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عربية وعالمية

تقرير أخباري

اجلزيرة نت: في حني بدت العالقة 
بني الشمال واجلنوب تأخذ شكال 
جديدا قبيل اإلعالن الرسمي عن 
دولة اجلنوب الوليدة في التاسع 

من يوليو املقبل مبا يوحي بفترات 
عصيبة رمبا يعيشها الطرفان 
مستقبال، لم يجد مسؤولون 

شماليون حرجا من التصريح مبا 
يعتقدونه عن مستقبل اجلارة 

اجلديدة.
وفي املقابل لم يعر املسؤولون 

اجلنوبيون اهتماما ملا ظلت 
تذكر به اخلرطوم حول العالقة 

بني اإلقليم وإسرائيل –العدو 
األول لها- من حني آلخر، بل بدا 

اجلنوبيون أكثر حرصا على عدم 
النفي أو التأكيد انتظارا ليوم 

قادم. وكان أمني التعبئة السياسية 
في املؤمتر الوطني حاج ماجد 

سوار لم يستبعد أن تكون دولة 
اجلنوب اجلديدة عدوا أو إسرائيل 
أخرى في خاصرة الوطن ومهددة 

لألمن القومي الشمالي، مما دفع 
محللني سياسيني الستبعاد تلك 

االحتماالت، بل اعتبروها محاولة 
الستعداء الدولة اجلديدة.

واعتبرها البعض اتهاما غير 
مؤسس، ورأى آخرون أنها محاولة 

إليجاد مبررات لفشل الشمال 
في احملافظة على وحدة السودان 

ومنع انفصال اجلنوب.

تطمينات الجنوب

فأستاذ العلوم السياسية في 
جامعة النيلني حسن الساعوري 

استبعد أن يكون االتهام رأيا 
رسميا حلكومة اخلرطوم، مشيرا 
إلى أن اجلنوبيني أكدوا -في أكثر 

من مرة عبر اللجان املشتركة 
وعلى مستوى مؤسسة الرئاسة 

وبكل املناسبات- عدم رغبة الدولة 
اجلديدة في بناء عالقات تضر 

بالشمال السوداني.
ورأى أن من املستحيل ألي طرف 
من الطرفني أن يحول العالقات بني 

الشمال واجلنوب إلى عداء دائم، 
مؤكدا أن اجلنوب والشمال بحاجة 

لبعضهما البعض، »وبالتالي 
لن يجازفا بتخريب عالقاتهما 

ببناء عالقات رمبا يتضرر منها 
اجلميع«.

وقال إن أي تعامل من الشمال 
مع فرضية عداء الدولة اجلديدة 
»سيكون سياسة غير رشيدة«، 

مشيرا للجوء اجلنوبيني إلى 
الشمال بكافة امللمات التي حلت 

بهم من قبل.
أما عضو مكتب قطاع الشمال في 
احلركة الشعبية أحمد عيسى فقد 

أشار إلى عدم قدرة احلكومات 

على حتديد عالقات الشعوب، 
مستبعدا قطع اجلنوب لعالقاته مع 

الشمال واستبدالها بعالقات غير 
مأمونة مهما كانت األسباب.

ودعا ـ في حديث للجزيرة نت ـ 
إلى عدم النظر ملستقبل العالقة 
بني الشمال واجلنوب بصورة 

قامتة، مشيرا لبغض إسرائيل من 
كافة الشعوب »ألنها دولة احتالل 

ترفضه الشعوب احلية«.
وقال إن اجلنوبيني »لم يتحدثوا 

يوما عن بناء عالقات مع إسرائيل 
على حساب الشمال، وإن كان 

لبعضهم رأي حول إستراتيجيات 
العمل السياسي ومصالح الدول«.

