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ﺿﺎ وﺟد "اﻟﺎم" ن اﻟﺎﺻﻞ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻻﺎل اﻟﺛﻲ وﻧﺎﻟة وﺟار

 25ﯾﺎﯾ18:47 - 2019 
ﻧت ﺻﺔ ﯾت أﺣوﻧت اﻟﺔ ،اﻟم اﻟﺔ ،ﻲ ﻣﻠﻬﺎ اﻷﺳﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺿﺎ وﺟد وﺣة "اﻟﺎم" اﻟﺎﺻﺔ اﻟﻲ ﻧت ﻠﺎت اﺎل اﻟﻬاء ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺛﻲ وأﺷف ﻧﺎﻟة وأﺣ ﺟار ،واﺎل ﺎﺻ اﻟﺛﻲ.
اﻟل اﻟ أﺗﻪ اﺳ" ﺻ اﻹرﺎﺑ ،"ﻣً ﺔ أن ﺗﻠ اﻟﺣة ﻟ ﺗﻼﺣ أ ﻣﻠب ﻠﻲ إﻻ وﺗ ﻣ اﻟﺻل إﻟﻪ
وأﻠ اﻟﺔ ﻲ ﻣﻠﻬﺎ ﻠﻰ اﻟ
ّ
ﻣﻼ أو ﻼ  اﻻﺷﺎك ﻣﻪ.
و ﺿﺎ اﻟ اﻟ ﺎد اﻟﻠﺎت ،وﻟ ﺧﻼل اﻟﺎﺑﻠﺔ ﺑـ "ش" إﻟﻰ أﻧﻬ ﺎﻧا ﻠن ﻠﻰ ﻠﻬ ،ﻲ إﺷﺎرة ﻣﻪ إﻟﻰ اﻟ اﻟﻲ ﺎﻧا ن ﻬﺎ ﻟﻠﺻل إﻟﻰ
ﻣ ﻠﺔ  ا اﻟﻲ أدت ﻹﺻﺎﺔ  7ﻣ ،ﻣ ا إﻟﻰ أﻧﻬ ﺎﻧا ﯾن  أ ﺛة ﻟﻠﺻل ﻟﻠﯾ وﻼق اﻟﺔ.
اﺗﺎﻻ ﻣ ﺎﺋ اﻟﺣة ﯾﻠﻪ
وﻟ إﻟﻰ أﻧﻪ  ﻧﺎﺣﻬ ﻲ اﻟﺻل ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺛﻲ ﻲ ﻠﺔ ﺳﺔ ،وﺣ دﺗﻪ ﻣ ﺗﻠ اﻟﻠﺔ ﻟﻠاﺣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺟدﻩ ،ﺗﻠﻰ
ً
ﺎﻟل ﻠﻰ ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎرﺔ ﻣاﻛﺔ ﺗ ﻣﺎن وﺟد أﺷف ﻧﺎﻟة اﻟ ﻧ ﻠﺔ ﻣﺔ "ﺑﺎن" وأدت ﻟﻞ ﻣ.
ﻣ ا إﻟﻰ أﻧﻪ ذ ﻣﻊ ﺎﺋ اﻟﺣة إﻟﻰ ﺷﺔ اﻻﺳﺎرات
وﺎل  ﺷﻬ وﻧ ﻣ اﻟ ﺗ ﻞ ﺣ  ﻣﺎﻧﻪ ،ﻟ ﻧ ﻧر أن ث ﻞ ﺷﻲء ﻲ ﻟﻠﺔ واﺣة
ً
اﻟﺔ ﺄن اﻟﻠﻣﺎت اﻟﻲ زﺗﻬ.

