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الرئيس الفلسطيني :صفقة العار "إلى الجحيم"

قمة "روسيا -أفريقيا" برئاسة السيسي
وبوتين  24أكتوبر
القاهرة  -وكاالت  :ت�ست�ض��يف مدينة �سوت�ش��ي قمة "رو�س��يا – �أفريقيا" يوم 24
�أكتوبر(ت�رشي��ن الأول) املقبل حتت الرئا�س��ة امل�ش�تركة لكل م��ن رئي�س م�رص عبد
الفت��اح ال�سي�س��ي ،رئي���س االحت��اد الأفريقي ،ورئي���س رو�س��يا االحتادية فالدميري
بوات�ين ،يف حدث ُيعد الأول على مثل هذا امل�س��توى يف تاريخ العالقات الرو�س��ية
الأفريقية ،حيث �س��يجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية ،بالإ�ض��افة �إىل ر�ؤ�ساء
كربى التج ُمعات واملنظمات الإقليمية الفرعية.
وقالت اخلارجية امل�رصية �إن القمة �س�تركز على حالة و�آفاق عالقات رو�س��يا مع
ال��دول الأفريقية ،وتنمية التعاون ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي والفن��ي والثقايف .كما
�س��يتم مناق�ش��ة جمموعة وا�سعة من الق�ض��ايا املطروحة على الأجندة الدولية ،مبا
يف ذلك اجلهود امل�ش�تركة ملواجهة التحديات والتهديدات النا�ش��ئة ،بالإ�ضافة �إىل
تعزيز اال�س��تقرار الإقليمي .ومن املتوقع �أن يتبنى االجتماع �إعالن ًا �سيا�س��ي ًا حول
املجاالت الرئي�سية للتعاون الرو�سي الأفريقي.

البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس
فيينا  -وكاالت � :صوت الربملان النم�ساوي االثنني ،ل�صالح �سحب الثقة من حكومة
امل�ست�شار �سبا�ستيان كورت�س ،وذلك بعد �أن �أ�ضعف حكومته انف�صال �رشيكه اليميني
املتطرف يف احلكم �إثر الف�ضيحة املعروفة با�سم "ف�ضيحة �إيبيزا".
وكان "حزب احلرية" ،احلليف ال�س��ابق للم�ست�ش��ار النم�ساوي ال�شاب البالغ من العمر
 32عام ًا ،قد �أعلن �أنه �سي�صوت ل�صالح �سحب الثقة يف الربملان ،الذي ا�سته ّل جل�سته
منت�ص��ف النه��ار .وانه��ار ائت�لاف املحافظني بزعام��ة كورت�س واليم�ين املتطرف
بزعامة هاينز كري�س��تيان �ش�تراخه بعد ن�رش فيديو يف ال�س��ابع ع�رش من مايو� /أيار
�أوق��ع ب�ش�تراخه من زعامة حزب��ه اليميني املتطرف ،بعد �أن ظه��ر وهو يعر�ض على
ام��ر�أة تدعي �أنها مقربة من م�س��تثمر رو�س��ي عق��وداً هائلة يف النم�س��ا مقابل منحه
متويالت غري قانونية ،خالل لقاء جمعهما يف جزيرة �إيبيزا.

