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الثالثاء ٩ فبراير ٢٠٢١ عربية وعاملية

إيران تعليقًا على طرح ماكرون: 
ال حاجة لوسيط في االتفاق النووي

عواصم - وكاالت: اعتبرت إيران على 
لســان املتحــدث باســم وزارة خارجيتها 
ســعيد خطيب زاده أن االتفاق النووي ال 
يحتاج الى وسيط، وذلك تعقيبا على طرح 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون التوسط 
بينها وبني الواليات املتحدة التي انسحبت 

أحاديا منه.
وقال زاده في مؤمتر صحافي امس إن 

«االتفاق بشأن البرنامج النووي ال يحتاج 
الى وسيط»، وذلك ردا على سؤال عما طرحه 
الرئيس الفرنســي في وقت سابق من هذا 
الشهر. وأشار الى أن االتفاق الذي أبرم في 
العام ٢٠١٥ في ڤيينا كتب في «أكثر من ١٥٠ 
صفحة»، مضيفا «عندما يكتب نص طويل 
ودقيق الى هذا احلد، هذا يعني عدم وجود 

حاجة إلعادة مناقشته».

تظاهرات ميامنار تتصاعد.. واالنقالبيون يهّددون بالرد
رانغون - وكاالت: هدد قادة 
االنقالب العسكري في ميامنار 
امــس للمــرة األولــى باتخاذ 
«خطوات» ضــد احملتجني في 
وقت تظاهرت حشود ضخمة 
لليــوم الثالــث علــى التوالي 
احتجاجا علــى االنقالب الذي 
أطاح بالزعيمة أونغ سان سو 

تشي.
وقالت قناة «ام ار تي في» 
التابعــة للدولة إنــه «ينبغي 
اتخــاذ خطــوات بالتوافق مع 
القانــون ضــد املخالفات التي 
تتســبب باضطــراب ومتنــع 
وتدمر استقرار الدولة واألمن 
العــام وســيادة القانون»، في 
رسالة أعاد نشرها العسكريون 
على مواقع التواصل االجتماعي.
وهــذا أول حتذيــر تطلقه 
السلطات منذ بدء التظاهرات 
السبت املاضي، لكن منسوب 
التوتر يرتفع، إذ إن الشــرطة 
امليــاه  اســتخدمت خراطيــم 
لتفريق متظاهرين في العاصمة 
نايبيداو. ويتزايد الغضب في 
ميامنــار، حيــث دعا نشــطاء 
بــارزون إلى تنظيــم إضراب 
امــس مئــات  عــام، وجتمــع 
آالف األشخاص، بحسب عدة 
تقديرات، في رانغون عاصمة 

البالد االقتصادية.
تعمل املتظاهرة هنني ثازين 
(٢٨ عاما) في أحد املصانع وقد 
لبت الدعوة إلى اإلضراب العام 
التي أطلقها احملتجون، وقالت 
لفرانس برس «هذا يوم عمل، 
لكننــا لن نعمــل، حتى لو مت 
تخفيض رواتبنا»، مضيفة «ال 

وقال متظاهــر آخر يدعى 
كياو زين تــون وهو مهندس 
يبلغ ٢٩ عاما، «في السابق كنا 
نعيش بخوف، لكن حصلنا على 
حكومــة دميوقراطية خلمس 
سنوات. لم نعد نخاف. لن نقف 

مكتوفي األيدي».
وأقيمت تظاهرات أيضا في 
عدد كبير من مدن البالد، وخرج 
كثر من الســكان على دراجات 
مع إطالق أبواق السيارات كما 
حصل في تانغو مثال على بعد 

البابــا خالل حفل االســتقبال 
للديبلوماســيني  الســنوي 
األجانــب فــي الڤاتيــكان إنه 
قلق بشأن األزمة في ميامنار، 
مضيفا «االنقالب عرقل مسار 
الدميوقراطية املســتمر خالل 
األعوام املاضية». وتابع «خالل 
هذا االنقالب، جرى إلقاء القبض 
علــى بعض القــادة، أمتنى أن 
يتم اإلفراج عنهم فورا كبادرة 
مشجعة على احلوار الصادق 

من أجل مصلحة البالد».