ﻣ إﻟﻰ أن اﻟد ذا ﻟﺎول اﻟﺎم واﻟاب ،ﻲ ﺣ أﻧﻪ اﺟﻊ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﻪ وﺎدة
ًا
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ دة أاد ﺗﻪ ﻟﻠﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﻲ اﻟان وﺟﺎة ﺣﻬﺎ
ﯾﻣﺎ ﻠﻰ اﻹﻼق ،أﻧﻲ أﻧﻬ ﻣﻬﺔ ،وﺗ إرﺳﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻬﺔ أﺧ ﻣﺎﺷة".
اﻟق اﻟﻲ دﺎ ﻟ ﺧﺔ اﻟ.
ً
ﺎﻣﺎ ﻲ اﻟﺎم ،ﻟ أﺗً 
ﻣﺎ "أﺧم ﻣً 20 
وﻟ إﻟﻰ أن ﺎﺋ ة اﻟﺎم ،ﺳﺄﻟﻪ ﺎ إذا ﺎن اﻟد ﺎدر ﻠﻰ اﻻﺳار أم ﺟﻠ ة أﺧ ﻟ اﻟﻠﺔ ﺿ ﻧﺎﻟة ،ﺎل :أﺟﻪ ..أﻧ ﺗف إﺟﺎﺑﻲ ،ﻻ ﯾﺟ ﻣﻠﺔ
ﻠﻰ اﻹﻼق.
ل ﺿﺎ" س" ﻧﺎﺋ اﻟﺎ" ش" أﻧﻪ ﻟ ﻪ ﺣ ﺎل إﻧﻪ ف ﻣﺎن ﻧﺎﻟة ،وأﻧﻪ أﺧ ﺣﺔ دواء "أدﻞ" ﻣﺔ ﻟﻶﻻم ،وذ ﻟﻠم ﻟ ﺳﺎﺔ ﺛ أدرك أن ﺎك
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ﻠﺔ ﺧة ﺳن ﺿ ﻧﺎﻟة.
ﺧ ﻞ ﺟﯾ وﺻﺎﺔ ﺛﺎﻟ واﻻﺳﻼء ﻠﻰ ﺳﻼﺣﻪ 
ﺗﺎﻣﺎ ،ﻟ ﻲ اﻟﺎح  أن ﺗﻠا ﻊ ﺳﺎﺎت ﻣ اﻟاﺣﺔ ،ﺗﻠا ًا
و أن اﻟﻬﺔ ﺿ ﻧﺎﻟة ﺎﻧ ﻧﺎﺟﺔ ً
اﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺗ اﻟﺎء ﻠﻪ ﻲ ﻠﺔ ﺳﺎﺔ.
ﻣﺔ "ﺟﺎت آﺳﺎف" ،و ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻊ ﻣ اﻟﻼﺣﺔ ﺗ اﺎل ﺎﺻ اﻟﺛﻲ اﻟ ﺗ أﻧﻪ ﻧ اﻟﻠﺔ
ً
ﻣﻬﺎم اﻟة
ل اﻟﺎ" ش" ﺎﺋ اﻟﺣة اﻟﺎﻟﺔ ،ﻧﻞ ﻲ ﻣﺎ ﺟاﺔ ﻣﻠﺔ ،وﻧﻲ  %50ﻣ وﺎ ﻲ اﻟرﺎت ،و %50ﻧن ﻲ ﺟﻬزﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻷ ﻠﺎت ،وﻧ ﻣ2 
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻬ ن أﺎﻣﻬ اﻷﺧ ﺎﺔ اﻷﺧﺎر وﻣﻊ ﺎﺋﻼﺗﻬ.
ًا
ﻣﺧا.
إﻟﻰ  3ﻠﺎت ة ﻲ اﻟﺎم اﻟاﺣ ﻞ ا اﻟ ﻣ اﻟﻠﺎت اﻟﻲ ﻧﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺎ أﻧﻬ ﻲ ﺗﺎون  ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺎك ،وأﻧﻪ ﻣ ﺑ ﻞ  1000ﻣ ﯾ اﺧﺎر   12ﻟف وﺣﺗﻬ ،وﺗﻞ اﻟﺣة ة وﺣات
وث  وﺣة اﻟﺎمً ،