إثيوبيا "تمحو" دولة عربية من الخريطة ..وتعتذر
�أدي���س �أباب��ا  -وكاالت � :أعربت وزارة اخلارجية يف �إثيوبيا ع��ن اعتذارها ،بعدما
ن�رشت على موقعها الإلكرتوين خريطة للقارة الأفريقية غابت عنها دولة ال�صومال
اجل��ارة .وظهرت ال�ص��ومال يف اخلريط��ة كجزء من دولة �إثيوبي��ا ،التي اعتربت �أن
منطقة احلكم الذاتي� ،أر�ض ال�صومال ،دولة م�ستقلة.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الإثيوبي��ة �إن و�ض��ع اخلريطة بهذا ال�ش��كل عل��ى موقعها
الإلكرتوين "خط�أ وغري مقبول" ،م�شرية �إىل خط�أ عمل فريق التقنية على معاجلته.
وكان��ت الدولت��ان يف حالة نزاع وخا�ض��تا حروب��ا على خلفية احل��دود منذ العام
 ،1964لكن العالقات حت�س��نت كثريا مع و�ص��ول رئي�س ال��وزراء� ،آبي �أحمد� ،إىل
ال�سلطة يف �إثيوبيا عام .2018
وخط�أ ال�ص��ومال مل يكن الوحيد يف اخلريط��ة� ،إذ كانت هناك �أخطاء �أخرى ناجمة
ع��ن عدم مواكب��ة التغريات ال�سيا�س��ية ،فال�س��ودان وجنوبه ظهرا كدول��ة واحدة ال
دولتني ،علما �أن اجلنوب ح�صل على ا�ستقالله عام .2011
كما �أن دولتي الكونغو والكونغو الدميقراطية ظهرتا دولة واحدة ،رغم �أنهما ح�صال
على اال�ستقالل قبل نحو  60عاما.

نقب��ل بها لأن ق�ض��يتنا �سيا�س��ية بامتياز" .و�أ�ض��اف
عبا���س يف حف��ل تك��رمي املتربع�ين مل�ؤ�س�س��ة حممود
عبا���س ،يف مدين��ة رام اهلل م�س��اء الإثن�ين" ،ق�ض��يتنا
تتق��دم خط��وة خط��وة و�سن�ص��ل ب���إذن اهلل �إىل الدولة
الفل�س��طينية امل�س��تقلة ،وعا�ص��متها القد�س ال�رشيف،
و�س��تذهب �ص��فقة القرن �أو �ص��فقة الع��ار �إىل اجلحيم
ب���إذن اهلل ،و�س��يذهب امل��شروع االقت�ص��ادي الذي��ن
يعمل��ون على عقده ال�ش��هر املقبل ليقدم��وا لنا �أوهام ًا
كذلك �إىل اجلحيم" .وقال عبا�س يف احلفل الذي ح�رضه
عدد من كبار امل�س���ؤولني وال�شخ�ص��يات االقت�صادية:
"قلنا كلمتنا ونقولها يف كل وقت و�أ�صدرنا البيانات
الالزمة ب�أننا ل��ن نقبل بهذا االجتماع ونتائجه لأنهم
يبيعون لنا الأوهام التي لن ي�ص��ل �شيء منها �إطالقاً،
ونحن ل�س��نا بحاجة لدعمهم لأننا بف�ض��ل جهود �أبناء
�ش��عبنا الفل�س��طيني وجهود �أمثالكم ق��ادرون على �أن
نبني دولة ع�رصية حديثة بكل امتياز".
مقاطعة امل�ؤمتر كان ع�ض��و اللجن��ة التنفيذية ملنظمة
التحري��ر الفل�س��طينية وا�ص��ل �أب��و يو�س��ف ،ق��ال يوم

القدس -وكاالت

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س� ،إن حل الق�ضية
الفل�س��طينية يج��ب �أن يبد�أ بالق�ض��ية ال�سيا�س��ية ،و�أن
�ص��فقة القرن التي و�ص��فها "ب�ص��فقة العار" �ستذهب
�إىل "اجلحيم".
و�سيطرح البيت الأبي�ض اجلزء الأول من خطة الرئي�س
دونال��د ترام��ب الت��ي ط��ال انتظاره��ا لل�س�لام ب�ين
الإ�رسائيلي�ين والفل�س��طينيني ،يف م�ؤمت��ر بالبحري��ن
�أواخر يونيو(حزيران) املقبل.
وم��ن املتوقع �أن ت�ش��جع اخلطة ،التي و�ص��فها ترامب
ب��ـ "�ص��فقة الق��رن" ،ال��دول العربي��ة املانح��ة عل��ى
اال�س��تثمار يف ال�ض��فة الغربي��ة ،وقط��اع غ��زة ،قب��ل
معاجلة الق�ض��ايا ال�سيا�سية ال�شائكة التي متثل جوهر
ال�رصاع .لكن عبا�س قال يف ت�رصيحات نقلتها وكالة
الأنباء الفل�س��طينية "وفا"� ،إن "من يريد حل الق�ض��ية
الفل�س��طينية عليه �أن يبد�أ بالق�ض��ية ال�سيا�سية ،ولي�س
ببي��ع �أوهام امللي��ارات التي ال نعلق عليه��ا �آماالً ،وال

