
 49  االربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠١٠ 
 الدفاع المدني بمكة المكرمة ينفّذ تجربة افتراضية لألمطار والسيول 

 تحذيرات من هطول أمطار غزيرة أيام الحج 

 إصابتان بإنفلونزا الخنازير
  وأخرى بالكوليرا بين الحجاج 

  
  الرياضـ  د.ب.أ : أعلنت السعودية أمس أنها رصدت حالتني من 
احلجاج مصابتني مبرض انفلونزا اخلنازير قادمتني من أوروبا وشرق 

آسيا وحالة أخرى مصابة مبرض الكوليرا قادمة من أفريقيا.
ــدت حالتي إصابة  ــعودية انها رص ــت وزارة الصحة الس   وقال
بانفلونزا اخلنازير األولى حلاجة من أوروبا عمرها ٢٦ سنة والثانية 
حلاجة من شرق آسيا عمرها ٥٢ سنة، مشيرة إلى أن احلالتني كانتا 

حاملتني للمرض من بالدهما.
  وأضافت أن «احلالتني مت تشخيصهما فور وصولهما للمملكة 
ــوزارة أن احلالة األولى  ــا العالج الالزم»، وأوضحت ال وإعطاؤهم
ــفى وهي تتمتع بصحة جيدة أما احلالة الثانية  خرجت من املستش

فوضعها مستقر والتزال في املستشفى.
  كما أعلنت الوزارة عن اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا حلاج قادم 
من أفريقيا عمره ٤١ سنة حيث ظهرت عليه األعراض بعد وصوله 
للمملكة مباشرة ومت إعطاؤه العالج الالزم وجرى عمل االستقصاء 

الوبائي وإعطاء العالج الوقائي للمخالطني. 

 السعودية تستجيب لطلب بعثة الحج السياحي
  بفتح طريق خالد بن الوليد ـ المسجد الحرام 

 القاهـــرة ـ أ.ش.أ: صرح وكيل أول وزارة الســـياحة 
ورئيس قطاع الشركات واملشرف على بعثة احلج السياحي 
أسامة العشري بأن السلطات السعودية استجابت لطلب 
البعثة بفتح الطريق املؤدي من شـــارع خالد بن الوليد 
الى املســـجد احلرام للتســـهيل على احلجاج القاطنني 
مبنطقة الشـــبيكة وجرول والشـــوارع خلف خالد بن 
الوليد حيث يضطرون للصعود الى جبل الكعبة والسير 
ملســـافات طويلة للوصول الى املسجد احلرام، وقال ان 
هذه االستجابة سيستفيد منها آالف احلجاج من الدول 

اإلسالمية بينهم نحو ٥ آالف حاج مصري.
  وأوضح العشريـ  في تصريحه بهذا الصددـ  ان الطريق 
كان مغلقا منذ شهور بســـبب التوسعات الكبيرة التي 

جتريها السلطات السعودية باملنطقة احمليطة باملسجد 
احلـــرام والتي توفر خدمات كبيـــرة لضيوف الرحمن، 
وحتسبا ألي متاعب قد يعاني منها احلجاج املصريون 

بسبب غلق الطريق عند شارع خالد بن الوليد.
  وقال العشري ان بعثة احلج السياحي املصرية حتركت 
قبل احلج بعدة أسابيع وخاطبت وزارة احلج السعودية 
وأمانة العاصمة املقدســـة وعدة جهات سعودية لفتح 
الطريق ووعدت السلطات بفتحه في بداية احلج، مشيدا 
باستجابة السلطات السعودية لقرارها بفتح الطريق في 
اطار خدماتها املتعددة للحجاج وحرصها على راحتهم 

وسالمتهم.
  من جانبه أكد رئيس اإلدارة املركزية للشركات ورئيس 

بعثة احلج السياحي عبدالعزيز حسن أن وزارة السياحة 
وباالتفاق مع وزارة الصحة قامـــت بافتتاح ٤ عيادات 
طبية بعدة مناطق مبكة املكرمة لتوفير اخلدمة الطبية 
للحجاج، وقامت وزارة السياحة بتوفير األماكن املطلوبة 
للعيـــادات الطبية األربع وقامـــت وزارة الصحة مبدها 
باألطباء واألدوية الالزمة وقد مت توزيع منشورات بأماكن 
وعناوين العيادات على احلجـــاج للجوء الى العيادات 

عند احلاجة.
  وقال ان جلان الســـياحة تواصـــل املرور على أماكن 
إقامة حجاج الشركات لالطمئنان على أحوالهم والتأكد 
من توافر اخلدمات الالزمة واملتفق عليها مع الشركات 

والتدخل الفوري حلل أي مشاكل تواجههم. 

