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“االحتاد  اإن  الوطنية  اجلبهة  رئي�سة  وقالت 
كارثية  عواقب  يف  يت�سبب  اليوم  االأوروب���ي 
على بلداننا لذلك، فاإن قيام اأوروبا اأخرى اأمر 

ممكن، هو احتاد االأمم االأوروبية”.
 واأ�سافت لوبان التي و�سلت اإىل الدورة الثانية 
اأن   ،2017 يف  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
يقوم  االأوروبي  واالحتاد  جيدة  فكرة  “اأوروبا 
من  فرن�سا  خروج  فكرة  تعد  مل  حيث  بقتلها”، 
االحتاد االأوروبي )فريك�ست(، التي كانت حمور 

حملتها، ت�سكل اأولوية.
املتطرف  الفرن�سي  اليمني  زعيمة  وانطلقت 
ا�ستعدادا  حلفائها  ح�سد  يف  ل��وب��ان،  مارين 
املقبل  العام  االأوروبية  االنتخابات  خلو�ض 
احت��اد  تركيز  اإىل  خاللها  م��ن  ت��اأم��ل  وال��ت��ي 
لالأمم االأوروبية ديدنه التع�سب القومي وطرد 
عن  كبديل  منهم  امل�سلمني  خا�سة  االأجانب 

االحتاد االأوروبي
وك����ان ي��ف��ر���ض وج����ود اث��ن��ني م��ه��م��ني من 
املدعوين، لكن غيابهما قد اأثر على ا�سراتيجية 
التحالف ملارين لوبان، فيما ح�رض م�سوؤولون 
وبولندا  وبلجيكا  النم�سا  من  اآخرون  حزبيون 
رئي�ض  وتغّيب  واليونان.  وبلغاريا  وت�سيكيا 
املوجود  �سالفيني،  ماتيو  االإيطالية،  الرابطة 
فوزه  بعد  م�ساورات حكومية  ب�سبب  بالده  يف 
كلمة  اأر�سل  حيث  النيابية،  االنتخابات  يف 

م�سجلة على �رضيط فيديو.
واعتذر رئي�ض حزب احلرية الهولندي، املعادي 
لالإ�سالم، غريت فيلدرر، عن القدوم يف اللحظة 
ب��الده،  يف  و�سيكة  حماكمة  ب�سبب  االأخ���رية، 

واحلريات  لالأمم  اأوروب��ا  جمموعة  تقول  فيما 
يف الربملان االأوروبي، اأن غياب فيلدرر ياأتي 
حرية  كثريا  يحرم  ال  الفرن�سي  “القانون  الأن 
نيكوال�ض  االأوروب���ي  النائب  وق��ال  التعبري”. 
باي اإن الغاية من هذا االجتماع جمع االأحزاب 
بنواب  الفوز  على  القادرة  القومية  اليمينية 

العام املقبل.

واأع���رب���ت ه���ذه االأح������زاب ع���ن ارت��ي��اح��ه��ا 
يف  احلرية  ح��زب  حققها  التي  لالنت�سارات 
وحزب  اإيطاليا،  يف  الرابطة  وح��زب  النم�سا، 
القومي  فيديز  وحزب  اأملانيا،  اأجل  من  البديل 
اأورب��ان،  فيكتور  بزعامة  املجر  يف  املحافظ 
كامو  جان-اإيف  ال�سيا�سي  اخلبري  اعترب  فيما 
اأن “هام�ض جناح اجلبهة الوطنية على �سعيد 

“احللفاء  اأن  كامو  وقال  التحالفات �سعيف”. 
التقليديني، البع�ض منهم يف احلكم مثل حزب 
احلكم  دخول  و�سك  على  اأو  النم�ساوي،  احلرية 
من  مينعهم  ما  وهذا  اإيطاليا  يف  الرابطة  مثل 

اتخاذ خطوات متهورة”.
“لن يكون  القول  اإىل  ال�سيا�سي  وخل�ض اخلبري 
هذا  يغادر  اأن  اأورب��ان  فيكتور  حلزب  انتحارا 

التجمع احلزبي، حتى لو كانت االأمور امل�سركة 
كثرية مع مارين لوبان اأكرث مما هي مع اأجنيال 
مريكل”. وال يريد حزب البديل من اأجل اأملانيا 
اجلبهة  مع  التحالف  االأ�سكندنافية  واالأح��زاب 
�سلة  على  دائما  يعتربونها  “التي  الوطنية 

