
االثنين
19  ابريل 2010

العربية48
والعالمية

دبيـ  العربية.نت: بعد عدة حتذيرات أطلقها خبراء أمنيون، 
أغلقت الشركة املالكة ملوقع الشبكة االجتماعية »فيس بوك« 

امس االول صفحة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن
وكان خبراء أمن بريطانيون قد طالبوا الشركة األميركية 
املالكة ملوقع »في سبوك« بإغالق صفحة نسبت لزعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، والتي أنشئت في اخلامس والعشرين 
من مارس املاضي الســـتخدامها في عرض خطبه وأشرطة 

ڤيديو عنه باللغة العربية على املتشددين اإلسالميني، وفق 
ما نشرته صحيفة »ذي صن« البريطانية.

وأضافـــت الصحيفة في عددها الصادر يوم 16 اجلاري، 
أن حتقيقا أجرته كشـــف أن صفحـــة بن الدن جتتذب اآلن 
ما يقرب من ألف متصفح بعد أقل من شـــهر على إطالقها، 
ويتم الدخول عليها من خالل وجود حركة طالبان على الـ 

»فيس بوك«. 

»الفيس بوك« يغلق صفحة »أسامة بن الدن«

)أ.ف.پ( جنود إيرانيون يؤدون عرضا عسكريا خالل االحتفال بيوم القوات املسلحة اإليرانية في طهران أمس 

تايلند تتوعد المعارضة: لن نسمح بمزيد من التمادي
بانكوك ـ رويترز: توعـــد اجليش التايلندي 
امـــس مبعاقبة احملتجني املناهضني للحكومة اذا 
خرجوا في مســـيرة باملنطقة التجارية بوســـط 
بانكوك مما يزيد املخاوف من وقوع أعمال عنف 
بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط 24 قتيال 

قبل أسبوع.
من جانبهم قال أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسني 
شيناواترا الذين يطلق عليهم »أصحاب القمصان احلمراء« 
إنهم قد ينقلون احتجاجاتهم الى املنطقة التجارية على 
مبعدة مسافة قصيرة من قاعدة االحتجاجات الرئيسية 
في وسط البلدة يوم الثالثاء في حتد حلالة الطوارئ 

التي تفرضها البالد.
وقال املتحدث باسم اجليش سانسرن كايوكامنرد 

»لن نسمح لهم مبزيد من التمادي«.
وأحجم سانسرن عن استخدام كلمة »حملة صارمة« 
لكنه اكد انه سيتم التعامل مع احملتجني الذين يحتلون 
منطقة فخمة للتسوق والفنادق لليوم السادس عشر. 
واضاف سانسرن لتلفزيون )تي.إن.إن( »لنقل إنه ليس 
امامنا من خيار ســـوى تطبيق القانون. من يرتكبون 
خطأ ســـيلقون عقابهم. اســـتعادة املنطقة الى جانب 
إجراءات أخرى تندرج حتت بند تطبيق القانون. يجب 

القيام بكل هذا«.

ملك البحرين يهدي خادم الحرمين »السيف األجرب« 
املنامةـ  وكاالت: في زيارة من شأنها ترسيخ أواصر 
العالقات التي تربط اململكة العربية السعودية مبملكة 
البحرين وتفعيل التعاون اخلليجي املشترك بدأ خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز امس 
زيارة رسمية الى املنامة تلبية لدعوة عاهل مملكة 

البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورحــــب العاهل البحريني بهذه الزيارة واصفا 
اياها بالزيارة التاريخية حســــب ما ذكرت وكالة 

انباء البحرين.
وذكرت الوكالة ان امللك حمد قام بإهداء »السيف 
االجرب« خلادم احلرمني والذي يعود لالمام تركي 
بن عبداهلل آل سعود حيث ظل محفوظا لدى العائلة 

اخلليفية ملا يقارب 140 عاما.
كما قام بتقليد خادم احلرمني وسام الشيخ عيسى 
بن سلمان تقديرا وعرفانا ملا قدمه للبحرين ولألمتني 

العربية واالسالمية من اسهامات جليلة.
من جانبه أكد خادم احلرمني الشــــريفني عمق 

الروابط األخوية بني البلدين الشقيقني.
وقــــال ان »زيارتنا هذه تأتي ال لتضيف جديدا 
بل لتقول لآلخر اننا وطن وشعب واحد في السراء 