ﺻة داﺧﻠﺔ ،ﻣﻬﺎ وﺣة اﻟﻼب ،وﺧاء اﻟات ،وﺧاء اﻟﻟﺟﺎ واﻻﺳﺎرات ،وات ﺔ ﺗن ﻣﻬ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻞ  4ق أﺧ إﺣاﺎ  ،اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺔ
ﻟﻞ اﻟد ق ﻣﻠﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ وﺎ ،وﺔ اﺎم اﻟﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻل ﻟﻠﻠب وﺗﺄﻣ اﻟﺔ ،وﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠ اﻟﺎﻧﻲ ،وﺔ ذات ﻣﻬﺎم ﻣدة.
ﻣ إﻟﻰ أن ﺗﻪ ﻲ ﻣ ﻻﺣ ﻣ ﻠﺔ دﯾﻧف ﻧﺄت ﻣﻠ داﺧﻞ إﺳاﺋﻞ ﺣﻰ
ًا
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻪ اﻟﻲ ف ﻠﻬﺎ ﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻲ ﯾ اﺳﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻠﺎت،
وﺻﻠ إﻟﻪ.
اﻟﺎ واﻟد اﻷﺳﺎﺳ
اﺋﻠﺎ ﻲ ﻠﺔ ب ﻧﺎﺑﻠ ،وﺗ اﺎﻟﻪ ﻲ ﺟ 
اﻟﺎ" ش" ا أن اﻟ اﻷﻛ واﻷﺑز ﻟﻪ ﺎن ﺧﻼل ﺧﻣﻪ ،ﻣﻬﺔ ﻣﻼﺣﺔ أﺣ ﺟار اﻟ ﻞ
ﺣﺎﺧﺎﻣﺎ إﺳً 
ً
ﻣﻠﺎ وﺣﺎول اﻟﻬب ﺣ ﺗ ﻣﺎﺻﺗﻪ ﻲ اﻟﺎﻣن وﻞ ﻟ ﻣﺎوﻟﻪ اﻟﻬوب،
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ ﻣﻼﺣﻪ وﻣﺎﺻﺗﻪ ة ﻣات وﺎن
ًا
ﻣﻼﺣﺔ اﺳت أﻛ ﻣ ﺷﻬ.
ً
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻠﺎت اﻟﻼﺣﺔ ﻟﻪ ﻞ  3ﻠ وأﺻ ﺟﯾ ﻣ وﺣﺗﻬ أﺣ وح ﺧة ﺣﻬﺎ.
ًا

