ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

أﺑ ﺣﺔ ﯾث  إﺎر ة :ﻧ ﻟﺎدة ﻣ" اﻟﻧﺔ اﻟﺣة" واﺋ  ﺗل دون زﺎدة د
اﻟﯾ

 17ﯾﺎﯾ21:29 - 2022 
ﻛ اﻟﺎر اﻹﻼﻣﻲ ﻟﺎﻟﺔ ث وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ" أوﻧوا" ﻧﺎن أﺑ ﺣﺔ  أن إدارة اﻟﺎﻟﺔ ﺗ ﻟﺎدة أاد اﻟﯾ ﻣ" اﻟﻧﺔ اﻟﺣة"
ﻟﻞ إﻟﻰ ﻣﻠن وﻣﺎﺋﻲ أﻟ ﻣ.
وأﻛ أﺑ ﺣﺔ ﻲ ﺗﺎت ﺻﺔ ﻠﻰ أن "اﻟﻧﺔ اﻟﺣة" ﻣة وﻟ ﯾ ﺗﺎ.
وأوﺿﺢ أن ﺎك ﺎت ﺗل دون زﺎدة د اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎات اﻟاﺋﺔ اﻟﻲ ﺗﻣﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣ اﻟ اﻟد.
دا ﻣﻬ ﯾﻠن ﻩ
وذ أن أﺑز ﻩ ،اﻟﺎت ﻣﺎ ﯾﻠ ﻠﺔ اﻟﻠﻣﺎت  اﻟﯾ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ اﻟﺎﺋ اﻟﻣﺔ ﻲ اﻟﺔ وة ﻠﻰ ﺣ ﺳاء" ،ﺧﺎﺻﺔ أن ً
"اﻟﻧﺔ اﻟﺣة" ،وﻧﺎج ﻣﻠﻣﺎت ﻟﻠة اﻷﺳﺎء واﻷاد اﻟﺔ".