جنوب السودان هل هو إسرائيل جديدة؟

إيطاليا تطالب مالطا باحترام معاهدات مساعدة املهاجرين
روما ـ يو.بي.آي: تقدم وزير الداخلية اإليطالية روبرتو ماروني بشكوى إلى املفوضية األوروبية يتهمها فيها 
بالتقصير في إغاثة املهاجرين في مخالفة للمعاهدات األوروبية التي تشمل املياه اإلقليمية املالطية واإليطالية.
وذكرت وكالة »آكي« اإليطالية لألنباء امس ان ماروني تقدم بشكوى إلى املفوضة األوروبية للشؤون الداخلية 
سيسليا مالستروم بشأن »تقصير مالطا في تقدمي اإلغاثة للمهاجرين، مخالفة بهذا املعاهدات املفروضة على املنطقة 
التي يطلق عليها اسم »منطقة البحث والنجدة« والتي تشمل املياه اإلقليمية املالطية واإليطالية«.
وأشارت إلى ان هذه اخلطوة تأتي إثر تقاعس السلطات املالطية في جندة 209 مهاجرين رغم تواجدهم في مياهها 
اإلقليمية ما اضطر قوات الشرطة املالية وخفر السواحل اإليطالية لنجدتهم.

لس���لطنة عمان بهدف زيادة 
الترابط القائ���م بني البلدين 
وتوثيق العالقات وتطويرها 
سواء اجتماعي أو سياسي أو 

اقتصادي.
وحول آليات العمل املشترك 
بني البلدين في املرحلة املقبلة، 
قال الش���يخ حمد بن جاسم، 
في تصريح���ه لوكالة األنباء 
العمانية، إنه مت االتفاق خالل 
جلسة املباحثات مع هيثم بن 
طارق لتشكيل جلنتني األولى 
للتعاون االقتصادي والطاقة 
واالس���تثمار، وجلنة أخرى 

لقضايا التعاون املالي.

رئيس الوزراء القطري: نعمل على شراكة 
اقتصادية بحجم كبير لسلطنة عمان

اللجنت���ني  وأوض���ح أن 
س���تعمالن خالل الش���هرين 
املقبلني وسيتم التوقيع على 
عدد م���ن االتفاقيات اجلاهزة 
بعد شهر رمضان املبارك املقبل 
بني البلدي���ن إيذانا ببدء أمر 
سلطان عمان وأمير قطر لبدء 

هذا التعاون بشكل عملي.

مس���قط � وكاالت: غ���ادر 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الش���يخ حمد  خارجية قطر 
بن جاس���م بن جبر آل ثاني 
امس سلطنة عمان بعد زيارة 
استغرقت يومني، عقد خاللها 
الذي  لقاء بالسلطان قابوس 
تسلم رس���الة من أمير قطر 
الشيح حمد بن خليفة آل ثاني 
تتعلق بالتعاون بني البلدين 

وسبل تطوير هذا التعاون.
كما عقد الش���يخ حمد بن 
جاسم جلس���ة مباحثات مع 
وزير الت���راث الثقافي هيثم 
بن ط���ارق آل س���عيد، ومت 
خالله���ا اس���تعراض وبحث 
عدد من املواضيع السياسية 
واالقتصادية واالستثمارية بني 
السلطنة وقطر وسبل تفعيلها 

وتطويرها.
وقال رئي���س وزراء قطر 
إن هن���اك فك���رة قطرية تتم 
دراس���تها مع املسؤولني في 
الس���لطنة في كيفية تفعيل 
البلدين في ظل  التعاون بني 
مقررات مجلس التعاون لتقدمي 
املالية من  التسهيالت  بعض 
جانب وم���ن جانب آخر عمل 
شراكة اقتصادية على أسس 
السلطان قابوس اقتصادية بحجم ضخم وكبير 

الضحايا املدنيني جراء قصف 
احللف في املستشفى وان طبيبا 
هناك أبلغه بأنه يوجد ما يصل 

الى عشرين ألفا آخرين.
وق���ال دوما ف���ي مؤمتر 
صحافي في فندق بطرابلس 
ام���س االول »هذا وحش���ي. 
اعتداء وحشي ضد دولة ذات 

سيادة«.
وحض���ر املؤمتر اناس مت 
تقدميهم على انهم افراد اسر 
وداعمون ألق���ارب الضحايا 

املدنيني.