وثيقة بتاريخ اليمني املتطرف”.
لدى  االأولوية  اإن  مورو  باتريك  الباحث  وقال 
هذه االأحزاب مل تعد “االإ�سكالية االأوروبية التي 
املت�سلة  تلك  اإمن��ا  بناخبني”،  الفوز  تتيح  ال 
بحركة  لوبان  اأ�سادت  فيما  والهوية،  بالهجرة 
حتت  قامت  التي  الراديكالية  الهوية”  “جيل 
اأوروبا” بتحركات معادية  “الدفاع عن  �سعار 

للهجرة يف جبال االألب املجاورة.
ي�سوتون  الذين  االأوروبيني  النواب  وانتقدت 
على توجيهات “هي يف اأ�سا�ض تدفق الهجرة”، 
يف  ج��زئ��ي��ا  ت��غ��ري  ني�ض  “وجه  اأن  م��ع��ت��ربة 
من  كثري  غرار  على  االأخرية”  الع�رض  ال�سنوات 
وانتقد  واأوروبا”.  فرن�سا  يف  االأخ��رى  امل��دن 
�سماه  ما  ا�سرو�سي  كري�ستيان  ني�ض،  عمدة 
نظمت  فيما  واال�ستبعاد”،  لل�سغينة  “جتمعا 
املكان  من جانبها جتّمعا يف  ي�سارية  اأحزاب 

احتجاجا على هذه التظاهرة.
على  قب�سته  املجر  ال�سعبوي يف  اليمني  وعزز 
االنتخابات  يف  ف��وزه  بعد  ال�سيا�سية  احلياة 
الت�رضيعية، م�ستفيدا من خطاب �سعبوي مبنّي 
القومية  على  واالنغالق  االأجانب  معاداة  على 
اخلالف  هوة  ات�ساع  من  يزيد  ما  االأوروب��ي��ة، 
بني بوداب�ست وبروك�سل حول �سيا�سات اللجوء 
والهجرة، التي كانت اأهم برنامج انتخابي قاد 
اليميني فيكتور اأوربان اإىل رئا�سة الوزراء يف 

املجر للمرة الثالثة على التوايل.

مارين لوبان تدعو إلى "أوروبا أخرى" دون مسلمين وأجانب

 

    

النيابة العامة الهولندية ترفض مقاضاة حزب 
يميني بتهمة “اإلساءة” لإلسالم

الصليب األحمر: حضور الدول الكبرى في سوريا 
قد يجعل أرضها صفيحا ملتهبا

مسؤولون أميركيون: إسرائيل هي التي أغارت 
على شمال سوريا

ام�سردام – وكاالت: اأعلنت النيابة العامة يف هولندا، اأنها لن تقا�سي حزب “احلرية”، 
عل��ى خلفية فيلم حملته االنتخابية و�سف باأن��ه م�سحون بخطاب معاٍد لالإ�سالم، قبيل 
االنتخاب��ات املحلي��ة التي جرت قبل اأكرث من �سهر. وقالت النيابة العامة يف بيان لها، 

“لن تتم مقا�ساة احلزب )مييني متطرف( ب�سبب فيلم دعائي حلملته االنتخابية”.
وبررت النيابة ذلك باأن الفيلم “ال يت�سمن اإهانة ملجموعة معينة، وال متييزا اأو كراهية، 
كم��ا ال ي�سجع عل��ى العنف”. واأو�سح��ت، اأن “اخلطابات ال��واردة يف الفيلم الدعائي ال 
ته��م امل�سلمني، بل الدين االإ�سالمي فق��ط”، على حد تعبريه. وقبيل االنتخابات املحلية 
الت��ي �سهدتها البالد يف 21 مار�ض/ اآذار املا�س��ي، ن�رض حزب “احلرية” فيلما دعائيا 
ت�سمن عبارة “االإ�سالم مميت”. واأثار الفيلم ردود فعل غا�سبة من قبل بع�ض االأحزاب 
ال�سيا�سية واملنظمات االإ�سالمية يف هولندا، التي رفعت �سكوى �سد احلزب. ويعد احلزب 
ال��ذي يراأ�سه غ��ريت فيلدرز، ثاين اأكرب ح��زب �سيا�سي يف هولن��دا، وح�سل على 20 من 
اأ�سل 150 مقعدا بالربملان، يف االنتخابات العامة التي جرت يف مار�ض/ اآذار 2017.