وﻟ أﺑ ﺣﺔ إﻟﻰ أن ﻧ ﻩ اﻟﻠﻣﺎت ﻟ أوﻧوا ،وﻧ اﻟﻞ اﻟﻼزم ﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟاء ﻻن دون زﺎدة أاد اﻟﯾ ﻣ ﻩ اﻟﻧﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟ زﺎدة أاد اﻟﯾ وزﺎدة "اﻟﻧﺔ اﻟﺣة" وأﺻﺎﻬﺎ ﻲ ﺣﺎل ﺗ ﻩ اﻟﻠﻣﺎت ،وﺗ اﻟ اﻟﺎﺳ" ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣ اﻟﻼﺟ ﻲ
ﺎع ة أﺻا ﺿ ﺗ اﻟ اﻟﻊ".
و أن ﺎك ﺔ أﺧ أﻣﺎم إدارة اﻟﺎﻟﺔ ﻟ ﻩ اﻟﺎدة ،ﺗﻠ ﺎرﺗﺎع أﺳﺎر اﻟاد اﻟاﺋﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ﻣ  %30 -20 اﻷﺳﺎر ﺧﻼل اﻟورات اﻟﺎﺔ.
ّ
وأﺿﺎف "ﻧم ﻣﺎات اﺋﺔ ﺿ 4 دورات ﺳﺎ ،وﻧ ﻲ أوﻧوا ﺎﺟﺔ ﻟﺎدة ﺗر ﺑـ  8ﻣﻠن دوﻻر ﻟاء ﻧ اﻟاد ﻟورة واﺣة ،و ﻟ رﻧﺎ ﻣﻼً أن أﺳﺎر اﻟاد
ﻟورة واﺣة ﺑـ  30ﻣﻠن أﺻﺎ ﻧﺎج ﻟـ  38ﻣﻠن دوﻻر ﻟاء ﻧ اﻟﺔ.
وﺗﺎﻊ "ﻧم ﻣﺎات اﺋﺔ ﻟـ  860أﻟ ﺷ ﻣ اﻟ ﺎع ة ﻣ أﺻﻞ ﻣﻠن و 130أﻟﺎ ﯾﺎﺿن "اﻟﻧﺔ اﻟﺣة"".
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وﺗﻊ أﺑ ﺣﺔ زﺎدة ا اﻟد ﻟﻠن و 200أﻟ ﺷ ﻲ ﺣﺎل ﺗ اﻟﻠﻣﺎت ﻟﻠة اﻷﺳﺎء وزﺎدة اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎات اﻟاﺋﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﺎر اﻹﻼﻣﻲ "ﻷوﻧوا" إﻟﻰ أن ﺎك ﺎت ﺟﯾة ﺗ اﻟﺧل ﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎات اﻟاﺋﺔ ﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،وزﺎدة ﻣل اﻟ ة ﻧﺔ وﺎء روﻧﺎ ،ﻼ
 زﺎدة د اﻟﻼﺟ.
وأﻛ أﻧﻪ ﻟ ﯾ إﺿﺎﺔ أﺳﺎء ﺟﯾة ﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎات اﻟاﺋﺔ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ،ﻟﻪ اﺳرك أﻧﻪ ﺗ ﻞ ﺗﺔ ﻹﺿﺎﺔ أﺳﺎء ﺟﯾة.
وﺎل ":ﺎﻟﺎد ﺎ ﻧﻊ ﺗ اﻟﻞ ﻟاء اﻟ اﻟاﺋﺔ ﻟﻸاد اﻟﺎﺔ ".
وﺎ  إﺎدة إﺎر اﻟﺎزل اﻟﻲ دﻣﺎ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﺎﯾ اﻟﺎﺿﻲ ﺧﻼل اﻟوان اﻷﺧ ﻠﻰ اﻟﺎع ،أﻛ أﺑ ﺣﺔ أن اﻟﺎﻟﺔ ﺳأ ﺎﻟ اﻟﺎﺟﻞ إﺎدة
ﺑﺎﺋﻬﺎ  اﺳﺎء أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺗﻠ ﺟﻊ اﻷوراق واﻟات واﻟﺎت ﺎﻟ ﻣﻊ ﺟﻊ اﻟﻬﺎت اﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻼﺔ ﺎﻷﻣ.
وﺎل" :ﺑأﻧﺎ ﻠ ﺟﻊ اﻟﺛﺎﺋ واﻟاﺧ ﻣ أﺻﺎب اﻟت اﻟﻣة ﻷﺟﻞ اﻟء ﺈﺎدة إﺎرﺎ".
وأﺿﺎف "ﺎك اﺟﺎﺎت ﺗﺔ ﺗ ﻣﻊ و ازرة اﻹﺳﺎن وﻧﺎﺔ اﻟﻬﺳ واﻟﺎﺗ اﻟﻬﺳﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺗ ﻩ اﻟﻠﺔ ﻟن اﻟﺎزل اﻟﯾة أﻛ أﻣﺎﻧﺎ وﻣﻼﺋﺔ ﻟﻠﺔ و
اﺷاﺎت اﻟﺎﻧ."
وأﻛ أن أوﻧوا ﺟﺎة "ﻟﻠء ﺈﺎر اﻟﺎزل اﻟﻣة ﻠﺎ  اﺳﺎء اﻷوراق واﻟاﺧ." 
وﺎ  إﺎر اﻟت اﻟﻣة ﺧﻼل وان ﺎم  ،2014أوﺿﺢ أﻧﻪ "ﻻ ﺟﯾ ﺑﻬا اﻟﻠ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ ب اﻻﻧﻬﺎء ﻣ ﺻف اﻟﺎت  اﻷﺿار اﻟﺋﺔ  وان .2021
وﺣل ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠ ،أوﺿﺢ أﺑ ﺣﺔ أن اﻟﺎﻟﺔ ﺗﺎﻧﻲ ﻣ ﻧ د اﻟارس اﻟﺎﺔ ﻟﻬﺎ ﻲ ﻞ اﻟاﯾ اﻟﻲ ﻲ د اﻟﻠﺔ.
وﺎل " :اﻟل اﻟراﺳﺔ أﺻ ﺗ 50 ﺎﻟﺎ ،وﻧﺎج ﻟﺎء ﻣارس ﺟﯾة ﻻﺳﺎب اﻷاد اﻟاة ﻟارﺳﺎ ،ﺎ ﻧﺎج ﻟ أاد ﺟﯾة ﻣ اﻟرﺳ ،ﻟ
ا اﻟﺿع ﯾ  َاﻟ ﻲ اﻟﻞ واﻟاﻧﺎت".
وذ أن أاد اﻟﻼﺟ واﺣﺎﺟﺎﺗﻬ ﻲ ﺎع اﻟﻠ واﻟاء واﻟﺔ ﻲ ﺗاﯾ" ،ﻟ اﻟﻞ ﺎ ."
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