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 طهرانـ  وكاالت: أعلن مساعد قائد القوات البرية في اجليش اإليراني 
كيومرث حيدري امس ان بالده ستجهز قواتها البرية بدبابات سريعة 
وحاملة جنود مدرعة وأســـلحة اخرى مضادة للدروع واملروحيات. 
وقـــال حيدري في تصريح لوكالة انباء (فارس) اإليرانية ان «قواته 
ســـيتم جتهيزها بحاملة اجلنود املدرعة من النوع اخلفيف ودبابات 

الرد السريع وأسلحة اخرى مضادة للدروع وضد املروحيات».
  واضاف «قطعنا شوطا جيدا لنصل الى مرحلة متقدمة في مجال 

املعدات املضادة للدروع واملروحيات». وعن املنظومة اجلديدة التي 
حصلت عليها قوات اجليش خاصة املضادات اجلوية اوضح حيدري 
«منلك من األســـلحة الهجومية واألســـلحة التي تستخدمها القوات 
البرية على مســـتوى جيـــد من التصنيع العســـكري» الى ذلك، بدأ 
منتج إيراني تصوير وثائقي سياسي بعنوان (ذا ١١/٩ بالك بوكس) 
يتحدث عن الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العاملي في 

١١ سبتمبر ٢٠٠١. 

 الجيش اإليراني: نجهز قواتنا البرية بمعدات قتالية حديثة

 حكومة نتنياهو ال تستبعد حرباً جديدة على غزة

 مخاوف إسرائيلية من اعتراف دولي بدولة فلسطين خالل عام بما في ذلك أميركا

 عواصم ـ وكاالت: تصاعدت في اآلونة األخيرة املخاوف 
من اعتداء جديد علــــى قطاع غزة احملاصر منذ أكثر من ٤ 
ســــنوات. وعززت هذه املخاوف تصريحات لغير مسؤول 
إسرائيلي وانضم إليهم أمس نائب رئيس الوزراء االسرائيلي 
سليفان شالوم الذي قال انه ال يستبعد ان تضطر إسرائيل 
الى تنفيذ عملية عسكرية اخرى في قطاع غزة، في اشارة 

الى حرب الرصاص املسكوب قبل عامني.
  وشدد شالوم في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة 
أمس على ان «الوضع في محيط القطاع ال ميكن ان يستمر 

كما هو عليه اآلن».
  وقد شهد الوضع على احلدود بني إسرائيل وقطاع غزة 
أمس األول مزيدا من التدهور باستشهاد اثنني من مقاتلي 
سرايا القدس، اجلناح العسكري حلركة اجلهاد االسالمي في 
اشتباك مسلح مع جيش االحتالل االسرائيلي بينما أكدت 

حماس انها جاهزة ألي مواجهة.
  وقالت ســــرايا القدس في بيان انها «تزف الشــــهيدين 
مصعب عيسى ابو روك (٢٢ عاما) ومحمود يوسف النجار 
(٢١ عاما) اللذين استشهدا فجر (األحد) في اشتباك مسلح 

مع قوة خاصة إسرائيلية شرق بلدة خزاعة».
  وكانت مصادر سياســــية إســــرائيلية أكدت الليلة قبل 
املاضية ان «إسرائيل سترد بحزم على اي محاولة لتصعيد 

األوضاع األمنية بقطاع غزة» وحذرت من ان املواجهة القادمة 
مع حركة (حماس) ستكون أكثر فتكا.

  ونقلت اإلذاعة عن املصادر ذاتها قولها انه «يبدو ان األمور 
ال تهدأ بل العكس هو الصحيح إذ انها تتصاعد».

