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ــاالت: أعــلــن  ــوكــ انـــقـــرة – الــ
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
اردوجــــــــــان واألمــــــــم الــمــتــحــدة 
أمــــــــــس تـــــمـــــديـــــد االتــــفــــاقــــيــــة 
الدولية بشأن تصدير الحبوب 
يوليو  في  المبرمة  األوكــرانــيــة 
الــغــذاء  ــة  أزمــ لتخفيف   2022
الــعــالــمــيــة الــنــاجــمــة عـــن غــزو 

روسيا ألوكرانيا. 
رّحـــبـــت كــيــيــف عــلــى الــفــور 
ــد قــــائــــلــــة إنــــــــه تــم  ــديــ ــمــ ــتــ ــالــ بــ
التفاوض على مدة 120 يوما. 
لــكــن الــرئــيــس الــتــركــي واألمـــم 
فترة  عــن  يعلنا  لــم  الــمــتــحــدة 
روسيا  قــالــت  فــي حين  زمــنــيــة، 
ــى تـــمـــديـــد  ــلــ ــا وافــــــقــــــت عــ ــ ــهـ ــ إنـ

االتفاقية 60 يوما فقط.  
ــان في خطاب  وقــال اردوجـ
ــادثــــات مــع  مــتــلــفــز »بـــعـــد مــــحــ
ــا تـــمـــديـــد  ــنـ ــمـ ــيــــن، ضـ ــ ــَب ــانــ ــجــ الــ
االتفاقية التي كان ُيفترض أن 

تنتهي في 19 مارس«. 
وسبق أن أعربت أنقرة عن 
التمديد  يــكــون  أن  فــي  رغبتها 
أصــرت  فيما  يــومــا،   120 لــمــدة 
روسيا على رغبتها في أن تكون 

الفترة 60 يوًما فقط. 
ستيفان  قــــال  جــهــتــه،  مـــن 
دوجـــــاريـــــك الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 

المتحدة  لألمم  العام  األمين 
ــم تــمــديــد مـــبـــادرة  فـــي بـــيـــان »تــ
المبرمة  األســود  البحر  حبوب 
فـــي اســطــنــبــول فـــي 22 يــولــيــو 
امــتــنــانــنــا  عـــن  نــعــرب   ...2022
ــة لــلــدعــم  ــيـ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـ

الدبلوماسي والعمالني«. 
ورّحب وزير البنى التحتية 
األوكرانية أولكسندر كوبراكوف 
بـــــــاإلعـــــــالن، مــــشــــيــــًرا إلـــــــى أن 
االتفاق ُمّدد لفترة 120 يوًما. 

»ُمـــّددت  تويتر  على  وكــتــب 
مـــبـــادرة حــبــوب الــبــحــر األســـود 
نــشــكــر   يـــــــوًمـــــــا.   120 لــــفــــتــــرة 
أنــطــونــيــو جــوتــيــريــش واألمــــم 
المتحدة والرئيس رجب طيب 
اردوجان ووزير )الدفاع التركي( 
خــلــوصــي آكــــار بـــاإلضـــافـــة إلــى 
جــمــيــع شـــركـــائـــنـــا، اللــتــزامــهــم 

باالتفاق«. 
وأضـــــاف فـــي مــنــشــور على 
ــبـــوك »يـــكـــمـــن الـــتـــحـــدي  ــيـــسـ فـ
عمليات  تسريع  فــي  الرئيسي 
تــفــتــيــش الـــســـفـــن فــــي تــركــيــا. 
ســـــيـــــســـــمـــــح ذلـــــــــــــك لــــلــــعــــالــــم 
بــالــحــصــول عــلــى الــمــزيــد من 
المنتجات الزراعية األوكرانية. 
كــمــا نـــواصـــل الــعــمــل إلضــافــة 
ميكواليف  منطقة  فــي  مــوانــئ 

الــحــبــوب وتوسيع  مــبــادرة  إلـــى 
نطاق البضائع«.  

