ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻣﺎع ﺣﺔ ﻹﻧﻬﺎء أزﻣﺔ ﻣﻟات اﻟﻬﺎء ة ً ﺎ
ﻣوف:
ٍ

 18أﻛ14:56 - 2020 
أﻛ رﺋ اﻟ اﻹﻼﻣﻲ اﻟﻣﻲ ة ﺳﻼﻣﺔ ﻣوف ،اﻷﺣ ،أن اﻟﻬﺎت اﻟﻣﺔ ﺗﻰ ﻹﻧﻬﺎء أزﻣﺔ اﻟﻟات اﻟﻬﺎﺋﺔ اﻟﺎرﺔ ﻞ ﺎﻣﻞ ،ﺧﻼل اﻷﺎم اﻟﻠﻠﺔ
اﻟﺎدﻣﺔ ،ﺎ  اﻟام أﺻﺎب اﻟﻟات ﺎﻟة اﻟة ﺳﺎً ﺎ ﻣ ﻞ ﺳﻠﺔ اﻟﺎﺔ.
ا اﻻﺛ ﺟﻠﺔ
وأوﺿﺢ ﻣوف ﻲ ﺗﺢ ﺧﺎص ﻟﺎﻟﺔ "ﺻﺎ" أن اﻟﻬﺎت اﻟﻣﺔ وﺳﻠﺔ اﻟﺎﺔ ﺗﺎﻊ اﻟﺔ  ، وﻧ ﺎﻧﺎر ار اﻟﺔ ،ﺣ ﺳً 
ﻟﻠ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻲ رﻬﺎ  أﺻﺎب اﻟﻟات اﻟﻬﺎﺋﺔ.

أﺎ.
وﺎل إن اﻟار اﻟ ﺳرﻩ اﻟﺔ ً
ا ﺳن ﺎﻣﻞ ﻣز ﻲ إﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،وار ﻣﻠم ﻷﺻﺎب اﻟﻟات وﺳﻠﺔ اﻟﺎﺔ ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﺎ ﻬﺎت ﺣﻣﺔ ﺷﻠﺎ ﻟﺔ ﺔ وﺟ وﺿﻊ ﻣﻞ  أﺻﺎب اﻟﻟات ﻟﺎﻟﺔ  اﻟﻼﺣﺎت اﻟﻲ ﻣﺎ ،وﻟ اﻟﺎ اﻟﻲ ،ﺎ ﻪ ذﻟ ﺗ
 أﺻﺎب اﻟﻟات  ﺗ اﻟﻣﺔ ﻟﻠا ،وﻻ ﺗال ﺗاﺻﻞ ﻠﻬﺎ وﻣﺎﺔ ذﻟ.
ﻧا ،ﻟ  ﻣاﺟﺔ ﺟﺔ أﺻﺎب ﺷﺎت
دا ﻣ أﺻﺎب اﻟﻟات ﯾن م ﺗ اﻟد اﻟﻼزم ﻟﻞ ﺗﻠ اﻟﻟات ،وأن دﻊ ﺛﻪ ن ً
وأﺿﺎف أن" ﺎك ً

اﻟد أﺎدت ﺑو ﺎﻟد اﻟﻼزم ﻟﻞ اﻟﻟات ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺟ أ ﻣر أو ذراﺋﻊ ﺣﺔ ﻟ اﻟﻣﺔ  اﻟا."

