ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺗﺎﺻﻞ ﻣة ﻷول ﻣة ..ﺎﺻ اﻟﺎم ﺳا ﺟﺔ اﻟم "م" ﺧﻼل ﻠﺔ ﺧﺎﻧﻧ وﻟ!

 09ﯾﻧ08:04 - 2019 
ﻛ اﻟ اﻟ ﻲ ﺻﺔ "إﺳاﺋﻞ اﻟم" ﯾآف ﻟر أن ﺎﺻ اﻟﺎم اﻟﯾ اﺷا ﻣﻊ اﻟﺣة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﻲ ﺧﺎﻧﻧ ﺣﺎوﻟا ﺳ ﺟﺔ اﻟم .م 
إﺻﺎﺑﻪ وﻣﻠﻪ ﻲ اﻻﺷﺎﻛﺎت ﻲ ﻧ.2018 
وأﺷﺎر اﻟﻠﻞ إﻟﻰ أﻧﻪ ر اﻟﻞ اﻟﺎﻟﻲ ﻷاد اﻟﺣة ﻲ اﻟﺎﺿﻲ وﻣﻬﻬ وﻧﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺳﻣن ﺑﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬ وا ﻲ أﺧﺎء ة وأﺛﺎروا ﺷﻬﺎت ة ﺣل
ﺗﺎﺗﻬ ،وأﻧﻬ ﺗرا ﺞ واﺔ أﺛﺎء ﺗﻬ وﺛﺎرة اﻟك ﺣﻟﻬ ﻣ ﻞ أاد اﻟﺎم ﻲ ﺧﺎﻧﻧ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺎﺋ اﻟﺣة اﻟﺎﺻﺔ ﯾﻰ "أ" أدرك  45 دﺔ ﻣ ﺗ ﺎﺻ اﻟﺣة واﻟ ﻣﻬ أن  اﻟﺔ ور إﻼق اﻟﺎر ﻠﻰ ﺎﺻ اﻟﺎم.
وأوﺿﺢ اﻟﻠﻞ أن ﺎﺋ اﻟﺣة أﻠ اﻟﺎر ﻣ داﺧﻞ اﻟﺔ وﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺻ اﻟﺎم وﻞ اﻟم .م   اﻟﺄ ،ﺛ ﻟ ﺎﺻ أﺧ ﻣ اﻟﺎم  أن
ﺳا ﺟﺔ اﻟم م .إﻟﻰ ﺳﺎرﺗﻬ ،ﻟﻪ أﻠ اﻟﺎر ﻠﻬ وأﻧ زﻣﻠﻪ وﻣ ﻣﻪ ﻣ أاد اﻟﺣة أﺧوا ﺟﺔ اﻟم .م وا.
وﻟ إﻟﻰ أن ﺎﺋ اﻟﺣة ر م اﻟار ﺎﻟﺔ ﻣ اﻟاﺔ ﺧﺎً ﻣ أن ﯾاﺟﻪ ﻧﺔ ﺗ أﺧ ،وﺎن ﺎك ﺧ أﻻ ﺗ اﻟﺣة ﻣ اﻟﻬب و أﺳ أادﺎ.
وﻧﻩ اﻟ اﻟ إﻟﻰ أن اﻻﺣاﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻟ أاد اﻟﺣة واﻟرﺎت اﻟﻲ ﺧا ﻟﻬﺎ ،ﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛ اﻟ ﻲ م وﻬ ﻲ أﯾ ﺎﺻ اﻟﺎم ،وأن م اﻟﺎزل
 اﻧﺎﺑﻬ ﺷﻲء أﺳﺎﺳﻲ.
وﺎن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻠ أﻣ اﻷﺣ ﻧﺎﺋﺞ اﻟ ﻲ اﻟﻠﺔ ،واﻟ أﻬ ارﺗﺎب ﺎﺻ اﻟﺣة ة أﺧﺎء أد إﻟﻰ  أﻣ ،ﺑﺎ ز اﻟ أن اﻟﻞ ﻲ
اﻟﻠﻞ اﻟم .م ﻞ ﺑان ﺻﺔ ﻣ زﻣﻼءﻩ  أن أﺻ اﺛ ﻣ رﺎﻪ ﺑان ﻣﺳﻪ ﺧﻼل اﻻﺷﺎك ﻣﻊ ﺎﺻ اﻟﺎم.
وﺎن اﻟم  .م ﻲ اﻟﺣة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﻞ ﺧﻼل اﺷﺎك ﻣﻊ ﺎﺻ ﻣ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻲ اﻟﺎﻧﻲ  ﻣ ﻧ  أن ا ﺗﻠﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷق ﺧﺎﻧﻧ وأﺻ
اﺛ آﺧ ،ارﺗﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ  6ﻣ ﺎﺻ اﻟﺎم أﺑز اﻟﺎﺋ ﻲ اﻟﺎح اﻟ ﻟﺎس ﻧر ﺑﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﺎﻧ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻧت ﻲ اﻟﺎﻧﻲ  ﻣ ﻧ ﺎم  2018ﺻ اًر ﻟﺎﺻ اﻟﺣة اﻟﺎﺻﺔ ،واﻟﺎت اﻟﻲ اﺳﻣﺎ ﺧﻼل ﺗاﺟ ﻲ ﺎع ة ،ﺎ ﺿ
اﻟﺎﺔ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺣ ﻧ ﻟﻠ اﻟر.
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