جنيف - وكاالت: اعترب مدير عام اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر بير ماورر، اأن وجود 
دول كربى يف �سوريا يجعل الو�سع يف هذا البلد واملنطقة م�سطربا وغاية يف اخلطورة 
ب�سب��ب ت�س��ارب م�سالح ه��ذه الدول. وقال م��اورر يف موجز �سحف��ي يف جنيف اليوم: 
"نادرا ما راأينا يف ال�سنوات االأخرية، مثل هذه التناق�سات العميقة بني م�سالح الدول 
الواقع��ة يف مثل هذا القرب ويف م�ساحة �سغرية من االأر�ض. ال نتحدث عن االحتماالت، 
ولكن هذا الو�سع يبقى خطريا، ويتفاقم خطريا عندما ال تعود مناطق النفوذ الفعلية اإىل 
اال�ستقرار وتتحول فجاأة اإىل خط قتال اأمامي". واأ�سار ماورر اإىل اأنه مت اإجالء الكثري من 
امل�سلح��ني اإىل حمافظ��ة اإدلب ليربز "ال�سوؤال الكبري"، الذي يتلخ�ض االآن يف كيفية تطور 
الو�س��ع الحقا، وه��ل �سي�سبح من املمكن التو�سل اإىل حل م��ن خالل املفاو�سات حول 
اإدل��ب، يف ظ��ل نفوذ الدول الكربى والالعبني يف اإدلب اأو �ستندلع املعارك من حني الآخر 
كما حدث ب�سكل دوري يف العامني املا�سيني؟".  و�سدد على اأن الو�سع يف �سوريا و�سل 
االآن اإىل "احلاف��ة" واأن��ه اإم��ا اأن تتو�سل الدول الكربى ملوقف جماع��ي لوقف احلرب اأو 

"�سن�سهد و�سعا خطريا جدا مرة اأخرى".

وا�سنط��ن - وكاالت ق��ال م�سوؤول��ون اأمريكي��ون اإن اإ�رضائيل نف��ذت �رضبة جوية 
با�ستخ��دام مقات��الت حربية م��ن ط��راز "اإف 15-" على قاع��دة ع�سكرية �سمال 
�سوري��ا يتواج��د فيها مقاتلون اإيراني��ون. ونقلت �سبك��ة "NBC" االأمريكية عن 
ثالث��ة م�سوؤول��ني اأمريكي��ني قولهم:"اإ�رضائي��ل با�ستخدام مقاتالت م��ن طراز اإف 

15- نفذت ال�رضبة اجلوية على قاعدة ع�سكرية �سمال �سوريا هذا االأ�سبوع".
واأ�س��اف امل�سوؤول��ون الثالثة الذي��ن مل تذكر اأ�سماءه��م اإن اإ�رضائي��ل ت�ستعد فيما 
يبدو ل�رضاع ن�سط وت�سعى للح�سول على م�ساعدات اأمريكية، م�سرية اإىل الزيارات 
االأخ��رية التي ق��ام بها وزير الدف��اع االإ�رضائيلي اأفيغدور ليربم��ان اإىل الواليات 

املتحدة ورحالت كبار امل�سوؤولني االأمريكيني اإىل اإ�رضائيل.
ووفقا للقناة، فاإن الهدف من غارة ليلة االأحد كان �سحنة اأ�سلحة واردة، ت�سمنت 

�سواريخ اأر�ض-جو".

اأفاد معه��د �ستوكهومل الدويل الأبحاث ال�س��الم بانخفا�ض االإنفاق 
الع�سك��ري يف رو�سي��ا ب�س��كل ح��اد الع��ام املا�سي، بينم��ا �سجلت 
النفقات الدفاعي��ة ارتفاعا ملحوظا يف ال�رضق االأو�سط وال�سعودية 

خا�سة.
واأو�س��ح املعه��د اأن االإنفاق الع�سك��ري الرو�سي بل��غ 66.3 مليار 
دوالر ع��ام 2017، وهو اأق��ل ب�%20 عما كان عليه �سنة 2016، 

