ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

واﺷ ﺑﺳ :اﻻﺳﺎرات اﻷﻣﺔ ﺣ ّرت ﻣ م روﺳﻲ "ﻛﺎﺳﺢ" ﻠﻰ أواﻧﺎ

 05د07:30 - 2021 
ﻟ م  ﻣد اﻟﻬﺎت ﻠﻰ أواﻧﺎ ﻲ و ﻣ ﻣ ﺑاﺔ اﻟﺎم اﻟﻞ ،ﺎرك ﻪ ﻣﺎ ﻞ إﻟﻰ 175
رﺟﺢ ﺗ ﻟﻼﺳﺎرات اﻷﻣﺔ ،أن روﺳﺎ ﺗّ 
أﻟ ﺟ.

ﺣﻛ اﺗﻬﺎ ﻧ اﻟود ﻣﻊ أواﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺎﻧ ﺗﺎﻟ واﺷ ﺎن م اﻧﺎم أواﻧﺎ إﻟﻰ
وذت ﺻﺔ "واﺷ ﺑﺳ ،"ﻧﻼً  وﺛﺔ اﺳﺎراﺗﺔ ،أن ﻣﺳّ 
ﻣﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻷواﻧﺔ وﺣﻟﻬﺎ.
ﺣﻠ ﺷﺎل اﻷﻠﻲ )اﻟﺎﺗ ،(وأن ﻊ اﻟﻠ  أ أﻧﺔ ﺔ ّ

ﺷ م  ﻠﻰ أواﻧﺎ ﻲ أب و ﻣ،
و ﻣول ﻲ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻟﻠﺔّ ،
ﺗث ﺷ م اﻟ  ﻪ ،إن "اﻟ اﻟوﺳﻲ ﯾ إﻟﻰ ّ
أواﺋﻞ ﺎم  ،2022ات ﺗﻠﻎ ﺿ اﻟﻲ رأﯾﺎﺎ ﻲ اﻟﻊ اﻟﺎﺿﻲ ﺧﻼل اﻟرﺎت اﻟوﺳﺔ اﻟﺎﺟﺔ ب ﺣود أواﻧﺎ".

وأﺿﺎف أن ﻩ اﻟ" ﺗ ﺗﺎت ﻣﺔ ﻟـ 100ﺔ ﺗﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ر ﺑ 175 أﻟ ﺟ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟرﺎت واﻟﺔ واﻟات".
وأﻬت اﻟﺛﺔ اﻻﺳﺎراﺗﺔ اﻟﻲ اﻠ ﻠﻬﺎ "واﺷ ﺑﺳ ،"واﻟﻲ ﺗ ﺻ اًر ﻟﻸﺎر اﻟﺎﺔ ،اﻟات اﻟوﺳﺔ وﻲ ﺗ ﻲ أرﺔ ﻣاﻊ .وﺣﺎﻟﺎً ﯾ ﻧ50 
ﺔ ﺗﺔ ﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ دﺎﺎت وﻣﺔ وﺻﻠ ﺣﯾﺎً.
وﺎ أﺷﺎرت اﻟﺎت اﻷواﻧﺔ إﻟﻰ أن روﺳﺎ ﻟﯾﻬﺎ ﻧ 94 أﻟ ﺟ ﺎﻟب ﻣ اﻟود ،ﺈن اﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺗ إﻟﻰ أن اﻟد ﯾﻠﻎ ﺣﺎﻟﺎً  70أﻟﺎً ،وﻟﻬﺎ ﺗﻊ أن
ﻞ إﻟﻰ  175أﻟﺎً.
ووﺻ اﻟ اﻟﺎت اﻟﺔ ﻟﻠات اﻟوﺳﺔ ﻠﻰ اﻟود ﻣﻊ أواﻧﺎ ﺑـ"ﺗ ﻟﻠاﺎ ،وﺧﻠ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ م اﻟ."
وأﺷﺎر اﻟول اﻟ ﺗث إﻟﻰ اﻟﺔ ،إﻟﻰ أن ﺗﻠﻞ اﻻﺳﺎرات اﻷﻣﺔ  إﻟﻰ ﺻر اﻷﺎر اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺗﻬ وﺣات وﺻﻠ ﺣﯾﺎً إﻟﻰ ﻣاﻊ ﻣﻠﺔ ﻠﻰ
ل اﻟود اﻷواﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻬ اﻟﺎﺿﻲ.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ00:47:43 28-05-2022 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﺗاﻣ اﻟﺎت اﻟﺔ اﻟوﺳﺔ ﻣﻊ إاﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﺗﺔ ﺟد اﻻﺣﺎ ﻞ ﻣﺎﺟﺊ ﺧﻼل ا اﻟﺎم ،وﺗ ﺧﺎﺑﻬﺎ ﺄن أواﻧﺎ .وﺎﻟ ﻣﺳ إن ﺗﺔ اﺗﻬﺎ
اﻻﺣﺎﺔ "إﺟاء ﺿور ﻟﻠﺎة ﻲ ﺗﯾ اﻟات اﻟﻠﺔ اﻟوﺳﺔ".
وﻟ اﻟول اﻷﻣﻲ ﺎل إن "اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎﺟﺊ واﻟﻊ ﻟﺔ ﺟد اﻻﺣﺎ ،ﻣ اﻟﻊ أن  100 أﻟ ﺟ إﻟﻰ ﻣﺎ ب ﻣ 70 أﻟﺎً ﻣ ﺣﺎﻟﺎً".
وﺗز اﻟﻠﻣﺎت اﻻﺳﺎراﺗﺔ ﺣل زﺎدة ﻣﻠﺔ ﻲ اﻟات اﻟوﺳﺔ ﻠﻰ اﻟود اﻷواﻧﺔ ﺗﯾ اً ﺻر ،ﻲ و ﺳﺎﺑ ا اﻷﺳع ،ﻣ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ أﻧﻧﻲ
ﺑﻠ ﺄن ﺑﺗ  ﺄﻣ ﺳﺎً و أواﻧﺎ.
وﺗ وﺛﺔ اﻻﺳﺎرات أﺎً إﻟﻰ أن اﻟات اﻟوﺳﺔ رﺎ ﺗك ﻣاﺗﻬﺎ اﻟﺔ ﻲ ﻣﺂت اﻟر ﻠﻰ اﻟود ،ﻟﻠﺎح  م ﺧﺎ ﻠﻰ أواﻧﺎ.
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