكانــا ًّ
الحجــر المعروفــة أيضــا بمدائــن صالــح ،وهــي آثــار ترجــع إلــى
تعــد
أثريــا حيــث يقــع فــي شــمالها آثــار ِ
حضــارة األنبــاط قــوم نبــي اللــه صالــح ،وأشــهرها البيــوت التــي كانــوا يحفرونهــا فــي الصخــر ،وذلــك هــو المنظــر
الــذي يتــوارد إلــى األذهــان فيـ َـم يتعلــق بمدائــن صالــح.
وقــد صــدر أمــر ملكــي بتاريــخ 1414/3/3ه ينــص علــى إنشــاء هيئــة لتطويــر محافظــة العــا بحيــث تصبــح
ـياحيا ًّ
ً
معلمــا سـ ًّ
أثريــا يخــدم رؤيــة  2030والتــي تســعى إليهــا المملكــة العربيــة الســعودية ،إلــى جانــب فتــح
مجــال آخــر لزيــادة حجــم الفائــدة االقتصاديــة ،وقــد تأسســت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا عــام 1438ه .وقــد
كانــت هــذه الهيئــة تحــت إدارة ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود ،واألميــر بــدر بــن عبداللــه بــن
ً
محمــد بــن فرحــان آل ســعود والــذي هــو محافظــا لهــا .وســتة أعضــاء آخريــن بالهيئــة .ومديــر تنفيــذي.
يمتــد عمــر محافظــة العــا إلــى ثــاث مائــة ســنة قبــل الميــاد ،وبيــن طيــات تلــك الســنين ضمــن العديــد مــن
اآلثــار العريقــة المختلفــة.

32

W W W. A L W E F A Q . C O M

33

سياحة

الحجر:
ِ

والتــي تعــرف بمدائــن صالــح هــي مــن
والتــي تعــرف بمدائــن صالــح هــي مــن
ضمــن اآلثــار الموجــودة فــي العــا والتــي
تعــد مــن ثانــي أكبــر مــدن األنبــاط ،وديــار
ثمــود بــوادي القــرى بيــن المدينــة المنــورة
والشــام .إنهــا أيضــا مثــال لمتحــف أثــري
مفتــوح تبلــغ مســاحته المعلومــة لحــد
اآلن ثالثــة عشــر وتســعة وثالثــون كيلــو
ّ
متــر .تتضمــن المنطقــة األثريــة عــدة آثــار
وهــي :أماكــن العبــادة ،والنقــوش الصخريــة
القديمــة ،وهنــاك آثــار ترتبــط بقصــة ناقــة
صالــح والتــي عرفناهــا مــن قصــص القــرآن
الكريــم كمحلــب الناقــة (ناقــة صالــح) ،وهــو
«الطنطــورة» .تتميــز الطنطــورة بشــكل

ً
تمامــا «كالخريبــة» والتــي اعتقــد أنهــا
ً
محلــب للناقــة أيضــا لكنهــا فــي الحقيقــة

ً
تمتــاز طنطــورة بمنــاخ قــاري حــار صيفــا،
ً
شــتاء ،وعنــد اقتــراب فصــل الشــتاء
بــارد

عليهــا ،فقــد أخــذ هــذا االســم مــن نفــس

وبعــد أن تتــم معرفــة ذلــك بداللــة الطنطــورة،

كلمــة طنطــورة والراجــع معناهــا إلــى الخــوذة

تبــدأ الفعاليــات الشــتوية التــي تقــام فــي

بقايــا معبــد لحيانــي قديــم .لكــن «المزحــم»

المخروطيــة التــي تلبســها المتزوجــة فــي

الهــواء الطلــق والمنظمــة مــن قبــل الهيئــة

والــذي هــو عبــارة عــن ممــر ضيــق ،أخبــرت

بــاد الشــام ،يعتمــد أهــل منطقــة العــا

الملكيــة لمحافظــة العــا .تتضمــن الفعاليات

األســاطير أنــه المــكان الــذي عقــرت فيــه

علــى الطنطــورة فــي تحديــد فصــول الســنة
ً
وخصوصــا فصــل الشــتاء ،وذلــك عنــد طريــق