وذلك يف اأول انخفا�ض منذ 1998.
يف املقاب��ل، �سه��د االإنف��اق الع�سك��ري ارتفاع��ا يف دول اأوروب��ا 

%1.7، وذل��ك عل��ى خلفي��ة  %12 والغربي��ة  الو�سط��ى بن�سب��ة 
خماوفهم م��ن اخلطر الرو�سي املزعوم، وااللت��زام بزيادة النفقات 
الدفاعية الذي قطعته على نف�سها بحكم ع�سويتها يف حلف الناتو.
وبلغ اإجم��ايل االإنفاق الع�سكري لبلدان الناتو وعددهم 29 ع�سوا، 
%52 من االإنفاق  2017، وهو ما ميثل  900 مليار دوالر عام 

العاملي على ال�سالح.
ولفت معهد �ستوكهومل اإىل اأن االإنفاق الع�سكري العاملي �سهد العام 
املا�س��ي ارتفاع��ا جديدا بع��د اأن كان يراوح مكان��ه بني العامني 
2012 و2016، ليبلغ %2 من الناجت املحلي االإجمايل العاملي 
)GDP( اأو 230 دوالرا ل��كل ف��رد. وح�س��ب خ��رباء املعه��د، فاإن 

"الزيادة يف االإنفاق الع�سكري العاملي يف ال�سنوات االأخرية ترجع 
ب�س��كل كبري اإىل النم��و امللمو�ض يف اإنف��اق دول يف اآ�سيا واملحيط 
اله��ادئ وال���رضق االأو�سط، مث��ل ال�س��ني والهن��د وال�سعودية"، مع 
"انتق��ال الثقل االأ�سا�سي لهذا االإنف��اق ب�سورة وا�سحة بعيدا عن 

املنطقة االأورواأطل�سية".
وحل��ت الوالي��ات املتح��دة كاملعت��اد يف املرتب��ة االأوىل عاملي��ا 
بنفق��ات تقدر ب���610 مليار دوالر ع��ام 2017، مع توقع اخلرباء 
ارتف��اع اإنفاقها ب�سكل ملمو���ض العام املقبل لدعم الزيادة يف عدد 
اأف��راد اجلي���ض وحتدي��ث تر�سانتها التقليدي��ة والنووي��ة.  و�سجلت 
ال�س��ني اأك��رب زي��ادة يف االإنف��اق يف الع��امل ع��ام 2017، بواق��ع 

12 مليار دوالر، ما يبقيها يف املرتبة الثانية من حيث اإجمايل 
اإنفاقها ال�سنوي البالغ 228 مليار دوالر.

وارتف��ع االإنف��اق الع�سكري يف ال�رضق االأو�س��ط بن�سبة %6.2 عام 
2017، فيم��ا من��ا االإنف��اق ال�سع��ودي بن�سب��ة %9.2 يف نف���ض 
الع��ام، بع��د انخفا���ض يف 2016، وبل��غ 69.4 ملي��ار دوالر، ما 
جع��ل ال�سعودي��ة تزي��ح رو�سيا عن املرتب��ة الثالث��ة عامليا، وكان 
ب��ني الدول التي �سجلت اأكرب الزي��ادات يف االإنفاق الع�سكري اإيران 
)%19( والع��راق )%22(. وي�س��ري اخل��رباء اإىل اأنه رغم انخفا�ض 
اأ�سع��ار النف��ط ، ف��اإن النزاعات امل�سلح��ة واملناف�س��ات يف ال�رضق 

االأو�سط تدفع نحو زيادة االإنفاق الع�سكري يف املنطقة".

ك�سفت م�سادر مطلعة اأن املحقق اخلا�ض بالتدخل 
الرو�س��ي املحتمل يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية 
2016، روبرت مولر، اأثار يف اجتماع مع حمامي 
الرئي���ض االأمريكي، دونالد ترامب يف اآذار املا�سي، 
اإمكاني��ة اإ�س��دار اأم��ر ا�ستدع��اء لرام��ب اإذا رف�ض 
التع��اون م��ع املحقق��ني يف م��ا يتعل��ق بالتحقيق 
بالتدخ��ل الرو�س��ي. ونقل��ت امل�س��ادر ع��ن اأربع��ة 
م�س��ادر مل ت�سّمها، اأن مولر مل يتواَن خالل اجتماع 
م��ع الفريق القانوين لرام��ب يف 5 اآذار عن التهديد 
باإجب��ار الرئي���ض على املث��ول اأم��ام هيئة حملفني 

ك��ربى اإذا ما رف�ض االأخ��ري اأن ي�ستجوبه املحققون 
الفدراليون.

