
تستعد السائقة السعودية رمي��ا اجلفالي 
خ��ال الشهر اجل���اري لتحقيق أه��م إجن���اٍز في 
مسيرتها كأول سعودّية تتنافس ضمن سلسلة 
س��ب��اق��ات دول��ي��ة ُت��ق��ام على م��س��ارات مبدينة 
 »I-PACE eTROPHY ، الدرعية التاريخية
للسيارات الكهربائية، وهي سلسلة السباقات 
الرسمية التي تقام على هامش البطولة املنتظرة 
»إيه بي بي فورموال إي« للسيارات الكهربائية 
التي ينظمها »االحتاد الدولي للسيارات« مبدينة 

الدرعية.
وعبرت رميا اجلفالي عن سعادتها مبشاركتها 
I- خ��ال امل��وس��م الثاني م��ن بطولة ج��اك��وار
PACE eTROPHY احلماسية ، مشيره إلى 
أنها تتطلع خل��وض ه��ذه التجربة على حلبة 

السباق .
وتعد اجلفالي أول سعودية تنال رخصة 
ج باملركز الثاني  قيادة لسباقات السيارات وُتتوَّ
ف��ي بطولة ك��أس »ت��ي آر دي 86« على حلبة 
مرسى ي��اس بأبوظبي خ��ال شهر أكتوبر من 
العام املاضي ، عن الفئة الفضية واملركز الرابع 
في الترتيب العام، كما واشتملت خبرتها السابقة 
على امل��ش��ارك��ة ف��ي س��ب��اق حت��دي »إم آر إف« 

للسيارات في الهند .
I- وتقتصر هذه البطولة على سائقي سيارات
PACE eTROPHY الكهربائية؛ حيث تتيح 
للسائقني املستقبلني واملتسابقني من أصحاب 
اخلبرات الواسعة فرصًة مثالية الستعراض 
مواهبهم واملنافسة على الساحة العاملية في 

رياضة السيارات عدمية االنبعاثات.
ويزخر موسم الدرعية مبجموعٍة ال ُتفوت من 
الفعاليات الرياضية العاملية والفعاليات الثقافية 

وال��ع��روض الترفيهية املُبهرة على م��دى شهٍر 
كامل مبا يشمل سباق »السعودية للفورموال 
إي– الدرعية«، وبطولة العالم في املاكمة للوزن 
الثقيل حتت شعار »صراع على الكثبان الرملية«، 
وكأس الدرعية للتنس )فئة الرجال(، ومهرجان 

الدرعية للفروسية.

وسيحفل موسم الدرعية بفعاليات وجتارب 
ثقافية متنوعة وجت����ارب ف��اخ��رة لألطعمة 
والتجزئة، فضاً عن التجارب الرائعة في »واحة 
الدرعية«، وجهة الترفيه العماقة التي تقدم 
جتارب متميزًة جلميع أفراد العائلة ، عاوًة على 
ذل��ك، سيتحول حي البجيري في الدرعية إلى 

وجهة متميزة لتجارب التجزئة واألزياء الراقية 
واملأكوالت الشهية، كما ستنظم »هيئة تطوير 
بوابة الدرعية« جوالت للسياح والزوار إلى حي 
ريف التاريخي املُدرج على قائمة اليونيسكو  الطُّ
للتراث ال��ع��امل��ي، وال���ذي ميثل رم���زاً للتاريخ 

احلضاري الغني للسعودية .
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عن  النساء  إقالع 
صعوبة! أكثر  التدخني 

ت��وص��ل بحث ك��ن��دي ج��دي��د إل��ى أن��ه رغ��م أن معظم 
املدخنني يجدون صعوبة في اإلقاع عن التدخني، فإنه 
يبدو أن األم��ر أكثر صعوبة بالنسبة للنساء، حيث 
ينجحن بفعل ذلك بنسبة أقل ب�50 في املائة من الرجال، 

بحسب تقرير ملوقع »ياهو«.
وشملت الدراسة اجلديدة التي أجراها باحثون في 
مستشفى سانت مايكل في تورونتو، 233 مريضاً )35 
في املائة منهم إناث( حضروا عيادة اإلقاع عن التدخني 

