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اليمن

المواجهة حتمية بين الحكومة و«الحوثيين»!
أما عن اإلعمار ،فتواصل إسرائيل خنق
غ ��زة ت�ح��ت ع �ن��اوي��ن م �ت �ع��ددة .ه ��ذه امل��رة
جاء الفعل بشعار بلورة آلية تهدف إلى
ف��رض ش��روط ص��ارم��ة على إدخ��ال م��واد
ال �ب �ن��اء إل ��ى غ� ��زة .ووف� ��ق م��وق��ع «وال�ل��ا»
ال �ع �ب��ري ،ت �ع �م��ل األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة على
ب�ل��ورة آل�ي��ة يتوقع أن تشمل إع ��ادة فتح
معبر رفح ،ونقل مواد بناء من إسرائيل
ف��ي ظ��ل م��راق�ب��ة م �ش��ددة .وأض ��اف املوقع
أن إسرائيل ستسمح «بطريقة مفاجئة»
بتحويل الرواتب إلى موظفي «حماس».
ك��ذل��ك ،ذك ��ر امل��وق��ع أن ط��اق��م امل�ف��اوض�ين
اإلسرائيليني والفلسطينيني سيصلون
إل� ��ى ال� �ق ��اه ��رة ق��ري �ب��ًا ل �ع ��رض م�ط��ال�ب�ه��م
واستئناف مفاوضات وقف النار.
ون� �ق ��ل م� �س ��ؤول إس ��رائ �ي �ل ��ي ع ��ن م�ن�س��ق
ع � �م � �ل � �ي � ��ات ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ف� � � ��ي امل � �ن� ��اط� ��ق
الفلسطينية ،ال�ل��واء ي��وآب م��ردخ��اي ،أنه
ّ
شكل بالتعاون مع موفد األم��م املتحدة،
روب��رت سيري ،آلية إلدخ��ال م��واد البناء
إل� ��ى غ� ��زة وإخ �ض��اع �ه��ا ل�ع�م�ل�ي��ة م��راق �ب��ة
ح� ��ازم� ��ة «ح� �ت ��ى ال ت �س �ت �خ��دم ف� ��ي ب �ن��اء
األن �ف��اق» .وه��ذه اآلل�ي��ة يجري بموجبها
تقديم كل من يريد البناء طلبًا وخريطة
إل ��ى وزارة ال�ج�ي��ش م��ع ق��ائ�م��ة بكميات
ال �ح��دي��د واألس �م �ن��ت وغ �ي��ره��ا م��ن امل ��واد
الالزمة .أما الوزارة فستفحص أن الكمية
امل�ط�ل��وب��ة واق �ع �ي��ة ،وب �ن � ً
�اء ع�ل�ي��ه س�ت�ق��رر
إدخ � ��ال امل� � ��واد .ك��ذل��ك ي �ج��ب ف��ي امل��راق �ب��ة
وج ��ود إش� ��راف ع�ل��ى ال �ب �ن��اء وض �م��ان أال
ت�س��رق م ��واد ال�ب�ن��اء .وب �ش��أن امل ��واد التي
ي �م �ك��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا أله � ��داف م ��زدوج ��ة،
ك��أن��اب�ي��ب ال �ح��دي��د ب�ق�ط��ر م �ع�ين ،وامل ��واد
الكيميائية وآليات الثني والخراطة ،فهي
لن تدخل «عن طريق إسرائيل وال املعبر
املصري» ،واختتم املصدر بتأكيد تعزيز
الرقابة على البحر.
(األخبار ،رويترز)