 عيد االضحى
  في المغرب األربعاء 

١٧ نوفمبر الجاري
  

  الرباطـ  أ.ش.أ: اعلنت وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية في 
املغرب ان عيد االضحى املبارك 
سيكون يوم االربعاء ١٧ نوفمبر 

اجلاري.
  واصدرت الوزارة بيانا بذلك، 
جاء فيه ان اليوم االثنني هو غرة 
شهر ذي احلجة لعام ١٤٣١هـ بعد 
ان ثبتت لديها رؤية هالل الشهر 
ــرعيا، وعليه فإن اول  ثبوتا ش
ــى املبارك هو  ايام عيد االضح
يوم االربعاء املوافق ١٧ نوفمبر 

احلالي. 

 مكة املكرمة ـ واس: نفذت إدارة الدفاع املدني 
مبكة املكرمة جتربة افتراضية تتعلق باألمطار 
والسيول احملتمل حدوثها باملنطقة، وذلك مبنطقتي 

احلسينية ووادي نعمان مبكة املكرمة.
  وأوضح مدير إدارة الدفاع املدني مبكة املكرمة 
العميد جميل بن محمد عمر أربعني انه مت خالل 
التجربة، التي تأتي في نطاق االستعداد لتنفيذ 
األعمال واملهام من قبل جميع اجلهات احلكومية، 
اختبار قدرات العاملني ومستوى أدائهم، وكذلك 
مستوى أداء وتشغيل التجهيزات واملعدات واآلليات 
وتنفيذ وجود سيول جارفة منقولة من مرتفعات 

الشفا إلى وادي نعمان متجهة إلى مكة.
  الفتا النظر إلى أنه مت تنفيذ اخلطة باستخدام 
وسائل اإلنذار واإلخالء األرضي واجلوي، ودعا 
سكان منطقة احلسينيةـ  جامعة أم القرى ووادي 

نعمان ـ إلى عدم االنزعاج خالل التجربة.
  وكان الدفاع املدني السعودي قد أطلق حتذيرا 
من سيول قد تتكون جراء أمطار غزيرة هطلت 
الثالثاء ٢٠١٠/١١/٢ على مكة املكرمة واســــتمرت 

لثالث ساعات.
  ووفقا لتوقعات الطقس، فإن الفرصة مهيأة 
لهطول املزيد من األمطار على مكة املكرمة التي 
تســــتقبل هذه األيام آالف املسلمني الذين قدموا 
إليها ألداء فريضة احلج في منتصف شهر نوفمبر 

اجلاري.
  وقد تلقت عمليات الدفاع املدني بالغا عن وفاة 
٣ أشخاص بـ «صاعقة رعدية» أثناء زيارتهم لـ 
«غار حراء» وقت هطول األمطار، أحدهم سعودي 

واآلخران من جنسية آسيوية.
  كما تلقت إدارة الدفاع املدني عددا من البالغات 
عن حدوث متاسات كهربائية في عدد من بيوت 
مكة، وأخرى تتعلق باختناقات مرورية بعد جتمع 

املياه في الشوارع.
  ووفقا ملراســــل قناة «العربية» فإن ٦٠ فرقة 
من الدفاع املدني واجلهات احلكومية ذات العالقة 
اســــتنفرت جهودها لفك االختناقــــات املرورية 
وتخليــــص الشــــوارع من جتمعــــات املياه، إثر 
ارتفاع منسوبها عن املعدل الطبيعي في الطرق 

العامة.
  وقد توقعت مراصد روسية مختصة في حتليل 
الظواهر املناخية أن تشهد السعودية شتاء غير 
اعتيادي هذا العام، يصحبه انخفاض في درجات 
احلرارة مع توقعات بأمطار غزيرة وسيول جارفة 
تضرب عددا من املناطق، خصوصا منطقة مكة 

