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اﻷﺳ أﺑ ﺣ ﻣﺎ زال ﻲ وﺿﻊ ﺻﻲ ﺧ واﻷﺎء ﯾﻧﻪ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ

 20ﯾﺎﯾ09:37 - 2022 
ﺎل ﻧﺎﺟﻲ أﺑ ﺣ ﺷ اﻷﺳ اﻟ ﻧﺎﺻ أﺑ ﺣ ،إن اﻟﺿﻊ اﻟﻲ ﻟﺎﺻ ﻣﺎ زال ﺧ اً ،وﻪ اﻷﺎء ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ ،ﻧ اً ﻟم رة ﺟﻩ ﻠﻰ إﺧاج
اﻟاﺋﻞ اﻟﻲ ﺗﻊ ﻲ رﺋﻪ.
وأﺿﺎف أﺑ ﺣ أن اﻷﺎء ﻲ ﻣﻰ "ﺑزﻻ "ﻲ ﻣﯾﺔ ﻼن داﺧﻞ أراﺿﻲ اﻟﺎم  ،48ﺳرون ﺧﻼل اﻟﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ ﺔ ﻼج ﺗﻊ اﻟاﺋﻞ ﻲ رﺋﻲ ﻧﺎﺻ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﺎء أﺑﻠﻩ ﺄﻧﻬ ﺳﻠﺄون إﻟﻰ ﺷ اﻟاﺋﻞ ﻣ رﺋﻪ ﻣ ﺧﻼل أدوات ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،أو ﻣ ﺧﻼل ﺔ ﻲ ﻪ ،أو   ﺗﺧﻞ ﺟاﺣﻲ ،و اﻟﺎر
اﻷب.
وﺎن اﻷﺎء ﻲ ﻣﻰ "ﺑزﻻ ،"أﺑﻠا ﺷ ﻧﺎﺻ ،ﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺎم أن رﺋﻪ ﺗﻼن ﺑﺔ  ،%30و ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ ،ﻷن أ ﺟﻬ  ﯾﺛ ﻠﻰ أداﺋﻬﺎ.
وﺎ ﻟﻬﺎدة رﺎﻪ ﺎﻷﺳ  ،ﺎﻧﻰ أﺑ ﺣ ﺑاﺔ ﺷﻬ ﯾﺎﯾ 2021 ﻣ آﻻم ﺣﺎدة ﻲ اﻟر وﺻﺔ ﻲ اﻟ ،وﺎن ﺗ  اﻟ ﻻ  إﻟﻰ أ
ﺻﺎت ﻣﺔ ،وأﻛ ﻲ ﺣﻪ أن ﻣﺎ ﺎﻧﻪ  اﻟﻬﺎب ﺎد ﻻ ﺎج إﻟﻰ أﻛ ﻣ ﻣﺎد ﺣ.
وﻠﻰ إﺛ اﻟ اﻟﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺳ ﻠﻰ إدارة اﻟ ،ﺗ ﻧﻞ ﻧﺎﺻ ﻹﺟاء ﺗ أﺷﺔ ﻟ ﻲ ﺳ" ﺎدة اﻟﻣﻠﺔ" ،وﺎن اﻟ وﺟد ﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺋﺔ اﻟ،
وﻣﻊ ذﻟ اﺳت ﺎدة اﻟ ف ﺎت ة ﻣ اﻟﺎدات اﻟﺔ ﻠﻰ اﺎر أن اﻟﻠﺔ  أن ﺗول ﺑﻬﺎ.
وﻣﻊ ﺗر ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺔ واﺳار ﻣﺎﻟﺎت اﻷﺳ ،ﺗ ﻧﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻰ "ﺑزﻻ "وﺎك أﺟ ﻟﻪ ﺻﺎت وﺻر أﺷﺔ أﻛ دﺔ أﻬت أﻧﻪ ﻣﺎب ﺑرم ﺗر
اﺳﺎﻟﻪ وأﺧ ﺧﺔ ﻣﻪ ،وﻬ ﻠﻰ ﺿء ذﻟ أن اﻟﺔ  ﺳﺎﻧﺔ ،و ة زﻣﺔ ﺗﺎرب اﻟﻬ ،ﺎدت اﻟﻼﺎ اﻟﺎﻧﺔ ﻟﻼﻧﺎر ،و ﺗرت ﻟﻪ ﺟﻠﺎت ﻼج
ﺎﺋﺔ اﺳق اﻟء ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺎرب اﻟـ 20ﯾﻣﺎ ﺣﻰ اﻟﻬ  اﻟﻠﺔ اﻟاﺣﺔ.
 أن ﺗﻠﻰ ﻧﺎﺻ اﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺷ  ﻲ اﻟﺋﺔ ﺻﺎﺣﻪ آﻻم ﺣﺎدة ،وأ ﻠﻰ إﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﻰ ﻟة ﺛﻼﺛﺔ أﺎم ،ﺎﻣا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺎ ﯾﻲ اﻟﺎ اﻟﻲ ﻲ
وﻣد ا اﻟﺄ
"ﺑزﻻ "ﺈاغ اﻟﺋﺔ ﻣ اﻟﻬاء ﺑاﺳﺔ إدﺧﺎل أﻧب إﻟﻬﺎ ،وا اﻷﻧب ﺎن  ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺎف ﻣﺎ ﺗﺎﺟﻪ رﺋﺔ ﻧﺎﺻ ،ﻟﻟ ﺻﺎﺣ اﻟﻠﺔ آﻻم ﺷﯾةّ ،
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إﻟﻰ أن اﻟ ﻞ ا ﻠﺎت ﺎن ﻣﻼ ،وﻣ ﺎم ﺎﻟﻠﺔ  ﻣرب ،وﻠﻰ إﺛﺎ أﺻ ﻧﺎﺻ ﺛﻣﺔ ﻲ اﻟﺋﺔ ،اﻷﻣ اﻟ ﺎ ﻣ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺔ.
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