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السعودية ترفع جاهزية المستشفيات لمواجهة الغبار

�أك��دت وزارة ال�صحة ال�سعودية �أن م�ست�شفياتها
ومراكزها ال�صحية يف كافة مناطق وحمافظات
اململكة ,رفعت جاهزيتها لتقدمي اخلدمات الطبية
للتعامل مع موجة الغبار ،وتقدمي اخلدمات الطبية
للمراجعني لهذه املرافق.
ودع���ت ال����وزارة ع��م��وم امل��واط��ن�ين واملقيمني

�إل��ى االت�صال مبا�رشة على مركز  ،937لتقدمي
اال�ست�شارات ،وذل��ك يف حال عدم ق��درة املر�ضى
التوجه �إلى املرفق.
كما ن�رشت «ال�صحة» �أنفوجرافيك توعوي ًا عرب
ح�سابها يف تويرت عن الوقاية من الغبار ،حيث
�أو�ضحت �أن الغبار يعد من ملوثات البيئة ،وله

عدة �أ�رضار الحتوائه على ج�سيمات كحبوب اللقاح
وامليكروبات .وا�ستعر�ضت ط��رق الوقاية من
الغبار ،املتمثلة يف احلر�ص على اغ�لاق �أبواب
ونوافذ املنزل ،وجتنب التعر�ض �إلى الغبار �إال
لل�رضورة الق�صوى ،واحلر�ص على ارتداء الكمامات
ذات الت�صفية للهواء مع تغيريها با�ستمرار.
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الموافقة على تنظيم هيئة رعاية ذوي اإلعاقة

أمير قطر شارك في فعاليات
اليوم الرياضي

خادم الحرمين بحث تعزيز التعاون
مع وزيرين روسي وبوسني

• خادم احلرمني ال�رشيفني

بحث خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود مع وزير الطاقة يف رو�سيا
االحتادية الك�سندر نوفاك �سبل تعزيز وتطوير
التعاون الثنائي يف جماالت الطاقة.
وبح�سب ما اوردت��ه وكالة الأنباء ال�سعودية
«وا���س» �أم�س ان اللقاء تطرق ال��ى العالقات
الثنائية وال�سيما التعاون يف جم��ال �إع��ادة
التوازن لأ�سواق البرتول من خالل قيادة الدول
املنتجة خلف�ض الفائ�ض من خمزونات البرتول
العاملية.
وبحث خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز مع وزير الأمن بجمهورية البو�سنة
والهر�سك دارق��ان ميكتيت�ش الأربعاء العالقات
الثنائية و�سبل تنمية وتعزيز التعاون بني
الأجهزة الأمنية يف البلدين.
ح�رض اال�ستقبال وزير الداخلية ال�سعودي الأمري
عبدالعزيز بن �سعود ووزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء ال�سعودي د .م�ساعد العيبان ووزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ال�سعودي د.نزار
مدين و�سفري البو�سنة والهر�سك لدى اململكة
�سناهيد بري�سرتيت�ش.
كان خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز تر�أ�س اجلل�سة ،التي عقدها جمل�س
الوزراء ،يف ق�رص اليمامة مبدينة الريا�ض،ومتت
املوافقة على تنظيم هيئة رعاية الأ�شخا�ص من
ذوي االعاقة.
و�أو�ضح وزير الثقافة والإع�لام عواد العواد،
ان جمل�س ال���وزراء� ،شدد على م�ضامني كلمة
خادم احلرمني ال�رشيفني لدى ا�ستقباله �ضيوف
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة «اجلنادرية