املكرمة نهاية هذا العام.
  ولم تستبعد الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة تعرض بعض مناطق اململكة ألمطار غزيرة 

وشتاء شديد البرودة نهاية هذا العام.
  وكانت محافظة جدة في منطقة مكة املكرمة قد 
شهدت العام املاضي في أيام عيد األضحى أمطارا 
غزيرة تســــببت في سيول كارثية كانت األسوأ 
في تاريخها، ولدت مــــن رحمها مئات القصص 
املأساوية، وتركت الكثير في وجدان أهل منطقة 
مكة املكرمة خصوصـــا والشـــــعــب السعودي 
عموما، إذ بلغ عدد الوفيات جراء كارثة السيول 
أكثر من ١١٦ شخصا، وتشـــــــردت أكثـــر مـــن 

٧٧٩٧ أســرة. 

 قصر الفيلية على ضفاف شط العرب بالقرب من مدينة خرمشهر (احملمرة) 

 الماس زيمبابوي يتسرب منها.. بهدوء مصر تتسلم صاحبة «عمارة الموت» من اإلمارات 
  والتجار لبنانيون وأميركيون وغينيون  

 مانيـــكاـ  أ.ف.پ: «هـــؤالء لبنانيون، وهؤالء 
اميركيون، وفي هذا املنزل يقطن الغينيون»، هكذا 
يشير سائق التاكســـي الى منازل جتار االملاس 
في املنطقة احلدودية بني موزمبيق وزميبابوي.
  ولدى مرور السيارة، ترتفع االيدي بإشارات 
غير واضحة، فيفسر رميوند ريبا ملراسلة «فرانس 

برس» «اما هذا، فهو مشتر، وكذلك هذا وذاك».
  رغم احلظر الدولي املفروض على تهريب االملاس 
املســـتخرج من مناجم ماراجن شرق زميبابوي،  

االمور لم تتأثر.
  فـ «عملية كيمبرلي»، وهي منظمة دولية مكلفة 
مبكافحة جتارة االملاس الذي يستخدم في متويل 
النزاعـــات، كانت قد علقت فـــي العام ٢٠٠٩ بيع 
االحجار الكرمية املســـتخرجة من مناجم ماراجن 

املثيرة للجدل.
  غير ان الناشطني في الدفاع عن حقوق االنسان 
يتحدثون عن انتهاكات واســـعة في هذا املجال،  

وعن جتارة جترى الهداف سياسية.
  في االسبوع املاضي، عقد اجتماع لـ «كيمبرلي» 
في القدس، لكنه فشل في التوصل الى اتفاق حول 
استئناف البيع، رغم تشريع محدود مت التوصل 

اليه قبل اشهر.
  هذه القيود ادت الى ابطاء وتيرة هذه التجارة 
التي جمع بعض املغامرين ثرواتهم منها،  بعدما 
جذبتهـــم امكانية حتقيـــق ارباح ســـريعة في 

مانيكا.
  وأحد هؤالء التجار، شاب بلجيكي في السابعة 
والعشرين من عمره، وصل الى املنطقة في العام 
٢٠٠٦، وهو يتحـــدث االن بحنني عن االيام التي 
كانت تنقل خاللها االحجـــار الكرمية في عربات 

لتباع مقابل حفنة من الدوالرات.

  وفي ذلك العام، انتشـــر اخلبر ســـريعا: عثر 
القرويون على االملاس في تالل ماراجن.

  وأصبح سكان زميبابوي يعبرون احلدود الى 
موزمبيق بشـــكل متزايد ملبادلة االملاس بالسلع 
االساســـية املفقودة فـــي بالدهم التـــي متزقها 

احلرب.
  وبسرعة كبيرة، ارتفعت االسعار، كما يقول 
هذا التاجر وهو ينظر إلى سيارتني رباعيتي الدفع 

مركونتني امام منزله الفاخر.
  في نهاية العام ٢٠٠٨، انتشر اجليش في املنطقة 

وطرد صغار املنقبني عن االملاس.
  وبحســـب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد 

مت قتل ٢٠٠ شخص.
  وفيما كان نظام الرئيس روبرت موغابي يطلق 
في البالد موجة من اعمال العنف بعد هزميته في 
االنتخابات، تقاطر جتار املخدرات من كافة انحاء 
العالم الـــى مانيكا، إذ ما من قانون ينظم جتارة 

