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إيران تأمل أن ال يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة 
مباشرة مع السعودية

مصر تفرض تأشيرة مسبقة على دخول القطريين

 

واشنطن توافق على منح 15 ألف تأشيرة موسمية 
للعاملين األجانب

�أعلنييت وز�رة �لأميين �لد�خلي �لأمريكييية، منحه� 15 �ألف ت�أ�سييرة م��سمية م�ؤقتة 
للأج�نييب �لر�غبيين يف �لعمييل ب�ل�لييي�ت �ملتحييدة، يف �ملج�لت غيير �ملرتبطة 

بقط�ع �لزر�عة.
و��سرتطييت �ليي�ز�رة �أن يكيي�ن �لع�مل �ل��فد يف �إطيي�ر هذه �لن�عية ميين �لت�أ�سر�ت 
�مل�ؤقتيية �لتييي تعييرف �خت�س�ًر� ب��سم )�إت�ييش – 2 بي(، �لعمل لفييرت�ت م��سمية يف 
�سن�ع�ت مثل �مل�أك�لت �لبحرية، و�ل�سي�حة، وغره� من �لقط�ع�ت غر �ملرتبطة 

ب�لز�رعة، وتتطلب عم�ًل �إ�س�فين خلل فرتة �ل�سيف حتديًد�.
كميي� �أ�سيي�رت �إىل �أن �حل�سيي�ل علييى تلييك �لت�أ�سر�ت يفر�ييش على �ل�ييرك�ت �لتي 
تريييد �ل�ستفيي�دة منه�، تقدمي م� يثبت عييدم وج�د "�أي �رر ميين ��ستقد�م �لع�مل 
�مل��سمييي". وجيي�ء �لإف�س�ح عن هذه �لت�أ�سر�ت �لتييي تدخل يف خطة �لع�م �مل�يل 
2017 للإد�رة �لأمريكية، وفق �سحيفة "و��سنطن �إكز�ميرن" )خ��سة(، يف �أعق�ب 
�إعييلن وز�رة �خل�رجية �لأمريكية، �أن عدد �للجئن �لذين ��ستقبلتهم �لبلد خلل 

ع�م 2017، تخطى �سقف �خلم�سن �ألًف�، �لذي و�سعته �إد�رة ترمب.

قيي�ل وزييير �خل�رجية �لإير�ين، حممد جيي��د ظريف، �إنه ي�أمييل �أل ي�ؤدي �ل�ر�ع يف 
�ليميين �إىل م��جهة مب��رة بن �إييير�ن و�ل�سع�دية، و�أن �لبلدين ميكنهم� �لعمل مع� 

لت�س�ية �لأو�س�ع يف �س�ري� و�ليمن
ويف معر�ييش ج��به عن �س�ؤ�ل، يف جمل�ش �لعلق�ت �خل�رجية، وه� م�ؤ�س�سة بحثية 
يف ني�ييي�رك، �لثنيين 18 ي�لي�/متيي�ز، عميي� �إذ� ك�ن ي�سعيير ب�لقلييق ميين حييدوث 
م��جهيية مب��ييرة بن �لبلدين، ق�ل ظريييف: "نحن ب�لت�أكيد ن�أمييل �أل يحدث هذ�...
ل�سنيي� م�سطرين للقت�ل. ل ينبغي �أن نتق�تل. ل ينبغي �أن نح�ول �إق�س�ء بع�سن� من 
�مل�سهييد يف �ل�ييرق �لأو�سط". و�أ�س�ف ظريف �لذي يييزور ني�ي�رك حل�س�ر �جتم�ع 
�لأمم �ملتحدة ب�س�أن �لتنمية �مل�ستد�مة: "نحن ب�لت�أكيد ن�أمل �أنه �إذ� كن� ل نتفق مع 
بع�سنيي� بع�س� ب�س�أن �ل��سييع يف �ليمن �أو �ل��سع يف �س�رييي�.. �أن يك�ن ب��سعن� �أن 

نعمل مع� من �أجل �إنه�ء تلك �لأو�س�ع".