والضراء«.
وأضاف ان »سيف االمام تركي مؤسس الدولة 
السعودية الثانية والذي تقدمونه اليوم ألخيكم مبا 
يحمله من رمزية تاريخية بالنسبة لنا ولكم يعبر 
عن مكارم األخالق والقيــــم التي حفظته وصانته 

وأكرمته عندما حل في وطنه االخر البحرين«.
وقام خادم احلرمني الشريفني بتقليد عاهل مملكة 

البحرين قالدة امللك عبدالعزيز.
بدوره أشاد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السيد عبدالرحمن بن حمد العطية 
بالزيارة التي بدأها خادم احلرمني إلى مملكة البحرين 

ووصفها بالتاريخية.
ونــــوه العطية في تصريح خــــاص لتلفزيون 
البحرين بالعالقات بني البحرين والسعودية التي 
أسهمت في الدفع بإجناح واستمرار مسيرة مجلس 
التعاون، وبالــــدور البارز واملهم الذي قام به امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز خالل السنوات املاضية وحتى 
اآلن في دعم ومســــاندة مســــيرة مجلس التعاون 
ومســــاندة القضايا العربية واخلليجية على وجه 

اخلصوص.
وأكد أن هذه الزيارة ونتائجها ستكون ذات مردود 
ايجابي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون، كما 
أن تأثيرها سيسهم اسهاما كبيرا في ازالة املعوقات 
التي تعترض املسيرة خاصة أن خادم احلرمني كان 
من املبادرين للدعوة في إحدى قمم مجلس التعاون 
بشــــأن ازالة كل ما يعوق مسيرة العمل اخلليجي 
املشترك والدور احليوي اليصال رسالة املجلس الى 
العالم والتعريف بالقيم واملبادئ التي ترتكز عليها 

املنظومة اخلليجية في تعامالتها وتفاعالتها.

الملك عبداهلل أكد أن الزيارة التاريخية تأتي لتقول لألخر إننا وطن وشعب واحد في السراء والضراء

املنام��ة � العربية نت: يعد »الس��يف األجرب« الذي 
يعود إلى مؤس��س الدولة السعودية الثانية اإلمام تركي 
ب��ن عبداهلل بن محمد بن س��عود، األش��هر في تاريخ 
السيوف العربية املتأخرة، واستقر في البحرين منذ ما 

يزيد على قرن ونصف القرن. 
ويقول أش��هر صانع س��يوف في اخللي��ج العربي 
ش��اكر الصايغ في حديث صحافي إن »األجرب وصل 
إلى املغفور له امللك عبدالعزيز بعد توحيد اململكة، وبعد 

أن اجتمعت القبائل حتت ظله«. 
وذك��ر الصايغ أن امللك عبدالعزيز »نزل ضيفا على 

أسرة آل خليفة، في الوقت الذي كان الصاغة وصانعو 
الس��يوف منهمكني ف��ي جتهيز األس��لحة، ومنهم من 
أمروا بالسفر إلى عمان والهند والدول املجاورة، لتأمني 
الس��الح. وكان امللك متمس��كا في جميع تنقالته بهذا 
الس��يف الغال��ي، الذي كان من املوروث��ات امللكية التي 
وصلت إلى امللك عبدالعزي��ز، وخالل زيارته للبحرين 
قمن��ا بصيانته وجتديده، من خ��الل اجلراب اخلارجي 
ال��ذي كان من الذه��ب، فيما كانت القبض��ة من العاج. 

وكان امللك عبدالعزيز يتفاءل به كثيرا«.
وق��ال إن هناك أمرا »رمبا يجهل��ه الكثيرون، وهو 

أن الس��يف الذي يوجد أسفل عبارة التوحيد في العلم 
الس��عودي هو داللة على الس��يف األجرب«، مؤكدا أن 
األخير استنس��خت منه 3 سيوف طبق األصل، سلمت 

إلى امللك عبدالعزيز قبل مغادرته البحرين. 
وأضاف أن امللك عبدالعزيز أعطى »األجرب« جلماعة 
اس��تجاروا به، فأمرهم ب��أن يخرجوا إل��ى البحرين، 
ويس��لموا السيف إلى آل خليفة، وأخبرهم بأنهم ما إن 
س��يروا السيف سيكرمونهم ويس��تقبلونهم بحفاوة. 
وسلم السيف إلى الشيخ حمد األول، وهو السيف الذي 

قال فيه تركي بن عبداهلل بيت الشعر الشهير:

يومـــا كل مـــن رفيقـــه تبرا
حطيـــت »األجرب« لرفيـــق مباري

وتناقل��ه بعد ذلك حاكم تلو آخر في البحرين إلى أن 
وصل إلى الش��يخ محمد بن سلمان آل خليفة، عم ملك 
البحري��ن احلالي، وكان حريص��ا عليه جدا، ومت وضع 
»األجرب« في حجرة خاصة لم يسمح ألحد بأن يقترب 

منها، وكان يقوم بتنظيفه شخصيا، تكرميا له. 
وتتضارب املعلومات واألخبار حول مسمى السيف، 
فهناك من يرجح أن تسميته تعزى إلى وجود صدأ في 

بعض أجزائه.

