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اإلمارات تفتتح رسميًا سفارتها لدى تل أبيب:
حان الوقت لنهج وتفكير جديدين

عواصمـ  وكاالت: بعد أقل 
من عــام على توقيــع اتفاق 
تطبيع العالقات مع اسرائيل، 
افتتحت اإلمارات أمس رسميا 
سفارتها في تل أبيب في قلب 

املركز املالي إلسرائيل.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
افتتــح  (وام):  اإلماراتيــة 
محمــد محمــود آل خاجــة، 
ســفير اإلمــارات لــدى دولة 
إسرائيل، ســفارة الدولة في 
تــل أبيــب رســميا بحضور 
إسحاق هرتسوغ رئيس دولة 
إسرائيل ومرمي املهيري وزيرة 
دولة لألمــن الغذائي واملائي 
فــي إطــار تعزيــز العالقات 
الثنائية علــى ضوء االتفاق 
اإلبراهيمي للسالم التاريخي 
الــذي مت توقيعه بــني دولة 
اإلمارات ودولة إسرائيل في 

سبتمبر ٢٠٢٠.
ألقــى  وبحســب «وام»، 
هرتسوغ كلمة قال فيها «إن 
افتتاح سفارة دولة اإلمارات 
فــي تــل أبيــب يعــد مرحلة 
جديدة في رحلتنا املشتركة 
نحو مستقبل يسوده السالم 
واالزدهــار واألمــن للشــرق 
األوسط.. لقد كانت رؤية علم 
اإلمارات يرفرف بفخر في تل 
أبيب حلما بعيد املنال قبل عام 
واحد فقط من نواح كثيرة إال 
أنها باتت اليوم أمرا طبيعيا».

من جهتها، أشادت املهيري 
بالتقدم الذي تشهده العالقات 
بني دولة اإلمارات وإسرائيل 
منذ توقيع االتفاق اإلبراهيمي 

للسالم.
علــى  تعليقــا  وقالــت 
التاريخي لســفارة  االفتتاح 

الســفارة موجــود في املبنى 
نفسه الذي توجد به بورصة 

تل أبيب.
ونشرت صفحة «إسرائيل 
بالعربيــة»، التابعــة لوزارة 
اخلارجيــة، مقاطــع ڤيديــو 
من مراسم االفتتاح، وعلقت 
بالقول «حلظة تاريخية. عزف 
النشيد اإلماراتي الوطني في 
قلــب تــل أبيب خــالل حفل 
تدشني ســفارة اإلمارات لدى 

إسرائيل».
ومنذ إبرام اتفاق التطبيع 
البلديــن في ســبتمبر  بــني 
املاضــي بوســاطة أميركية، 
وقعت اإلمارات وإســرائيل، 
اللتان تركزان على املكاسب 

وتعهد البيد، الذي يعتبر 
مهندس اتفاق التحالف الذي 
أطاح برئيس الوزراء السابق 
بنيامني نتنياهو الشهر املاضي 
إلــى جانــب رئيس الــوزراء 
اجلديد نفتالي بينت، مبواصلة 
تعزيــز العالقات مــع العالم 

العربي.
ورأى الباحــث فــي معهد 
القومــي  األمــن  دراســات 
اإلسرائيلي يويل غوزانسكي 
أثبتت  التطبيع  اتفاقــات  أن 
الرغــم مــن  جدواهــا علــى 
حداثتهــا. وقال غوزانســكي 
«اجتزنا نزاعا كبيرا في غزة 
كما اجتازت العالقات اختبارا 

كبيرا».

االقتصادية لالتفاق، صفقات 
جتاريــة تتعلق بالســياحة 
والطيــران واخلدمات املالية 

وغيرها.
افتتــاح  وتأتــي مراســم 
الســفارة التي متــت في بهو 
مقر البورصة حتت السفارة 
بطابقني، بعــد زيارة قام بها 
وزير اخلارجية اإلســرائيلي 
يائير البيد لإلمارات الشــهر 
املاضي، حيث افتتح ســفارة 
في أبوظبي وقنصلية في دبي.

