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وزير خارجية قطر إلى واشنطن لبحث األزمة الخليجية

المغرب وتونس يوقعان عدة اتفاقيات ويؤكدان ضرورة 
تجاوز االتحاد المغاربي حالة الجمود

 

أستراليا تعلق عملياتها الجوية فوق سوريا 
بعد التهديدات الروسية

�س��يدين – اأ ف ب :  اأعلن��ت ا�س��راليا الثالث��اء تعليق عملياتها اجلوي��ة يف الأجواء  
ال�س��ورية بعد التهديدات التي اأ�س��درتها رو�سيا اإثر اإ�سقاط القوات الأمريكية طائرة 
للجي���ش ال�س��وري. واأعلنت متحدثة با�س��م اجلي�ش الأ�س��رايل يف بي��ان “يف اإجراء 
اح��رازي اأوقف جي�ش الدفاع ال�س��رايل موؤقت��ا العمليات ال�س��اربة التي يجريها 
يف �س��وريا”. وتابع��ت املتحدث��ة ال�س��رالية ان اجلي���ش “يتابع من قرب الو�س��ع 
يف الأجواء ال�س��ورية و�س��يتخذ قراره ب�ساأن ا�س��تئناف عملياته اجلوية يف هذا البلد 
يف وقت��ه”، م�س��رية اىل “ا�س��تمرار عمليات اجلي�ش ال�س��رايل يف الع��راق يف اطار 
التحالف”. ومل يقدم اجلي�ش ال�س��رايل اي تربير لهذا القرار الذي ياأتي على خلفية 

تدهور العالقات الرو�سية المريكية ب�ساأن النزاع ال�سوري.
و�س��بق ان اأعلن اجلي�ش ال�س��وري الأحد اإ�س��قاط “التحالف الدويل” بقيادة امريكا، 
اإح��دى طائراته احلربية “يف منطقة الر�س��افة بريف الرقة اجلنوبي اأثناء تنفيذها 

مهمة قتالية �سد تنظيم )داع�ش( الإرهابي”.

الدوح��ة_ وكالت : ق��ال وزير اخلارجية القطري حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين، اإنه 
م��ن املقرر اأن يزور وا�س��نطن مطلع الأ�س��بوع املقبل، ملناق�س��ة الأزمة اخلليجية – 

القطرية مع القادة الأمريكيني.
واأ�س��اف وزير اخلارجية يف ت�رصيحات لو�س��ائل اإعالم قطرية، اأنه يعتزم مناق�س��ة 
�س��بل التعاون من اأجل عقد م�س��احلة بني بالده وبني الدول العربية بعد قرار قطع 

العالقات بني الطرفني والذي يدخل اأ�سبوعه الثالث.
واأو�س��ح الوزي��ر، اأن لدى الدوحة ا�س��تعدادا كام��ال من اأجل التو�س��ل اإىل حل كامل 
و�سامل لالأزمة احلالية ومن اأجل اإنهاء قطع العالقات بني بالده وبني دول عربية، 
عل��ى خلفية اتهام��ات مت توجيهها اإىل قطر باأنها تدعم ومت��ول الإرهاب يف الوطن 

العربي، وهو ما نفاه وزير خارجية قطر �سكال وم�سمونا.
وقال عبد الرحمن اآل ثاين، اإن الدوحة م�ستعدة لبحث خماوف دول اخلليج يف حوار 

بناء، موؤكدا اأن الأزمة �ستنتهي على طاولة احلوار اإذا كانت هناك مبادئ وا�سحة.
وتاب��ع وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري اأن الدوحة لن تتفاو���ش مع ال��دول العربية التي 
قطع��ت العالق��ات القت�س��ادية ورواب��ط النقل معها، م��ا مل تراجع تل��ك الدول عن 

الإجراءات التي فر�ستها قبل اأ�سبوعني �سد قطر.