ً
ال�س�ل�ط��ة ،ق��ائ�ل�ا ف��ي رس��ال �ت��ه« :ل ��ن ي�ك��ون
سقف فتح أبدًا سلطة منزوعة السيادة».
تعليقًا على ذلك ،قال قاسم إن السلطة لن
تكون سعيدة بهذا الكالم« ،ألنها وعددا
من دول العرب تعمل في منطق العداوة
للمقاومة ،وكلها ال ت��ري��د رؤي��ة مقاومة
على الساحة العربية ،أك��ان في فلسطني
أو ل �ب �ن��ان» .ب �ن��اء ع�ل��ى ذل ��ك ،اس�ت�ب�ع��د أن
ُي�س�ت�ج��اب ل��دع��وة ال �ب��رغ��وث��ي م��ن ح��رك��ة
ف �ت��ح «ال� �ت ��ي دم ��رت �ه ��ا ال �س �ل �ط��ة ون��زع��ت
سالحها».
وبعد العدوان على غزة انخفضت وتيرة
ال�ت�ظ��اه��رات ف��ي ال�ض�ف��ة ،بعدما سجلت
أك � �ب ��ر وأع � �ن� ��ف اش� �ت� �ب ��اك ف� ��ي «م �س �ي��رة
 48أل � ��ف» ،ال �ت��ي ذك��ره��ا ال �ب��رغ��وث��ي في
رسالته كمثال على «الحركة الشعبية»
و«الوحدة والتالحم الفلسطيني» .وتلك
املسيرة انطلقت من رام الله نحو حاجز
قلنديا اإلسرائيلي في الرابع والعشرين
ت� �م ��وز امل ��اض ��ي ب� � ��آالف ال� �ش� �ب ��ان ال��ذي��ن
شكلوا أكبر حشد محتج على الحرب،
واس �ت �ش �ه��د ف �ي �ه��ا ش � ��اب ،ف �ي �م��ا أص �ي��ب
مئات بينهم من تلقى إصابات خطيرة
في الرأس والعني.
وت�ب��اع��ا ،ش�ه��دت الضفة عمليات إط�لاق
ن� � ��ار م �ت �ف ��رق ��ة ع� �ل ��ى ح � ��واج � ��ز ع �س �ك��ري��ة
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،م�ن�ه��ا م��ا اس �ت �ه��دف ح��اج��ز
ق �ل �ن ��دي ��ا ،ف �ي �م��ا أط� �ل ��ق ال � ��رص � ��اص ع�ل��ى
م �س �ت��وط �ن��ة «ش ��اف ��ي ش � �م� ��رون» امل �ق��ام��ة
على أراض��ي مدينة نابلس ،وأيضا على
مستوطنة أريئيل في رام الله ،كما شهد
حاجز الجلمة ،قرب جنني ،انفجار عبوة
ناسفة محلية الصنع.
ومطلع الشهر املاضي استشهد املقاوم
وامل� � � �ط � � ��ارد زك � ��ري � ��ا األق � � � � ��رع ف � ��ي إح � ��دى
ق ��رى ن��اب �ل��س ،ب �ع��د اش �ت �ب��اك م�س�ل��ح مع
ج�ن��ود االح �ت�لال ،ال��ذي��ن اقتحموا القرية
ل�ت�ص�ف�ي�ت��ه ،واش �ت �ب �ك��وا م �ع��ه ث ��م ف �ج��روا
املنزل الذي تحصن فيه بالقذائف.

