
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الطاقة الشمسية تقتحم عصر البالستيك.

  ـ ..ونتمنى للعالم العربي مستقبال أفضل مع «الطاقة الشبابية».
 ٨٢٪ من األلمان يعتبرون أن استقرار اليورو في خطر.

  ـ و١٠٠٪ من العرب ما يدرون وين العالم العربي رايح!
 أبواللطف  واحد

 بال قناع «طوفة عروق»

 بن علي والذل المضاف الزمن لن يعود إلى الوراء!
الدامـــي! «ابحـــث عـــن   غضـــب اجلمعـــة 

اإلخوان»!
  هذا ما قلته في مقالي الســـابق – الذي حمل 
هذا العنوان – في إشارة الى اخليط الذي يجمع 
بني احلركات االحتجاجية التي شهدتها املنطقة.. 
من ثورة الياسمني في تونس الى االحتجاجات 
العنيفة في األردن.. وصوال الى يوم جمعة الغضب 

الدامي في مصر.. الذي هز املنطقة بأسرها.
  وعلى الرغم من ان هذه االحتجاجات قامت أساسا من أجل مطالب 
شـــعبية.. ومن أجل حقوق أصيلة للناس.. إال أن هناك من يسعى 
دائما لتجيير هذه األحداث ألهدافه، ولعل املتابعة الدقيقة تكشـــف 
بوضوح ان هناك أصابع خفية.. وهناك خيط واحد يجمع بني هذه 
االحتجاجات وهو أصابع «اإلخوان املسلمني».. تاريخهم يقول هذا.. 
فمنذ تأسســـت هذه اجلماعة في بداية القرن املاضي.. ومن رحمها 
تخـــرج اجلماعات املتطرفة الواحدة تلـــو األخرى.. وما القاعدة في 

العراق وأفغانستان إال نبتة شيطانية لهذه اجلماعة!
  إن ما يجري في عدد من األقطار العربية اآلن وفي مصر في قلبها.. 
من تظاهرات له أسبابه املفهومة، فثورة الناس تأتي من احتياجهم 
احلقيقي طلبا للمعيشة الكرمية والى احلياة احلرة واحترام اإلنسان 
وحقوقه واعتماد مبادئ املســـاواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد 
الذي يستحوذ على مقدرات األوطان لصالح فئة مستغلة تأخذ كل 

شيء وتترك الفتات ألغلبية الشعب املطحون!
  هذه مطالب مشروعة.. لكن الذي ليس مشروعا ان تتحول ثورة 
نقية تبحث عن احلرية واخلبز الـــى ثورات يندس فيها املخربون 
وأيضا طالبو الســـلطة الذين يستخدمون هذه الظروف الفوضوية 
لركوب الثورة وحتقيق أهدافهم! وال يتورعون عن أي شيء من أجل 
حتقيق أهدافهم ولو بإحـــراق األخضر واليابس في بلدهم! في ظل 

محدودية موارد الدولة وفداحة التزاماتها!
  طالبو الســـلطة هؤالء هم الذين ال يأبهـــون باحتراق األوطان، 
فالشباب الذي خرج في مصر من أجل التعبير عن مطالبه منذ اليوم 
األول (٢٥ يناير) كان راقيا في تصرفاته فلم يتعد على الشرطة ولم 
يحـــرق ممتلكات ولم يخرج على النظام ثم ما هي إال حلظات حتى 
اندس املفســـدون وما هي إال حلظات حتى بـــدأت احلرائق وارتفع 
الشـــعار يسقط النظام، طالبو السلطة حولوا املظاهرات الى أعمال 
عنف وانتقام من احلزب الوطني الذي تعّمد إقصاءهم عن الســـاحة 
السياسية والبرملانية فجاء دورهم لالنتقام على حساب هذا الشعب 
النقي بإحـــراق احلزب ورمبا بإحراق مصر والتي شـــعرنا جميعا 
ونحن خارجها بالفزع ملجرد ان تاريخ العالم واحلضارة اإلنسانية 
وكنوز الدنيا املوجودة في املتحف املصري أصبحت مهددة بالسرقة 