الرب��اط_ وكالت : وق��ع املغ��رب وتون���ش ع�رص اتفاقي��ات يف ميادين اقت�س��ادية 
واجتماعية ودينية وثقافية، كما اتفقا على رعاية م�س��الح جالية البلدين املقيمة 
يف البل��د الآخر وحت�س��ني ظروف اإقامتها، وعلى �رصورة جتاوز كل اأ�س��كال اجلمود 
الت��ي يعرفه��ا احت��اد املغرب��ي العربي. وج��اء ه��ذا التوقيع خ��الل انعق��اد اللجنة 
الك��ربى امل�س��ركة املغربية التون�س��ية يف دورتها التا�س��عة ع�رصة، برئا�س��ة �س��عد 
الدي��ن العثم��اين، رئي�ش حكومة اململكة املغربية ويو�س��ف ال�س��اهد، رئي�ش حكومة 
اجلمهوري��ة التون�س��ية، الي��وم الثن��ني ح�س��ب م��ا نقله بالغ �س��ادر ع��ن احلكومة 
املغربية. واأ�س��ار اجلانب��ان اإىل �رصورة وجود اإرادة �سيا�س��ية قوية لبلدان املنطقة 
املغاربي��ة مبا يحق��ق اأهداف معاهدة مراك���ش التي اأعلنت خل��ق الحتاد الذي بقي 

تقريبا حرب على ورق دون عمل موؤثر.

تعر�س��ت اأحياء �س��كنية يف دم�س��ق لق�س��ف بقذائ��ف الهاون 
وال�س��واريخ جم��ددا، فيم��ا اتهم��ت ف�س��ائل املعار�س��ة يف 
الغوطة ال�رصقية اجلي�ش ال�س��وري بالتح�سري لعملية ع�سكرية 

وا�سعة �سدها.
وذكرت وكالة "�سانا" لالأنباء اأن 4 اأ�سخا�ش اأ�سيبوا بجروح 
ج��راء الق�س��ف بقذائ��ف اله��اون وال�س��واريخ عل��ى منطق��ة 
العبا�سيني وحي كفر�سو�سة ال�سكنيني و�سوق اخل�سار مبنطقة 

الكبا�ش ال�سكنية، اإ�سافة اإىل وقوع اأ�رصار مادية.
واأع��ادت الوكال��ة اإىل الأذه��ان اأن �سخ�س��ا قت��ل واأ�س��يب 5 
اآخ��رون بجروح اأم���ش الثنني جراء ق�س��ف منطقة الدخانية 

بريف دم�س��ق.واتهمت ال�سلطات ال�س��ورية الف�سائل امل�سلحة 
يف الغوطة ال�رصقية بالوقوف وراء الق�سف، انتهاكا للمذكرة 
اخلا�س��ة باإن�س��اء مناطق تخفيف التوتر يف �سوريا، اإذ ت�سمل 

اإحدى هذه املناطق الغوطة ال�رصقية.
بدوره��ا اتهمت املعار�س��ة امل�س��لحة بريف دم�س��ق، القوات 
ال�س��ورية احلكومية بالوقوف وراء الت�س��عيد امليداين يف حي 
جوب��ر والغوط��ة ال�رصقي��ة، متهمة اجلي�ش ال�س��وري بق�س��ف 
مناط��ق يف اأط��راف بلدة عني ترم��ا، والبل��دة املحاذية حلي 
جوب��ر، بالتزامن مع عدد من الغارات اجلوية، ركزت معظمها 

على حي جوبر.
ويق��ول ن�س��طاء معار�س��ون اإن الق�س��ف م��ن قب��ل الق��وات 
احلكومي��ة عل��ى ح��ي جوبر الواق��ع عن��د الأط��راف ال�رصقية 

للعا�س��مة،  ياأتي كتمهيد لتنفيذ عملية ع�سكرية ترمي لإنهاء 
تواج��د ف�س��ائل املعار�س��ة يف الأحي��اء ال�رصقية للعا�س��مة 
اإىل الغوط��ة ال�رصقي��ة. ولف��ت  واإجباره��ا عل��ى الن�س��حاب 
الن�س��طاء اإىل اأن هذا الت�سعيد بداأ يوم اخلمي�ش املا�سي "بعد 
52 يومًا من الهدوء الذي تخلله ق�سف متقطع حمدود على 

حي جوبر".
وتاأت��ي التط��ورات امليداني��ة يف دم�س��ق وريفه��ا ال�رصق��ي 
بالتزامن مع ا�س��تئناف املعارك يف درعا رغم الهدنة املعلنة 
قب��ل اأيام، وت�س��عيد القت��ال بريف حم���ش، ويف ريف الرقة، 
حي��ث يخو�ش اجلي�ش ال�س��وري معارك �س��د تنظيم "داع�ش" 
الرهابي، اإ�س��افة اإىل ا�س��تباكات متقطعة مع قوات �س��وريا 

الدميقراطية.