في املستشفى مرتني على األقل بني عامي 2008 و2018.
وك��ان متوسط عمر املشاركني 56 ع��ام��اً، وأف���ادوا 

بتدخني 18 سيجارة في املتوسط يومياً ملدة 37 عاماً.
وملساعدتهم على اإلق��اع عن التدخني، تلقى جميع 
املشاركني املشورة الطبية الفردية، وإذا لزم األمر، وصفة 

طبية لألدوية مثل العاج ببدائل النيكوتني.
وأظهرت النتائج، التي سُتعرض في املؤمتر الكندي 
ألم���راض القلب لعام 2019، أن��ه بعد ستة أشهر في 
البرنامج، توقف 25 في املائة من املشاركني عن التدخني 
و29 في املائة منهم قللوا عدد السجائر التي يتم تدخينها 

يومياً بأكثر من 50 في املائة.
ومع ذلك، وجد الباحثون أن النساء ُكّن أقل قابلية 
لإلقاع عن التدخني مقارنة بالرجال بنسبة 50 في املائة.

جامعية سعودية تستعني 
بثعبان لترويع زميالتها!

في حدث ال يخلو من الغرابة استعانت طالبة في 
جامعة سعودية بثعبان لترويع زمياتها. وبحسب 
صحيفة » اجلزيرة » فقد أصدرت جامعة طيبة بيانا، 
أول أمس، حول ظهور ثعبان في معمل احلاسب بشطر 
الطالبات محملة إحدى الطالبات املسؤولية بعد جلبها 
الثعبان بقصد ترويع الطالبات وتسلله من احلقيبة 
للخارج، مشيرة إل��ى أن الثعبان من ن��وع مستورد 

واقتنته الطالبة من أحد احملات املتخصصة باملدينة.
وح��ول وج��ود محل متخصص في بيع الثعابني، 
أوضح مصدر بوزارة البيئة واملياه والزراعة باملدينة 
املنورة: »أن بيع احليوانات الفطرية ممنوع ويقع 
حتت متابعة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، 
وتقوم البيئة والزراعة بجوالت دائمة على احملات 
واألس���واق ملتابعة الصحة العامة وحتديدا الرفق 
باحليوان وإذا مت رص��د بيع مثل ه��ذه احليوانات 
الفطرية يتم تبليغ الهيئة التخاذ اإلجراء الرسمي مع 

تبليغ البلدية«.
وأض���اف أن ثعبان »أب��و س��ي��ور« غير مستورد 
وموجود في جميع املناطق وبالذات في مناطق املزارع 
واألع��ش��اب وه��و غير ض��ار للبشر، وف��ي ح��ال وجد 
بالسوق مينع من قبل احلياة الفطرية، وتقوم احلياة 

الفطرية بتغرمي صاحب احليوان.

السودانية هديل أنور بطلة حتدي القراءة العربي
ف�����ازت ال���س���ودان���ي���ة ه��دي��ل 
أن��ور بلقب »بطل حتدي لقراءة 
العربي«، خال احلفل اخلتامي 
لتحدي القراءة العربي مبوسمه 
ال��راب��ع، ال���ذي أق��ي��م أم��س حتت 
رع��اي��ة وح��ض��ور الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
ال��دول��ة رئيس مجلس ال��وزراء 
ح��اك��م دب���ي، واستضافته دار 

األوبرا في دبي.
وبدا شغف السودانية هديل 
أن����ور، ب��ال��ق��راءة ع��ال��ي��اً خ��ال 
مشاركتها في التصفيات فهي لم 
تكتف بقراءة 50 كتاباً من أجل 
خ��وض ال��ت��ح��دي، ليصل حجم 
قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع 

العام اجلاري وحتى اليوم.
تلك ال���ق���راءات ك��ان��ت كفيلة 
ب��أن ترفع كفة هديل وأن تصل 
بها إلى اخلمسة األوائ��ل، ليزيد 
ذل��ك م��ن حجم املسؤولية التي 
حتملها هديل على كتفيها، حيث 
تقول: »أشعر أنني أحمل آمال 

شعب ك��ام��ل على كتفي«، ذلك 
الشعور كان من شأنه أن يرفع 

درجة احلماس لدى هديل لتمثيل 
وطنها في هذا احملفل، حيث تبذل 

قصارى جهدها للحصول على 
اللقب.