٣٠٠ كيلومتر شمال رانغون.
هــذه  الغضــب  وموجــة 
غير مســبوقة فــي بورما منذ 
االنتفاضة الشعبية عام ٢٠٠٧ 
التي سميت ب«ثورة الزعفران» 
وقادها الرهبان وقمعها اجليش 

بعنف.
وطالب البابا فرنسيس الذي 
سبق أن أعرب عن تضامنه مع 
الشعب البورمي، امس باإلفراج 
«الســريع» عــن املســؤولني 
احملتجزيــن في بورمــا. وقال 

بابا الڤاتيكان يطالب باإلفراج عن الساسة احملتجزين

(أ.ف.پ) آالف املتظاهرين يشاركون في احتجاج حاشد ضد االنقالب العسكري في يانغون امس 

أريد الديكتاتورية».
وانضم عمــال آخرون إلى 
احلركــة، باإلضافة إلى رهبان 
ومحامني وطــالب وممرضني، 
ولوحوا باألعالم احلمراء التي 
ترمز إلى «الرابطة الوطنية من 
أجل الدميوقراطية»، حزب أونغ 
سان سو تشــي املوقوفة منذ 

االثنني املاضي.
وكتب على الفتات مرفوعة 
«حــرروا قادتنــا» و«احترموا 
أصواتنا» و«ارفضوا االنقالب».

نتنياهو ينفي تهم الفساد مع استئناف 
محاكمته قبل ٦ أسابيع من االنتخابات

وكاالت: نفــى رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو امس تهم الفساد املوجهة له 
مع استئناف محاكمته قبل نحو ستة أسابيع 
مــن توجه الناخبني إلى صناديق االقتراع في 
انتخابات عامة جديدة. وقال نتنياهو (٧١ عاما) 
أمــام هيئة تضم ٣ قضاة فــي محكمة القدس 
املركزية التي أحيطت بحراسة مشددة «أؤكد 

اإلجابة املكتوبة التي قدمت باسمي».
وكان يشــير إلــى وثيقة قدمهــا محاموه 
للمحكمة الشــهر املاضي دفعوا فيها ببراءته 

من تهم الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال.
كان نتنياهو، وهو أول زعيم إسرائيلي يتهم 
بارتكاب جرمية أثناء توليه الســلطة، يضع 
كمامة وكان حريصا فيما يبدو على إظهار أن 
كل شيء على ما يرام، إذ وجه الشكر للمحكمة 
وغادر دون تقدمي تفسير بعد نحو ٢٠ دقيقة 

من بدء اجللسة.
ووجهت اتهامــات لنتنياهو عام ٢٠١٩ في 
قضايا قائمة منــذ فترة طويلة تتعلق بهدايا 
مــن أصدقــاء مليونيرات، ومبزاعم بالســعي 
للحصول علــى مزايا تنظيمية ألباطرة إعالم 

مقابل تغطية إيجابية عنه.

وعندما دخل نتنياهــو إلى قاعة احملكمة، 
جلس في إحدى الزوايا مع احملامني موليا ظهره 
للكاميرات، ولم تبث اجللسة لكن الصحافيني 
متكنــوا من متابعة بث لهــا عبر دائرة مغلقة 

من مكان آخر في املبنى.
ويبدو أن الهدف من خروجه الســريع من 
مبنــى احملكمة هــو أن يظهر للعامــة أنه لن 
يســمح للمحاكمة بتعطيل عمل احلكومة في 
وقت تبدأ فيه إسرائيل اخلروج  من عزل عام 

استمر شهرا ملكافحة ڤيروس كورونا.
وتظاهر العشــرات أمــام احملكمة املركزية 
وهتفوا «ارحل» و«إلى السجن»، في إشارة إلى 
نتنياهو. وســتجري إسرائيل رابع انتخابات 
للكنيســت في عامني فــي ٢٣ مارس، وتؤجج 
قضيتان أساســيتان، هما تعامل نتنياهو مع 
األزمة الصحية واتهامه بالفساد، احتجاجات 

أسبوعية مناهضة له.
وتظهر استطالعات الرأي تقاربا شديدا في 
السباق مما يجعل من الصعب التنبؤ بنتائجه، 
حيث يحتشد منافسوه اليمينيون ومعارضوه 
من تيار يسار الوسط للوقوف ضد أطول رئيس 

وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة.

