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قمة "روسيا- أفريقيا" برئاسة السيسي 
وبوتين 24 أكتوبر

البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

إثيوبيا "تمحو" دولة عربية من الخريطة.. وتعتذر

 �لقاهرة - وكاالت : ت�ست�س��يف مدينة �سوت�س��ي قمة "رو�س��يا – �أفريقيا" يوم 24 
�أكتوبر)ت�رصي��ن �الأول( �ملقبل حتت �لرئا�س��ة �مل�س��ركة لكل م��ن رئي�س م�رص عبد 
�لفت��اح �ل�سي�س��ي، رئي���س �الحت��اد �الأفريقي، ورئي���س رو�س��يا �الحتادية فالدميري 
بو�ت��ن، يف حدث ُيعد �الأول على مثل هذ� �مل�س��توى يف تاريخ �لعالقات �لرو�س��ية 
�الأفريقية، حيث �س��يجمع قادة جميع دول �لقارة �الإفريقية، باالإ�س��افة �إىل روؤ�ساء 

كربى �لتجُمعات و�ملنظمات �الإقليمية �لفرعية.
وقالت �خلارجية �مل�رصية �إن �لقمة �س��ركز على حالة و�آفاق عالقات رو�س��يا مع 
�ل��دول �الأفريقية، وتنمية �لتعاون �ل�سيا�س��ي و�القت�س��ادي و�لفن��ي و�لثقايف. كما 
�س��يتم مناق�س��ة جمموعة و��سعة من �لق�س��ايا �ملطروحة على �الأجندة �لدولية، مبا 
يف ذلك �جلهود �مل�س��ركة ملو�جهة �لتحديات و�لتهديد�ت �لنا�س��ئة، باالإ�سافة �إىل 
تعزيز �ال�س��تقر�ر �الإقليمي. ومن �ملتوقع �أن يتبنى �الجتماع �إعالنًا �سيا�س��يًا حول 

�ملجاالت �لرئي�سية للتعاون �لرو�سي �الأفريقي.

فيينا - وكاالت : �سوت �لربملان �لنم�ساوي �الثنن، ل�سالح �سحب �لثقة من حكومة 
�مل�ست�سار �سبا�ستيان كورت�س، وذلك بعد �أن �أ�سعف حكومته �نف�سال �رصيكه �ليميني 

�ملتطرف يف �حلكم �إثر �لف�سيحة �ملعروفة با�سم "ف�سيحة �إيبيز�".
وكان "حزب �حلرية"، �حلليف �ل�س��ابق للم�ست�س��ار �لنم�ساوي �ل�ساب �لبالغ من �لعمر 
32 عامًا، قد �أعلن �أنه �سي�سوت ل�سالح �سحب �لثقة يف �لربملان، �لذي ��ستهّل جل�سته 
منت�س��ف �لنه��ار. و�نه��ار �ئت��الف �ملحافظن بزعام��ة كورت�س و�ليم��ن �ملتطرف 
بزعامة هاينز كري�س��تيان �س��ر�خه بعد ن�رص فيديو يف �ل�س��ابع ع�رص من مايو/ �أيار 
�أوق��ع ب�س��ر�خه من زعامة حزب��ه �ليميني �ملتطرف، بعد �أن ظه��ر وهو يعر�س على 
�م��ر�أة تدعي �أنها مقربة من م�س��تثمر رو�س��ي عق��ود�ً هائلة يف �لنم�س��ا مقابل منحه 

متويالت غري قانونية، خالل لقاء جمعهما يف جزيرة �إيبيز�.

�أدي���س �أباب��ا - وكاالت : �أعربت وز�رة �خلارجية يف �إثيوبيا ع��ن �عتذ�رها، بعدما 
ن�رصت على موقعها �الإلكروين خريطة للقارة �الأفريقية غابت عنها دولة �ل�سومال 
�جل��ارة. وظهرت �ل�س��ومال يف �خلريط��ة كجزء من دولة �إثيوبي��ا، �لتي �عتربت �أن 

منطقة �حلكم �لذ�تي، �أر�س �ل�سومال، دولة م�ستقلة.
وقال��ت وز�رة �خلارجي��ة �الإثيوبي��ة �إن و�س��ع �خلريطة بهذ� �ل�س��كل عل��ى موقعها 
�الإلكروين "خطاأ وغري مقبول"، م�سرية �إىل خطاأ عمل فريق �لتقنية على معاجلته.

