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أﺎد ﻣ إﻼم اﻷﺳ ،ﻣﺎء اﻷﺣ ،أن أﺳ اً ﻠﺎً أم ﻠﻰ  ﺳﺎﻧ اﺛ ﻲ  "3" ﻲ ﺳ اﻟ.
وأوﺿﺢ أن ات اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻣ ﺎﺎم اﻟ وﺷ ﺈﻼق اﻟﺎر واﻟﺎز  ،ﻣﺟﺔ وع إﺻﺎﺎت ﻲ ﺻف اﻷﺳ اﻟﻠ.
وأﻛ أن ﺳ اﻟ اﻟاو ﺗل إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺣب ،واﺳﻰ ﺟ اﻻﺣﻼل ﺎﺋات ﻣوﺣﺔ ﻟﻞ اﻟﺎﺑ.
وأﺎد أن أﺻات اﻟ واﻟﻬﺎﺎت ﺗﻠ ﻲ أﺎم ﺳ اﻟ ،وﺳ إﻼق ﻧﺎر ﻣ ﻞ ات اﻟﻊ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
وأﻛ ﻣ إﻼم اﻷﺳ إﺻﺎﺔ  15ﻲ ﺻف اﻷﺳ  3  اﻟ ﺟاء اﻟﻬﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
وا ﻣﻠﺔ اﻟن اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻞ رﺳﻲ ﺈﺻﺎﺔ ﺳﺎﻧ  ،ﺎم أﺳ ﻬ داﺧﻞ  3 ﻲ ﺳ اﻟ اﻟاو أﺣ ﺧة.
ﺎ أﻛت اﻟﺎة  12اﻟﺔ أن أﺣ اﻟاس اﻟﯾ ﺗﺿا ﻟﻠ ﻲ ﺳ ت أﺻ ﻲ اﻟﺔ وﺣﺎﻟﻪ ﺧة ،واﻟﺎﻧﻲ ﻲ ﯾﻩ ﺑﺎ ﺎن ﺎول اﻟة ﻠﻰ
اﻷﺳ.
ﻣ ﺟﻬﻪ ،ﺣﻞ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ﻣﺳﻰ دودﯾ ،اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟوﻟﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ  ﺣﺎة اﻷﺳ ﻲ ﺳ اﻟ اﻟاو ،ﻲ ﻞ ﺗﻠﻪ
ﻟﺎﺣﺔ ﺣب ﺣﺔ ،وﺗﺎﻣﻠﻪ ﺑﺣﺔ ﻣﻊ اﻷﺳ ﻣﺎ أد ﻹﺻﺎﺔ د ﻣﻬ وح ﺧة.
وأﺿﺎف ﻲ ﺗﺢ ﺻﻲ ﻣﺎء اﻷﺣ ،إن اﻷﺣاث اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟن ﻣﺧ ا ﺳﻬﺎ ﺗ إدارة اﻟن ﻲ اﻻﺳﺎﺔ ﻟﺎﻟ اﻷﺳ اﻟﺎدﻟﺔ ،ﻣﺎ دﻊ اﻷﺳ ﻻﺗﺎذ
ﺧات ﻣﺔ ﺗ ﻟﻬ ﺣﻬ اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ اﻟاﻧ اﻟوﻟﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ.
وﺣر دودﯾ ﻣ أ ﻣﺎس ﺎة اﻷﺳ ،وﺳﻊ اﻻﺣﻼل ﺛ ﺟاﺋﻪ اﻟاﺻﻠﺔ ﻬ ،وﻧ ﺟﺎ ﺷﺎ ﻟﺎﻧة اﻷﺳ ﻰ اﻟﺳﺎﺋﻞ.
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ودﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ واﻟوﻟﺔ ﻟﻠ اﻟء ﻠﻰ ﺟاﺋ اﻻﺣﻼل  أﺳاﻧﺎ.
ﻣ ﻧﺎﺣﻬﺎ ،د ﺟﺔ وا ﻟﻸﺳ ﻟات إﺳﺎد وﻣازرة ﻟﻸﺳ ﺗﺟﻪ ﺻﺔ اﻟ ﻻﺎم أﺎﻟﻲ اﻷﺳ أﻣﺎم ﻣ ﻟﺔ اﻟﻠ اﻷﺣ ﯾﺔ ة
وﺎﻟ ﺑ ﺣﺎﺔ دوﻟﺔ ﺎﺟﻠﺔ ﺗﻲ اﻷﺳ ﻣ  اﻻﺣﻼل واﻠ دات ﻹﺳﺎد ﺷﻲ وﺎﺋﻠﻲ ﻟد اﻟﻬﺔ اﻟﺎة ﻪ.
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