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أﻛ د .أ اﻟ ،أﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻣﺔ اﻟس ،أن اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،ﺄﻣﻞ أن ﻞ ﻠﻰ  1+50أو أﻠﺔ ﻲ اﻟﻟﺎن اﻟﺎدم ،وأﻧﻪ   ﻣﺎوﻻﺗﻪ
"ﺗ "ﻣﺔ اﻻﻧﺎﺎت وﻞ ﻲ ذﻟ ،ﻷن اﻟﺔ ُﺷﻠ ﻣ اﻟﺎﺋﻞ وﻟ ﻣ اﻟﺎة اﻟﯾ ﻊ أﺑ ﻣﺎزن اﻟﺄﺛ ﻠﻬ ،ر أن اﻟﺎء اﻟﻠﻲ ﺟء ﻣﻪ
وﻣ ﻠﻪ ﻣ ﻞ أﺑ ﻣﺎزن.
ُﻣُ 

وأﺷﺎر اﻟ ،ﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ  ﺎة ﺗ ﻧز اﻟﺔ ،أن اﻟﺎء اﻟﻠﻲ وﻣﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﻟﺔ ﺗﻠﻬﺎ ﺎن ﻟﻬﺎ ﻣ ،ﺣ ﺣﺎول ﺗﺎر أﺑ ﻣﺎزن أن ُ ﺎﺋﺔ
اﻟﻞ ﺎﺎر ﺎﺋﺔ اﻟﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ أﻛ ﻣﺞ ﻟﻪ ،وﺳﻰ ﻹﺳﺎﻬﺎ ﻣ ﺣ اﻟن اﻟﻲ ﺗﺎوزت  200ﺔ وﻟﻬﺎ ﻠ ﺟﻬﺎ ﺎﺎرﺎ  ﺎﻧﻧﺔ،
وﻣﺎ ﺗ ﺗ ﺎﺋﺔ اﻟﻞ ﺎﺋﺎ وأﺻ ﺟء ﻣ اﻟاﺋ اﻟﻲ ﺳض اﻻﻧﺎﺎت أز أﺑ ﻣﺎزن وﺟﻠﻪ ج  رﻩ.
وأوﺿﺢ اﻟ" ،أﺑ ﻣﺎزن ُﯾرك أن اﻻﺣﻼل ﻟ ﯾا ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻲ اﻟس ،وﻣ ﻣﻠﻪ ﺎء اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ ،ﻬ وﺿﻊ ﻣﺿع اﻟس  ﻊ
ان ﯾﻠﻪ وﺎ ﺎء وﺗك اﻟﺎب ﻣارﺎ ﻲ ﻣﺿع اﻻﻧﺎﺎت".

وﺎل أﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ،أن ة إﻟﺎء اﻻﻧﺎﺎت اﺳﺎدا إﻟﻰ ﻣﺿع اﻟس  ﻣ ﻟﻪ وﻻ أر أن أﺗﻬ اﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ ،وﻟ أﻞ ﺗﯾ أﺑ ﻣﺎزن ﺎن ﯾرك ذﻟ
ﻣ ﺧﻼل اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﻲ اﺳﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﺷة ﻣ رﺋ اﻟﺎﺎك واﻟﺳﺎﻟﺔ اﻟﻲ اوﺻﻠﻬﺎ ﻟﻪ رﺋ اﻹدارة اﻟﻧﺔ أﺑ ر.
وﻧﻩ اﻟ ،أن ة ز ﺣﺎس ﻲ اﻻﻧﺎﺎت  ﻣﺞ ﻟﻞ ﻠ وﻟ اﻧﺎ أن ﺣﺎس ﺳز ﻠ ﻣ ﺣ أﺣ أن ﺎدر ﺣ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﺎذا اﻟ
اﻟﻠﻲ ر أن ﺎر ﺣﺎس ﻬا  ارﻩ وﻧ ﻠﺎ ﻧﺎج ﻹﺎدة ﺗاول اﻟﻠﺔ ﻞ ﻲ ﺟا ،وأن ﺗ اﻻﻧﺎﺎت ﻞ ﻲ ﻞ أرﻊ ﺳات ﻻ أن ﺗﻞ
 15ﺎﻣﺎ ،أ ﻟ ﺎزت ﺣﺎس  ارﻊ ﺳات ﺳﺎﺗﻲ  وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺣﻪ ان ﺎر ﻣ ﯾاﻩ ﻣﺎﺳ وﺟﻪ اﻟﻲ ﺑ اﻷﻣﺎن ،وﻟ اﻻﻣ  ذﻟ ﺄﺑ
ﻣﺎزن ازﻪ ﺗﺷﺢ واﺎد ﺎﺋﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ دﺎ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ واﻟ دﻩ اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن وﻩ أﺑ ﻣﺎزن أﻟ ﺧﻣﻪ وﻩ ﺎﻧ ﻣ ﺿ دواﻪ
ﺎﺳام ورﺔ اﻟس.
ﻬ ﺧﺎﺋﺎ وﺎﺋﻊ
وﺧ اﻟ ،ﺣﯾﻪ ﺎﺋﻼ" :إن ورﺔ اﻟس ﺧة ﺟاً ﻬﻲ ﻣﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟ ﻼ أﺣ ﻊ أن ل إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺑون اﻟس ُ
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ﻟﻠس ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺎﻧ ﻟﯾﻬ ﺻﺔ ﻲ اﺟﺎﺎﺗﻬ ﻲ اﻟﺎة ان ا اﻟﺎت ﻻﻧﺎﺎت اﻟس وﺎ أﺷت أن ﻣ ﯾ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻷﺧة ﻟ ﯾﺎوز ال  3أﻻف ﻲ
ﺻﺎدﯾ اﻻاع ﻲ اﻟﻠة اﻟﺔ.
وﺎل ،ﺎن ﺈﻣﺎﻧﺎ أن ﻧﻊ أﻟﺔ ﻟﻠاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ﻲ ﯾم اﻻاع ﺣﻰ ﻟ رﻧﺎ ان ﯾ اﺷاك اﻟﺳ ﻲ اﻟارع ووﺿﻊ ﺻﺎدﯾ ااع ﻣﻠﺔ واﺟاء وﻧﺔ
اﻟ ﻟ ﺗﺛ  ا ﻠﻰ ﻧﺎﺋﺞ اﻻﻧﺎﺎت أن ﺎن ﯾ ذل.
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