الإثنني� ،إن عبا�س �سيطالب مبقاطعة م�ؤمتر البحرين.
وقال �أبو يو�س��ف" :الرئي�س عبا�س �سيلقى خطاب ًا �أمام
القمت�ين العربي��ة والإ�س�لامية يف ال�س��عودية يطال��ب
امل�ش��اركني فيهم��ا بعدم امل�ش��اركة يف ور�ش��ة العمل
االقت�ص��ادية الت��ي تنظمه��ا الإدارة الأمريكي��ة يف
البحرين ال�شهر القادم� ،ضمن �صفقة العار الهادفة �إىل
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية".
وت�ست�ض��يف ال�س��عودية قب��ل نهاي��ة �ش��هر رم�ض��ان،
قمتني واحدة للدول العربية ،و�أخرى خليجية� ،إ�ض��اف ًة
�إىل القم��ة الإ�س�لامية العادي��ة الرابعة ع��شرة ملنظمة
التعاون الإ�سالمي.
وق��ال رئي���س ال��وزراء الفل�س��طيني حممد ا�ش��تية ،يف
جل�س��ة احلكوم��ة الأ�س��بوعية يف رام اهلل ي��وم الإثنني،
�إن عبا�س "�س��يلقي خطاب ًا ي�سطر فيه بو�ضوح املوقف
الفل�س��طيني م��ن املجري��ات ال�سيا�س��ية يف املنطق��ة،
ويطال��ب الع��رب وامل�س��لمني بالإيف��اء بالتزاماته��م
جتاه فل�س��طني ،كما ي�ؤكد �أن فل�س��طني مفتاح ال�س�لام
يف املنطقة وهي مركز ال�رصاع" .وجدد ا�ش��تية رف�ض

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

ك�ش��ف موقع قطري ،ع��ن هبوط طائ��رة �أمريية
قطري��ة يف مط��ار ج��دة لأول م��رة من��ذ اندالع
الأزم��ة اخلليجي��ة قب��ل عام�ين ،بع��د �إع��راب
الدوحة عن ا�س��تعدادها حل�ضور قمم دعت �إليها
ال�سعودية مبكة.
ون�رش ح�س��اب "قطر اليوم" على "تويرت" �صورة
للطائ��رة وكت��ب "الطائ��رة الأمريي��ة القطري��ة
تهب��ط مبطار جدة لأول مرة من��ذ اندالع الأزمة
اخلليجية وح�صار قطر".
وغ��رد ع�ض��وان الأحمري ال�ص��حفي ال�س��عودي
ورئي���س موق��ع "�إندبندن��ت عربي��ة" ،قائ�لا:
"و�صول طائرة قطرية تتبع للأ�سطول الأمريي
�إىل جدة ال�سعودية قبل �أكرث من �ساعة من الآن،

ح�سب �أحد برامج الطريان ال�شهرية.
وي�أت��ي و�ص��ول الطائ��رة دون معرفة تفا�ص��يل
�إ�ض��افية قبل � 48س��اعة من القمتني اخلليجية
والعربية اللتني دعا �إليهما امللك �سلمان بن عبد
العزيز".
وقال حمل��ل الطريان� ،أليك�س ما�ش�يرا�س والذي
يق��دم تقاري��ر ع��ن الط�يران يف تغري��دة عل��ى
"توي�تر"" ،الطائ��رة  A319التابع��ة للطريان
الأم�يري القط��ري تهب��ط يف مطار ج��دة ولأول
مرة منذ اندالع الأزمة اخلليجية وح�صار قطر".
و�أكد يف تغريدة �أخ��رى �أن الطائرة كانت حتمل
وفدا دبلوما�سيا قطريا ،ح�رض لإجراء حمادثات
ب�ش�أن القمتني اخلليجية والعربية.
و�أ�شار يف تغريدة ثالثة �إىل �أن الوفد الدبلوما�سي
ال��ذي تواجد على منت الطائرة حط مبدينة جدة،