�علنييت وز�رة �خل�رجييية �مل�رييية، �إن م�ر �تخييذت قر�ر� بفر�ييش ت�أ�سرة م�سبقة 
على دخ�ل م��طني قطر �إىل �لبلد ب��ستثن�ء "�حل�لت ذ�ت �لطبيعة �لإن�س�نية" يف 

�أحدث �إجر�ء من �لق�هرة �سد قطر �لتي ق�طعته� هي وثلث دول خليجية.
وفر�سييت �ل�سع�دييية و�لإم�ر�ت وم�يير و�لبحرين يف �خل�م�ش ميين �ل�سهر �مل��سي 
عق�بيي�ت علييى قطر متهمة �إي�هيي� بتم�يل جم�عيي�ت متطرفة و�لتح�لييف مع �إير�ن. 

وتنفي قطر هذه �لته�م�ت.
وق�ل �أحمد �أب� زيد �ملتحدث ب��سم وز�رة �خل�رجية "لي�ش من �ملعق�ل �ل�ستمر�ر يف 
منييح مز�ي� و��ستثن�ء�ت لقطر يف ظل م��قفهيي� �حل�لية"، م�سيف� �أن على �مل��طنن 

�لقطرين من �لآن ف�س�عد� �لتقدم للح�س�ل على ت�أ�سرة لدخ�ل م�ر.
و�أ�س�ف "مت ��ستثن�ء �مل��طنن �لقطرين من �أبن�ء �لأم �مل�رية و�أزو�ج �مل�رين 
و�لطلبة �لقطرين �لد�ر�سن ب�لبلد مب�جب �سه�د�ت قيد در��سية معتمدة من جه�ت 

تعليمية ر�سمية م�رية من �رط �حل�س�ل على �لت�أ�سرة �مل�سبقة".

�أعلن وزير �لدولة ل�س�ؤون �لدف�ع �لقطري، خ�لد بن حممد �لعطية، 
�أن بييلده "قد تق��سي دول �حل�س�ر �أم�م حمكمة �لعدل �لدولية"، 
للح�سيي�ل علييى تع�ي�س�ت جيير�ء ميي� تكبدته من خ�س�ئيير منذ 5 

ي�ني�/حزير�ن �مل��سي.
جيي�ء ذلك يف مق�بلة مع قنيي�ة "تي �ر تي وورلد" �لرتكية، ن�رت 

تف��سيله� وك�لة �لأنب�ء �لقطرية �لر�سمية م�س�ء �أم�ش �لإثنن.
ي�أتييي ذلييك يف �ل�قت �لذي �عترب فيه �لإجيير�ء�ت، �لتي ��ستهدفت 
بلده خلل �لأزمة �خلليجية، "ترقى �أن تك�ن حم�ولة �نقلب".

و�أ�سيي�ف وزير �لدولة ل�سيي�ؤون �لدف�ع �لقطييري �أن بلده "ت��جه 
نف�ييش �ل��سييع، �لييذي و�جهتييه نيك�ر�غيي�� يف ثم�نينييي�ت �لقرن 
�مل��سييي، حن ��سطرت �إىل �للج�ء ملحكميية �لعدل �لدولية، ويف 

نه�ييية �ملطيي�ف جنحت يف �حل�سيي�ل على تع�ي�سيي�ت ك�ملة مل� 
حييدث". وتعر�سييت نيك�ر�غ�� ثم�نيني�ت �لقييرن �مل��سي لتدخل 
ع�سكري �أمريكي بدع�ى م�س�عدته� للث��ر يف �ل�سلف�دور، ورفعت 
نيك�ر�غيي�� �لنييز�ع �إىل حمكمة �لعدل �لدولية �لتييي ق�ست بتغرمي 
و��سنطيين نح� 12 ملي�ر دولر، ورف�سييت �أمريك� �لقر�ر و�متنعت 