حفــات علــى منصــة «مرايــا» والتــي افتتحت
خــال الحفــل ألجــل وقــوف أشــهر نجــوم

عقرهــا قــد وقــع فــي «جبــل الحــوار» .أمــا

مراقبــة ظــل الســاعة الشمســية الواقــع علــى

الفــن والغنــاء لــأداء عليهــا ،وتبــدأ فعاليــات

«الحويــره» فهــي جبــل أصغــر مــن «الحــوار»
ً
حجمــا وهــو الــذي هــرب إليــه صغيــر ناقــة

حجــر مغــروس فــي األرض أمام البنــاء الهرمي،

مهرجــان شــتاء طنطــورة مــن تاريــخ 20

وال تتكــرر هــذه الظاهــرة إال مــرة واحــدة كل
ُ
ً
عــام ،وتعــد أيضــا ســاعة مائيــة لــري المــزارع

ديســمبر  2018وحتــى  9فبرايــر .2019
وأول مــا تفتــح بــه سلســة أيــام احتفاالتهــا

مــن العيــون.

هــي العــروض الضوئيــة والطبيعيــة مــن 20

ليــس علــى مســماه ،فقــد اكتشــف الخبــراء
أنــه معبــد نبطــي قديــم وليــس ً
محلبــا للناقــة

الناقــة ،وحــوار ناقــة نبــي اللــه صالــح بعــد

صالــح بعــد أن عقــرت أمــه.
مــن اآلثــار اإلســامية الواقعــة فــي العــا هــي
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مخروطــي وهــو ســر إطــاق اســم طنطــورة

ديســمبر حتــى  27ديســمبر .ومجموعــة األيــام
التاليــة والتــي تبــدأ مــن  31ديســمبر حتــى  9مــن
فبرايــر تبــدأ الرحلــة مــع مهرجــان المناطيــد .فــي
كل يــوم مــن هــذه األيــام المتتاليــة حــدث يختلــف
عــن اآلخــر .ففــي الثانــي مــن فبرايــر تنطلــق
األحصنــة فــي ســباق تنافســي لــكأس الملــك
ســلمان للقــدرة والتحمــل .باإلضافــة إلــى الحفــات
الغنائيــة التــي تقــام بشــكل أســبوعي .فــي الواحــد
والعشــرون مــن ديســمبر اتخــذ الفنــان الســعودي
محمــد عبــده بقعــة لــه مــن المســرح إلحيــاء حفلــة
غنائيــة ،كمــا فعلــت الفنانــة ماجــدة الرومــي
فــي الثامــن والعشــرون مــن ديســمبر ،أمــا فــي
الرابــع مــن ينايــر تراقصــت أنامــل عــازف الكمــان
رينــو كابوســون علــى جهــازه الموســيقي ،وقــاد
الموســيقار عمــر خيــرت فــي الحــادي عشــر مــن
ينايــر صفــوف الموســيقى خاصتــه ،وأطــل فــي اليــوم
الثامــن عشــر مــن ينايــر العــازف الصيني النــج النج.
وأخيـ ًـرا وليــس آخــرا آخــر ثالثــة مبدعيــن أال وهــم:
ّ
األوبرالــي أندريــا بوتشــيلي فــي األول مــن فبرايــر،
والموســيقار يانــي فــي الثامــن مــن فبرايــر ،وعــادت
ّ
لنــا موســيقى أم كلثــوم مجــددا بتقنيــة الهولوغــرام
ثالثيــة األبعــاد فــي الخامــس والعشــرون مــن ينايــر.
ً
ختامــا وفــي نهايــة كل يــوم حافــل فــي العــا وفــي
طنطــورة ،يمكــن للــزوار االســتمتاع بمنظــر النجــوم
ليــا داخــل فنــدق مــن خمــس نجــوم يحتــوي علــى
حائــط زجاجــي.
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ّ
ً
تشــكل ً
عبئــا
كانــت اإلجــازة الصيفيــة ســابقا
ً
إقتصاديــا علــى الكثيــر مــن العوائــل بســبب
ً
تكاليــف الســفر وغيــره بحثــا عــن المتعــة فــي
الصيــفّ ,أمــا اآلن مــع التطــورات الجديــدة التــي
تشــهدها المملكــة مــع وزارة الترفيــه والرؤيــة
الجديــدة وتواجــد الفكــر المبــدع فــي القيــادات
الســعودية فــإن الســفر لقضــاء عطلــة الصيــف
أصبــح ال حاجــة لــه كمــا فــي الســابق.