ّ
انسد ّ
أي أفق للحل في اليمن كما يبدو،
ّ
مع تشبث طرفي النزاع ،جماعة «أنصار
الله» والرئيس عبد ربه منصور ،كل من
جهته ،بمطالبه .الحوثيون لن يتراجعوا
ع��ن تحقيق مطالبهم بتشكيل حكومة
شراكة ،في وقت بدأت فيه حكومة تسيير
األع �م��ال ال�ع�م��ل ب �ق��رار ت�خ�ف�ي��ض أس�ع��ار
املشتقات النفطية.
ومنذ يوم أمس ،بدأ خفض سعر غالون
البنزين والديزل بقيمة  500ري��ال يمني
( 2.3دوالر) ب�ح�س��ب م ��ا ت ��م ط��رح��ه في
املبادرة الوطنية التي طرحت لحل األزمة
ورفضتها جماعة «أنصار الله».
وفي السياق ،أكدت جامعة الدول العربية
ض � ��رورة ال �ت ��زام ك��اف��ة األط � ��راف وال �ق��وى
السياسية في اليمن ،بمن فيهم جماعة
«أن � �ص ��ار ال � �ل ��ه» ،ب �م��ا ورد ف ��ي امل� �ب ��ادرة
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ال��رئ��اس �ي��ة،
ب ��اع� �ت� �ب ��ار ذل� � ��ك ي �م �ث ��ل ال � �ح� ��ل امل �ن��اس��ب
والوحيد لنزع فتيل األزمة الحالية التي
تمر بها البالد.
ودع � ��ا م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ي
ختام دورته العادية ( )١٤٢على مستوى
امل �ن��دوب�ين أم��س ف��ي ال �ق��اه��رة ،بمشاركة
ال��وف��د ال�ي�م�ن��ي ب��رئ��اس��ة امل �ن��دوب ال��دائ��م
ف��ي الجامعة السفير محمد الهيصمي،
م �خ �ت �ل��ف ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ي �م �ن �ي��ة
إل� ��ى م � � ��ؤازرة ج �ه��ود ال��رئ �ي��س ع �ب��د رب��ه
م �ن �ص��ور ه � ��ادي وال� ��وق� ��وف إل� ��ى ج��ان�ب��ه
ورفض أي محاوالت تهدف إلى تصعيد
امل��وق��ف أو تقويض العملية السياسية
القائمة في اليمن .وش��دد املندوبون في
توصياتهم وقراراتهم بشأن اليمن ،التي
س�ت��رف��ع إل��ى االج �ت �م��اع ال � ��وزاري ل ��وزراء

الخارجية العرب الذي سيعقد يوم األحد
ال�ق��ادم ،على ض��رورة ال�ت��زام كافة القوى
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ م�خ��رج��ات
مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،وتوفير
األجواء املالئمة الستكمال تنفيذ املبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية ،وصياغة
دستور جديد ّ
يلبي طموحات اليمنيني.
وفي سياق األزمة ،عمد أنصار الحوثيني
إل��ى قطع ط��رق��ات ف��ي العاصمة صنعاء،
في وقت خرج فيه مئات من قبيلة حارث
إل � ��ى ال� � �ش � ��وارع ف� ��ي ض� ��واح� ��ي ص �ن �ع��اء،
راف� �ع�ي�ن ال� �ب� �ن ��ادق ال ��رش ��اش ��ة وق ��اذف ��ات
ال �ص��واري��خ ع�ل��ى أك�ت��اف�ه��م ل �ي �ع� ّ�ب��روا عن

دعت الجامعة
العربية الحوثيين إلى
االلتزام بمبادرة هادي

ت��أي �ي��ده��م ل �ل��رئ �ي��س ع �ب��د رب� ��ه م�ن�ص��ور
ه � ��ادي .وك � ��ان م��وف��د ال��رئ �ي��س ع �ب��د رب��ه
منصور ه ��ادي ،ال �ل��واء ع�ب��دال�ق��ادر هالل
عاد ،عاد إلى صنعاء قادمًا من محافظة
ص �ع��دة ،ش�م��ال��ي ال �ب�لاد ،م��ن دون إح��راز
ت �ق ��دم ي ��ذك ��ر ف ��ي م �ف��اوض��ات��ه م ��ع زع �ي��م
جماعة أنصار الله عبد امللك الحوثي.