لــــكــــن الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
تصريحات  في  قالت  زاخــاروفــا 
انترفاكس  أنباء  وكالة  نقلتها 
أمس، »نرى تقارير من أطراف 
فــي +اتــفــاقــيــة الــحــبــوب+ تفيد 
ــاق لـــمـــدة 120  ــفــ بــتــمــديــد االتــ
يوما. قلنا مرارا... إن الجانب 
أطــراف  أخطر جميع  الــروســي 
االتــفــاقــيــة بــأنــه يــمــددهــا لمدة 

60 يوما«. 
وشـــــدد اردوجــــــــان عــلــى أن 
»هذه االتفاقية لها أهمية بالغة 
ــدادات الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة«،  ــ إلمــ
مضيفا »أشكر روسيا وأوكرانيا 
الــلــتــيــن لـــم تـــدخـــرا جــهــدا من 
أشكر  كما  تمديد جديد،  أجــل 
األمين العام لألمم المتحدة«. 
وقــعــت   ،2022 يـــولـــيـــو  فــــي 
تركيا  برعاية  وروســيــا  أوكرانيا 
واألمم المتحدة مبادرة حبوب 
الــبــحــر األســــــود الـــتـــي خــّفــفــت 
الناتجة  العالمية  الغذاء  أزمة 
عـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا من 
ــاح بــتــصــديــر مــا  ــمـ ــسـ خـــــالل الـ
يــقــرب مــن 25 مليون طــن من 

الذرة والقمح وحبوب أخرى. 

تمدي�د  تعلن�ان  المتح�دة  والأم�م  تركي�ا 

ات�ف�اق�ي��ة ت���صدير الحب�وب الأوكرانية 

يتوقع  )أ ف ب(:   - باريس 
أن تتجّدد االحتجاجات خالل 
ــة نــــهــــايــــة األســــــبــــــوع فــي  ــلـ عـــطـ
فــرنــســا بــعــد تــمــريــر الــســلــطــة 
نظام  إصالح  قانون  التنفيذية 
في  تصويت  دون  مــن  التقاعد 
الجمعية الوطنية، ما أدى إلى 
تـــفـــاقـــم الـــغـــضـــب االجــتــمــاعــي 
اقتراحين  نـــواب  تــقــديــم  وإلـــى 
لــحــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة 
الـــغـــارقـــة فــــي أزمــــــة ســيــاســيــة. 
يــوم الجمعة  أتــى االقــتــراحــان 
الرئيس  ــرار  قـ عــلــى  رّد  بمثابة 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
المادة  إلى  االستناد  الخميس 
49.3 من الدستور التي تسمح 
التصويت  دون  بتبّني نّص من 
الوطنية،  الجمعية  فــي  عليه 
ما لم يؤدِّ اقتراٌح بحجب الثقة 

إلى اإلطاحة بالحكومة. 
العمالية  الــنــقــابــات  ودعـــت 
إلــــى تـــظـــاهـــرات يــومــي الــســبــت 
ــى يـــوم تــاســع من  واألحـــــد، وإلــ
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ اإلضـــــــــرابـــــــــات والـ
الخميس 23 مارس، احتجاجًا 
عـــلـــى اإلصـــــــــالح الـــــــذي يــنــص 
رفع  على  فيه  الرئيسي  البند 
ســـن الــتــقــاعــد الــقــانــونــيــة من 
ويــبــرز شبه  عــامــا.  إلـــى 64   62
إجـــمـــاع عــلــى اعـــتـــبـــار الــلــجــوء 
الدستور  من   49.3 المادة  إلى 
ــى مـــاكـــرون  نــكــســة بــالــنــســبــة إلــ
السياسي  رصــيــده  ــن  َرَهــ الـــذي 
في سبيل هذا اإلصالح جاعاًل 
ــتــــه  ــنــــه أبــــــــرز مــــشــــاريــــع واليــ مــ
الرئاسية الثانية. ورغم خشية 
عـــنـــف، تجمع  أعـــمـــال  حـــــدوث 
مـــســـاء  الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  آالف 
الكونكورد  ساحة  فــي  الجمعة 
في باريس، مثل اليوم السابق، 
ــاج أمـــــــام الــجــمــعــيــة  ــجـ ــتـ لـــالحـ
ــه  ــزيــ ــيــ ــر اإللــ ــ ــــصـ ــة وقـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
متظاهرون  وأشــعــل  الــرئــاســي. 
الــنــار وشــهــدت األجـــــواء تــوتــرًا 
ــلـــت الـــشـــرطـــة مــع  ــيـــن تـــدخـ حـ
لمراسلي  وفــًقــا  الــلــيــل،  حــلــول 