قالت القناة التلفزيونية الأمريكية "ABC " اإن م�س��اعد 
الرئي�ش الأمريكي ل�س��وؤون الأمن القومي ال�س��ابق مايكل 
فلني اأخفى اأ�س��ماء امل�س��وؤولني الأجانب الذين التقى بهم 
خ��الل �س��بع �س��نني. ومن ب��ني تفا�س��يل الرح��الت التي 
اأخفاها فلني، بح�سب امل�سدر، زيارات اإىل ال�سعودية قام 
بها عام 2015 بهدف مناق�س��ة اإمكاني��ة اإقامة م�رصوع 
اأمريكي رو�سي لبناء مفاعالت ملحطات الطاقة النووية.

وق��د ا�ستعر�س��ت القن��اة التلفزيونية مقاطع من ر�س��الة 
بعث بها اإىل روبرت كليرن، حمامي فلني، كبري الأع�س��اء 

الدميقراطي��ني يف جلن��ة الرقابة يف جمل�ش الن��واب، اإليا 
كامينغ���ش، وكب��ري الدميوقراطي��ني يف جلن��ة ال�س��وؤون 

اخلارجية اإليوت اإجنل.
وورد يف الر�س��الة �س��الفة الذك��ر "الأكرث مداع��اة للقلق، 
اأن املعلومات التي ت�س��لنا تخلو من اأي ذكر للم�س��وؤولني 
الأجانب الذي��ن كان يتعني على  فلني حتديدها يف اإطار 
متدي��د ف��رة ت�رصي��ح الو�س��ول اإىل الوثائق ال�رصي��ة، اأو 

خالل الفرة الأوىل للح�سول على هذا الت�رصيح".
ولفت��ت القناة التلفزيوني��ة الأمريكي��ة اإىل اأن امل�رصعني 
اأولوا اهتماما خا�س��ا بالدرج��ة الأوىل لعدة زيارات قام 

بها فلني اإىل ال�سعودية �سيف وخريف عام 2015.

اله��دف م��ن تل��ك الزي��ارات، كان مناق�س��ة فك��رة اإقامة 
م�رصوع م�سرك لبناء مفاعالت نووية لال�ستخدام املدين 
يف ع��دة دول بال���رصق الأو�س��ط، ون�ش اأح��د املقرحات 
عل��ى ال���رصف عل��ى امل���رصوع يف �س��كل ���رصاء "معدات 

ع�سكرية رو�سية".
يذك��ر اأن ماي��كل فل��ني كان ق��د ت��وىل من�س��ب م�س��اعد 
الرئي���ش الأمريك��ي دونالد ترامب ل�س��وؤون الأمن القومي 
يف يناي��ر م��ن العام اجلاري، لكنه ا�س��طر يف 13 فرباير 
اإىل ال�ستقالة ب�سبب عدم اإبالغه ب�سكل تام مايكل بين�ش، 
نائب الرئي�ش الأمريكي عن ات�س��الته بال�س��فري الرو�سي 

يف وا�سنطن �سريغي كي�سلياك.

اأوقف��ت ال�رصطة الفرن�س��ية اأربعة من اأف��راد عائلة 
الإ�سالمي املتطرف الذي قتل الثنني لدى حماولة 
تنفي��ذ اعت��داء يف ال�س��انزيليزيه واعتقلته��م رهن 

التحقيق، على ما اأفاد م�سدر ق�سائي الثالثاء.
واأو�سح امل�سدر اأنه خالل عملية دهم ملنزل منفذ 
حماولة العتداء اآدم اجلزيري يف بلدة بلي�س��ي�ش-
باتيه على م�سافة اأقل من 30 كلم جنوب باري�ش، 
مت توقيف زوجته ال�سابقة و�سقيقه وزوجة �سقيقه 

ع�رص الثنني.
واأ�س��اف امل�س��در اأن والد املهاجم اأي�س��ا "اوقف 
رهن التحقيق يف امل�ساء عند ح�سوره اإىل املنزل".
عام��ا(   31( اجلزي��ري  اآدم  اأدي��ن  اأن  ي�س��بق  ومل 
املتح��در من عائلة �س��لفية، لكنه كان مدرجا على 
قوائ��م الذي��ن ي�س��كلون خط��را اأمنيا من��ذ 2015 