  اعتراف دولي

  على صعيد آخر، حذر وزير الصناعة والتجارة االسرائيلي 
بنيامني بن اليعيزر من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية 
خــــالل عام مبا فيها الواليات املتحــــدة األميركية اذا بقيت 

السياسات اإلسرائيلية على حالها.
  ونقــــل املوقع اإللكتروني لصحيفــــة (هآرتس) عن بن 
اليعيزر قوله خالل افتتاح جلسة احلكومة اإلسرائيلية أمس 
انه «ال يســــتغرب ان حتظى الدولة الفلسطينية باعتراف 
دول العالم خالل ســــنة مبا فيها الواليات املتحدة وحينها 

سنسأل أنفسنا أين كنا وما الذي فعلناه».
  واعتبر ان «املفاوضات مع الفلسطينيني هي أمر وجودي 
إلســــرائيل والشرق األوسط» داعيا الى ان «تقوم إسرائيل 
بكل ما في وســــعها من اجل احلوار مع الفلسطينيني حتى 

لو كان الثمن جتميد االستيطان لعدة شهور».
  من جهته، أعرب نائب وزير اخلارجية االسرائيلي داني 
ايالون عن اعتقاده بأنه «يتعني على إسرائيل اإلقدام على 

حترك سياسي واسع النطاق». واضاف في تصريحات لإلذاعة 
اإلسرائيلية ان «الوقت لم يحن بعد الستعراض مثل هذه 
البادرة على املأل ألنه يجب إتاحــــة الفرصة أمام الواليات 

املتحدة الستنفاد العملية السياسية احلالية».

  موسوعة «محرقة غزة» 

  إلى ذلك، أطلقت مؤسسة بحثية فلسطينية أمس موسوعة 
إلكترونيــــة خاصة باحلرب اإلســــرائيلية على قطاع غزة 

بغرض توثيقها وأرشفة أحداثها.
  وقال محمــــود املدهون رئيس مجلس إدارة مؤسســــة 
إبداع، خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن انطالق املوسوعة 
اإللكترونية عقده في غزة، إن املوسوعة تضم أكثر من ٣٥ 
ميجا بايت لتوثيق كافة أحداث احلرب اإلســــرائيلية على 
القطاع. وذكر املدهون أن املوسوعة االلكترونية التي حملت 
اسم «محرقة غزة» تأتي تتويجا جلهود أكثر من ١٢٠ باحثا 
ميدانيا التابعني للمؤسســــة، عالوة على مساهمة العديد 
من مراكز األبحاث واملعلومات ومؤسسات حقوق اإلنسان 
والوزارات. وأفاد بأن فكرة املوسوعة اإللكترونية «جاءت 
لتوثيق معاناة احلرب اإلسرائيلية وكشف جرائمها»، معتبرا 
أنها تعمل على املساهمة في «تآكل شرعية االحتالل في إطار 

معركة نزع الشرعية األخالقية واإلنسانية عنه». 

 السفينة ماڤي مرمرة لدى وصولها إلى إسطنبول حيث كان في استقبالها االف االتراك أمس 

 تركيا تصّر على االعتذار وتحمل حكومة نتنياهو مسؤولية تدهور العالقات

 السفينة «مرمرة» تعود إلى إسطنبول 
   وإسرائيل  تتأهب لمواجهة «آسيا ١» القادمة من سورية

 مصر تنفي تحّول سيناء إلى ساحة إلنتاج  
  وتخزين صواريخ حماس

 عواصمـ  وكاالت: في وقت واصل وزير اخلارجية 
التركي، أحمد داود أوغلو، ضغطه على إســــرائيل 
لتقدمي االعتذار لقتلها ٩ من الناشطني األتراك على 
منت السفينة مافي مرمرة لفك احلصار عن غزة التي 
عادت الى ميناء اسطنبول امس وكان في استقبالها 

آالف االتراك.
  ورعت منظمة (آي اتش اتش) التي نظمت قافلة 
اسطول احلرية إلى غزة في نهاية مايو املاضي حفل 
االستقبال للسفينة التي عادت إلى إسطنبول وعلى 
ظهرها أقرباء األتراك التسعة الذين قتلوا على متنها 
خالل املواجهة مع القوة البحرية اإلســــرائيلية. في 
سياق متصل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
اإلسرائيلية أمس أنه مت إعالن حالة التأهب القصوى 
في اجليش االســــرائيلي حتسبا لقافلة سفن «آسيا 
١» لكســــر احلصار عن غزة التي انطلقت من ميناء 
الالذقية الســــوري أمس األول، حيث تتهيأ اجلهات 
اإلسرائيلية املختصة إلى احتمال أن حتاول هذه القافلة 
البحرية كسر احلصار البحري املفروض على قطاع 
غزة، وعدم االكتفاء بالتوجه نحو العريش الوجهة 

