
بغداد- عبداحلسني غزال  
وهو حتالف  الشعبي،  احلشد  مناصري  من  املئات  بدأ 
فصائل موالية إليران باتت منضوية في الدولة، الثالثاء 
بغداد،  وسط  في  اخلضراء  املنطقة  قرب  اعتصامًا 
االنتخابات  شاب  إنه  يقولون  »تزوير«  على  احتجاجًا 
فيه  اجتمعت  الذي  الوقت  وفي  املبكرة.     التشريعية 
امس اللجنة العليا لإلطار التنسيقي الشيعي، في مكتب 

رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي. 
التي  األحداث  ناقش  »االجتماع  أن  مطلع  مصدر  وقال 
الكتلة  لتشكيل  والتحرك  االنتخابية  العملية  رافقت 
اإلطار  ويضم  احلكومة«.   تشكيل  لغرض  األكبر 
باستثناء  العراق  في  الشيعية  القوى  معظم  التنسيقي 

التيار الصدري. 
 فيما تقول مصادر عراقية ان ازمة تشكيل حكومة جديدة 
سوف تستغرق وقتا طويال .   وسوف تستمر حكومة 
تصريف االعمال لشهور عدة في اقل تقدير .  بعدما كان 
حاز  مقعدًا،   48 مع  السابق  البرملان  في  الثانية  القوة 
القوي  واحلليف  الشعبي  للحشد  املمثل  الفتح  حتالف 
لطهران، على نحو 15 مقعدًا فقط في انتخابات العاشر 
من تشرين األول/أكتوبر، بحسب النتائج األولية.  ونّدد 
قياديون في التحالف بـ«تزوير« في العملية االنتخابية، 
النتائج  تنشر  أن  يتوقع  فيما  بها،  بالطعن  وتوعدوا 
املفوضية  انتهاء  بعد  املقبلة  األسابيع  خالل  النهائية 

العليا لالنتخابات من النظر بالطعون املقدمة.  
وسط  جرت  بتظاهرة  النتائج  على  االحتجاج  وبدأ 
»من  فيها شعارات  مشاركون  ردد  كثيف،  أمني  انتشار 
عينه األمركان نهايته أفغانستان« و«كال كال أمريكا، كال 
لفرانس  مراسل  وفق  اسرائيل«،  كال  كال  للتزوير،  كال 
برس.  ورفع املتظاهرون كذلك الفتة كتب عليها »نطالب 
»على  عبارة  عليها  خطت  وأخرى  االنتخابات«،  بعدالة 
رسالتها  على  أمينة  تكون  أن  املتحدة  األمم  بعثة 
بدأ  ثّم  السياسي«.    باالغتيال  تشارك  وال  العراق  في 

احملتجون بنصب خيم استعدادًا لالعتصام على طريق 
مقار حكومية  التي تضّم  املنطقة اخلضراء  إلى  مؤدية 
وسفارات منها سفارة الواليات املتحدة األميركية، التي 
من  قواتها  بانسحاب  إليران  املوالية  الفصائل  تطالب 
العراق.   وقال أحمد سلمان وهو عامل يبلغ 23 عامًا 
عدد  مع  كبيرة  اعتصام  خيمة  بتثبيت  يقوم  كان  فيما 
من رفاقه لفرانس برس »سنعتصم هنا إلى أن يعيدوا 
فرز األصوات ألن النتائج التي أعلنوها مزوره وزورتها 
أميركا وإسرائيل ضد احلشد الشعبي«.   وأضاف فيما 
علم  جوانبها  أحد  على  علق  التي  خيمته  قرب  وقف 
والفرز  العد  بإعادة  »نطالب  عليها  كتب  والفتة  العراق 
اليدوي للمراكز االنتخابية(« أنه لن يغادر املكان »حتى 
لو لسنوات إلى أن يعيدوا حقنا وأصواتنا«.  وبحسب 
 15 من  أكثر  احملتجون  نصب  برس،  لفرانس  مراسل 
خيمة صغيرة وأكثر من خمس أخرى كبيرة على امتداد 
ارتفعت  فيما  اخلضراء،  املنطقة  ملدخل  املؤدي  الشارع 
صغيرتني  شاحنتني  على  مثبتة  صوت  مكبرات  عبر 