وبالتزامن مع األزمة السياسية وانسداد
أف��ق الحل ،تستعر املواجهات في شمال
ال �ي �م��ن ع �ل��ى ال � �ح� ��دود م ��ع ال �س �ع��ودي��ة،
ف� ّ�ي م�ح��اف�ظ��ة ال� �ج ��وف .وك �ش��ف م �ص��در،
ف��ض��ل ع ��دم ال�ك�ش��ف ع��ن ه��وي �ت��ه ،ل��وك��ال��ة
«األن � � ��اض � � ��ول» ،أن  4م �س �ل �ح�ين ق�ب�ل�ي�ين
موالني للجيش قتلوا وأصيب  6آخرين،
فيما سقط نحو  20مسلحًا حوثيًا بني
ق�ت�ي��ل وج��ري��ح (ل ��م ي �ف� ّ�ص��ل ع ��دد القتلى
والجرحى) ،في اشتباكات بني الطرفني
في مديرية الغيل ،في محافظة الجوف.
وفي السياق ،أوضح مدير أمن محافظة
ال� �ج ��وف ،ال �ع �م �ي��د م �ح �م��د ال �ع��دي �ن��ي ،أن
«م ��واج � �ه ��ات ع �ن �ي �ف��ة وق� �ع ��ت ب �ي�ن ق ��وات
الجيش واألم ��ن مدعومة بلجان ال��دف��اع
ال�ش�ع�ب��ي م��ن ج�ه��ة ،وم�س�ل�ح�ين حوثيني
م� ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ،ف� ��ي ع � ��دة م� ��واق� ��ع ف��ي
املحافظة».
وأض ��اف العديني ل��وك��ال��ة «األن��اض��ول»،
أن «اشتباكات عنيفة م��ا زال��ت مستمرة
أيضًا بني الطرفني في مديرية مجزر التي
ت�ت�ب��ع إداري � ��ًا مل�ح��اف�ظ��ة م ��أرب وع�س�ك��ري��ًا
ملحافظة الجوف».
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��األس �ل �ح��ة ال �ت��ي ي�ق��ات��ل
ب �ه��ا ال� �ط ��رف ��ان ،ل �ف��ت ال �ع��دي �ن��ي إل� ��ى أن��ه
«ي �ت��م اس �ت �خ��دام األس �ل �ح��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة ،بما
ف�ي�ه��ا ال ��دب ��اب ��ات ،إض ��اف ��ة إل ��ى األس�ل�ح��ة
املتوسطة».
وأشار العديني إلى أن الحوثيني يريدون
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف ،على
غ ��رار م��ا ح ��دث ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ف��ي ع�م��ران
(ش � �م� ��ال) ،غ �ي��ر أن� ��ه اس �ت �ب �ع��د أن ي�ن�ج��ح
الحوثيون في السيطرة على املحافظة.
(أ ف ب ،األناضول ،سبأ)

عربيات
دوليات
السيسي يزور إثيوبيا قريبًا
كشف مصدر دبلوماسي
مصري ،أمس ،أن «الرئيس عبد
الفتاح السيسي سيقوم بزيارة
رسمية إلثيوبيا في وقت يتم
تحديده الحقًا ً
بناء على دعوة
من رئيس الوزراء اإلثيوبي
هايلي ماريام ديسالني» .وأوضح
املصدر لوكالة «األناضول»،
أن زيارة السيسي ألديس
أبابا سيسبقها لقاء يجمع
بني رئيس الوزراء اإلثيوبي
والرئيس املصري في نيويورك
على هامش اجتماعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة في أيلول
الجاري .املصدر قال أيضًا إن
وزير خارجية إثيوبيا تيدروس
أدحانوم ،ونظيره املصري،
سامح شكري« ،اتفقا خالل
مباحثاتهما اليوم (أمس) على
عقد اجتماعات اللجنة الوزارية
املشتركة بني البلدين في تشرين
األول املقبل في أديس أبابا».
(األناضول)

إسرائيل :السجن
لسعيد نفاع لزيارته سوريا

خامنئي :التطرف اإلقليمي صنيعة الغرب
أع� � ��اد م ��رش ��د ال �ج �م �ه��وري��ة اإلي ��ران� �ي ��ة
ال�س�ي��د ع�ل��ي خامنئي ت��وج�ي��ه االت�ه��ام
املباشر إل��ى الغربيني وإل��ى حلفائهم
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي�ي�ن ف � ��ي دع � � ��م ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
امل�ت�ط��رف��ة ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ،مشيرًا
ف��ي س�ي��اق آخ��ر إل��ى أن النظام العاملي
يشهد تغييرات في بنيته بعد  70عامًا
على تأسيسه.
واع �ت �ب��ر خ��ام �ن �ئ��ي ،ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
أم� ��ام أع �ض��اء م�ج�ل��س خ �ب��راء ال �ق �ي��ادة
في طهران ،أن��ه «ال مجال للشك في أن
القاعدة وداعش هما صنيعة الغربيني،
وال سيما األم�ي��رك�ي�ين وح�ل�ف��ائ�ه��م في
املنطقة» ،مضيفًا إن��ه برغم «ادع ��اءات
ال � �غ ��رب � �ي �ي�ن ،وال س� �ي� �م ��ا األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن
بعدم ارتباطهم ب��أي ع�لاق��ات م��ع هذه
املجموعات ،إال أن دالئل عديدة ال تدع
ً
مجاال للشك بأن هذه املجموعات هي
من صنع الغربيني أنفسهم وحلفائهم
في املنطقة».
ورأى أن «ممارسات الغربيني هذه تضع
ت �ح��دي��ات ق��وي��ة أم ��ام ال �ش �ع��ارات ال�ت��ي
يرفعونها في الحرية والديموقراطية