أو احلريق!
  هذا الشباب النقي هو الذي رفض وصرخ من أجل تأمني املتحف 
املصري مع ان اإلخوان ال يأبهون لســـبب بســـيط انهم ال يرون في 

التماثيل حضارة وال يحزنون!
  اإلخوان حاولوا ركوب موجة الثورة ولكن شباب مصر لم ينقادوا 
لهم، كانوا محددين في املطالب وفزعني على بلدهم. مطالبهم مشروعة، 
وعندما ألقى الرئيس مبارك خطابـــه وأعلن إقالة احلكومة وتعهد 
باستمرار اإلصالح على خطوات سابقة فإن هذا لم يعجب قادة اإلخوان 

أمثال عبداملنعم أبوالفتوح وعصام العريان وغيرهما.
  طبيعي أن يروا خطابه مخيبـــا لآلمال وهذا يؤكد انهم يريدون 
السلطة واســـقاط النظام وليس ان تتحقق مطالب الشباب وأهلها 

البسطاء!
  شباب مصر لن ينخدع باإلخوان ونحن نثق بقدرة أشقائنا األعزاء 

في احملروسة على تخطي احملنة وجتاوز الظروف.
  واملصريون أحرار ويحبون بلدهم.. وسينفذون إرادتهم ويحققون 
اإلصالح السياسي واالقتصادي الذي ينشدونه، ألن الزمن لن يعود 
الى الوراء! وما حصل يوم الغضب.. عبرة وعظة ولذا يجب أن تتحقق 
أحـــالم املصريني ولكن دون أن تهتز مصـــر ومن دون أن يختطفها 

املتربصون بها من كل حدب وصوب!
  والعبرة ملن يتعظ. 

 أطرق باب تونس متأخرا 
وبعدمـــا وضعـــت احلرب 
أوزارهـــا وترمـــدت جثـــث 
الشـــهداء وترملت الزوجات 
وتيتم االبناء وثكلت االمهات 
وانسحبت البيارق السوداء 

احلزينة.
  في الفرح لك ألف مبـــارك، وفي احلزن تلوذ 
وحدك، ولست اكتب في فرح تونس وال في حزنها، 
لكـــن تونس رقصت وفرحت في حزني وباركته 
ومتنـــت دوامه، ليس حزني وحدي بل هو حزن 
وطني كله حينما غزاه صدام حسني واحتله في 
ذلك الصباح االسود، رقصت تونس وهنأت نفسها 
واعتبرت ذلك اليوم عيـــدا قوميا مفروضا على 

العرب االحتفال به كل عام.
  زرت تونس اول مرة عام ١٩٧٥ ووجدتها بلدا 
جميال وشعبا طيبا كرميا محبا للبهجة والفرح 
وودودا، ولكن حركة املعمار فيها متأخرة ومعظم 
ما هو قائم فيها كان مما شيده الفرنسيون اثناء 
احتاللهم لها، حتى ان الفندق الذي كنا نقيم فيه 
كان قدميا وعلى الطراز القدمي، فضال عن ان فنادقها 
قليلة وحركة السياحة فيها ضعيفة جدا، وسبب 
ذلك عدم وجود منشآت ســـياحية وخدمية مما 
يتعني توفيرها في البالد السياحية مثل الفنادق 
واالماكن الترفيهية، وكان هذا النقص الفاضح في 
املنشآت السياحية يحرم تونس من دخل قومي 

من املفترض ان تدره عليها السياحة.
  بـــدأت الكويت بإنشـــاء الفنـــادق في تونس 
مما ســـاعد على تنشيط السياحة وزيادة دخلها 
القومي حتى صارت من البالد الســـياحية التي 
يقصدها السياح من مختلف بلدان العالم وبالذات 

