ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

وﺎﻟﺔ اﻷدوﺔ اﻷوروﺔ :ﻣر 'أوﻣون'  ﯾ وﺎء 'ﻛروﻧﺎ'

 12ﯾﺎﯾ11:05 - 2022 
ل اﻧﺎر اﻟر "أوﻣون" ،وﺎء روﻧﺎ إﻟﻰ ﻣض ﻣ  ﻟﻠﺔ اﻟﺎ ﻣﻪ ﻲ اﻟﻞ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﻧﻪ ﻻ ﯾال
ﺗ ّوﺎﻟﺔ اﻷدوﺔ اﻷوروﺔ ،أن ّ
وﺎء ﺣﻰ ﻩ اﻷﺛﺎء.
ً
ﻣزة راﺔ ،ﻣة إﻟﻰ أن ﺗار إﺎء ﻩ اﻟﺎت ﻻ 
وأ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣ اﻟﺎﺻﺔ اﻟﻬﻟﺔ أﻣدام ًا
ﻣ ﻟﻬﺎ  ،ﺷﻬﺎ ﺣل إﺎء ﺟﺔ ﻟﺎح ّ
اﺳاﺗﺔ "ﻣاﻣﺔ"  ،ﻣﺎ ﻧﻠﻪ ﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻧﺔ ﻟﻸﻧﺎء.
وﺎل ﻣول إﺳاﺗﺔ اﻟﻠﺢ ﻲ اﻟﺎﻟﺔ ﻣﺎر ﺎﺎﻟ" ،إذا ﺎﻧ اﺳاﺗﺎ ﺗم ﻠﻰ اﻟ ﻞ  4أﺷﻬ ،ﺳﻬﻲ ﺑﺎ اﻷﻣ أﻣﺎم ﻣﺎﻛﻞ ﻲ اﻻﺳﺎﺔ اﻟﺎﺔ".
وأﺿﺎف ﻲ ﻣﺗ ﺻﻲ "ﻻ أﺣ ف ﺎﻟ ﻣﻰ ﺳﻠﻎ ﻧﻬﺎﺔ اﻟ ،ﻟﺎ ﺳﻞ إﻟﻬﺎ".
وﺗﺎﻊ ﺎﺎﻟ" ﻣﻊ زﺎدة اﻟﺎﺔ ﻟ اﻟﺎن ،واﻧﺎر أوﻣون ﺳ اﻟ ﻣ اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟ ،ﺳﻞ ﺔ ﻧ ﺳﺎر أب إﻟﻰ اﻟ،"
ﻟﻪ ﺷد ﻠﻰ أﻧﻪ " أﻻ ﻧﻰ أﻧﺎ ﻣﺎ زﻟﺎ ﻲ ﺟﺎﺋﺔ".
ﺑورﻩ ،أﺷﺎر اﻟع اﻷوروﻲ ﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟﻞ ﺣﺎﻟﺎ ﺗ اﻟوس ﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ ﻣﻞ اﻷﻧﻠﻧا.
وأﻛت ﻣوﻟﺔ ﺣﺎﻻت اﻟار ﻲ ﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ أوروﺎ ﺎﺛ ﺳﻟود أﻧﻪ "ﻣﺎ زﻟﺎ أﻣﺎم وس ﯾر ﺔ ة وﻞ ﺗﺎت ﺟﯾة.
ﻣﺎ".
ﻟﻟ ﻧ ﺎﻟﺄﻛ ﻟﺎ ﻠﻰ وﺷ أن ﻧﻩ
ً
وﺎل اﻟ اﻟول  اﻟﺔ اﻷوروﺔ ﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،اﻟﻼﺛﺎء ،إن أﻛ ﻣ 50 ﺎﻟﺔ ﻣ اﻷورو  ﺎﺑن ﺎﻟر "أوﻣون" ﻣ وس روﻧﺎ
اﺳت وﺗة اﻟﻲ اﻟﺎﻟﺔ.
ﺧﻼل ﺷﻬ ﻲ ﺣﺎل
ّ
اﺳﺎدا إﻟﻰ إﺣﺎﺋﺎت ﻣﻬ اﻟﺎﺳﺎت اﻟﺔ واﻟ ،ﺈن أﻛ ﻣ 50 ﺎﻟﺔ
وﺧﻼل ﻣﺗ ﺻﻲ  اﻟﯾ ،ﺎل ﺎﻧ ﻠج ،ﻣﯾ اﻟﺔ اﻷوروﺔ ﻟﻠﺔ ،إﻧﻪ
ً
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ﻣ ﺳﺎن اﻟﺔ اﻷوروﺔ ﺳﺎﺑن ﺄوﻣون ﺧﻼل ﻣﺎ ﺑ ﺳﺔ وﺛﺎﻧﺔ أﺳﺎﺑﻊ.
وأﻛ ﻠج أن ﻣر "أوﻣون ﻟﻪ ﺗرات ﺗﺢ ﻟﻪ ﻣ اﻟﺻل ﺔ أﺳﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﻼﺎ ،وﺎﺳﺎﻪ إﺻﺎﺔ اﻷﺷﺎص اﻟﯾ إﻣﺎ أﺻا ﻲ اﻟﺎﺑ روﻧﺎ ،أو اﻟﯾ
ﺗﻠا اﻟﻠﺎﺣﺎت".
وأﺷﺎر ﻠج إﻟﻰ رﺻ أﻛ ﻣ 7 ﻣﻼﯾ إﺻﺎﺔ ﺟﯾة ﻣ ﺳﻼﻟﺔ أوﻣون ﻲ ﺟﻊ أﻧﺎء أوروﺎ ﺧﻼل اﻷﺳع اﻷول ﻣ ﺷﻬ ﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ/ﯾﺎﯾ.
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