وزير خارجية فرنسا األسبق روالن دوما
يعتزم الدفاع عن القذافي

طرابلس � رويترز: زار وزير 
اخلارجية الفرنس���ي االسبق 
روالن دوما ليبيا كمحام لإلعداد 
لرفع دعوى قضائية نيابة عن 
ضحايا قصف حلف ش���مال 
االطلسي وقال انه يعد نفسه 
للدفاع عن الزعيم معمر القذافي 
اذا ما ارسل للمحكمة اجلنائية 

الدولية في الهاي.
وقال دوما الذي عمل وزيرا 
للخارجية خالل حكم الرئيس 
االش���تراكي االسبق فرانسوا 
روالن دوماميتران إن���ه رأى العديد من 

نقل رسالة من أمير قطر إلى السلطان قابوس 

اخلالفات بني املغرب واجلزائر
تؤخر فتح احلدود البرية بينهما

اختراق شركة لوكهيد مارتن يسلط الضوء 
على عالم اجلاسوسية اإللكترونية

عواصم � وكاالت: أكد رئيس وزراء اجلزائر 
أحمد أويحيى في تصريحات امس األول أن إعادة 
فتح احلدود مع املغ���رب أمر غير وارد، ولكنه 

أوضح أن ذلك قد يحدث يوما ما.
وقال أويحيى في مؤمتر صحافي بالعاصمة 
اجلزائرية »نحن في حاجة إلى مناخ تس���وده 
النية احلس���نة والثقة املتبادل���ة بني اجليران 
الرس���مية األخيرة  التصريحات املغربية  لكن 
التي اتهم���ت اجلزائر بتمويل املرتزقة األفارقة 
بليبيا ال تؤيد لألسف هذا االجتاه«. وأضاف ان 
اجلزائر سجلت في الفترة األخيرة تصريحات 
في الوكالة الرسمية املغربية وحتركات للوبي 
الرسمي املغربي في الواليات املتحدة األميركية 
ته���دف إلى توريط اجلزائر في قضية إرس���ال 
املرتزقة والسالح إلى ليبيا. لكن أويحيى اعتبر 
أن اجلزائر ليس لديه���ا أي خالف مع املغرب، 
مش���يرا إلى أن املبادالت التجارية بني البلدين 
مهمة جدا، باعتبار أن املغرب يصنف في املركز 
األول أفريقيا من حي���ث املبادالت مع اجلزائر. 
وأض���اف »اليوم نالحظ ونش���اهد بكل اعتزاز 
انطالقة جديدة في العالقات الثنائية باتفاق بني 
جاللة امللك محمد السادس ورئيس اجلمهورية 

عبدالعزيز بوتفليقة«.
وأغلقت اجلزائر احلدود ع���ام 1994 عندما 
فرض املغرب تأشيرات دخول على اجلزائريني في 
أعقاب هجوم مسلح في مدينة مراكش املغربية، 
وأدى توتر العالقات إل���ى بقاء احلدود مغلقة 
منذ ذلك احلني. ودفعت سلس���لة من الزيارات 
العالية املستوى ملسؤولني مغاربة وجزائريني 
في األسابيع القليلة املاضية وسائل اإلعالم في 
البلدين وبعض الديبلوماس���يني الغربيني إلى 

توقع أن تفتح احلدود قريبا.
في غضون ذلك، أصيب عشرات األشخاص 
عندما قامت الشرطة املغربية بتفريق تظاهرة 
بالقوة في الدار البيضاء شارك فيها مئات الشبان 
من حركة 20 فبراير مانعة إياهم من التجمع في 
حي شعبي للمطالبة بإصالحات سياسية. وقال 
عبداملنعم اوهيتي الناشط في حركة 20 فبراير 
التي تطالب بإصالحات سياس���ية ودستورية 
وباحلد من صالحيات امللك محمد السادس في 
تصريح أورده راديو )سوا( األميركي امس إن 
»الش���رطة انتش���رت في كل الشوارع احمليطة 
باجلادة التي كان من املقرر أن تسير فيها التظاهرة 

وهناك عشرات اجلرحى«.