ملشاهدة الڤيديو

بدء العد التنازلي لدخول «مسبار األمل» مدار املريخ اليوم 
ـ وكاالت: تابعــت  دبــي 
الصحــف واملجالت العاملية 
العلميــة املرموقة تغطيتها 
اإلمــارات  الواســعة ملهمــة 
الستكشاف الكواكب مع بدء 
العد التنازلي لدخول «مسبار 
األمل» مدار كوكب املريخ في 
سابقة تاريخية تعزز مكانة 
املتناميــة كمركز  اإلمــارات 
للعلوم واملعارف الفضائية.
صحيفتــا  ونشــرت 
«األوبزرفــر» و«الغارديان» 
تقريريــن  البريطانيتــان 
حتدثتــا فيــه بإســهاب عن 
األهداف العلمية ملهمة «مسبار 
األمــل» فــي دراســة منــاخ 
الكوكــب األحمــر، واملهمات 
الفضائيــة العامليــة الثالث 
لإلمارات والصني والواليات 
التــي  املتحــدة األميركيــة 
ســتصل للمريخ في فبراير 

اجلاري.
صحيفــة  وســلطت 
«األوبزرفر» البريطانية في 
تقرير لها الضوء على املهمات 
الثالث، مشــيرة  املريخيــة 
إلى أن «مسبار األمل» ضمن 
مشروع اإلمارات الستكشاف 
املريخ قد يكون أول الواصلني 
فيما يعتبر أول مهمة عربية 

الستكشاف الكواكب.
وتطــرق التقرير إلى أن 

الثالث إلى الكوكب األحمر في 
فبراير اجلاري كونها انطلقت 
في شهر يوليو املاضي، الذي 

واملقــدرة بنحو ٤٩٣ مليون 
كيلومتر فــي أقل زمن، بعد 
الكوكبــني  دراســة حركــة 

«الغارديان» البريطانية على 
موقعهــا اإللكتروني مقاال 
عن املهام الفضائية الثالث 
ومــدى ارتفاع مســتويات 
التوتــر والترقب للمرحلة 
األصعــب مــن رحلــة هذه 
املهــام الثالث مــن األرض 

إلى املريخ.
وقالت الصحيفة ان سماء 
الكوكــب األحمــر ستشــهد 
عــروض طيــران مذهلة في 
األيــام القليلة املقبلة عندما 
تصــل ثالثــة مهمــات إليه 
بعــد رحلــة امتــدت ملاليني 
الكيلومتــرات عبــر الفضاء 

العميق.
إلى  وأشارت الصحيفة 
الرغبــة املتزايــدة للعديد 
الــدول فــي تطويــر  مــن 
تكنولوجيا الفضاء اخلاصة 
بهــا واستكشــاف النظــام 
الشمسي، مشــيرة الى أن 
املريخ مكان صعب الزيارة، 
خاصة أنه من بني العشرات 
من البعثات املريخية التي 
أرسلت منذ عام ١٩٦٠ حتطم 
حوالي نصفها أو لم تصل 
إلى الكوكب نهائيا بسبب 
فشــل املكونات أو حدوث 
أخطاء في محرك الصاروخ 
أو في البرامج، فضال عن أن 
الكوكب يبعد مئات ماليني 

تضمن أفضــل نافذة إطالق 
ملهام مريخية تقطع املسافة 
بــني كوكبي األرض واملريخ 

وقياس مــدى اقترابهما من 
بعضهما.