و�أن الطائرة ع��ادت �أدراجها �إىل الدوحة خالية
وقال "ال�ساعة � 2صباحا (الآن) بعد نزول الوفد
الدبلوما�س��ي القط��ري يف ج��دة ،تع��ود الطائرة
الأمريي��ة خالي��ة م��ن ال��ركاب �إىل الدوحة عرب
الأجواء ال�سعودية".
وكان��ت اخلارجي��ة القطري��ة ،ق��د قال��ت عل��ى
موقعه��ا� ،إن الأمري متيم بن حم��د �آل ثاين تلقى
ر�س��الة خطية من امللك �سلمان ،يدعوه فيها �إىل
ح�ضور القمة الطارئة لمجل�س التعاون اخلليجي
مبكة املكرمة يف  30ايار اجلاري.
وت�ش��هد دول اخللي��ج �أ�س��و�أ �أزم��ة يف تاريخه��ا
ب��د�أت يف  5حزي��ران  ،2017ح�ين قطع��ت كل
م��ن ال�س��عودية والإم��ارات والبحري��ن وم��صر
عالقاتها مع قطر وفر�ضت �ضدها �إجراءات غري
م�سبوقة.

احلكوم��ة مل��ا تخطط ل��ه الوالي��ات املتحدة م��ن عقد
ور�ش��ة عمل اقت�ص��ادية يف البحرين يف نهاية ال�ش��هر
الق��ادم .وقال �إن هذا امل�ؤمتر "هو �أحد حلقات �ص��فقة
القرن وي�س��تغرب جمل�س الوزراء االدعاء ب�أن مثل هذا
امل�ؤمتر خلدمة االقت�ص��اد الفل�سطيني ،يف الوقت الذي
ي�ش��ن في��ه القائمون على ه��ذا امل�ؤمتر حرب ًا �سيا�س��ية
ومالي��ة عل��ى �ش��عبنا وم�ؤ�س�س��اته وعلى امل�ؤ�س�س��ات
الدولية العاملة مل�ساندته".
وطال��ب �أمني ��سر اللجن��ة التنفيذية ملنظم��ة التحرير
الفل�س��طينية �ص��ائب عريق��ات ،دول الع��امل ،بع��دم
امل�شاركة يف م�ؤمتر املنامة عا�صمة البحرين.
وق��ال عريقات يف ت�رصيح��ات نقلتها وكال��ة الأنباء
الفل�س��طينية�" :أعلن��ا با�س��م الرئي���س حمم��ود عبا���س
واللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر ،والف�ص��ائل،
واحلركات الفل�س��طينية ،ورجال الأعمال ،وم�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع املدين ،وحقوق الإن�س��ان �أننا ل��ن نذهب �إىل
م�ؤمت��ر املنامة االقت�ص��ادي ،ونطلب م��ن كل من قرر
الذهاب �أال يذهب".