السيف األجرب.. تاريخ عريق

»واس« .. ويشاركان بالعرضة السعودية والبحرينية   خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يتسلم »السيف األجرب« من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

غيتس: ال نملك إستراتيجية لكبح إيران.. ونجاد: لدينا القوة لردع األعداء

قوة عسكرية نووية »افتراضية« 
بحسب الصحيفة.

الى ذلك يوصي غيتس ايضا في 
تقريره، بحسب الصحيفة، بالتفكير 
في سبل الحتواء ايران ان قررت 
انتاج السالح الذري، وفي امكانية 
حصول مجموعة ارهابية مدعومة 
من ايران على مادة او حتى سالح 

نووي.
من جانبه قال مستشار االمن 
القومي اجلنرال جيمس جونز ان 
التقرير ال يعكس بدقة رأي الوزير 
غيتس واضاف »اننا نفعل بشأن 
ايران ما قلنا اننا ســــنفعله. وال 
يعني اننا ال نعلن للعالم على املأل 
مجمل تفصيالت استراتيجيتنا ال 
اننا ال منتلك استراتيجية  يعني 
تتوقع كل االحتمــــاالت. ان لدينا 

هذه االستراتيجية«.
وقــــال الناطق بلســــان وزارة 
الدفاع جيــــف موريل »ان الوزير 
غيتــــس يعتقد ان فريــــق االمن 
القومي باالدارة خصص وقتا وجهدا 
كبيرين لبحث ووضع استراتيجية 
ملواجهة كل االحتماالت فيما يتعلق 

طلبا بل هو أمر وإرادة شــــعوب 
املنطقة«.

وقال الرئيس اإليراني إن نشر 
الواليــــات املتحدة وحلف  قوات 
شمال األطلسي )ناتو( في العراق 
وأفغانســــتان بذريعــــة مكافحة 
اإلرهاب أمر لم يثبت فشله فحسب، 
ولكنه أيضا زاد من االضطرابات 

األمنية في كال البلدين.
وقال أحمدي جناد إنه باستثناء 
»النظام الصهيوني )إسرائيل(« فإن 
إيران تعتبر جميع الدول األخرى 
»أصدقاء وإخوة« ترغب اجلمهورية 
اإلســــالمية في التعايش معها في 

سالم.
ولم يأت احمدي جناد على ذكر 
الواليات املتحدة مباشرة في خطابه 
الذي ألقاه بــــني الفتتني كبيرتني 
كتب عليهما »الواليات املتحدة ال 
تستطيع عمل اي شيء« و»ميكننا، 

وسنكون هنا حتى النهاية«.
وعودة الى تقرير وزير الدفاع 
االميركي، ذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميز«، التي نقلــــت التقرير، أن 
مسؤوال كبيرا وصف الوثيقة بأنها 

»حتذير«.
وأكدت الصحيفة أن التقرير الذي 
كتب في يناير حمل وزارة الدفاع 
األميركيــــة )الپنتاغون( والبيت 
االبيض ووكاالت االســــتخبارات 
للعمل على سيناريوهات جديدة 
لطرحهــــا علــــى الرئيــــس باراك 

أوباما.
وتتضمن اخليارات املطروحة 
للدرس، خصوصا عمليات عسكرية 
ســــرية ضد إيران، ان لم ترغمها 
العقوبــــات الدولية على التراجع 
الغربيون،  عن رغبتها، كما يرى 

في اقتناء السالح النووي.
ويعرض غيتس مخاوف عدة 
في تقريره، السيما سيناريو يعتبر 
االكثر ترجيحا في نظر العديد من 
اخلبراء بحسب »نيويورك تاميز«، 
ويشير الى احتمال امتالك طهران 
جلميع العناصر األساسية لصنع 
ســــالح نووي لكنهــــا متتنع عن 

تركيبه الكامل.
وقــــد تبقــــى ايران فــــي هذه 
احلالة موقعة على معاهدة حظر 
االنتشــــار النووي لكن مع كونها 