أظهر الهجوم اإللكتروني الذي استهدف شركة 
لوكهيد مارتن األميركية العمالقة لصناعة السالح 
مؤخرا أن التجس����س اإللكتروني نشاط آخذ في 
التطور وميكن أن يصب����ح تهديدا خطيرا ألمن 

احلكومات والشركات على السواء. 
وكانت لوكهيد مارتن، اكبر متعهدي الپنتاغون، 
تعرضت األسبوع املاضي إلى هجوم الكتروني 
وصفته ب� »الكبير واملتواصل«. وقالت الشركة 
إنها اكتشفت الهجوم فور وقوعه تقريبا ومتكنت 

من وقفه قبل سرقة أي معلومات حساسة. 
والحظ مراقبون أن الهجوم رمبا كان محدود 
التأثير على وزارة الدفاع األميركية ولكنه يشير 
إلى تطور التجسس اإللكتروني وإمكانية حتوله 
إلى خطر حقيقي على احلكومات والشركات. وكتب 
املعلق املختص بأمن الكومبيتر توني برادلي ان 

الهجوم يبدو مدبرا برعاي����ة دولة أو من تنفيذ 
قراصنة لديهم موارد مالية كبيرة بهدف بيع ما 
ميكن استخراجه من معلومات الى حكومات أخرى. 
واضاف أن الڤيروسات تطورت من مصدر ازعاج 
ثانوي ميارسه شبان عابثون إلى نشاط اجرامي 
منظم، واآلن إلى أداة جتسس����ية بيد الشركات 
واحلكومات الس����تهداف معلومات محددة بدقة. 
وقالت إذاعة أوروبا احلرة إن وزارتي الدفاع واألمن 
الداخلي تعمالن على حتديد سعة الهجوم والبحث 
عن الس����بل الكفيلة مبنع تكراره في املستقبل. 
وأكدت شركة لوكهيد مارتن في بيان صحافي ان 
الهجوم لم ينجح في سرقة معلومات عن زبائنها 
أو برامجها أو كوادرها. وان فرقها تعمل على مدار 
الساعة لتمكني العاملني من الدخول على شبكتها 

مع احلفاظ على اقصى درجات األمن. 

السودان: مبادرة أميركية لتسوية أزمة »أبيي«
واخلرطوم تعنينِّ حاكمًا عسكريًا إلدارة املنطقة

اخلرطوم � وكاالت: بعد أيام من 
سيطرة شمال السودان على منطقة 
ابيي املتنازع عليها مع اجلنوب، 
كلف اجليش السوداني العميد عز 
الدين عثمان إلدارة منطقة »أبيي«، 
داعيا املنظمات وموظفي اخلدمة 
الذين خرجوا  املدنية واملواطنني 
من املنطقة بسبب األحداث األخيرة، 
للعودة وممارسة حياتهم بشكل 

طبيعي.
وقال احلاكم العس����كري بعد 
أن التقى ممثلني للمنطقة متفقدا 
أحوالهم، إن املنطقة اآلن آمنة متاما، 
ودعا اجلهاز التنفيذي للعودة مجددا 
للمس����اهمة في استقرار املنطقة. 

واجتمع احلاكم العسكري مع اإلدارة 
األهلية ملناقشة دور املنظمات في 
املجتمع وتوفير اخلدمات للمواطنني 

وتيسير عملية الزراعة.
وق����ال امل����الزم أول باجليش 
السوداني رامي صديق، إن مستشفي 
أبيي بدا خاليا واستطاعت القوات 
املسلحة إعادة تش����غيله بغرفة 
عمليات صغيرة وتقدمي اخلدمات 

الطبية األولية.
وذكرت ش����بكة »الش����روق« 
الفضائية الس����ودانية في تقرير 
له����ا من منطقة أبي����ي أن القوات 
املسلحة السودانية تسيطر متاما 
على الوضع الذي يش����هد هدوءا 

كامال.
في ه����ذا الوقت ذكرت صحيفة 
»آخ����ر حلظة« الس��������ودانية أن 
املبعوث األميركي اخلاص للسودان 
السفي����ر برنستون ليم����ان يقود 
مب����ادرة لتحقيق تسوية سياسية 
بني شري���كي نيفاش����ا »املؤمتر 
الوطني واحلركة الشعبية« بشأن 
األزمة ف����ي منط����قة »أبيي« لكن 
الصحيفة لم تتحدث عن تفاصي����ل 
هذه املب����ادرة وقالت الصحي���فة 
إن دوال غربي����ة متارس ضغوطا 
على قي�����ادة احلركة الش����عبية 
للقبول بالتسوية السياسية، الفتة 
النظر إلى وجود خالفات بشأنها 