بدورها، نشرت صحيفة 

الكيلومترات عن األرض، كما 
أن الغالف اجلوي املريخي 
ليس ســميكا وهــذا يعني 
وجــود ريــاح وعواصــف 
غباريــة قــد تتســبب في 
إزاحــة املركبات الفضائية 

عن مسارها.
واختتمــت الصحيفــة 
مقالهــا باإلشــارة إلــى أن 
املهمات الثالث تأتي ضمن 
سلسلة من بعثات فضائية 
متعددة ستسهم في تعزيز 
معرفتنا بالكوكب األحمر في 

السنوات القادمة.
يشــار إلى أن مشــروع 
اإلمارات الستكشاف املريخ 
«مســبار األمل» يعد األول 
من نوعــه عربيــا ومحط 
آمال مئــات املاليني من ٥٦ 
دولــة عربية وإســالمية، 
كمشروع طموح لتسجيل 
حضور علمي وبحثي عربي 
مشرف في مجال استكشاف 
كوكب املريخ وإثراء املجتمع 
العلمــي العاملــي وتوفيــر 
بيانات غير مســبوقة عن 
الكوكب األحمر بحجم ١٠٠٠ 
غيغابايت في متناول أكثر 
من ٢٠٠ مؤسسة أكادميية 
وبحثية في الوطن العربي 
البشرية  والعالم ملستقبل 
في قطاع استكشاف الفضاء.

ترّقب واهتمام عربي وعاملي.. ووسائل اإلعالم تسلّط الضوء على املهمة وأهميتها العلمية في دراسة مناخ الكوكب األحمر

(أ.ف.پ) عمال يصلحون األضرار التي حلقت بالكابيتول نتيجة اعتداء انصار ترامب عليه عشية محاكمته اليوم 

«مسبار األمل» اإلماراتي، الذي 
يعد أول مهمة مريخية تطلقها 
دولة في العالم العربي، وعند 
وصوله إلى املرحلة السادسة 
واألخيرة في رحلته املريخية 
وهي املرحلة العلمية، ستبدأ 
األجهــزة العلميــة الثالثــة 
املتطــورة علــى متنه جمع 
املعلومــات والبيانــات عن 
الغــالف اجلــوي للكوكــب 
وعلى مــدار ســنة مريخية 
كاملة تعادل ٦٨٧ يوما أرضيا، 
قابلة للتمديد سنة مريخية 
إضافية، لترصد كل ما يتعلق 
بكيفية تغيــر طقس املريخ 
على مدار اليوم، وبني فصول 
الســنة املريخية، باإلضافة 
إلى دراســة أســباب تالشي 
الطبقة العليا للغالف اجلوي 

للمريخ.
ان  الصحيفــة  وقالــت 
«مسبار األمل» يدخل اليوم 
إلــى مــدار االلتقــاط حــول 
املريخ، تتبعه مركبة الفضاء 
الصينية «تيانــون ـ ١» في 
اليوم التالي، بينما تباشــر 
«بيرســيفيرانس»  مهمــة 
الفضــاء  التابعــة لوكالــة 
األميركية (ناسا) عملها في 

١٨ اجلاري.
ويأتــي هــذا التزامن في 
وصــول املهمــات الفضائية 

أميركا تبدأ اليوم «احملاسبة الثانية» لترامب
عواصــم ـ وكاالت: تبدأ في الواليات املتحدة 
اليــوم احملاكمــة التاريخيــة الثانيــة للرئيس 
السابق دونالد ترامب، ويبدو أن الدميوقراطيني 
يستعجلون محاســبته على أعمال العنف التي 
مارســها أنصاره خالل اقتحامهم الدموي ملبنى 
الكونغرس قبل نحو شــهر، حيــث من املتوقع 
أن يتــم اختصار االجــراءات التي اســتغرقتها 
محاكمتــه األولى العام املاضــي بتهمة الضغط 
على اوكرانيا للتحقيق حول نشاط جنل منافسه 
السابق والرئيس احلالي جو بايدن. وبينما ميكن 
بسهولة تبرئة ترامب هذه املرة أيضا كون ادانته 
حتتاج تصويت ١٧ سيناتورا جمهوريا الى جانب 
جميع دميوقراطيي مجلس الشيوخ، فإن احملاكمة 
يتوقع لها أن تستغرق نحو نصف مدة احملاكمة 
السابقة.\ وقد أصبح ترامب األول والوحيد من 
بــني ٤٥ رئيســا عرفتهم الواليــات املتحدة منذ 
تأسيسها قبل ٢٤٠ عاما الذي تتم محاكمته أمام 

