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السعودية تبتكر حافالت متنقلة للصالة في األماكن العامة

35 شابًا يسترجعون تجربة »القصيبي« ويعملون بوظيفة »الجرسون«

اس���تطاع بالتعاون مع القطاع 
اخلاص واملسؤولني في اجلهات 
احلكومية عقد عدد من االتفاقات 
لتدري���ب وتأهيل أبناء األس���ر 
الفقيرة، وتعتبر هذه املجموعة 

دفعهم الى سوق العمل وتوفير 
حياة كرمية لهم عبر غرس الثقة 
واملسؤولية لديهم ومنحهم الثقة 

الكاملة«.
وأشار البكر الى ان البرنامج 

باكورة البرنامج لتوظيف أبناء 
األسر في أحد املطاعم املشهورة 
على مستوى اململكة في وظائف 

مختلفة.
من جانبه، أك���د مدير إدارة 
املوارد البش���رية في مجموعة 
الفيصلية أحمد امليمان ان جتربة 
الشركة في توظيف السعوديني 
ناجحة ورائعة، حيث مت تنفيذ 
البرنامج نفسه في جدة واملدينة 
وجنح في توظيف ما يقارب من 
50 سعوديا بني طباخ ومساعد 

طباخ ومقدم طعام.
البرنام���ج مينح  ان  وب���ني 
املوظ���ف تأمينا طبيا ش���امال 
ودورات تطويري���ة ف���ي اللغة 
اإلجنليزية، إضاف���ة الى راتب 
شهري يصل مع البدالت الى 3 
آالف ريال، مع مكافأة في نهاية 
السنة وزيادة سنوية بنسبة ال 
تقل عن 5% من املرتب وتصل الى 

10% في حال متيز املوظف.

دب���ي � العربية.نت: قرر 35 
شابا س���عوديا من أبناء األسر 
الفقيرة واأليتام في مدينة اخلبر 
شرق اململكة، كسر حاجز العيب 
االجتماع���ي وبدء مش���وارهم 
الوظيفي من مطابخ أحد املطاعم 
املشهورة في مهن طباخ ومساعد 
طباخ واستقبال ومقدم وجبات، 
بعد انخراطهم في برنامج مكثف 
نظمته مبرة اإلحسان اخليرية 
بالتعاون مع مجموعة الفيصلية، 
مسترجعني جتربة وزير العمل 
السابق د.غازي القصيبي عندما 
قرر العمل »جرسونا« في أحد 
مطاعم جدة لفترة محدودة بهدف 
تشجيع الشباب على هذه املهنة 

الشريفة.
وقال منسق مبرة اإلحسان 
البكر »وضعنا  اخليرية محمد 
ضمن برامجنا تأهيل وتدريب 
ش���باب وفتيات األسر الفقيرة 
واأليتام وأبناء املسجونني بهدف 

ابتكر املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية اجلالي���ات باملدينة املنورة للمرة 
األولى على مستوى املنطقة برنامجا يهدف 
الى إقامة الصالة في األماكن العامة واملتنزهات 

واحلدائق وأماكن جتمعات الشباب.
ويعتمد البرنامج الذي نفذ حتت شعار 
»صالتي جناتي« على مركبة متنقلة مجهزة 

باملع���دات الالزمة لذلك، ف���ي خطوة جيدة 
وسباقة. وأوضح رئيس قسم توعية الشباب 
باملكتب فهد الغامدي ان فكرة البرنامج تتمثل 
في قيام مجموعة من الش���باب املتعاونني 
باالنتق���ال الى املنتزه���ات البرية، وأماكن 
التجمع���ات الش���بابية بصحبة س���يارات 
مجهزة بالفرش وامل���اء ومكبرات الصوت 

الهدايا،  ومولد كهربائي وكشافات وبعض 
حيث يرفع األذان وتق���ام الصالة في هذه 
األماكن، مشيرا الى ان هناك العديد من األهداف 
املرجوة من هذا البرنامج، ومنها الدعوة الى 
اهلل وإرشاد وتنبيه الناس وتذكيرهم باهلل، 
وإيصال رس���الة التعلق باهلل في كل مكان 

وعلى كل حال.