الرسمية للرحلة البحرية من ميناء الالذقية.
  وقالت الصحيفة إنه يستدل من تقارير وردت إلى 
إسرائيل أن عددا من الناشطني األتراك الذين كانوا على 
منت السفينة «مرمرة» واعتقلوا في أعقاب املواجهة 
مع قوة بحرية إسرائيلية في املياه الدولية بالبحر 
املتوسط في ٣١ مايو املاضي قد انضموا إلى القافلة 

البحرية التــــي تنطلق من الالذقية. وكانت مصادر 
سياسية إسرائيلية قد أكدت اجلمعة أن إسرائيل تتابع 
عن كثب االستعدادات لتنظيم هذه القافلة من ميناء 
الالذقية في طريقها إلى قطاع غزة أو ميناء العريش، 
زاعمة أن من بني املشاركني في هذه القافلة ناشطني 

من الهند وماليزيا واندونيسيا وإيران.
  وأوضحت أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى ضلوع 
إيــــران في ترتيب القافلة ولن تســــمح بالقيام بأي 

نشاط استفزازي.
  من جهة أخرى، انتقد أوغلو إسرائيل لعدم بذل 
اجلهد الالزم لرأب الصدع بني الطرفني، على الرغم 
مــــن أن تركيا ترغب في عودة امليــــاه إلى مجاريها 
وإجراء املصاحلة مع إسرائيل الفتا إلى ان املشكلة 
في احلكومة اإلسرائيلية نفسها. وقال ليس معنى 
ان لدينا رغبة في الســــالم ان يكــــون لدى اجلميع 
نفس اإلرادة، قائال انه من الصعب جدا حتقيق إرادة 

سياسية في إسرائيل. 
  وتابع أوغلــــو بقوله «إننا نواجــــه صعوبات، 
خصوصا ان الطرف اآلخر (إسرائيل) لم يظهر دعمه 
لعملية املصاحلة»، وأضاف «إذا كتب لصداقتنا مع 
إسرائيل أن تستمر، البد إلسرائيل من االعتذار لتركيا 
وتقدمي التعويضات ألهالي الضحايا». وأضاف أوغلو 
خالل حديثه مع الصحافيني: «مت قتل أتراك مدنيني في 
املياه الدولية، ال ميكن إخفاء احلقيقة، ليس بإمكانكم 

لوم تركيا»، بحسب وكالة األناضول. 

 القاهرةـ  د.ب.أ: نفى مصدر أمني مصري بشمال 
سيناء مزاعم إسرائيلية بشأن حتول سيناء إلى ساحة 

نشطة إلنتاج وتخزين صواريخ حركة حماس.
  وقال املصدر لصحيفة «الشرق األوسط» اللندنية 
في عددها الصادر أمس ان «اإلجراءات األمنية املشددة 
على احلــــدود بني مصر وقطاع غزة متنع أن تكون 
سيناء مخزنا للوسائل القتالية اخلاصة بحماس».

  وأضاف املصدر أن مصر لديها كل مائة متر برفح 
املصرية حاجزا أمنيــــا إضافة إلى املئات من رجال 
حرس احلدود املنتشــــرين على طول خط احلدود، 
وعشــــرات من رجال األمن املركــــزي عند اخلطوط 

اخللفية ملنع أي عمليات تهريب.

  وأكد املصدر أن االدعاء بأن حماس نقلت مخارط 
الصواريخ ومصانع إنتاج الوســــائل القتالية إلى 
سيناء يصلح أن يكون عمال تلفزيونيا وليس واقعا 
ملموسا، الفتا إلى أن احلدود بني مصر وغزة محدودة 
للغاية وال تسمح بوجود مثل األنشطة التي تتحدث 

عنها إسرائيل.
  وكانت إسرائيل جددت أمس األول حديثها بشأن 
حتول ســــيناء إلى ساحة نشــــطة إلنتاج وتخزين 
صواريخ حركة حماس، ونقلت صحيفة «معاريف» 
اإلسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن 
سيناء أصبحت «مبثابة جبهة داخلية لوجيستية 

حلماس». 

