ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ا أﺻﺎﻪ وﻧا ﻟﺎﻧﻪ

ﺷﺎ ..ﺗﺎﺻﻞ ﻣﺔ ﻟﯾ اﻟﻠﻲ زﻲ ﻣﺎرك ﻲ ﺳن أردوﺎن

 18ﻣﺎﯾ04:44 - 2019 
ﺎﻟ ﺎﺋﻠﺔ زﻲ ﻣﺎرك ،اﻟا اﻟﻠﻲ ،اﻟ ﺗﻲ ﻲ اﻟن اﻟﺔ ،إن ﺟﺎﻧﻪ ﻬ ﺗﺿﻪ إﻟﻰ ﺗﻪ ﻊ ﻠﻰ أﯾ اﻷﺗاك ،ﻞ أن ﺎرق اﻟﺎة.
وذت ﺷﻪ ،ﺳﺎء ﻣﺎرك ،ﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺎﺋﺔ "ﺳﺎ ﻧز ﺔ" ،أن ﺟﺎن ﺷﻬﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺎﺻﺔ اﻟﺔ ،اﻟﺎة ،ﻞ ﯾﻣ ﺎﻟﺔ ﺳﺔ ﻟﻠﺎﺔ ،ﻣة إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺎن ﻣﺿﺎ داﺧﻞ ﺗﺎﺑت ﻣ ﺈﻼق ،ﻟرﺟﺔ أن اﻟﺎﺋﻠﺔ واﺟﻬ ﺻﺔ ﻲ ﻪ.
ﺑورﻩ ،ﺎل ز اﻟﯾ ﻣﺎرك أﺑ ﺳﺎن ﺷ زﻲ ﻣﺎرك ،إن ﺟﺔ ﺷﻪ ﺳﻠ ﻟﻠﺎﺋﻠﺔ و ﻣع اﻟﻠﺎن وﻣ دون أﺎء داﺧﻠﺔ “ اﻟﯾ.”
ﻣﺎ" :وﺟﻧﺎ اﻟﺔ ﻣﺔ اﻟﻠﺎن
وأﻛ ﺧﻼل ﺗﺎت ﻟﺎﻟﺔ "اﻧ ﺑس" “ :ﻣﺎ ﺗﻠﺎ ﺟﺔ زﻲ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ﻧﻠﺎﺎ إﻟﻰ ﻣ ووﺟﻧﺎ آﺛﺎر اﻟﯾ اﻟﻊ"،
ً
وﻻ ﺗﺟ أﺎء داﺧﻠﺔ ﻲ ﺟﻩ".
وﺗﺎﻊ “ﺎﻟﺎ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ  اﻟ اﻟو وﺗﺢ ﺟﯾ ﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗو ﻠﻬﺎ ﻞ واﺿﺢ آﺛﺎر اﻟﯾ وﻣﺎت ﻲ اﻟأس ور ﻲ اﻟﻣ واﻟﯾ.”
وﺎل“ :ﻟﻸﺳ ﺗﻠﺎ اﻟﺎن ﻲ ﺗﺎﺑت ﻣﻠ وﺎن ﻣﺎ” ،ﻣﺿﺎ أن “اﻟﺎن ﻣﺟد ﻣ اﻹﺛ ﻲ ﻣﻰ ﻠ ﻲ اﻟﺎة وﺳم ﺑﻠﻪ إﻟﻰ ة ﻟﻪ”.
وأﺿﺎف “ﻧﻞ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻣوﻟﺔ إﺎل زﻲ وﻧﻲ ﻞ اﻟﻬ اﻟﻲ ﺗض إﻟﻬﺎ ﻠﺎ”.
وا أن ﻞ ﺷﻪ “ﺟﺔ" ﺗ ﻟﺔ ﺗ دوﻟﺔ ﻣﺎﯾة ﻟ ﺟﺔ اﻹﺎل وﻣﺎوﻟﺔ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ  اﻟﺎﺋ واﺧﺎﺋﻬﺎ”.
وﺎن اﻟﻠﻲ زﻰ ﻣﺎرك  اﺧﻰ ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺔ ﻣﻠﻊ أﺑﻞ اﻟﺎﺿﻲ ،و 17 ﯾﻣﺎ أﻠ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻧﺄ اﺎﻟﻪ ﻲ  22أﺑﻞ اﻟﺎﺿﻲ.