عن تنفيذه، و�سحبت �عرت�فه� �مللزم ب�ملحكمة.
ويف وقييت �س�بق �أعلن وزير �لقت�سيي�د و�لتج�رة �ل�سيخ �أحمد بن 
ج��سييم بن حممد �آل ث�ين، عزم بلده مق��س�ة دول �حل�س�ر �أم�م 
�ملح�كييم �لدولييية وطلييب تع�ي�س�ت عيين �خل�س�ئر �لتييي خلفته� 

�إجر�ء�ت تلك �لدول.
وعن كيفية �ندلع �لأزمة �حل�لية، �أو�سح �أن �لأزمة �حل�لية تع�د 
�إىل عيي�م 1996، يف �إ�س�رة �إىل حم�ولة �نقلب ب�أمر قطر �آنذ�ك 
حمد بن خليفة �آل ث�ين. و�أ�س�ر �إىل "�أن �لأزمة �لر�هنة تعترب �أكرث 

�س�ء�ً و�أكرث �سدة وترقي �إىل �أن تك�ن حم�ولة �نقلب".
ولفييت �إىل �أن دولة قطر و�جهت �أميي�ر�ً م�س�بهة يف ع�مي 2013 
و 2014 )�تفيي�ق �لري��ش(،"�جلميع يعلم م� حدث حينه�، ولكن 
�ل�سيييء �ل�حيييد �لييذي ل يعرف�نييه، �أن كل تلييك �لته�ميي�ت �سييد 
قطيير و�سد �أميير �لبلد ب�أنه ينتهج �سي��سيية تتع�ر�ش مع جمل�ش 

�لتع�ون �خلليجي، هي �ته�م�ت ز�ئفة ولي�ست �سحيحة".
و�أكييد �لعطييية �أن "علقيي�ت دوليية قطيير مييع �ل�لييي�ت �ملتحييدة 
��سرت�تيجييية وت�ريخييية". وقيي�ل �إنه "ف�جئ مب� ق�مييت به دولة 
�لميي�ر�ت �لعربييية �ملتحييدة ميين حم�ولت لنقييل ق�عييدة �لعديد 
�لأمريكييية ميين قطيير"، يف �إ�سيي�رة �إىل ت�ريب�ت من�س�بيية ل�سفر 

�أب�ظبي ب���سنطن ي��سف �لعتيبة يف هذ� �ل�سدد.
وحيي�ل مطلب دول �حل�س�ر ب�إغلق �لق�عدة �لرتكية يف قطر، �أكد 

وزير �لدولة ل�س�ؤون �لدف�ع �لقطري رف�ش بلده لهذ� �ملطلب.

وقيي�ل يف هذ� �ل�سييدد: "لي�ش ب�إمك�نهييم �أن يطلب�� منيي� �أن نغلق 
�لق�عدة، ك�ن �جلميع على علم به� منذ وقت ط�يل، وهي قر�ر�ت 

وعلق�ت تتم بن بلدين ذوي �سي�دة".
و�أعييرب عيين �عتق�ده ب�أن ك�ن �أمر �لبلد متيييم بن حمد �آل ث�ين 
"ق�ئييد�ً �س�بييً� )37 �سنيية( وطم�حً� يثر �لغييرة و�حل�س��سية يف 
بع�ييش �لأحي�ن". وب�س�أن ميي� يرتدد عن �سب�ق ت�سلييح �إقليمي يف 
�ملنطقيية، نفى �لعطية �أن تك�ن بييلده "طرفً� يف �أي �سب�ق ت�سلح 
يف �ملنطقيية". و�أو�سييح �أن �لعقيي�د �لدف�عية �لتييي �أبرمته� دولة 
قطر مت �لتخطيط له� و�لعمل عليه� �س�بقً�. و�أردف �لعطية : "على 
�سبيييل �ملث�ل، عقييد ت�ريد �لط�ئيير�ت )�إف 15(، �لييذي وقعته �أن� 
م�ؤخيير�ً، ) �ل�سهر �مل��سي( يف �ل�لي�ت �ملتحدة يع�د �إىل ع�من 
م��سييين، وبحل�ل �ل�قت �لييذي �سدرت فيه م��فقيية �لك�نغر�ش 

�أمتمن� �لتف�ق".