 أوباما استفاد من الكونغرس األكثر نشاطًا 
منذ أكثر من ٤٠ عامًا

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: شـــكل الكونغرس األول 
في الواليـــات املتحدة خالل والية الرئيس باراك 
اوباما وعلى رغم قراراته غير الشعبية احد أكثر 
املجالس إنتاجية في تاريخ البالد منذ والية الرئيس 
ليندون جونسون في ستينيات القرن املاضي، رغم 
انه ســـيترك مكانه عام ٢٠١١ لكونغرس غالبيته 
من اجلمهوريني. وقال ستيفن هيس اخلبير في 
السياسة األميركية في مركز الدراسات «بروكينغز 
انستيتيوشن» لفرانس برس ان «الكونغرس الـ ١١١ 
هو من بني األكثر إنتاجية في التاريخ األميركي» 
منذ مجموعة اإلصالحات االجتماعية التي اعتمدت 

منتصف ستينيات القرن املاضي.
  وفي يناير ٢٠٠٩، لم يكن باراك اوباما قد تسلم 
مهامه رسميا عندما بدأت املساومات حول اعتماد 
خطة واسعة إلنعاش االقتصاد األميركي الذي اليزال 
متأثرا بأسوأ األزمات االقتصادية منذ الثالثينيات 
وبعدها بشهر، اقر أعضاء الكونغرس خطة كبرى بـ 
٨١٤ مليار دوالر. ومطلع العام ٢٠١٠، اقر الكونغرس 

بعد اشهر من املفاوضات مع اجلمهوريني إصالحا 
واسعا للتغطية الصحية. وجنح الدميوقراطيون 
بقيادة نانسي بيلوسي في مجلس النواب وهاري 
ريد في مجلس الشـــيوخ حيث اخفق سياسيون 
آخرون منذ اجيال وبعيد ذلك، مت اعتماد إصالح 

كبير لإلدارة املالية.
  ومع ذلك، يوضح هيس ان أوجه الشـــبه بني 
االصالحات الكبرى في الستينيات والكونغرس 
األول في والية اوباما كثيرة، فقد أقرت التشريعات 
خالل والية جونسون نظام «ميديكير» (التغطية 
الصحية لألشخاص املسنني)، ونظام «ميديكيد» 
(التغطية الصحية للفقـــراء) إضافة الى قوانني 

ضد التمييز العنصري.
  اما برأي جون بيتني استاذ العلوم السياسية 
في «كليرمونت ماكينا كولدج» فإن اإلصالحات التي 
اقرها الكونغرس الـ ١١١ «ليست رمبا على املستوى 
نفسه (لتلك التي اقرت في عهد جونسون)، إال انها 

في الفئة نفسها لناحية اإلنتاجية الصرفة». 

 أبو الغيط من بغداد: نقدم كل خبراتنا وإمكانياتنا للشعب العراقي

 العراق يدخل غينيس في ٢٠١٠.. بسبب أزمته السياسية
 بغدادـ  وكاالت: يوصف عام ٢٠١٠ بامتياز في العراق 
بأنه عام األزمة السياســـية، وليس ذلك ملا أثارته من 
جدل كان الشغل الشاغل للعراقيني طيلة معظم أشهر 
السنة وإمنا أيضا ألنها شكلت سابقة أدخلت العراق 
في أكتوبر موسوعة غينيس لألرقام القياسية لفشله 
في تشكيل حكومة ألطول فترة تستغرقها أي عملية 

سياسية في تاريخ العالم احلديث.
  ورغم اجلدل السياسي، آثر آخرون االحتفاظ بربط 
كل أعوام العراق األخيرة مبشـــاهد الدم، وإن كان ملا 

تعرض له املسيحيون األثر األسوأ هذا العام.
  وأعطى البرملان العراقي بعد مخاض عسير الثقة 
للحكومة العراقية اجلديدة برئاسة نوري املالكي في 
احلادي والعشرين من الشهر اجلاري والتي تضم ٤٢ 
حقيبة وزاريـــة إضافة الى ٣ نواب لرئيس احلكومة 

وأدت اليمني القانونية.
  الى ذلك، وعد وزير خارجية مصر احمد ابو الغيط 
وهو املسؤول العربي األول الذي يزور بغداد بعد تشكيل 
احلكومة اجلديدة امس بوضع جميع إمكانيات وخبرات 