جانب من تكرمي السودانية هديل أنور

»اجلفالي« أول سعودية تنافس
 بسباقات دولية  في »الدرعية« التاريخية

 في الصـميم
ع��ودة ما يقارب نصف مليون س��وري إلى بادهم 
مؤشر إيجابي ملستقبل س��وري��ا.. املجتمع الدولي 
مطالب بتوفير احلماية لهم ودع���م احتياجاتهم 
األساسية، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء.. 
بناء جيش وطني ف��ي األراض���ي احمل���ررة ض��رورة 
لضبط األمن وتنظيم احلياة.. السوريون من الشعوب 
املنتجة ومن احملتمل إذا توفر االستقرار أن يعيدوا 

تعمير بادهم في زمن قياسي.
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إقاع النساء عن التدخني بالغ الصعوبة
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ــــي awasha_alali@ العلـــ عائ�صــةـ 
 يقول نعيش بدولة فساد أفضل من ال دولة الطامة الكبرى ان هذا الكالم 
طالع من شخص دكتوراه يعني متعلم  صدق والدي قال / الشهادة هي ورقة 

فقط تثبت انك دارس .... ولكنها ال تثبت انك فاهم ..!!

jawaheralsabah@ جواهر ال�صباح
أهمية استمرار إيران في اإليفاء بالتزاماتها النووية املنصوص عليها في 
خطة العمل املشتركة JCPOA، والدعوة الستمرار تعاونها وبشفافية تامة 

مع الوكالة، ومصادقتها على البروتوكول اإلضافي وتنفيذه. 

AbeerAAlothman@  د.م. عبر العثمان
اصبحنا نشيد بالوزير األمني الذي ال يسرق وكأن األمانة أصبحت منه 
وفضل يتفضل بها املسؤول على املواطنني األخالق والقيم أمر مفروغ منه 
.. واالشادة تكون باجناز الوزير  رباه .. أصبحنا نشيد بالبديهيات على أنها 

معجزه

Doctor_q8@ د. براك القالف
بعض القرارات في مجتمعنا  تشبه لعبة كرة القدم  الركلة القوية التي 
ترتطم بالعارضة  تعجب اجلمهور  فيصرخ املذيع جلمالها وخطورتها  تربك 

الدفاع  ولكنها في النهاية بال هدف...!

Talal_alqasmi@ د. طالل الظفري
مرتني حالة مريض سكر بالعيادة عنده خشونة من الدرجة الرابعة في 
الركبة ، جاي من معالج شعبي ، مشوه له الركبة من كثر   » الكي » مع التهابات 

حلروق الكي اتقوا الله في الناس !!!!

DrABQ@ د. عبداللـه البدر
نهدف بتوعية أعضاء الفريق الطبي بأهمية اإلبالغ عن األعراض اجلانبية 
واملشاكل الناجتة عن استخدام األجهزة الطبية بجميع أنواعها، واالهتمام 
بتوعية املجتمع بأهمية اإلب��الغ عن أي آث��ار عكسية وأي مشاكل متعلقة 

باستخدام األجهزة واملستلزمات الطبية

Bader alkandery @Boooo_kander
السؤال املطروح.  من سيتصدى للشلة اخلبيثة الفاسدة في الكويت ؟ من 

سيكون للكويت والشعب وإسترداد حقوق وأمالك البلد والشعب ؟

suraye3@ عبداملح�صن ال�رشيع 
شجرة برهامة .. اللبخ  أستغرب كيف مثل هذه األشجار املعمرة بفوائدها 
الكثيرة تغيب عن إهتمام مسؤولي هيئة الزراعة .. هذه التي يجب األكثار منها 

في املدن والطرقات الداخلية بدل شجرة الكاربس سيئة الذكر

  Nawalysy@ نوال اليحيى 
  Barcode وصلتني دعوة زف��اف، صديقة للبيئة، اقتصادية، بواسطة

أعتبرها سنة حسنة جزى الله خيراً من امتلك الوعي وشجاعة املبادرة..


