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قابل لالشتعال..

املياه الراكدة تأسن وينتشر 
من حولها العفن، وان كانت 
قبل ركوده����ا مياها صافية 
نقي����ة، بعكس املياه اجلارية 

املتجددة.
الراكدة  الس����لطة  وكذلك 
في قبض����ة االحتكار تربض 
فتأسن وتتعفن وان كانت قبل 
ركودها صافية نقية، بعكس 
السلطة املتحررة من االحتكار 
والتي ميكن تشبيهها بالغرف 
املفتوحة النوافذ للنور والهواء 

النقي.
ان احتكار السلطة مينح 
املتسلط نفوذا مفرطا ينتج 
عنه احتكارات أخرى، فالنفوذ 
املتوح����ش ينت����ج طبق����ات 
طفيلية تولد خارج األرحام 
الطبيعية للس����وق والثقافة 
واإلدارة والسياسة وسواها 
من مناشط، فتزاحم بشراسة 
وتلتهم بشراهة وتتسبب في 
تفش����ي احتكارات من شأنها 
س����د القنوات أمام التحوالت 
السياس����ية واالقتصادي����ة 
واالجتماعية احلتمية، األمر 
ال����ذي ي����ؤدي ال����ى اختناق 

املجتمع.
صحي����ح ان املجتمع����ات 
العربية لم َتخُبر االنفتاح طويال 
حني مر س����ريعا في النصف 
العش����رين،  القرن  االول من 
فش����هدت املجتمع����ات نزرا 
يسيرا من احلريات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية قبيل 
عودتها الى السقوط ثانية في 
جب االحتكار السلطوي، بيد 
أن االختناق في املاضي ليس 
كما اليوم، فقد امتلك خاصتني 
جديدت����ني.. س����رعة التفاقم 

والقابلية لالشتعال.

أمانة

توثيق الفساد..!
إن أكثر ما يزعج ويكدر اخلاطر هو أن ترى بعض 
الناس ممن تتوسم فيهم اخلير والصالح واإلنصاف 
مدافعا عن املفسدين ويسخر وقته وجهده وإمكانياته 
من أجل هؤالء وهو حسن النية، ولعل الصراع السياسي 
احملتدم والفرز االجتماعي املقيت وسيطرة اخلوف من 
املجهول عند الكثير يدفعهم إلى هذا التوجه اخلاطئ.

وشخصيا ليس لدي أدنى شك في أن هذه احلكومة 
فاشلة وضعيفة ومهلهلة بل تعتري الكثير من الوزارات شبهات فساد مالي 
وإداري ال يخفى على أحد، ولكن املشكلة تكمن في أن هذا الفساد ال يوثق 
وكثي���را ما تراهن احلكومة على الوقت وتوزيع الهبات واملنح والزيادات 

واعتماد الكوادر حتى ينسى الناس كل هذا الفساد والقصور والفشل.
فلو أردنا أن نستعرض أوجه هذا التردي والفساد لطال بنا املقام وما 
اس���تطعنا اإلحاطة به وتكفينا الروائح النتنة التي تفوح من مناقصات 
الكهرباء وعدم رد الوزير على أس���ئلة النواب التي مازالت في عهدته منذ 
أكثر من سنة ونصف السنة، ومرورا باملناقصات النفطية وما يشوبها من 
شبه تنفيع مت التمهيد لها بتعيني بعض القيادات للمساعدة على ذلك مع 
إصرار الوزير كذلك على عدم الرد على أسئلة النواب املتعلقة بها وال ننسى 
كارثة محطة مشرف التي طواها النسيان مع مرور الوقت ثم كارثة تسرب 
الغاز في األحمدي والتي لم يحاسب عليها أحد وال نعلم من هو املتسبب 
في ذلك، وكارثة أم الهيمان وأيضا قضية اللحوم الفاس���دة في البلدية ثم 
فشل وزارة التجارة في ضبط غالء األسعار وتعمدها عدم تطبيق قانون 
حماية املنافسة املقر منذ خمس سنوات، إضافة الى تردي اخلدمات الصحية 
وفضائح العالج باخلارج والتي انتهت الى النيابة العامة بش���به التزوير 
ثم سوء تطبيق قانون املرئي واملسموع مما جعل بعض الفضائيات ومن 
ورائها بعض املتنفذين يقومون بضرب وشق الوحدة الوطنية بني أبناء 
الشعب الواحد مرورا مبشاكل العمالة وجتار اإلقامات والتي مازالت مزمنة 
وتقف احلكومة عاجزة عن إيجاد احلل احلاس���م لها اضافة الى املش���كلة 
التربوية املزمنة وضعف مخرجات التعليم والسياسة التربوية التي تعتمد 
على جعل أبنائنا حقل جتارب لنظريات فاشلة يستخدمها كل وزير يأتي 
على الوزارة تنتهي بنا الى سوق سوداء للدروس اخلصوصية تثقل كاهل 
أولياء األمور س���نويا وكذلك املشكلة اإلسكانية العويصة حيث يعيشنا 
كل وزير يأتي في أحالم وردية تنتهي بخمس���ة عشر عاما انتظارا حتى 

