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ﺟال إﺳاﺋﻠﻲ ﺎرك ﺑرﺷﺔ اﻟ .. و ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة

 20ﯾﻟ11:41 - 2019 
ﻛ ﺻﺔ "ﯾت أﺣوﻧت" أن "اﻟﻞ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﻣﺗ اﻟ اﻻﺎد ﺳاﺟﻊ ﻣ ﺷﺎت و ازرﺔ رﺔ اﻟ ﺎ ﺎن ﻣرا ،إﻟﻰ درﺟﺔ أﻞ ،ﺑﺎء
ﻠﻰ ﻠ أﻣﻲ".

وأﺿﺎف اﻟاﺳﻞ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠﺔ إﯾﺎر آ أن "اﻟ اﻷﺑ ﻻ ﯾ ﺗﺟﻪ دات ﻟﺎت إﺳاﺋﻠﺔ رﺳﺔ ﻟر ﺔ اﻟ ،ﻣ أﺟﻞ أن ﺗﺎ اﻟﺔ ﻠﻰ
ﺎﻬﺎ اﻻﺎد ،وﻻ ﺗﺄﺧ ﺟﺎﻧﺎ ﺳﺎﺳﺎ".

وﻧﻞ " ﻣر ﻲ ﻣ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ أن اﻟار اﺗ ﺎﻟ ﺑ ﺗﻞ أﺑ وواﺷ ،ﺎ أﻠ ﻣول أﻣﻲ أﻧﻪ ﺎﻟﺎ أن  رﺟﺎل
اﻷﺎل اﻟﻠ ﺳﺎرن ﻲ اﻟﺔ دون ﺣر ﺳﺎﺳ ﻠ ،ﺈﻧﺎ ﺳ رﺟﺎل أﺎل إﺳاﺋﻠ ﻟﻠﺎرﺔ ﺑﻬف اﻟﺎﺔ ﻠﻰ أﻞ ﻣﻬ ﺳﺎﺳﻲ ﻲ اﻟﺔ".
وأوﺿﺢ أن "ﻣﺎﻞ إﺳاﺋﻠﺔ ذت أن م دة ﺳﺎﺳ إﺳاﺋﻠ ﻟﺔ اﻟ ﺟﺎء ﺑﺎء ﻠﻰ ﺿ ﻠﺔ ،ﺎ ذ ﻣر أﻣﻲ أن اﻟ ﻠ ﻣ واﺷ
ﺗ ﻣ اﻟﺎرﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻣﺎ دﻊ اﻷﻣﺎن ﻟم ﺗﺟﻪ دة رﺳﺔ ﻟز اﻟﺎﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﺷﻪ ﻠن اﻟ ﺎن ﺳأس اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،واﻻﺳﺎﺿﺔ ﺑة
رﺟﺎل أﺎل وﺷﺎت ﻣ اﻟﻊ اﻟﻧﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ".

اﻟﺔ ذت ﻲ ﺗ آﺧ أن "م ﺣر اﻟز ﻠن ﺗﺄﻛ ،وﺳ اﺳﻼﻪ ﺎﻟال ﯾآف ﻣدﺧﺎ اﻟ اﻟﺎﺑ ﻟون اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ﻲ و ازرة اﻟب،
واﻟﺎ اﻟ اﻟﺎﺑ ﺎﺳ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﺎك اﺗﺎﻻت ﻟة اﻟ اﻟﺎﻟﻲ اﻟال ﻞ أﺑ ر."
وأﺿﺎ ﻲ ﺗ ﺗﺟﻪ "ﻲ "21أﻧﻪ "ﺗ دة ﻣﯾ اﻟﻰ اﻹﺳاﺋﻠﻲ "ﺷﺎ" ﯾﺎق ا ،و اﻟ اﻟﻲ اﻷﻛ ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ،وﺗ اﺧﺎرﻩ ﻣ ﻣﻠﺔ
ﻧزو ﺄﺣ أﻞ ة ﻣاﻛ ﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ،ووﻊ ﻠﻰ اﻟة وز اﻟﺎﻟﺔ اﻷﻣﻲ ﺳ ﻣﺗ."
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ﺻﺔ إﺳاﺋﻞ اﻟم ﻛ أن "دة ﻣدﺧﺎ ﻟﺔ اﻟ ﻟ ﺔ ،ﻬ ﯾﺗ ﺔ ﻼﺎت وﺛﺔ ﻣﻊ د ﻣ اﻟول اﻟﺔ ﻲ اﻟﺔ ،ﺎﻧ 14 وز ﻣﺎﻟﺔ
ﻣ ﻣﻠ دول اﻟﺎﻟ ،ﺑﻬ 5 ﻣ دول ﺔ ،ﺎ ﺳﺎرك ﺷﺎت ﺎﻣﺔ ﻟ ﺳﺎﺳﺔ ﻣ إﺳاﺋﻞ واﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ".

وأﺿﺎ أن "ﺔ اﻟ ﺳف ﺗ ﻟة ﯾﻣ 25 ،و 26ﯾﻧ ،وﺳﻬ إﻟﺎء ﺧﺎﺎت وض ﺧ ﻬﺎ ﺗ اﻟوف اﻻﺎدﺔ وﻣ اﻟﺎة ﻲ اﻟﺎ
اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺎع ة ،ﺎ أﻧﻪ ﺳ إﺎﻣﺔ ا ﻞ اﺎدﺔ ،ﺎ ﻬﺎ ا إﺳاﺋﻠﺔ وﺔ".
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