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أﺳ اﻟﻬاء ﯾأون إﺿاﺎ ﻣﺣﺎ  اﻟﺎم رﺎ ﻟﺎت ﺎس

 10ﯾﻧ20:58 - 2021 
ﺎﺎ إﻻ وﻪ ﻣ أﺟﻞ ﺻف رواﺗﻬ وﻣﺎت أﺎﻟﻲ ﺷﻬاء
ﺎل اﻟﺎ ﺎﺳ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻷﺎﻟﻲ اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ ﻼء اﻟاو ،اﻟم اﻟ ،إن اﻟﻠﺔ ﻟ ﺗك ً
وان  2014واﻟﺔ رواﺗﻬ وﻟ دون ﺟو."
وأوﺿﺢ اﻟاو ،أن اﻻﺎم ﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﻧﺎة أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء ﻟﻠﺋ ﻣد ﺎس ،وﻟﻞ اﻟ ﻣ أﺟﻞ ﺗﻬ اﻟﻼﺎت واﻟﺎﻛﺎت اﻟﺎﺳﺔ.
ودﺎ اﻟاو اﻟ واﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻟﻠف إﻟﻰ ﺟﺎﻧ أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء وﺻف رواﺗﻬ وﻣﺎﺗﻬ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺎﻷﺎﻟﻲ ﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗ ت أﺎﻟﻬ ﻲ ﻞ
ﺗد أوﺿﺎﻬ اﻻﺎدﺔ".
وأﻠ أن أﺎﻟﻲ ﺷﻬاء وان  2014ﺳأون اﻟﻠﻠﺔ إﺿاﺎ ﻣﺣﺎ  اﻟﺎم ﺣﻰ ﺗ ﻣﺎﻟﻬ ف رواﺗ أﺑﺎﺋﻬ.
وأوﺿﺢ اﻟاو ،أن  اﻟوﻟ ﻲ اﻟﻠﺔ ﺎﻟ ﻟﺎ" ،ﻣ  ﺎع ة ﻠﻪ أن ﯾﻊ رواﺗ اﻟﻬاء".
اﺑاء ﻣ اﻟم ،ﺣﻰ ﻧﻞ ﺣق ﺷﻬاء ﺎم .2014
ﻣ ﺟﺎﻧﻬﺎ ،أﻠ أم ﻠﻲ اﻟﺎ واﻟة  3ﺷﻬاء ،إﺿاﺑﻬﺎ اﻟح  اﻟﺎم
ً
وﺎﻟ اﻟﺎ ،اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ واﻟﻟ ف رواﺗ أﺎﻟﻲ ﺷﻬاء وﺟﺣﻰ وان .2014
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟة اﻧﺎر اﻟز ،أﻠ إﻧﻬﺎء ﻣﻠ ﺷﻬاء  ،2014ﻻﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻠ ﺎﻧﺎر ﺗﻊ رﺋ اﻟزراء ﻣ اﺷﻪ.
وأﻛت اﻟﺎ ،أﻧﻬﺎ ﻣة ﻲ اﻹﺿاب  اﻟﺎم ﻲ وﺎﻲ أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء ،إﻟﻰ أن ﯾ إﻧﻬﺎء ﻣﻠ ﺷﻬاء وان  ،2014ﻣﺎﺋﻠﺔ" ،أﯾ اﻟﺋ وأﯾ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ
ﻣ اﺳار ﻣﺎﻧﺎﺗﺎ؟! ﺳﺔ أام وﻧ ﻧﺎﻟ ق أﺑﺎﺋﺎ اﻟﻬاء ..إﻟﻰ ﻣﻰ؟!".
وأﻛت اﻟﺎ أن أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء ﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ راﺗ  ﺣﺎة ﺔ ﻷﺑﺎﺋﻬ ،ﻣﺎﺋﻠﺔ" :ﻞ ﯾ اﻟﺋ ﺎس ﺎﺋﻼت اﻟﻬاء و ن ﻠﻰ اﻟ وأﻣﺎم
ﻣ اﻟﺳﺔ ﻣ 7 أام ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻬ؟!".
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ﻛﺎ أﻛت أن اﻷﺎﻟﻲ ﻟ ﯾاﺟا  ﻣﺎﻟﻬ وﻟ ﯾﻠا ﻬﺎ ،داﺔ ﻟﻼﺳﺎﺔ ﻟﺎﻟﻬ.
ﻛﺎ ﺎﻟ اﻟﺎ رﺋ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ورﺋ ﺣﻣﻪ ﺎﻟﻞ ﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﺎﻧﺎة أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء ،وم ﺗﻬ ﻲ اﻟارع ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻬ اﻟوﺔ.
وﺗ ﻧ 2000 ﺎﺋﻠﺔ ﺷﻬ ﻣ أﺎﻟﻲ ﺷﻬاء وان  2014ﺗﻊ ﺎس ٍار ﻲ ف رواﺗﻬ اﻟﺔ اﻟﻲ ﻠﻬﺎ اﻟﻠاﺋﺢ اﻟاﺧﻠﺔ ﻟﺔ اﻟ ،ﺎ ﯾ
اﻟات ﻣ أﺎﻟﻲ اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ أن ﺗ اﻟﻠﺔ ﺻف رواﺗﻬ اﻟﺔ.
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