بني قيادات احلركة.
وأكد د.نزار محجوب املسؤول 
السياسي للمؤمتر الوطني بوالية 
اخلرطوم في تصريح للصحيفة 
بعددها الصادر امس التزام حزبه 
التام بالسعي لتجاوز نقاط اخلالف 
حول املنطقة سلميا لكنه متسك في 
الوقت ذاته بضرورة االتفاق على 
ترتيبات أمنية وسياسية حتفظ أمن 
واستقرار املواطنني، وأكد استعداد 
حزبه التام للجلوس مع احلركة 

لبحث كيفية إدارة املنطقة.
وطال����ب نزار قي����ادة احلركة 
بضرورة التوافق على أسس للحوار 
بدال عن التمادي في خرق اتفاقية 

السالم الشامل، من أجل مصلحة 
الشعبني في الشمال واجلنوب، قائال 
إن حزبه »قد صبر على سلوكيات 
احلركة وتفلتاتها منذ بدء اتفاقية 
نيفاشا ملعاجلة وتضميد تشوهات 
احلرب للحفاظ على السالم وإنهاء 

القتال«.
وشبه القيادي بحزب املؤمتر 
الوطن����ي العالقة بني الش����ريكني 
بعالقة األب الواعي باالبن العاق 
حس����ب قوله، لكنه أكد أن صبر 
األول قد نفد وأنه رأى أن الوقت قد 
حان لوضع النقاط على احلروف 
وحتديد لغة التعامل مع االبن »في 

إشارة للحركة الشعبية«.

أبدت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية قلقها من امكانية انفصال 
اس���كتلندا عن اململك���ة املتحدة 
خالل عهدها، وذل���ك في أعقاب 
الوطني  الفوز الساحق للحزب 
االسكتلندي بزعامة رئيس الوزراء 
االسكتلندي ألكس ساملوند في 
انتخابات االقليم. وبحسب تقارير 
إعالمية، ف���إن امللكة أعربت عن 
قلقها هذا خالل اللقاء األسبوعي 
مع رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون 

في قصر باكنغهام. 
وطلب مسؤولون في القصر 
امللكي من رئاسة الوزراء توفير 
خبير دستوري لتقدمي استشارات 
في شأن كيفية اجراء االستفتاء 
على اس���تقالل اإلقليم، وطريقة 
فصله في حال تصويت غالبية 

1977 ع���ن قلقها حيال تأثير أي 
حكم ذاتي في االقليم على وحدة 
اململكة املتحدة. وقالت يومها لعدد 
من نواب حزب »العمال« احلاكم 
)1977(: »ال ميكننا أن أنسى أنني 
نصبت ملكة على عرش اململكة 
املتحدة )التي تضم اسكتلندا(«. 
يذكر أن ساملوند أكد نيته اجراء 
الثاني من  النصف  استفتاء في 
والية البرملان احلالي التي متتد 
خلمس سنوات. وسيطلق حملة 
دعائية قبل االستفتاء الستمالة 

الناخبني االسكتلنديني.
ورد ناطق باسم رئيس الوزراء 
االس���كتلندي على التقارير عن 
قلق امللكة، بالقول إنها »دردشة« 

و»تفاهة«.
لندن ـ عاصم علي  ٭

العائلة املالكة الى أن امللكة ستبقى 
الدولة في اس���كتلندا في  رأس 
أعق���اب االنفص���ال )إذا صوتت 

غالبية سكان االقليم له(.
 إال أن مصدرا قريبا من رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
قال إن امللكة ملتزمة بقوة االحتاد 
بني اس���كتلندا وإجنلترا، والذي 
يبلغ عمره 304 سنوات. وعلى 
رغم أن امللكة ال ميكنها التعبير عن 
آراء خاصة، إال أنها »قلقة« حيال 
انقس���ام بريطانيا خالل عهدها. 
وبحس���ب مصدر حكومي، فإن 
»امللكة كانت دائما شديدة الوضوح 
في خصوص اململك���ة املتحدة، 
وعليك فقط النظر الى مدى التزام 
العائلة املالكة باس���كتلندا لفهم 
ذلك«. وسبق أن عبرت امللكة عام 

على الرغم من عدم إمكانها التعبير عن آراء خاصة

ملكة بريطانيا »قلقة« من احتمال انفصال اسكتلندا 
وساملوند: ستبقى جاللتها على رأس الدولة حتى لو انفصلنا