يحصل املواطن على الرعاية السكنية.
وختاما بطوام الداخلية وفضيحة اخلمسة ماليني في اإلعالنات االنتخابية 
الى أسلوب إدارة الوزارة حتت شعار »عبد مأمور« وفاجعة ضرب املواطنني 
والنواب في الصليبخات والتي لم تتخذ الوزارة أي اجراء ضد أي فرد قام 
بهدر كرامة الكويتيني دون س���بب أو مبرر انتهاء بفضيحة مقتل املواطن 

محمد املطيري حتت التعذيب على يد بعض رجال املباحث.
إن كل ما ذكرناه يجب أن يوثق وياحبذا لو كان هناك موقع إلكتروني 
يثب���ت كل هذه التجاوزات واملخالفات وعناصر الفش���ل احلكومي ويدلل 
عليها بالوثائق واملستندات حتى نحيل لها كل من اليزال يدافع عن حكومة 
الهروب الكبير التي تتمترس خلف نواب بّصامة رضوا بأن يكونوا ستارا 

وحجابا للتجاوزات والفساد احلكومي لألسف.
رّد قانون اللحية.. يا متعاونون.

وردت أنباء عن عزم احلكومة رّد قانون الس���ماح للعسكريني بإطالق 
حلاهم.. ولن أعل���ق على هذا التخبط احلكوم���ي ولكنني أخاطب بعض 
النواب اإلس���الميني واحملافظني الذين صوتوا للتعاون مع احلكومة.. هل 

مازلتم على عهدكم؟!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

مقصر سينال جزاءه وسيتم اإلعالن 
عن أسمائهم عند صدور األحكام.

 وأكد أن حكومة بالده تولي كل 
املدن والقرى اهتماما كبيرا ومتوازيا 
بيد أن ما أصاب مدينة جدة كان أكبر 
م���ن كل ما حصل في س���ائر أنحاء 

السعودية.
 ونف���ى األمير ناي���ف أن تكون 
هناك جهات حكومية كانت متأخرة 
في كارثة جدة، مبينا أنه من خالل 
متابعت���ه لالحداث ل���م يجد جهة 

حكومية تأخرت عن مسؤولياتها.
 وذك���ر أنه س���يرفع إلى خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز ونائبه تقريرا مفصال مبا 
اتخذ من إجراءات للحد من األضرار 
التي حلقت باملواطنني واملمتلكات 
واخلدمات العامة، إضافة الى حتديد 
أسباب ومسببات هذا األمر وخطوات 
معاجلته وما ميكن القيام به جتاه 
إنهاء هذه املشكلة من جذورها وبشكل 
متكامل ومدروس على النحو الذي 

يحد من تكرارها مستقبال.

ولفت التقرير إلى أنه يجب األخذ 
في احلسبان بناء مشاريع إسكانية 
وطرق ذات جودة مرتفعة ويكون 
لديها الق���درة على حتمل الظروف 
املناخية مستقبال التي قد تواجهها 

مدينة جدة أو غيرها.
من جهت���ه، أكد النائ���ب الثاني 
ال���وزراء ووزير  لرئي���س مجلس 
الس���عودي األمير نايف  الداخلية 
بن عبدالعزيز انه س���تتم محاسبة 
املتسببني في مشكالت سيول جدة، 
وقال في مؤمتر صحافي انه »يجب 
معاجلة اخلطأ مبا يكفل عدم تكراره 
وفق ما تقتضيه املصلحة العامة«.