وز أﻧﻪ ﻻ ﺗﺟ ﻟﯾﻬ أ ﻣﻬﺔ ﻟﻼﺎل ،وأن اﻟﺣة ﺎﻷﺳﺎس ﻣﻬﻬﺎ اﺎل اﻟﻠب ،وﺧض اﺷﺎك ﻣﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺎدر ﺈﻼق اﻟﺎر.
ﺎﻣﺎ ،و
ﺎﻣﺎ .وم ﻣﻬ ﺎﺋ ﻟﺔ ﺗﻠ واﺧاق اﻟﺎﻧﻲ اﻟﺎ" أ" اﻟﺎﻟﻎ ً
أﺎ ً 38
ﻧﺎﺋ" ش"  ،اﻟﺎ" س"  ﻲ ﺗﻞ أﺑ ،وم ﻲ اﻟ ﻣً 15 
ﻲ إﺣ ﻣﺎت اﻟﺔ ،و ﻣ  اﻟﻠ ﺎﻷﺳﺎس ﻞ اﻻﻧﺎل إﻟﻰ اﻟﺎم ،وﺗ أ ﻠﺎﺗﻪ اﻟﻼﺛﺔ اﻷﺧة ﺎﺎل اﻟﺛﻲ وﻧﺎﻟة ،واﺎل ﺎﺻ
ﺎﻣﺎ و ﻲ اﻟﺎل ،و اﻟ ﻞ ﻞ ﻣﺎﺷ اﻟﻬ أﺷف ﻧﺎﻟة ،وﺣد ﺑﺔ ﻣﺎن ﺎﺻ اﻟﺛﻲ
اﻟﺛﻲً .
أﺎ ﺎك ﺟ ﺑﺗﺔ ر ﯾﻠﻎ ﻣ اﻟً 38 
ﺧﻼل وﺟدﻩ داﺧﻞ اﻟﻰ اﻟ ﺎن ﻪ.
ﻠﺔ اﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﻲ
ﻣ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻣﺎت ﺗ ﻞ ﺗرﻲ
ًا
إن ﺎﺻ اﻟة ﺗا ﻟﻠ  د ﻣ اﻟﻪ ﺑﻬ ﺑ اﻟﻠﺔ ،وﺗ ﻣاﺔ د ﻣ اﻟﺎزل.
ل اﻟﺎ" ش" ّ
اﺣا و ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﻲ ،ﺣ وردت ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎراﺗﺔ ﺣﻟﻪ ،وﺗ ﺗﻊ ﺟد اﺗﺎ ﻲ ﺑ إﯾﻞ ،وﺗ إاد ﺧﺔ ﻟﻠ ﻠﻪ إﻣﺎ ﻲ ﻣﻟﻪ أو
وﺗ أن ﺎك
ﻣﻬﺎ و ً
ً
ﻲ ﺗﺎﻛﻲ ﺎن ﻞ ﻪ ﻲ إﺣ اﻟﺎ ﻣ أﺟاء رام ﷲ اﻟﺎﻟﺔ أو اﻟﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ وﺻﻠ ﻣﻠﻣﺎت دﺔ ﻪ وأﻧﻪ ﺎن ﯾﺟ ﻠﺎ ﺧﻼل و  اﻟﺻل ﻟﻠﺎن ﻞ وﻪ واﻟﺻل ﻟﻟﻪ واﻟﻠﺢ ،وأﻧﻪ  ﻣﺎﺟﻪ ﺧﺎﺻ ًﺔ وأن
اﻷﺟاء ﺎﻧ ﻣﺎة وﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺎب.
و أن اﻟﺛﻲ ﺎن د ﺳﺎرﺗﻪ ﺎﻟﺎد دون أن ﻬ أﻧﺎ ﻧﻼﺣﻪ ،أﻣﺎﻣﻪ ﺎﻧ ﺳﺎرات ﻣﻧﺔ ﻟﺎ وﻧ ﺎ ﺧﻠﻪ ،وﺗﺎ ﻟﻪ ﻣً ا ﻟﻠوج ﻣ اﻟﺎرة واﺎﻟﻪ را ،وﺎ
ﻧ أن ﻻ ﻧﻠ اﻧﺎﻪ ،و وﺻل ﺳﺎرﺗﺎ  أن ﻧﺎ ﺎﺋ ًﺎ أﻣﺎﻣﻪ ،أﺻﺎ ﺟﺎﻧﻪ وﺎﻟﺎﻩ ﺎﻟ ﻟﻪ ﺣﺎول أن ﯾاﺟﻊ ﺎرﺗﻪ ،ﺛ أﻠﺎ اﻟﺎر ﻠﻪ وﺗ اﻟﺎرة،
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ ﻧﻠﻪ ﻟﻠﻼج ﻟﻪ ﺎرق اﻟﺎة.
ًا

ﻣﺎ
ﺟا ﺧﺎﺻ ًﺔ إن أﺳع ﻲ ﺳﺎرﺗﻪ ،واﻟ ﺢ ﻣﻬﺎ ﻟﻟ.
ً
وا أن ﻠﺔ ﻣﻼﺣﺔ ﻣﺎرد داﺧﻞ ﺳﺎرة ﺗن ﻣ اﻟﺎرﺎت اﻟة وﻻ  اﻟ ﺎﻟﻼﺣﺔ ً
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ﻣﺎ ﻟﻠﺎﺔ  ،ﯾﺢ ﺎﻟﻬوب".
"إذ ﻟ ﺗً ا
ﻠﺔ اﺎل أﺷف ﻧﺎﻟة
ﻣﺎ ﻪ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ وﺿﻊ ﺧﺔ ﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺎ أﻧﻬ ﺎﻧا ﺎة ﺔ ﺗ ﻣ 40 إﻟﻰ  50دﺔ  ﻣ  اﻟ
ً
وﺗق اﻟﺎ إﻟﻰ ﻠﺔ اﺎل ﻧﺎﻟةً ،