فرار ما يزيد على 100 ضابط من القوات الليبية إلى روما

زوما يبحث في طرابلس إستراتيجية خروج القذافي
و»الناتو« يؤكد: حكم العقيد يقترب من النهاية

عواصم � وكاالت: وصل رئيس 
جنوب افريقيا جاكوب زوما امس 
إلى ليبيا فيما يعتبر محاولة أخيرة 
للتوصل إلى حل س����لمي للنزاع 

فيها.
وذكر رادي����و هيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( ان زيارة 
زوما تأتي كجزء من جهود االحتاد 
االفريق����ي إلقناع ليبي����ا بانتهاج 
اإلصالح السياس����ي حلل األزمة، 
كما قالت املتحدثة باس����م االحتاد 

زيزي كودوا.
وم����ن غير الواضح، حس����ب 
الراديو، ما إذا كانت هذه الزيارة 
الثانية التي يقوم بها زوما لليبيا 
ستركز على استراتيجية خروج 
القذافي، إال  الليبي معمر  للزعيم 
أن مصدرا في مكتب زوما رفض 
اإلفصاح عن اسمه قال إن »الغرض 
من الزيارة البحث عن استراتيجية 

خروج للقذافي«.
في هذا الوقت، قال أندرس فو 
راسموسن أمني عام حلف شمال 
الزعيم  األطلس����ي امس إن حكم 

بالطائرات النفاثة ولذلك فهي أكبر 
عرضة للخطر.

وأضاف: لهذا نظرنا في موضوع 
ارسال املروحيات من جميع جوانبه 
من حيث اخلط����ر الذي يتعرض 
له طيارونا وال����ذي يعد عنصرا 
أساسيا في تخطيطنا العسكري، 
ولكن علينا النظر إلى التقدم الذي 

حققناه في ليبيا.
ميدانيا مازالت االوضاع على 
االرض عل����ى حالها خصوصا مع 
عجز املعارضة عن التقدم صوب 
طرابلس بينما ترفض القوة الكبرى 
في حلف االطلسي ان ترسل قوات 
برية خوفا من ان تنزلق في صراع 
جديد بع����د خبرتها ف����ي العراق 

وافغانستان.
وافادت وكالة االنباء الليبية 
الرس���مية ان 11 ش���خصا قتلوا 
في ضربات ش���نها حلف شمال 
االطلسي امس االول على اهداف 
مدنية وعس���كرية ف���ي الزلينت 
على بعد حوالى 150 كلم شرق 

طرابلس.

يرحلون أو ينشقون أو يتخلون 
عنه«.

وتاب����ع »س����نواصل الضغط 
حت����ى تتوقف جمي����ع الهجمات 
والتهديدات ض����د املدنيني وحتى 
يس����حب النظام قواته ومرتزقته 

لقواعدها وثكناتها«.
في غضون ذلك، قال تلفزيون 
العربي����ة أمس أن مجموعة تضم 
120 ضاب����ط من اجلي����ش الليبي 
فرت من معمر القذافي وتوجهت 

إلى روما.
من جهة اخ����رى، انتقد وزير 
الدف����اع البريطان����ي ليام فوكس 
قرار رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون 
إرسال مروحيات اباتشى إلى ليبيا، 
قائ����ال إن ذلك س����يعرض القوات 
البريطانية خلطر أكبر من العمليات 

الدائرة اآلن.
وقال فوكس � فى تصريح امس 
� إنه من الصحيح إذا اس����تخدمنا 
الهجومية فس����يكون  املروحيات 
هن����اك خطر أكبر فهي تطير على 
ارتفاع أقل وبس����رعة أقل مقارنة 

الليب����ي معمر القذافي يقترب من 
النهاي����ة وان احللف رمبا يدرس 
ارس����ال قوة صغيرة لليبيا حني 

يتخلى عن السلطة.
وقال راسموس����ن في منتدى 
للحلف في فارنا »احلكم االرهابي 
للقذافي يقترب من النهاية، أصبح 
معزوال بش����كل كبير في الداخل 
واخل����ارج. حتى املقرب����ون منه 

)أ.پ( كاريكاتير رسم على حائط في مدينة بنغازي 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

سكانه بنعم.
وكان زعيم احلزب االنفصالي 
الفائز ألكس ساملوند حاول طمأنة 

الشيخ حمد بن جاسم