 وأضاف »أن ما أصاب جدة بني 
بعض األخطاء والتقصير«، موضحا 
ان »األخطاء أمور متوقعة في أي عمل 
وتختلف م���ن خطأ مقصود وخطأ 

غير مقصود«.
 وذكر األمير نايف أن املتسببني 
في كارثة سيول جدة للعام املاضي 
أحيلوا الى القضاء بعد االنتهاء من 
التحقيق معهم، مؤكدا ان كل مخطئ أو 

وأش���ار التقرير الذي نش���رته 
صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية، 
إلى أن اخلس���ائر التي تعرضت لها 
مدينة جدة جراء سيول األربعاء في 
26 من يناير املاضي بنحو 17 مليار 

ريال )4.5 مليارات دوالر(.
وقال معد التقري���ر مدير عام 
وكبير اخلب���راء االقتصاديني في 
البنك السعودي الفرنسي د.جون 
اسفيكياناكيس إن 13 مليار ريال 
)3.4 مليارات دوالر( س���يتولى 
دفعه���ا قطاع التأمني، بينما هناك 
خس���ائر بحوالي 4 مليارات ريال 
)1.1 مليار دوالر( غير مش���مولة 

بنظام التأمني.
وأوض���ح التقري���ر أن ما حدث 
في مدينة جدة يعد كارثة حقيقية 
عاشتها املدينة وسكانها، مشددا على 
أهمية التعلم من هذا الدرس وأخذ 
االحتياطات الالزمة، وتوقع األسوأ 
قبل تنفيذ املشاريع البنية التحتية، 
مبا يعني بناء مشاريع تكون ذات 

جدوى لتالفي الكارثة مستقبال.

 جدة )كونا( � العربية: قدر تقرير 
بنكي اخلسائر االقتصادية للسيول 
التي اجتاحت مدينة جدة األربعاء 
املاضي ب� 4.5 مليارات دوالر، مشيرا 
إلى أن قطاع التأمني سيدفع منها 3.4 

مليارات )أي %75(. 
وقال التقرير الصادر عن البنك 
السعودي الفرنسي إن مدينة جدة 
حتتاج إلى اس���تثمارات رأسمالية 
ف���ي البني���ة التحتي���ة بنحو 45 
ملي���ار ريال )12 مليار دوالر( حتى 
تصل���ح بنيتها التحتي���ة لتطوير 
شبكات الصرف الصحي وشبكات 
تصريف مياه األمطار وتهيئة البنية 
التحتية الستيعاب مواسم األمطار 

مستقبال.
وأوص���ى التقري���ر بتخصيص 
أموال كافية للمدن الكبرى األخرى 
في الس���عودية حتى ال تتعرض ملا 
تعرضت له مدينة جدة يوم األربعاء 
املاضي، والتي تعد الكارثة الثانية 
التي تتعرض لها املدينة في غضون 

15 شهرا.

واشنطن � يو.بي.آي: أظهر تقرير أميركي أن عدد املهاجرين غير 
الشرعيني في الواليات املتحدة بلغ 11.2 مليون شخص في العام 2010 

محافظا تقريبا على ما كان عليه في العام 2009.
وذكر التقرير الذي نشره مركز أبحاث »بيو« األميركي األربعاء 
أن عدد املهاجرين غير الش���رعيني في مارس 2010 كان 11.2 مليون 
نس���مة في الواليات املتحدة أي قرابة 3.7% من كامل عدد الس���كان 
مقارنة مع 11.1 مليون شخص في مارس 2009 بعد أن كان12 مليون 

شخص في العام 2007.
وأش���ار التقرير إلى أن عدد املهاجرين غير الشرعيني بني القوى 
العامل���ة في البالد بلغ في الفترة املذكورة من العام 2010، 8 ماليني 
شخص أي 5.2% من دون تغيير عن العام 2009 مقارنة ب� 8.4 ماليني 

