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ﻣﻊ "ﻣل ا از" : 

ﺗﺎﺻﻞ ﻣﻠﺔ ﺣل اﺎل اﻟﻠﻲ زﻲ ﻣﺎرك ﻲ اﻟن اﻟﺔ

 21ﯾﻟ14:47 - 2019 

ﻟن  :ﻣر ﻲ ﻣﻠﻊ ﻟﻊ "ﻣل ا از" اﻟوﻟﻲ  وﺛﺎﺋ وﻣات وﻣﻠﻣﺎت ﺎﻟﺔ اﻟرة ﺗﻠ ﻠ اﺎل اﻟﻠﻲ "زﻲ ﻣﺎرك" داﺧﻞ اﻟ
ﻲ ﺗﺎ واﻟ ﺗ ﺗﻩ أواﺧ اﺑﻞ اﻟﺎﺿﻲ.
وﺎﻟ اﻟﺎدر أن ﺗﻠ اﻟًﻠﻣﺎت ﺗ ﻧﻠﻬﺎ ﻣ ﻞ ﺿﺎ أﻣ ﺗﻲ رﻊ ﺎن ﻞ ﻣﺎ ﻣﻬﺎ ﻲ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺎرت ﻲ أﺳل  ،وﺎن اﻟﺎ اﻟ  اﻟﺟﻞ
اﻟﺎﻧﻲ ﻲ ﺟﻬﺎز أﻣ إﺳل  ،ﺗﺎﺟﺄ ﺧﻼل اﻼﻪ ﻠﻰ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺟت ﻣﻊ زﻲ ﻣﺎرك ﻠﺔ ﻣ اﻟﺎت اﻟﺔ وﻟ ﺗﻪ ﺎﻟﻠ ﺗ ﻟﻪ وﺟد ﺧﺔ ﺛات
ﻣﺔ ﻲ اﻟ اﻟ ﺟ ﻣﻊ "ﻣﺎرك" ﺔ ﺗ اﻟك ﺣل ﻣﺎ ﺣث ﻣﻪ.
وﺣ ﺗﻠ اﻟﺎدر ﺎﻧﻪ  ﺗ إﺟاء اﻟ ﻠﻰ ﯾ ﻣ وﺻﻠ ﻣ ﻣ اﻟﻬﺎز ﻲ أﻧة  ،وا ﺎﻟ اﻹﺟاءات اﻟﺔ ﻲ اﻟﻬﺎز وﻞ ﺳﺎﺔ  ﻣﻬدة،
ﺣ ض أن ﺗ اﺳﺎرات اﺳل اﻟﺎت ﺎﻣﻠﺔ وﺗ ﻬﺎ ﺎدة اﻟﻬﺎز ﻲ "أﻧة".
وﻣﺎ أﺛﺎر اﻟك ﻟ اﻟول اﻷﻣﻲ  "وﺟد ﺷ ﻲ ﺑﻠﺔ ﺧﻠﺔ ﻲ ﻞ ﻣاﺣﻞ اﻟ ﻣﻊ اﻟور زﻲ ﻣﺎرك ،و ﺷﺎرك ﻲ اﻻﺳاب وﻲ ﺗ إﺎﺣﺎت
 اﻟف ،ﺎ أﺎد اﻟﺟ اﻟض ﻣ اﻟﻬﺎز ﺎ ﺗ اﻟ ﻞ ﺎﻣﻞ ﻠﻰ اﻟﺎت وﻟ ﺗﺳﻞ ﻧﺔ ﻬﺎ إﻟﻰ إدارة اﺳل ﺎ ﺟت اﻟﺎدة ،ووﺎ ﻟﻸﺻل
اﻟﺔ".
ﻛﺎ ﺗ ﺣ اﻟر إﺳام اﻟﯾ ﻞ ﻣ واﺳﻠ أﺳﺎﻟ ﺗﯾ  ﻣﻬدة ﻟ ﻣﻲ اﻟﻬﺎز ﺎ ﺟ ﺗ أوراق اﻟﺎت ﻣﺗ وﻲ ﻞ ﻣة ﺎن ﯾ
إﺗﻼف ﻧﺔ اﻟﺎت اﻟﺎﺔ ،ﻠﺎ أن اﻷﺻل ﺗض ﻲ ﺣﺎل ﺗاﺟﻊ أو ّﺑل اﻟف ااﺎﺗﻪ أن ﯾ ﺣ ﻞ اﻟﺦ اﻟﺎﺔ ﻹﺟاء ﻣﺎرﻧﺔ ﺣل أاﻟﻪ واﺳﻼص
اﻟﺎﺋ."