االملاس في موزمبيق.
  ويقدر هذا الشاب البلجيكي، الذي حتدث الى 
«فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان 
«رقم االعمـــال اليومي هو مليون دوالر، وصوال 

الى ١٫٢ مليون دوالر».
  ويدافع هذا التاجر عن عمله في مجال التجارة 
املمنوعة فيقول «في ســـيراليون، جتارة االملاس 
تغذي احلرب، أما هنا فالسبب مختلف وهو احزاب 

سياسية عنيدة».
  بعد تدخل «عملية كيمبرلي»، منحت حكومة 
الوحدة في زميبابوي، التي شكلت في العام ٢٠٠٩ 
لوضع حد العمال العنف، اجازات استثمار لثالث 
شركات جتارية، إحداها صينية واخرى من جنوب 

افريقيا. 

 «عيدية» غوغل.. توفير خدمة اإلنترنت 
  مجانًا لركاب الطائرات األميركيين

 سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: أعلنت شركة غوغل 
االثنني أنها ستوفر خدمة االتصال الالسلكي بشبكة 
اإلنترنت «واي فاي» مجانا على رحالت الطيران 
الداخلي في الواليات املتحدة ملا يقدر بـ ١٥ مليون 

راكب أميركي خالل موسم األعياد.
  وستكون هذه اخلدمة التي يوفرها عمالق البحث 
اإللكتروني غوغل متاحـــة على جميع الرحالت 

الداخلية األميركية التي تسيرها شركات طيران 
«دلتا» و«فيرجني أميركا» و«اير تران».

  وكانت الناقالت الثالث زودت مؤخرا أساطيلها 
من الطائرات بخدمة االنترنت الالسلكي «واي فاي 
«والتي توفرها شركة «جوجو ان فاليت واي فاي» 
مقابل قيمة تتراوح بني ١١ و١٣ دوالرا للدخول إلى 

الشبكة على الرحالت ملدة ٢٤ ساعة. 

تســـّلم  د.ب.أ:  ـ   القاهـــرة 
االنتربول املصـــري من نظيره 
اإلماراتي، صاحبة «عمارة املوت» 
باالسكندرية قادمة من اإلمارات 
بعد هروبها عدة أعوام في أعقاب 
سقوط عمارتها مبنطقة لوران، 
ما أسفر عن مقتل ٣٢ شخصا من 
سكانها. كان االنتربول املصري 
أرسل قبل سنوات ملف استرداد 
لنظيره االماراتي لتسليم هامن 
مصطفى العريان (٦٩ عاما) حيث 

مت القبض عليها عام ٢٠٠٨.
  واصطحب االنتربول املصري 
العريان إلـــى اجلهات املختصة 
متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية 
ضدها بعد احلكم عليها بالسجن 
١٧ عاما. يذكر أن املتهمة مطلوبة 
للســـلطات املصريـــة التهامها 
بارتكاب جرميتي القتل واإلصابة 

اخلطأ نتيجة انهيار العقار اململوك 
لها ما أدى إلى وفاة ٣٢ شخصا 
وإصابـــة ثالثة آخريـــن بعد أن 

أقامت العقار من دون ترخيص 
القرارات  وامتنعت عن تنفيـــذ 

الصادرة بترميمه. 

 الحرس الثوري اإليراني يدمّر قصر آخر األمراء العرب في األهواز 
 العربية: ذكرت وسائل إعالم 
إيرانية أن قوة عسكرية إيرانية 
وبعــــد صراع طويــــل مع دائرة 
التــــراث في إقليم خوزســــتان 
(األهواز/عربستان) ذات األغلبية 
العربية، قامت أخيرا بتدمير قصر 
الشيخ خزعل الكعبي، آخر أمير 
عربــــي كان يحكــــم اإلقليم قبل 
القضاء عليه وإنهاء حكمه احمللي 
بواسطة رضا شاه البهلوي في 