 »32من الأدب��اء واملفكرين ،وما ا�شتملت عليه
من ت�أكيد على �أهمية الثقافات ب�صفتها مرتكز ًا
�أ�سا�سي ًا يف ت�شكيل هوية الأمم وقيمها ،و�أن يف
تنوعها وتعددها واحرتام خ�صو�صية كل ثقافة
مطلب ًا للتعاي�ش بني ال�شعوب وحتقيق ال�سالم
بني الدول ،و�أن تعزيز البعد الثقايف مهم خلدمة
ال�سلم والأمن الدوليني.
وثمن املجل�س ما عرب عنه املكرمون و�ضيوف
املهرجان من �شكر وتقدير خل��ادم احلرمني
ال�رشيفني على ا�سهاماته وجهوده الكبرية يف
خدمة ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية ،وال�سلم
والأمن الدوليني ،وخدمة الثقافة والرتاث .
ورف��ع جمل�س ال��وزراء ال�شكر والتقدير خلادم
احلرمني ال�رشيفني على دعمه لتوفري املياه
املحالة من حمطات متنقلة ملواجهة الطلب
املتزايد على املياه املحالة يف اململكة ،منوه ًا
مبا حققته امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة من جهود يف رفع �إنتاج املياه املحالة
خالل عامني من � 3.5إلى  5ماليني مرت مكعب
يومي ًا دون زي��ادة يف التكاليف الر�أ�سمالية،
ومتيزها بو�صفها �أكرب من�ش�أة منتجة ملياه البحر
املحالة يف العامل .
وبني ان املجل�س ا�ستعر�ض بعد ذلك ،تطورات
الأح���داث وم�ستجداتها يف املنطقة والعامل،
وجدد يف هذا ال�سياق �إدانة اململكة وا�ستنكارها
ال�شديدين لق�صف نظام الأ�سد للغوطة ال�رشقية
وا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية ،وعد هذا العمل
العدواين انتهاك ًا �صارخ ًا للقوانني الدولية وال
يتما�شى مع اجلهود الدولية الهادفة �إلى حل
الأزمة ال�سورية �سيا�سياً.

الملك حمد :مواقف السعودية مشرفة وداعمة للبحرين
ا�ستقبل ملك  البحرين امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،الأمري �أحمد
بن فهد بن �سلمان نائب �أمري املنطقة ال�رشقية ،الذي يقوم بزيارة
ر�سمية ململكة البحرين،وذلك يف ق�رص ال�صافرية مبملكة البحرين.
ونقل الأمري �أحمد بن فهد يف بداية اال�ستقبال حتيات وتقدير خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ،والأم�ير حممد
بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
والأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�رشقية مللك
البحرين ،ومتنياتهم حلكومة و�شعب مملكة البحرين بدوام الرقي
حمل امللك �سموه نقل حتياته وتقديره
واالزده��ار والتقدم ،فيما ّ
خلادم احلرمني ال�رشيفني ،ول�سمو ويل العهد الأمني  -حفظهما الله
 ،ول�سمو �أمري املنطقة ال�رشقية ومتنياته ل�شعب اململكة املزيدمن التقدم واالزدهار.
و�أك��د امللك حمد بن عي�سى عمق العالقات التاريخية الأخوية
الرا�سخة التي تربط مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية
التي ترتكز على �أ�س�س قوية من التعاون والتن�سيق الوثيق يف جميع
املجاالت .و�أ�شاد جاللته ،باملواقف امل�رشفة للمملكة بقيادة خادم
احلرمني ال�رشيفني  -حفظه الله  -الداعمة ململكة البحرين التي
ت�أتي جت�سيد ًا للروابط وال�صالت القوية التي جتمع بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني على مر التاريخ.
و�أو���ض��ح �أن ه��ذه ال��زي��ارات الأخ��وي��ة ت�سهم يف توطيد التعاون
والتن�سيق امل�شرتك ,ال�سيما يف املجال الأمني والت�شاور ب�ش�أن
التطورات الراهنة خا�صة يف ظل الظروف الدقيقة التي متر بها
املنطقة.