وق��ال املحام��ي ج��ون دود لوكال��ة "روي��رز" اإنه 
اأبل��غ املحقق��ني الذي��ن يحققون يف تواط��وؤ حمتمل 
بني حملة ترامب ورو�سيا يف ما يتعلق بانتخابات 
الرئا�س��ة االأمريكية لع��ام 2016 "االأمر لي�ض لعبة. 

اأنتم تف�سدون عمل رئي�ض الواليات املتحدة".
وذك��رت "وا�سنطن بو�س��ت"، اأن مولر اأث��ار اإمكانية 
اإ�س��دار اأم��ر اال�ستدع��اء بعد اأن ق��ال حمامو ترامب 
اإن الرئي���ض لي���ض ملزم��ًا بالتع��اون م��ع املحققني 

االحتاديني الذين يبا�رضون التحقيق.
وكان��ت �سحيفة "نيوي��ورك تامي��ز" االأمريكية، قد 

ح�سلت يف وق��ٍت �سابق على ع���رضات االأ�سئلة التي 
يرغ��ب املحق��ق االأمريك��ي اخلا���ض بطرحه��ا على 
ترام��ب، خ��الل مقابل��ة حمتمل��ة بينهم��ا، ملعرف��ة 
املزيد ح��ول عالقة االأخري برو�سي��ا، وحتديد ما اإذا 
كان ترام��ب عمل بنف�سه عل��ى عرقلة �سري التحقيق. 
وق��د ق��دم مول��ر ه��ذه االأ�سئل��ة اإىل فري��ق ترام��ب 
القان��وين، يف وقت �سابق م��ن العام احلايل، بح�سب 

ال�سحيفة.
اإىل ذل��ك، انتق��د ترام��ب الثالثاء الك�س��ف "املعيب" 
لالأ�سئل��ة الت��ي يريد املحق��ق مولر توجيهه��ا اإليه، 
مو�سح��ًا يف �سل�سلة تغريدات اأنه "يبدو من ال�سعب 

جداً عرقلة العدالة يف جرمية مل حتدث مطلقًا".

ت�سل��م اأمري قط��ر ال�سيخ متي��م بن حم��د، ر�سالة 
خطي��ة من اأمري الكوي��ت ال�سيخ �سب��اح االأحمد 
اجلاب��ر ال�سباح، "تتعل��ق بالعالق��ات االأخوية 
الوطيدة ب��ني البلدين واآف��اق تطويرها، اإ�سافة 
اإىل عدد من الق�ساي��ا ذات االهتمام امل�سرك". 
وقال��ت وكالة االأنب��اء القطري��ة الر�سمية )قنا( 
اإن��ه ق��ام بت�سليم الر�سالة خال��د اجلار اهلل نائب 
وزي��ر خارجي��ة الكوي��ت خ��الل ا�ستقب��ال اأمري 
قط��ر ل��ه يف مكتب��ه بالدي��وان االأم��ريي اليوم، 
دون تو�سي��ح تفا�سيل الر�سال��ة.  وتاأتي زيارة 
اجل��اراهلل للدوح��ة بعد نح��و اأ�سبوع م��ن زيارة 
وزير خارجية قطر ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن 
ولقائ��ه اأمري الكويت ي��وم 23 ني�سان املا�سي. 
وعق��ب زي��ارة اآل ثاين قال اجل��اراهلل اإن "هناك 
اإ���رضارا خليجي��ا وكويتي��ا عل��ى ح��ل االأزم��ة 

اخلليجية".
 وب��ني اأن "زي��ارة وزير خارجية قط��ر للكويت 
بحثت �سبل حل هذا اخلالف"، موؤكدا اأن "اجلميع 
يدرك اأن ا�ستمرار هذا ال�سقاق ي�سكل ت�سدعا يف 
اجل�س��د اخلليج��ي". وقطع��ت كل م��ن ال�سعودية 
واالإمارات والبحرين وم�رض عالقاتها مع قطر، 
ث��م فر�ست عليه��ا "اإجراءات عقابي��ة"، بدعوى 
دعمه��ا لالإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم 
الرباع��ي بال�سع��ي اإىل فر���ض الو�ساي��ة عل��ى 

قرارها الوطني.