وكالة فرانس برس. 
المتظاهرين  مــئــات  ورمـــى 

ــات عــلــى  ــعــ ــرقــ ــفــ زجــــــاجــــــات ومــ
ــن  ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــر الــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ
الــمــســيــل  الـــغـــاز  بـــإطـــالق  ردوا 
ــــالء  لــــلــــدمــــوع، مـــحـــاولـــيـــن إخـ
الـــمـــكـــان، مـــع هـــطـــول الــمــطــر. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة اعــتــقــال 61 
وقـــال جـــان للحشود  شــخــًصــا. 
وســـط الــتــصــفــيــق، وهـــو طالب 
الكامل:  اســمــه  عــن  يكشف  لــم 
»نــفــذنــا أيـــامـــًا مــن اإلضـــرابـــات 
نحتاج  حــالــيــًا  لكننا  الــجــيــدة، 
إلى تحّرك هجومي«. وأضاف: 
»بالنسبة إلينا، التكتل النقابي 
مات! إنها بداية أمور أخرى!«. 
ــرق وســط  فـــي لــيــون فـــي شـ
ــــالد، اقـــتـــحـــم مـــتـــظـــاهـــرون  ــبـ ــ الـ
ــوا إضـــرام  ــاولــ مــقــر بــلــديــة و»حــ
الــشــرطــة  تمكنت  لــكــن  ــار«،  ــنـ الـ

من إخماد الحريق على الفور، 
بحسب  شــخــًصــا،   36 وأوقـــفـــت 
تجمعات  وُنــظــمــت  ذكـــــرت.  مـــا 
فــي مــدن عــديــدة، مــن ليل في 
الغرب،  إلى بوردو في  الشمال، 
الشرق  في  بستراسبورغ  مــرورًا 
الوضع، بحسب  »تدهور«  حيث 
ما أكدت الشرطة. وقال فيليب 
مــيــالن لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ثانوية  مدرسة  في  أستاذ  وهــو 
فــي ريـــن )غــــرب( حــيــث تظاهر 
ــثــــر مــــن ألــــفــــي شــــخــــص، إن  أكــ
استخدام المادة 49.3 »بمثابة 
منذ  إلينا  يستمعوا  لم  إهانة. 
أسابيع، ما أثار غضبًا كبيرًا«. 

وستنظر الجمعية الوطنية 
الـــفـــرنـــســـيـــة االثـــنـــيـــن ابــــتــــداًء 
بالتوقيت   16:00 الــســاعــة  مــن 

بــتــوقــيــت   15:00( الـــمـــحـــلـــي 
بــاقــتــراحــي حجب  جــريــنــتــش( 
الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، بحسب 
مـــا قـــالـــت مـــصـــادر بــرلــمــانــيــة. 
ــد االقـــتـــراحـــيـــن يــوم  وقــــــّدم أحــ
الجمعة نواب مجموعة »ليوت« 
المستقلة و»تشارك فيه أحزاب 
عدة«. وشارك نواب من ائتالف 
التوقيع  في  اليساري  »نــوبــس« 
على هــذا االقــتــراح الــذي يندد 
المقبول  غــيــر  اإلنـــكـــار  بــــــ»ذروة 
لــلــديــمــقــراطــيــة«. كــذلــك قـــّدم 
ــتـــجـــمـــع  نـــــــــواب مـــــن حـــــــزب »الـ
المتطرف  اليميني  الــوطــنــي« 
بــزعــامــة مــاريــن لــوبــن بــدورهــم 
ــر لــحــجــب الــثــقــة،  اقــتــراًحــا آخـ
مــــؤكــــديــــن أنــــهــــم ســـيـــصـــوتـــون 
اقــتــراحــات حجب  كــل  »لصالح 

