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بيروت تنفي اجتماع مسؤولين لبنانيين 
وإسرائيليين في قبرص

المجلس العسكري السوداني يلوح بـ"الكثير 
من الخيارات"

تركيا ُتعيد 330 ألف الجئ سوري إلى بالدهم

ب��روت - وكاالت : نف��ت م�شادر مقربة م��ن الرئا�شة اللبنانية ب�ش��كٍل قاطع، عقد 
اجتماع بني م�ش�ؤولني لبنانيني واإ�رسائيليني يف قرب�ص اأو غرها.

وقالت امل�شادر، اإن الكالم املن�ش�ب مل�ش�ؤولني لبنانيني ياأتي "يف اإطار الت�ش�ي�ص 
عل��ى امل�قف اللبن��اين امل�حد ح�ل تر�شيم احل��دود الربية والبحري��ة مع فل�شطني 
املحتل��ة". واأكدت امل�ش��ادر، اأنه "مل يح�ش��ل اأي اجتماع ب��ني م�ش�ؤولني لبنانيني 
واإ�رسائيلي��ني يف قرب���ص اأو غره��ا". وق��ال م�ق��ع "اندبندن��ت"، اأن "م�ش�ؤول��ني 
لبنانيني رفيعي امل�شت�ى اأبلغ�ا اإ�رسائيل ب�ا�شطة جهة ثالثة، اأن بالدهم لن تك�ن 
قاع��دة لرد اإيراين من قب��ل حزب اهلل، اأو اأي جهة اأخرى، اإذا اندلعت حرب بني اإيران 

وال�اليات املتحدة.
واأ�ش��اف امل�ق��ع اأن الرئي���ص اللبناين مي�ش��ال ع�ن "اأبلغ جه��ات يف اإ�رسائيل عرب 
مبع�ث خا�ص، اأنه فهم من حليفه حزب اهلل اأنه ال يعتزم مهاجمة اإ�رسائيل، اإذا كان 

يفرت�ص به اأن يرد على هج�م اأمريكي على اإيران رمبا يف اخلليج".

اخلرط���م - وكاالت : ل�ح رئي�ص اللجن��ة ال�شيا�شية املتحدث الر�شمي با�شم املجل�ص 
الع�شك��ري االنتقايل يف ال�ش�دان الفري��ق الركن �شم�ص الدين كبا�شي، باتخاذ "الكثر 

من اخليارات التي تراعي م�شلحة امل�اطن ال�ش�داين وحتفظ ال�ش�دان".
ونقل��ت وكال��ة ال�ش�دان لالأنباء �ش�ن��ا الليلة املا�شية عن��ه "التفاو�ص ي�شر ب�ترة 
�شعيف��ة، واإن ا�شتمر احل��ال هكذا رمبا يف�شي ذلك للكثر م��ن اخليارات التي تراعي 

م�شلحة امل�اطن ال�ش�داين وحتفظ ال�ش�دان".
وق��ال اأم���ص االأحد، يف حما���رسة ل�شباط و�شب��اط �شف وجن�د منطق��ة اأم درمان 
الع�شكري��ة: "عقب جناح الث�رة، عملنا مع ق�ى اإعالن احلرية والتغير �رسيكًا اأ�شياًل 
يف عملي��ات تفاو�ص �شه��دت م�اقف متعددة، م�ؤكدين متا�ش��ك املجل�ص ووقفته من 

اأجل اأمن و�شالمة ال�ش�دان دون الرغبة يف احلكم".
ولف��ت اإىل اأن "املجل���ص بلجانه املختلفة، ي�ؤدي ما عليه يف جم��ال اخلدمات، االأمر 
ال��ذي اأدى ال�شتقرار كاف��ة ما يحتاجه امل�اطن من خدمات اأ�شا�شية و�رسورية، ويف 

كل اأرجاء البالد".

انق��رة - وكاالت : ع��اد ح�ايل 330 األف �ش�ري يف تركيا اإىل بالدهم منذ اأن اأمتت 
اأنقرةبنج��اح عملي��ات "مكافحة االإره��اب" يف �شمال �ش�ريا، وفق م��ا اأعلنه وزير 

الداخلية الرتكي ي�م االأحد.
وق��ال �شليمان �ش�يل� يف ت�رسيحات يف اإ�شطنب�ل: "عاد 329الف �شخ�ص �ش�ري 
حت��ى االآن بف�شل ال�شالم الذي ت�فر يف عفرين واملنطقة املحررة من خالل عملية 

درع الفرات"، بح�شب وكالة االأنباء الرتكية الر�شمية.
وت�شت�شيف تركيا حاليًا ح�ايل 4 ماليني الجئ �ش�ري.