وكان��ت �لدولت��ان يف حالة نز�ع وخا�س��تا حروب��ا على خلفية �حل��دود منذ �لعام 
1964، لكن �لعالقات حت�س��نت كثري� مع و�س��ول رئي�س �ل��وزر�ء، �آبي �أحمد، �إىل 

�ل�سلطة يف �إثيوبيا عام 2018.
وخطاأ �ل�س��ومال مل يكن �لوحيد يف �خلريط��ة، �إذ كانت هناك �أخطاء �أخرى ناجمة 
ع��ن عدم مو�كب��ة �لتغري�ت �ل�سيا�س��ية، فال�س��ود�ن وجنوبه ظهر� كدول��ة و�حدة ال 

دولتن، علما �أن �جلنوب ح�سل على ��ستقالله عام 2011.
كما �أن دولتي �لكونغو و�لكونغو �لدميقر�طية ظهرتا دولة و�حدة، رغم �أنهما ح�سال 

على �ال�ستقالل قبل نحو 60 عاما. 

مثل �إبر�هيم �لنجارة �لذي �تهمه جهاز �ال�س��تخبار�ت 
�لفرن�س��ي بت�س��هيل �إر�س��ال �إرهابين �إىل �سوريا، �أمام 
حمكمة عر�قية �أ�سدرت يف وقت �سابق �أحكامًا باإعد�م 

4 فرن�سين.
وباالإ�س��افة �ىل �إبر�هيم �لنجارة، ُيحاكم 12 فرن�سيًا 
نقل��و� من �س��وريا �إىل �لعر�ق يف نهاي��ة يناير)كانون 

�لثاين( �ملا�سي بتهمة �النتماء �إىل تنظيم د�ع�س.
�أم��ام  �آخ��رون  فرن�س��يون  ميث��ل  �أن  �ملحتم��ل  وم��ن 
�ملحكم��ة �إ�س��افة �إىل �لنج��ارة �ملع��روف با�س��م �أب��و 

�سليمان �لتون�سي.
وق��ال �لنج��ارة �أمام �لقا�س��ي: "غ��ادرت فرن�س��ا �إىل 
�سوريا ب�سيارتي يف 2014" عام �إعالن د�ع�س دولته 

يف �لعر�ق و�سوريا.
و�أ�س��اف �لرجل �لذي كان يرتدي بدلة �سفر�ء خا�سة 
باملعتقل��ن يف �لعر�ق، متحدثًا بالفرن�س��ية وترجمت 
كلمات��ه للقا�س��ي "�أتي��ت م��ن فرن�س��ا �إىل �س��وريا مع 

�بنتي وزوجتي و�سقيقها".

وت�س��كل هذه �للقاء�ت منا�سبة للريا�س الإظهار �أن 
�خلليج و�لعاملن �لعربي و�الإ�س��المي كتلة و�حدة 
يف مو�جه��ة �إي��ر�ن، بعدم��ا وج��دت �ململك��ة يف 
�لتوتر�ت �الأخرية، ال �س��يما بن طهر�ن وو��سنطن، 
فر�س��ة لت�س��ديد �ل�س��غط على خ�س��مها �الأكرب يف 

�ملنطقة، والإبر�ز نفوذها �الإقليمي.
ويق��ول �لباح��ث ح�س��ن �إبي���س، يف "معه��د دول 
�ل�س��عودية  �إن  و��س��نطن"،  يف  �لعربي��ة  �خللي��ج 
�لعرب��ي  �لدع��م  لتوحي��د  حماول��ة  يف  "تتح��رك 
و�الإ�س��المي، ��س��تعد�د�ً مل��ا ق��د يكون عب��ارة عن 

مو�جهة �أو دبلوما�سية مكثفة".
ومن��ذ ت�س��ديد �الإد�رة �الأمريكي��ة �لعقوب��ات عل��ى 
)�أي��ار(،  قط��اع �لنف��ط �الإي��ر�ين يف بد�ي��ة ماي��و 
ت�س��ارعت �الأحد�ث يف �ملنطقة، فتعر�ست ناقالت 
نف��ط لهجم��ات ن��ادرة قبال��ة �س��و�حل �الإم��ار�ت، 
وتكثفت هجمات �حلوثين على �ل�سعودية، وبينها 
هج��وم عل��ى خ��ط �أنابي��ب للنف��ط ق��رب �لريا�س 