االوروبيون.
  ولكن في عام ١٩٩٠ وحينما وقع الغزو العراقي 
علـــى الكويت، وقفت تونس فـــي صف املعتدي 
العراقي وايدته حتى ان رئيسها املخلوع بن علي 
لم يحضر القمة العربية الطارئة التي عقدت في 
القاهرة لبحث الغزو وتداعياته وما يجب عمله من 
اجل اخراج اجليش العراقي من الكويت، وبالغت 
تونس في نصرتها لصدام حسني وذهبت في ذلك 

الشطط الى ابعد مدى.
  ومعروف ان العرب صاروا فريقني او «فسطاطني» 
ـ علـــى رأي بن الدنـ  فريق مؤيد ومبارك للغزو 
وفريق رافض، ومن حسن احلظ ان الدول الواقفة 
في الصف العراقي هي دول هامشية ال تأثير لها 
في السياســـة العاملية، اما الدول الرافضة للغزو 

فهي الدول املهمة واملؤثرة وذات الثقل.
  كانـــت تونس تقع ضمن «الفســـطاط» االول 
املؤيد للغزو، وكانت اململكة العربية السعودية 
على رأس الفريق الثاني الرافض واملندد بالغزو 
ودورهـــا بعد ذلك معروف وما قامت به من اجل 

حترير الكويت سطرته كتب التاريخ.
  واملفارقة العجيبة ان الرئيس التونسي املخلوع 
بن علي والذي قاد تونس للوقوف في صف املعتدي 
العراقي لم يجد له مالذا في محنتهـ  وبعدما ركلته 
بالده ورفضه شـــعبها واعتـــذر عن قبوله حتى 
اقرب اصدقائه ـ غير اململكة العربية السعودية 
التي كان قبل عشـــرين عاما يعتبرها على رأس 

قائمة اعدائه.
  وهذا ذل مضاف لنب علي واللهم ال شماتة. 

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 محطات كالم مباشر 

 ما أسباب ما يحدث في المنطقة؟ هل يسلم التغيير من توظيف اآلخرين كما حدث في السابق؟!
 قارن بني التصريحات األميركية بشأن الوضع 
في مصر وتصريحاتهم جتاه الوضع في ايران بعد 
االنتخابات املثيرة للجدل هناك والتي أعادت السيد 
أحمدي جناد الى السلطة، حيث أعلنت واشنطن 
بســــرعة عن قبولها للنتائج رغم ازدحام شوارع 
طهران باملعارضني لها وفي مقدمتهم مير موسوي 
وعلي رفسنجاني، يومها لم تطلب واشنطن ضبط 

النفس والسماح بحرية التعبير ملعارضني طعنوا في النتائج، وقد كان 
لتصريحات واشنطن الدور األكبر في إسكات الشارع اإليراني، ترى ما 
املعايير التي تعتبر معها واشــــنطن أن هذا مقبول وهذا غير مقبول؟ 
وهل هو في األصل موقف واشنطن أم أنه موقف تل أبيب من إعادة رسم 

اخلريطة السياسية مبا يتالءم مع تصور شامل يحقق مصاحلها؟
  ال جدال فــــي أن وضع معظم األنظمة العربيــــة يحتاج الى تغيير 
فوري على معطيات كثيرة اقتصادية وسياســــية وكل ما هو معروف 
من ممارســــات القمع التي فاض معها الكيــــل لدى املواطن العربي في 
تلك الدول، واملطلوب هو أال يتم توظيف تلك املعاناة بشكل ذكي على 
النحو الذي حدث منذ نصف قرن حينما مت العبث بطموحات املواطن 
العربي بشأن الوحدة العربية وإزالة الكيان الغاصب في فلسطني وإذا 