واأ�ش��اف �ش�يل��� اأن اأكرث من 41 األ��ف مهاجر اأفغاين قدم���ا اإىل تركيا ب�شكل غر 
قان�ين هذا العام، واأعيد ح�ايل ن�شفهم، اأي 20500 اإىل وطنهم.

واأطلقت تركيا منذ 2016 عمليتي درع الفرات وغ�شن الزيت�ن يف عفرين، واإعزاز 
والباب يف �ش�ريا، �شد اأكراد �ش�ريا وداع�ص.

اأكد م���رسف وحدة الر�شد االإ�شباني��ة مبر�شد االأزهر 
ملكافح��ة التط��رف الدكت���ر م�شطف��ى الب��دري، اأن 
املتتب��ع لق�شية االعتق��االت التي تنفذه��ا احلك�مة 
االإ�شباني��ة من��ذ هجم��ات بر�شل�ن��ة وكامربيل�ص يف 
 14 �شحيته��ا  راح  والت��ي   ،2017 اأغ�شط���ص)اآب( 
�شخ�شًا، واأُ�شي��ب خاللها ما يقرب من مائة اآخرين، 
بلغ��ت 58 متطرف��ًا خ��الل 23 عملي��ة مداهمة، يدل 

على اأن تلك املنطقة اأ�شبحت هدفا رئي�شا لداع�ص.
واأ�ش��ار الب��دري، اإىل اأن داع���ص اأطلق ع��دة حتذيرات 
داخ��ل  هجم��ات  بتنفي��ذ  املا�شي��ة  الف��رتة  خ��الل 
اأ�شبانيا، م��شح��ًا اأن عام 2017 كان االأ�رس�ص من 
حي��ث الهجمات التي بلغ��ت 51 عملي��ة، بينما �شهد 

عام 2013 اأقل الهجمات مبعدل 5 عمليات.
واأو�شح الب��دري، اأن عنا�رس االأمن االإ�شباين اعتلقت 
281 متطرف��ًا بعد رفع حال��ة التاأهل اإىل امل�شت�ى 
الراب��ع يف ع��ام 2015، وبل��غ اإجمايل الع��دد حتى 

نهاية العام املا�شي 326 معتقاًل.

العملي��ات  ب�ق��ف  الدولي��ة  املطالب��ات  ورغ��م 
امل�شلح��ة يف العا�شم��ة طرابل���ص والع���دة للحل 
ال�شيا�ش��ي تبق��ى احلل���ل ه�ش��ة خا�ش��ة يف ظ��ل 
ا�شتم��رار وج���د امليلي�شيات هن��اك، وعزم حفرت 
عل��ى م�ا�شلة املعرك��ة حتى النهاي��ة، اإذ اأكد يف 
ح���ار م��ع �شحيف��ة "ل��� ج�رن��ال دو دميان�ص" 
ال�شيا�ش��ة  اإىل  "الع���دة  اأن  االأح��د،  الفرن�شي��ة 
مره���ن بالق�شاء على امليلي�شي��ات. امل�شكلة يف 
طرابل�ص اأمنية. وطاملا ا�شتمر وج�د املجم�عات 

االإرهابية فيها، ال ميكن اأن حتل".
وي�شي��ف حف��رت لل�شحيفة، اأن احل��رب �شنت على 
طرابل���ص بع��د ف�ش��ل 6 ج���الت م��ن املفاو�شات 
مع حك�م��ة ال�فاق املع��رتف بها دولي��ًا، م�ؤكداً 
اأن "رئي���ص احلك�مة فايز ال���رساج غر قادر على 
اتخاذ القرارات الأنه يخ�شع ل�شيطرة امليلي�شيات".
وقال حفرت، "يف اجل�لة االأخرة من املفاو�شات، 
اأدرك��ت متام��ًا اأن ال���رساج لي�ص ه� ال��ذي يقرر"، 
م�ش��دداً عل��ى اأن احل��ل ال�شيا�شي ه� اله��دف، بعد 
انتقادات��ه  الق�ش��اء عل��ى امليلي�شي��ات. م�جه��ًا 
لرتكيا وقطر الإر�شالهما اأ�شلحة اإىل ق�ات ال�رساج.
واالأربع��اء املا�ش��ي، اأبل��غ امل�شر حف��رت الرئي�ص 
"ال���رسوط  ب��اأن  ماك��رون،  اإميان�ي��ل  الفرن�ش��ي 
مل تكتم��ل بع��د الإقرار وق��ف الإطالق الن��ار ح�ل 

