ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟ واﻟﯾ ﻲ ﺻرة ..ﺗﺎﺻﻞ ﻣﺎﺑﻠﺔ " ﺗﺞ أردوﺎن"

 16ﺳ07:03 - 2020 
ﻲ ﻟﺎء ﻞ دﻻﻻت ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻬﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ ،اﺟﻊ ز ﺣب اﻟﺎرﺿﺔ اﻟﺋﻲ ﺎل ﻠار أوﻠ ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء اﻟﺎﺑ ز ﺣب اﻟﻞ اﻟﺎرض
اﻟﯾ أﺣ داود أوﻠ ،اﻟﻼﺛﺎء ،و ﺗﺎر ﺻﺔ ﺗﺔ.
واﺗ اﻟﺟﻼن اﻟﻠان ﺎﺗ ﺗﻬﺎ ﻣﺎرﺿﺔ اﻟﺋ رﺟ  أردوﺎن ،ﻠﻰ ﺗﺎدل اﻟﺎورات واﻵراء ﺧﻼل اﻷﺎم اﻟﻠﺔ ،ﺣﺎ ﻧﻞ ﻣﻊ "أﺣال" اﻟﻲ  ﻣﻊ "ﺧ
ﺗك".
ووﺎ ﻟﻠﺎدر ،ﺈن اﻟﺎرة اﻟﻲ أﺟاﺎ ز ﺣب اﻟ اﻟﻬر ﻛﻠار أوﻠ إﻟﻰ ﻣ ﺣب اﻟﻞ ﻲ أﻧة ،ﻟﻬﺔ ﺣﻠ أردوﺎن اﻟﺎﺑ ﺑﺟﻬﻪ اﻟﺎﺳﻲ
اﻟﯾ ،ﺗ ﻟﺎء اﺳ ﻟة ﺳﺎ ﺑ اﻟﺟﻠ.
وﺗﻬف اﻟﺎرة ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾو إﻟﻰ ﺗﺣ ﻟﻬﺔ اﻟﺎب ﺑ ﻠار أوﻠ وداود أوﻠ ،وﺗﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺎرﺿﺔ ﺔ ﺗ ﻟل ﻧذ أردوﺎن داﺧﻠﺎ وﻣﺎوﻻﺗﻪ إﺳﺎت أ
أﺻات ﻣة.
وﺎل ﻠار أوﻠ  اﻟﻠﺎء" :ﻧﺎ  ﺷﺎ ﻟﺎ ﺣ  ﻟﻠﻊ اﻟ  أﺎر ﺔ".
وﻣﺎ ﺳﺄل اﻟن ﺎ إذا ﺎن اﻻﺛﺎن ﻧﺎﺎ ﺗﻞ ﺗﺎﻟ ﺳﺎﺳﻲ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻠﺔ اﻟر إﺟاؤﺎ ﺎم  ،2023ﺎل ﻠار أوﻠ إن اﻟﺿع ﻟ ﯾ
ﺗﺎوﻟﻪ.
وﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ ،ﺎل داود أوﻠ إﻧﻪ "ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻼﺎت ﻣﻊ ﺣب اﻟ اﻟﻬر ﺎﺎرﻩ أم ﺣب ﻲ ﺗﺎ ،ون "ﺣب اﻟﻞ ﺎن ﻰ إﻟﻰ ﺗﻞ
ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﺳﻲ  اﻟﻊ اﻟﻲ ﺄﺳﻩ".
وﺗﺎﻊ" :أود أن أﺷ ﻠار أوﻠ ﻠﻰ اﻟﺎرة .ﻧ ﻣن ﻠﻰ ﻣاﺻﻠﺔ اﻟﺎورات ﻲ ﻞ ﻣﺣﻠﺔ ﻲ اﻟة اﻟﻠﺔ".
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وﻧﺎ اﻟﺟﻼن اﻟﻼت اﻟﻲ ﺗاﺟﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺎ ،ﺎ ﻲ ذﻟ ﻣﻠ اﻻﺎد اﻟﺎﺋ واﻟﻠة اﻟﻬﺎرة.
وﺎن داود أوﻠ رﺋﺎ ﻟﻠزراء ورﺋﺎ ﻟب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ اﻟﺎﻛ ﺑ ﺎﻣﻲ  2014و ،2016ﺣﻰ اﺧﻠ ﻣﻊ أردوﺎن ور اﻻﻧﺎق  اﻟب.
ﻛﺎ ﺷﻞ ﺳﺎﺎ ﻣ وز اﻟﺎرﺟﺔ ،وﺎد اﻟﻼد ﻲ ﺗﻪ ﺎﺳﺔ أﻞ ﺗﺎدﻣﺎ أﺛﺎء اﻟ اﻷول ﻣ ﺣ أردوﺎن ،وﻣ أﺳﻠﻪ اﻟﺎﺋ ﻠﻰ أﺳﺎس "ﺻ ﻣﺎﻛﻞ" ﺗﺎﻣﻼت
أﻧة اﻟة ﻣﻊ أوروﺎ واﻟق اﻷوﺳ.
وﻲ ﺗﺎت ﺳﺎﺔ ،اﻧ داود أوﻠ ﻣﺎ وﺻﻪ ﻞ أردوﺎن إﻟﻰ اﻻﺳاد ﻲ ﻞ ﻧﺎم اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﺔ اﻟﯾ ﻲ ﺗﺎ ،واﺗﻬ اﻟﻣﺔ ﺈﺳﺎءة إدارة ﺳﻠﻠﺔ ﻣ
اﻟﺎت ﻣ ﺑﻬﺎ اﻻﺎد وﺗﻲ وس روﻧﺎ واﻟﺗ اﻟﺎ ﻲ ﺷق اﻟ اﻟﺳ.
واﺳﺎل اﻟول اﻟﺎﺑ ﻣ اﻟب ﻲ ﺳ ﻣ اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،ﻞ أن ﯾﺳ ﺣب اﻟﻞ اﻟﺎ ﻟب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ ﻲ د.
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