لطالمــا كانــت مدينــة جــدة واجهــة أساســية ألنشــطة البحــر حتــى
لــزوار المدينــة مــن خارجهــا وهــذا اكثــر مايميزهــا بغــض النظــر
عــن تاريخهــا القــوي ألكثــر مــن ثالثــة آالف عــام مضــت.
أصبحــت اآلن فعاليــة موســم جــدة العــروس التــي خطفــت األنظــار
عــن اآلخريــن والتــي تحمــل فــي ّ
طياتهــا مائــة وخمســين فعاليــة في
خمســة وجهــات تعــرض ألول مــرة كمــا أن أســعارها غيــر مبالــغ
بهــا وبأقــل بنســبة  % 25عــن ســعرها الطبيعــي المعتــاد وال يقــارن
ً
عالميــا وســيكون مــن يــوم
بأســعار أي ســوق فــي المنطقــة أو حتــى
 8يونيــو حتــى  18يوليــو.
تكاتفــت جهــود محافظــة جــدة وأمانــة جــدة وإمــارة منطقــة مكــة
المكرمــة والكثيــر مــن الجهــات الحكةميــة وجمعيــات ثقافيــة
وغــرف تجاريــة وغيرهــا الكثيــر لتصنــع هــذه الفعاليــة وتجعــل مــن
ُ
ّ
زوارهــا ذكــرى ال تنســى بعدمــا كان كورنيــش جــدة مظلــم ومــن
الصعــب اإللتفــات لــه أصبــح اآلن عبــارة عــن واجهــة مضيئــة ومــن
ً
ســيزور جــدة اآلن وقــد زارهــا ســابقا ســيتفاجأ بالتحـ ّـول الــذي لبــس
ً
العــروس مــرة اخــرى فــي فتــرة جــدا قصيــرة فقــد أصبحــت دور
الســينما تصــدح بأحــدث األفــام والمســابقات الرياضيــة ومطاعــم
ّ
بحريــة وكورنيــش ّ
ميســر ومســخر لجميــع فئــات المجتمــع
ليمارســوا األنشــطة الرياضيــة المختلفــة ســواء بقيــادة الدراجــة أو
المشــي ومــا إلــى ذلــك كمــا أن منطقــة جــدة التاريخيــة والواجهــة
البحريــة وأبحــر ومدينــة الملــك عبداللــه الرياضيــة سيســتضيفون
الكثيــر مــن الشــخصيات العربيــة والعالميــة وأقيمــت العديــد مــن
البطــوالت والمهرجــات الدوليــة.
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نصائح للمرأة

للتقليل من تكلفة صيانة السيارة
بمناســبة مــرور عــام كامــل علــى القــرار الســامي للســماح بقيــادة المــرأة بالمملكــة العربيــة
ً
الســعودية يســعدنا أن نشــاركك بعضــا مــن النصائــح التــي ستســاعدك علــى الحفــاظ علــى
عمــر وســامة ســيارتك وتقلــل عليــك تكاليــف إصالحهــا لتحافظــي علــى ميزانيتــك.
ً
إحرصــي علــى الصيانــة الدوريــة للســيارة كمــا ننصحــك أيضــا
بتغييــر الزيــت والفلتــر باألوقــات المناســبة والمحــددة لهــا.

تابعــي تسـ ّـربات الميــاه فــإن إهمالهــا يســبب
العديــد مــن المشــاكل.

إبتعدي عن زيادة األحمال الغير ضرورية في السيارة.

إفحصــي فلتــر المكيــف واألجــزاء الســفلية للســيارة مرتيــن فــي الســنة
ً
والســيور أيضــا فــإن عطلهــا ســيكلفك صيانــة ميكانيكيــة المحــرك.
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ً
بالغالــب تكــون مشــاكل الســيارة بســيطة جــدا وال تســتدعي الكثيــر لذلــك
ننصحــك بــأن تعرضــي مشــكلة ســيارتك علــى أكثــر مــن ورشــة صيانــة.

