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داﺧﻠﺔ ة :ﻻ  ارات إﻼق ﺟﯾة " ﻛروﻧﺎ"

 21ﯾﻧ15:07 - 2021 
أﻛ اﻟث ﺎﺳ و ازرة اﻟاﺧﻠﺔ واﻷﻣ اﻟﻲ ة إﺎد اﻟم ،ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ  ارات إﻼق ﺟﯾة  وس "ﻛروﻧﺎ" ﻲ اﻟﺎع ،وﻻ ﺻﺔ ﻟﺎ ﯾدد ﺣل ذﻟ.
وأﺎد ﻲ ﺗﺢ إذاﻲ ﻟـ"ﺻت اﻟس"  ،اﻟم اﻷرﺎء ،ﺄن اﻟ ازرة واﻟﺔ ﺗﻼن و ﺧﺔ ﻣة ﻟﻬﻞ ﺣﺎة اﻟا وﺗ اﻷﺟاء اﻟﺎﺳﺔ ﺧﻼل أﺎم 
اﻷﺿﻰ اﻟﺎرك ،وﺎك اﻧﺎر ﻣ ﻟ اﻟن واﻟﺎة ﻟﻠا ﻻﺳﺎ وأن ﻩ اﻷﺎم ﺗﻬ ﺣﺔ ة.
داﺋﺎ ﻠﻰ م وﺳﺎق ﻣ أﺟﻞ أن ﺗ ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎﺳﺎت ﻞ  وأﻻ  ﺻﺎ أ ﺷﻲء.
وأوﺿﺢ أن اﻟ ازرة ﺗﻞ ً
وﺎ ﯾﻠ ﺎﺋﺔ روﻧﺎ ،أوﺿﺢ أن اﻟﺎﺋﺔ ﻻ ﺗال ﺣﺎﺿة ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﻞ ﻬر ﺳﻼﻻت ﺟﯾة ﻣ اﻟوس ﻲ ﻣﺎ ،وا ﯾﻟﻞ ﻠﻰ أﻧﺎ أﻣﺎم ﺧرة ،ورﺎ ن
ﺎك ﻣﺟﺔ ﺛﺎﻟﺔ ﻣ اﻟوس ،ﻟﻟ ﻧﺎﻊ  ، وﻧﻞ ﻣﻊ و ازرة اﻟﺔ ﻟﻠﺎء ﻠﻰ اﻟﺎﺔ ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ أ ﺗرات ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ.
ودﺎ اﻟم ،أﺑﺎء ﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﺎدرة واﻟﺎرﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻲ اﻟ اﻟﺎد ﻟوس روﻧﺎ ،واﻟُ ﺎ ﻣ ﻣﺎﺻة ﻩ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ أﺛت ﻠﻰ ﺟﻊ ﻣﺎﺣﻲ اﻟﺎة ﻞ
 ﻟﻠﺎم اﻟﺎﻧﻲ ﻠﻰ اﻟاﻟﻲ ،وﺗرت ﻠﻬﺎ ﺟﻊ اﻟﺎﺎت.

ﻛﺎ أﺎب ﺎﻟا إﻟﻰ اﻟﺎﺔ ﻠﻰ إﺟاءات اﻟﻼﻣﺔ واﻟﺎﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻲ ﻩ اﻟﺣﻠﺔ ،وارﺗاء اﻟﺎﻣﺔ ﻲ أﻣﺎﻛ اﻻزدﺣﺎم ،واﻟﺎ ر اﻹﻣﺎن ﺧﻼل
ﺗﻠﺔ اﻻﺣﺎﺟﺎت.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إﺟاءات ﻣاﺟﻬﺔ روﻧﺎ ﺗﻠ ﻲ ﻞ ﻣﺣﻠﺔ  اﻷﺧ ﺗﺎً ﻟرات اﻟﺎﻟﺔ وﺗﯾات اﻟﻬﺎت اﻟﺔ ،واﻟص ﻠﻰ اﺗﺎذ إﺟاءات أﻛ ﺗ اً ﺣﻰ
ﻧ ﻣ اﻷﺿار اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺎﺗﺔ  ﻣاﺟﻬﺔ اﻧﺎر اﻟوس.
وأوﺿﺢ أن اﻟ ازرة ﺗﻞ ﻣ أﺟﻞ ﺣﺎﺔ أﺑﺎء ﺷﺎ واﻟﺎﺔ ﻠﻰ ﺣﺎﺗﻬ ،وﻟ ﻧدد ﻲ اﺗﺎذ أ إﺟاءات ﺣﺎﺎً ﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟا ﻲ ﺣﺎل ﻟم اﻷﻣ.
وﻧﻩ إﻟﻰ أن ﻣﺎء ة ﻣﺎ زال ﻣﻠﺎً ﻷﻧﻪ ﻧﺔ اﺳﺎب وﺗﻊ ة ﻟﻠا وﺎن ﻬ ﺣﺎﻻت ازدﺣﺎم ﺷﯾ ﻲ ﻞ اﻟ؛ واﺳار إﻼﻪ ﺄﺗﻲ ﺣﺎﺎً ﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
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اﻟا.
وﺗق إﻟﻰ آﻟﺔ ﻞ ﻣ رﺢ ،ذ أﻧﻪ ﻲ ﻞ اﻟ ﺗداد اﻟﺎﺟﺔ ﻟﻠ ﻟ اﻟا ،ﻣﺎ ﯾ ﺎﻟﺔ اﻛﺎ ﻧ اً ﻟﺔ ﻞ اﻟ ﺄاد ﻣدة ﺗاوح ﻣﺎ
ﺑ 250 و 300ﻣﺎ ﯾﻣﺎً ،وا اﻟد ٍ 
ﺎف ﻟﻠﺔ اﺣﺎﺟﺎت ﺟﻊ اﻟا ﺎﻟ واﻟﺎﻻت اﻹﻧﺎﻧﺔ.

ﻣدا ﻠﻰ أن ﺔ اﻟﺎﺑ واﻟود ﺗﻞ ﻞ
وأﻛ ﻠﻰ أن اﻟ ازرة ﻠﻰ ﺗاﺻﻞ ﻣ ﻣﻊ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻل إﻟﻰ أﻞ اﻟﻞ ﻻﺳار ﻞ ﻣ رﺢ،
ً
ﻣﺎ ﺑﺳﻬﺎ ﻣ أﺟﻞ اﻟﻬﻞ ﻠﻰ اﻟا وﺗ أﻛ د ﻣ ﻣ اﻟ ،وﺗ ﻞ اﻹﺟاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻟ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺢ ﻣ رﺢ ﻞ ﻣ ،أﻣ إﺎﺑﻲ وﻣﻬ ﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻠﺔ د اﻟﺎ ﯾﻣﺎً ،ﻟ ﻧﺄﻣﻞ أن ﯾر اﻷﻣ ﻟ اﺳﺎب أاد أﻛ ﻣ اﻟﺎ
ﯾﻣﺎً.
وﺧ ﺎﻟل" :ﻧرك ﺗﺎﻣﺎً اﻟﺎﺟﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠ  ﻣ رﺢ ،ﺎﺎرﻩ اﻟ اﻟﺣ ﻟﺎع ة ﻠﻰ اﻟﺎﻟ اﻟﺎرﺟﻲ
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