وقال البيد الشهر املاضي 
لوسائل إعالم إماراتية إن حجم 
التجارة الثنائية بني البلدين 
منذ سبتمبر جتاوز ٦٧٥٫٢٢ 

مليون دوالر.

بعد عام على توقيع «اتفاق إبراهيم» التاريخي لتطبيع العالقات

(وام) جانب من حفل افتتاح السفارة اإلماراتية في تل أبيب 

دولــة اإلمارات فــي تل أبيب 
«هذه حقبة جديدة من التطور 
واالزدهار لبلدينا، إن افتتاح 
الســفارة ميثل عالمة فارقة 
وسيســهل تبــادل املعــارف 
واخلبــرات عبــر مختلــف 
القطاعــات احليوية ونتطلع 
إلى تعزيز التعاون مبا يسهم 

في حتقيق رؤيتنا».
إلى ذلك، قال خاجة «حان 
الوقت لنهج وتفكير جديدين 
لتحديد مسار أفضل ملستقبل 
املنطقة، نأمل أن ميثل افتتاح 
سفارة دولة اإلمارات في تل 
أبيب حجر زاوية في العالقات 
املتنامية بني بلدينا وشعبينا».
جتدر اإلشارة إلى أن مقر 

أول امرأة سعودية تقدم املؤمتر 
الصحافي لقيادات قوات أمن احلج

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الرئاسة العامة 
لشــؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
صدور املوافقة من خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف 
الشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو 
هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب املســجد 
احلرام، إللقــاء خطبة يوم عرفة حلج هذا 
العام، حيث حتتل خطبة يوم عرفة مكانة 

عظيمة في قلوب املسلمني.
يذكر أن الشيخ بليلة عني عضوا في هيئة 
كبار العلماء في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وهو من 
مواليد مكة املكرمة في عام ١٣٩٥هـ، ودرس بها 
جميع املراحل الدراسية، وتخرج في جامعة 
أم القرى، كما حصل على املاجستير في الفقه 
من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من 
جامعة أم القرى سنة ١٤٢٢هـ، ثم حصل على 
الدكتوراه من اجلامعة اإلســالمية باملدينة 
املنورة في الفقه من كلية الشــريعة سنة 
١٤٢٩هـ، وهو حاليا إمام وخطيب في املسجد 
احلرام مبكة املكرمة، إضافة لعمله أستاذا 

مساعدا في جامعة الطائف.
إلى ذلــك، باتت اجلندي عبير الراشــد 
أول امرأة سعودية تقدم املؤمتر الصحافي 

لقيادات قوات أمن احلج أول من امس.
وفي البدايــة، ألقت اجلندي عبير التي 
ظهرت بزيها العسكري، التحية على قيادات 
أمن احلج، من بينهم مدير األمن العام قائد 
قوات أمن احلج، اللواء زايد طويان، وعدد من 
القيادات العسكرية في وزارة الداخلية، ثم 

وقفت على املنصة بكل ثقة لتقدمي املؤمتر.
ولقي الڤيديو الذي وثق تقدميها للمؤمتر 
الصحافي رواجا واسعا على مواقع التواصل 
االجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب 
واسع من الســعوديني بهذه اخلطوة التي 
تشــكل داللــة على تســارع متكــني املرأة 
الســعودية في مختلــف القطاعات، والتي 

أثبتت جدارتها بالعمل واإلنتاج املميز.
يشار إلى أن اجلندي عبير من منسوبات 

املديرية العامة للدفاع املدني.
من جهة أخرى، جند املجلس التنسيقي 
لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج 
الداخل في الســعودية ٥ آالف شخص، من 
كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية 
ملوسم حج هذا العام االستثنائي في املشاعر 

املقدسة.
وكشف نائب رئيس املجلس التنسيقي 
ملؤسسات وشــركات خدمة حجاج الداخل 
د.ســاعد اجلهني في تصريحات امس، عن 
أن أكثــر من خمســة آالف عامل من كوادر 
منشآت خدمة حجاج الداخل، يعملون ليل 
نهار في املشــاعر املقدسة «منى، وعرفات، 

ومزدلفة».
وأكد أنهم يبذلون أقصى اجلهود خلدمة 
٦٠ ألــف حــاج، عبر متابعــة تنفيذ خطط 
إسكان احلجاج وعمليات التنظيم والتفويج 
والتوعية، وتطبيق اإلجراءات االحترازية، 
وغيرها من األعمال املوكلة لهم«وفقا ملوقع 

العربية.نت».