أناشيد حماسية.  
عامًا   25 يبلغ  التظاهرة  في  آخر  مشارك  واعتبر 
»تزويرًا حصل في  أن  كمامًة ونظارات شمسية  ويضع 
االنتخابات«، مضيفًا لفرانس برس »الهدف من ذلك أنهم 
يريدون حل احلشد وضمه للدولة... لكن لن نقبل بسلب 
حقوقنا«.   وقال إنه أدلى بصوته حلركة حقوق، وهي 
أحد  الله  حزب  لكتائب  تابعة  جديدة  سياسية  حركة 
إليران  واملوالية  نفوذًا  األكثر  الشعبي  احلشد  فصائل 
بشكل مطلق، ولم تفز إال مبقعد واحد من بني 32 مرشحًا 

قدمتهم للمرة األولى في االنتخابات.  
تأتي هذه التظاهرة بعد جتمعات متفرقة أخرى شهدها 
اليومان املاضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك 
فيها املئات وتخللها قطع طرق احتجاجًا على النتائج، 

بعد دعوات من فصائل موالية إليران. 
بقية اخلبر على املوقع

شعارات ترفض حل احلشد الشعبي ودمجه في الدولة العراقية 

اعتصام في بغداد للموالني إليران
وزعماء االطار التنسيقي يبحثون الكتلة األكبر 

لوكسمبورغ -واشنطن -الزمان  
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  أعرب 
من  متكنه  لعدم  الثالثاء  قلقه  عن  غروسي  رافاييل 
لقاء مسؤولني إيرانيني كبار على النحو املنصوص 

عليه في اتفاق 12 أيلول/سبتمبر مع طهران. 
توصلت  قد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  كانت 
على حل وسط جديد  إيران  مع  اتفاق  إلى  حينذاك 
األمل  احيا  ما  النووي،  برنامجها  مراقبة  بشأن 
باستئناف وشيك للمحادثات في فيينا إلنقاذ االتفاق 
النووي املبرم في عام 2015، واملتوقفة منذ انتخاب 

رئيس إيراني جديد في حزيران/يونيو. 
وقال غروسي لعدد من الصحافيني »لقد اتفقنا على 
لعقد مباحثات سياسية  )إلى طهران(  أنني سأعود 

ألن النقاشات كانت بحت تقنية«. 
وأضاف أن االجتماع »الرفيع املستوى... لم يتحقق 

بعد، وآمل أن يتم قريبا«. 
من  يعرف  ال  أنه  واشنطن  من  غروسي  وأوضح 
سيلتقيهم،  الذين  الكبار  اإليرانيون  املسؤولون 
يكون  رمبا  ليقرروا...  لهم  متروك  »األمر  أن  مؤكدا 

الرئيس أو وزير اخلارجية، ال أعرف«. 
كما أعرب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عن أسفه ألن مفتشي األمم املتحدة لم يتمكنوا بعد 
أجهزة  مكونات  لتصنيع  ورشة  إلى  الوصول  من 
كرج  في  الواقع  تيسا  مجمع  في  املركزي  الطرد 
قرب طهران، على عكس ما ينّص اتفاق 12 أيلول/

سبتمبر. وتابع »لدينا مشكلة ألن الكاميرات تأثرت 
حدث  ما  شيئا  أن  الواضح  من  تخريبي...  بعمل 

استبدال  الوكالة  وتريد  تضررت«.  كاميراتنا  وأن 
الكاميرات لكن طهران لم تقبل بذلك حتى اآلن. 