الثقة المقدمة«. 
وكــرر األمــيــن الــعــام لنقابة 
لـــــــــوران  تـــــــــي(  دي  إف  )ســـــــــي 
من  تحذيره  الجمعة  بيرجيه 
تفاقم الغضب في البالد، ودعا 
»سحب  إلى  الفرنسي  الرئيس 
اإلصالح«. وإلسقاط الحكومة 
األكــــثــــريــــة  تـــــصـــــّوت  أن  يــــجــــب 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الــــمــــطــــلــــقــــة فـــــــي الـ
لحجب  اقــتــراح  على  الوطنية 
الثقة، أي 287 صوًتا. ويتطلب 
حـــــوالـــــي  يـــــــصـــــــّوت  أن  ذلــــــــــك 
نائًبا يمينًيا من حزب  ثالثين 
الــجــمــهــوريــيــن )مـــن أصـــل 61( 
ــلـــى االقــــــتــــــراح. ويـــتـــوقـــع أن  عـ
يجمع اقــتــراح »لــيــوت« أصــوات 
ــة بـــخـــالف  ــفـ ــلـ ــتـ أطــــــــــــراف مـــخـ

اقتراح »التجمع الوطني«.  

موسكو – الوكاالت: زار الرئيس 
الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن أمـــس 
الــقــرم فــي الـــذكـــرى الــتــاســعــة لضم 

شبه الجزيرة األوكرانية. 
إلـــى  لـــبـــوتـــيـــن  زيـــــــارة  أول  وهـــــي 
العسكرية  العملية  بدء  منذ  القرم 
الروسية في اوكرانيا في 24 فبراير 

 .2022
ووصل بوتين إلى سيفاستوبول، 
ــول  ــ ــطـ ــ ــــي ألسـ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــبــحــر األســــــود الــــروســــي فـــي شبه 
الــقــرم، حيث حضر مراسم  جــزيــرة 
ــنـــون لــألطــفــال  تـــدشـــيـــن مــــدرســــة فـ
ميخائيل  المحلي  الحاكم  برفقة 
رازفوجاييف، وفًقا لصور بثتها قناة 

روسيا-1 التلفزيونية العامة. 
ــيــــا الــــقــــرم فــــي 18  وضـــمـــت روســ
مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف 

به كييف وال األسرة الدولية. 
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس األوكــــــــرانــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي في يناير أنه 
في  بالسالح،  القرم  استعادة  يعتزم 
حين تردد موسكو أن »القرم روسية« 
رافضة أن تكون موضع تفاوض في 

محادثات سالم محتملة. 
في غضون ذلك تجّمع ناشطون 
ــام  ــ مـــــوالـــــون لـــلـــكـــرمـــلـــيـــن أمــــــس أمـ
»غير  تعتبرها موسكو  دول  سفارات 
لضّم  التاسعة  الــذكــرى  فــي  وّديــــة«، 
روسيا شبه جزيرة القرم األوكرانية، 

حسبما قالت حركة شبابية. 
وقالت حركة »مولودايا غفارديا« 
)الحرس الشاب( إن أكثر من خمسة 
آالف شخص تظاهروا أمام سفارات 
فيها  بما  وّديــة«  »غير  دولــة  عشرين 
وفرنسا  المتحدة  الــواليــات  ســفــارة 

وألمانيا وبولندا. 
وأشارت إلى أن هذه الدول »تدعم 
ــزود الــنــظــام األوكــرانــي  أوكــرانــيــا وتــ

بأسلحة فّتاكة بشكل نشط«. 
خارج  ناشط   400 نحو  وتّجمع 
ــارة األمـــريـــكـــيـــة فـــي مــوســكــو  ــفـ ــسـ الـ
»القرم  عليها  ُكتب  الفتات  وحملوا 
الواليات  و»أيتها  لألبد«  روسيا  مع 
الــمــتــحــدة، أنــــت تــزرعــيــن الـــمـــوت«، 

فرانس  وكالة  مراسل  أفــاد  حسبما 
برس. 