مجلس الشيوخ مرتني بهدف العزل.
ويعــد هذا التطور حدثا تاريخيا بامتياز، إذ 
لم يســبق أن حاول الكونغرس عزل ومحاكمة 
الرئيس للمرة الثانية خالل فترة حكمه، ويزيد 
من حكم اإلثارة أن حكم الرئيس ترامب قد انتهى 

بالفعل يوم ٢٠ من الشهر املاضي.

وبعــد عام وأربعة ايام مــن محاكمته األولى 
التي انقذه منها مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر 
عليــه اجلمهوريــون عندما كان رئيســا، يتخذ 
أعضاء ذات املجلس امنا بســيطرة دميوقراطية 
اليوم صفة القضاة بتهمة التحريض على اقتحام 
الكونغرس، ويتوقع ان تستغرق بضعة اسابيع. 
وبغض النظر عن نتائجها، ستكشــف احملاكمة 
مقدار السطوة التي مازال ترامب يتمتع بها في 
واشــنطن بعد ٣ أســابيع علــى مغادرته البيت 
االبيض، وســتكون اختبارا ملســاعي خلفه جو 

بايدن إلقامة رئاسة خاصة ومستقلة. 
ورفض ترامب احلضور امام املجلس للدفاع 
عن نفسه، ورغم التوقعات بأنها ستنتهي ببراءته، 
فإن احملاكمة غير املسبوقة حملاسبة رئيس سابق 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدستور، ستكون نهائية 

مالئمة لرئاسة مازالت تهدد االمة باالنقسام.
وفي محاولة أخرى للقطيعة مع إرث ترامب، 
أعلنت الواليات املتحدة أنها ستعود بصفة مراقب 
إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
الذي انسحبت منه إدارة ترامب مع سعيها إلصالح 

«الكيان املعيب».
وقال وزير اخلارجية أنتوني بلينكن «أعادت 
إدارة بايــدن التزام الواليات املتحدة بسياســة 

خارجية تركز على الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
واملساواة. يعد االستخدام الفعال لألدوات املتعددة 
األطــراف عنصرا مهما في تلك الرؤية، وفي هذا 
الصدد، أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة اخلارجية 
بإعادة االنخراط فورا وبقوة مع مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة».
وقال بلينكن «ندرك أن مجلس حقوق اإلنسان 
كيــان معيب يحتاج إلى إصــالح جدول أعماله 
وضوابــط عضويتــه واهتماماته، مبــا في ذلك 
تركيزه غير املالئم على إسرائيل. انسحابنا في 
يونيو ٢٠١٨ لم يشــجع علــى تغير ملموس بل 
أحــدث فراغا بقيادة أميــركا مما جعل دوال ذات 

جدول أعمال سلطوي تستغله لصاحلها».
والتزال باقي الدول دائمة العضوية مبجلس 
األمن الدولي، بريطانيا والصني وفرنسا وروسيا، 
أعضــاء مبجلس حقوق اإلنســان الذي تنتخب 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعضاءه.
ومنذ االنسحاب، حضر الوفد األميركي فقط 
مراجعات لفحص سجالت حقوق اإلنسان بجميع 
الــدول األعضاء في األمم املتحــدة، ولم يحضر 
الدورات العادية للمجلس التي تعقد ثالث مرات 
في العام. وتنطلق اجللسة السنوية الرئيسية 

للمجلس في ٢٢ فبراير.

إدارة بايدن تعلن العودة ملجلس حقوق اإلنسان «الكيان املعيب»


