ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

أﺎء ﻧس أﻣﻲ ﺎﻟن ﺄن  اﻟـ"  " FBIﻲ اﺳ-ﺷﻬﺎد أﺑ ﺎﻠﺔ

 17ﻣﺎﯾ07:33 - 2022 
ﺑأت ﯾم اﻟﻼﺛﺎء ،ﻠﺔ ﺟﻊ ﺗاﻊ أﺎء اﻟﻧس ﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺗم ﻪ   اﻟب اﻟاﻲ ﺎﻟ ﻣ اﻟﺎت اﻟراﻟﻲ ﺈﺟاء ﺗ ﻲ ﻣﻞ
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻷﻣﺔ ﺷ أﺑ ﺎﻠﺔ.
"ﻧ ﻟﻠﺿﻊ اﻟﻬ ﻲ اﻟﺔ واﻟﺎر ﺣل وﺎة اﻟة أﺑ ﺎﻠﺔ  ،ﻧﻠ ﻣ و ازرة
ًا
وﺗل اﻟﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﺔ اﻟﻲ ﺣﺎ ﺳﻊ ﻟات ﻣﻊ ﺗاﯾ ااد اﻟ ﻠﻬﺎ:
اﻟﺎرﺟﺔ وﻣ اﻟﺎت اﻟراﻟﻲ ) (FBIﺢ ﺗ".
وﻰ ﻣوع اﻟﺎﻧن ﻟﻼن  اﻟﻧس  .أﻧرﻪ ﺎرﺳن وﻟ رﺎ  ،د .وﺎ د ﺟﻊ اﻟﺎت ﻠﻰ اﻟﺳﺎﻟﺔ ،
ﻣﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﯾ ﻣ اﻟﺎت اﻟراﻟﻲ  را ووز اﻟﺎرﺟﺔ أﻧﻧﻲ ﺑﻠ ، وﺗﻠ ﻣدة اﻟﺳﺎﻟﺔ إﺟاء ﺗ ﻣ ﻣ اﻟﺎت اﻟراﻟﻲ وﻟ
واﻟﺎب
ً
و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ﺣل ﻣﺎ إذا ﺎن ﻣﻞ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ اﺑ ﺎﻠﺔ ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﯾﻬ أ اﻧ أﻣﺔ.

ﺎﻣﺎ وﺗﻞ ﺻﺎﺔ ﻲ ﺎة اﻟة  ،ﺑﺻﺎﺻﺔ ﺎﺗﻠﺔ ﻲ ﻣﯾﺔ ﺟ ﺎﻟﺔ
وﺗل اﻟﺳﺎﻟﺔ :ﻧ إﻟ ﺄن ﺷ أﺑ ﻠﻪ  ،وﻲ ﻠﺔ أﻣﺔ ﺗﻠﻎ ﻣ اﻟً 51 
اﻟﺔ ﻲ  11اﺎر  .2022ﻧﻠ ﻣ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ وﻣ اﻟﺎت اﻟراﻟﻲ ) (FBIﺢ ﺗ ﻲ وﺎة اﻟة .أﺑ ﺎﻠﻪ.
وأﺿﺎ اﻟﺳﺎﻟﺔ :ﻲ  11ﻣﺎﯾ ، 2022 أﺎدت وﺎﻟﺔ أﺳﺷ ﺑس أن اﻟة أﺑ ﺎﻠﺔ أﺻ ﺑﺻﺎﺻﺔ ﻲ رأﺳﻬﺎ ﻠﻰ أاف ﻣ ﺟ ﻟﻼﺟ ﻲ ﺷﺎل اﻟﺔ
وﻧﻞ ﻣﻬﺎ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﻠﻲ اﻟد إﻟﻰ اﻟﻰ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣة  إﺻﺎﺑﻪ ﺑﺻﺎﺻﺔ ﻲ ﻬﻩ.
اﻟﺔُ .
ﻛﺎ أﺎدت اﻟﺎر أن اﻟ اﻟﻠ اﻟﯾ ﺎﻧا ﺑﺔ اﻟة أﺑ ﻠﺔ واﻟ ﺻد ﻲ ذﻟ اﻟ ﺎﻟا إﻧﻬ أﺑﻠا اﻟد اﻹﺳاﺋﻠ ﺑﺟد ، وأﻧﻬ ﻟ ﯾوا
ﻣﻠ ﻲ اﻟﺔ.
واﺷﺎرت اﻟﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ ز اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أن اﻟﺎﺎ وا ﺑ إﻼق ﻧﺎر ﺑ ﻣﻠ ﻠ وات اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﺔ .وﺎﻟ اﻟﺳﺎﻟﺔ :ﻣﻊ ذﻟ ،ﺈن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم
وﺷﻬد اﻟﺎن اﻟﺎﺿ ووردت ﺗﺎر ﻣﺎرﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﺎﻟ ﺷ ﺣﺎﺔ  ،وﻲ ﺻﺔ ﻠﺔ أﺧ ﻣ ﺑ اﻟ ، إﻧﻪ ﻟ ﺗﻊ اﺷﺎﻛﺎت أو إﻼق ﻧﺎر ﻲ اﻟﺔ اﻟﺎورة .ﺎ ﺗﻠ اﻟﺎر اﻟاردة ﻣ واﺷ
ﺑﺳ وﻧرك ﺗﺎ وﺳﻲ إن إن واﻟة اﻟء ﻠﻰ ﻩ اﻟﺎر.
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