ُقتييل 6 ع�سكرين من �لقيي��ت �ليمنية، بينهييم �س�بط�ن 
كبيير�ن، و�أُ�سيييب 10 �آخييرون، بينم� قتييل 13 م�سلحً�، 
و�أ�يير 10 �آخرون من �حل�ثييين، وحلف�ئهم يف مع�رك، 

غربي تعز، جن�ب غربي �لبلد، ح�سب م�سدر ع�سكري.
وق�ل عبد�هلل �ل�سعبي، وه� متحدث ع�سكري ب��سم �لق��ت 
�ليمنييية يف �ملنطقة، يف ت�ريح �سح�يف، �إن "�ملع�رك 
�أ�سفييرت عن مقتل 4 جن�د من �لقيي��ت �حلك�مية، وق�ئد 
�رييية قيي��ت �مل�س�ة �لعقيييد عبد�حلميد �حلييرق، و�لق�ئد 
�مليد�ين غ�در �أحمد )مل يذكر رتبته(، دون ت��سيح ه�ية 

�جلنيي�د �لأربعيية. و�أ�س�ر �إىل �أن �لقيي��ت �حلك�مية �أ�رت 
10 ميين �مل�سلحيين �حل�ثين، �لذييين لذو� ب�لفر�ر من 
م��قعهم، ب�جتيي�ه �ل�رق نح� مدينة تعز، بعد �أن قطعت 
�لقيي��ت �حلك�مييية خطيي�ط �لإمييد�د �لق�دمة ميين مدينة 

�حلديدة.
وحققت �لق��ت �ليمنية بدعم من ق��ت �لتح�لف �لعربي، 
تقدمً� ه�مً� يف م��قع �حل�ثين ب�ل�س�حل �لغربي لليمن، 
و�سيطرت على عدد من �مل��قع �ل�سرت�تيجية غربي تعز، 

قرب حم�فظة �حلديدة. 
وبعييد ت�قفهيي� لأ�س�بيييع، جتييددت �ملعيي�رك يف �ل�س�حل 
�لغربييي �لييي�م، ب�لتز�ميين مييع مط�لبيية �لأمم �ملتحييدة 

ب�ييرورة �لت�قف عيين معركة حترير مينيي�ء "�حلديدة"، 
بنيي�ًء علييى خطة �أممييية تن�ش علييى �ن�سحيي�ب �حل�ثين 
منه�، وت�سليم مين�ء "�حلديدة" لطرف ث�لث، حتى ي�قف 

�لتح�لف عملي�ته. 
ورف�ييش �حل�ثييي�ن �لتع�طييي مييع �خلطة �لأممييية، فيم� 
�أعلنت �حلك�مة �ل�رعية و�لتح�لف �لعربي قب�لهم به�. 
ومطلع �لع�م �جل�ري، �أ�سفييرت عملية ع�سكرية للحك�مة 
�ل�رعييية حملييت ��سييم "�لرمح �لذهبييي"، عيين ��ستع�دة 
مديريتي "ب�ب �ملنييدب" و"�ملخ�"، �لت�بعتن ملح�فظة 
تعز، غربي �ليمن، فيم� يز�ل �حل�ثي�ن ي�سيطرون ب�أجز�ء 

من مديريتي "م�زع" و"ذوب�ب".