أمير الشرقية يدشن

مشروع تحويل العوامية

• ملك البحرين م�ستقب ً
ال نائب �أمري املنطقة ال�رشقية

• ال�شيخ متيم بن حمد م�شارك ًا بال�سباق

�شارك  ال�شيخ متيم بن حمد �أمري قطر ،يف فعاليات
اليوم الريا�ضي للدولة ،حيث قام مبمار�سة ريا�ضة
رك��وب ال��دراج��ات على كورني�ش ال��دوح��ة ،وذلك
ت�شجيع ًا من �سموه على ممار�سة الريا�ضة.
وانطلقت فعاليات اليوم الريا�ضي للدولة يف ن�سخته
ال�سابعة ،ا�ستجابة للقرار الأم�يري رقم  80ل�سنة
 2011الذي ن�ص على �أن يكون يوم الثالثاء من الأ�سبوع
الثاين من �شهر فرباير من كل عام يوم ًا ريا�ضي ًا للدولة
 ،يف بادرة غري م�سبوقة تنفرد بها قطر ،وتهدف �إلى
التوعية ب�أهمية الريا�ضة ودورها يف حياة املجتمعات
وجعلها جزء ًا �أ�سا�سي ًا من احلياة اليومية للفرد .
و�شملت الفعاليات خمتلف الريا�ضات منها ركوب

الدراجات وال�سباحة وكرة القدم وكرة ال�سلة والتن�س
والتايكوندو وعرو�ض الدفاع عن النف�س والكرة
الطائرة ال�شاطئية وم�سابقات ريا�ضية مائية و�أن�شطة
وفعاليات بال�صاالت املغطاة للأندية واالحتادات،
وكذلك يف منطقتي ا�سباير زون واحلي الثقايف «كتارا»،
يف احتفالية تهدف �إلى تكري�س احلياة الريا�ضية
ال�صحية.
وقد حتولت قطر الى �ساحة مفتوحة للريا�ضة  ،حيث
�أقيمت الفعاليات ،يف منطقة الكورني�ش ،و�أ�سباير،
وكتارا ،بالإ�ضافة الى فعاليات ال�رشق ،ال�شمال ،
اجلنوب ،الغرب ،و�أخريا مقار الفعاليات اخلا�صة
باملر�أة.

الشيخة موزا تشارك في فعاليات اليوم الرياضي
قامت ال�شيخة موزا بنت نا�رص ،رئي�سة
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية املجتمع بامل�شاركة يف
يف فعاليات اليوم الريا�ضي للدولة،
حيث مار�ست ريا�ضة امل�شي �صباح
الثالثاء ،مع ابناء ال�شعب القطري من
مواطنني ومقيمني يف اك�سجني بارك يف
املدينة التعليمية ،وذلك ت�شجيع ًا منها
على ممار�سة الريا�ضة.
راف���ق �سموها ،ال�شيخ ج��وع��ان بن
حمد �آل ثاين رئي�س اللجنة الأوملبية
القطرية ،وق��ال يف ت�رصيح مبنا�سبة
اليوم الريا�ضي� ،إن هذا اليوم بات
منا�سبة ا�ستثنائية حتت�ضن جميع �رشائح
املجتمع لالحتفال مبمار�سة الريا�ضة.
كما �شارك يف الفعاليات حممد ال�سادة
وزير الطاقة وال�صناعة ،وحمد الكواري
وزي��ر الدولة وزي��ر الثقافة ال�سابق،
و�ألي�ستري رتليدج ،رئي�س �رشكة �إك�سون
موبيل قطر ،وعدد من كبار ال�شخ�صيات،
وح�شود غفرية من �أفراد املجتمع.