شخص في العام 2007.
وذكر املركز أن االنخفاض في عدد املهاجرين غير الشرعيني منذ 
العام 2007 جاء بس���بب تراجع عدد املكسيكيني الذين يعيشون في 
الواليات املتحدة الذين بلغ عددهم 6.5 ماليني شخص في العام 2010 

مقارنة ب� 7 ماليني شخص في العام.2007
وول���د قرابة 350 ألف طفل من أم أو أب مهاجر غير ش���رعي في 

العام 2009 أي 8% من مجمل الوالدات في البالد.

4.5 مليارات دوالر خسائر سيول جدة.. والتأمين يغطي 75% منها
 واألمير نايف: ستتم محاسبة المتسببين 

طارق العجمي

اجلسم الغريب يظهر فوق قبة الصخرة في القدس

آثار سيول جدة

الجمعة غرة ربيع األول حسب تقويم أم القرى

11.2 مليون شخص عدد المهاجرين
غير الشرعيين في أميركا عام 2010

جدة � وكاالت: ذكرت مجموعة حت����ري األهلة )حتري( أنه بغروب 
القمر أمس في مكة املكرم����ة ليلة حتري غرة ربيع األول، يقترن القمر 
لش����هر ربيع األول اليوم اخلميس وفي مساء ذلك اليوم تغرب الشمس 

عند الساعة 6:12 مساء.
وعن����د ذلك التوقيت يكون القمر عل����ى ارتفاع 4 درجات فوق األفق 
الغربي بزاوية سمت 255 درجة ويكون البعد الزاوي بني الشمس والقمر 
6 درجات، وإضاءة س����طح القمر 0.3% من إضاءة البدر املكتمل ويغرب 
عند الساعة 6:36 مساء. وفي مساء غد غرة ربيع األول املوافق 4 فبراير 

تغرب الشمس عند الساعة 6:13 مساء. 
وعند ذلك التوقيت يكون القمر على ارتفاع 15 درجة وزاوية سمت 
256 درجة والبعد الزاوي بني الش����مس والقمر 16 درجة وإضاءة سطح 

القمر 2.1% من إضاءة البدر املكتمل ويغرب عند الساعة 7:26 مساء.
وبناء على ما س����بق )فلكيا( يكون اخلمي����س املوافق 3 فبراير هو 
املتمم لش����هر صفر ويوم اجلمعة املوافق 4 فبراير هو غرة ربيع األول 

لعام 1432 من الهجرة الشريفة، حسب تقومي أم القرى.

وفاة طفلين غرقًا في حفرية حديقة قيد اإلنشاء بمكة المكرمة

أميركية تعترف: استخدمت اإلنترنت للتآمر والقتل باسم اإلسالم

مكة املكرمة � وكاالت: أخلت إدارة الدفاع املدني 
في العاصمة املقدسة مسؤوليتها عن وفاة طفلني 
غرقا في حفرة مغمورة باملياه في حديقة قيد 
اإلنشاء في مخطط الشرائع مكة املكرمة أمس 
األول، محملة األمانة مس���ؤولية غياب وسائل 
الس���المة الواجب توافرها في احلدائق كونها 

اجلهة املراقبة ألعمال مقاول املشروع.
وأوضح مدير التحقيقات والناطق اإلعالمي 
للدفاع املدني في العاصمة املقدسة املقدم علي 
املنتش���ري، أنه مت العثور عل���ى جثة طفلني 
يبلغان من العمر 14 عاما قد غرقا في مشروع 
خزان مياه حتت اإلنشاء تابع ألمانة العاصمة 
املقدسة، ويتولى تنفيذه مقاول وهو الذي يتحمل 
مسؤولية عدم توفير وسائل السالمة في موقع 

املشروع ما أسفر عن غرق الطفلني.
وحسب موقع الساعة قال املقدم علي املنتشري 
ان املقاول توقف عن العمل في املوقع بس���بب 
وجود مياه جوفية منعت إكماله، مضيفا »وفي 