ت�عد �لرئي�ييش �لأمريكي دون�لد تر�مب، �لثنن 17 
ي�لي�/متيي�ز، نظييره �لفنزويلي نيك�ل�ييش م�دورو 
بي"�إجيير�ء�ت �قت�س�دية ق�ية و�ريعة"، و��سف� �إي�ه 

ب�أنه "زعيم �سيئ يحلم ب�أن ي�سبح ديكت�ت�ر�" 
وق�ل تر�مب، يف بي�ن، غد�ة �ل�ستفت�ء �لرمزي �لذي 
نظمتييه �ملع�ر�سة يف فنزويل ولقييى �إقب�ل �سعبي� 
و��سعيي�: "ب�لأم�ييش، عييربرّ �ل�سعييب �لفنزويلييي جمدد� 
عن ت�أييييده للدميقر�طييية و�حلرية وحكييم �لق�ن�ن. 
وعلى �لرغم من ذلك، ف�إن �أعم�له �لق�ية و�ل�سج�عة 
ل تييز�ل متج�هليية ميين قبل زعيييم �سيئ يحلييم ب�أن 
ي�سبح ديكت�ت�ر�". و�أ�سيي�ف �أن "�ل�لي�ت �ملتحدة 
ليين تقف مكت�فة �لأيييدي بينم� فنزويييل تنه�ر. �إذ� 
فر�ش نظيي�م ميي�دورو جمعيتييه �لت�أ�سي�سية يف 30 
ي�لييي�، فيي�إن �ل�لييي�ت �ملتحييدة �ستتخييذ �إجيير�ء�ت 
�قت�س�دييية ق�ية و�ريعة". وجييدد تر�مب يف بي�نه 
�لدعيي�ة �إىل "�إجيير�ء �نتخ�بيي�ت حييرة ونزيهيية" يف 
فنزويييل، م�ؤكييد� �أن "�ل�لييي�ت �ملتحييدة تقييف �إىل 
ج�نب �ل�سعب �لفنزويلي يف �سعيه جلعل بلده جمدد� 
دوليية دمي�قر�طييية ب�لك�مييل ومزدهييرة". وي�أتييي 
بييي�ن تر�مييب، بعييد دعيي�ة �ملع�ر�سيية يف فنزويل 
�إىل �إ�يير�ب عيي�م، �خلمي�ش، ملييدة 24 �س�عة، وذلك 
غييد�ة �لإقب�ل �ل�سعبي �لكبر على �ل�ستفت�ء �لرمزي 
�لذي نظمته �سد م�روع �لرئي�ش نيك�ل�ش م�دورو 

لتعديل �لد�ست�ر وت�أ�سي�ش جمعية ت�أ�سي�سية.

قطر تعتزم مقاضاة "دول الحصار" أمام محكمة العدل الدولية

ترامب يتوعد مادورو مقتل 6 عسكريين يمنيين و13 حوثيًا بمعارك غربي تعز
"السيئ الذي يحلم بأن 

يصبح ديكتاتورا"!
صنعاء - وكاالت

واشنطن _ وكاالت

الدوحة - وكاالت

إسرائيل تستجيب لوساطة الملك السعودي.. األقصى يفتح أبوابه!!
ذكييرت و�س�ئييل �إعييلم �أن �مللييك �سلميي�ن بن عبد 
�لعزيييز تدخل �سخ�سي� حلل �أزمة �مل�سجد �لأق�سى 
بعييد �إغلقه ميين قبل �إ�ر�ئيل عقييب �لعملية �لتي 

نفذت قربه.
 ونقل م�قع "�إيلف" �لإخب�ري عن م�سدر و�سفه 
ب�لكبيير �إن �لتفيي�ق علييى �إعيي�دة فتييح �مل�سجييد 
�لأق�سييى �أم�م �مل�سلن و�ل�سي�ح ج�ء عقب تدخل 
�لع�هييل �ل�سعيي�دي عرب طرف ث�لث هيي� �ل�لي�ت 