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وﺎﻟ اﻟﺎدر أﻧﻪ ﻲ "ﻞ ﻩ اﻟات اﻟﺔ واﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻟﺔ ،ر اﻟﺎ اﻟﻊ اﻟﺳﻊ ﻲ ﻣﺎﺔ اﻟﺿع  ﻣﺎءﻟﺔ اﻟﺟ اﻟض و  اﻟاﺳﺔ
واﻟﺿ ،وﻞ ﻣ ﺗﺎﻰ أو ﺎن ﻠﻰ ﺗاﺻﻞ ﻣﻊ ﻠﺔ اﻟ ﻣﻊ اﻟور "ﻣﺎرك" ﻣ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ ﺟﻬﺎز اﺳل اﻷﻣﻲ".
وﺗﺎﻊ "  ﻣﺎﺔ أاﻟﻬ واﻻﻼع ﻠﻰ ﻣﺎر اﻟ ﻣ اﻟﺟ ،ﺗ أن ﺎك ﻟ  وﺎﻣ وراء ﻣﻞ اﻟا اﻟﻠﻲ ﻠﻰ ﯾ اﻷﻣ اﻟﻲ ﺣ ﺗ أن
اﻟ اﻟﻲ   اﻟﺔ ،وأﻧﻪ واﺣاً ﻣ ﺷﺔ أو ﺑ ـ "ﻣﺎرك" ورﻪ ﻣﺎ أوﻬﺎ ،ﺄﻧﻬﺎ ﺷﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﺔ ﺗﻣ ص اﺳﺎر ﻣﺔ ﻟﻠﺎب اﻟب ﻲ
ﺗﺎ ﻣ دون اﻟﺎﺟﺔ إﻟﻰ رؤوس أﻣال ة.
و اﻟاﺻﻞ ﻣﻬﺎ ،وﻊ اﻻﺧﺎر ﻠﻰ "ﻣﺎرك" ﺑﺻﻪ ﺎﻼ ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎ ،ﺎﻣ اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ﺎﺎل اﻟﺎﺑ ،ﻟم اﻟ ﺑﺎرة "ﻣﺎرك" وﻣﺎﺷﻪ ﺄن وﺿﻪ
ﺻ وأﻧﻪ ﯾﺟ ﻠﻪ ﻣ أﺟﻞ اﻟوج ﻣ ورﻪ ،اﻹدﻻء ﻠﻣﺎت ﺣل وﺟد ﺧﻠﺔ ﻞ اﻣﺎراﺗﺔ دﺎ دﺣﻼن ﺷﺎر ﻲ اﻟ ﻻﺎل اﻟﺎﻲ اﻟد ﺟﺎل
ﺧﺎﺷﻲ ،وأن ﯾﻲ اﻧﻪ ﺣ اﺟﺎ ﻟﻠﻠﺔ واﻟﻲ ﺗ ﻣﻬﻬﺎ ﻲ ﺟﻊ اﻟﻠﻣﺎت  اﻟﺔ ،وأﻧﻪ اﻧ وﺳﻠ ﻧﻪ ﻟﻼﺳﺎرات اﻟﺔ ،وﻣ ﻟﻪ ود ﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﺔ ة وﺟﺔ ﺗﺔ".
وو أن "زﻲ ﻣﺎرك" ﺣ اﻟر وﺗ ﺗﺄﺛ اﻟ واﻟ أﺑ اﺳﺎﺔ أوﻟﺔ وﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻞ أﻣﺎم اﻟ اﻷﺗاك  ،ﺎل اﻟﺔ وواﺟﻪ رﺟﻞ اﻟﺎﺑات اﻟ
اﻟ ﺣ اﻟ ،واﻧ أ ﻼﺔ ﻟﻪ ﺎﻟﺎﺑات اﻻﻣﺎراﺗﺔ أو ﺑﺣﻼن ،ﺎ ﻧﻰ أ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ أو ﻣﺔ ﺑﺎﺻﻞ ﺔ ﺧﺎﺷﻲ ،ﻣاً أن اﻟ اﻷﺗاك ﺳﻣن ﻟﻪ
اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻟﻪ ﺟﺊ ﺑدة ﻞ ﺔ ﻣ اﻟ واﺗﻬﻩ ﺎﻟب وﺗ إﺎدﺗﻪ ،ﺣ اﻠﻩ ﻠﻰ إﺎدة ﻟ ﯾل ﺑﻬﺎ أﺻﻼً ،ﺄﻧ أ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺎﻹﺎدة اﻟﻣﺔ".
