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ﻛ ﺎﺋ اﻟﻬ  اﻟﯾ اﻟﺎم اﻟﺎح اﻟ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﻣﺎء اﻟم اﻟﻼﺛﺎء  ،ﻣﻠﻣﺎت ﻣﻠﺔ ﻟ أﺣاز وﻣﺎت وﺣة "ﺳت ﻣﺎل" اﻻﺳاﺋﻠﺔ.
وﻧت اﻟﺎﺋ  ،ﻣﻬﺎ اﻻﻟوﻧﻲ ،أﺑز اﻟات واﻟﻊ اﻹﻟوﻧﺔ اﻟﻲ أﺧﻠ ﻟﺎن آﻣ أﺛﺎء اﻟ اﻻﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﺎن ﺎء ﻠﻰ اﻧﺎب اﻟﺣة اﻻﺳاﺋﻠﺔ
ﺷﻲ ﺧﺎﻧﻧ.
أﺳدا وﺿﺢ ﺧﺎﺎ وأﺳار اﻟﻠﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ.
وﺎﻟ ﺎﺋ اﻟﺎم أن اﻷﺟﻬة واﻟات ﻣﻠ ﺻوًﺎ ً
وﻣ أﺑز اﻷﺣاز اﻟﻲ ت ﻠﻬﺎ ،أﺔ ﺎزﻟﺔ ﻟت ﺿﺞ اﻟ ،وأﺟﻬة ﻟﻠ واﻟﻬﺔ ،وأدوات اﻟ واﻟ ،وﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺈﺻﻼح اﻷﺎل اﻟﺔ ،وور
أﺎب ﺗ ﻲ و ﺎﺳﻲ ﻹﺧﺎء آﺛﺎر اﻟ ،وﺔ ﺻ ﻟﻞ اﻟاﻧﺎت دون ﺿﺞ.
ﻛﺎ ﺛ اﻟر ﻠﻰ ﻣﺳﺎت ﺎﺗ ﺻت ﻣﺔ ﻲ اﻟات ،وأﻟاح ﻟﻲ اﻟﺎن اﻟﻣﻠﺔ "ﺧﺔ اﻟزن وﺗﻞ أوزًاﻧﺎ ﺛﻠﺔ  ،ﯾ اﻟﺎم.
واﻷﺣ اﻟﺎﺿﻲ ﺿ ﺎة اﻟة ﻲ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﺧﻲ أ ﻟﻺﻼﻣﻲ اﻟﻠﻲ ﺗﺎﻣ اﻟﺎل ،ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة ﺗﻠ ﻠﺔ اﻟﻠﻞ اﻟﻲ ﺎﻣ ﺑﻬﺎ اﻟﺣة اﻹﺳاﺋﻠﺔ
اﻟﺎﺻﺔ "ﺳت ﻣﺎل" ﻞ ﻧ ﺎم ﻲ ﺧﺎﻧﻧ ﺟب ﺎع ة وأﻠ ﻠﻬﺎ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻠﺔ "ﺣ اﻟ."
وﺎل أﺣ ﻣﺎﺗﻠﻲ اﻟﺎم اﻟﯾ ﺗوا ﻟﻠة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ إن "أﺣ أﺎء اﻟة ﺎن ﯾﺎ أﻧﻪ  ﺎﻟ وﻩ ﺎز وﺳ ﺷﺔ ﺗ ﻠﻰ ﻣﺎﺣ ﻣ ﯾ
إﺣ ﻣات اﻟة و ﻣﺎ زاد ﻣ اﻟك ﺣﻟﻬ."
وأﺿﺎف أﻧﻪ "أﺛﺎء اﺳاب اﻟة ﺎﻧﺎ ﺈﻼق اﻟﺎر واﺳﻬ اﻟﺎﺋ ﻧر ﺑﺔ وأﺣ ﻣﺎﻪ وﺻﺎﺑﻲ  إﻼﻲ اﻟﺻﺎص ﺗﺎﻩ اﻟة وﺻﺎﺔ ﺎﺋﺎ وأت ﻠﺔ
اﻟﺎردة".
وأوﺿﺢ أن ف اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ اﻟﻲ ﺗﻠﻠ ﻟة ،ﺎن ﯾﻞ ﻲ زرع ﺟﻬﺎز ﺗ ﻠﻰ ﻣﻣﺔ اﻻﺗﺎﻻت اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ.
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وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺣة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﺗﻠﻠ  ﺛة أﻣﺔ ﺎﻟﺎج اﻟاﺋﻞ ﺷق ﺧﺎﻧﻧ   اﻻﺣﻼل ﻷﻧﺔ اﻟاﺔ واﻟﺻ اﻟﺎﺔ ﻟﻠﺎوﻣﺔ ﻞ أﺎم ﻣ ﺗﻠﻞ
اﻟﺣة اﻟﺎﺻﺔ.
و اﻟﺎم أن أﺣ أاد اﻟة دﺧﻞ ﺎع ة ﻞ ﺟﺔ ﺑﺗﺎﻟﺔ  ﺣﺎﺟ اﯾز وأدﺧﻞ ﻣات واﺳﺄﺟ أﻣﺎﻛ ﻲ اﻟﺎع ﻟﺎﻟﺢ اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ و اﺧﻰ
 إﺎل اﻟة.
وأردف أن اﻟﺎت أﺛ أن اﻟﺣة اﻟﺎﺻﺔ اﺳﻣ ﻣات دﺧﻠ ة ﺎء ﻣﺔ إﻧﺎﻧﺔ دوﻟﺔ.
واﻛ اﻟﺎم أن اﻻﺣﻼل اﺳﻞ ﻣﺳﺔ ﻣﺎ اﻟوﻟﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ " ﺟاو ﺳﺎﻧس" أﺣ ﻣوﻟﻲ اﻟﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻲ اد أﻧﻪ ﺎن ﻞ ﻣﺎ ﻬﺎ ،و دﺧﻞ
ة  اﯾز وأدﺧﻞ ﻣات واﺳﺄﺟ أﻣﺎﻛ ﻟﺎﻟﺢ اﻟة اﻟﻬﻧﺔ اﻟﺎﺻﺔ وﺗ اﻟر ﻠﻰ ﺎﺔ اﻷﺟﻬة اﻟﻲ ﺟﻠﻬﺎ ﻟة.
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