وأﻛ ﻣوف أن اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﺗاﺻﻞ ﻣﺎﻬﺎ وﺟاءاﺗﻬﺎ اﻟﺎﻧﻧﺔ  اﻟﺎﻟ  ،إﻟاﻣﻬ ﺎﻟﻬات اﻟﻲ وا ﻠﻬﺎ ﺳﺎً ﺎ م ﻞ اﻟﻣﺔ  اﻟا واﺳار
ﺗو ﺎﻟﻬﺎء اﻟﯾﻠﺔ.
أﺎ ﺗم ﺑورﺎ ﺑﻬا اﻟﺄن ،وﻟام أﺻﺎب اﻟﻟات ﺑﻠﻬﺎ وﺗﻊ ﺗﻬات ﺑﻟ ،ﺎ ﯾ ﺗ اﻹﺷاف ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﻲ م ﻠﻬﺎ ﺎﻟﺎﻣﻞ.
وﻟ إﻟﻰ أن اﻟﺔ ً
ﻣا ﻠﻰ ﺿورة اﻻﻟام ﺎﺔ ﺷو
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ ﺗﻊ إﺟاءات اﻟاﺧ واﻟاﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﯾ ﻣ اﻟﻬﺎت اﻟﻲ ﺗﻞ ﺑﻬا اﻟﺎل ،ﻟ أوﺿﺎﻬ،
ً
اﻟﺧ ،ﺎ ﻬﺎ اﻟة اﻟة.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ20:16:09 30-11-2020 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻣوﺎ ﻟﻠﻟات اﻟﺎرﺔ داﺧﻞ ﺎع ة ،وأن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻣ أﺻﺎب ﺗﻠ اﻟﻟات ﻣﻠﻣﺔ وﻣن اﻟﻣﺔ ﻟﻠا  ﻣﺎ أﺑﻠﺎ
وذ أن ﺎك ﻧ180 
ً
ﻣ إﻟﻰ أن "اﻟﺄﻟﺔ ﻧﺔ وﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﺎﻣﺔ".
ًا
ﺳﻠﺔ اﻟﺎﺔ،

وأوﺿﺢ أن  أﺻﺎب ﺗﻠ اﻟﻟات ﺎﺎت رﺢ ،ﺧﺎن ﯾﻧ وة  ﻣﻠﻣ ﺎﻟار ،ﺑﺎ ﻲ ﻣﺎﻲ اﻟﺎل واﻟﺳﻰ ﻬﺎك اﻟام ﺑ اﻟﻣﺔ ﻟﻠا،
ﻧﻬﺎﺋﺎ ﺧﻼل اﻷﺎم اﻟﺎدﻣﺔ.
ﻟ ﻧﺄﻣﻞ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ ً
وأﺿﺎف "ﻧﻞ ﻠﻰ ﺿﺎن اﺳار ﺗ اﻟﻣﺔ ﻟﻠﺎس م دﻊ ﺳ  ﻣﻲ ،وﻟ ﺿﺎن ﺣ أﺻﺎب اﻟﻟات ﻲ اﺳار ﻣﺎرﻬ ﺎﻟﻞ ﺎ  ﺎﻣ
اﻟﺢ ﻟﻬ."
وﻣ اﻷول ﻣ أﻛ اﻟﺎر ،ﺑأت ﺳﻠﺔ اﻟﺎﺔ واﻟارد اﻟﺔ ة ﺑ ار اﻟة اﻟﯾة اﻟﻲ ﺣدﺗﻬﺎ ﻟ ﻠ وات ﺳﺎﺔ اﻟﺔ ﻣ ﻣﻟات اﻟﻬﺎء
اﻟﺎرﺔ  ﻻ ﺗ 2.5  ﺷﻞ ،وﺎﻧ ﺗﺎع ﺑـ 3.5و 4ﺷاﻞ ﻣ اﻻﺳﺎر ﻲ ا اﻟﺎﻧ.
ﺎﻧﻧﺎ ﺿ أﺻﺎب  اﻟﻟات اﻟﻬﺎﺋﺔ اﻟﺎرﺔ  ﺗﻠﻬﺎ ﺷﺎو ﻠﻰ ر ﺧﻪ ﻟﺔ اﻟ
واﻟ اﻟﺎﺿﻲ ،ﺎﻟ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ة إﻧﻬﺎ ﺗ
ً
 ﺗ اﻟﻣﺔ ﻞ  ﻣوع.

وذ اﻟث ﺎﺳ اﻟﺎﺋ اﻟﺎم زﺎد اﻟة ﻲ ﺗﺢ أﺻرﺗﻪ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،أن "ﻣﺎﻟﺔ  ارات اﻟﻣﺔ ﻞ ﺟﺔ ﺎ ﻠﻬﺎ اﻟﺎﻧن وﻣ ﺎﻟ ض ﻧﻪ
ﻟﻠﺎءﻟﺔ اﻟﺎﻧﻧﺔ".
وﺷد ﻠﻰ أن اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ "ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺿع اﻟﻟات اﻟﻬﺎﺋﺔ ﻞ ﺟﺎد ﻣ أﺟﻞ ﻣﻠﺔ اﻟا اﻟﻲ ﻲ ق ﻞ اﺎر".
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