محمد بن زايد بحث مستجدات األوضاع
مع مبعوث األمين العام لألمم المتحدة

• ال�شيخة موزا �أثناء م�شاركتها يف اليوم الريا�ضي

محمد بن راشد زار منصة
مبادرة «دبي »10 X

إلى قلعة حضارية

و�ضع الأمري �سعود بن نايف� ،أمري املنطقة ال�رشقية،
�صباح الثالثاء ،حجر الأ�سا�س للتطوير و�سط العوامية
مبقر امل�رشوع.
و�أكد خالل التد�شني �أن هذا امل�رشوع �سيكون منتهي ًا خالل
عام ،و�سط حر�ص خادم احلرمني ال�رشيفني على �أن يرى
كل جزء من ب�لاده يحظى بالتنمية التي تواكب باقي
املناطق واملحافظات يف اململكة.
و�أبدى �أمري املنطقة ال�رشقية �سعادته بوجوده يف هذا
اجلزء الغايل من الوطن ،واطالعه على الآليات التي
تعمل لتطوير ورفع م�ستوى التنمية ،مهنئ ًا �أهايل بلدة
العوامية بهذا امل�رشوع التنموي الذي ي�أتي �ضمن باقة
من امل�شاريع املقبلة ملجاالت التنمية املختلفة يف
املحافظة.
يف حني �أو�ضح �أمني املنطقة ال�رشقية فهد اجلبري �أن
م�رشوع و�سط العوامية ،ميثّل تراثا �أ�صيال �ضمن فن
العمارة التاريخية يف �رشق اجلزيرة العربية ،ليحت�ضن
عراقة املا�ضي ،و�إ��صرار احلا�رض ،ور�ؤي��ة امل�ستقبل،
وهو م�ستوحى من عمق التاريخ الغني بالثقافة والعراقة
القدمية التي تتميز بها حمافظة القطيف التاريخية،
املمتدة على م�ساحة مئة وثمانني �أل��ف مرت مربع من
الأرا�ضي ،ويت�ضمن عددا من املعامل املعمارية التي توفر
خدمات متعددة ثقافية و�سياحية خلدمة �سكان وزوار
القطيف ،لي�صبح م�رشوع و�سط العوامية معلما بحد ذاته
وقلبا ناب�ضا للحياة ،يج�سد ر�ؤية .2030
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن تن�سيق املوقع م�ستوحى من البيئة
الزراعية الأ�صلية يف القطيف ،فتجمع بني �أ�شجار
النخيل ،وال�شجريات امللونة واملناطق اخل�رضاء،
وحتتوي على جل�سات لال�ستجمام والأن�شطة الرتفيهية و
مالعب للأطفال ،وممرات للتنزه يف الهواء الطلق ،حيث
ا�ستخدمت عدة عنا�رص يف الت�صميم اخلارجي كاملعامل
التاريخية ،مثل الأب��راج ،وعيون املاء القائمة التي
ربطت ببع�ضها بوا�سطة قنوات متثل القنوات امل�ستخدمة
قدميا للري واملعتمدة على املواد الطبيعية مثل اخل�شب
وال�صخور ال�ستحداث بيئة تراثية.

• ال�شيخ حممد بن زايد م�ستقب ً
ال ا�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد

ا�ستقبل ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،يف ق�رص ال�شاطئ� ،إ�سماعيل
ولد ال�شيخ �أحمد مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة �إلى
اليمن الذي تنتهي مهامه نهاية ال�شهر احلايل.
وجرى خالل اللقاء بحث م�ستجدات الأو�ضاع يف ال�ساحة
اليمنية واجلهود املبذولة ب�ش�أنها.
و�أعرب ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان عن �شكره وتقديره
للجهود التي بذلها �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد يف �سبيل
�إيجاد حل �سيا�سي للأزمة اليمنية خالل فرتة مهامه يف
املنطقة ،م�شري ًا �سموه �إلى جهود دولة الإمارات العربية
املتحدة والتحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة يف دع��م ال�شعب اليمني ال�شقيق