الشبابية  الــحــركــة  رئــيــس  ــال  وقـ
ــتـــون ديـــمـــيـــدوف لــوكــالــة فــرانــس  أنـ
بــــرس »بـــمـــســـاعـــدة هــــذه األســلــحــة، 
يمكن إطالق النار على شبه جزيرة 
يحصل  بــدأ  وقــد  المسالمة  الــقــرم 

ذلك«.   
وأضاف »نعتبر هذه الدول، التي 
في  متواطئة  فــّتــاكــة،  أسلحة  تــوّفــر 

هذه الجريمة«. 
وحصلت تظاهرة مشابهة شارك 
ــام  أمــ شـــخـــص   200 نـــحـــو  خـــاللـــهـــا 
مراسل  وفــق  البريطانية،  الــســفــارة 

لوكالة فرانس برس. 

تحلي�ل: �ص�ي جينبين�غ ي�زور رو�ص�يا ب�صفته �صانع �ص�ام

تظاهرات جديدة متوقعة في فرن�صا في خ�صم اأزمة �صيا�صية 

ب�وت�ي��ن ي��زور ال�ق��رم ف��ي ال�ذك��رى الت��ا�صعة ل�صمه�ا

} محتجون يغلقون أحد شوارع باريس. )أ ف ب(

الرئيس  نشر  ب(:  ف  )أ   - واشــنــطــن 
ــد تـــرامـــب يــوم  ــالـ األمــريــكــي الــســابــق دونـ
منصتي  عــلــى  تصريحاته  أول  الجمعة 
حساباته  تعليق  منذ  ويوتيوب  فيسبوك 
ــداث الــكــابــيــتــول.  ــ قــبــل عــامــيــن عــقــب أحـ
ــدت« إلـــى جــانــب مقطع  وكـــتـــب: »لــقــد عــ
ــه 12 ثـــانـــيـــة مــقــتــطــف مــن  فـــيـــديـــو مـــدتـ
خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول 
ــــف لــجــعــلــكــم تــنــتــظــرون - إنــه  فـــيـــه: »آسـ
ــآالف  عــمــل مـــعـــقـــد«. وقـــوبـــلـــت كــلــمــاتــه بـ
مرة  لرؤيتك  »ســعــداء  بينها  التعليقات، 
ــرى« و»عـــودتـــك تــبــعــث عــلــى االرتـــيـــاح  ــ أخـ

سيدي الرئيس«. 
عاما   76 البالغ  الجمهوري  والزعيم 
 .2024 في  ثانية  لوالية  للترشح  يسعى 
ولم يتمكن من نشر أي محتوى لمتابعيه 
فيسبوك  على  مليونا   34 عددهم  البالغ 
واســتــبــعــد  يـــوتـــيـــوب.  عــلــى  مــلــيــون  و2.6 
ترامب من المنصتين في أعقاب أحداث 
اقتحم  2021، عندما  يناير  السادس من 
حشد من أنصاره مبنى الكابيتول سعيا 
لــمــنــع الــمــصــادقــة عــلــى فــــوز جـــو بــايــدن 

بالرئاسة. 
وعــــوقــــب لـــنـــشـــره مـــحـــتـــوى اعـــتـــبـــرت 
وأعادت  اضطرابات.  يثير  أنه  المنصتان 
منصة يوتيوب تفعيل حسابه يوم الجمعة 
بعد شهرين على إعالن فيسبوك خطوة 
مــمــاثــلــة. وعـــلـــى مــــدى أســـابـــيـــع تمسك 
بالقول  الواقع  لتلفزيون  السابق  النجم 
ُســـرقـــت منه  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  إن 
ذلـــك، وأطلقت  عــلــى  إثــبــات  تــقــديــم  دون 
على  التحريض  بتهمة  لعزله  مــحــاولــة 
أعمال الشغب. وكتب موقع يوتيوب على 
لــم تعد قناة  الــيــوم،  »اعــتــبــاًرا مــن  تويتر: 