ظل غياب وسائل السالمة سقط الطفالن بعد 
عودتهما من املدرسة في الوقت الذي كانت قد 
تلقت فيه ش���رطة العاصمة املقدسة بالغا عن 
فقدانهما منذ أمس األول، وعليه جرى حتويل ملف 

القضية إلى الشرطة بحسب االختصاص«.
وأف���اد الناطق اإلعالمي للدف���اع املدني بأن 
متابعة وسائل السالمة بشكل مباشر ملشاريع 
ذات املواقع الداخلية ليست من مهمات الدفاع 
املدني، بل هي مسؤولية املقاول املنفذ للمشروع، 
واجلهة التي أرس���ت املشروع س���واء األمانة، 
أو التعليم، أو املياه، ويك���ون إش���راف الدفاع 
املدني بشكل عام على أي مشروع ينفذ للتأكد 
من توافر وسائل السالمة املطلوبة من حواجز 

وغيرها.
من جهته، اعترف رئيس بلدية الشرائع م.خالد 
سندي في حديثه أن غرق الطفلني كان ضحية 
إهمال ولكن ليس من قبل األمانة والبلدية بل 

من قبل املقاول املنفذ للمشروع.

بينسبرغ � يو.بي.آي: اعترفت األميركية كولني 
الروز التي تسمي نفس���ها »جاين اجلهاد« بأنها 
استخدمت اإلنترنت للتآمر بغية التفجير والقتل 

باسم اإلسالم.
وأفادت صحيفة »ذي جورنال ريجيستر نيوز« 
األميركي���ة بأن الروز )47 س���نة( من فيالدلفيا 
اعترفت بالذنب أمام محكمة في فيالدلفيا وقالت 

انها تآمرت لتنفيذ تفجيرات والقتل.
وكان���ت الروز وهي م���ن والية بنس���لفانيا 
واس���تخدمت اسم »جاين اجلهاد« على االنترنت 
اعتقل���ت في فيالدلفيا ف���ي 15 أكتوبر 2009 بعد 

العودة من أوروبا.
ووجهت احملكمة الفيدرالية في فيالدلفيا تهما 
مبس���اعدة إرهابيني والتخطيط الغتيال شخص 
في دول���ة أخرى يرجح أنه رس���ام الكاريكاتور 
السويدي الرس فيلكس الذي رسم صورا مسيئة 

للنبي محمد ژ واإلدالء بأقوال كاذبة ملسؤولني 
حكوميني ومحاولة انتحال شخصية.

وسافرت الروز إلى أوروبا لكنها لم تتمكن من 
الوصول إلى السويد.

يش���ار إلى ان الروز قد متض���ي ما تبقى من 
حياتها في الس���جن بتهمة التآم���ر لتوفير مواد 
تدعم »إرهابيني« والتآمر لتنفيذ عمليات تتسبب 

في قتل آخرين خارج أميركا.
وقال مس���اعد املدعي العام ديڤيد كريس بعد 
اجللس���ة ان »اعتراف ام���رأة خططت مع آخرين 
لتنفيذ عمليات قتل في اخلارج وتوفير مواد لدعم 
االرهابيني بالذنب يش���ير إلى الطبيعة املتغيرة 

للتهديد الذي نواجهه«.
يذكر ان الروز كانت مقيمة مع حبيب لها في 
بينسبرغ يوم أعلنت عبر موقع »يوتيوب« انها 

»تتوق« ملساعدة املسلمني.

والية ألمانية تحظر ارتداء النقاب
على الموظفات بالمصالح الحكومية

أملانيا � د.ب.أ: تعتزم والية هيسن 
وس���ط أملانيا إصدار تش���ريع بحظر 
العامة  النق���اب في املصال���ح  ارتداء 
بالوالية. وأصدر وزير داخلية الوالية 
بوريس راين وهو من احلزب املسيحي 
الدميوقراطي الذي تتزعمه املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل اول من امس من 
فيسبادن عاصمة الوالية مرسوما مؤقتا 
بحظر ارتداء النق���اب على املوظفات 
والعام���الت باملصال���ح العامة داخل 
الوالية أثناء فترة تواجدهم باملصالح 
احلكومية ريثما يتسنى إصدار تشريع 

بهذا الشأن.
ويأتي هذا عل���ى خلفية قيام إحدى 
املوظفات مبكتب السجل املدني بفرانكفورت 
بتقدمي طلب الرتداء النقاب الذي يغطي 
كامل البدن أثناء مدة قيامها بوظيفتها.