ﻣﻠﺎ وذﻟ  ﻣ وف اﻟﻠﺔ.
ﻟﻠﻰ اﻟ ﻟ  ف ﺄ ﺷﺔ ﻬﺎ ﻧﺎﻟة واﻟ ﺎن  ﻟﻬم ،وﺎن
ً

و أﻧﻬ ﺣ وﺻﻠا ،دﺧﻠا اﻟﻰ اﻟن ﻣ 4 اﺑ وﺗ ﻣﺎﺻﺗﻪ ﻣ ﺎﺔ اﻟﻬﺎت ،وﺎن  أﻧﻪ ﻲ اﻟﺎﺑ اﻟﻠ ،ﺛ ﺟﺎ أن ﺎﺋﻠﺔ ﺗ ﻲ ذاك اﻟﺎﺑ
وﺎ أﻧﻪ ﻲ اﻟﺎﺑ اﻷﺳﻞ.
وﺳﻊ إﻼق ﻧﺎر ﻣﺗ ﻣﺎﻟ وﻬﺎ أن ﻧﺎﻟة ﺎﻟاﺧﻞ ،وﺣﺎول اﻟﻬوب  اﻟﺎة وﻟﻪ ﺟﺊ ﺑﺟد ات
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗ إرﺳﺎل "اﻟﻠ راﻣ "اﻟرب ﻣﻞ اﻟدُ ،
ة ﻲ ﻞ ﻣﺎن.
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ﻣﺎﺎ وﻣ ﺛ دﺧﻠﺎ ﺧﻠ اﻟﻠ اﻵﺧ وﻬﺎ أن ﻧﺎﻟة داﺧﻞ إﺣ
ﻠﺎ آﺧ ﻷﻧﺎ ا أن اﻟﻠ راﻣ  ﻞ ،ﻟﻪ ﺧج
ً
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗ إﻟﺎء ﻠﺔ ﺗﺎﻩ اﻟﺔ ﺛ أرﺳﻠﺎ ً
اﻟف ﺄﻟﺎ ﻠﺔ ﺗﺎﻪ وﺎن ﻞ ﺳﻼح ﺎرﻟ ﺳﺎف ﺄﻠﺎ اﻟﺎر ﺗﺎﻪ ،وﻞ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻼح اﻟ ﺎن ﻣﻊ ﻧﺎﻟة ،ﺗ أﻧﻪ ﻧ اﻟﻼح اﻟم ﻲ ﻠﺔ إﻼق اﻟﺎر ﺔ ﺑﺎن.
ﻠﺔ ﺟﺎت آﺳﺎف
ﺗت  أن ﻧ ﻠﺎت اﻻﺎل ،وذﻟ ﻠﻰ إﺛ ﺳﺎﻬ ﻞ ﺟﯾ وﺻﺎﺔ ﺛﺎﻟ وان ﺳﻼﺣﻪ  ﻣﺔ ﺟﺎت آﺳﺎف.
ل اﻟﺎ إن ﻣﻼﻣﺢ اﻟح ّ
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻪ ف ﻻﺣ ًﺎ أن اﻟﻠﺔ ﻧﺎ ﺎﺻ اﻟﺛﻲ ﺷ ﺻﺎﻟﺢ.
ًا

ﻣﺎ أن اﻟل ﻣن ﻣ 5 اﺑ،
و أن ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎرﺔ أﺷﺎرت ﻟﺟد ﺎﺻ اﻟﺛﻲ ﻲ ﻣل ﻣ ﺔ أﺑ ﺷم ،وﺗ ﺗ اﻟ ﻟ ﻠﺔ اﺎﻟﻪً .