بالده لدعم العراق. وقال أبوالغيط في مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري «زيارتنا 
للتعبير عن أواصر االخوة ومؤازرة الشعب العراقي 

لتجاوز الفترة املاضية بكل ما كان به من مأسي».
  وأضاف «سوف نقدم كل خبراتنا وإمكانيات للشعب 
العراقي وسنزيد فاعليتنا في العراق» مشيرا الى انه 
«ســـيتم افتتاح رسمي للقنصلية املصرية في اربيل 

والبصرة التي تعمل حاليا».
  وتابع: «ســـوف منضي بدعم العراق وهو موقف 

مصري تقليدي على مدى عقود».
  بدوره، قال زيباري ان «ابو الغيط هو املســـؤول 
العربي الدولي األول الذي يزور بغداد لتقدمي التهنئة 
والتبريكات للحكومة التي تشكلت بإرادة العراق ومن 

خالل صناديق االقتراع».
  وأضـــاف زيباري ان زيارة ابـــو الغيط الى بغداد 
«تركـــت أثرا ايجابيا لدى احلكومة واملســـؤولني في 
الدولة» مشـــيرا الى ان الوزير لديه «برنامج مكثف 

يلتقي خالله املسؤولني العراقيني».

  وأكد ان «العالقات العراقية - املصرية تشهد قفزة 
نوعية وتطورا في جميع املجاالت من حيث التمثيل 
الديبلوماســـي والسياسي والتجاري» مشيرا الى ان 
«مصر سوف تفتح مكاتب جتارية لعدد من الوزارات 

املهمة في بغداد».
  وقال زيباري ان «مصر بخبرتها وجتربتها الغنية 
قادرة على بناء القدرات العراقية للوزارات واملؤسسات 
التي حتتاج الى هذه اخلبرة» مؤكدا ان «مصر الشقيقة 

الكبرى للدول العربية لن تبخل بذلك عن العراق».
  وأكد زيباري ان جلنة وزارية يطلق عليها اســـم 
التعاون واحلوار االســـتراتيجي يرأسها مع نظيره 

املصري ستعقد اجتماعا قريبا في بغداد.
  وقال «لدينا قضايا ومشـــاريع مشـــتركة سنقوم 
بتفعيلها خاصة في مجال االستثمار والتجارة والطاقة 
والكهرباء واإلســـكان». وأضاف ان «عددا من الوفود 
املصرية زار العراق وهناك فرص جيدة للمساهمة في 

مسألة إعادة بناء البلد». 

 دبــــي ـ د.ب.أ: مضى عــــام ٢٠١٠ على 
اإلمارات محمال باإلجنازات واألفراح وأيضا 
بعض األحزان، ففيه احتفلت إمارة دبي 
بتدشني أطول ناطحة سحاب في العالم، 
ونظمت أبوظبي بنجاح بطولة كأس العالم 
السابعة لألندية، وقبلها قمة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وفي العام نفسه، فقدت اإلمارات حاكم 
إمارة رأس اخليمة الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي، والشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، 
األخ غير الشقيق لرئيس الدولة، وشهدت 

سقوط طائرة شحن أميركية.
  بدأ عام ٢٠١٠ مبهجا، ففي يومه الرابع 
دشــــنت إمارة دبي ناطحة سحاب يبلغ 
ارتفاعهــــا ٨٢٨ مترا، وبلغت تكلفتها ١٫٥ 

مليار دوالر.
  وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم تغيير اسمها من «برج دبي» إلى 

«برج خليفة بن زايد» رئيس اإلمارات، 
في مفاجأة كبيرة آلالف احلاضرين حلفل 
االفتتاح، الذي أبهر العالم بفقراته وألعابه 
النارية التي انطلقت من جميع طوابقه 

الـ ١٦٠.
  وقبل أن ينقضي الشهر األول، أعلن 
املكتب اإلعالمــــي حلكومة دبي نقال عن 
شرطة دبي العثور على محمود املبحوح 
القيادي في حركة حماس مقتوال في فندق 

بدبي.
  وأكدت الشــــرطة اإلماراتية بعد أيام 
قليلة كشــــفها غموض احلادث، موجهة 
االتهام جلهاز االستخبارات اإلسرائيلي، 
وعرضت مشاهد ڤيديو تصور أشخاصا 
من جنســــيات غربية أثناء حتركهم في 