كاميال

الراحل د. غازي القصيبي خالل عمله »جرسونا« في أحد مطاعم جدة تشجيعا للشباب

تشاجروا بسبب »إندونيسيات« بعد تعاطي المسكر فهبطت الطائرة في كولومبو

تغريم خمسة سعوديين 100 ألف روبية
إلثارتهم الفوضى داخل طائرة إماراتية

أصدرت محكمة في العاصمة السريالنكية 
كولومبو حكما بتغرمي خمس���ة سعوديني 
100 ألف روبية لكل منهم 900 دوالر وذلك 
ملشاركتهم في مشاجرة شارك فيها 8 سعوديني، 
5 منهم كانوا في حالة سكر، وذلك على منت 
طائرة االحت���اد للطيران االماراتية املتجهة 
من أبوظبي الى جاكرتا، التي اضطرت الى 

الهبوط في مطار كولومبو السريالنكي.
وقال���ت وكالة االنب���اء الفرنس���ية ان 
السعوديني اخلمسة مثلوا امام احملكمة التي 
اصدرت في حقهم حكم الغرامة لتسببهم في 
ازعاج اآلخرين واثارة الشغب داخل الطائرة، 

مضيفة ان احملكمة طلبت من املتهمني املثول 
امامهم مرة اخرى في الرابع عشر من فبراير 
اجلاري. واشارت وكالة األنباء الفرنسية الى 
ان السفارة السعودية في سريالنكا رفضت 
التعليق على االحكام، وكان مالحو الطائرة، 
الرحلة رقم 472 قد حاولوا فض النزاع وحل 
املشكلة اال ان محاولتهم باءت بالفشل، وكان 
شاهد عيان قد ذكر ل� »سبق« ان 8 أشخاص 
سعوديني كانوا س���ببا في املشكلة، حيث 
ان 5 منهم على االقل قاموا بش���رب الدخان 
واملس���كر داخل الطائرة، وان املشكلة متت 
على خلفية احتكاك مع نساء من اجلنسية 

االندونيسية، ما ادى الى حصول مشاجرة 
بني السعوديني في الطائرة. وقد حاول فريق 
املالحة اجلوي حل النزاع واملشكلة اال انهم 
لم يستطيعوا ما جعل كابنت الطائرة يهبط 
اضطراريا في مطار كولومبو بس����ريالنكا 
لتتدخل الشرطة وتقوم بتقي�يد اثن�ني من 
ال� 5 السكارى ب� »الكلبشات«. واضاف شاهد 
العيان انه كان قرب الس���عوديني نساء من 
جنسيات عربية هربن من مقاعدهن الى مقاعد 
اخرى للمضايق���ة التي واجهنها منهم وان 
بعض ركاب الطائرة حاولوا التدخل القناع 

السعوديني اال انهم لم ينجحوا.

جدل جديد في بريطانيا حول إمكانية حصول كاميال على لقب »ملكة«
� د.ب.أ: جتدد اجلدل  لندن 
في بريطانيا مرة أخرى حول 
إمكانية حص������ول ك�ام���يال، 
العه���د األمير  زوج���ة ول���ي 
تش���الز على لقب »ملكة« في 

املستقبل.
وذك���رت وكال���ة »بريس 
أسوسيشن« البريطانية لألنباء 
أن طفلة سألت كاميال )63 عاما( 
عما إذا كان من املمكن أن حتمل 
لقب ملكة في يوم من األيام لترد 
عليها زوجة األمير تشالز قائلة: 

»ال نعرف أبدا ماذا سيحدث في 
املستقبل«.

وب���دأ اجل���دل ح���ول هذا 
املوضوع في نوفمبر عندما مت 
توجيه سؤال لألمير تشالز في 
مقابلة إعالمية عما إذا كان من 
املمكن أن تصبح كاميال ملكة 
فق���ال: »س���نرى..ال أعرف إن 
كنت سأحيا لهذا الوقت ولكن 
إذا كن���ت على قيد احلياة فمن 
املمكن أن يحدث هذا )تصبح 
كاميال ملكة(«. وحتصل زوجات 

امللوك في بريطانيا عادة على 
لقب »ملكة« ولكن االتفاق كان 
على أن حتصل كاميال على لقب 
»أميرة كونسورت« حال صار 

زوجها ملكا.
كانت كام���يال قبل زواجها 
من األمير تش���الز قد ق���ررت 
التخل���ي ع���ن ل��ق���ب امللكة، 
وقدج���اء زواج تش���الز م���ن 
كاميال بعد وفاة زوجته األولى 

ديانا.
وال تلقب كامي���ال حال���يا 

ب� »أميرة ويلز« احملدد لزوجة 
العه���د ولك��نها تك��تفي  ولي 
بلقب دوقة كورنيل، وتش���ير 
استطالعات الرأي إلى أن غالبية 
البريطانيني يتمنون أن يتخلى 
األمير تش���الز )62 عاما( عن 
العرش البنه األمير وليام بعد 
وفاة امللك���ة إليزابيث الثانية 

)84 عاما(.
وسيتزوج وليام )28 عاما( 
في أبري���ل املقبل من خطيبته 

كيت ميدلتون.