(رويترز) اجلندي عبير الراشد تقدم املؤمتر الصحافي لقيادات قوات أمن احلج 

بايدن يتهم اجلمهوريني بـ «تقويض» حق 
االقتراع «وشّن هجوم» على الدميوقراطية

عواصم ـ وكاالت: اتهم الرئيس األميركي 
جو بايدن امس اجلمهوريني بشــن «هجوم 
علــى الدميوقراطية» محاولــني «تقويض» 
حــق االقتراع، في خطاب طغت عليه النبرة 
احلماســية في فيالدلفيا. وأتى كالمه، الذي 
كان يترقبــه كثيــرا املدافعــون عن احلقوق 
املدنيــة على خلفية إقــرار قوانني انتخابية 
تفرض قيودا علــى التصويت، في الواليات 

التي يسيطر عليها اجلمهوريون.
واختار بايدن مدينة فيالدلفيا التي رأى 
إعالن االســتقالل والدستور األميركي النور 
فيها، إللقاء هذا اخلطاب الذي اتســم بلهجة 
حماسية، في غياب إمكان معارضة هذه املساعي 

على املستوى الفيدرالي.
وأكد الرئيس األميركي «تشــهد الواليات 
املتحدة اليوم، محاولة لتقويض حق االقتراع 
وإلغائه»، منددا مبا وصفه بأنه «هجوم على 
الدميوقراطية، هجوم على احلرية»، وقال ان 
حمايــة حقوق االقتراع في الواليات املتحدة 
هي أهم «اختبــار لدميوقراطيتنا منذ حرب 

االنفصال» في القرن التاسع عشر.

ولــم يتــردد الرئيــس الدميوقراطي في 
انتقاد سلفه الذي يستمر بالقول إنه فاز في 
االنتخابات، وأكد بايــدن «إنها كذبة كبيرة، 
ليست سوى كذبة كبيرة. في الواليات املتحدة 
عندمــا يهزم املــرء يقبل النتيجــة ويحترم 

الدستور».
ومضى قائال «في أميركا، إن أنت خسرت 
فإنك تقبل النتيجة وتتبع الدستور وحتاول 
ثانيــة.. لكنك ال تصف احلقائق بأنها مزيفة 
وحتاول هــدم التجربة األميركية ملجرد أنك 
غير راض. هذه ليســت فطنة سياسية.. بل 

أنانية».
وتابع أنه يجب على اجلمهوريني أن «يقفوا 
لوجه اهللا» ويعارضــوا القيود االنتخابية، 
وقال «أال تشــعروا باخلزي؟»، وشبه بايدن 
مســاعي تقويض حقوق التصويت بقوانني 
العهد املاضي التي كانت متنع السود والنساء 
من التصويت. وقال «إنهم يريدون تصعيب 
األمر بشدة.. يأملون أال يصوت الناس على 
اإلطــالق»، وتابع «البد أن منــرر قانونا من 

أجل الشعب. هذه حتمية وطنية».

ندد بـ «كذبة ترامب الكبرى» وحّثه على تقبل الهزمية واحملاولة مرة أخرى!