تجنبــي إحمــاء الســيارة لمــدة طويلــة فــإن ذلــك قــد ّ
يضرهــا
علــى المــدى البعيــد كمــا انــه يزيــد مــن اســتهالك الوقــود.

إقتصــدي بقيــادة الســيارة وابتعــدي عــن
المشــاوير الغيــر هامــة أو العشــوائية.

#

ﺩﺭﺑﻚ ﺯﻫﺮ

ننصحــك ً
دائمــا بإســتخدام قطــع الغيــار األصليــة ابتعــدي عــن
ً
التقليــد ألن عمرهــا قصيــر وتضــر بســيارتك واداءهــا ايضــا.

إن الحظتــي أي تنبيهــات مــن الســيارة فخذيهــا بعيــن اإلعتبــار وال تؤجلــي
ً
تصليحهــا فــإن ذلــك قــد يكلفــك الكثيــر مــن المشــاكل والمبالــغ أيضــا.
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تأثير التأمل على النفس
لطالمــا كان اإلنســان يحــاول الهــرب مــن التوتــر ويمــارس الكثيــر
مــن المحــاوالت ليحــرر عقلــه مــن كل مايشــتت ذهنــه  ,وكان
التأمــل هــو احــد هــذه المحــاوالت والممارســات الناجحــة التــي
توصــل لهــا اإلنســان.

ُيعتبــر التأمــل أحــد الممارســات الشــائعة
التــي مارســها اإلنســان منــذ آالف الســنين,
وتكمــن فائــدة التأمــل بكونهــا تحفــز الوعي
الداخلــي لذلــك يقــوم األشــخاص الذيــن
يمارســون التأمــل بتحفيــز الوعــي بدواخلهم
حتــى يصلــوا للكثيــر مــن الفوائــد النفســية
ً
المعنويــة والذهنيــة أيضــا ,كمــا أنــه يســاعد
علــى الوصــول واإلتصــال بدواخلنــا ونفســنا
مــن قبــل أن تشــوبها الشــوائب ,وعنــد
اإلنتهــاء منــه يعطــي الشــعور باإلســترخاء
واإلرتيــاح وهــذا أكثــر مايحتاجــه اإلنســان
خاصــة فــي العصــر الحالــي المملــوء
بالضوضــاء واألمــور المشــتتة ,فــإن كنــت
شــخص لــم يمــارس التأمــل مــن قبــل ولــم
يــذق متعتــه ننصحــك بمعرفــة فوائــده
العظيمــة ّ
لصحــة الذهــن والعقــل.
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يحــد ويقلــل مــن التوتــر والقلــق ويدخــل الســكينة
علــى القلــب كمــا أثبتــت الدراســات بــأن التأمــل
يجعــل النــوم أكثــر ســهولة وأقــل عرضــة لــأرق
واضطرابــات النــوم.
يؤثــر التأمــل علــى ســلوكك تأثيــر إيجابــي
وواضــح حيــث أنــك ســتالحظ هــذا علــى ردود
أفعالــك ويجعلــك تتســم بالتــوازن العاطفــي .
صفــاء التفكيــر مــن أهــم الفوائــد التــي ستشــهدها
عنــد ممارســة التأمــل حيــث يجعلــك قــادر علــى
رؤيــة المشــاكل بنظــرة مختلفــة وأكثــر حكمــة
ً
بعيــدا عــن العجلــة كمــا أن العقالنيــة ســيصبح
دورهــا أقــوى فــي إتخــاذ قراراتــك.
يبنــي الثقــة بالنفــس ويحــرر اإلنســان مــن مخاوفــه
ونوبــات الهلــع التــي تصيبــه فــي األوقــات الصعبــة
مثــل فتــرة اإلمتحانــات.
يســاعد علــى تعزيــز إفــراز هرمــون اإلندروفيــن
والمعــروف بإســم هرمــون الســعادة ولهــذا يجعــل
جســدك أقــل إســتجابة لتأثيــر أي مــن هرمونــات
اإلجهــاد.