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وذﻟ ﻞ أن ﺗﻠ وﺎﺗﻪ ﺎﻟ" ﻣا" ﻲ أواﺧ اﻟﻬ ذاﺗﻪ ،ﻟ اﻟﺎﺋﻠﺔ ﺗﻲ ذﻟ ﻧﺎ ﺎﺎ.
وﻟ ﺗم أﻧة أ دﻟﻞ ﯾ رواﯾﻬﺎ ﺄن اﻟﻠﻲ  اﻧ ،وﺄﻧﻪ ﻟ ﻞ ﻞ ﺎﻞ ،ﻣﺎ ز رواﺔ ﺎﺋﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ اﺗﻬ ﺣﻣﺔ رﺟ  أردوﺎن ﺑـ"ﺗﻪ"
 ﻠﻬﺎ ﻲ اﻧاع ااﺎت ﻣﻪ ﺔ ﺗ ﻟ ﯾﺗﻬﺎ.
ﺗﺎﺻﻞ ﻣﺔ
و ﻣﺎﻠﺔ ﺗﺔ ،وﺻﻞ ﺟﺎن ﻣﺎرك ،ﻣﺎء اﻻﺛ اﻟﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ اﻟﺎة ،ﺗﻬا ﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣ رأﺳﻪ ﻲ ﺎع ة ،ﺣ ﻣ اﻟر أن ﯾار اﻟ ﺎك،
وأوﺿ ﺳﺎء ﻣﺎرك أن اﻟﺎن ﺎن ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ ،ﻣﺔ ﻲ رواﺔ اﻷﺗاك ﺄن ﺗﺎرﺦ وﺎة ﺷﻬﺎ ،اﺳﺎدا إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺗﻠ وﺎ أل.
وأرﺟ اﻷﻣ إﻟﻰ ﻣﺎوﻟﺔ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ إﺧﺎء اﻟﺔ اﻟﻲ ارﺗ ﻪ.
وﻟ إﻟﻰ أن ﻣﺎﻟ اﻟﺎن ﻟ ﺗ واﺿﺔ ،ﺣﻰ أن أاد ﺎﺋﻠﻪ اﻟﯾ وﺻﻠا إﻟﻰ اﻟﺎة ﻟ ﯾا ﻣ اﻟف ﻠﻪ  ﺗﺿﻪ ﻟﻠﻠﻞ ،ﻣﺎﻟﺔ ﺈﺟاء  اﻟ
اﻟو" د إن إﻪ".
وأوﺿ ﺳﺎء  ﺗﺎﺻﻞ "اﻟﯾ اﻟﻬل" اﻟ ﺗض ﻟﻪ ﺷﻬﺎ زﻲ ﻲ اﻟن اﻟﺔ ،ﻣة إﻟﻰ آﺛﺎر ﺿﺎت ﻠﻰ اﻟأس ،وﻧع اﻟﻠ  اﻟﺔ.
وﺎﻟ إن ﺎك  ار ﻲ ﻣﻪ وﻪ ،ﺎ أن أﺻﺎﻊ اﻟﻣ ﺗﺿ ﻟﻠﻊ ،ﺎ ﻧ أﺎ أﺻﺎﻊ ﯾﻪ ،وق ذﻟ ﺷا ﺻرﻩ واﻧا ﻟﺎﻧﻪ ،ﻣة أن ا
اﻟﯾ" ﯾﻟﻞ ﻠﻰ ﺎﺔ ﻣﺗﻲ اﻟﺔ".
ﻣﻼﺣﺔ أردوﺎن
وﻟ إﻟﻰ أن اﻟﺎﺋﻠﺔ ﺗﻣ ﺑﻼﺎت إﻟﻰ ﻣﺎت ﺣﺔ أﺑت ﺗﺎﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺎﺋﻠﺔ ،ﻣة أن ﻟ اﻟﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﺣ اﻟواﺔ اﻟﺔ.
وﻧ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻲ ﺎﻟ إﻧﻬﺎ اﻷﺗاك أرادوا ﺗﻠﻬﺎ ﻟﻪ ،وﺗﺎءﻟ :إذا ﺎن ﺷﻲ  اف ﺎ ﻧ إﻟﻪ ،ﻠﺎذا ﺗض ﻟﻞ ا اﻟﯾ اﻟﻊ.
وﺎﻧ اﻟﺎﺋﻠﺔ أﻛت أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟ ﺎﺔ ﻞ اﻟر ﻲ ﻞ اﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺳﺎ اﻟﺋ اﻟﻲ أردوﺎن.
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