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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

مسعدة محمد علي مسعود، أرملة فرج عجب 
القحطاني ـ 82 عاما ـ الواحة ـ ق3 ـ الشارع 

األول ـ م16 ـ ت: 99520011 ـ 99505545.
زينب جابر عسران، أرملة عبداهلل معكام العجمي 

ـ 59 عاما ـ الظهر ـ ق5 ـ ش2 ـ م2 ـ ت: 
99711448 ـ 66568500.

إبراهيم العلي السالم املكيمي ـ 72 عاما ـ 
الرجال: الشامية ـ ق7 ـ شارع جاسم الصقر ـ 

م37 ـ ت: 66555471 ـ 99415440، النساء: بيان 
ـ ق12 ـ الشارع األول ـ ج4 ـ م8 ـ ت: 25381651.

موضي تريحيب غالب البصيص املطيري ـ 
30 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ خيمة ق8 ـ 

مقابل الدائري اخلامس ـ منطقة األندلس ـ ت: 
66499977 ـ 97856456، النساء: الفردوس ـ ق8 

ـ ش1 ـ ج4 ـ م38 ـ ت: 24891894.
غنيمة جاسم عبدالرسول القالف ـ 61 عاما ـ 

الرجال: الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 99906616 
ـ 99760808، النساء: الدعية ـ ق1 ـ ش11 ـ م9 ـ 

ت: 99018118.
محمد شريف يوسف العوضي ـ 73 عاما 
ـ الرجال: ديوان العوضي ـ الدعية ـ ت: 

99990025، النساء: العمرية ـ ق1 ـ الشارع األول 
ـ م43.

سعدة سعيد سعد الطميهير العازمي ـ 64 عاما 
ـ اشبيلية ـ ق1 ـ ش112 ـ م4 ـ ت: 60976642 ـ 

.99025259
زهرة عبداهلل محمد بهمن، زوجة عبداحلسني 

حاجي محمد بهمن ـ 76 عاما ـ الرجال: ديوان 
بهمن ـ ضاحية عبداهلل السالم ـ الدائري الثاني 

ـ مقابل النزهة ـ ت: 22572556، النساء: 
ضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش25 ـ م9 ـ ت: 

.22561646
ليلى مبارك مرزوق سلطان، أرملة جميل بخيت 

العلي األحمد ـ 48 عاما ـ الرجال: صالة دسمان ـ 
الروضة ـ ت: 94099559، النساء: الرقة ـ ق3 ـ 

ش6 ـ م59 ـ ت: 55689878.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.40
الشروق 5.59
الظهر 11.57

العصر 3.22
املغرب 5.56
العشاء 7.13

 دافئ والرياح جنوبية 
ال���ى جنوبية  غربي���ة 

شرقية سرعتها
 من 6 إلى 26 كم/ساعة

العظمى: 34 
الصغرى: 17

أعلى مد:
 2.10 ص � 1.55م

أدنى جزر: 
8.16 ص � 8.44م

املشروع سيكلف 640 مليون دوالر

احد احلقول الشمسية خارج منطقة مكة املكرمة

ولم يعلن بعد موعد البدء 
في تنفيذ املشروع.

أمان����ة مكة في  وبدأت 
تطبي����ق جترب����ة جديدة 
إلنارة احلدائ����ق واملرافق 
العامة بالطاقة الشمسية، 
وذلك وفق الطرق العلمية 
املستخدمة في هذا املجال.

وأوض����ح مدي����ر عام 
البلدية  احلدائق واملرافق 
م.هشام شلي، في تصريح 
لصحيفة الوط����ن أن مكة 
املكرمة تعتبر من أولى املدن 
العاملية في اس����تخدام هذا 
األسلوب في توفير الطاقة، 
مشيرا إلى أن األمانة ستعمم 
املش����روع بعد االنتهاء من 

املرحلة التجريبية.
وبني أن األمانة اجتهت 
إلى إنتاج الطاقة الشمسية 
لترشيد استهالك الكهرباء من 
خالل مشروع توريد إنتاج 
الطاقة البديلة لالستخدامات 
البلدية في مك����ة املكرمة، 