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
بينما حذر وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس في تقرير ســــري 
رفعه إلــــى البيــــت األبيض، من 
أن بالده ال متتلك »اســــتراتيجية 
فعالة علــــى املدى الطويل« لكبح 
أكد  النــــووي اإليراني،  البرنامج 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد ان بالده لديها قوة عسكرية 
»ال تضاهى« تضمن بها االستقرار 
للشرق األوسط، ومتكنها من ردع 

أي هجمات لالعداء.
وقال أحمدي جناد أمس خالل 
عرض عسكري احتفاال بيوم القوات 
املسلحة »القوات املسلحة اإليرانية 
متلك اليوم من القوة ما يردع األعداء 
حتى عن مجرد التفكير في انتهاك 

سالمة أراضينا«.
وفي موقف الفت، أعلن زعيم 
املعارضة االيرانية مير حســــني 
موســــوي امس على االنترنت ان 
االمة االيرانية ســــتقاوم موحدة 
اي »خطر خارجي« ولن تنســــى 
»مسؤولية« السلطات في االزمة.

الى ذلك، كرر الرئيس االيراني 
القول ان اسرائيل »سلكت الطريق 
املؤدية الى سقوطها«، داعيا الدول 
الغربية الى »التخلي عن نزعتها 
العســــكرية والكف عن دعم هذا 
النظام القاتل )اســــرائيل(« الذي 

يقف وراء التوتر في املنطقة.
وقال جناد ان »النظام الصهيوني 
سلك الطريق املؤدية إلى سقوطه، 
ودول املنطقــــة بعد نحو ســــتني 
عاما )على وجود اسرائيل( تريد 
استئصال هذه اجلرثومة الفاسدة 
التي هي السبب الرئيسي الختالل 

األمن في املنطقة«.
وطالب مجددا بـ »رحيل القوى 
العظمى« من الشــــرق االوســــط 
لــــدول املنطقة  بغية »الســــماح 
والفلسطينيني بتسوية املشكلة« مع 
االسرائيليني، من دون توضيح ما 
يقصد بـ »تسوية املشكلة«. وأضاف 
الرئيس االيرانــــي في خطابه ان 
»وجود القوات االجنبية هو سبب 
النزاعات فــــي منطقتنا. يجب ان 
املنطقــــة« وتابع »ينبغي  تغادر 
عليهم تــــرك املنطقة، وهذا ليس 

البيت األبيض: أوباما تلقى رسالة من نجاد الشهر الماضي لن نخوض في تفاصيلها حاليًا

بايران«.
االكثــــر  االســــئلة  ان  غيــــر 
احلاحا ترددت من معلقني عرفوا 
لــــالدارة، فقد قالت  مبعارضتهم 
قناة »فوكس نيوز« اليمينية ان 
تقرير »نيويــــورك تاميز« يبعث 
على القلق حول ما اذا كانت االدارة 
تفعل ما ينبغي ان تفعله حلماية 
االمــــن القومي االميركــــي. وردد 
اعضاء جمهوريون في الكونغرس 
االنتقادات ذاتهــــا واصفني البيت 
االبيض بالتردد فيما يتصل بقضايا 

االمن القومي االميركي.
 وقال الكولونيل بات النغ احد 
املعلقــــني البارزين في الشــــؤون 
العسكرية واالستراتيجية بالواليات 
املتحدة لقناة »ســــي. بي.اس« ان 
القضية ليســــت محتوى التقرير 
ولكن املصدر الذي سربه من مكاتب 
مسؤولني كبار الى االعالم. وقال 
النغ »هناك انتقادات الوباما منذ 
محاولته ممارســــة ضغوط على 
اســــرائيل. وهناك محاولة لدفع 
االدارة الى تبني املوقف االسرائيلي. 
وال ميكن لي ان انظر الى التقرير 

مبعزل عن ذلك«.
في غضــــون ذلك، قال الناطق 
بلســــان مجلــــس االمــــن القومي 
االميركي مايكل هامر ان اوباما تلقى 
خطابا لم يكشف عن مضمونه من 
الرئيس االيراني محمود احمدي 

جناد.
الرســــالة  ان  وأوضــــح هامر 
الى واشــــنطن  االيرانية وصلت 
الشــــهر املاضي غير انه لم يحدد 

تاريخ تسلمها بدقة.
واضاف هامر »لقد تلقينا رسالة 
من الرئيس احمدي جناد، ولكنني 
لن أخوض في تفصيالت ما جاء 

فيها في اللحظة الراهنة«.
وكان الرئيس االيراني قد كشف 
الرسالة في تصريحات  عن خبر 
الثالثــــاء املاضي. وقال  ادلى بها 
احمــدي جنــــاد آنذاك »لقد بعثت 
برســالة الى الرئيس اوباما قلت 
فيها اننــــا نرحــــب بالتغيير في 
واشنطن ولكنني قلت له اننا لم 
نالحظ أي تغييــــر حقيقي حتى 

اآلن«.