فيما أكد وزير خارجية االحتاد األوروبي االثنني أنه 
من غير املرتقب عقد أي لقاء مع اإليرانيني اخلميس 
في بروكسل حول استئناف احملادثات بشأن امللف 
النووي وذلك بعد اعالن طهران عن زيارة للمفاوض 

االيراني علي باقري. 
وقال بوريل اثر اجتماعه مع وزراء شؤون االحتاد 
لقاء  هناك  يكون  »لن  لوكسمبورغ  في  األوروبي 
فسيتم  اجتماع،  موعد  حتديد  مت  إذا  اخلميس. 
أن  يجب  »احملادثات  أن  وأضاف  بذلك«.   إبالغي 
وتابع  بعد«.  يتحدد  لم  موعد  في  فيينا،  في  تعقد 

»قلت لإليرانيني إن الوقت ينفد وأنه ضدهم«. 

األوروبي(  )املفاوض  أبلغوا  »اإليرانيني  أن  وأردف 
أولية  محادثات  إجراء  في  برغبتهم  مورا  إنريكي 
شيء  يوجد  وال  حتدد  لم  الرغبة  هذه  لكن  معي، 

ملموس«. 
اخلارجية  وزارة  إعالن  بعد  بوريل  توضيح  يأتي 
النووي  امللف  في  اإليراني  املفاوض  أن  اإليرانية 
علي باقري سيتوجه اخلميس الى بروكسل لبحث 
املفاوض  لقاءات  بعد  حلها«  يتم  لم  »مواضيع 
األوروبي انريكي مورا في طهران األسبوع املاضي. 
االحتاد  خارجية  وزير  باسم  املتحدثة  وكانت 
عقد  برس  فرانس  لوكالة  نفت  قد  األوروبي 
لم  اإليرانيني  أن  بوريل  جوزيب  وأكد  االجتماع. 
مؤمتره  خالل  وقال  مفاوضهم.    مبجيء  يعلموه 

االجتماع  هذا  مثل  ضد  لست  »أنا  الصحافي 
ومستعد لعقده«. 

 ويحض االحتاد األوروبي اإليرانيني على استئناف 
االتفاق  النقاذ  فيينا  في  بدأت  التي  املفاوضات 
النووي املبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وعلقت 
في  جديد  رئيس  انتخاب  منذ  حزيران/يونيو  في 

ايران. 
وأطلع بوريل وزراء االحتاد األوروبي على محادثات 
مفاوضي  فريق  مع  طهران  في  مورا  إنريكي 
احلكومة اإليرانية اجلديدة ولقائه في واشنطن مع 

وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن. 
وقال إن »األمور تتحسن«. 

لكنه أضاف أن »اإليرانيني ما زالوا غير مستعدين 
الستئناف محادثات فيينا« مضيفا »والهدف هو أن 

تستأنف في أسرع وقت ممكن«. 
حول  توضيحات  »يريدون  اإليرانيني  أن  وأضاف 
النص املطروح على الطاولة )في فيينا( واتصاالت 

ثنائية مع بعض الدول املوقعة«. 
األميركية  اخلارجية  وزارة  دعت  واشنطن،  وفي 
إيران إلى استئناف احملادثات للعودة إلى االتفاق 

»في أقرب وقت ممكن«.  
وقال املتحّدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيني 
خطوة  وليس  فيينا  هو  ننشده  الذي  »الهدف  إّن 

وسيطة في بروكسل«. 
وأّكد برايس أّنه »ليس هناك أّي خالف مع شركائنا. 
أّن مصلحتنا تكمن في  أّي خالف على  ليس هناك 

عودة متبادلة الحترام )االتفاق(«. 