متوقعا أن تكون للمشروع 
أدوار أساس����ية في توفير 
التل����وث على  وتخفيض 

مستوى املدينة.
وأضاف أن اس����تخدام 
الطاقة الشمسية في إنارة 
احلدائق سيسهم في ترشيد 
استغالل املوارد الطبيعية 
وتنمية االقتصاد احمللي، 
واحلفاظ على البيئة وترشيد 
نفقات األمانة على الكهرباء 
وزيادة كف����اءة اخلدمات. 
وأش����ار إلى أن املش����روع 
سيس����هم ف����ي تخفي����ض 
قيمة التكلفة على اجلهات 
اخلدمية املزودة للشوارع 
بأجهزة اإلض����اءة، وكذلك 
تخفيض استهالك الكهرباء 
التي تعتمد في تصديرها 

على احملروقات.
أعم����دة  أن  وأوض����ح 
الكهرباء ستزود نفسها ذاتيا 
بالطاقة، من خالل تخزين 
أشعة الشمس طوال النهار 
وحتويلها من خالل احملوالت 
اخلاصة بها إلى إنارة تعمل 
طوال فترة الليل، األمر الذي 
س����يجعل اجلهات املعنية 
بتزويد الشوارع بالكهرباء 
في غنى عن توريد الكيبالت 
والتمدي����دات الت����ي باتت 
أس����عارها مرتفعة مقارنة 
بأس����عار تولي����د الكهرباء 
الطاقة  من خالل استغالل 
الشمسية ومواردها، والتي 
يلح����ظ انخفاض أس����عار 
تقدمي خدماتها ما بني فترة 

وأخرى.

إي����الف: س����تكون مكة 
املكرم����ة املدينة األولى في 
العالم التي تنار شوارعها 
بالطاقة الشمسية. وأعلن 
رئيس بلديتها عن املشروع 
الذي سيكلف 640 مليون 
دوالر، وس����تنفذه شركتا 
»رولز رويس«، و»جنرال 
أمانة  إليكتري����ك«. وبدأت 
مكة في تطبي����ق التجربة 
إلنارة احلدائ����ق واملرافق 
العامة بالطاقة الشمسية. 
الس����عودية  فق����د أعلنت 
عن مش����روع جديد إلنارة 
مدينة مكة املكرمة بالطاقة 
الشمس����ية، ليكون األول 
م����ن نوعه على مس����توى 

العالم.
وأعلن رئيس بلدية مكة 
املكرمة أسامة البار عن نيتهم 
تنفيذ مشروع إلنارة شوارع 
مكة بالطاقة الشمس����ية. 
وسيكلف املش����روع 640 
مليون دوالر، ومن املتوقع 
أن يسترد املشروع تكلفته 
خالل عشرين عاما، من خالل 
ما س����يوفره من استخدام 

الطاقة.
وس����تصبح مك����ة بهذا 
املدينة األولى  املش����روع، 
الت����ي تنار  العال����م  ف����ي 
شوارعها بالطاقة الشمسية. 
وس����تنفذ املشروع شركتا 
»رولز رويس«، و»جنرال 
إليكتري����ك«، وع����دد م����ن 
الشركات السعودية. وكان 
20 حتالفا عامليا نافس على 
املشاركة في هذا املشروع. 

مكة املكرمة.. أول مدينة في العالم تنورها الطاقة الشمسية

قطعة نقدية عمرها 600 عام في كينيا

سيدة قطرية تصبح أول امرأة في العالم
تنجب بعد زرع 5 أعضاء في جسمها

شيكاغو � يو.بي.آي: عثر 
باحثون في كينيا على قطعة 
نقدية صينية تعود للقرن 
اخلامس عشر ما يظهر ان 
التجارة بني الصني وشرق 
أفريقيا كان���ت رائجة قبل 
عقود من وصول املستكشفني 

