ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻲ  30ﻣﺎرس..اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﺗﻠ  ﻣﻠﻧﺔ اﻷرض واﻟدة

 14ﻣﺎرس 11:00 - 2019
أﻠ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺎ ﻟات اﻟدة و اﻟﺎر ﻬ اﻟ  ،ﺗاﺻﻞ ﻣة اﻟدة ﻟﻠﺎم اﻟﺎﻧﻲ ﻠﻰ اﻟاﻟﻲ؛ وذﻟ ﺔ اﻟ اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﻼﻬﺎ ﻲ 30
ﻣﺎرس اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،اﻟا ﻟم اﻷرض.
ﻛﺎ أﻠ اﻟﻬﺔ ﻲ ﻣﺗ ﺻﻲ   اﻟدة ﺷق ﻣﯾﺔ ة  اﻧﻼق ﻣﻠﻧﺔ ﺟﯾة ﻲ ذات اﻟ ،داً ﺔ ﻻﺎرﻩ ﯾم إﺿاب ﺷﺎﻣﻞ ﻲ ﻞ ﻣﺎﺎت
اﻟ ،وأن ﺎرك أﺑﺎء ﺷﺎ ﻲ أﻣﺎﻛ ﺗاﺟ ﺎﺔ ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎﻟﺎت.
وﺎل رﺋ اﻟﻬﺔ ﺧﺎﻟ اﻟ" :ﻧ أﺑﺎء ﺷﺎ ﻞ أﻣﺎﻛ ﺗاﺟ ﻹﻼق إﺣﺎء ذ ﯾم اﻷرض اﻟﺎﻟ وﺳﺎد ﻣة اﻟدة اﻟﻲ ﺳﺧﻞ ﺎﻣﻬﺎ اﻟﺎﻧﻲ وﻲ أﺷ
ﺻﻼﺔ وة وﺻار ﻠﻰ ﺗ أاﻬﺎ".
ﺧ ﻠﻰ ﻞ ﺗﺎﺻﻞ ﺣﺎﺗﺎ اﻟﻣﺔ.
ودﺎ أﺑﺎء ﺷﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻠء ات ﻟاﺟﻬﺔ اﻟاﺟ اﻟﻟﺔ واﻟ اﻟﯾ ﻠن ًا
ﻛﺎ أﻛ اﻟ أن ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ﺳن ﺳﻠﺔ  %100وﺳﺎ ﻠﻰ ﺎﻬﺎ اﻟﻲ واﻟﻠﻲ وﻟ ن ﺎك ﻧﺎ ﺟﯾة ،ﺑﻞ اﻟﺎت اﻟ ﻲ اﻟﺎع.
وﺎل إن ﻣة اﻟدة ﺎﺗ ﺻت اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﻞ أﻣﺎﻛ ﺗاﺟﻩ وﺣﻠ أاﻪ وآﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ زاﻟ ﺗ وﺗاﺻﻞ ﻟ أاﻬﺎ اﻟﺣﻠﺔ واﻟﺎﺑﺔ ﺑﺔ و ﺎﻣﻠ.
وأﺿﺎف أﻧﻬﺎ :ﺗﺎوزت ﻣدات اﻻﻧﺎم وﺗﻠ ﻟﻠﺔ واﻹرادة وﺻ وﺟﻬﻬﺎ ﻧ ﻠ ،وﻠ ﻩ اﻟﺎﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﺛرﺔ ،وﺟﺎء ا اﻟم اﻧﻼﺔ وﺎﺗﺔ ﻣﺣﻠﺔ
ﻣدة ﻣ اﻟﺎح ﻠﻰ  اﻟدة واﻟ" ﻲ ﺳ واﺔ و ﺎ وﺎ ﻣ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ﺎم ."48
وأﻛ أن اﻟس ﻲ ف اﻟات اﻷول وﺳﻰ ان اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﻲ وﻠﺔ ﻞ اﻷﺣار؛ وﺳﻰ ﺷﺎ ﻠﻪ ﺻﺎ وﺟا وﺣا ﻣ أﺟﻞ اﻟﺎع ﻬﺎ وﻰ أوﻟﺔ
ﻻ ﻞ اﻟ أو اﻟﺄﺟﻞ.
وﺷد اﻟ ﻠﻰ أن ﻣة اﻟدة ﺗﻟ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ وﺎﺗ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﻞ وﻲ واﻠﻰ ﺻﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﻞ أﺷﺎل اﻟﺎوﻣﺔ واﻟاﻣة ﻟﺔ اﻟﺔ وﺟﺎءت ردا ﻠﻰ ﺻﺔ
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اﻟن وﻠﺔ ﺗﻣ.
وﺎل إن" :أﺻﺎب ﺻﺔ اﻟن ﺗﻠا ﺻﺔ أر ﻞ ﺣﺎﺎﺗﻬ ووﺿﻬ ﺄزق ﺣﻲ ﻣﺎ ﺎﻧا ون ﻣ ض ﻣاﻣﺗﻬ ﺑ ﺣﺎﻟﺔ اﻟع اﻟﻲ".
وأﻠ اﻟ أن أﺎف ﺷﺎ اﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟة "ﻟ ﺗﺢ ﻟﻠاﻣة أن ﺗ وأن ﯾ ﺗﻣ ﻣﺎ ﯾ."
ﻣﺎ أﻣﺎم ﻞ اﻟاﻣات ،ﺎ ﺳﻰ ﺣﺎﻣﺔ ﻟوع اﻟﺣة وﺳﻞ ﻞ اﻟﻞ ﻟ اﻟﺎﻟﺔ".
وأوﺿﺢ أن "ﺎدة ﻩ اﻟات ﺳاﺻﻞ ﻠﻬﺎ وﺳ ﺳا ً
وأﺎب اﻟ ﺑﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ واﻟﺔ واﻟﺔ ﺗﺛ ﻩ اﻟﻠﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ  اﻟاﻣﺞ وﻞ اﻻﻧﺎﺟﺎت اﻷﺧ إﻧﺎج أﺎل ﺗ ﻣﻬﺎ اﻷﻣﺔ.
وﺷد ﺎﻟل" :آن اﻷوان أن ﯾ ﺷﺎ ﺄﻣ ودون ﺗﻬﯾ ﺎﻟ أو اﻻﺎل إﻧﺎ أﺻﺎب اﻟ ﻟ ﻧﻠﻰ ﻪ أو ﻧﺎزل ﻪ ،وﺳخ ﻞ ﻣﺎﺻ اﻟاﻟﺔ أن ا
ﻣﺎ".
واﻧﻠ ﻣة اﻟدة ﻲ  30ﻣﺎرس  2018ﻲ ﺎع ة ب اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ ﻣﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،وﺗاﺻﻞ أﺎم اﻟﻊ ﻣ ﻞ أﺳع ﺎرﺔ اﻵﻻف.
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