بطائر�ت دون طيار.
يف خ�سم ذلك، عززت �لواليات �ملتحدة ح�سورها 
�لع�س��كري يف �ملنطق��ة باإر�س��ال حامل��ة طائر�ت 

و�إعالنها زيادة عدد قو�تها ب�1500 جندي.
وردت طهر�ن بالتهديد باإغالق م�سيق هرمز �لذي 
تعرب منه يوميًا %35 من �إمد�د�ت �لنفط �لعاملية 

�لتي تنقل بحر�ً، �إذ� وقعت �حلرب.
�لتع��اون  "منظم��ة  قم��ة  �نعق��اد  كان  وفيم��ا 
�الإ�س��المي" يف مكة �جلمعة مقرر�ً منذ زمن، دعت 
�ل�س��عودية هذ� �ل�س��هر �إىل قمتن عربية وخليجية 

يف �مل��كان نف�س��ه، ي��وم �خلمي���س �ملقب��ل لبح��ث 
�لتطور�ت.

ومل يت�س��ح بع��د ع��دد �ل��دول �لت��ي �ست�س��ارك يف 
�لقمتن �لطارئتن، وم�ستوى متثيلها.

و�إير�ن ع�سو يف "منظمة �لتعاون �الإ�سالمي" �لتي 
ت�سم 57 دولة.

لكن ال ترجح م�ساركتها يف �لقمة، يف ظل �نقطاع 
�لعالق��ات ب��ن طه��ر�ن و�لريا���س من��ذ 2016. 
ومنظمة �ملوؤمتر �الإ�س��المي ه��ي ثاين �أكرب منظمة 

حكومية دولية بعد �الأمم �ملتحدة.
موقف موحدوح�سب موقع �ملنظمة، �ست�سعى �لقمة 
�إىل "بلورة موقف موحد جتاه �لق�س��ايا و�الأحد�ث 
�جلاري��ة يف �لعامل �الإ�س��المي"، وبينها "�لق�س��ية 
�لفل�سطينية و�لتطور�ت �الأخرية يف عدد من �لدول 

�الأع�ساء، وما يعرف بظاهرة �الإ�سالموفوبيا".
وتته��م �ل�س��عودية �إير�ن بالتدخل يف �س��وؤون دول 
�ملنطق��ة، وزعزع��ة ��س��تقر�ر �لبحري��ن، و�لع��ر�ق، 
وت�س��ليح  بدع��م  و�ليم��ن،  ولبن��ان،  و�س��وريا، 

جمموعات م�سلحة يف هذه �لدول.
وكتب وزي��ر �لدولة �الإمار�تي لل�س��وؤون �خلارجية 
�أنور قرقا�س على توير �الأ�سبوع �ملا�سي، "وحدة 
�ل�سف وتن�سيق �ملو�قف �رصورة يف هذه �لظروف 
�لدقيق��ة، و�لريا���س مب��ا متلكه من ر�س��يد عربي 

ودويل موؤهلة للقيام بهذ� �لدور".
وتخ�س��ى �لكويت �ن��دالع حرب تت�س��بب يف �إغالق 
م�س��يق هرمز، �ملعرب �لبحري �لوحيد ل�س��ادر�تها 

�لنفطية.
�أم��ا ُعم��ان، فرتب��ط بعالق��ات جي��دة م��ع �إي��ر�ن 
يف  بو�س��اطة  و��س��طلعت  �ملتح��دة  و�لوالي��ات 

�لن��ووي يف  �التف��اق  �إىل  �أدت  �لت��ي  �ملناق�س��ات 
2015. وقال وزير �خلارجية �لعماين يو�س��ف بن 
علوي بعد زيارة لطهر�ن �الأ�سبوع �ملا�سي "ن�سعى 
م��ع �أط��ر�ف �أخ��رى لتهدئ��ة �لتوتر بن و��س��نطن 

وطهر�ن".
وز�ر م�س��وؤولون �إير�نيون �لكوي��ت، وُعمان، وقطر، 

و�لعر�ق �الأحد و�الإثنن.
"معه��د  ويق��ول �ملحل��ل �س��يمون هندر�س��ون يف 
و��سنطن ل�سيا�سات �ل�رصق �الأدنى"، �إن "�لعديد من 
�ل��دول قد ال تكون ر��س��ية عن �إي��ر�ن وت�رصفاتها 
يف �ملنطق��ة، لكنه��ا تف�س��ل جتن��ب �ملو�جه��ة، �أو 