لنتمائه اإىل التيار الإ�سالمي املتطرف.
وق��ال وال��ده ردا على اأ�س��ئلة وكال��ة فران�ش بر�ش 
اجلزي��ري  اآدم  اأن  منزل��ه  اإىل  يع��ود  كان  فيم��ا 
"كان يحم��ل �س��الحا م�رصحا ب��ه، وكان يتدرب 
على الرماي��ة". وبالرغم من اإدراج��ه على القوائم 
الأمنية، كان ميلك ترخي�سا حلمل ال�سالح، بح�سب 
م�سدر مطلع على امللف. ووقعت حماولة العتداء 
الت��ي مل تعلن اأي جهة م�س��وؤوليتها عنها بعد ظهر 
ال�س��ياحية يف  ال�س��انزيليزيه  الثن��ني يف ج��ادة 
باري�ش، بعد حواىل �س��هرين على مقتل �رصطي يف 
20 اأبري��ل على اجلادة ذاتها بر�س��ا�ش جهادي 

قتلته قوات الأمن.

تصعيد ميداني في ريف دمشق وطرفا النزاع يتبادالن االتهامات

حوار صيني أميركي لبحث الضغوط على بيونغ يانغ

توقيف أربعة من أفراد عائلة لغز لقاءات مايكل فلين السرية في السعودية!
منفذ محاولة االعتداء في باريس

واشنطن _ وكاالت

باريس_ وكاالت

دمشق_ وكاالت

األمم المتحدة تدعو إلى حل سلمي للخالف بين جيبوتي وأريتريا
دع��ت الأمم املتح��دة الثن��ني جيبوت��ي واريري��ا اىل ح��ل 
�س��لمي للنزاع الذي جت��دد بينهما على ارا���ش حدودية بعد 
ان�س��حاب كتيبة قطري��ة كانت تتوىل حفظ ال�س��الم يف هذه 
املنطق��ة املتنازع عليه��ا.  وكانت جيبوت��ي اتهمت اريريا 
با�س��تغالل فر�س��ة ان�س��حاب الكتيبة القطرية لحتالل جزء 
من هذه الأرا�س��ي احلدودية بني البلدين اجلارين يف القرن 
الفريقي.  وبعدما ا�س��تمع اىل تقرير اممي حول الو�س��ع يف 
ه��ذه املنطق��ة احلدودية، دع��ا جمل�ش الم��ن "الطرفني اىل 
ان يح��ال خالفهم��ا احلدودي �س��لميا مب��ا يتف��ق والقوانني 
الدولي��ة"، كم��ا اعل��ن ال�س��فري البوليف��ي يف المم املتح��دة 
�سا�س��ا لورنتي الذي تتوىل بالده الرئا�سة الدورية للمجل�ش 
ل�س��هر يونيو. واو�س��ح ان جمل�ش المن الذي عقد بطلب من 
اثيوبيا جل�س��ة امل�س��اورات املغلقة هذه ح��ول اخلالف بني 
جيبوتي واريريا، ي�س��جع كل اجراء يرمي اىل "بناء الثقة" 
ب��ني الطرفني.  وا�س��اف ان جمل���ش المن يرح��ب باقراح 
الحتاد الفريقي ار�س��ال بعثة اىل ه��ذه املنطقة احلدودية. 
وكان��ت الدوح��ة اعلنت الأربع��اء اأنها �س��حبت جنودها من 
ق��وات حفظ ال�س��الم م��ن املنطق��ة احلدودية ب��ني جيبوتي 
واريريا بعد �س��نوات من بدء الدوحة لعب دور الو�س��يط بني 
الدولت��ني الأفريقيت��ني.  وجاء قرار �س��حب اجلنود يف وقت 
ت�س��هد منطقة اخلليج اأزمة دبلوما�س��ية ك��ربى بني قطر من 
جه��ة، وال�س��عودية والإم��ارات العربية املتح��دة والبحرين 
من جه��ة ثانية.  وقطع��ت الدول الث��الث عالقاتها مع قطر 
يف الأ�س��بوع املا�س��ي واتخ��ذت اإج��راءات عقابي��ة بحقها 
عل��ى خلفي��ة اتهامه��ا بتموي��ل تنظيم��ات اإرهابي��ة واإيواء 
عنا�رصه��ا عل��ى اأرا�س��يها، وهو م��ا تنفيه الدوح��ة. وتقيم 
اريريا وجيبوت��ي عالقات جيدة مع ال�س��عودية والمارات 
وق��د انحازت��ا ملوقفهم��ا يف ه��ذه الزم��ة.  وق��ال الحتاد 
الأفريقي ال�سبت ان مفو�سيته "وبت�ساور وثيق مع ال�سلطات 
اجليبوتي��ة والريري��ة ب��داأت بن���رص بعث��ة عل��ى احل��دود 
الريرية اجليبوتية لتق�س��ي الوقائ��ع". وتوترت العالقات 
ب��ني جيبوت��ي واريريا يف الق��رن الأفريقي بع��د توغل يف 
ابري��ل 2008 للق��وات الريري��ة اىل راأ�ش الدم��رية املوقع 
ال�س��راتيجي ال��ذي ي���رصف عل��ى مدخل البح��ر الحمر يف 

