ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺔ :ﺳﻠﺎ اﻟﺎﺑ ﺑﺎء دون ﻣﺎﺎت واﺷاﺎت

 01ﻧ09:45 - 2017 
ﻣدا ﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ رﺟﺔ ﻟﻠراء ﻣﻬﺎ ﺎن
ﺎل رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ )ﺣﺎس( إﺳﺎﻞ ﺔ إن ﺣﻪ ﺳﻠ ﻣﺎﺑ ﺎع ة ﺑﺎء دون ﻣﺎﺎت واﺷاﺎت،
ً
اﻟ."

وذ ﺔ ﻲ ﻠﺔ ﺎﺎح ﻣﺗ" اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟﻠﻲ" اﻟﺎﻣ ﯾﺔ ة ،أﻧﻪ ﺑﻠ اﻟﺎﺑ و اﻟﻣﺔ وﺎﻟﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺎة ﻟء اﻟار اﻟﻲ اﻟﻠﻲ
اﻟﺎﻣﻞ" ،ﻧﺷ ﻬ اﻟﺎق اﻟﻲ".
داﺎ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺎء ﺑ اﻷﻣر اﻟﻠﺔ ة) ،ﻟ دﺎ ﻟﻼ ﺗُﻬ أﻧﻬﺎ
وأﺿﺎف :ﻧ اﻧﻬﺎ اﻟﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧم ﻞ ﻣﺎ ﻠﺎ ﻣ اﻟاﻣﺎتً ،
اﺷاﺎت( و ﺗﻩ.

ودﺎ ﺔ إﻟﻰ أن ﺗن اﻟﺎﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻞ أﺑﺎء ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،وأن ﺗﻞ ﻞ اﻟﻧﺎت واﻟاﺎ اﻟﻠﺔ ،وﺎل" :ﻧ ﺟﻊ ﺷﺎﺗﺎ ،ﻧ ﺗ ﺎﺻ ﺗﺎ وأن
ﻧاﺟﻪ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺿﻬﺎ اﻻﺣﻼل ﻠﺎ".
وﻟ إﻟﻰ أن ﺣﺎس ﺗ اﻟﺎﻟﺔ ﻟﺗ ﻣﺎت ﺛﻼث :إدارة اﻟﺔ واﻟﺎع  اﻟﻠﺔ ،ودارة اﻟار اﻟﻠﻲ  ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،واﻻﺗﺎق ﻠﻰ
اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎﺳﻲ اﻟ ﻞ اﻟﺎﺳ اﻟك ﻟﺎ اﻟﻠﻲ.
وأوﺿﺢ أن ﻣﺎ ﯾﺧﻩ ﻣ ﺣار اﻟﺎة اﻟﻞ  اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﺳﻲ ،ﻞ اﻟﺎﺳ اﻟك ﺑ أﺑﺎء ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟ ﻟﻞ ﻞ أن
 ﺎﺳاﺗﻪ ﻟ ﻲ إدارة ﻣاﺣﻞ اﻟر اﻟﻲ ﻻ ﺑ أن ﻧﻞ إﻟﻰ "ﻧﺔ ﺗﺎ."

وﺎل" :أﻠﺎ ﻲ اﻟﺛﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ ﻧﻧﺎﺎ ﻞ ﺷﻬر أﻧﺎ ﻣﻊ ﻞ أﺑﺎء ﺷﺎ ﻲ إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺎع ة ﻠﻰ ﺣود  76ﺧﺎﻟﺔ ﻣ
اﻟﺎت وﺣ اﻟدة".
ﻣﺎ أﻧﻪ ﻲ إﺎر اﻟﻞ اﻟﻠﻲ اﻟك ﻠﺎ أن ﻧ ﻠﻰ ﺑﻧﺎﻣﺞ
وﻟ إﻟﻰ أن ا "ﺑﻧﺎﻣﺞ ﻣك" ،وﻟ ﺣﺎس اﺳاﺗﻬﺎ م اﻻاف ﺎﻟو وم اﻟﺎزلً ،
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ﺳﺎﺳﻲ ﻞ اﻟﺎﺳ اﻟك و أﺣ اﻷاف اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ.
)ﺗا وﺗﻬﺋ ًﺔ ،وﻣﻰ وأﯾ و ،(وا ﻣﺎ ﻣوﻟﺎت وﺻﻼﺣﺎت ﻩ اﻟﺎدة ﻲ إﺎر ﻣﺔ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وﺟد ﺎدة ﺟﺎﻣﺔ ﻲ وﺟد آﻟﺎت ﻟﺔ إدارة اﻟﺎوﻣﺔ
ً
اﻟ اﻟﻠﺔ.