طلب محاكمة فورية لبرلسكوني
في قضية »روبي« مستبعد

دراسة: مشاهد التدخين في األفالم تشجع عليه
القاهرة � العربية: كش���فت دراس���ة أميركية 
حديثة ان مش���اهدة شخص يشعل سيجارة في 
فيلم سينمائي يحث عقل املدخن على القيام بنفس 

احلركة.
واس���تعان الباحثون بكلية دارمتوث في هذه 
الدراسة بصور الرنني املغناطيسي لتسجيل نشاط 
املخ عند 17 شخصا مدخنا و17 شخصا آخرين من 
غير املدخنني، بينما يشاهدون مشاهد سينمائية 

تشتمل على مناظر ملمثلني يدخنون.
وأظهر مخ املدخنني زيادة في النشاط في املواضع 
اخلاصة بحركة اليد التي يستخدمونها في التدخني 

عند مشاهدة هذه املشاهد.
وتؤيد هذه النتائج دراسات سابقة أوضحت 
ان املدخنني الذين يشاهدون فيلما يحتوي على 
مشاهد ملدخنني يشعرون برغبة في اشعال سيجارة 

مبجرد مغادرتهم السينما.

روم���ا � ا.ف.پ: 
اعتبر رئيس نيابة 
ان���ه من  ميالن���و 
املستبعد ان ينقل 
احملققون  القضاة 
الثالثة في فضيحة 
روبي طلب محاكمة 
فوري���ة لرئي���س 
ال���وزراء االيطالي 
سيلفيو برلسكوني 
اعتبارا من اول من 

امس.
وصرح ادموندو 
ليبراتي  بروت���ي 
للصحافيني »نعمل 
للتوص���ل الى ذلك 
وم���ن احملتمل ان 
يقدم الطلب في يوم 
آخر، وبعد ان اعلن 
االسبوع املاضي ان 
هذا الطلب قد يصدر 
في وقت الحق هذا 

االسبوع. واض���اف من مصل��حتنا ان ننتهي »من تقدمي الطلب« 
في اس���رع وقت حتى وان لم يح���صل الي��وم، مش����ددا عل���ى 
ضرورة نسخ مئات الصفحات في وثائق واتخاذ قرارات قانونية 

بحتة.
واف���ادت مص��ادر قض��ائية ب��إن ام���ام النيابة ثالثة اش���هر 
اعتبارا من 21 ديس���مبر يوم ف���ت���ح التحقي��ق، لطلب محاكمة 
فورية، وبعد ارسال الط��لب سيكون ام��ام قا���ضي التح��قيقات 
الت���مهيدية الذي يتس���لمه، خمس���ة ايام على االقل التخاذ قرار 

بدء احملاكمة.
وأنهت نيابة ميالنو التحقيق في فضيحة »روبي« التي يشتبه 
فيها بأن برلسكوني اقام عالقات جنسية مع فتاة مغربية تدعى 
روبي كانت قاصرا واس���تغل منصبه لالفراج عنها في مايو بعد 

ان اتهمت بالسرقة.

اغاني البنها املغني لوي ش����ديد 
وحفيدها ماتيو شديد املعروف 
باسم »ام«. وحتمل شديد اجازة 
في االدب من اجلامعة االميركية 
في القاهرة وكانت تتقن العربية 

واإلجنليزية والفرنسية.
وبدأت تكتب الشعر في سن 
مبكرة ونش����رت اول نصوصها 
باإلجنليزية قبل ان تختار الكتابة 
باللغة الفرنسية. وكانت اندريه 
ش����ديد تنظر الى فنها على انه 
تعبير عن حياة داخلية وعالقة 
مع العالم في آن. واختارت اعتبارا 
من العام 1952 ان تكتب الرواية 
ايضا. وقد اس����توحت من الش����رق الذي ولدت فيه 
لتروي في اعمالها الروائية في اسلوب انيق وشاعري 
مآسي فردية وجماعية لتعبر عن إميانها باإلنسان 
ومنها »املدينة اخلصب����ة« )1972( »املنزل من دون 

جذور« )1985( و»الرسالة« )2000(.
وحازت اندريه شديد الكثير من اجلوائز االدبية 
والسيما النسر الذهبي للشعر )1972( وجائزة غونكور 
للرواية العام 1979 عن كتابها »اجلسد والزمن«. وقد 
منحت وسام الش����رف الفرنسي وهي متزوجة من 

البروفيسور لوي انطوان شديد.

