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ﺗد ﺔ ﻩ اﻷﺎل أو اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺗ
ﺗﺿ ﻟـ"ﻠﺎت ﺗﺔ" ﻲ ﻣﺎﻬﺎ ﺎﻟﺔ إﯾان ،ﻣ دون أن ّ
ﺎﻟ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،اﻟم اﻷﺣّ ،
أن أرﻊ ﺳ ﺷ ﺗﺎرﺔ ّ
ﺧﻠﻬﺎ.،

وﺎﻟ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ﻲ ﺑﺎن ﻧﺗﻪ وﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎء اﻟﺳﺔ إن "أرﻊ ﺳ ﺷ ﺗﺎرﺔ ﻣﻧﺔ ﻣ ة ﺟﺎت ﺗﺿ ﺻﺎح اﻟم ﻟﻠﺎت ﺗﺔ ﻲ اﻟﺎﻩ اﻻﺎدﺔ
ﻟوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات" ،ب إﻣﺎرة اﻟة ﻠﻰ  ﺣاﻟﻰ  115ﻠﻣ ا ﻣ إﯾان.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن "اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻟ ﺗﺞ ﻬﺎ أ أﺿار ﺔ أو إﺻﺎﺎت ،ﺎ ﻻ ﯾﺟ أ ﺗب ﻷ ﻣاد ﺿﺎرة أو ود ﻣ ﻩ اﻟ ،"ﻣﺔ ّأﻧﻪ  اﻟ
"ﺣل وف اﻟﺎدث ﺎﻟﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ واﻟوﻟﺔ".

وﻟ ﺗﺿﺢ اﻟ ازرة وف اﻟاﺔ اﻟﺎدرة ﻲ اﻟﺎﻩ اﻻﻣﺎراﺗﺔ.
ﻟﻬﺎ ات أن "ﺗ اﻟ اﻟﺎرﺔ ﻷﺎل ﺗﺔ وﺗﻬﯾ ﺣﺎة اﻬﺎ  ﺗ ار ﺧا" ،داﺔ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ إﻟﻰ "اﻟﺎم ﻣوﻟﺎﺗﻪ" ﻟﻊ "أ أاف ﺗﺎول
اﻟﺎس ﺄﻣ وﺳﻼﻣﺔ ﺣﺔ اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺔ ،وا  ﺗﻬﯾا ﻟﻸﻣ واﻟﻼﻣﺔ اﻟوﻟﺔ".
ﺄﺗﻲ ا اﻹار  أن ﻧﻰ اﻟ اﻹﻼﻣﻲ ﻟﻣﺔ اﻟة ﺻﺔ ﺗﺎر  اﻧﺎرات ﻲ ﻣﺎء اﻟة.
وﺎل ﺑﺎن اﻟﻲ  ،وﺎﻟﺔ أﻧﺎء اﻹﻣﺎرات "وام" ،أن "اﻟ اﻹﻼﻣﻲ ﻟﻣﺔ اﻟة ﯾﻲ ﺻﺔ اﻟﺎر اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻲ ﺗث  اﻧﺎرات ﺔ ت ﻣﺎء اﻟة
اﻹﻣﺎراﺗﻲ  اﻟم ،و أن ﺣﺔ اﻟﻞ ﻲ اﻟﺎء ﺗ و اﻟﺎد ،و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم إﻟﻰ ﺗ اﻟﺔ واﻻﺎد ﻠﻰ اﻟﺎدر اﻟﺳﺔ".
ت ﻣﺎء اﻟة اﻹﻣﺎراﺗﻲ  ،اﻟم ،ﻣة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟ ﺗﺢ ﺔ
وﺎﻧ  ﻧﻠ" اﻟﺎدﯾ ،"اﻟﺔ ﻣ إﯾان  ،ﻣﺎدر ﺧﻠﺔ ﻟﻬﺎ إن اﻧﺎرات ﺔ ّ
اﻻﻧﺎرات.
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وﻧﻠ اﻟﺎدر ﻧﻬﺎ  ﺷﻬد أن ﺎﺋات ﺔ أﻣﺔ وﻧﺔ ﺣﻠ ق اﻟﺎء ،وﻲ ﺳﺎء اﻟﺔ ﻠﻬﺎ.
ﺗ ﺗ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺔ اﻟﻲ و ﻬﺎ اﻻﻧﺎرات ﻲ ﻣﺎء اﻟة ،ﻣة إﻟﻰ أن اﻟان اﺷﻠ ﻲ د ﻣ ﻧﺎﻼت اﻟ اﻟﻲ ﺎﻧ راﺳﺔ ﻲ اﻟﺎء
وأﺿﺎ أﻧﻪ ّ
ودﺎ ﺑ 7 و  .10.وأﺷﺎرت اﻟﺎدر إﻟﻰ أرﺎم وأﺳﺎء د ﻣ ﻩ اﻟﺎﻼت وﻲ ﻣ از  SuperTankerوﻲ ﻧﺎﻠﺔ اﻟ" اﻟزوﺔ" وﻧﺎﻠﺔ اﻟ" اﻟاج" و
"اﻟ "وﻧﺎﻠﺔ اﻟ" اﻷﻣﺎل" وﻧﺎﻠﺔ اﻟ" ﺧﺎ ."10
إﻟﻰ ذﻟ ،ﺗر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﻣﺎرات ﺗﺎرك ﻲ ﺗﺎﻟ اﻟدﺔ اﻟ ﻲ اﻟ .ﺎ أن ﻼﺎت اﻹﻣﺎرات ﻣﺗة ﻣﻊ ﻬان ﻣ أن  اﻟدﺔ ﻼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
ﻬان ﻲ ﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ /ﯾﺎﯾ. 2016 
وﺄﺗﻲ اﻟﺎدث ﻲ اﻟﺎﻩ اﻹﻣﺎراﺗﺔ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ ﻣ اﻟﺗ اﻟﺎ ﺑ إﯾان واﻟﻻﺎت اﻟة ،أرﺳﻠ ﺧﻼﻟﻬﺎ واﺷ ﺳﺔ ﻣﺔ ﺑﻣﺎﺋﺔ وﺎرﺎت ﺻارﺦ "ﺎﺗت"
إﻟﻰ اﻟق اﻷوﺳ ﻟ رات ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺎﺋات وﺎذﺎت ﻣ از "ﺑﻲ "52-أُرﺳﻠ ﺳﺎﺎ إﻟﻰ ﻣﺔ اﻟﻠﺞ.
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