واشنطن- مرسي أبو طوق  
باستخدام  السماح  األميركية  الصحية  السلطات  تعتزم 
لقاح مختلف للجرعة املعززة عن ذاك املستعمل في البداية 
إعالم  وسائل  أفادت  ما  وفق  كوفيد-19،  ضد  للتحصني 
أميركية. ذكرت صحيفة نيويورك تاميز، من بني وسائل إعالم 
األربعاء  ذلك  عن  تعلن  قد  والدواء  الغذاء  إدارة  أن  أخرى، 
معززة  بجرعات  السماح  حول  قرارها  إعالنها  مع  تزامنا 
سمحت  وقد  جونسون.  آند  وجونسون  موديرنا  للقاحي 
احملتمل  ومن  للقاحات.   »اخملتلط«  باالستعمال  عدة  دول 
اجلرعة  في  يستعمل  بأن  والدواء  الغذاء  إدارة  توصي  أن 
املعززة نفس اللقاح الذي طعم به الشخص سابقا.  وقد يهم 
ذلك خاصة من تلقوا لقاح جونسون آند جونسون األحادي 
التقارير  تأتي هذه  أميركي.   اجلرعة، وهم نحو 15 مليون 
بعد نشر نتائج أولية األسبوع املاضي من دراسة أجريت في 
الواليات املتحدة تشير إلى أن األشخاص الذين تلقوا لقاح 
جونسون آند جونسون قد يستفيدون من تلقي جرعة معززة 
أكبر في مستويات  زيادة  لقاح مختلف، لالستفادة من  من 
األجسام املضادة. وقد أوصت جلنة استشارية إدارة الغذاء 
والدواء األسبوع املاضي بتقدمي جرعة معززة من جونسون 
 18 أعمارهم  تبلغ  الذين  األشخاص  جلميع  جونسون  آند 
عاما أو أكثر، وموديرنا لفئات معينة من السكان املعرضني 
عن  اإلعالن  ومبجرد  السن.  كبار  ذلك  في  مبا  للخطر، 
من  اخلبراء  من  والدواء، ستجتمع جلنة  الغذاء  إدارة  قرار 
ملراجعة  اخلميس  ومكافحتها  األمراض  من  الوقاية  مراكز 
تنشر  أن  قبل  املعززة،  اجلرعات  مبدأ  تدعم  التي  البيانات 
بشأن  الصحية  الرعاية  دقيقة ألخصائيي  توصيات  الوكالة 

تلك اجلرعات. 
وسمحت الواليات املتحدة باستخدام جرعة معّززة من لقاح 

فايزر لفئات معينة من السكان املعرضني للخطر. 

القاهرة -مصطفى عمارة
تصريحات  في  املستوى  رفيع  أمني  مصدر  كشف 
مؤخرا  رصدت  األمنية  األجهزة  أن  للزمان  خاصة 
اإلخوان  تنظيم  إحياء  اجلماعة  شباب  من  عدد  قيام 
املسلمني في ثوب جديد بعيدا عن القيادات التاريخية 
الصراع  بعد  بها  ثقتهم  اإلخوان  شباب  فقد  التي 
محمود  رأسهم  وعلى  اجلماعة  قادة  بني  نشب  الذي 
حسني وإبراهيم منير على املناصب وأضاف املصدر 
عبر  جديدة  كيانات  بتأسيس  بدأ  اإلخوان  أن شباب 
ومحاولة  علمية  وكيانات  حقوقية  منظمات  تأسيس 
تنتمي  وال  اجلماعة  فكر  حتمل  لها  أنصار  اجتذاب 
تنظيميا للقيادات التاريخية .   وتعقيبا على حتركات 
في شؤون  الباحث  فرغلي  ماهر  قال  شباب اجلماعة 
اجلديدة  الشبابية  القيادات  أن  اإلسالمية  احلركات 
ينتمي معظمهم إلى طبقات ثرية وهم مثقفون للغاية 
وتضم شخصيات نسائية  ، وبدوره أكد عمرو فاروق 
الباحث في شئون احلركات اإلرهابية إننا أمام نسخة 
الليبرالية  اإلخوان  جماعة  نسميها  أن  ميكن  جديدة 
 ، بريطانية  أمريكية  برعاية  وصياغتها  هيكلتها  يتم 
اخملتصني  اخلبراء  من  عدد  توقع  ذاته  السياق  وفي 
بني  اخلالف  تصاعد  اإلسالمية  اجلماعات  شأن  في 
إبراهيم منير  قرار  للجماعة بعد  التاريخية  القيادات 
وقد  العام  املرشد  منصب  من  حسني  محمود  إقالة 
.في  نفسه  منير  إبراهيم  تصفية  إلى  األمر  يصل 
هذا اإلطار قالت منى قشطة الباحثة باملركز املصري 
اخلالفات  يصعد  منير  إبراهيم  قرار  أن  للدراسات 