روحاني يهدد: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة ٩٠٪
عواصــم - وكاالت: أكــد الرئيس 
اإليراني حسن روحاني أن بالده قادرة 
على تخصيب اليوارنيوم بنسبة ٩٠٪ 

إذا اقتضت احلاجة.
وفي كلمة متلفزة نقلتها عنه وكالة 
أنباء «فارس» اإليرانية قال روحاني: 
«منظمة الطاقة الذرية اإليرانية قادرة 
على تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
و٦٠٪، وبامكانهــا أيضــا التخصيب 

بنسبة ٩٠٪ إذا احتجنا لذلك».
وأكد أن من األهداف شديدة األهمية 
حلكومته «ضمان حقوق الشــعب في 
قضايا التكنولوجيا احلديثة والتجارة 
واالقتصــاد واألنشــطة االقتصاديــة 

واإلنتاجية».
وأعرب روحاني، عــن أمله في أن 
تنجــز احلكومــة املقبلــة مفاوضات 

إحياء االتفاق النووي ورفع العقوبات 
األميركيــة، ما يؤشــر الحتمــال عدم 
اســتئنافها قبل تولي خلفــه إبراهيم 

رئيسي منصبه الشهر املقبل.
وقال روحاني إن حكومته «قامت 
خالل األشهر املاضية مبا كان مطلوبا 
جلهة (رفع) العقوبات»، مضيفا «العمل 
كان جاهزا، أخذوا الفرصة من احلكومة 
الثانية عشرة»، في إشارة الى حكومته، 
لكن من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأضاف الرئيس املعتدل الذي أبرم 
االتفاق النووي خالل واليته الرئاسية 
األولى «نأمــل في أن تتمكن احلكومة 

الثالثة عشرة من انهاء هذا العمل».
وشــدد روحاني فــي كلمته امس، 
والذي صادف الذكرى السادسة إلبرام 
االتفــاق، على أن العمل الذي قامت به 

حكومته فــي املفاوضات الراهنة كان 
«جليا» فــي التقرير الذي رفعه وزير 
خارجيته محمد جواد ظريف الى مجلس 

الشورى (البرملان) اإليراني.
وأورد ظريــف الئحــة طويلة من 
العقوبات التي وافقت الواليات املتحدة 
على رفعها مقابل عودة إيران لالمتثال 
ملوجبات االتفــاق، داعيا كل التيارات 
السياسية احمللية الى العمل معا لتؤتي 

املباحثات النووية ثمارها.
مــن جهة اخرى، اتهم ممثلو ادعاء 
أميركيــون أربعــة إيرانيــني بالتآمر 
الختطاف ناشــطة أميركية في مجال 

حقوق اإلنسان.
واتهم املواطنون اإليرانيون األربعة 
بالتآمر فيما يتعلق باالختطاف وانتهاك 
إيــران  العقوبــات املفروضــة علــى 

واالحتيــال املصرفــي وذلــك اخلاص 
بالتحويالت وغســيل األمــوال، وفقا 
لوثائق احملكمة التي نشرت يوم امس 
األول. وذكر بيان صادر عن وزارة العدل 
األميركية أن األربعة أعضاء مزعومون 
في شبكة اســتخبارات إيرانية وأنهم 
تآمروا الختطاف صحافية وناشــطة 
حقوقية مــن بروكلني «لتعبئة الرأي 
العام في إيران وحول العالم إلحداث 
تغييرات في قوانني النظام وممارساته».

فــي املقابل، رفضت ايــران االتهام 
واصفة اياه باملزاعم «السخيفة والتي 
ال أساس لها»، وقال سعيد خطيب زاده 
املتحدث باســم وزارة اخلارجية «هذا 
الزعم اجلديد من احلكومة األميركية... 
ال أساس له على اإلطالق وسخيف وال 

يستحق عناء الرد».