العا�شم��ة طرابل���ص"، معت��رباً اأن��ه �شيك���ن م��ن 
ال�رسوري ا�شتئناف احل�ار ال�شيا�شي للخروج من 

االأزمة.
يبق��ى اخلي��ار الع�شكري ه� احل��ل ال�حيد يف ظل 

�شع��ي خ�ش���م حف��رت لتق�شي��م ليبي��ا، وتاأجي��ج 
ال���رساع، وي�ؤكد حفرت، يف احل���ار مع ال�شحيفة 
الفرن�شي��ة، اأن "تق�شي��م ليبي��ا رمبا ه��ذا ما يريده 
خ�ش�من��ا، رمبا هذا ما يبتغي��ه املبع�ث االأممي 

اأي�ش��ًا"، مت�ع��داً باإف�شال تل��ك املخططات طاملا 
بقي على قيد احلياة.

انعدام الثقة
وي�ؤك��د م�ش��در ل�شحيف��ة "الن�ف��ال تريبي���ن" 
النزاع��ات  �شحي��ة  الي���م  ليبي��ا  اأن  الفرن�شي��ة، 
الكربى، واأن نهاية النزاع غر واردة ب�شبب انعدام 
الثق��ة بني االأطراف الليبية، الذي اأ�شبح اأق�ى من 
اأي وقت م�شى، م�شراً اإىل اأن الظروف غر م�اتية 

حتى االآن ل��شع حد للعمليات الع�شكرية.
ويبتعد احلل ال�شيا�ش��ي اأكرث، مع ا�شتمرار ف��شى 
امليلي�شيات التي ترف�ص ال�شالم، وي�ؤكد حفرت، اأنه 
التفاو�ص مع ممثلي امليلي�شيات  "لي�ص باإمكاين 

الذين ال عالقة لهم بال�شالم".
ونقل��ت �شحيف��ة "ليبرا�شي���ن" الفرن�شي��ة ع��ن 
الباح��ث يف ال�ش��اأن املغاربي جلي��ل احلر�شاوي، 
طرابل���ص  يف  الن��ار  اإط��الق  وق��ف  "���رسوط  اأن 
غ��ر متحقق��ة االآن يف ظ��ل ع��دم وف��اء االأطراف 
به��ا، وغياب اأط��راف حك�مة ال�ف��اق عن طاولة 

املفاو�شات، الأنها خا�شعة للميلي�شيات".
خ�شائر مدنية

وم��ع م��رور قراب��ة �شهري��ن على انط��الق معركة 
طرابل�ص، ت�شتمر دع�ات املجتمع الدويل اإىل وقف 
ف���ري الإطالق الن��ار، خا�ش��ًة مع �شق���ط قرابة 
510 قتيل يف املعارك الدائرة، واإ�شابة 2467 
�شخ�ش��ًا، ون��زوح اأكرث م��ن 80 األ��ف �شخ�ص من 

مناطق اال�شتباكات ح�شب االأمم املتحدة.
حتذيرات

وق��ال املبع���ث االأمم��ي اإىل ليبيا غ�ش��ان �شالمة 
طرابل���ص  العا�شم��ة  �ش�اح��ي  يف  "العن��ف  اإن 
جم��رد البداية حلرب ط�يلة ودامية على ال�ش�اطئ 
اجلن�بي��ة للبحر املت��شط، وه��� ما �شيعر�ص اأمن 
ج��ران ليبي��ا املبا�رسين للخط��ر، ومنطقة البحر 

املت��شط اأي�شًا ب�شكل اأو�شع".
اأزمة م�رسفية

كم��ا انعك�شت تاأثر احلرب يف ليبيا على اقت�شاد 
الدولي��ة"  "االأزم��ات  جمم�ع��ة  وت�ؤك��د  الب��الد، 
يف تقري��ر ن�رست��ه الثالث��اء املا�ش��ي، اأن االأزمة 
امل�رسفي��ة يف ليبي��ا قد بلغ��ت ذروتها يف ال�قت 
ال��ذي حتاول في��ه ق���ات اجلي�ص ال�طن��ي الليبي 
عل��ى  ال�شيط��رة  حف��رت  خليف��ة  امل�ش��ر  بقي��ادة 