باألمور تسير في االجتاه املعاكس متاما.
  كفانا دروســــا، يجب أن نتنبه ملا يراد بنا، فالطرف اآلخر يتصف 
بالذكاء الشــــديد، ومع األســــف، نتعامل نحن مع األوضاع في حدود 
املعلومات املتاحة (...)  وال نطرح التســــاؤالت املستحقة، على سبيل 
املثال، بدأت برامج قناة اجلزيرة في الشهرين املاضيني حملة قادها فيصل 
القاســــم بعبارات «هل اعتاد املواطن العربي على اخلنوع واخلضوع 
للحكام؟ وهــــل هو عاجز عن الثورة عليهم؟» هذه العبارات لم تطلق 
عبثا، وهي حتتاج الى وقفة تأمل ملعرفة الباعث، فهذه ليســــت إذاعة 
حزب مســــعود رجوي اإليراني وال هي أشرطة أسامة بن الدن بل هي 
صادرة من قناة تقع في دولة عضــــو في جامعة الدول العربية وهي 
األكثر جرأة في عالقتها بإسرائيل من حيث الزيارات الرسمية العلنية 
وغيــــر العلنية، فما الذي يجري؟! هل عقــــل املواطن العربي خفيف ـ 
في نظــــر البعض ـ الى هذه الدرجة؟! كيف جتتمع حملة اجلزيرة مع 
تصريحات واشــــنطن بهذه التلقائية العفوية والبساطة؟! فهمونا يا 

جماعة الى أين تسيرون بنا؟!
  بالنســــبة ملصر فهي متثل حجر الزاوية للسياسة اإلسرائيلية في 
املنطقة ولن يســــر تل أبيــــب حتول مصر الى دولــــة قوية اقتصاديا 
مستقرة سياســــيا، ولو أنها خيرت بني البدائل لرمبا اختارت منوذج 
ايطاليا حيث ميكن أن يصل الى الســــلطة رئيس أكبر األحزاب في بلد 
املافيا، ونظرا لتعذر استخدام اعالم السلطة وأموالها بعد الذي حدث 
في مصر فلتكــــن هناك مصادر مالية مختلفة هــــذه املرة، فاالختراق 
املالي لألسواق واختالطها بالسياسة ليس أمرا جديدا، وبهذه النتيجة 
نحصل على دولة «انتخابات مرتني في السنة» فاملال سيغري اجلميع 

لتكرار العرض السخي!  
  البد من استشراف األحداث قبل وقوعها في ضوء التجارب املريرة، 
ومن ثم التعامل مع التغيير بوعي، وقراءة التحركات بحذر، فقد مضى 
جيل شــــارك في اإلطاحة بأنظمة سابقة ثم عض أصابع الندم، واليوم 
البد من تغيير الوضع احلالي ولكن حذار من أن يتم توظيف التغيير 

ليكون الى األسوأ.
  كلمة أخيرة: كتب أحمد عثمان في جريدة الشــــرق األوسط يوم أمس 
حتت عنوان «من الذي أحرق القاهــــرة في يناير ١٩٥٢؟» فقال: «كنت 
طالبا في الثانوية عندما خرجنا في مظاهرات قبل احلريق، وقد توقفت 
سيارة نقل تقل رجاال في الثالثينيات من أعمارهم نزلوا ومعهم صفائح 
بنزين وأحرقوا كازينو بديعة ثم دخلوا فندق شبرد وأحرقوه وهكذا 
تنقلوا من مكان آلخر» ثم بعد أن شــــرح األحداث التي سبقت احلادث 
والتــــي تلته قال «الذي ال أفهمه هو إصرار الضباط األحرار على إنكار 
وجود مدبر لتلك احلرائق، وقد قال حسنني هيكل في لقاء مع اجلزيرة 
عام ٢٠٠٦ «أنا لغاية هذه اللحظة مش معتقد بأن حريق القاهرة قد بدأ 

بتدبير مقصود».. ثم يتساءل الكاتب عن السر في هذا املوقف.
  هل سنســــتمر في التســــاؤل لنصف قرن ثان، بينما الطرف اآلخر 

يكرر تلك املمارسات بشكل جديد كل مرة؟!
 