طهران ترفض االتهام األميركي ألربعة إيرانيني بالتآمر الختطاف ناشطة حقوقية

سقوط أول قتيل في مظاهرات كوبا
واحلكومة تنفي حدوث انتفاضة اجتماعية

عواصــمـ  وكاالت: ســقط أول قتيــل في 
مظاهــرات كوبــا، حيث مازال أكثــر من ١٠٠ 
شخص رهن التوقيف وشبكة اإلنترنت اجلوال 
مقطوعة منذ احتجاجات مناهضة للحكومة 
التي تنفي حــدوث انتفاضة اجتماعية فيما 

تتعرض النتقادات حادة من واشنطن.
وتوفي الرجل البالــغ من العمر ٣٦ عاما 
أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاجية في حي 
ال غوينيــرا في ضاحية هاڤانا، حيث وقعت 
صدامات بني املتظاهرين والشــرطة أصيب 
خاللها عدة أشخاص بجروح. وأعربت وزارة 

الداخلية عن «أسفها حلدوث وفاة».
وقــال وزير اخلارجية برونو رودريغيز 
في مؤمتر صحافي «لم تكن هناك احتجاجات 
اجتماعية في كوبا، لم يحدث ذلك بفضل إرادة 
شــعبنا ودعم شــعبنا للثورة وحلكومته»، 
وأضاف أن ما حدث «اضطرابات على نطاق 
محدود للغاية»، مؤكدا أن «البالد متر بظروف 
طبيعية متاما». وقال رودريغيز «صحيح أنه 
ليس لدينا إنترنت عبر الهاتف احملمول ولكن 
تنقصنا األدوية أيضا، ويجدر بي أن أقول إن 
كوبا لن تتخلى عن حق الدفاع عن نفسها».

وبعد تصريحات مماثلة للرئيس ميغيل 
دياز كانيل، اتهم رودريغيز واشــنطن بأنها 
تقف، مــن خالل سياســة العقوبات وحملة 
التــي  التظاهــرات  علــى اإلنترنــت، وراء 

اندلعــت في حوالــى أربعني مدينــة وقرية 
وســط هتافات «نحن جائعــون» و«حرية» 
و«تســقط الديكتاتوريــة». وكان نحو ١٣٠ 
شــخصا موقوفني أو في عداد املفقودين في 
كوبا وفق الئحة رسمية نشرتها على تويتر 

حركة سان ايسيدرو.
ومن بني املوقوفني معارضون بارزون مثل 
خوسيه دانيال فيرير ومانويل كويستا موروا 
وبيرتا سولر إضافة إلى كاميال أكوستا البالغة 
من العمر ٢٨ عاما وفق ما أعلنت صحيفة «أ 
ب ث» الصادرة في مدريد والتي تعمل معها 

منذ ستة أشهر.
وتعقيبا على النبأ، قــال رئيس الوزراء 
اإلسباني بيدرو سانشيز «يبدو لي أن اعتقال 
صحافية تعمل مع «أ ب ث»، وسيلة اإلعالم 
اإلســبانية، غير مناســب»، ودعا هاڤانا إلى 
احترام حق الكوبيني في «التظاهر بحرية». 
وأوقفت الشــرطة الكوبية دينا ســتارز في 
منزلهــا أثنــاء حديثها على الهواء مباشــرة 

خالل برنامج تلفزيوني إسباني.
من جهتهم، دعا األســاقفة الكاثوليك في 
كوبــا احلكومة واملتظاهريــن إلى «التوصل 
إلى تفاهــم» لتجنب العنــف بعدما حتولت 
االحتجاجات إلى صدامات مع الشرطة، وقالوا 
فــي بيان إن «للناس احلــق في التعبير عن 

احتياجاتهم ورغباتهم وآمالهم».

«الصحة العاملية» : املتحّور «المبدا» رمبا أشّد فتكًا من «دلتا»
عواصــم ـ وكاالت: فــي 
وقت تكافح فيه دول العالم 
االنتشــار الواســع ملتحور 
«دلتا» من ڤيروس كورونا، 
صدرت حتذيرات من منظمة 
الصحة العاملية من متحور 
جديد، قد يكون أشد شراسة 
من غيــره مــن املتحوارت، 
ويطلق عليه اسم «المبدا».