العا�شمة طرابل�ص.
وقدم��ت املجم�عة اقرتاحات حل��ل االأزمة قائلة، 
الن��ار، عل��ى  اإط��الق  اإىل وق��ف  اإن��ه باالإ�شاف��ة 
االأط��راف املتحاربة يف ليبيا على االأقل الت��شل 
اإىل اتفاق لت�حي��د العمليات امل�رسفية التجارية 
يف ال���رسق، والعم��ل عل��ى اإع��ادة ت�حي��د البن��ك 

املركزي.
وعل��ى ال���رسكاء االأجان��ب لليبي��ا تق��دمي م�ش�رة 
اخلرباء وحتدي��د اأول�يات ح��ل االأزمة املالية يف 

املفاو�شات.

لهذه األسباب انسحبت مصر من تشكيل "الناتو العربي"

معركة طرابلس.. حرب منهكة ولكن ضرورية ضد اإلرهاب

باحث: إسبانيا تحت عين داعش 
خالل الفترة المقبلة

شن الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر هجومًا في 
4 أبريل )نيسان( على العاصمة 

طرابلس، مستهدفًا الميليشيات 
واإلرهابيين المتحصنين في 

المدينة، لتطهيرها واستعادة 
هيبة الدولة.

طرابلس - وكاالت

ك�شف��ت م�ش��ادر م�رسي��ة رفيع��ة امل�شت���ى ك�الي�ص 
ان�شحاب م�رس مما ي�شمى ب�"النات� العربي" مل�اجهة 
اإي��ران، وتعطيل اإطالقه، قائل��ة اإن "م�رس منذ البداية 
اأبلغ��ت كاًل من ال�شع�دية واالإم��ارات، وهما الدولتان 
اللت��ان كانت��ا ت�شعيان بق���ة الإطالق ذل��ك التحالف 
الع�شكري لردع اإي��ران، باأن االأخرة ال متثل لها عدواً 
م��ن الدرج��ة االأوىل، واأنها غر معني��ة باإثارة عداوة 
م��ع ط��رف اإقليم��ي". واأ�شافت امل�ش��ادر، اأن��ه "بعد 
م�ش��اورات ومفاو�شات مطّ�لة بني قي��ادة الدولتني، 
والقي��ادة امل�رسي��ة، قبل��ت القاه��رة امل�شاركة على 
م�ش���ص، نظ��ر حزمة م��ن امل�شاع��دات وااللتزامات 
االقت�شادي��ة، قب��ل اأن يع���د الرئي���ص امل���رسي عبد 
الفت��اح ال�شي�ش��ي ويبل��غ قي��ادة الدولت��ني بالرف���ص 
"ال�شي�ش��ي  اأن  اإىل  واأ�ش��ارت  للم�شارك��ة".  النهائ��ي 
تلقى رداً ق�يًا راف�ش��ًا من داخل امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية، 

الأن يك���ن اجلي���ص امل���رسي حت��ت قي��ادة عربي��ة، 
الت��ي ا�شرتطت اأن��ه اإذا كان من ال��الزم امل�شاركة يف 
التحال��ف، فينبغي اأن تك�ن القيادة م�رسية". وقالت 
اأبلغ��ت  الع�شكري��ة  امل�ؤ�ش�ش��ة  "قي��ادة  اإن  امل�ش��ادر 
ال�شي�ش��ي اأن��ه لي���ص م��ن املنطق��ي اأن يك���ن اجلندي 
امل���رسي حتت قيادة جي����ص مل تُخ�ص حربًا واحدة 
يف االإقلي��م، وثقله��ا الع�شك��ري ال ميث��ل ن�ش��ف ثقل 

اجلي�ص امل�رسي".
ب��دوره، اأفاد م�ش��در رفيع امل�شت�ى ب��اأن "رد الق�ات 
القي��ادة  اأبلغته��ا  امل�شلح��ة امل�رسي��ة ج��اء بعدم��ا 
التحال��ف  بقي��ادة  ال�شع�دي��ة  بتم�ش��ك  ال�شيا�شي��ة 
الع�شك��ري ال��ذي كان مزمع��ًا انطالق��ه". واأ�شاف اأن 
"القي��ادة امل�رسي��ة باالأ�شا���ص له��ا حتّفظات كبرة 
عل��ى ت�جهات وم�شاعي بع�ص ال���رسكاء اخلليجيني، 
حتدي��داً مبا يخ���صّ اإي��ران، ورغبته��م يف �شم م�رس 
لتبن��ي نف�ص م�قفه��م جتاه طهران، وه��� ما ترف�شه 

القاهرة اإىل حد بعيد".