ال�ستعادة �أمنه وا�ستقراره �إ�ضافة �إلى اجلهود املبذولة يف
تقدمي الدعم والعون وت�أمني و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
�إلى ال�شعب اليمني .و�أكد ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
حر�ص الإمارات على دعم جهود الأمم املتحدة للتو�صل �إلى
حل �سيا�سي يف اليمن لإنهاء التمرد وتطهريه من اجلماعات
الإرهابية مبا يكفل عودة الأمن واال�ستقرار لليمن.
من جانبه �أع��رب �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد عن �شكره
وتقديره للدور الذي قامت به الإمارات بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية املتوا�صلة �إلى ال�شعب اليمني.
ح�رض اللقاء علي بن حماد ال�شام�سي نائب الأمني العام
للمجل�س الأعلى للأمن الوطني وحممد املزروعي وكيل
ديوان ويل عهد �أبوظبي.

الغبار غطى سماء الرياض وعلّق الدراسة
ازدادت موجة الغبار التي اجتاحت �سماء الريا�ض،
�صباح �أم�س ،حيث �أظهرت فيديوهات ٍ
تدن يف م�ستوى
الر�ؤية ،وبح�سب هيئة الأر�صاد ت�ستمر الأتربة املثارة
م�ساء مبنطقة
وت��دين م��دى ال��ر�ؤي��ة حتى ال�ساد�سة
ً
الريا�ض وحوطة بني متيم والأفالج وليلى واملحافظات
املجاورة متتد �إلى ال�سليل و وادي الدوا�رس ،فيما
�ست�شهد معظم مناطق اململكة انخفا�ض ًا يف درجات

احلرارة ب�شكل ملمو�س.
و�أدت موجة الغبار التي بد�أت ليل الثالثاء� ،إلى تعليق
الدرا�سة يف مدار�س الريا�ض واملحافظات التابعة
لها ،يف رماح وثادق واملزاحمية وحرميالء والدرعية
و�رضماء.
كما علقت الدرا�سة يف جامعة الإمام بالريا�ض ليوم
الأربعاء ب�سبب تلك املوجة التي بد�أت منذ االثنني.

• ال�شيخ حممد بن را�شد �أثناء الزيارة

�أك��د نائب رئي�س االم��ارات
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ال�شيخ حممد بن را�شد �أن
الإمارات ما�ضية يف م�سريتها
ل��ت��ك��ون �أك�ث�ر دول العامل
تقدما وابتكارا ،م�شدد ًا على
�أن احلكومة ت�ضع �سعادة
امل��واط��ن واملقيم والزائر
�أول����وي����ة يف م�شاريعها
وخدماتها كلها.
جاء ذلك خالل زيارته ملن�صة
مبادرة «دب��ي � »X 10ضمن
فعاليات القمة العاملية
للحكومات التي انطلقت يف
دبي م�ؤخرا.
وا���س��ت��م��ع �إل����ى ��ش�رح عن
املبادرة التي �أطلقت كجزء
من فعاليات الدورة اخلام�سة
من القمة التي تهدف �إلى �أن
تطبق دبي اليوم ما �ستطبقه

مدن العامل الأخرى بعد ع�رش
�سنوات.
واط��ل��ع ع��ل��ى  26م�رشوع ًا
معتمد ًا تقدمت بها  24جهة
حكومية يف �إم���ارة دب��ي من
�أ�صل  160فكرة وم�رشوع ًا
ومبادرة مت تقدميها من 36
جهة يف �أق���ل م��ن ع��ام على
�إطالقها.
ووجه خالل اجلولة ،باعتماد
املزيد من امل�شاريع يف الفرتة
املقبلة وال��ت��ي م��ن �ش�أنها
االرت��ق��اء مبنظومة العمل
احلكومي وتر�سيخ مفاهيم
وث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار وتعزيز
مقدرة اجلهات احلكومة على
تقدمي خدمات �أف�ضل و�أ�رسع
ووفق �أعلى معايري اجلودة،
والإ�سهام املبا�رش لتحقيق
خطة دبي .2021