دونالد جي. ترامب مقّيدة«. 
المخاطر  بــعــنــايــة  »قــّيــمــنــا  وأضـــــاف: 
الحقيقي،  العالم  في  للعنف  المستمرة 
الناخبين  فــرص  فــي  تـــوازن  تحقيق  مــع 
المرشحين  إلى  لالستماع بشكل متساو 
التي  الفترة  فــي  الرئيسيين  الوطنيين 

تسبق االنتخابات«. 
ــار غــضــب زعــمــاء جــمــهــوريــيــن إثــر  وثــ
طـــرد تــرامــب مــن فــيــســبــوك، بينما دعــت 
مــجــمــوعــة مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن شــركــة 
ميتا، الشركة األم لفيسبوك، إلى تمديد 
الــحــظــر إلبـــقـــاء »مــحــتــوى رفـــض نتائج 

بعيدا  المبرر  وغير  الخطر  االنتخابات 
عن منصتها«. 

االجتماعي  الــتــواصــل  شبكة  وكــانــت 
ــادة  الــعــمــالقــة قـــد أعــلــنــت فـــي يــنــايــر إعــ
فيسبوك  عــلــى  تــرامــب  حــســابــات  تفعيل 
جديدة«.  حماية  »قــواعــد  مع  وإنستغرام 
ووجه سكوت غاست محامي ترامب رسالة 
إلى شركة ميتا، ومقرها في كاليفورنيا، 
العام  الخطاب  »شوهت  إنها  فيها  يقول 
أغلق حساب  كما  وأثبطته«.  كبير  بشكل 
يبلغ  حيث  تويتر  على  السابق  الرئيس 
ــدد مــتــابــعــيــه 87 مــلــيــونــا، فـــي أعــقــاب  عــ
عــلــى منصته  لــيــبــقــى  الـــشـــغـــب،  أعـــمـــال 
الــخــاصــة »تــــروث ســوشــيــال« مــع أقـــل من 

خمسة ماليين متابع. 
إيلون  لتويتر  الجديد  المالك  وأعاد 
ماسك تفعيل حساب ترامب في نوفمبر 
ــب تــرشــحــه  ــرامـ بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــــالن تـ
لالنتخابات الرئاسية، لكنه لم ينشر بعد 
وأعلن  المنصة.  هــذه  على  محتوى  أي 
أنه  االتحاد األمريكي للحريات المدنية 
دعـــوى قضائية ضد   400 مــن  أكــثــر  رفـــع 
ترامب، مشيدا بقرار ميتا. وقال المدير 
التنفيذي لالتحاد أنتوني روميرو: »شئنا 
أحــد  هـــو  تـــرامـــب  الــرئــيــس  إّن  أبــيــنــا،  أم 
البلد  في  البارزة  السياسية  الشخصيات 
ــدى الــجــمــهــور اهــتــمــام كــبــيــر بــســمــاع  ــ ولـ

خطابه«. 
ــاف: »فـــي الـــواقـــع، انــتــهــى األمــر  ــ وأضـ
هجومية  تــرامــب  مــنــشــورات  أكثر  ببعض 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلــى 
ــاوى  ــدعـ ــي الـ ــاًل حـــاســـًمـــا فـ ــيـ أن تـــكـــون دلـ
إدارته«.  المرفوعة ضده وضد  القضائية 
غير أن مجموعات ناشطين مثل »ميديا 
ــعــــارض الــســمــاح  ــور أمـــيـــركـــا« تــ ــ ــرز فـ ــاتــ مــ
لــتــرامــب بــاســتــغــالل إلمــكــانــات االتــصــال 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــت مـــيـــديـــا مـــــاتـــــرز شــــركــــة مــيــتــا  ــمــ ــهــ واتــ
ــره الـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــاطـ »بـــتـــجـــاهـــل مـــخـ

السالمة العامة«. 
ــرار مــيــتــا هو  ــ وقـــالـــت فـــي بــيــان إن »قـ
لمحتوى  للترويج  لترامب  أخضر  ضــوء 
ساّم على منصاتها ويظهر أن الشركة ال 
-واسترضاء  للربح  األولوية  تعطي  تزال 
الشخصيات اليمينية المتطرفة- وليس 

للسالمة العامة«. 