موسـوي: األمة اإليرانيـة سـتقاوم موحدة أي خطـر خارجي 

األردن يدرج مثنى حارث الضاري على »قائمة اإلرهاب«

من التعامل معه.
واتهمت وزارة اخلزانة األميركية 
في بيانها مثنى الضاري بالسعي 
منذ اغسطس 2008 »إلعادة إحياء 
التمرد في العراق من خالل تشكيل 
كل انواع التنظيمات املتمردة« التي 

تهاجم القوات األجنبية.
ومثنى الضـــاري هو املتحدث 
السابق باسم هيئة علماء املسلمني 
الســـنة، التي مت تشـــكيلها بعيد 
اجتياح العراق في 2003 برئاســـة 
والده، وجعلت من الدفاع عن حقوق 

السنة هدفا لها.
 الى ذلك، أعلن مصدر في الشرطة 
العراقية امس أن مفتي ما يســـمى 
بـ »دولة العراق اإلسالمية« املدعو 
)محمد عبد( مت اعتقاله بعد جرحه 
خالل اشتباك مع الشرطة في مدينة 

راوة غرب االنبار.

مجلس االمن تشـــجع الدول التي 
تتلقى إخطاراتها، حول إدراج األسماء 
بأن تقوم باعالمها باخلطوات التي 

قامت بها لتطبيق اإلجراءات«.
وفي 26 مارس املاضي، أعلنت 
وزارة اخلزانـــة األميركيـــة فرض 
عقوبات ماليـــة جديدة ضد مثنى 
حارث الضـــاري الذي تتهمه بدعم 

تنظيم القاعدة في بالد الرافدين.
كما حصلت احلكومة األميركية 
على دعم احلكومة العراقية، الدراج 
مثنى حارث الضـــاري على قائمة 
األشـــخاص واملجموعات املرتبطة 
بتنظيم القاعدة وحركة طالبان التي 
تفرض عليهما عقوبات مبوجب قرار 

األمم املتحدة الرقم 1267.
وتشمل هذه العقوبات خصوصا 
جتميد ممتلكات الضاري في الواليات 
الرعايا األميركيني  املتحدة وحظر 

عواصمـ  وكاالت: استجابة لطلب 
من مجلـــس األمن الدولي، أدرجت 
احلكومة األردنية جنل األمني العام 
لهيئة علماء املســـلمني في العراق 
مثنى حارث الضاري، على »القائمة 
املوحدة املتعلقة باإلرهاب«، والتي 
تضم شـــخصيات تفـــرض عليها 
عقوبات مبوجب قرار األمم املتحدة 

رقم 1267.
وقالت صحيفة »الغد« األردنية، 
امـــس ان »وزارة اخلارجية عممت 
إدراج اسم القيادي السني العراقي 
ضمـــن القائمة املوحـــدة املتعلقة 
باإلرهاب على وزارة املالية والبنك 
املركزي ومؤسسات سوق رأس املال 

في اململكة«.
وذكر وزير اخلارجية األردني 
التعميم »ارفق  ناصر جودة فـــي 
كتاب القائـــم باألعمال باإلنابة في 
نيويورك، ورسالة من رئيس مجلس 
جلنة االمن املنشأة مبوجب القرار 
1267، واملتضمنة إدراج اسم املدعو 
مثنى حـــارث الضاري الى القائمة 

املوحدة«.
وأضاف ان »الرســـالة تتضمن 
املعلومـــات املتوافـــرة لدى جلنة 
العقوبـــات التابعة للقرار من قبل 
جهة اإلدراج والتي تفيد بأن املدعو 
موجود فـــي األردن، باإلضافة الى 
املعلومات السرية اخلاصة باملدعو 
واإلجراءات التي يجب على الدول ان 

تتبعها نتيجة إدراج االسم«.
وأوضـــح التعميـــم ان »جلنة 

اعتقال مفتي »دولة العراق اإلسالمية« غرب األنبار

صورة أرشيفية لنجل األمني العام لهيئة علماء املسلمني في العراق مثنى حارث الضاري


