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ﻣ ﻟﺔ أم إﺳاء :
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ﻣﺎزاﻟ ﺗاﺎت ﺔ وﺎة اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ إﺳاء  ﻣﺎﻠﺔ ﺣﻰ اﻟم ،اﻟﺎة اﻟرة ﻣ ﺑﻠة ﺑ ﺳﺎﺣر )ب ﺑ ﻟ (وﺎ  21ﺎﻣﺎً ﺎﻧ ﺗﻞ ﻲ ﺻﺎﻟن
ﺗﻞ ،ﺑأت اﻟﺎﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺷﺎب ﻟﻬﺎ واﻧﻬ ﻞ أﺎم ﺟﺔ ﻲ ﻣﺣﺔ ﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺳ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﺟﻬﻬﺎ ﻧﺎﺷن ﻠﻰ ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ
ﻷﺧﻬﺎ ﻠﻬﺎ ،إﻻ أن ﻟﻠﺎﺋﻠﺔ رواﺔ أﺧ.
اﻟﯾ اﻟم ﺎﻟﺔ أن ﺎة ﺗﻰ "ﻣﺎر ﺣﺎت" ،ﺎﻟ ﻲ و ﺳﺎﺑ إﻧﻬﺎ ﺻﺔ اﻟاﺣﻠﺔ  ،ﻣ ار  ﺻﻬﺎ ﻲ ك وﺟﻬ ﺧﻼﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ
ﻟق اﻹﻧﺎن ﺎﻟﻬﺎ ﺎﺔ واﻟة اﻟاﺣﻠﺔ إﺳاء وأﺧﻬﺎ  ﺗﻬﯾات ﺗﺿ ﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ ل اﻟﺔ ﻲ ﺔ وﺎة إﺳاء.
ﻣ ﻟﺔ أم إﺳاء
ﻲ اﻟﺎﺻﻞ ،أﺷﺎرت ﺣﺎت إﻟﻰ أن ﺎك ﻣﺎً ﻟﺔ واﻟة إﺳاء ﻣ زوج اﺑﻬﺎ ﻣ ﺻﺎﻲ وﺷﻪ أﻧ ،وأﻛت أن اﻷم ﺎﺗ ﺗﺎﻧﻲ ﻣ ﺿﺎت ﻧﺔ وﺣﺎﻟﺔ
ﺻﺔ ﺳﺔ.
ﻛﻟ ذت ﺣﺎت أن واﻟ إﺳاء واﺑﺔ ﻬﺎ اﻟة رﺎل ،وﻣﻬ أﻧ ﺻﺎﻲ ﯾﻠن ﻠﻰ اﻷم ﻲ ﺗﻬ ﺄن وﺎة اﺑﻬﺎ ﺎﻧ ﺔ.
وﻧ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺧﺟ واﻟة إﺳاء وأﺧﻬﺎ )زوﺟﺔ ﻣ ﺻﺎﻲ( ﻟﻺﻼم ،وذﺗﺎ أن وﺎة إﺳاء ﺎﻧ ﺔ ن ذﻟ ﺗ اﻟ واﻟ .وﻟا ﻬﻲ ﺗﺎﻟ
ّ
ﺑ اﻟﺎﺔ ﻟﻬﺎ ﻣ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ،ﻷن ذﻟ ﺳﺎ  اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟر  ،ﺗﺎ.
ﺗرات ﺧة ﺄن ﺧ إﺳاء
ﻛﻟ أﺿﺎ اﻟﺎة  ﺣﺎﺑﻬﺎ ،أن ﺎك "ﺗرات ﺧة" ﺳح ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ ،ﺗ ﺧ إﺳاء .
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وأﻛت ﺣﺎت أن إﺳاء ﺗﺿ ﻟب ﻣح ﻣ زوج أﺧﻬﺎ اﻟ ﻣ ﺻﺎﻲ.
ﯾ أن ﺔ إﺳاء ﺗﻟ إﻟﻰ ﺔ رأ ﺎم  ،أن اﺟﺎح ﺎﺷﺎغ #ﻛﻠﺎ_إﺳاء_ ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ،وات ﻣﺳﺎت ﻧﺔ وﻧﺎﺷن وﺣن أن ﻣﺎ
ﺣث ﻹﺳاء  ﺟﺔ ﻞ ارﺗﻬﺎ أﻠﻬﺎ  ،ﻣﺎﻛﻞ اﺟﺎﺔ وﺗ ﻣ اﻷﺎء.
ﻣ ﺟﻬﺔ اﺧ ﻧﻰ اﻟ اﻟﻲ ﻟﻠ اﻟﻲ ﻲ اﻷردن اﻟم اﻟ ،ﺗّﻠ أ ﺗﺎر ﺔ ﻣﻠﺔ ﺑﺎة اﻟﺎﺔ إﺳاء  ﻣ ﻣﯾﺔ ﺑ ﻟ.
وذﻣﯾ اﻟ اﻟﻲ ﻟﻠ اﻟﻲ ﻲ اﻷردن اﻟﺎر ﻧﺎن ﺳ ﺎس ﻲ ﺗﺢ ﺻﻲ" :أﺳب ﺗﺎﻞ أﺧﺎر ﻠﻰ ﻣاﻊ  أردﻧﺔ ﺗ اﻟﻰ إرﺳﺎل ﺗﺎر
ﺗﺢ ﺟﺔ اﻟﺎﺔ إﺳاء  اﻟﻲ أﺟ ﻲ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ وﻟﻰ اﻟ اﻟﻲ ﻲ اﻷردن ﻟﻠف ﻠﻰ أﺳﺎب اﻟﺎة.
وم اﻟ اﻟﺎﺿﻲ ،ﻧت اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ رام ﷲ  ،ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة ﺣل ﺔ وﺎة إﺳاء  ﻣ ﺑﻠة ﺑ ﺳﺎﺣر ﺎء ﻣﯾﺔ ﺑ ﻟ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ13:23:16 18-10-2019 :
2

