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وزير خارجية مصر: مشاركتنا في “لقاء النقب” ليست إلنشاء تحالف 

القاهرة: أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، مساء اإلثنين، أن مشاركة بالده � “لقاء النقب”،

ليست بهدف إنشاء تحالف أو موجهة ضد طرف�

جاء ذلك خالل مؤتمر صحا� عقده شكري مع نظيره القطري، محمد عبد الرحمن آل ثا�،

الذي يزور القاهرة حاليا�

واإلثنين، اختتم وزراء خارجية الواليات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، واإلمارات، والبحرين، والمغرب،

لقاءات استمرت يومين � النقب (جنوب)، بإعالنهم استمرار تعزيز العالقات بينهم، وإقامة

“منتدى دائم بين الدول المشاركة”�

وردا ع� سؤال بشأن اجتماعات النقب، قال شكري إنها “مرتبطة بتعزيز عملية السالم”، مشيرا إ�

أنه “ليس بالتأكيد أن تكون مشاركة مصر فيها إلنشاء أي تحالف أو تكون موجهة ضد أي طرف”�

وبشأن الوضع اللي� الحا�، أوضح وزير خارجية قطر أن موقف بالده “متطابق مع مصر، من

حيث دعم الحل السيا� وصوال النتخابات حرة نزيهة”�
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البريد اإللكترو� *االسم *

وأضاف: “ال نريد أن نرى أي �ء يحدث انقساما، قد يؤدي لتصعيد أو عمل عسكري � ليبيا،

ونريد أن يكون هناك وضع استقرار، ونتم� أن يتم التوافق بين األشقاء الليبيين وصوال لبر األمان”�

(األناضول)

مصرقمة النقبالتطبيع مع إسرائيل
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