أﺎ  :ﻧك ﻲ ﻣﺎراﺗﺎ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ و ﻧﯾ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،و ﺗم اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺎﺳﺔ و ﺗم اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎوﻣﺔ.
وﻧﻩ إﻟﻰ أن ﻣ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ً
وأﻛ ﺔ أن ﻣ أوﻟﺎت ﺑﺎء اﻻﺳاﺗﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺧﺎة اﻟ ﻠﻰ ﺑﺎء اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﺢ ﻠﻰ ﻞ ﻣﺎرات ﻣﺎوﻣﺔ اﻻﺣﻼل )ﺷﻲ ،ﻣﻠﺔ ،ﺳﺎﺳﺔ،
اﺎدﺔ ،إﻼﻣﺔ ،أﻣﺔ( ،وذﻟ ﻟ ﻣ ﻣﻊ ﻧ ﺑﻞ ﻣ ﻣﻊ اﻟ واﻟﺎرﺳﺔ.
وﻟ إﻟﻰ أن ة  ﺷﻬﺎ وﻣﺎوﻣﻬﺎ اﻟﺎﺳﻠﺔ اﺳﺎ أن ﺗاﻛ" ة" ،وأن ﺗﻲ ﻣون اﺳاﺗﻲ ﻟﻠﺎوﻣﺔ ﺳﻞ ﺎﻣﻞ ﻣﻬ ﻲ إدارة اﻟاع ﻣﻊ اﻻﺣﻼل.
ﻛﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ة اﻟﺔ اﻟﺔ ﻻ ﺗﻞ وأﻠﺎ ﺎﻟس ﻻ ﻠا وﺷﺎ ﻲ اﻟـ  48اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻬﺔ واﻻﻧﺎء ر ﻣور  70ﺎم ﻠﻰ اﻟﺔ ﻻ ﺗﻞ ﺗﻬ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ
إﻟﻰ ﺷﺎ ﻲ اﻟﺎﻲ واﻟﺎت.
ﻣﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﺎ زاﻟ ﻲ ﺔ اﻟب اﻷوﻟﻰ ر ﻣﺎ  اﻟﺔ ﻣ م
وﺷد ﻠﻰ ﺿورة ﻣ اﻟر ﻠﻰ ﻞ ﻣﻧﺎﺗﺎ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔً ،
وﻣﺎﻛﻞ.

ودﺎ ﺔ إﻟﻰ أن ﺗن ﺎ ة  اﻟﺎذب ﻲ اﻟﺔ ،وﻟ إﻟﻰ أﻧﻪ "إذا ﻧﻟ ﺎ وﺎدﺗﺎ إﻟﻰ اﻟدﺎن ﺳﻊ  أن ﯾا ﻠﻰ رأس اﻟﻞ" ،ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ
ﺿورة ﺗﻬﺎ.
وﺎل " :أن ﻧﻰ اﺳاﺗﺔ ﺢ اﻟﺎرات واﻻﻧﺎح ﻠﻰ اﻟﻊ وأن ن ﻟﺎ ﻼﺔ ﻣﻊ اﻟﻊ ﻣ ﻣ) اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟﺎرﺦ واﻟاﺎ (..إﻟﻰ إﯾان اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟ
اﻻﺳاﺗﻲ ﻟﻠﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ وﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣ ﻣﻧﺎت".
داﺎ ﻞ اﻟﻟﺎﻧ اﻟوﻟ اﻷﺣار إﻟﻰ ﺗﻞ ﻟﻲ ﺑﻟﺎﻧﻲ ﺣﻲ ﺿﺎ ﻠﻰ ﺑﺎﻧﺎ ﻣ أﺟﻞ أن ﺗﺎع
وﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺣر اﻟﺔ ﻲ اﻟﻬ اﻟوﻟﻲً ،
ﻟﻠ اﻟﻠﻲ.

واﺳﻠ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق اﻟﻠﺔ ﻞ رﺳﻲ ﺻﺎح اﻟم اﻟوﻟﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺎﺑ ﺎع ة ،دون ﺗاﺟ ﻷ ﻣ ﻣﻲ ة اﻟﺎ.
وو ﺣﺎ ﺢ وﺣﺎس ﻲ  12ﻣ اﻛ اﻟﺎﺋ اﺗﺎ ًﺎ ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻲ اﻟﺎة ﺑﺎﺔ اﻟﺎﺑات اﻟﺔ.
واﺗ اﻟﺎن ﻠﻰ اﻻﻧﻬﺎء ﻣ إﺟاءات ﺗ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق ﻣ ﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻞ ﺎﻣﻞ واﻟﺎم وﻟﺎﺗﻬﺎ ﻲ إدارة اﻟﺎع ﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ و اﻟﺎم واﻟﺎﻧن
 أﻰ .1/12/2017
ور اﻟﺎن اﻻﻧﻬﺎء ﻣ إﺟاءات اﺳﻼم ﺣﻣﺔ "اﻟﺎق اﻟﻲ" ﻟﺎﺔ ﻣﺎﺑ ﺎع ة ،ﺎ ﻲ ذﻟ ﺗ أ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ إدارة ﺗﻠ اﻟﺎﺑ ﻞ ﺎﻣﻞ،
وذﻟ  أﻰ ﯾم .2017 /11/ 1
واﺗ اﻟﺎن ﻠﻰ ﺗﺟﻪ ﺎدات اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻟﺳﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ إﻟﻰ ة ﻟ ﺳﻞ وآﻟﺎت إﺎدة ﺑﺎء اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ ﻣﻊ ذو اﻻﺧﺎص.
وﺗ اﻻﺗﺎق  اﺟﺎع ﺎﻟﺎة ﺧﻼل اﻷﺳع اﻷول ﻣ ﺷﻬ د 2017 ﻟ ﻣﺎ ﺗ إﻧﺎزﻩ ﻲ اﻟﺎﺎ اﻟﻲ ﺗ اﻻﺗﺎق ﻠﻬﺎ ﺎﺔ ،و اﺟﺎع ﯾم
 ،14/11/2017ﻟﺎﺔ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﺎﻟﺎة ﻠﻰ اﺗﺎﺔ "اﻟﺎق اﻟﻲ اﻟﻠﻲ" ﻲ  ،4/5/2011ﻟ ﺟﻊ ﺑد اﻟﺎﻟﺔ اﻟاردة ﻲ اﻻﺗﺎق
اﻟر.
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