األوروبيني.
انه  وأعلن متحف فيلد 

بالتعاون مع جامعة الينوي 
في شيكاغو متكن باحثون 
من العثور على قطعة نقدية 
عمرها 600 سنة في جزيرة 

ماندا في كينيا.
الصغي���رة  والعمل���ة 
املصنوع���ة م���ن النحاس 
والفضة س���ّكت م���ن قبل 
الذي  االمبراطور يونغلي 

ب���ني عام���ي 1403  حك���م 
و1425م. وقال الباحثون ان 
االمبراطور يونغلي أرسل 
بعثات سياسية وجتارية الى 
األراضي املجاورة للمحيط 
الهندي وأرس���ل األدميرال 

تشينغ هي الى املنطقة.
الباحث املسؤول  وقال 
أفريقيا ف���ي متحف  ع���ن 

فيلد شابوروكا كوسيمبا 
ان تش���ينغ كان حل���د ما 
كريس���توفر كولومبوس 

الصني.
وأشار الباحثون الى ان 
األباطرة الذين تلوا يونغلي 
حظروا البعثات اخلارجية ما 
مكن األوروبيني من السيطرة 

على عصر االستكشافات.

ميامي � يو.بي.آي: أجنبت 
إلى  امرأة قدمت م���ن قطر 
الواليات املتحدة طفلة معجزة 
بعد أن خضعت لعمليات زرع 
5 أعضاء في جسمها. وذكرت 
قناة »سي بي اس« األميركية 
األربعاء أن فاطمة األنصاري 
)26 عام���ا( أتت إلى ميامي 
برفق���ة زوجها للعالج بعد 
تش���خيص إصابتها قبل 6 
سنوات بالقصور املساريقي 
وهو مرض نادر حيث تعيق 
خثرة تدفق الدم في الشريان 
نحو األمعاء ما تس���بب لها 
بفشل باألعضاء وكاد يتسبب 

بوفاتها.
وكانت األنصاري حامال 
آنذاك بشهرها الثاني ولكنها 
اضطرت إلى إنهاء احلمل ألنه 

كان يهدد حياتها.
وقد خضع���ت بعد ذلك 
إل���ى عملي���ات زرع كب���د 
وبنكرياس ومعدة وأمعاء 
دقيقة وأمع���اء غليظة في 
مستشفى جاكسون التذكاري 
في ميامي ثم اتخذت قرارا 
جريئا بتوسيع عائلتها على 

الرغم من املخاطر.

وق���ال الطبي���ب صالح 
ياسني وهو طبيب في قسم 
النس���اء باملستشفى ساعد 
األنصاري على احلمل عبر 
التلقيح االصطناعي ان القلق 
كان حيال قدرة جسمها على 

حتمل احلمل.
وأش���ارت القناة إلى أن 
األنصاري أجنبت مولودتها 
األولى قبل أسبوعني من دون 

مضاعفات كبرى وسيستمر 
األطباء في مراقبتها ألسبوع 
إضافي قبل أن تتمكن العائلة 

من العودة إلى قطر.
ووصفت األنصاري ابنتها 
بالهبة م���ن اهلل واملعجزة. 
ويعتق���د أن األنصاري هي 
املريضة األولى التي تنجب 
طفال بع���د خضوعها لزرع 

5 أعضاء.

توقع مدير ادارة االرصاد 
العامة  ب���االدارة  اجلوي���ة 
املدني محمد كرم  للطيران 
ان يكون الطقس خالل عطلة 
نهاية االسبوع دافئا نهارا 
ومعتدال ليال مع هدوء نسبي 
في الرياح السائدة وظهور 

لبعض السحب املتفرقة.
وق���ال ك���رم ان الطقس 
س���يكون مشمسا مع رياح 
جنوبي���ة ش���رقية خفيفة 
وتت���راوح س���رعتها بني 6 
الساعة،  و26 كيلومترا في 
مشيرا الى امتداد تأثير هدوء 
الرياح على البحر واملناطق 
الساحلية حيث يكون البحر 
اليوم ويوم غد خفيف املوج 
بحيث يتراوح ارتفاع األمواج 