التنظيم وأوضحت  قيادات  الداخلية واالتهامات بني 
أن القرار يأتي بعد فشل محاوالت الصلح بينهما وهو 
ما قد يؤدي إلى اإلعالن رسميا عن انقسام اجلماعة 

وانشقاقها رسميا.
 وأضاف مختار نوح القيادي املنشق عن اجلماعة أن 

اخلالف بني محمود حسني وإبراهيم منير بدأ منذ عام 
2013 وأوضح أن األزمة التي تعيشها اجلماعة تأتي 
صحيحة  قرارات  اتخاذ  على  القيادات  لفشل  نتيجة 
ورغبة كل منهم االنفراد بالقرار وأضاف أن اجلماعة 
يستبعد  ولم  نفقاتها  على حتمل  القادر  فيها  يتحكم 

أن  املتطرفة  احلركات  في شئون  الباحث  أديب  منير 
للحفاظ  الطرق  كل  ستستخدم  حسني  محمود  جبهة 
إبراهيم  األمر تصفية  اقتضى  لو  أماكنهم حتى  على 
منير نفسه وهو أمر عرفت به اجلماعة والتي جلأت 

إلى تصفية قادتها وعلى رأسها حسن البنا نفسه . 

ابوظبي- الزمان
وقعت اإلمارات والعراق الثالثاء اتفاقا حلماية 
بحسب  العراق،  في  االستثمارات  وتشجيع 

وكالة أنباء اإلمارات.  
»تشجيع  إلى  االتفاق يهدف  أن  الوكالة  وأكدت 
وتنمية  توفير  خالل  من  األجنبي  االستثمار 
التعاون  وحماية  لالستثمار،  املالئم  املناخ 
شامل  توازن  وتأمني  البلدين،  بني  االقتصادي 
املستثمرين  بني  وااللتزامات  احلقوق  بني 
األعمال  مبادرات  يحفز  مبا  املضيفة،  والدولة 

للتنمية االقتصادية املستدامة«. 
استثمارات  حماية    « على  االتفاقية  وتنص 
التجارية  غير  اخملاطر  كافة  من  اجلانبني 
القضائي  واحلجز  واملصادرة  التأميم  مثل 

والتجميد«، بحسب الوكالة. 

مدير الطاقة النووية سأعود
الى طهران لعقد مباحثات سياسية ال تقنية 

مترد شبابي في االخوان
على وقع الصراع بني قادة التنظيم 

ترخيص أمريكي 
باستخدام لقاح مختلف 

للجرعة املعّززة 

فاحت عبدالسالم:
باول ليس

وحده موصومًا بالعار 

جونسون ال يريد استبعاد مشاريع الصني لكنه ليس ساذجًا حيالها 
الرحلة الصينية الى القمر:عينات عمرها مليارا سنة بريطانيا تعلن ثورتها اخلضراء جلذب االستثمارات العمالقة 

لندن- الزمان  
أعلنت اململكة املتحدة الثالثاء عن »ثورتها اخلضراء« 
متعددة  وشركات  مستثمرين  جمعت  قمة  خالل 
اجلنسيات على أمل جمع املليارات قبل أيام قليلة من 