 شاهدت في احدى الصحف املصرية 
صورة قدمية نشـــرت عـــام ١٩٥٤ 
الراحل جمال عبدالناصر  للرئيس 
وهو يفتتح مبنى سينما صيفي، مما 
يدل على ندرة اإلجناز، في حينها كنا 
نعبر جسر مبارك فوق قناة السويس 
متجهني للعريش عبر طرق سريعة 

تضاهـــي مثيالتها في أرقى الدول األوروبية واألجنبية 
ولم يكن أعضاء الوفد ومثلهم أغلب املصريني يعلمون 
بذلك اجلســـر أو تلك الطرق أو حتـــى بعملية النهضة 
التنموية الضخمة التي متر بها البالد املصرية بســـبب 
اإلميان اخلاطئ بأن اإلجناز يعلن عن نفسه دون حاجة 
إلعالم، وقد يكون هذا هو سبب اإلشكال القائم في تونس 
ومصر واألردن ولبنان والضفة وحتى اليمن وجميعها 
تنتمي ملا يســـمى مبعســـكر االعتدال األكثر إجنازا في 

املنطقة مقارنة بغيرهم.
< < <  

  إن جزءا كبيرا من اإلشـــكال القائم يقوم على معطى 
عدم اســـتخدام بعض الدول واألنظمة املنجزة لإلعالم 
بطريقة صحيحة مما يجعل شعوبها تصدق ما تسمع من 
أقاويل وأكاذيب، وتكذب ما ترى من إجناز أو على األقل 
ال تشـــعر به وهو ما يولد في النهاية اإلحباط والقالقل 

واالضطرابات في بعض دول املنطقة.
< < <  

  ومن األمور اخلاطئة املعتادة ترك الساحة للخطاب 
الغوغائي والتحريضي والتأجيجي ملدد طويلة دون رد 
املسؤولني املعنيني عليه مما يحول االنطباعات واألكاذيب 
السالبة «املؤقتة» إلى حقائق «دائمة» تترسخ في وجدان 
العامة وال تقبل النقاش ثم تتم محاسبة األنظمة املعنية 
على تلك االنطباعاتـ  ال احلقائقـ  عبر الثورات والنزول 

للشوارع.
< < <  

  والداللة اجللية والواضحة على ذلك األمر، املظاهرات 
املؤيدة لألنظمة التي تهـــزم باحلروب وتضيع األرض 
وتستبيح العرض، وكلما أوغلت في دماء األمة زاد عشق 
اجلماهير لها بينما تتســـاقط منذ اخلمسينيات وحتى 
اآلن األنظمة العاقلة احلكيمة ثم تترحم اجلماهير فيما 
بعد «في السر» عليها حيث ان الترحم في العلن يعني 

السجن أو اإلعدام.
< < <  

  آخر محطة: ١ـ  للصحف الصفراء والبرامج املدغدغة على 
الفضائيات التي انتشـــرت في مرحلة اإلعالم احلر في 
مصر وغيرها من الدول، دور كبير فيما جرى ويجري 
هذه األيام من قالقل سياسية واضطرابات فاملوضوعية 

والتعقل أصبحا عملة نادرة في هذا الزمن.
  ٢ ـ للمعلومة، التغيير نوعان: أحدهما لألفضل وهو 
أمر نادر إذا لم نقل مســـتحيل احلـــدوث في منطقتنا، 
واآلخر لألسوأ وهو املتوافر بوفرة حاليا، وكم من شعوب 

تضحك هذه األيام ستبكي دما في الغد!
  ٣ـ  نصحنا في مقال سابق السيد سعد احلريري بأال 
يترأس الوزارة كي ال يصبح هدفا سهال خلصومه ولم 
يفعل فحدث ما حدث، نرجو من الســـيد سعد أن يقرأ 
املتغيرات بشكل صحيح بعيدا عما يراه عدال أو ظلما، 
فعدالة القضية ال تعني الكســـب والربح، واألفضل، في 
نصيحتنا الثانية له، أن يقبل بتشـــكيل جنيب ميقاتي 
للحكومة وأن يطلب الثلث املعطل ثم يترك لتلك احلكومة 
أن حتل اإلشـــكال مع املجتمع الدولي ومعها إشـــكاالت 
اخلدمات األساسية في البلد وسيكون هو قطعا الرابح 