الفندق، ووجهت لهم التهمة.
  وفي شهر مارس توفي الشيخ أحمد بن 
زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

زايد لألعمال اخليرية واإلنسانية العضو 
املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار، وأحد 
أعضاء األسرة احلاكمة بأبوظبي في حادث 
سقوط طائرة شراعية كان يستقلها في 

بحيرة باململكة املغربية.
  وشــــهد شــــهر يونيو املاضي احباط 
محاولــــة احتيال كبــــرى على مصرف 
اإلمارات املركزي مببلغ ١٤ مليارا و٤٠٠ 

مليون دوالر.
  وقال مدير إدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية في شرطة أبوطبي العقيد حماد 
احلمادي ان مدبر هذه القضية هو إيراني 
مقيم في بلده، ومطلوب دوليا في محاوالت 
احتيال سابقة على املصرف، وموضوع 

اسمه على نشرة «االنتربول».
  وذكر ان فرزين علي كروريان مطلق 
(إيراني اجلنسية)، يزعم انه له استثمارات 

عائلية له باإلمارات ورثها عن أجداده.

  وحذرت شرطة أبوظبي من التعامل 
مع املتهم اإليراني محليا ودوليا ووجهت 

بسرعة اإلبالغ عنه أينما وجد.
  وفي شهر أكتوبر أعلنت الهيئة العامة 
للطيران املدني باإلمــــارات جناحها في 
اكتشــــاف طرد ملغوم في مطار دبيقبل 
ان ينفجر، وتبني أن الطــــرد كان قادما 
من صنعاء إلى الواليات املتحدة مرورا 
بدبــــي، وبعد االشــــتباه فيــــه وإجراء 
الفحوصــــات املخبرية مت احتواؤه على 

مواد متفجرة.
  وأكدت شرطة اإلمارة أن الطرد «يحوي 
مادة شديدة االنفجار» ومت إعداده «بأسلوب 

يشبه أسلوب تنظيم القاعدة».
  وفي ذات الشهر رحل حاكم إمارة رأس 
اخليمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، 
وتولى ابنه الشيخ سعود بن صقر مقاليد 

احلكم.

  وفي الشــــهر األخير من العام زارت 
امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا اإلمارات 
ملدة يومني، والتقت رئيس اإلمارات الشيخ 

خليفة بن زايد.
  وخالل اللقاء منح رئيس اإلمارات امللكة 
«وسام زايد»، ومنحت امللكة الشيخ خليفة 
وســــام «القائد األعظــــم» وهو من أعلى 

األوسمة في بريطانيا.
  وقبل ختام أيــــام العام ٢٠١٠ اجتهت 
أنظــــار العالم إلى العاصمــــة اإلماراتية 
أبوظبي ملتابعة احلدث األهم على مستوى 
األنديــــة، بطولة كأس العالم الســــابعة 
لألندية، والتي أقيمت حتت إشراف االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا). ونظمت اإلمارات 
البطولة بنجاح كبير، للعام الثاني على 

التوالي.
السياسي، استضافت    وعلى اجلانب 
أبوظبــــي قمــــة دول مجلــــس التعاون 

اخلليجي، التي اســــتمرت يومني، وفي 
ختامها أعربــــت دول اخلليج عن قلقها 
النووي  البالغ جتاه مســــتجدات امللف 
بـ «االلتزام مببادئ  اإليراني، وطالبتها 
الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق 
السلمية، وجعل منطقة الشرق األوسط، 
مبا فيها منطقة اخلليج العربي، منطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل واألسلحة 
النووية». وثقافيا، شهدت أبوطبي افتتاح 
«دير مسيحي» وهو املوقع األثري املسيحي 
الوحيد باإلمارات، ويعود إلى القرن السابع 
امليالدي ويقع في جزيرة صير بني ياس، 

القريبة من أبوظبي.
  ويعد هذا املوقع من املواقع التاريخية 
التي تكتســــب أهمية كبيــــرة في دولة 
اإلمارات حيث يلقي الضوء على املجموعات 
البشــــرية التي استوطنت اجلزيرة منذ 

آالف السنني. 
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