وﺗ ق اﻟﺎب واﻟﺧل ﻟﻠل ،ﺣ ﺗ إﺎف ﺻﺎﺣ اﻟل واﺑﻪ وﺎﺋﻠﻬ ،ووﺿﺎ أﺣ أﺑﺎﺋﻬ ﻠﻰ اﻷرض ،ﺛ دﺧﻞ ﺎﻲ أاد ﺗﺎ إﻟﻰ ﺎﻲ اﻟل ،وﺗ وﺿﻊ اﻟﺟﺎل
ﻲ ﺔ ﻟﺣ.
ﺑﺎء ﻠﻰ ﺻرة ﺗﺔ ﻲ ﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣ
وﻟ إﻟﻰ أن ﺿﺎ اﻟ اﻟ اﻟ ﻞ ﻧﺎﻟة ،ﺣد ﻣﺎن اﻟﺛﻲ ﺑﻪ ﻞ ﻣﺎﺟﺊً ،
ﻣﺎ أﻧﻪ ﺣد ﻪ ً
ﺎدﺋﺎ وﺎﻩ ﺗﻠﺎن ﺎﻟﻣ ،وﻧ ﻧ ﻟﺎ اﻟ.
ﺎن ﻠً 
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟ ﺎا ﻣ أن ﻠ اﻟﺎر ﺗﺎﻬ ﻷن ﺎن
ًا
ل اﻟﺎ اﻟ  ﻪ ،أﻧﻪ ا ﻣﻼﻣﻪ ﻣﺎﯾة ﻷاد اﻟﺎﺋﻠﺔ ،وﺗ ﻣ اﻟرة اﻟﻲ ﻲ ﻣﻠﻪ.
ﻣﻠﺎ وأﺧﻧﺎ ﺄﻧﻪ
اﺳﺎ
ﺎك ﻠ آﺧ ﻲ اﻟﺔ ،وأاد اﻟة ﻣ ﻠﻰ اﻟﺎن واﻟ.
ً
ً
ﻣﺎ "ﻛﺎﻧ ﻣﻼﻣﻪ ﻣﻠﺔ ،ﻟ ﻧرك ﻲ اﻟاﺔ أﻧﻪ  ،وأﺎﻧﺎ ً

أﺣ أﺎرﻬ وﺔ ﻣﻠﺔ  اﺳاﻪ ،واﻟ ﻟﻪ ﺻرة وأرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣ اﻟ ،وﻠا أن ﻧ ﻣﻪ ﻣًة أﺧ."

ﻧﺎﺋﺎ ﻠﻰ ﻬﻩ وﺎ اﻟﻼح ﺣﻬﺎ وﺗ ﻟﺎ أﻧﻪ  ،اﻷﻣ اﻟ أﻛﻩ اﻟ ﻲ ﻟﻬﺎ ﺎﻟ ﻣ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺎن داﺧﻞ اﻟﺔ اﻟﻲ وﺿﻊ اﻟﺟﺎل ﺑاﺧﻠﻬﺎ وﺎن ً
ﺻرﺗﻪ ،وﻣ ﺛ اﻠﺎﻩ ﻣﻊ ﺻﺎﺣ اﻟل واﺑﻪ.
وﻲ اﻟ ﺗث اﻟد  ﺣﺎﺗﻬ اﻟﺔ واﻟﺎﺻﺔ ،ﻣ إﻟﻰ أﻧﻬ ﻣة ﻲ اﻟﺔ ﯾﻠن ﺟﻠﺎت ﻼج ﻧﻲ.
ﻣ إﻟﻰ أن ﺎم
ًا
ول ﻲ ﺷﺎ ﺎﺋ وﺣة ﺣس اﻟود اﻟﻲ ﺗم وﺣة اﻟﺎم ﺿ اﺗﻪ ،إن اﻟﺣة ﻧت اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ  350ﻠﺔ ﻣﻬﺎ ﺿ" اﻹرﺎﺑ."
 2018ﺎن ﻠﻰ أﺷﻩ ﻣ ﺣ ﻣﻊ اﻟﻬﺎت.
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