محاكمة فرنسي آخر في العراق
بتهمة االنتماء لداعش
مدريد  -وكاالت

مثل �إبراهيم النجارة الذي اتهمه جهاز اال�س��تخبارات
الفرن�س��ي بت�س��هيل �إر�س��ال �إرهابيني �إىل �سوريا� ،أمام
حمكمة عراقية �أ�صدرت يف وقت �سابق �أحكام ًا ب�إعدام
 4فرن�سيني.
وبالإ�ض��افة اىل �إبراهيم النجارةُ ،يحاكم  12فرن�سي ًا
نقل��وا من �س��وريا �إىل العراق يف نهاي��ة يناير(كانون
الثاين) املا�ضي بتهمة االنتماء �إىل تنظيم داع�ش.
وم��ن املحتم��ل �أن ميث��ل فرن�س��يون �آخ��رون �أم��ام
املحكم��ة �إ�ض��افة �إىل النج��ارة املع��روف با�س��م �أب��و
�سليمان التون�سي.
وق��ال النج��ارة �أمام القا�ض��ي" :غ��ادرت فرن�س��ا �إىل
�سوريا ب�سيارتي يف  "2014عام �إعالن داع�ش دولته
يف العراق و�سوريا.
و�أ�ض��اف الرجل الذي كان يرتدي بدلة �صفراء خا�صة
باملعتقل�ين يف العراق ،متحدث ًا بالفرن�س��ية وترجمت
كلمات��ه للقا�ض��ي "�أتي��ت م��ن فرن�س��ا �إىل �س��وريا مع
ابنتي وزوجتي و�شقيقها".

التوترات مع إيران تخيم على قمم مكة الثالث
طهران  -وكاالت

تخيم التوترات مع إيران على
أعمال  3قمم عربية وخليجية
وإسالمية تستضيفها السعودية
في مكة المكرمة هذا األسبوع
على وقع قرع طبول الحرب في
المنطقة الغنية بالنفط.

وت�ش��كل هذه اللقاءات منا�سبة للريا�ض لإظهار �أن
اخلليج والعاملني العربي والإ�س�لامي كتلة واحدة
يف مواجه��ة �إي��ران ،بعدم��ا وج��دت اململك��ة يف
التوترات الأخرية ،ال �س��يما بني طهران ووا�شنطن،
فر�ص��ة لت�ش��ديد ال�ض��غط على خ�ص��مها الأكرب يف
املنطقة ،ولإبراز نفوذها الإقليمي.
ويق��ول الباح��ث ح�س�ين �إبي���ش ،يف "معه��د دول
اخللي��ج العربي��ة يف وا�ش��نطن"� ،إن ال�س��عودية
"تتح��رك يف حماول��ة لتوحي��د الدع��م العرب��ي
والإ�س�لامي ،ا�س��تعداداً مل��ا ق��د يكون عب��ارة عن
مواجهة �أو دبلوما�سية مكثفة".
ومن��ذ ت�ش��ديد الإدارة الأمريكي��ة العقوب��ات عل��ى
قط��اع النف��ط الإي��راين يف بداي��ة ماي��و (�أي��ار)،
ت�س��ارعت الأحداث يف املنطقة ،فتعر�ضت ناقالت
نف��ط لهجم��ات ن��ادرة قبال��ة �س��واحل الإم��ارات،
وتكثفت هجمات احلوثيني على ال�سعودية ،وبينها
هج��وم عل��ى خ��ط �أنابي��ب للنف��ط ق��رب الريا�ض
بطائرات دون طيار.
يف خ�ضم ذلك ،عززت الواليات املتحدة ح�ضورها
الع�س��كري يف املنطق��ة ب�إر�س��ال حامل��ة طائرات
و�إعالنها زيادة عدد قواتها بـ 1500جندي.
وردت طهران بالتهديد ب�إغالق م�ضيق هرمز الذي
تعرب منه يومي ًا  35%من �إمدادات النفط العاملية

التي تنقل بحراً� ،إذا وقعت احلرب.
وفيم��ا كان انعق��اد قم��ة "منظم��ة التع��اون
الإ�س�لامي" يف مكة اجلمعة مقرراً منذ زمن ،دعت
ال�س��عودية هذا ال�ش��هر �إىل قمتني عربية وخليجية

يف امل��كان نف�س��ه ،ي��وم اخلمي���س املقب��ل لبح��ث
التطورات.
ومل يت�ض��ح بع��د ع��دد ال��دول الت��ي �ست�ش��ارك يف
القمتني الطارئتني ،وم�ستوى متثيلها.