�سمال عا�سمة جيبوتي. 

نيويورك_ وكاالت

ت�ضت�ضيف اإدارة الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترمب 
, اليوم , اثنني من اأهم 

القادة ال�ضينيني لتعميق 
احلوار بني القوتني 
العظميني يف العامل 

وامتحان اإرادة ال�ضني يف 
امللف الكوري ال�ضمايل. 

وي�سل وزير اخلارجية ال�سيني يانغ جيا�سي ورئي�ش 
اأركان اجلي���ش ال�س��يني فان��غ فنغهوي اإىل وا�س��نطن 
لعقد لقاء رباعي ن��ادر احلدوث مع وزيري اخلارجية 

ريك�ش تيلر�سون والدفاع جيم ماتي�ش. 
واأدت �سيا�سة ترمب اخلارجية اىل اإعادة خلط الأوراق 
يف ملف��ات عدة، لكن التقدم املحرز مع ال�س��ني يبقى 
تط��ورا بارزا ياأمل امل�س��وؤولون الأمريكي��ون اأن يثمر. 
يف اأبريل، ا�ستقبل ترمب نظريه ال�سيني �سي جينبينغ 
يف مق��ر �س��كنه يف مارالغ��و بفلوري��دا، مراجعا عن 
اخلط��اب املعادي لل�س��ني الذي اعتم��ده اثناء احلملة 
النتخابية ل�سالح اإجراء حت�سني مذهل يف العالقات. 
يف ال�س��هر الفائت وقعت وا�س��نطن وبكني اتفاقا، ولو 
ان��ه حمدود، ين�ش على فتح متبادل لأ�س��واقهما. كما 
ثب��ت جمل�ش ال�س��يوخ تعيني حاك��م ولية اآي��وا تريي 
بران�س��تاد ال�س��ديق ال�سخ�س��ي ل�س��ي جينبينغ، �سفريا 

اأمريكيا يف ال�سني. 
لك��ن نق��اط خ��الف م��ا زال��ت عالق��ة، خ�سو�س��ا يف 
م��ا يتعل��ق بالو�س��ع يف مياه بح��ر ال�س��ني اجلنوبي 
املتنازع عليها. والأهم ان الوليات املتحدة تريد من 
ال�س��ني ان متار�ش �س��غوطا فعلية عل��ى نظام كوريا 

ال�سمالية. 
اأب��رز اأولوي��ات  و�سي�س��كل املل��ف الك��وري ال�س��مايل 
"احل��وار الدبلوما�س��ي والأمن��ي الأمريكي ال�س��يني" 
الأول، على ما اأفادت م�ساعدة وزير اخلارجية ل�سوؤون 

منطقة اآ�سيا املحيط الهادئ �سوزان ثورننت. 
ال�س��ني  مطالب��ة  با�س��تمرار  "�سنوا�س��ل  وتابع��ت 
با�س��تخدام تاأثريه��ا الفري��د عل��ى كوري��ا ال�س��مالية 

التجاري��ني، وكذل��ك ع��رب  اأه��م �رصكائه��ا  ب�س��فتها 
التطبيق التام لعقوبات جمل�ش الأمن الدويل يف الأمم 
املتح��دة" الهادفة اإىل وقف برنامج ال�س��مال النووي، 