مؤمتر املناخ العاملي في غالسكو. 
قادة  أمام  جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس  وقال 
بينهم قادة صناديق االستثمار بالكستون وبالكروك 
نغوزي  العاملية  التجارة  ملنظمة  العامة  واملديرة 
هي  »تلك  غيتس  بيل  امللياردير  أو  إيوياال  أوكوجنو 
احلريات  تعززها  خضراء  صناعية  ثورة  اخلطة: 
االحتاد  من  بريطانيا  خروج  عن  الناجمة  اجلديدة 

األوروبي«. 
تريليون   24 مبلغ  أن  هو  أفهمه  »ما  مازحا  وأضاف 
دوالر في هذه القاعة. وأود أن أقول لكل واحد من هذه 

الدوالرات نرحب بكم في اململكة املتحدة«. 
حياد  هدف  لتحقيق  تسعى  التي  املتحدة  اململكة 
الكربون بحلول عام 2050، تنظم مؤمتر املناخ العاملي 
األول/أكتوبر  تشرين   31 من  اعتباًرا  اسكتلندا  في 

وتقوم احلكومة البريطانية بتكثيف اإلعالنات. 
جاستيس  »غلوبال  االجتماعية  العدالة  منظمة  لكن 
تقدم  ال  إنها  قالت  التي  بالقمة  الثالثاء  نددت  ناو« 

سوى »حلول خاطئة« ألزمة املناخ. 
غروب«  »دراكس  البريطانية  الطاقة  شركة  وتتعرض 
التي تشغل أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم وال تزال 
املنظمة  النتقادات  املتحدة،  اململكة  في  التشغيل  قيد 
في  »ساهمت  األخيرة  أن  تدعي  التي  احلكومية  غير 
انبعاثات أكثر من غانا في عام 2019«.  واستثمرت 
بي  وجاي  روك  بالك   - دعوتها  أربعة مصارف متت 

»ما   - وباركليز  ساكس  وغولدمان  تشايس  مورغان 
في  األحفوري  الوقود  في  دوالر  مليار   173 مجموعه 
جاستيس  »غلوبال  ملنظمة  وفقا  األخيرة«  السنوات 
ناو«.  وأعلنت لندن الثالثاء عن اتفاقيات لالستثمار 
جنيه  مليارات   9,7 مجموعها  يبلغ  األجنبي 
سيما  وال  األخضر«،  »النمو  هذا  لدعم  إسترليني 

املشروع الضخم لطاقة الرياح إلبيردروال اإلسبانية. 
»بلومبرغ  مع  مقابلة  في  جونسون  بوريس  ولفت 
نيوز« الى  أنه ليس في وارد »استبعاد« االستثمارات 
الصينية من اململكة املتحدة، لكنه اكد أن بالده ينبغي 
اجليل  مثل  من  قضايا  حيال  »ساذجة«  تكون  اال 

اخلامس او النووي. 
وقال جونسون مساء االثنني عشية بدء قمة الثالثاء 
»احلكومة  إن  الدولي  االستثمار  حول  بريطانيا  في 

البريطانية ال تريد استبعاد« اي استثمار صيني ولكن 
»ذلك ال يعني ان علينا ان نكون ساذجني« في ما يتصل 

بالبنى التحتية االساسية في البالد. 
اعلنت اململكة املتحدة في متوز/يوليو 2020 استبعاد 
العمالق الصيني هواوي من اي استثمار في شبكتها 
للخطر،  البالد  امن  تعريض  بذريعة  اخلامس  للجيل 
بتوسع  التنديد  على  محافظون  نواب  واظب  فيما 
نفوذ بكني في الشؤون االقتصادية البريطانية. كذلك، 
فإن لندن على وشك استبعاد مجموعة »سي جي ان« 
الصينية من مشروع محطة »سايزويل سي« النووية. 
تسعى  احلكومة  ان  البريطانية  الصحافة  وذكرت 
في  املشاركة  من  صينية  مجموعة  منع  الى  ايضا 