أ.ف.پ: توفي����ت   � باري����س 
الفرنسية  الروائية والش����اعرة 
من اصل لبناني اندريه ش����ديد 
مس����اء االحد في باريس عن 90 
عاما على ما ذك����رت االثنني دار 

فالماريون للنشر.
اندريه شديد صاحبة  ولدت 
كت����ب مث����ل »اليوم الس����ادس« 
و»اآلخر« اللذين حوال الى فيلمني، 
في 20 مارس 1920 في القاهرة. 
وقد وضعت خالل مسيرة ادبية 
استمرت خمسني عاما مجموعة 
ادبية غنية ومتنوعة فيها نفحة 
انس����انية كبيرة ومستوحاة في 

جزء كبير منها من انتمائها الش����رقي والفرنس����ي 
املزدوج.

ولدت شديد في عائلة مسيحية لبنانية هاجرت 
الى مصر في العام 1860 وانتقلت للعيش في باريس 

العام 1946.
وق����د اصدرت حوال����ي 20 رواي����ة وقصة فيما 
ضمت نتاجها الش����عري في ديوانني هما »نصوص 
من اجل قصيدة« )1949-1970( و»قصائد من اجل 
نص« )1970-1991( ووضعت اندريه ش����ديد كذلك 
الكثير م����ن كتب االطفال واملس����رحيات فضال عن 

سيلفيو برلسكوني

اندريه شديد
هاني الظفيري

»اجلو يعود صح���وا.. مع احتمال بقاء 
فرص ضئيل���ة لهطول أمطار خالل الفترة 
القادم���ة« بهذه اجلملة ب���دأ العالم الفلكي 
د.صالح العجيري حديثه ل� »األنباء« متحدثا 
حول األمطار التي هطلت على البالد طوال 
يوم أمس، وقال العجيري: »حتس���ب هذه 
األمطار ضمن أمطار موسم العقارب الذي 
دخل بالفعل منذ أيام، واليوم سيعود اجلو 

صحوا وتنقشع الغيوم متاما وستهب رياح 
شمالية معه، ليبرد اجلو وتتدنى درجات 
احلرارة نسبيا مقارنة بأيام الدفء املاضية، 
ولكنها لن تصل الى الصفر مئوية كما هو 

املعتاد في مثل هذه األيام من كل عام.
وأضاف د.العجيري ينتظر ان تتدنى درجة 
احلرارة وتقترب من ال� 2 مئوية وستستمر 
ألكثر من 10 أيام حيث يالحظ خالل األيام 

القادمة سيطرة األجواء الباردة.

وفاة الشاعرة الفرنسية من أصل لبناني أندريه شديد 

تشيلية تطلق إنذارًا كاذبًا لمنع حبيبها من السفر 
سانتياغو � أ.ف.پ: وصل احلب بامرأة تشيلية 
الى حد إطالق انذار كاذب بوجود قنبلة لعرقلة سفر 
صديقها على منت طائرة متجهة الى اسبانيا حيث 

يعتزم قضاء 8 أشهر على منت باخرة سياحية.
وقال مصدر في الشرطة القضائية طلب عدم 
الكش���ف عن اس���مه ان »فرانشيسكا غايغيوس 

اتصلت باملطار ملنع صديقها من السفر« على منت 
طائرة تابعة لشركة ايبيريا.

وأض���اف ان الش���ابة أوقف���ت وأحيل���ت الى 
التحقيق.

وكانت الطائرة تهم باإلقالع عندما جاء اإلنذار، 
فأجلي عنها ركابها البالغ عددهم 312.

العجيري: مطر »العقارب« يتوقف اليوم
ودرجات الحرارة لن تصل إلى الصفر

)كرم ذياب(جانب من االمطار التي هطلت على البالد صباح أمس وفي االطار د. صالح العجيري