�ملتحدة، ولي�ش كم� ج�ء يف و�س�ئل �لإعلم.
وذكر �مل�سدر �أي�س� �أن رئي�ش �ل�زر�ء �لإ�ر�ئيلي 
بني�ميين نتني�ه� تعهد لل�سع�دييية عرب �ل�لي�ت 

�ملتحدة بعدم �مل�ش ب�ل��سع �لر�هن للأق�سى.
وب�س�أن �أجهييزة �لك�سف عن �ملع�دن، لفت �مل�سدر 
�لكبيير �لذي ��ستند �إليه �مل�قييع �إىل �أن هذ� "�لأمر 
�أ�سبييح �عتي�دييي� يف �لأم�كيين �ملقد�سيية ب�سبييب 
�لإرهيي�ب �لييذي ي�ييرب بييدون متييييز ويف �أكرث 

�لأم�كن قد�سية للدي�ن�ت �ملختلفة".
و�أف�د م�قع "�إيلف" ب�أن نتني�ه� دع� �مل�س�ؤولن 
�ل�سع�دييين �إىل زي�رة �مل�سجد �لق�سى ، للإطلع 
على �لأو�س�ع  علييى �لأر�ش، لكنه مل يتلق �أي رد 

على �لدع�ة.
و�أ�سيي�ر �مل�سييدر �أي�سيي� �لييذي مل يحييدد �مل�قييع 
�لإخبيي�ري �ملقرب ميين �ل�سع�دية ه�يتييه، �إىل �أن 
"�لأردن ك�ن ب�س�رة �لت�س�لت"، لكن نتني�ه� 
�أبييدى ��ستييي�ءه �أم�م �مللييك �لأردين "ميين و�سف 
�لأق�سييى  �لعملييية يف  �لأردين  �لربمليي�ن  رئي�ييش 

ب�لبط�لية و�عترب �لت�ريح غر م�س�ؤول".
يير م�قييع "�إيييلف" �أن م� جييرى ل يعد �ملرة  وذكرّ
لإنقيي�ذ  �ململكيية  فيهيي�  تتدخييل  "�لتييي  �لأوىل 
�لفل�سطينييين و�لق�سييية �لفل�سطينييية، ففي �لع�م 
1982 تدخييل �ملغفيي�ر لييه �مللييك فهييد �بن عبد 
�لعزيييز لييدى رون�لد ريغيين �سخ�سييي� و�أنقذ بذلك 
م� تبقى من �ملق�وميية �لفل�سطينية يف لبن�ن ومت 
عبيي�ر �لر�حل ي��ر عرف�ت ب�سلم من بروت �إىل 

ت�ن�ش"

القدس _ وكاالت

كان هناك �شتة �أ�شخا�ص 
يف �لغرفة عندما �جتمع 
رئي�ص �لواليات �ملتحدة 

مع �لرئي�ص �لرو�شي 
يف هامبورغ موؤخرً�: 

رئي�شان، ووزير� خارجية، 
ومرتجمان -من دون 

م�شاعدين وال م�شت�شارين 
وال خرب�ء.

ومل يكيين هنيي�ك �أي �سيييء معييد ُم�سبقييً�: ك�ن م�ست�س�ر 
�لأميين �لق�مييي �لأمركييي، هييي. �آر. مكم��سييرت، قد ق�ل 
قبييل �لجتم�ع: “لي�ست هنيي�ك �أجندة حمددة -�سيك�ن 