عام ١٩٢٥.
  وذكــــر موقع وكالــــة فارس 
مــــن احلرس  القريبة  لألنبــــاء 
الثوري اإليراني، نقال عن حسن 
محســــني املتحدث باسم دائرة 
التراث حول تدمير قصر الفيلية 
على شط العرب بالقرب من مدينة 
خرمشــــهر (احملمرة): أن دائرة 
التراث الثقافي ســــتقدم شكوى 
ضد املؤسســــة العسكرية التي 
أقدمت على تدمير قصر الشيخ 
القوات  أركان  خزعل ومت إعالم 

املسلحة بذلك.
  يذكر أن تاريــــخ بناء قصر 
الفيلية الذي يعتبره عرب األهواز 
من تراثهم القومي يعود الى العقد 
األول من القرن العشرين وكان 
مسجال كأثر تاريخي، إال أن دائرة 

التراث في اإلقليم لم تتمكن من 
منع املؤسسة العسكرية اإليرانية 
مــــن القضــــاء على هــــذا املعلم 
العربي. وأضاف محســــني: من 
يرد أن يعرف أسباب تدمير هذا 
القصر فعليه أن يراجع املؤسسة 
أقدمت على ذلك. وأوضح  التي 
موقع «فارس» أن قصر الشيخ 
خزعل الذي شيد عام ١٩١٧ قبل 
انتهاء احلكم العربي احمللي كان 
التاريخية  مسجال ضمن اآلثار 

برقم ٢٨٤٥.
  وعزا الكاتب والناشط العربي 
األهوازي يوســــف عزيزي بني 
طرف في حديث لـ «العربية.نت» 
أســــباب هدم قصر الفيلية إلى 
ما اعتبره «النزعة الشوفينية» 
لــــدى بعض  املعاديــــة للعرب 

العناصر احلكومية اإليرانية.
  وأضاف عزيــــزي، أمني عام 
رابطــــة مكافحــــة العنصريــــة 
ومعاداة العرب في إيران: «بعض 
احلكوميني في إقليم خوزستان 
(األهواز) لهم نزعة شــــوفينية 
فأقدموا على هــــذا العمل بغية 
إرضاء شــــركائهم في طهران»، 

على حد تعبيره.
  وأوضح أن القصد من وراء 

  وتابع: «سبق وأن مت هدم قصر 
الشيخ عبداحلميد وريث وجنل 
األمير خزعــــل بن جابر الكعبي 
في مدينة األهواز وحتويله إلى 
مرآب للسيارات واحلافالت، هذا 
باإلضافة إلى قصــــر األمير في 
مدينة احلميدية شمالي األهواز 
الذي سوي بالتراب هو اآلخر».

األميــــر خزعــــل على    وكان 
عالقات جيدة بأشــــقائه العرب 
في السعودية والكويت والبصرة، 
ويرى البعض أنه كان يدعو منذ 
بداية القرن إلى حتالف عربي في 
املنطقة، األمر الذي جعله يجتمع 
بكبار قادة العرب في الفترة التي 
لم تترسخ فيها بعد ظاهرة الدولة 
الوطنية وعلى رأس القادة العرب 
اجتمع بكل من املغفور له امللك 
عبدالعزيز مؤسس اململكة العربية 
السعودية، واملغفور له الشيخ 

مبارك الصباح أمير الكويت.
  وبنــــو كعــــب الذين شــــنوا 
حربا من األهــــواز على الكويت 
في سنة ١٧٨٣ أصبحوا أصدقاء 
للكويت بعــــد ١٢٠ عاما تقريبا، 
أي في فترة حكم املرحوم خزعل 
الكعبي. وقصر الشيخ خزعل في 
الكويت هو دليل آخر يضاف الى 

الوثائق واملراسالت القدمية التي 
تدل على هذه الصداقة بني حاكم 
الكويت وحاكم األهواز، حيث إن 
قصر خزعل في الكويت مالصق 
لقصر دسمان الذي كان يعد قصر 

احلكم في هذه اإلمارة.
  وقام املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الكويتي بترميم 
قصر الشيخ خزعل بغية احملافظة 
على التــــراث املعماري الكويتي 
األهوازي، باعتبار أن هذا املعلم 
يعكــــس جزءا مهمــــا من تاريخ 

الكويت واألهواز.
  يبلغ العرب في إيران حوالي 
٥ ماليني نســــمة، يقطن أغلبهم 
في إقليم خوزســــتان الذي يقع 
جنوب غرب إيران وكان يطلق 
عليــــه حتى عام ١٩٣٦ مســــمى 
واليــــة عربســــتان (أي أرض 
العرب)، واشتهر في أمهات الكتب 
العربية  التاريخية واجلغرافية 
باسم األهواز أو كور األهواز كما 
جاء في شعر جلرير: (سيروا بني 
العم فاألهواز منزلكم). وأغلبية 
العرب في هذه املنطقة هم على 
املذهــــب اجلعفري إال أن النزعة 
القومية لديهــــم تطغى على أي 

انتماء آخر. 