في النهاية فيما لو استمع لهذه النصيحة. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
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 وزير الداخلية السعودي يترأس اليوم اجتماعًا لمتابعة 
مستجدات سيول جدة  ..ووزير اإلعالم يعتذر عن القصور

شريط إخباري في القناة األولى 
واإلخبارية ألخبار الكارثة، وكل 
املعلومات املتعلقة بها من أرقام 

طوارئ ومساعدات وغير ذلك.
  وتابع «حديثي عن انتقاداتكم 
الكارثة  فـــي تغطية  للتلفزيون 
ليس لتبرئة النفس.. إنني متألم 
مثلكم وأكثر، جراح جدة هي جراح 
جســـدي وروحي وهـــي املدينة 
التي منحتني الكثير، إنني أشعر 
بالتقصير والقصور وأعتذر، لكنكم 
ال تعلمـــون أن الوزارة تعرضت 
ألضـــرار جســـيمة، املوظفـــون 
واملوظفات احتجزتهم األمطار في 
مقار العمل، واملراسلون تعرضوا 
ألخطار جمة، باإلضافة إلى العديد 

من التلفيات بسبب الكارثة».
  وكان عدد من أعضاء مجموعة 
التي تضم  د.عبدالعزيز خوجة 
٤٠٦٣ عضـــوا انتقـــدوا تقصير 
وزارة اإلعالم الســـعودية خالل 
اليومـــني املاضيني فـــي متابعة 

كارثة جدة.

 فوجئ عدد من احملتجزين من سيول األربعاء 
في إحدى املباني بشارع فلسطني بجدة بسماع 
ــد محاوالت منهم  ــوي في البناية وبع صراخ ق
ــذا الصوت تبني  ــاه الى معرفة مصدر ه باالجت
انها امرأة في حالة والدة وتصرخ من شدة اآللم 
واخذوا يفكرون كيف ينقدون هذه املرأة في هذه 

احلالة الصعبة واحلرجة.
  وقد تبرعت سيدتان كبيرتان من احملتجزات 
بالذهاب اليها ومساعدتها مبا لديهن من خبرة قدمية 

في التوليد وبعد جهد جهيد ووقت طويل بفضل 
اهللا اجنبت مولودها (الذكر) وخرج ولم يكن رب 

األسرة والد اجلنني موجودا حال الوالدة.
  وساهم احملتجزون في احضار املستلزمات 
واملواد الغدائية الالزمة واحلليب للمرأة وجنينها 
واقترحوا على والد الطفل بعد عودته ان يسمي 
املولود (مطر أو سيل) واستجاب لهم وفرح مبا 
رزقه اهللا في هذه األزمة والوقت احلرج وشكرهم 

على تعاونهم مع زوجته أثناء والدتها. 

واألضـــرار واإلصالحـــات أوال 
بأول، ومن املصادر الرســـمية، 
ملشاهدة اإلســـهام في مساعدة 
املنكوبني واملتضررين، وتقدمي 
املعلومة الصحيحة ومتابعتها، 
ووجـــه الوزيـــر خوجة بوضع 

 .. وسيدة سعودية أنجبت ابنها بشقتها 
  دون مساعدة طبية.. أصرت على تسمية ابنها «سيل»!

ألحداث جدة لتغطية أي قصور 
سابق.