وك�ش��ف امل�ش��در عن �شبب اآخ��ر و�شفه بغ��ر املعلن 
ب�ش��اأن ان�شحاب م���رس من حتالف "النات��� العربي"، 
وه� قي��ام طرف خليج��ي )رف�ص ت�شميت��ه( باإف�شال 
امل�شاعي امل�رسية لت�شكيل ق�ة عربية م�شرتكة، حتت 
مظل��ة اجلامعة العربية، متابع��ًا "حتى يف ما يخ�ص 
التحالف العربي يف حرب��ه على احل�ثيني يف اليمن، 
م�رس لي�ش��ت م�شارك��ًة عمليًا به، وم�شارك��ة القاهرة 
فق��ط تتمث��ل يف 4 قط��ع بحري��ة عن��د م�شي��ق ب��اب 
املن��دب، بهدف تاأمني املج��رى املالحي الذي يرتبط 
ب�ش��كل مبا���رس بحركة املالح��ة يف قن��اة ال�ش�ي�ص". 
وو�ش��ف امل�ش��در العالق��ة ب��ني القاه��رة والريا�ص 
باأنه��ا لي�شت �رساك��ة ولي�شت حتالف��ًا، ولكنها عبارة 
عن تفاهم��ات وت�افقات تفر�شها الق�شايا االإقليمية 
ذات االأبع��اد امل�شرتكة، م�ؤك��داً اأن "اجلانب ال�شع�دي 

نف�شه يدرك ذلك اأي�شًا ب�شكل جيد". 
ي�ش��ار اإىل اأن ال�الي��ات املتح��دة ق��د اأج��رت يف 22 
فرباي��ر/ �شب��اط املا�ش��ي م�ش��اورات ح���ل ت�شكي��ل 

حتال��ف ا�شرتاتيجي �رسق اأو�شط��ي، مب�شاركة 6 دول 
خليجية، باالإ�شافة اإىل االأردن وم�رس. واأكدت وزارة 
الدفاع االأمركية عقب امل�شاورات اأن التحالف يحمل 
طابع��ًا دفاعي��ًا، وي�شعى اإىل حتقي��ق اأهداف م�شرتكة 
االأمني��ة  التهدي��دات  وم�اجه��ة  االأع�ش��اء،  لل��دول 
واالإقليمي��ة لال�شتقرار واالزده��ار. وي�شمل التحالف، 
ال�شع�دية، االإمارات، الك�ي��ت، البحرين، قطر، عمان، 
اإىل جان��ب االأردن وم���رس، ويه��دف اإىل اإقام��ة ق���ة 
ع�شكري��ة عربية للت�شدي الإي��ران، وقد مت تقدمي طلب 
تد�ش��ني ه��ذا التحال��ف العربي اإب��ان والي��ة الرئي�ص 
االأمرك��ي ال�شاب��ق ب��اراك اأوبام��ا، اإال اأن االأخر اأراد 
اال�شتم��رار يف املفاو�ش��ات مع اإيران ح���ل االتفاق 
الن���وي، وجتاه��ل امل�شال��ح امل�شرتك��ة لل�شع�دي��ة 
واإ�رسائي��ل مل�اجه��ة اإي��ران. واأعيد طرح��ه من جديد 
على يد الرئي�ص االأمركي دونالد ترامب، اأثناء انعقاد 
القمة العربي��ة االإ�شالمية، التي ج��رت يف ال�شع�دية، 

يف 21 ماي�/ اأيار 2017.