�تخاذ موقف حمايد".
وبح�سب تقرير ل�"جمموعة �الأزمات �لدولية"، فاإن 
عم��ل �إير�ن عل��ى خلق �س��عوبات �أمام �س��ادر�ت 
�لنفط �ل�سعودية و�الإمار�تية "قد يكون �لهدف منه 

تعزيز موقعها �لتفاو�سي".
لك��ن �لتقري��ر ي�س��يف "�إذ� كانت ه��ذه �ملناور�ت 
جم��رد لعب��ة دبلوما�س��ية، فاإنها �أمر خط��ري، �ذ �أن 

�أحد �الأطر�ف قد ي�سيء فهم نو�يا �الآخر".
وقال وزي��ر �لدولة �ل�س��عودي لل�س��وؤون �خلارجية 
ع��ادل �جلبري يف موؤمتر �س��حايف يف وقت �س��ابق 

هذ� �ل�سهر، �إن بالده "ال تريد حربًا".
�إال �أن��ه �س��دد عل��ى �أنه "يف ح��ال �ختي��ار �لطرف 
�الآخ��ر �حل��رب، فاإن �ململكة �س��رد عل��ى ذلك بكل 

قوة وحزم".

الرئيس الفلسطيني: صفقة العار "إلى الجحيم"

التوترات مع إيران تخيم على قمم مكة الثالث

محاكمة فرنسي آخر في العراق 
بتهمة االنتماء لداعش

تخيم التوترات مع إيران على 
أعمال 3 قمم عربية وخليجية 

وإسالمية تستضيفها السعودية 
في مكة المكرمة هذا األسبوع 

على وقع قرع طبول الحرب في 
المنطقة الغنية بالنفط.

طهران - وكاالت

قال �لرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س، �إن حل �لق�سية 
�لفل�س��طينية يج��ب �أن يبد�أ بالق�س��ية �ل�سيا�س��ية، و�أن 
�س��فقة �لقرن �لتي و�س��فها "ب�س��فقة �لعار" �ستذهب 

�إىل "�جلحيم".
و�سيطرح �لبيت �الأبي�س �جلزء �الأول من خطة �لرئي�س 
دونال��د تر�م��ب �لت��ي ط��ال �نتظاره��ا لل�س��الم ب��ن 
�الإ�رص�ئيلي��ن و�لفل�س��طينين، يف موؤمت��ر بالبحري��ن 

�أو�خر يونيو)حزير�ن( �ملقبل.
وم��ن �ملتوقع �أن ت�س��جع �خلطة، �لتي و�س��فها تر�مب 
ب��� "  �س��فقة �لق��رن  "  ، �ل��دول �لعربي��ة �ملانح��ة عل��ى 
�ال�س��تثمار يف �ل�س��فة �لغربي��ة، وقط��اع غ��زة، قب��ل 
معاجلة �لق�س��ايا �ل�سيا�سية �ل�سائكة �لتي متثل جوهر 
�ل�رص�ع. لكن عبا�س قال يف ت�رصيحات نقلتها وكالة 
�الأنباء �لفل�س��طينية "وفا"، �إن "من يريد حل �لق�س��ية 
�لفل�س��طينية عليه �أن يبد�أ بالق�س��ية �ل�سيا�سية، ولي�س 
ببي��ع �أوهام �مللي��ار�ت �لتي ال نعلق عليه��ا �آمااًل، وال 

نقب��ل بها الأن ق�س��يتنا �سيا�س��ية بامتياز". و�أ�س��اف 
عبا���س يف حف��ل تك��رمي �ملتربع��ن ملوؤ�س�س��ة حممود 
عبا���س، يف مدين��ة ر�م �هلل م�س��اء �الإثن��ن، "ق�س��يتنا 
تتق��دم خط��وة خط��وة و�سن�س��ل ب��اإذن �هلل �إىل �لدولة 
�لفل�س��طينية �مل�س��تقلة، وعا�س��متها �لقد�س �ل�رصيف، 
و�س��تذهب �س��فقة �لقرن �أو �س��فقة �لع��ار �إىل �جلحيم 
ب��اإذن �هلل، و�س��يذهب �مل���رصوع �القت�س��ادي �لذي��ن 
يعمل��ون على عقده �ل�س��هر �ملقبل ليقدم��و� لنا �أوهامًا 
كذلك �إىل �جلحيم". وقال عبا�س يف �حلفل �لذي ح�رصه 
عدد من كبار �مل�س��وؤولن و�ل�سخ�س��يات �القت�سادية: 
"قلنا كلمتنا ونقولها يف كل وقت و�أ�سدرنا �لبيانات 
�لالزمة باأننا ل��ن نقبل بهذ� �الجتماع ونتائجه الأنهم 
يبيعون لنا �الأوهام �لتي لن ي�س��ل �سيء منها �إطالقًا، 
ونحن ل�س��نا بحاجة لدعمهم الأننا بف�س��ل جهود �أبناء 
�س��عبنا �لفل�س��طيني وجهود �أمثالكم ق��ادرون على �أن 

