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قـــام وزيـــر الدولـــة بـــوزارة 
الخارجية القطرية ســـلطان بن 
سعد املريخي، هو اآلخر بجولة 
ابابا  اديـــس  أفريقية شـــملت 
مل  وكمباال  ونـــريويب  والخرطوم 
يخرج منها إال بخيبة أمل كبرية 
وجملة من النصائح التي تصب 
معالجـــة  جميعهـــا يف رضورة 

القضية بوقف دعم اإلرهاب

صدم الوزيـــر القطري بالرد الواضح من 
نظريه الربيطاين بـــأن عىل قطر مخاطبة 

مخاوف جريانها

لالتحاد  الخارجية  السياســـة  مســـؤولة 
األورويب، فيديريكا موغرييني، مل تشـــذ 
عن البقيـــة وهي تطالب الوزير القطري 
برضورة العمل يف تناغم مع دول الخليج 

واملجتمع الدويل للحرب ضد اإلرهاب

مل يختلـــف املوقف يف باريس 
عن لندن بل كان أكرث وضوحا 
للرد  باريس قطر  عندما دعت 

عىل أسئلة جريانها بوضوح

األمل  موسكو منحت قطر بعض 
ولكن املوقف أيضاً أقل مام كانت 

تأمله الدوحة

إعداد: البيان - غرافيك: محمد أبوعبيدة

ســـعت قطر منذ اندالع األزمة التي تورطت فيها مع جريانها بكل ما لديها من قوة لكرس العزلة التي دخلت فيها وذلك عرب جوالت دبلوماســـية خارجية قام بها وزير 
الخارجيـــة ووزير الدولة للخارجية يف عدد من البلدان الغربية واألفريقية وبعض العواصم التي ظنت أن لديها نفوذاً فيها علها تظفر ببيان أو موقف قوي مؤيد ولكن 

املتابع لتلك الزيارات يجد أن جميعها اتسم بالفشل الذريع وحصدت الهشيم.

5
بن  محمد  الخارجية  وزير  قام 
بجولة  ثـــاين  آل  الرحمن  عبد 
أوروبية شملت خمس عواصم 
لنـــدن وباريـــس وبرلني  هي 

وبروكسل وموسكو
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غرافيك:حسام الحوراين

بدأت دائرة الخناق تضيق عىل قطر التي تحاول جاهدة البحث عن 
بديل يخفف عنها آثار الحظر العريب والخليجي حيث دخلت القارة 

اإلفريقية عىل خط مقاطعة الدوحة.

تقطع العالقات مع قطر

استدعت سفريها

خفضت التمثيل الدبلومايس

قطعت العالقات مع قطر

قطعت العالقات

خفضت التمثيل الدبلومايس

قطعت العالقات واستدعت سفريها للتشاور

أوقفت رحالتها للدوحة

قطعت العالقات مع قطر

الحكومة الليبية قطعت العالقات واستدعت سفريها للتشاور

قطعت العالقات وقدمت طلباً ملجلس األمن الدويل للتحقيق 
يف متويل قطر ملنظامت إرهابية.
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