وأعلن راين أنه »ال يجوز للموظفات 
باخلدمة العامة ارت���داء النقاب خاصة 
أولئك الالئي يتعاملن بصورة مباشرة 

مع اجلمهور«.
وبنّي راين أن ارتداء النقاب ميكن أن 
يفهم على أنه إش���ارة إلى موقف ما ضد 

القيم التي يتبناها املجتمع الغربي.

يباشر عمله خالل األيام المقبلة

طارق العجمي مديرًا عامًا لمحطة »المارينا«
مفرح الشمري

كش���فت مصادر ل� »األنباء« انه مت تعيني وكيل وزارة االعالم 
املساعد لشؤون الصحافة واملطبوعات السابق طارق العجمي مديرا 
عاما حملطة مارينا FM بعد ان كان يش���غل هذا املنصب منذ فترة 

طويلة االعالمي طالل الياقوت.
واضافت املصادر ان العجمي سيباشر مهام عمله بشكل رسمي 
خ���الل االيام املقبلة بعد ان قام بزي���ارة الى احملطة اول من امس 
حت���ى يتعرف على طاقم العمل عن قرب بعد ان ابدى اعجابه مبا 
يبذلون���ه من جهد ملموس في البرام���ج التي يقدمونها من خالل 

اثير هذه احملطة.
 FM اجلدير بالذكر ان تعيني العجمي مديرا عاما حملطة مارينا
يعتبر مكس���با وذلك ملا يتمتع به من خبرة اعالمية س���واء كانت 

اذاعية او تلفزيونية.

جسم غريب فوق قبة الصخرة يثير الحيرة والجدل

القدس � وكاالت: وسط ذهول من رأى املشهد، 
بل وق����ام بتصويره، ما حدث في مدينة القدس 
قبل ثالثة أيام اثار تس����اؤالت عديدة حول تلك 
الظاهرة التي متثلت في ظهور جسم غريب فوق 
قبة الصخرة املشرفة، بدا على شكل كرة ملتهبة 
توقفت لعدة ثوان قبل أن يضيء املنطقة وميض 
نتج عنها وينطلق ذاك اجلسم في سرعة كبيرة 

نحو السماء ويختفي.
وعرض����ت »القناة الثانية« ف����ي التلفزيون 
اإلسرائيلي تسجيلني مختلفني مت تصويرهما من 
قبل عدد من السياح األجانب للجسم »الغريب« 
وهو يقترب من قبة الصخرة ثم يعود ليختفي من 
جديد، ولم يجد محللو التلفزيون تفسيرا للشريط 

املصور، واكتفوا فقط بشرح ما يشاهدونه.
وأشارت املصادر اإلس����رائيلية إلى أن هذه 
الظاهرة شوهدت قبل أسابيع فوق البلدة القدمية 

وبالذات فوق املس����جد األقصى وقبة الصخرة، 
حيث استطاع بعض السياح من الواليات املتحدة 
تصوير هذا اجلس����م، وقبل ثالثة أيام عاد هذا 
اجلسم أو قد يكون جسما آخر شبيها الى نفس 
املوقع، وقد كان هذا اجلسم واضحا ويستطيع 
كافة سكان مدينة القدس مشاهدته، خاصة انه 
ظهر في ساعات املساء، وفي الوقت نفسه ظهر 

هذا اجلسم وكأنه »كتلة مشتعلة«.
وقد حاول البعض تفس����ير ه����ذه الظاهرة 
وترجيح احتمال كونه جسما من الفضاء اخلارجي، 
لكن حتى اآلن لم يظهر أي تفسير علمي واضح 
أو تفس����ير آخر لظهور هذا اجلس����م فوق قبة 

الصخرة.
ميكنكم مشاهدة التسجيل الذي نشرته صحيفة 
»معاريف« للجس����م الغريب حلظة اقترابه من 

قبة الصخرة.