�مل��س�ع �أي �سيء يريد �لرئي�ش �لتحدث عنه”.
غرفيية �سبييه ف�رغيية تقريبييً�. ليي�ح فيي�رغ. و�لعلقيي�ت 
�لرو�سية-�لأمركييية، �لتييي ك�نييت د�ئمييً� غيير �س�ية، 
بييل  �س�ري�لييية.  وحتييى  بييل  غريبيية،  �لآن  �أ�سبحييت 
�إنهيي� �أ�سبحييت غر ق�بليية للتنبيي�ؤ به� ب�لطريقيية �لتي 
عيي�دة ميي� ميكيين �لتنبيي�ؤ وفقهيي� بطريقيية �أو ب�أخييرى 
مبعظييم �لعلقيي�ت �لدبل�م��سية، لأنهيي� لي�ست مدف�عة 
مب�س�لييح جي��سي��سييية �أو �قت�س�دييية لأي ميين �لرو�ش 
�أو �لأمركييين. �إنهيي� علقيية مدف�عيية بييدًل ميين ذلييك 

ب�مل�س�لح �ل�سخ�سية للعَبن رئي�سين.
ك�نييت �لتف�قييي�ت �لفعلييية �لتييي مت �لت��سييل �إليهيي� 
خميبة: قن�ة مفت�حة للت�س�لت ح�ل �أوكر�ني�، مهم� 
يعنيه ذلييك؛ ووقف لإطلق �لن�ر يف جييزء من �س�رية، 
و�لييذي ميكن �أن يكيي�ن م�سدر �أمل علييى �لرغم من �أنه 
ُجييرب من قبل؛ وبع�ش �ل�سفيير�ء �جلدد. و�لأهم من ذلك 
كله، كم� �أق�ل، ك�نت �حل�س�ش �ل�سخ�سية -وقد ح�سل 
�لرئي�ييش �لرو�سي فلدمير ب�تن علييى معظم م� �أر�ده 
ميين �لجتميي�ع يف �لثيي��ين �لأوىل منييه. ومتغلبييً� على 
�لرئي�ش تر�مب يف لعبته �خل��سة �ل�سخيفة، �نتظر حتى 
ميييد �لرئي�ش �لأمركي يييده �أوًل. وطقطقييت �لك�مر�ت 
و�أبرقييت، وح�سلييت �مل��قع �لإلكرتونييية �لرو�سية على 
�ل�سيي�رة ون�رتهيي� علييى �سفح�ته� �لرئي�سيية -�س�رة 

تر�مب وه� ميد يده لب�تن �ملتغطر�ش.
وتلييك ك�نت �لفكييرة. فب�لن�سبة للزعيييم �لرو�سي، ك�نت 

ن�سبيية 99 يف �مل�ئيية ميين قيميية هييذ� �لجتميي�ع هييي 
��ستخد�مييه يف �لدع�ييية �ملحلييية. ففييي قنيي�ة �لأخب�ر 
�لرو�سييية �لأوىل، تعجب م�سيف برن�مج ينتظر �ختت�م 
�لجتميي�ع من ط�له )�أكرث ميين �س�عتن(، وو�سف ذلك 
ب�أنييه �إ�سيي�رة �إىل �أن تر�مب �عترب ب�تن �أكرث �أهمية من 
�أي زعيييم �آخر هنيي�ك. وقد ��ستمرت تغريييد�ت �ل�سخرية 

يف و�سيلة �لت���سييل �لجتم�عي “ت�يرت” يف �ل�مي�ش 
علييى �ل�س��سيية: “تر�مييب يجل�ش �إىل ج�نييب ب�تن مثل 
تلميييذ �ملدر�سة”. وكزعيم غيير دميقر�طي يجل�ش ف�ق 
�قت�سيي�د متزعييزع، يحتيي�ج ب�تن �إىل تقييدمي ن�ع من 
�ملييربر ل�سم�ن �لدعم. وك�ن هذ� م� يريد: �إنه يف مركز 
�مل�رح �لع�ملي. وهيي� يحل �مل�س�كل. ويعر�ش ب�سخ�ء 

�حلليي�ل للم�سيي�كل -يف �أوكر�نييي�، ويف �س�رييية، ويف 
“�لأمن �ل�سيرب�ين”- �مل�س�كل �لتي �سنعه� ه� نف�سه.