مشاريع مماثلة جديدة في البالد. 
ابرزها  وبكني،  لندن  بني  عديدة  ملفات خالفية  وثمة 

آذار/مارس  نهاية  الصني  فرضتها  التي  العقوبات 
على العديد من النواب البريطانيني على خلفية قضايا 
حقوق االنسان واقلية االويغور، اضافة الى التحالف 

اجلديد بني لندن والواليات املتحدة واستراليا. 
بالطاقة  املرتبطة  املسائل  ان  جونسون  واعتبر 
»هي موضع  اخلامس  اجليل  تكنولوجيا  او  النووية 
تدارك  لكنه  حكومة«،  أي  الى  بالنسبة  مشروع  قلق 
كبير، حضارة  بلد  الصني   )...( للصني  »لست معاديا 

كبيرة«. 
املباحثات  )اي(  الصعوبات،  هذه  كل  »رغم  واضاف 
الصعبة حول الداالي الما او هونغ كونغ او االويغور- 
الصني  مع  التجارة  فإن  ملبادئنا-  اوفياء  نبقى  حيث 
في  هائال  حيزا  حتتل  الصني  إن  باستمرار.  تتطور 

حياتنا االقتصادية وستبقى كذلك لوقت طويل«. 

الصني  القمر جمعتها  من  عينات  تظهر   - بكني,-)أ ف ب( 
منذ  مسبوقة  غير  فضائية  مهمة  بعد  القمر  من  املاضي  العام 
مما  أطول  بركانيا  نشاطا  شهد  اجلسم  هذا  أن  عقود،  أربعة 
كان يعتقد العلماء، وفق دراسة كشف عنها الباحثون الثالثاء. 
وأرسلت الصني العام املاضي إلى الفضاء مهمة »شانغي 5« 
التي كانت مكلفة جمع إحضار عينات صخرية من القمر إلى 
األرض. والهدف من املهمة أيضا املساعدة على حتديد التقنيات 
الالزمة إلرسال رواد فضاء صينيني إلى القمر بحلول 2030. 

وجود  القمر  من  ُجمعت  التي  العينات  في  خصوصا  وُرصد 
كميات من مادة البازلت يعود تاريخها إلى ملياري سنة، وفق ما 
أعلنت األكادميية الصينية للعلوم. وقالت األكادميية خالل مؤمتر 
صحافي الثالثاء إن التحليالت »تكشف أن القمر كان ال يزال 

في مرحلة تطور« في تلك الفترة. 
األملانية  بايرويث  جامعة  في  الكواكب  علم  أستاذة  وأوضحت 
مثيرة  النتائج  »هذه  أن  مصورة  رسالة  في  بوفييه  أودري 
لالهتمام للغاية ألنها تسمح )...( بفهم تشكل القمر وتطوره على 

مر الزمن«. وكان متعارفا عليه بأن النشاط البركاني على القمر 
يعود إلى 2,8 مليار سنة. لكن كان العلماء يفتقرون للمعارف 
شانهوا  لي  وتساءل  القمر.  تاريخ  في  الالحقة  املراحل  بشأن 
أحد الصحافيني املشاركني في الدراسة أمام الصحافيني »كيف 
حافظ القمر على نشاط بركاني طوال هذه املدة؟« وقال »نظرا 
إلى صغر القمر، كانت احلرارة لتبدد سريعا. على األقل هذا 
مجلة  في  الثالثاء  االكتشافات  هذه  وُنشرت  نعتقده«.   كنا  ما 
املاضي  العام  الصني  وأصبحت  املرجعية.   العلمية  »نيتشر« 
ثالث بلد يجمع عينات من القمر، بعد الواليات املتحدة واالحتاد 