  وقال: «لتقييم تغطية اإلعالم 
السعودي الرسمي، آمل متابعة 
البرنامج  «اإلخبارية» وإذاعـــة 
الثانـــي، ومتابعة املســـتجدات 

الناجحة مما يحول دون تكرار ذلك 
الحقا ورفع تقرير متكامل خلادم 
احلرمني الشريفني ولنائبه. من 
جهته رد وزير اإلعالم السعودي 
عبدالعزيز خوجة على االتهامات 
التي طالت وزارته بعدم متابعة 
أحداث كارثة جـــدة، بأن مبنى 
الوزارة والتلفزيون السعودي 
في جدة حلقتهما أضرار شديدة 
في اليومني املاضيني وكشف على 
صفحته الرسمية على الـ «فيس 
بوك» أنه وجـــه مبتابعة دقيقة 

  جدة ـ وكاالت: يعقد النائب 
الثاني لرئيـــس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية السعودي األمير 
نايـــف بـــن عبدالعزيـــز اليوم 
بالريـــاض اجتماعـــا ملتابعـــة 

مستجدات سيول جدة.
  وقال األمير نايف في تصريح 
لوكالة األنباء السعودية أمس انه 
«بناء على توجيهات واهتمام خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز آل سعود ونائب 
خادم احلرمني الشريفني األمير 
سلطان بن عبدالعزيز، حفظهما 
اهللا، فقد عقد االجتماع األول في 
الرياض ويعقبه اجتماع آخر بجدة 

الثالثاء املقبل».
  وسيعقد االجتماع الثاني يوم 
املقبـــل بجميع أعضاء  الثالثاء 
اللجنة فـــي محافظة جدة مبقر 

إمارة منطقة مكة املكرمة.
  وأوضـــح االميـــر نايف «ان 
االجتماع ســـيعقد الستكمال ما 
ينتج عن اجتماع اليوم ويسبق 
هـــذا االجتماع تفقدنـــا جلميع 
املواقع املتضررة جراء السيول في 
محافظة جدة وما جاورها للتعرف 
الناجمة عن كثب  على األضرار 
ومعرفة أسباب ووسائل عالجها 
بأسرع وقت ممكن وايجاد احللول 

 سيارة غارقة في مياه األمطار 

 األمير نايف بن عبدالعزيز  عبدالعزيز خوجة 

 ضبط كمية كوكايين مخبأة في شحنة خشب  بإسبانيا
 مدريد ـ أ.ف.پ: أظهر مهربو مخدرات من اميركا 
اجلنوبية سعة خيالهم في تهريب املخدرات اذ خبأوا 
كمية من الكوكايني في شحنة من االخشاب النادرة 
اآلتية من االكوادور، اال ان السلطات االسبانية كانت 
لهــــم باملرصاد.  فقد جرى ضبط ٦٠ كيلوغراما من 
الكوكايني كانت موزعة على عبوات من ٩٠٠ غرام داخل 
قطع من اخلشب احملفور، على ما اعلنت الشرطة في 
بيان. وتشكل شحنة االخشاب هذه جزءا من شحنة 
اجمالية من ١٧ طنا من االخشاب، وصلت في الثاني 
من يناير الى مرفأ اجلزيرة اخلضراء جنوب اسبانيا 

آتية من االكوادور، وفقا للشرطة.
  وتشكل هذه الشحنة برأي الشرطة شحنة جتريبية 
اراد املهربون من خاللهــــا اختبار هذه الطريقة في 

تهريب املخدرات، وأدى افشال هذه العملية الى وقف 
املهربني ارســــال شحنات اخرى كانت قيد التجهيز. 
واسفرت هذه العملية عن توقيف عشرة اشخاص، 
من بينهم مغربي واربعة كولومبيني وشــــخصان 

من كاتالونيا.
  في منتصف يناير، فوجىء رجال الشــــرطة في 
اســــبانيا بالعثور على كميــــة كبيرة من الكوكايني 

مخبأة في موز بالستيكي.
  وقد ضبط حينها ما مجموعه ١٦٠ كيلوغراما من 
الكوكايني في مرفأ اجلزيرة في جنوب اسبانيا «في 
شحنة من الفاكهة الطازجة التي تضمنت كذلك موزا 
بالستيكيا مقلدا، شبيها جدا باملوز الطبيعي» على 

ما جاء في بيان للشرطة. 