ولكيين، لييدى �لنظيير �إليه ميين ز�وييية تر�مب، فقييد ك�ن 
�لجتميي�ع ن�جحييً� �أي�سييً�. ففييي �سيي�ء حتقيييق مكتب 
�أن  عليييه  ترتييب  �ملت���سييل،  �لفييدر�يل  �لتحقيقيي�ت 
يثيير �ل�سيي�ؤ�ل �ل�سعييب �ملتعلييق ب�لتدخييل �لرو�سي يف 

�لنتخ�بيي�ت �لأمركييية، حتى على �لرغييم من �أنه ك�ن 
مرتدد�ً يف �لإقر�ر حتى وقت ق�سر قبل �لجتم�ع ب�أنه 
ك�ن هنيي�ك �سيء ميين هذ� �لقبيل . لكنييه ��ستط�ع �إد�رة 
�لأميير. و�أعلن وزييير �خل�رجية، ريك�ييش تيلر�س�ن، على 
نحيي� ملفت بعييد ذلك �أن تر�مب قييد “�سغط” �مل��س�ع 
-ثم وزعه: لقييد �أر�د �لرجلن �مل�سي قدمً� �إىل �لأم�م، 
ومل يك�نيي� “يعيييد�ن حم�كمة” �مل��سييي. و�أعلن وزير 
�خل�رجييية �لرو�سي، �سرغييي لفييروف، �أن تر�مب قبل 
نفييي ب�تيين للتدخييل كحقيقة. وعلييى �لأقييل، ي�ستطيع 
�لرئي�ش �لأمركي �لآن �أن يق�ل لنف�سه �إنه لي�ش بح�جة 

لإث�رة ذلك �مل��س�ع �ل�سعب مرة �أخرى.
ميين تعليقيي�ت تر�مييب �لتييي تعيي�د ور�ء �إىل �أكييرث ميين 
عقييد، يبييدو �أن تر�مب �حتيي�ج �أي�سً� �إىل �سيييء �آخر من 
ب�تيين: �لقب�ل. و�أن� ل�سييت مت�أكدة مل�ذ� هييذ� �سحيح، 
�أو ميين �أي جييزء ميين ملييف تر�مييب �لنف�سييي هيي� �لذي 
يف�ييره. لكنه لط�مل� �أبدى �إعج�به ب�لدكت�ت�ر �لرو�سي 
و�متدحييه مر�ر�ً وتكيير�ر�ً ومل ينتقده �أبييد�ً. وق�ل له يف 
�أول لقيي�ء لهميي�: “�إنييه ل�ييرف يل �أن �ألتقي بييك”. رمب� 
يكيي�ن �لأ�سل�ب �لأوليغ�ر�سي �لييذي ميثله ب�تن، �لذي 
��ستخييدم �مليي�ل للح�س�ل علييى �ل�سلطيية �ل�سي��سية، ثم 
��ستخييدم هذه �ل�سلطة جلمييع �مل�ل، و�إمن� لي�ش �أكرث من 
تر�مييب؛ ورمب� تك�ن �لطريقيية �لتي ��ستخدم به� ب�تن 
�أي�سييً� من�سبه لتمكيين �أ�سدق�ئه وع�ئلتييه، وه� �سيء 
يفعله تر�مييب �أي�سً�. ومن ملحظيي�ت تيلر�س�ن، يبدو 
�أن تر�مب ح�سل على م� ك�ن يتطلع �إىل �حل�س�ل عليه. 
فقييد ق�ل �ل�زييير �لأمركي �إنه� ك�نت هنيي�ك “كيمي�ء 
�إيج�بييية” بن �لرجليين، و�أ�س�ف: “مل يييِرد �أي منهم� 
�لت�قييف.” وعنييد نقطة ميي�، مت �إر�س�ل ميلنييي� تر�مب 

لت�قف مهرج�ن �حلب هذ�.

موسكو -  وكاالت
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