القاهرة - وكاالت

رئيس الوزراء الفلسطيني: 

مؤتمر المنامة سيولد ميتًا

ق��ال رئي�ص ال���زراء الفل�شطيني حمم��د ا�شتية، اإن 
"م�ؤمت��ر املنام��ة �ش�ف ي�ل��د ميت��ًا، واأحيي كل 
مفا�ش��ل القطاع اخلا���ص الفل�شطيني الذي رف�ص 
من غزة اإىل ال�شفة اإىل ال�شتات اأن ي�شارك يف مثل 

هذه امل�ؤامرة على �شعبنا".
واأ�ش��اف ا�شتية، يف ت�رسيحات خ��الل م�شاركته 
يف االإفط��ار اجلماع��ي ال��ذي اأقام��ه اإقلي��م حركة 
"فت��ح" يف نابل���ص لذوي ال�شه��داء واالأ�رسى، اأنه 
"بع��د اأيام، �شيعقد م�ؤمتر يف املنامة حتت ادعاء 
حت�ش��ني ظروف املعي�ش��ة ل�شعبنا، وق��د راأينا مثل 
ه��ذه امل�ؤمت��رات الع���رسات، وكله��ا ف�شل��ت ف�ش��اًل 
ذريع��ًا". وتابع رئي���ص ال���زراء الفل�شطيني: "يف 
ه��ذا امل�شه��د ال�طن��ي املتمي��ز، بح�ش���ر ف�شائل 
منظم��ة التحري��ر، ه��ذا امل�شه��د عك�ص نف�ش��ه باأن 

جمي��ع ف�شائ��ل العم��ل ال�طن��ي قد وقف��ت م�قفًا 
وا�شح��ًا م�ح��داً من اأج��ل رف�ص م�ؤمت��ر املنامة، 
وم�شكلتن��ا لي�شت م�شكلة اقت�شادية، �رساعنا على 
االأر���ص من اأجل اإنه��اء االحت��الل واإقامة دولتنا 

وعا�شمتها القد�ص وع�دة الالجئني".
وم�شى ا�شتية قائاًل: "الي�م اأمامنا مرحلة جديدة 
عن�انه��ا تعزيز �شم���د النا�ص عل��ى اأر�شهم، وال 
يعنين��ا اإن �ش��ّكل )رئي���ص وزراء دول��ة االحت��الل 
االإ�رسائيل��ي بنيام��ني( نتنياه��� احلك�م��ة اأو مل 
ي�ش��كل، واحل���ار يف اإ�رسائيل الي�م ب��ني من يريد 
اأن ي�شم اأرا�شي م��ن ال�شفة الغربية ومن يريد اأن 
يبقى االأمر على ما ه�، و�شنقف بكل ما اأوتينا من 
ق���ة �شد �شم اأي جزء م��ن اأر�شنا، و�شنك�رس االأمر 

ال�اقع الذي يحاول االحتالل فر�شه علينا".
وا�شتط��رد قائ��اًل: "ونح��ن نعزز �شم���د النا�ص ال 
نن�شى اأهلنا يف غزة، و�شنقدم لهم كل ما ن�شتطيع، 

فلنذهب اإىل انتخابات ونحتكم اإىل �شعبنا، ونحن 
جاهزون للذه��اب اإىل انتخابات عامة يف ال�شفة 

وغزة".
واأ�ش��اف: "ال نري��د معروفًا من اأح��د، وال نريد مّد 
يدينا لالحتياج، نري��د االنتقال من االحتياج اإىل 
االإنت��اج، ونح��ن جاه��زون يف احلك�م��ة اأن نقدم 
نقل��ة ن�عية يف االنتق��ال من التعلي��م اإىل التعلم، 
وم��ن االحتي��اج اإىل االإنتاج، وم��ن اال�شتراد اإىل 
االعتماد عل��ى الذات، ويف الذكرى 150 الحتفال 
بلدي��ة نابل���ص، اأعلنا اأن حمافظ��ة نابل�ص �شتك�ن 
مرتكزاً اأ�شا�شيًا لتعزي��ز ال�شناعة ال�طنية، واأدع� 
رجاالت نابل�ص لل�ق�ف معنا الأننا �رسكاء للعمل 
عل��ى رفع��ة منت�جنا ال�طن��ي، واأن نع��زز نابل�ص 
مل��ا كانت علي��ه يف املا�شي لتبق��ى يف احلا�رس 
وامل�شتقب��ل عنق���داً �شناعي��ًا يخل��ق فر�ص عمل 

ويدر دخاًل على النا�ص".

مدريد - وكاالت
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رام الله - وكاالت