ترام�ب يع�ود اإل�ى من�صتي في�ص�بوك 

وي�وت�ي��وب ب�ع��د ح�ظ��ره ع�ام�ي�ن 

يــجــري  ب(:  ف  )أ   – بــكــيــن 
جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس 
من  مستفيدا  غدا  لروسيا  زيارته 
التقارب الذي ساهم في تحقيقه 
ــة وإيــــــــــــران، وهـــو  ــعــــوديــ بـــيـــن الــــســ
النزاع  في  تكراره  في  يأمل  إنجاز 

األوكراني.
الذي  الصيني  الرئيس  ورأى 
بــالده على  دور  تعزيز  إلــى  يسعى 
ــادت  ــيـــة، كــيــف أشــ الــســاحــة الـــدولـ
ــا  ــ ــدورهـ ــ ــدة بـ ــحــ ــتــ ــمــ الـــــــواليـــــــات الــ
كــوســيــط فـــي اســتــعــادة الــعــالقــات 

بين الرياض وطهران.
وزارة  بـــاســـم  ــاطـــق  ــنـ الـ وأّكـــــــد 
بين  ون  وانــغ  الصينية  الخارجية 
»تأدية  تعتزم  الصين  أن  الجمعة 
مــحــادثــات  تــعــزيــز  فـــي  ــنـــاء  بـ دور 

السالم«. 
»وول  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ وأفــــــــــــــــادت 
فــي وقــت سابق  ستريت جــورنــال« 
الـــمـــاضـــي أن شي  مـــن األســــبــــوع  
جــيــنــبــيــنــغ يــعــتــزم الـــتـــحـــدث إلــى 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ نـــظـــيـــره األوكــ
احــتــمــال  وهـــو  قــريــبــا،  زيلينسكي 
رّحب به البيت األبيض قائال إنه 

»امر جيد جدا«.
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــيـــن، يــأمــل 
بـــأن يستغل شــي هــذه  الــغــربــيــون 
»صديقه  لدعوة  لموسكو  الــزيــارة 
الـــقـــديـــم« فــالديــمــيــر بــوتــيــن إلــى 

وقف الحرب. 
ــال مـــديـــر مــعــهــد الـــشـــؤون  ــ وقـ
الــــدولــــيــــة فـــــي جـــامـــعـــة الــصــيــن 
ــغ يــيــوي  ــ الــشــعــبــيــة فـــي بــكــيــن وانـ
الجميع،  رغبة  هو  الحرب  »وقــف 
الكثير  بخسارة  أوروبــا  تخاطر  إذ 

وقد ال تتمكن الواليات المتحدة 
مـــن دعـــم أوكـــرانـــيـــا لــلــفــتــرة الــتــي 
يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك«. 
المهم  الحليف  بكين،  تقدم 
طرف  أنها  على  نفسها  لموسكو، 

محايد في الصراع في أوكرانيا. 
وتهدف زيارة شي إلى »إظهار 
الـــــذي يــمــكــن أن يــقــدمــه  ــم  ــدعـ الـ
دون  االســــتــــراتــــيــــجــــي  لـــحـــلـــيـــفـــه 
المساعدة  أبعد من  إلــى  الــذهــاب 
التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات«، 

وفق ما أوضحت الخبيرة.
ونـــشـــرت الــصــيــن وثــيــقــة من 

إلــى  تــدعــو  فــبــرايــر  فــي  12 نقطة 
الــحــوار واحــتــرام ســيــادة كــل دولــة 