هدم هذا القصر هو «محو ذاكرة 
الشعب العربي األهوازي من خالل 
طمس معالم وجوده في املنطقة، 
باإلضافة إلى استغالل األراضي 
الثمينة التــــي كان القصر يقع 
عليها، حيث إن احلرس الثوري 
ونتيجة الستشــــراء الفساد في 
مؤسساته أصبح باإلضافة إلى 
القرار السياسي  سيطرته على 
يتمدد إلى الساحة االقتصادية، 
فمن هذا املنطلق لم تستطع دائرة 
احلفاظ على التراث في اإلقليم 
احلؤول دون تدميــــر هذا األثر 

التاريخي العربي اإليراني».

 الشيخ خزعل 

ب محمد عبده يماني   الموت يغيِّ
 نعت األمانة العامة لالحتاد 
اخلليجـــي ملكافحة الســـرطان 
بلســـان أمينها العـــام د.خالد 
الصالح املفكر اإلسالمي ورئيس 
مجلس إدارة االحتاد اخلليجي 
ملكافحة السرطان د.محمد عبده 
مياني الـــذي غيبه املوت امس 
األول عن عمر ناهز الـ ٧٠ عاما 
وقد ُصلي عليه بعد ظهر امس 
الثالثاء في املسجد احلرام ودفن 
في مقابـــر املعالة مبكة املكرمة 
وكان الراحل قد أصيب بجلطة 
قبل يومني نقل على اثرها الى 

املستشفى.
  ولد د.محمد عبده مياني في 
مكة املكرمة عـــام ١٩٤٠ وتلقى 
تعليمه األولي في احلرم املكي 
وحصـــل على املاجســـتير في 
اجليولوجيا من جامعة كورنيل 
بأميركا وحصل على الدكتوراه 
في عام ١٩٧٠ من اجلامعة نفسها، 
وقد عمل معيـــدا بكلية العلوم 
بجامعة الرياض (جامعة امللك 
ســـعود) عام ١٩٦٧ وترقى في 
املناصب الى ان وصل الى مدير 
جامعة امللك عبدالعزيز ثم عني 
وزيرا لإلعـــالم بني عامي ١٣٩٥ 
الى ١٤٠٣ هجرية وللراحل اكثر 
من ٣٥ مؤلفا باللغتني العربية 
واإلجنليزيـــة بجميع املجاالت 
الدينيـــة والثقافيـــة والعلمية 
ويعتبـــر مـــن ابـــرز املفكرين 
اخلليجيني والعـــرب، وأصبغ 
مؤلفاته الطابع اإلســـالمي وقد 

حصل على عدة أوسمة وميداليات 
تكرميية كوشاح امللك عبدالعزيز 
وامليدالية التقديرية من حكومة 
أبوظبي ووسام رفيع من فرنسا 
الكوكب األردني وقد  ووســـام 
انتخب رحمه اهللا رئيسا لالحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان في 
فبراير ٢٠٠٩ في اجتماع اجلمعية 
الذي عقد  العمومية لالحتـــاد 
اليمنية بصفته  باجلمهوريـــة 
إدارة جمعية  رئيس مجلـــس 
اإلميان اخليرية ملكافحة السرطان 
في اململكة العربية السعودية، 
وقد كانـــت له ـ رحمـــه اهللا ـ 
القصيرة في رئاســـة  بالفترة 
االحتاد إسهامات كبيرة في دعم 
مسيرة االحتاد ونشر التوعية 
الصحية في مجال السرطان في 
دول اخلليج العربي، رحم اهللا 

أحد أعالمنا اخلليجية. 

 د.محمد عبده مياني


