ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟ :اﺗﺎق اﻷﺳ ﻣﻬ وﻊ ﺣاً ﻻﻧﻬﺎﻛﺎت ﺟ اﻻﺣﻼل ﻲ اﻟن
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أﻛت ﻣﺳﺔ اﻟ أن اﻻﺗﺎق اﻟ أﺑم ﺑ اﻟﺔ اﻷﺳة ودارة ﺳن اﻻﺣﻼل ،اﻻﺛ  ،إﻧﺎز ﻣﻬ ﺎف إﻟﻰ ﺳﻞ ﻧﺎل اﻟﺔ اﻷﺳة ،وﻊ ﺣاً ﻟﺟﺔ
اﻟ اﻷﺧة اﻟﻲ ﺑأﺗﻬﺎ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل.
و ﺛﺎﻧﺔ أﺎم ﻣ إﻼن اﻟﺔ اﻷﺳة اﻹﺿاب اﻟح  اﻟﺎم ،ﺗﺻﻠ ﻣﺎء اﻟم ،اﻹﺛ 15 ﻧﺎن  2019إﻟﻰ اﺗﺎق ﻣﻊ إدارة ﺳن اﻻﺣﻼل ،ﻲ ﺑﻠﺔ
ﻣﺎﻟ اﻷﺳ اﻟﻠﺔ وف ﺣﺎﺗﻬ داﺧﻞ اﻟن.
ﻣا ،ﻣﺎ اﺳت اﻧﻬﺎﻛﺎت اﻻﺣﻼل ﻬ.
وﺷدت ﻣﺳﺔ اﻟ ﻠﻰ أن ﻧﺎل اﻷﺳ ﻣ أﺟﻞ ﺣﻬ ﻻ ﯾال
ً
وﺟدت اﻟ وﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻷﺳ ،ﻣة اﺳارﺎ ﻲ اﻟﺎع  ﺣﻬ ،وﺗﺎﻟ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﺎﻟ ﻠﻰ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﻣ ﺧﻼل ﺧات ﻠﺔ ،ﻣ أﺟﻞ
أﺷﺎﺻﺎ ﻣ و اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ.
و اﻻﻧﻬﺎﻛﺎت  اﻷﺳ اﻟﻠ ،وﺻن ﺣﻬ ﺑﺻﻬ
ُ
وأﻛت أن اﻻﺗﺎق اﻟ ﺟﺎء  ﺳﻠﻠﺔ ﻣ ﺟﻠﺎت اﻟار اﻟﺔ ،ﺗ و ﺗﻞ أﺟﻬة اﻟ اﻟﻲ ﺗ ﺗﻬﺎ ﺣﯾًﺎ ،وم ﺗ اﺟﻬة ﺟﯾة .ﺎ ﻧ اﻻﺗﺎق
ﻠﻰ ﺗ اﺗ ﻣﺔ ﻲ ﺟﻊ اﻟن ،ﺑاﻊ أرﺔ اﺗ ﻲ ﻞ ﺳ ،ﻣﻊ أوﻟﺔ اﻟ ﻲ أﺎم اﻷﺳات واﻷﺷﺎل .وﺷﻞ اﻻﺗﺎق ،ﻠﻰ أن ﺢ ﻟﻞ أﺳ
أﺳﺎ ،ﻠﻰ أن ﺗن ﻣة ﻞ ﻣﺎﻟﺔ ﻣ 15 إﻟﻰ  20دﺔ.
ﺑﻼث ﻣﺎﻟﺎت
ً
أﺎ ﻠﻰ ﻧﻞ اﻷﺳات ﻣ ﺳ اﻟاﻣن
ﻣﻠﺎ
ور ﺎﻟ أن ﺗ اﻟﻬاﺗ اﻟﻣﺔ ﻲ اﻟن ﺎن
ﺎﻣﺎ .واﺷﻞ اﻻﺗﺎق ً
ً
ً
ﻧﺎﻟﺎ ﻟﻸﺳ ﻣ أﻛ ﻣً  
اﻟ  إﻟﻰ اﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ ﺷو اﻟﺎة اﻹﻧﺎﻧﺔ ،ﺣ  ﻣ ﺗ اﻷول ﻣ اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ ﺳ آﺧ ﺗ ﻪ وف اﻟﺎة اﻹﻧﺎﻧﺔ.
إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟ ،ﻧ اﻻﺗﺎق ﻠﻰ إﺎدة اﻷﻣر ﻲ ﺎﺔ اﻷﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﺎﻧ ﻠﻪ ﻞ ﺷﻬ ﺎﻧن اﻷول ﻣ اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،ﺎ ﻲ ذﻟ دة ﺟﻊ اﻷﺳ اﻟﯾ ﺟ
ﺳﻲ اﻟ ورن.
ﻧﻠﻬ ﻣ أﺎﻣﻬ ﺧﻼل ﻠﺎت اﻟﻊ اﻷﺧة إﻟﻰ أﺎﻣﻬ اﻷوﻟﻰ ،ﻻ ﺳﺎ ﻲ َ
ﻣﺧا ،وﺗﻠ ﻠﺎت اﻟ ﻣ ﻞ اﻟﺣات اﻟﺎﺻﺔ ،وﺗ اﻟﻼج اﻟﻼزم واﻟر
أﺎ ﻠﻰ إﻧﻬﺎء ل اﻷﺳ اﻟﯾ ﺎﻣ إدارة اﻟن ﻟﻬ
ا وﺗ اﻻﺗﺎق ً
ً
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺣا ،ﻟﺟﺔ
ﻟﻸﺳ اﻟﺿﻰ واﻟﺎﺑ ﻲ ﻠﺎت اﻟﻊ اﻷﺧة .وﻟ ،ﻞ إﺿاب اﻷﺳ  اﻟﺎم إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﻪ ،ﻣً ﺎ
ﻣﺎﻟﺎ ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺔ اﻷﺳة ،ﺎ ﻊ ً
ً
اﻟ اﻷﺧة  اﻷﺳ ﻣ ﻞ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل ،واﻟﻲ ﺑأت ﺑﺻﺎت ﻟﺔ أردان ،ﻞ ﺳﺔ أﺷﻬ.
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