بني 1-3 أقدام.
وأضاف: من املتوقع ايضا 
الري���اح اجلنوبية  ان تبدأ 
الش���رقية يوم غد السبت 
بالنش���اط تدريجيا لتصل 
الى 40 كيلومترا في الساعة 
وتكون محملة ببعض الغبار 
املناطق  خصوص���ا عل���ى 

املكشوفة.
وذكر أن الطقس سيكون 
غائما جزئيا وأن هذا الوضع 
سيستمر حتى بعد غد األحد 
املقبل لتتأثر أيضا حالة البحر 
وتبدأ األمواج تعتدل ثم تعلو 
ارتفاعها  تدريجيا ليتراوح 
بني 3 و6 أقدام، مشيرا الى أن 
هذه التغيرات السريعة في 
حركة الكتل الهوائية املؤثرة 
الى حالة من عدم  ستؤدي 
االستقرار في الطقس وذلك 

منتصف االسبوع املقبل.
وتوقع كرم دخول كتلة 
ب���اردة ومنخفض  هوائية 
الش���مال  جوي م���ن جهة 
الغرب���ي من الب���الد ابتداء 
من يوم االثنني تكون معها 
الفرصة مهيأة ألمطار متفرقة 
رعدي���ة احيان���ا وتتحول 
بعدها الرياح الى ش���مالية 
غربية نشطة السرعة تزيد 
سرعتها على 50 كيلومترا في 
الساعة وتكون مثيرة للغبار 
لتنخفض معها الرؤية األفقية 
الى اقل من 2000 متر وميتد 
هذا النشاط في الرياح الى 

يوم الثالثاء.

»األرصاد«: طقس 
معتدل خالل عطلة 

نهاية األسبوع

فاطمة االنصاري مع طفلتها )املعجزة(

السايرزم
صالح الساير

www.salahsayer.com

كتبت قبل أيام عن كفاح الشعوب اخلليجية ضد أول 
استعمار أوروبي للمنطقة العربية ألهداف سياسية 

واقتصادية )غير دينية( واملتمثل بالغزو البرتغالي لسواحل 
اجلزيرة العربية في القرن السادس عشر، وأشرت إلى 

جتاهل الدول اخلليجية لهذا التاريخ املاجد وكأننا شعوب 
منبتة الصلة بالتاريخ.

الغريب أننا نهتم بتاريخ الدول العربية األخرى وكفاحها 
ضد االستعمار األوروبي، فنحن نعرف الكثير عن قادة 

عرب حاربوا االستعمار في بلدانهم مثل أحمد عرابي 
وعمر املختار ويوسف العظمة في الوقت الذي جنهل 

القصص البطولية لقادة خليجيني حاربوا االحتالل 
البرتغالي من أمثال سلطان بن سيف اليعربي في عمان أو 

مقرن بن زامل اجلبري في البحرين واالحساء.
لقد ارتكب البرتغاليون في اخلليج جرائم حرب مروعة 
واعتمدوا سياسة األرض احملروقة، ففي إحدى الوثائق 
تأمر القيادة البحرية البرتغالية أحد ضباطها مبا يلي: 
»عليك أن تدمر السفن واملراكب الصغيرة التي جتدها 
في طريقك والتزم بقتل من فيها لكي تظل مهابا بهذه 

اإلجراءات الصارمة«، ومن املؤكد أن هذه القسوة املفرطة 
ضد الشعوب اخلليجية تكشف لنا مدى صالبة املقاومة 

الشعبية وإصرار هذه الشعوب على حترير ترابها الوطني.
مالحم بطولية أشرقت من هذا اخلليج بيد أنها، لألسف، 

غابت عن الذاكرة الراهنة.

عن االستعمار.. 
ثانية

الكويت تستضيف مهرجان غينيس لألرقام القياسية
اخلاص باألطفال ألول مرة

جوتي أقصر امرأة في العالم لـ »األنباء«: 
سأخوض االنتخابات السياسية في وسط الهند
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)هاني عبداهلل( أطول رجل وأقصر امرأة في العالم 