وحقوق اإلنسان ونظائرها ،ما يؤدي
إلى أن ال أحد بعد ذلك يتقبلها منهم»،
موضحًا أن «التطورات الجارية تشير
إلى تغييرات تطرأ على النظام العاملي
ال�ح��ال��ي ال ��ذي ي�م�ت��د ت��أس�ي�س��ه إل��ى 70
ع��ام��ًا على أي��دي الغربيني ف��ي أوروب��ا
وأميركا وتبلور نظام عاملي جديد».
في سياق منفصل ،اجتمع مفاوضون
إي��ران�ي��ون م��ع دبلوماسيني أميركيني
ف ��ي م��دي �ن��ة ج �ن �ي��ف ال �س��وي �س��ري��ة ي��وم
أم��س ،بهدف إج��راء م�ح��ادث��ات ثنائية
نووية تحضيرًا لالجتماع املقبل بني
إي��ران ومجموعة « »1 + 5على هامش
أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة
ف� ��ي ن� �ي ��وي ��ورك ف� ��ي م �ن �ت �ص��ف ال �ش �ه��ر
الحالي.
وض��م ال��وف��د اإلي��ران��ي م�س��اع��دي وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ع �ب��اس ع��راق �ج��ي وم�ج�ي��د
ت� �خ ��ت روان � � �ج� � ��ي ،ف� �ي� �م ��ا ض � ��م ال ��وف ��د
األم � �ي� ��رك� ��ي ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
وليم بيرنز ووكيلة وزارة الخارجية
للشؤون السياسية ويندي شيرمان.
ويعد ه��ذا االجتماع الثاني من نوعه

ب �ي��ن ال� ��وف� ��دي� ��ن خ �ل ��ال أق� � ��ل م � ��ن ش �ه��ر
واح��د .وت�ه��دف أع�م��ال االج�ت�م��اع التي
ستستمر ن�ح��و ث�لاث��ة أي ��ام إل��ى بحث
امل� ��واض � �ي� ��ع ال� �خ�ل�اف� �ي ��ة وم �ع��ال �ج �ت �ه��ا
لتقريب وجهات النظر ،بغية التوصل
إلى اتفاق شامل بشأن برنامج طهران
النووي.
وكان عراقجي قد قال في حديث متلفز
أج��راه أول من أمس بعد محادثات مع
مسؤولني فرنسيني في باريس «أعتقد
أننا ما زلنا في وضع ال يتيح لنا الحكم
على ما إذا كان باإلمكان التوصل إلى
ات �ف��اق ق�ب��ل م�ه�ل��ة  24ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
لكننا نبذل قصارى جهدنا ومفعمون
باألمل ومتفائلون» .وق��ال إن «األنباء
الطيبة هي أن الجانبني جادان بدرجة
ت �ك �ف��ي ل �ل �ت��وص��ل إل � ��ى ات � �ف ��اق ب �ح �ل��ول
املهلة».
جدير بالذكر أن من املفترض أن تجرى
م� �ف ��اوض ��ات ب�ي�ن األوروب � �ي �ي��ن وإي � ��ران
في العاصمة النمسوية فيينا في 11
أيلول الجاري.
(فارس ،أ ف ب ،رويترز)