و�إيران ع�ضو يف "منظمة التعاون الإ�سالمي" التي
ت�ضم  57دولة.
لكن ال ترجح م�شاركتها يف القمة ،يف ظل انقطاع
العالق��ات ب�ين طه��ران والريا���ض من��ذ .2016
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�س�لامي ه��ي ثاين �أكرب منظمة
حكومية دولية بعد الأمم املتحدة.
موقف موحدوح�سب موقع املنظمة� ،ست�سعى القمة
�إىل "بلورة موقف موحد جتاه الق�ض��ايا والأحداث
اجلاري��ة يف العامل الإ�س�لامي" ،وبينها "الق�ض��ية
الفل�سطينية والتطورات الأخرية يف عدد من الدول
الأع�ضاء ،وما يعرف بظاهرة الإ�سالموفوبيا".
وتته��م ال�س��عودية �إيران بالتدخل يف �ش���ؤون دول
املنطق��ة ،وزعزع��ة ا�س��تقرار البحري��ن ،والع��راق،
و�س��وريا ،ولبن��ان ،واليم��ن ،بدع��م وت�س��ليح
جمموعات م�سلحة يف هذه الدول.
وكتب وزي��ر الدولة الإماراتي لل�ش���ؤون اخلارجية
�أنور قرقا�ش على تويرت الأ�سبوع املا�ضي" ،وحدة
ال�صف وتن�سيق املواقف �رضورة يف هذه الظروف
الدقيق��ة ،والريا���ض مب��ا متلكه من ر�ص��يد عربي
ودويل م�ؤهلة للقيام بهذا الدور".
وتخ�ش��ى الكويت ان��دالع حرب تت�س��بب يف �إغالق
م�ض��يق هرمز ،املعرب البحري الوحيد ل�ص��ادراتها
النفطية.
�أم��ا ُعم��ان ،فرتتب��ط بعالق��ات جي��دة م��ع �إي��ران
والوالي��ات املتح��دة وا�ض��طلعت بو�س��اطة يف

املناق�ش��ات الت��ي �أدت �إىل االتف��اق الن��ووي يف
 .2015وقال وزير اخلارجية العماين يو�س��ف بن
علوي بعد زيارة لطهران الأ�سبوع املا�ضي "ن�سعى
م��ع �أط��راف �أخ��رى لتهدئ��ة التوتر بني وا�ش��نطن
وطهران".
وعمان ،وقطر،
وزار م�س���ؤولون �إيرانيون الكوي��تُ ،
والعراق الأحد والإثنني.
ويق��ول املحل��ل �س��يمون هندر�س��ون يف "معه��د
وا�شنطن ل�سيا�سات ال�رشق الأدنى"� ،إن "العديد من
ال��دول قد ال تكون را�ض��ية عن �إي��ران وت�رصفاتها
يف املنطق��ة ،لكنه��ا تف�ض��ل جتن��ب املواجه��ة� ،أو
اتخاذ موقف حمايد".
وبح�سب تقرير لـ"جمموعة الأزمات الدولية" ،ف�إن
عم��ل �إيران عل��ى خلق �ص��عوبات �أمام �ص��ادرات
النفط ال�سعودية والإماراتية "قد يكون الهدف منه
تعزيز موقعها التفاو�ضي".
لك��ن التقري��ر ي�ض��يف "�إذا كانت ه��ذه املناورات
جم��رد لعب��ة دبلوما�س��ية ،ف�إنها �أمر خط�ير ،اذ �أن
�أحد الأطراف قد ي�سيء فهم نوايا الآخر".
وقال وزي��ر الدولة ال�س��عودي لل�ش���ؤون اخلارجية
ع��ادل اجلبري يف م�ؤمتر �ص��حايف يف وقت �س��ابق
هذا ال�شهر� ،إن بالده "ال تريد حرباً".
�إال �أن��ه �ش��دد عل��ى �أنه "يف ح��ال اختي��ار الطرف
الآخ��ر احل��رب ،ف�إن اململكة �س�ترد عل��ى ذلك بكل
قوة وحزم".