بح�سب قولها.
 وبالرغ��م م��ن العقوب��ات الدولي��ة، اخت��ربت كوري��ا 
ال�س��مالية ع��ددا من ال�س��واريخ خالل ال�س��نة اجلارية 

واأج��رت جت��ارب نووي��ة، م��ا اأدى اىل ت�س��اعد التوتر 
يف �س��به اجلزي��رة الكوري��ة ب�س��بب �س��عي بيونغ يانغ 
اىل امتالك ا�س��لحة نووية قادرة على �رصب الوليات 
املتح��دة، وه��و اأم��ر ق��ال ترم��ب اإن��ه "ل��ن يح��دث". 
ويتمرك��ز ح��واىل 28 األ��ف جندي اأمريك��ي يف كوريا 

اجلنوبية بدعم اأ�سطول قوي يف املنطقة. 

ال�س��غوط  ممار�س��ة  عل��ى  المريكي��ني  ق��درة  لك��ن 
الدبلوما�س��ية والقت�سادية يف املنطقة �سعيفة. وفاة 
اأوت��و وارمب��ري واأعلنت عائل��ة اوتو وارمب��ري، الطالب 
المريك��ي ال��ذي اأفرج��ت عنه بيون��غ يان��غ واأعادته 
اإىل ب��الده يف ال�س��بوع الفائ��ت يف حال��ة غيبوب��ة 
بع��د اعتقاله لأك��رث من عام، الثالثاء وف��اة ابنها بعد 

ا�س��ابته بتلف دماغي خالل فرة العتقال. واأم�س��ى 
ال�ساب البالغ من العمر 22 عاما وهو من �سين�سيناتي 
اأك��رث م��ن �س��نة يف  وطال��ب يف جامع��ة فرجيني��ا، 
معتقل يف كوريا ال�س��مالية بع��د توقيفه واحلكم عليه 
بال�س��جن 15 عاما مع ال�س��غال ال�س��اقة، اإث��ر اإقراره 
ب�رصق��ة مل�س��ق �سيا�س��ي م��ن فن��دق يف بيون��غ يانغ 
اثن��اء رحلة �س��ياحية.  وندد ترمب تعليق��ا على وفاة 
الطالب ال�ساب الثنني بنظام بيونغ يانغ "الوح�سي". 
وجع��ل امللياردير المريكي م��ن وقف برنامج كوريا 
ال�س��مالية النووي اإحدى اأولويات �سيا�سته اخلارجية. 
كم��ا قبل وق��ف انتقاداته لنع��دام الت��وازن التجاري 
الثنائ��ي م��ع ال�س��ني للح�س��ول عل��ى م�س��اعدة بكني 
يف هذا امللف. لكن حتى مع ت�س��ديد ال�س��ني �س��بطها 
لتج��ارة الفحم الكورية ال�س��مالية التي ت�س��كل املورد 
الرئي�ش للنظام، يعترب الكثري من اخلرباء انها ما زالت 
غ��ري م�س��تعدة لفر�ش عقوبات تهدد ا�س��تقرار جارتها 
املتقلبة.  وقالت ثورننت "�سرنكز على التهديد الطارئ 
خ�سو�س��ا الذي ت�س��كله كوريا ال�سمالية". وتابعت "ل 
نتوق��ع حل ه��ذه امل�س��كلة الربع��اء، لكنن��ا ناأمل يف 
اإحراز تقدم يف م�سائل اأخرى، على غرار اإجراءات بناء 

الثقة بني اجلي�سني". 
امل�س��ركة المريكي��ة  الركان  قي��ادة  واأك��د رئي���ش 
اجل��رنال جوزف دانفرد الثن��ني انه ما زال مبكرا جدا 
احلكم م��ا اذا كانت تبعات القمة المريكية ال�س��ينية 
يف فلوري��دا، �س��ترك تاأث��ريا عل��ى �سيا�س��ة نظام كيم 
جونغ اون.  وتابع ان البنتاغون �س��يبقي على خطوط 
توا�س��ل مع ال�سني لتجنب اأي ت�سعيد يف بحر ال�سني 
اجلنوبي. لكن هذه النقطة �ستبقى منف�سلة عن اجلهود 

الدبلوما�سية ب�ساأن كوريا ال�سمالية. 

بكين _أ. ف. ب.  