وﺗﺎﻊ اﻟر " :ﺳﻠﻠﺔ ﻣ اﻟﺎت واﻟ ﺗ اﻻﺗﺎق ﻠﻰ اﻟﻠ ﻣ" زﻲ ﻣﺎرك" ﻧﻪ ﻻ  أن ﺎﻛﻩ ﺄ ﺗﻬﺔ ﻲ ﻞ اﻧﺎرﻩ ﻟﻞ ﻣﺎ أرادوا ﻣﻪ ﻟﻪ،
ﺎ ﻞ إﻼق ﺻاﺣﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﺢ ﻠﺔ اﻟﻼ ﺎﻟﺎت ﺔ ﺧﺎﺷﻲ اﻷﻣ اﻟ ﺳض اﻟواﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﺎع ﺑﻣﻬﺎ ،وﺳ ﺣﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻠﺔ
اﻟﺟدة ﻟ اﻷﺗاك ﻬﺎ وﺻﻬﺎ ﺗﺎ ودوﻟﺎً وﺎء ﻠﻪ ﺗ إرﺳﺎل ﻣﺔ ﻣ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺎرات ﻲ أﻧة اﻣﻬﺎ  ٣أﺷﺎص  ،ﺗﻟ ﻠﺔ ﺷ" ﻣﺎرك"  ﺗﯾﻩ
ﻟﻲ ﻻ ﺗو ﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﺎوﻣﺔ أو اك".
وﺗل اﻟﺎدر أن اﻟﺎ اﻟر ﺟﻬ ﻣﻠﺎً ﺎﻣﻼً ﻟﻠﺔ وﺗ ﻠﻰ اﻟﺎت وأودع ﻧﺔ ﻣﻬﺎ ﻟ اﻟر ،وﻟ ﺎﺷ ﺎدة اﻟﻬﺎز أو أ ﻣول ﺎﻷﻣ ﻟﺎﻪ
ﺑﺟد ﺗر ﺎﻟﺔ ﻠﻰ أرﻊ اﻟﺎت وﻟﻪ ﺟﺊ  ﻣور ﺷﻬ ﻠﺎت ﺗ وﻣﺎءﻟﺔ  ﻣرة ﻟﻪ".
وﻟﺄ اﻟﺎ اﻟر ﺣ اﻟر إﻟﻰ رﺋ اﻟﻬﺎز ﺣﺎن ان ﻣﺎً ﻣ ﺗ أﻧة ﻠﻪ وﻣﺎﺻﺗﻪ ﻼﺣﺎت وﺗﺎﺻﻞ ﺔ  ،ﺎﺷﻪ ان ﺄن اﻟﻬﺎز ﻟﻪ
ﺷك ﺣل ﺿﻠﻪ ﺑﺎت ﺣل ﻣﻞ "زﻲ ﻣﺎرك" ﻣ دون ﺗﻠ رﺳﻲ ﻣ اﻟﺎدة ،ﺄﻛ اﻟﺎ أن ﻣﺎ ﺎم ﻪ  ﻣد إﺟاءات روﺗﺔ ﻟ ﺗﻪ إﻟﻰ أ ﻧﺔ وأﻧﻪ
اﻞ اﻟ ﺔ روﺗﺔ وﺷﻠﺔ" ﻣﺎ دﺎ اﻟﺎ أن ﯾﺳﻞ اﻟﻠ اﻟﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺗﺎ ،ﻣﻊ اﻟر ﻣﻊ رﺟﻞ أﺎل ﺗﻪ ﺎﻟﺎ اﺔ ﻣﺎة.
و رﺟﻞ اﻷﺎل ﺣ اﻟر ﻠﻰ اﺣﺎﻪ ﻞ اﻟﺛﺎﺋ واﻟات ،اﻟﻲ ﺳﻬﺎ ﻲ ﺣﺎل ﺗض اﻟﺎ أو أ ﻣ أاد ﺎﺋﻠﻪ ﻷ ﻣوﻩ ،ﺣﻰ ﻟ ﺎن ﺣﺎدﺛﺎ
ﺿﺎ ،ﻣ اً أن إدﻻءﻩ ﺑﻬﻩ اﻟﻠﻣﺎت  ﺟس إﻧار ﻟﻠﻠﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾو أﻧﻬﺎ ﺑأت ﻠﺔ ﺗ ة ﻠﻰ اﻟﺎ ،ﺎ ﯾو أﻧﻪ ﺗﻬ ﻟﻪ.
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