معهد دولي: السعودية تتخطى روسيا في اإلنفاق العسكري

أمير قطر يتسلم رسالة مولر يطرح فكرة استدعاء ترامب أمام هيئة محلفين كبرى
من نظيره الكويتي واشطن - وكاالت

الدوحة - وكاالت

الرياض - وكاالت

اليابان ترفض نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس

اأّك��د رئي�ض ال��وزراء الياب��اين �سينزو اآبي اأم��ام الرئي�ض 
الفل�سطيني حمم��ود عبا�ض يف رام اهلل بال�سفة الغربية 
اأن ب��الده ل��ن تنقل �سفارته��ا من تل اأبي��ب اىل القد�ض، 
راف�س��ا بذل��ك ان يح��ذو ح��ذو وا�سنط��ن الت��ي �ستنق��ل 

�سفارتها اىل القد�ض يف 14 اأيار/مايو احلايل .
كم��ا اك��د اآب��ي ال��ذي يق��وم بجول��ة ���رضق اأو�سطي��ة " 
دع��م بالده للعملي��ة ال�سيا�سي��ة القائمة عل��ى مبداأ حل 
الدولتني، وا�ستعداده��ا للم�ساهمة يف اأي جهد من اأجل 

حتقيق ال�سالم " .
و�سدد" على ا�ستمرار اليابان يف تقدمي الدعم للم�ساريع 
التي ت�سهم يف بناء املوؤ�س�س��ات والبنى التحتية للدولة 

الفل�سطينية ".
م��ن جهته اأك��د الرئي���ض الفل�سطين��ي خالل اللق��اء" اأن 
اجلان��ب الفل�سطين��ي كان وم��ا زال م�ستع��دا للتع��اون 
الإجن��اح اأي جه��د دويل �س��اع الإيج��اد عملي��ة �سيا�سية 
قائمة على قرارات ال�رضعية الدولية، ومبداأ حل الدولتني 
الإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ض 

ال�رضقية على حدود العام 1967".
كم��ا اأكد عبا�ض، على "اأهمية خط��ة ال�سالم الفل�سطينية 
الت��ي طرح��ت يف جمل���ض االأمن ال��دويل الداعي��ة لعقد 
موؤمت��ر دويل لل�سالم خالل العام اجلاري، وت�سكيل اآلية 
دولية متع��ددة االأطراف لرعاية العملية ال�سيا�سية، الأن 
الط��رف االأمريكي باعرافه بالقد�ض عا�سمة الإ�رضائيل 
ونق��ل �سفارته اإليها، اأخرج نف�س��ه كو�سيط نزيه لعملية 

ال�سالم".
واأ�ساد الرئي���ض الفل�سطيني "بالدعم املميز الذي تقدمه 
الياب��ان لل�سعب الفل�سطيني يف املجاالت كافة، خا�سة 
يف املج��االت ال�سيا�سي��ة واالقت�سادية واملالية، ودعم 
حقوق��ه امل�رضوع��ة يف اإقام��ة دولته وبن��اء موؤ�س�ساته 
الوطني��ة ". ودعا عبا�ض "اإىل دور �سيا�سي اأكرب لليابان 
يتنا�س��ب وحجمه��ا ال�سيا�سي واالقت�س��ادي الهام على 
امل�ست��وىل الدويل، خا�س��ة اأن الياب��ان �سوتت ل�سالح 
قب��ول فل�سطني كدولة ع�سو مراق��ب يف االأمم املتحدة" 

يف 2012".

طوكيو - وكاالت

ا�ستقبلت رئي�سة اجلبهة 
الوطنية )اليمني الفرن�سي 

املتطرف( مارين لوبان، 
يف مدينة ني�س، حلفاءها 

الأوروبيني، للدفاع عن 
اآملة  اأخرى”،  “اأوروبا 

يف انت�سار لهذه الأحزاب 
القومية ال�سعبوية يف 

النتخابات الأوروبية العام 
املقبل، بعد جناح بع�سها 

يف النتخابات املحلية 
و�سعودها اىل �سدة احلكم

باريس - وكاالت