منخرطة في النزاع األوكراني. 
ــوء عــلــى  ــ ــضـ ــ كـــمـــا ســـلـــطـــت الـ
مبادرة األمن العالمي التي تهدف 
ــعـــزيـــز الــــســــالم والــتــنــمــيــة  ــى »تـ ــ إلـ

المستدامين«.
لــكــن فـــي الــحــالــتــيــن، انــتــقــد 
ــون عــــــدم وجــــــــود حـــلـــول  ــيــ ــربــ ــغــ الــ

ملموسة. 
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى األســــــتــــــاذ 
سنغافورة  جــامــعــة  فــي  الــمــســاعــد 
الــوطــنــيــة جــا إيـــان تــشــونــغ، يبدو 

للصين هي  األخيرة  المواقف  أن 
»مــحــاولــة لــعــرض« مــبــادرة األمــن 
لسياستها  زخــم  و»خــلــق  العالمي 
على  مشاركتها  وإعــادة  الخارجية 

الصعيد الدولي«.
نهاية  فــي  أن  إلــى  أشـــار  لكنه 
مقترحاتها  »مــضــمــون  الــمــطــاف 
خالل االجتماعات مع الرئيسين 
األوكـــــــرانـــــــي والـــــــروســـــــي« هـــــو مــا 
ما  الــقــول  الــمــمــكــن  مــن  سيجعل 
جهودها  »تكثف  الصين  كانت  إذا 

بفعالية« من أجل السالم. 
التي  الوساطة  ظهرت قدرات 

تــتــمــتــع بـــهـــا بــكــيــن بــــوضــــوح فــي 
في  اإليــرانــي،   – السعودي  الملف 
منطقة لطالما اعتبرت واشنطن 

نفسها فيها وسيطا متميزا. 
ــاذة الــمــســاعــدة  ــتـ وقــالــت األسـ
ــاوث كــالــيــفــورنــيــا  ــ فــــي جـــامـــعـــة ســ
ــاق  ــفــ االتــ ـــذا  ــ هـ إن  وونـــــــغ  أودري 
القائل إن الحكومة  يخدم السرد 
إيجابيا«  تغييرا  »تجلب  الصينية 
المزعومة  »األعمال  مواجهة  في 
جانب  مــن  لالستقرار  المزعزعة 

واشنطن«. 
ومــع ذلــك، فــإن التوصل إلى 
ــا ســيــكــون  ــيــ ــرانــ ــأن أوكــ ــشـ ــاق بـ ــفــ اتــ
»أصـــعـــب بــكــثــيــر« مـــن الــتــفــاوض 
السعودي-اإليراني  االتفاق  على 
إلى  ييوي، مشيرا  وانــغ  كما حذر 
على  للصين  »الــمــحــدود«  التأثير 
روسيا والدعم األمريكي لكييف. 

لـــكـــن يــمــكــن لــبــكــيــن، حــســب 
قوله، أن تساهم في »هدنة شبيهة 
بهدنة الحرب الكورية« من شأنها 
أن  مـــن دون  لــكــن  الـــقـــتـــال  ــاء  ــهـ إنـ

تحسم مسألة سيادة األراضي.
ويشنيك  إليزابيث  واعتبرت 
تقبل  أن  المحتمل«  »غير  من  أن 
الصين ألنها ال  »وساطة  أوكرانيا 
تعتبرها محايدة أو غير متحيزة«. 
ــــدت »قــد يــكــون شــي راغبا  وأّك
ــي تــحــقــيــق نـــجـــاح دبـــلـــومـــاســـي  فــ
األفــــق«  فـــي  أرى شــيــئــا  لــكــنــنــي ال 
مــضــيــفــة »لــيــس هــنــاك أي طــرف 
آمــالــه  عــن  للتخلي  مستعد  بــعــد 
فـــي تــحــقــيــق مــكــاســب فـــي ســاحــة 

المعركة«.

} دونالد ترامب. )ا ف ب(

} الصين بصدد القيام بدور بناء بشأن محادثات السالم حول النزاع في أوكرانيا. )رويترز(