طريقة التأمل
التأمــل ليــس العــاج الســحري لــكل
األمــراض التــي تصيــب اإلنســان ,ولكــن قــد
تــم إثبــات فوائــده العديــدة ً
علميــا لذلــك ال
ضــرر مــن المحاولــة والتجربــة لمــدة دقائــق
علــى األقــل.
إذهــب لمــكان هــادئ بعيــد عــن المشــتتات
ً
وإبـ ِـق هاتفــك بعيــدا عنــك
إجلــس بشــكل مســتقيم ودع رقبتــك
مســتقيمة
إغمض عينيك
ّ
ً
تنفــس بشــكل هــادئ جــدا ,شــهيق وزفيــر
وراقــب عمليــة تنفســك بــكل هــدوء لكــي
ال يتشــتت تفكيــرك.
عــد أنفاســك ثــاث مــرات أثنــاء عمليــة
الشــهيق وثــاث مــرات أثنــاء عمليــة
الزفيــر.
مــارس العمليــة لمــدة خمــس دقائــق ً
يوميــا
لمــدة اســبوع فــي وقــت ّ
معيــن وقــم بتمديــد
الدقائــق بعــد أن تتمكــن مــن التأمــل.
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الشاي األبيض
كما لم تسمع عنه من قبل!
ّ
لطالمــا كانــت هنالــك أنــواع عــدة مــن الشــاي,
كالشــاي األخضــر واألحمــر واألبيــض ,ومــن المثيــر
لإلهتمــام أن الفروقــات بيــن انــواع الشــاي ً
دائمــا
تكمــن فــي معــدل الذبــول وكميــة األكســدة التــي
تعرضــت لهــا أوراق الشــاي حيــث أنــه يتــم إنتــاج
الشــاي األبيــض مــن األوراق الناضجــة والبراعــم
بعكــس األحمــر الــذي يتــم إنتاجــه مــن األوراق
المجففــة.

ً
مــن الســائد أيضــا أن األغلــب لــم يســمع مــن
قبــل بالشــاي األبيــض ولــم يلحــظ فوائــده
العديــدة  ,لذلــك سـ ّ
ـنكرس هــذا المقــال لفوائــد
الشــاي األبيــض الــذي يعتبــر مشــروب أساســي
فــي دولــة الصيــن!
أثبتــت بعــض الدراســات أن الشــاي األبيــض
ً
ينتصــر علــى األنــواع األخــرى بكونــه فعــال جــدا
فــي الوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه حيــث أنــه
فــي عــام 2000م أجريــت احــدى الدراســات في
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معهــد  Linus Paulingألربعــة أنــواع مــن الشــاي واتضــح

ً
ً
األبيــض ّفعــال جــدا بمقاومــة التجاعيــد والوقايــة منهــا أيضــا

أن المحتــوى العالــي الــذي يحتويــه الشــاي االبيــض مــن

علــى المــدى البعيــد.

البوليفينــول والتــي تعتبــر احــدى مضــادات األكســدة كان

ً
مــن الجديــر بالذكــر أيضا أن الشــاي األبيض يســاعد وبشــكل

لهــا دور كبيــر بتخفيــف األضــرار علــى الحمــض النــووي

كبيــر فــي تعزيــز قــوة المناعــة فــي جســد اإلنســان بســبب

للخاليــا.

احتوائــه علــى الكميــة الكبيــرة مــن مضــادات األكســدة وذلك

ً
بســبب مــادة البوليفينــول أيضــا يســاهم الشــاي األبيــض

يســاعد علــى عــدم انتقــال العــدوى لإلنســان كمــا أنــه يعمــل
ً
كوقايــة لألســنان مــن اصابتهــا بالبكتيريــا ولــن ننـ َـس أيضــا

وبشــكل كبيــر بمكافحــة الشــيخوخة حيــث بســبب
ً
الكميــة الكبيــرة التــي يحملهــا مــن مضــاد األكســدة ووفقــا

بأنــه يســاعد وبشــكل كبيــر فــي رفــع عمليــة األيــض حيــث

لدراســة بجامعــة  Kingston Universityفــإن الشــاي

أنهــا تســاعد بشــكل كبيــر علــى حــرق وخســارة الــوزن.
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