فقد شكل املتحور اجلديد 
ما نسبته ٧٠٪ من اإلصابات 
بڤيروس كورونا في كل من 
تشيلي واألرجنتني في قارة 
أميركا الالتينية في األسابيع 

األخيرة.
وأوضحت مديرة املكتب 
اإلقليمي للمنظمة كاريســا 
إتيــان إن القرائن املتوافرة 
حتى اآلن عــن هذه الطفرة 
تشير إلى خطورتها العالية، 
خصوصا من ناحية سرعة 
سريانها وقدرتها على مقاومة 
املناعة الناشئة عن اللقاحات 

والتعافي من الوباء.
كما أضافــت أن املنظمة 
مازالــت ال متلــك البيانــات 
الكافية لتحديد مدى خطورة 
هــذه الطفــرة ومواصفاتها 
النهائيــة، مشــيرة إلــى أن 
التــي  العلميــة  املؤشــرات 
جتمعــت حتــى اآلن لــدى 
اخلبــراء ال تبعــث علــى 

التفاؤل، على حد وصفها.
واكتشف املتحور اجلديد 
ألول مرة في البيرو في يناير 
أبريــل ٢٠٢١  ٢٠٢٠، وفــي 
أصبحت أكثــر من ٨٠٪ من 
حاالت كورونا اجلديدة في 

التمويل وغير مجهز مع عدد 
قليل جدا من أسرة العناية 
املركــزة، إلــى توفير بطيء 
للقاحــات، فضــال عن قدرة 
اختبار محدودة، مع اكتظاظ 

املساكن والسكان.
كما أوضح أن لدى املتحور 
اجلديد ســبعة جزيئات في 
البروتني الشائك، وهي عبارة 
عن نتــوءات علــى الغالف 
اخلارجي للڤيروس تساعده 
علــى االلتصــاق بخاليانــا 

وغزوها.
وتســهل هذه اجلزيئات 
على متحور المبدا االرتباط 

وهذا بالطبع تطور ال ميكننا 
النظر إليه بال مباالة.. إن إلقاء 
نظرة على البلدان املجاورة، 
هولندا وإسبانيا وبريطانيا، 
يوضح لنا مدى السرعة التي 
ميكن أن يتفاقم بها الوضع 

مرة أخرى».
ورفــض متحدث باســم 
وزارة الصحة إعطاء تقييم 
عــن حالة أوتريخــت، التي 
تبعــد نحــو ٧٠ كيلومتــرا 
عن احلــدود األملانية، حيث 
أصيب ما ال يقــل عن ١٠٠٠ 
زائر ملهرجان موسيقي ضم 

٢٠ ألف شخص هناك.

بخاليانا، وجتعل من الصعب 
علــى أجســامنا املضــادة 
بالڤيــروس  االلتصــاق 

وحتييده.
إلى ذلك، يتسبب ارتفاع 
أعداد اإلصابة بالڤيروس في 
أملانيا والزيادة الكبيرة في 
بلدان مجاورة قلق احلكومة 

األملانية بشكل متزايد.
املتحــدث باســم  وقــال 
احلكومــة شــتيفن زايبرت 
امس في برلــني «لدينا اآلن 
عــدة أيــام كان فيهــا عــدد 
اإلصابات أعلى بنســبة ٥٠ 
أو ٥٥٪ عن األسبوع السابق، 

(أ.ف.پ) متطوعون يؤدون صالة اجلنازة على ضحايا كورونا في مقبرة في مانداالي في بورما 

البيرو منه.
وسجلت البيرو وفاة ٥٩٦ 
شخصا مقابل كل مائة ألف 
من الســكان بهــذا املتحور، 
وهــذا ما يقــرب من ضعف 
الدولة التالية األكثر تضررا 
من متحــور «المبدا»، املجر 
التي سجلت ٣٠٧ حاالت وفاة 
لكل مائة ألف شخص، بحسب 

موقع «ساينس أليرت».
وأشار املوقع إلى أن هناك 
العديــد من األســباب التي 
أدت إلى سوء أداء بيرو في 
مواجهــة الوبــاء، بداية من 
نظام رعاية صحية ضعيف 

بليلة يلقي خطبة يوم عرفة.. و٥ آالف يخدمون حجاج بيت اهللا