السوفياتي سابقا في ستينات وسبعينات القرن العشرين. 
»لونا  وكانت آخر محاولة في هذا اجملال سوفياتية، مع مهمة 

24« املأهولة التي أجريت بنجاح سنة 1976. 
وقد نصب املسبار الصيني الذي ُأرسل إلى القمر العام املاضي 
علم الصني في املكان. وشكلت املهمة محطة جديدة في البرنامج 

الفضائي لبكني. 
بقية اخلبر على املوقع

القاهرة- الزمان 
الوساطة  أن  للزمان  املستوى  رفيع  أمني  كشف مصدر 
كبيرا  تقدما  أحرزت  األسرى  تبادل  ملف  في  املصرية 
وإذا سارت األمور حسب ما هو مخطط لها فسوف يعلن 
عن تفاصيل تلك الصفقة قريبا وأضاف املصدر أن مصر 
املفاوضات  سير  على  التكتم  األطراف  كافة  من  طلبت 
احلالية التي ترعاها مصر حرصا على إجناحها خاصة 
احلالية  اإلسرائيلية  احلكومة  داخل  خالفات  هناك  أن 

حول إمتام هذه الصفقة .
وأعتبر املصدر أن إمتام صفقة تبادل األسرى والبدء في 
امللفات  إجناز  نحو  األجواء  ميهد  سوف  اإلعمار  ملف 
األخرى ، ومن جهته قال احمللل السياسي الفلسطيني 
عبد الوهاب مطاوع في تصريحات خاصة أن أن رئيس 
نفتالي بينيت ليس جاهزا التخاذ  الوزراء اإلسرائيلي 
حتى  داخلية  ألسباب  األسرى  تبادل  حول صفقة  قرار 
يضمن أن هذه الصفقة ستؤثر إيجابا على مكانته لدى 
التوجه  ذات  اجلمهور  خاصة  اإلسرائيلي  اجلمهور 
يكون  فسوف  اإلعمار  مبلف  يتعلق  فيما  ،أما  اليميني 
مدخال ألي ألي تقدم على الصعيد اإلنساني وأعتقد أنه 

سيكون مرتبطا بالتقدم في ملف تبادل األسرى ، وفي 
السياق ذاته كشف خليل احلية القيادي بحركة حماس 
سيبدأون  املصريني  أن  للزمان  خاصة  تصريحات  في 
قريبا في تنفيذ مخططات اإلعمار واملشاريع داخل قطاع 
بتسهيل  مصر  في  األشقاء  طالبنا  إننا  وأضاف  غزة، 
الفلسطينيني  املسافرين  وحركة  رفح  معبر  على  العمل 
احلية  وأعرب  تعترضهم  التي  املشكالت  كل  وحل 
أظهرت  حيث  مصر  مع  العالقة  مبستقبل  تفائله  عن 
املباحثات األخيرة بني اجلانبني تقاربا في املواقف بني 
اجلانبني في مختلف القضايا وأن احلركة التجارية بني 

مصر وقطاع غزة قد بدأت بالفعل على األرض .
مصر  أن  للزمان  مسؤول  حكومي  مصدر  أكد  فيما   
ضمن  األولى  السكنية  املدينة  إلنشاء  التحضير  بدأت 
املنحة املصرية في حي العطاطرة في بيت الهيا شمال 
الالزمة  والتصاميم  اخملططات  انتهاء  بعد  غزة  قطاع 
مفترق  من  الواصل  الشارع  تطوير  تشمل  والتي  لها 
العمل  بدأ  الذي  الرشيد  العطاطرة شرقا وحتى شارع 
التحضير  في  البدء  وكذلك  تقريبا  أسبوعني  منذ  فيه 

إلنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية .

مصدر مصري لـ )الزمان(: 
صفقة األسرى بني إسرائيل 

وحماس أحرزت تقدما
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اتفاقية بني اإلمارات 
والعراق حلماية 

االستثمارات  


