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أﻠ رﺋ اﻟزراء اﻟﻲ اﻟﺎﺑ ،أﺣ داوود أوﻠ ،اﻟم اﻟﺔ ،اﺳﺎﻟﻪ ﺔ رﺳﺔ ﻣ ﺣب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ ،ﻣﺎ ﯾ اﺳار ﺗ ﺣب اﻟاﻟﺔ اﻟﺎﻛ ﺑﺎﻣﺔ
اﻟﺋ اﻟﻲ رﺟ  أردوﺎن ،وﻬد ﻣﻠﻪ اﻟﺎﺳﻲ.
وﺟﺎء إﻼن اﻻﺳﺎﻟﺔ  أﺎم ﻠﻠﺔ ﻣ ﺻور ار إﺣﺎﻟﺔ أوﻠ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺄدﯾﺔ ،و اﻷﻣ اﻟّ ﻠ ﻠﻪ ﺎﻟل "ﺗﺎرﺦ ﺗﻠﻲ إﻟﻰ ﻟﺔ ﺗﺄدﯾﺔ  ﺗﺎرﺦ ﺗﻠﻲ
ﺣب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ  ﻣﺎدﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﺔ".
وﺗﻬ اﻟﺋ اﻷﺳ ﻟﻠب ﺈﻧﺎء "ﺣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺟﯾة" ،داﺎ اﻟﻊ ﻟﻠﺎرﺔ ﻣﻪ ﻲ ﺗﻞ ﻩ اﻟﺔ.
و أوﻠ ﻣ أﺑز ﺷﺎت اﻟب اﻟﺎﻛ ،ﺣ ﺗﻠ ﻣﺎﺻ ﺣﺔ وﺣﻣﺔ ﯾة ،ﺑﻬﺎ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟزراء.
واﻧ رﺋ اﻟزراء اﻟﻲ اﻟﺎﺑ ،ﻲ أواﺧ أﺑﻞ اﻟﺎﺿﻲ ،ﺣب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ اﻟ ﯾﻲ إﻟﻪ".
ﻧﺔ اﻟل
ﺗﻬ داوود أوﻠ م اﻧﺎد أردوﺎن ﻠﺎً ،ﻟ ﺷﻬ أﺑﻞ اﻟﺎﺿﻲ ﺷﻬ ﻧﺔ ﺗل
ﻣﺎ ﺎدر أوﻠ رﺋﺎﺳﺔ اﻟزراء ﻲ   2016ﻧ ﺎﻣ ﻣ ﺗﻟﻪ ا اﻟّ 
ﻲ ا اﻷﻣ.

ج داود أوﻠ  ﺻﻪ ،ووﺟﻪ اﻧﺎدات ﻻذﺔ إﻟﻰ أردوﺎن وﺣﻪ ،وﺎل إﻧﻬﺎ اﻧﺎ  أاﻬﺎ ،ﻣﺎ أﻟا ﻧﺎﺋﺞ اﻧﺎﺎت ﺑﻠﺔ إﺳل اﻟﻲ أﺟ أواﺧ
ﻣﺎرس ،وﺎز ﻬﺎ ﻣﺷﺢ اﻟﺎرﺿﺔ ،أﻛم إﻣﺎم أوﻠ.
ة اﻟار اﻟ ﺻر ﻲ  19أ وﻰ ﺈﺎﻟﺔ رؤﺳﺎء ﺑﻠﺎت ﺛﻼث ﻣن ﻲ ﺷق اﻟﻼد ﻲ دﺎر  وﻣﺎردﯾ وﺎن وﺟﻬ أﺎء ﻲ ﺣب
ﻛﺎ اﻧ داود أوﻠّ 
اﻟ ﻟﻸﻛاد ،وذﻟ ﺑﻬﺔ ارﺗﺎﻬ ﺑﺎﺷ أﻛاد.
اﻟ اﻟاﻲ
ّ
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺗاﺎت اﻻﺳﺎﻟﺔ
وﺗﺄﺗﻲ ﺧة أﺣ داود أوﻠ ﺎﻻﺳﺎﻟﺔ ﻣ اﻟب اﻟﺎﻛ  ،أﺎم ﻣ إﻼن وﻧﺎﺋ رﺋ اﻟزراء اﻟﺎﺑ ﻠﻲ ﺎﺎﺟﺎن ،و أﺣ ﻣﺳﻲ اﻟب أﺎ أﻧﻪ ﺳﻞ ﺣﺎ
ﺳﺎﺳﺎ ﺟﯾا ﻞ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎم اﻟﺎر.
و ﺎﺎﺟﺎن ﺑﻟ اﻟﺎر اﻟﻲ ﺗﺛ  ﻧﻪ إﻼق ﺣب ﺳﺎﺳﻲ  ،اﺳﺎﻟﻪ ﻣ اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ ﻲ ﯾﻟ اﻟﺎﺿﻲ.
وو أن رﺋ اﻟزراء اﻟﻲ اﻟﺎﺑ ،ﯾ اﻻﺑﺎد  ﻣ أردوﺎن اﻟﺎرق ،إذ ﺗﺛ ﺗﺎر  ﻧﻪ إﻼق ﺣب ﺳﺎﺳﻲ ﺟﯾ ﯾﺎ ﻲ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ.
إذن ،ﺳاﺟﻪ ﺣب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ اﻟﺎﻛ ﻲ ﺗﺎ وزﻪ أردوﺎن ﺧﻼل اﻟة اﻟﻠﺔ ﺣ ، دﺎ اﺛﺎن ﻣ اﻟﺎﺳ اﻟ اﻟﯾ ﺧﺟﺎ ﻣ رﺣ اﻟب اﻟﺎﻛ،
وا ﺳ ﺎﻟب ﻲ أ اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ،وﺳ ﺣﯾ  اﺣﺎل إﺟاﺋﻬﺎ ﻞ ﻣ.
وذت وﺳﺎﺋﻞ إﻼم اﻟﺎرﺿﺔ اﻟﺔ أن ﻣﻠن ﻣ ﻟب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ ﺳا ﻬ ﻣ اﻟب اﻟﺎﻛ ﺧﻼل اﻟﺎم اﻷﺧ.
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