نبني دولة ع�رصية حديثة بكل �متياز".
مقاطعة �ملوؤمتر كان ع�س��و �للجن��ة �لتنفيذية ملنظمة 
�لتحري��ر �لفل�س��طينية و��س��ل �أب��و يو�س��ف، ق��ال يوم 

�الإثنن، �إن عبا�س �سيطالب مبقاطعة موؤمتر �لبحرين.
وقال �أبو يو�س��ف: "�لرئي�س عبا�س �سيلقى خطابًا �أمام 
�لقمت��ن �لعربي��ة و�الإ�س��المية يف �ل�س��عودية يطال��ب 
�مل�س��اركن فيهم��ا بعدم �مل�س��اركة يف ور�س��ة �لعمل 
يف  �الأمريكي��ة  �الإد�رة  تنظمه��ا  �لت��ي  �القت�س��ادية 
�لبحرين �ل�سهر �لقادم، �سمن �سفقة �لعار �لهادفة �إىل 

ت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية".
وت�ست�س��يف �ل�س��عودية قب��ل نهاي��ة �س��هر رم�س��ان، 
قمتن و�حدة للدول �لعربية، و�أخرى خليجية، �إ�س��افًة 
�إىل �لقم��ة �الإ�س��المية �لعادي��ة �لر�بعة ع���رصة ملنظمة 

�لتعاون �الإ�سالمي.
وق��ال رئي���س �ل��وزر�ء �لفل�س��طيني حممد ��س��تية، يف 
جل�س��ة �حلكوم��ة �الأ�س��بوعية يف ر�م �هلل ي��وم �الإثنن، 
�إن عبا�س "�س��يلقي خطابًا ي�سطر فيه بو�سوح �ملوقف 
�لفل�س��طيني م��ن �ملجري��ات �ل�سيا�س��ية يف �ملنطق��ة، 
ويطال��ب �لع��رب و�مل�س��لمن باالإيف��اء بالتز�ماته��م 
جتاه فل�س��طن، كما يوؤكد �أن فل�س��طن مفتاح �ل�س��الم 
يف �ملنطقة وهي مركز �ل�رص�ع". وجدد ��س��تية رف�س 

�حلكوم��ة مل��ا تخطط ل��ه �لوالي��ات �ملتحدة م��ن عقد 
ور�س��ة عمل �قت�س��ادية يف �لبحرين يف نهاية �ل�س��هر 
�لق��ادم. وقال �إن هذ� �ملوؤمتر "هو �أحد حلقات �س��فقة 
�لقرن وي�س��تغرب جمل�س �لوزر�ء �الدعاء باأن مثل هذ� 
�ملوؤمتر خلدمة �القت�س��اد �لفل�سطيني، يف �لوقت �لذي 
ي�س��ن في��ه �لقائمون على ه��ذ� �ملوؤمتر حربًا �سيا�س��ية 
ومالي��ة عل��ى �س��عبنا وموؤ�س�س��اته وعلى �ملوؤ�س�س��ات 

�لدولية �لعاملة مل�ساندته".
وطال��ب �أمن ���رص �للجن��ة �لتنفيذية ملنظم��ة �لتحرير 
بع��دم  �لع��امل،  دول  عريق��ات،  �س��ائب  �لفل�س��طينية 

�مل�ساركة يف موؤمتر �ملنامة عا�سمة �لبحرين.
وق��ال عريقات يف ت�رصيح��ات نقلتها وكال��ة �الأنباء 
�لفل�س��طينية: "�أعلن��ا با�س��م �لرئي���س حمم��ود عبا���س 
و�لف�س��ائل،  �لتحري��ر،  ملنظم��ة  �لتنفيذي��ة  و�للجن��ة 
و�حلركات �لفل�س��طينية، ورجال �الأعمال، وموؤ�س�س��ات 
�ملجتم��ع �ملدين، وحقوق �الإن�س��ان �أننا ل��ن نذهب �إىل 
موؤمت��ر �ملنامة �القت�س��ادي، ونطلب م��ن كل من قرر 

�لذهاب �أال يذهب".