تونس «تستجدي» المستثمرين األجانب:
استقرار البالد فرصة لعودتكم
أك��د رئ�ي��س الحكومة التونسية ،مهدي
جمعة ،أن ب�ل�اده اس�ت�ع��ادت استقرارها
ب�ع��دم��ا م��رت ب�م��رح�ل��ة ف��وض��ى انتقالية
إثر ثورة  ،2011وأنها تستحق استعادة
ث� �ق ��ة امل �س �ت �ث �م��ري��ن األج � ��ان � ��ب إلن� �ع ��اش
اقتصادها .كالم جمعة جاء قبل املؤتمر
ال��دول��ي ب �ع �ن��وان «اس�ت�ث�م��ر ف��ي ت��ون��س:
الديموقراطية الناشئة» ،الذي ينظم في
تونس خالل الثامن من الشهر الجاري،
وأض��اف« :ننتظر إش��ارة قوية م��ن عالم
السياسة واملال للقول إن هناك استعادة

ثقة بمستقبل تونس».
وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر أن ي� �ش ��ارك ف ��ي امل��ؤت �م��ر
ح��وال��ى ث�لاث�ين دول ��ة وم��ؤس�س��ة دول�ي��ة،
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ع � �ش � ��رات امل ��ؤس� �س ��ات
الخاصة ،كما تشارك فرنسا في تنظيم
امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ذي س �ي �م �ث �ل �ه��ا ف �ي ��ه رئ �ي��س
الوزراء مانويل فالس.
في السياق نفسه ،أعلن وزي��ر التجهيز
التونسي ،ه��ادي ال�ع��رب��ي ،أن السلطات
ستعرض على املستثمرين خالل املؤتمر
امل��رت �ق��ب  22م �ش��روع��ًا قيمتها ن�ح��و 12

مليار دينار (حوالى  5مليارات ي��ورو)،
لكن جمعة كان متشائمًا حينما ذكر أنه
ً
«رأينا أن مؤتمرات املانحني تخلق آماال
كثيرة وإنجازات قليلة».
وت �ن �ظ��م ت ��ون ��س ان �ت �خ��اب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
ف� ��ي  26ت �ش ��ري ��ن األول امل� �ق� �ب ��ل ،ت�ل�ي�ه��ا
ال��رئ��اس�ي��ة ف��ي  23تشرين ال�ث��ان��ي ،وهي
ال ��دول ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال ��وح� �ي ��دة ال �ت ��ي م��رت
ب��أق��ل الخسائر منذ م��ا يسمى «الربيع
العربي».
(أ ف ب)

أصدرت املحكمة املركزية في
مدينة الناصرة ،أمس ،حكمًا
بالسجن الفعلي مدة سنة
ونصف على عضو البرملان
اإلسرائيلي السابق سعيد
نفاع (الصورة) بسبب زيارته
سوريا ،على رأس وفد من
املشايخ العرب الدروز من داخل
إسرائيل عام  ،2007من دون
تنسيق مع السلطات اإلسرائيلية
أو الحصول على تصريح
منها وأدين بتهمة «االتصال
بعميل أجنبي» .وأوضح نفاع
(61عامًا) لوكالة «فرانس برس»،
أنه سيستأنف قرار املحكمة
العليا ألن هناك العشرات «قاموا
بالزيارة نفسها وفتحت ملفات
تحقيق ضدهم ،وأغلقت امللفات».
(أ ف ب)

جنوب أفريقيا ترفض
دخول الداالي الما
ألغى الداالي الما زيارته لجنوب
أفريقيا بعدما أبلغ بأن بريتوريا
تنوي من جديد عدم منحه
تأشيرة دخول لحضور قمة
حائزي نوبل للسالم املقرر
عقدها في الكاب في تشرين
األول املقبل ،وذلك حرصًا
على عالقاتها السياسية
واالقتصادية الجيدة مع الصني.
وذكرت املتحدثة باسم الداالي
الما أنها أبلغت هاتفيًا من
حكومة جنوب أفريقيا أنها «لن
تستطيع منح هذه التأشيرة ألن
ذلك سيسيء إلى العالقات بني
الصني وجنوب أفريقيا».
(أ ف ب)

