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ﺎل رﺋ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻧﺎﻟﻲ ﺑ ،اﻟم اﻟﺔ ،ﺧﻼل ﻣاوﻻت ﺣل ﻣرة وس روﻧﺎ اﻟﯾة ،اﻟﻲ اﻛ ﻲ ﺟب أﺎ ودول أﺧ
وﺗ إﺻﺎﺎت إﺳاﺋﻠ ﻣة ﺑﻬﺎ ،إن إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺑاﺔ ﺣﺎﻟﺔ ار.
وأﺿﺎف ﺑ أن "ﻣأﻧﺎ اﻷ ﺣﺎﻟﺎ  اﻟﻞ ﺔ وة واﻵن ،وﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟاﺧﻠ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ واﻟﺎرﺟ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣ ﯾﺢ اﻟﺿﻊ .وﻣﺎ ﯾﺢ ،ﺳر
ﻣﺎذا ﺳﻞ .وﻧ اﻵن ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ار ،وأﻠ ﻣ اﻟﻊ اﻻﺳاد واﻟﻬزﺔ ﻟﻠﻞ ﻠﻰ ﻣار اﻟﺎﺔ".
وأﺷﺎر ﺑ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﺎ أﺟﺎ اﻟر اﻟﻣﻲ ’أوﻣﺎ’ ﻠﻰ ﻣاﺟﻬﺔ ﺳﺎر ﻣرة ﺎﻛﺔ ﺟﯾة ،ﻞ ة أﺳﺎﺑﻊ ،ﺑا أﻧﻪ ﻣوع  اﻟاﻊ .وﻲ  اﻟل أن ﻩ
ﺎﻧ إﺣ أ اﻟات اﻟﻲ ﺟﻠﺎ ﻧ ﻟﻠﺿﻊ اﻟ ،رﺎ ،ﻧاﺟ ﻪ اﻵن .وﻧﺎ ﺎﻷﻣ إﻟﻰ اﺳﺎﺟﺎت ﻣ اﻟر وأﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺔ".

وﺗﺎﻊ أن "اﻟرة اﻟﯾة ﺗﻞ اﻟو ﻞ  ،وﺗة أﺳع ﻣ ﻣرة ِدﻟﺎ .وﻧﻞ اﻵن ﻠﻰ ﻣﻠﻣﺎت ﻣ ﺟﻬﺎز اﻟﺔ ﻲ ﺟب أﺎ ،اﻟ م ﻞ ﻣ
ﺟا ﻟﻺﺎب ،ﻟ ﻟ ﻟﯾﺎ اﻟﻠﻣﺎت ﺎﻣﻠﻬﺎ .وﺳﻊ ﺧﺗﺎ ﻞ  وﺳﻊ ﻲ اﻷﺎم اﻟﺔ ،وﺳﻠ إذا ﺎﻧ اﻟرة ﺧﺎرﺔ ﻟﻠﺎﺣﺎت ﻼ ،وﺄﺔ وﺗة ،وﻞ ﻲ
ﺎﻛﺔ أﻛ أم ﻻ ،و ﺳﺛ ذﻟ ﻠﻰ اﻻوﻻد وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟ."
وأﺷﺎرت و ازرة اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﺗ إﺻﺎﺔ رﺟﻞ ﺎد ﻣ ﻣﻼو ﺎﻟرة اﻟب أﺔ .وأﺎدت اﻟ ازرة ﺄن اﻣأة ) 34ﺎﻣﺎ( وﺻﻠ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ﻣ ﻣﻼو 
 ﺟب أﺎُ ،ﺷ ﺎﺔ ﻣة ﺎﻟرة اﻟﯾة ،وﺗﻠ ﻼﺎ ﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟﺧل إﻟﻰ ﺣ ﺻﻲ ،ﻟﻬﺎ ﻟ ﺗﻠﻰ ﻼﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺔ ﻣة .وﺳﺎت ﺎرة
أﺟ إﻟﻰ ق ﻟﻠ اﻟﻲ ﻲ ﺗﻞ اﺑ ،ﺣ ﺎﺗ ﻟﻠﺔ واﺣة وﺳﺎت ﺎﻠﺔ إﻟﻰ ﺑ ﺻﻬﺎ ﻲ ﻣﯾﺔ إﻼت ،واﺧ وﻲ ﺗﺻ ﺣﺎﻟﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻣدة .ﻟ ﻟ
ﯾ اﻟر ﻠﻰ ﺻﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻲ ق ﻲ إﻼت .واﻟﺔ اﻟة ﺗﻠ ﺟﻲ ﺗ ﺑﻠﺎح أﺳ ازﺎ.
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