القدس- وكاالت

هبوط طائرة أميرية قطرية في جدة للمرة األولى 
منذ اندالع أزمة الخليج

ك�س��ف موقع قطري، ع��ن هبوط طائ��رة �أمريية 
قطري��ة يف مط��ار ج��دة الأول م��رة من��ذ �ندالع 
�إع��ر�ب  بع��د  قب��ل عام��ن،  �الأزم��ة �خلليجي��ة 
�لدوحة عن ��س��تعد�دها حل�سور قمم دعت �إليها 

�ل�سعودية مبكة.
ون�رص ح�س��اب "قطر �ليوم" على "توير" �سورة 
للطائ��رة وكت��ب "�لطائ��رة �الأمريي��ة �لقطري��ة 
تهب��ط مبطار جدة الأول مرة من��ذ �ندالع �الأزمة 

�خلليجية وح�سار قطر".
وغ��رد ع�س��و�ن �الأحمري �ل�س��حفي �ل�س��عودي 
قائ��ال:  عربي��ة"،  "�إندبندن��ت  موق��ع  ورئي���س 
"و�سول طائرة قطرية تتبع لالأ�سطول �الأمريي 
�إىل جدة �ل�سعودية قبل �أكرث من �ساعة من �الآن، 

ح�سب �أحد بر�مج �لطري�ن �ل�سهرية.
وياأت��ي و�س��ول �لطائ��رة دون معرفة تفا�س��يل 
�إ�س��افية قبل 48 �س��اعة من �لقمتن �خلليجية 
و�لعربية �للتن دعا �إليهما �مللك �سلمان بن عبد 

�لعزيز".
وقال حمل��ل �لطري�ن، �أليك�س ما�س��ري��س و�لذي 
يق��دم تقاري��ر ع��ن �لط��ري�ن يف تغري��دة عل��ى 
�لتابع��ة للطري�ن   A319 "�لطائ��رة  "توي��ر"، 
�الأم��ريي �لقط��ري تهب��ط يف مطار ج��دة والأول 
مرة منذ �ندالع �الأزمة �خلليجية وح�سار قطر".
و�أكد يف تغريدة �أخ��رى �أن �لطائرة كانت حتمل 
وفد� دبلوما�سيا قطريا، ح�رص الإجر�ء حمادثات 

ب�ساأن �لقمتن �خلليجية و�لعربية.
و�أ�سار يف تغريدة ثالثة �إىل �أن �لوفد �لدبلوما�سي 
�ل��ذي تو�جد على منت �لطائرة حط مبدينة جدة، 

و�أن �لطائرة ع��ادت �أدر�جها �إىل �لدوحة خالية 
وقال "�ل�ساعة 2 �سباحا )�الآن( بعد نزول �لوفد 
�لدبلوما�س��ي �لقط��ري يف ج��دة، تع��ود �لطائرة 
�الأمريي��ة خالي��ة م��ن �ل��ركاب �إىل �لدوحة عرب 

�الأجو�ء �ل�سعودية".
وكان��ت �خلارجي��ة �لقطري��ة، ق��د قال��ت عل��ى 
موقعه��ا، �إن �الأمري متيم بن حم��د �آل ثاين تلقى 
ر�س��الة خطية من �مللك �سلمان، يدعوه فيها �إىل 
ح�سور �لقمة �لطارئة ل مجل�س �لتعاون �خلليجي 

مبكة �ملكرمة يف 30 �يار �جلاري.
وت�س��هد دول �خللي��ج �أ�س��و�أ �أزم��ة يف تاريخه��ا 
ب��د�أت يف 5 حزي��ر�ن 2017، ح��ن قطع��ت كل 
م��ن �ل�س��عودية و�الإم��ار�ت و�لبحري��ن وم���رص 
عالقاتها مع قطر وفر�ست �سدها �إجر�ء�ت غري 

م�سبوقة.
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