◊ مقبلً یکیؼى آازونى :

○ خجز ویضي مزکش اطالع رعبنی فلغطین:

اشتجبُ اعتزاتضیک ًتبًیبَّ ٍ احتوبل

اعوبعیل ٌّیِ :در ًجزد اخیز ،رصین

فَراى هجذد آتشفشبى غشُ

صْیًَیغتی درخَاعت آتش ثظ

افزای جهىر نىیغمهکي روسنبممً اعمزائیلی
یکیؼى آازونى گفت :این تًٌ ػصزی
طالیی ثزای غشي ثىت چزا کمً تر اثؼمبتی
وعیغ رؽک کزتي و ثبستارنکگی اعمزائیه را
اس میمب ثمزت .وی تر مقبلمً خمىت افمشوت:
چگىنً و چزا؟ ثً چً تلیمه وارت ترگیمزی
ٌبی اخیز ؽکی و چً کغی ػعمال تر آ
پیزوس ؽک؟ ایهٍب عىاالدی ثی پبعخ ....

کزد

اعممعبػیه ٌهیممً رئممیظ تف ممز عیبعممی
جهممجؼ اعممبط دبکیممک کممزت کممً رصی م
صٍیىنیغ ی تر آغبس ترگیزی ٌب ،ثب طزف
ٌبی میمبنیی ثمزای آراس عمبسی او مبع
ٌعکبری نعی کمزت اممب ثؼمک اس مزثب
عخت و ٌکفعهک مقبوممت فلغمطین ،ثمً
نبچبر ثزای آراس عبسی او بع تعت ...

››› ص6 .

››› ص2 .
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ثبستبة ثیبًیِ

□ الؼٍک :ابسس قبع عخهگىی اعبط :مؼبملً قز ثزای نبثىتی مغألً فلغطین پبیً ریشی ؽکي اعت.
□ دبیعش اعزائیه :جیغى گزیهجال  :رت کزت طزح صلح اس عىی دؾکیال خىت گمزتا فلغمطین ،ثمً
مزتس ػبتی فلغطیهی آعیت می سنک.
□ الهؾزي :ن بنیبٌى :اعزائیه دبکهى توع ی ثٍ ز اس دزامپ نکاؽ ً اعت.

* ثیبًیِ دثیزخبًِ دائوی
کٌفزاًظ ثیي الوللی حوبیت اس
اًتفبضِ فلغطیي هجلظ در
عبلزٍس رٍس ًکجت

□ دزامپ تر دىیی ی نىؽت :امزوس یک عبل اس ان قبل عفبردعب ثً قکط میگذرت .عفبر ممب ثمً مببثمً
یبتثىتی ثزای اف خبر ثً رواثط قىیمب ثب اعزائیه و اٌعیت ػعه ثً وػکيٌب و دىجً ثً واقؼیت اعت.

 9 -1ثزاثز ؽک دؼکات فلغطیهیب اس سمب نکجت .1948
 -2عفیز فلغطین تر دٍزا  :اس یک وجت خبک فلغطین چؾ پىؽی نعیکهی .
 -3مخبلفت ػضى کهیغت رصی صٍیىنیغ ی ثب وروت مغلعبنب ثً مغیک االقصی.
 -4ثبستاؽت  905فلغطیهی دىعط رصی صٍیىنیغ ی تر  2مبي.
 - 5جٍبت اعالمی و اعبط دبکیک کزتنک :اضىر پز ؽىر مزتس تر راٌپیعبیی میلیىنی ثبسگؾت.

›› ص5 .

ٍیضُ ّبی تصَیزی
تذاثیز شذیذ اهٌیتی در تل آٍیَ
ّوشهبى ثب هغبثقِ آٍاس یَرٍٍیضى

 -6کبرؽهبط ػزة :اا عبال اعزاییه پؾت انفیبر الفییزي اعت.
 -7ججًٍ کبر اعالمی ارت  :دىطئًٌب ثزای نبثىتی مغألً فلغطین ثً جبیی نخىاٌک رعیک.
 -8تر روس نکجتٌ ،شارا فلغطیهی تر غشي دظبٌزا کزتنک.
 -9تثیزکه جهجؼ جٍبت اعالمی :نعبیهکي قطز ثبیک اس عخهب غیز مغئىالنً خىت ػذر خىاٌی کهک.
›› ص4 .
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خجز ویضي:

مهجغ :مزکش اطالع رعبنی فلغطین

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

اعوبعیل ٌّیِ :در ًجزد اخیز ،رصین صْیًَیغتی درخَاعت آتش ثظ کزد

اععبػیه ٌهیً رئیظ تف ز عیبعی جهجؼ اعبط دبکیک کزت کً رصی صٍیىنیغ ی تر آغبس ترگیزی ٌب ،ثب طزف ٌبی میمبنیی ثمزای آراس عمبسی
او بع ٌعکبری نعی کزت امب ثؼک اس زثب عخت و ٌکفعهک مقبومت فلغطین ،ثً نبچبر ثزای آراس عبسی او بع تعت ثً تامن میبنییگزا ؽک.
ٌهیً ثز مخبل فت قبطغ جهجؼ اعبط ثب ٌزگىنً اقکاس آمزیکب تر مهطقً ػلیً ٌز یک اس کؾىرٌبی اعالمی و ػزثی دبکیک کزت .وی اؽبري کزت کً
ملت فلغطین ثً اق ثبسگؾت ،مقبومت و واک ملی پبیجهک اعت و ثً رغ گذؽت  71عبل اس اؽغبل فلغطینٌ ،زگش اقمى خمىت را فزاممىػ
نکزتي و نخىاٌک کزت .اععبػیه ٌهیً اؽبري کزت کً نغه چٍبرس فلغطین تر خبرج ٌعچهب پمزچ فلغمطین را ثکعمت گزف مً و اجمالط ٌمب و
کهفزانظ ٌبیی ثزگشار کزتي و ثز اق مغل خىت تر ثبسگؾت ثً این عزسمین دبکیک می کهکٌ .هیً ثز زور دىقف ػبتی عبسی رواثط ثب تؽعن
صٍیىنیغ ی دبکیک کزت و اس دالػ ٌبی جهجؼ مقبثلً ثب ػبتی عبسی رواثط ثب این رصی دقکیز کزت.

خجز ؽعبري1 :

مهجغ :الؾز االوعط

دبریخ ان ؾبر1398/02/24 :

 ۹ثزاثز شذى تعذاد فلغطیٌیبى اس سهبى ًکجت ۸۹۹۱

عبسمب مزکشی آمبر فلغطین ثً مهبعجت ٌف بت و یکعین عبلگزت نکجت اػالس کزت ،دؼکات فلغطیهیب اس عبل ( )1948نً ثزاثز ؽمکي اعمت .ایمن
مزکش تر ثیبنیً ای آورتي اعت ،ؽعبر فلغطیهیب تر عزاعز جٍب تر پبیب عبل  2018ثً اکوت  13.1میلیى دن رعیک کً این آمبر نؾب میتٌمک
دؼکات آنٍب اس سمب نکجت تر عبل  1948ثً ثیؼ اس  9ثزاثز رعیکي اعت.
خجز ؽعبري2 :

مهجغ :ایغهب

دبریخ ان ؾبر1398/02/24 :

عفیز فلغطیي در تْزاى :اس یک ٍجت خبک فلغطیي چشن پَشی ًویکٌین

صالح الشواوی عفیز فلغطین تر دٍزا ثب دبکیک ثز ایهکً اس یک وجت اس خبک فلغطین چؾ پىؽی نعیکههک گفت :دهٍب چیشی کمً ممیدىانمک جلمىی
اقکامب تؽعن صٍیىنیغ ی را ثگیزت واک جٍب اعالس و ػزة اعت و این کً ٌز کغی ثً مغئىلیت خىتػ ػعه کهک .وی افمشوت :اممزوس عمبلگزت
فبجؼً فلغطین یب ثً قىل مب روس نکجت اعت روسی کً فلغطین را اس تعت تاتی و تؽعن فلغطیهی تولت خىت را تر عزسمین فلغطین دأعمیظ کمزت.
وی خبطز نؾب کزت :ثب دىجً ثً این ؽزایط مغئىلیت مب تر جٍب اعالس و ػزة ثغیبر ثشرگ اعت .مب ثً ػهىا فلغطیهی دعبس نقؾمًٌمبی دزاممپ تر
راثطً ثب مؼبملً قز و عبیز طزحٌب را رت کزتيای و دبکیک کزتی کً ثب آمزیکب گفت و گى نعیکهی  .این تؽعن ٌ پیعب رصیم صٍیىنیغم ی اعمت و
مىرت اطعیهب مب نیغت .او ا ی جىال را ٌ ثً تؽعن صٍیىنیغ ی ٌکیً تاتي و اگز ث ىانک فزتا کزانً غزثی را ٌ ٌکیً خىاٌک تات .وی ثب دبکیمک ثمز
این کً ٌزگش مقبومت را کهبر نگذاؽ ی و ثزاترا مب تر غشي مب را عزافزاس کزتي انک گفت :مب ثً ػهمىا فلغمطیهی ثبیمک نیزوٌمبی خمىت را م حمک کهمی
چبريای جش این نکاری دب ث ىانی مؼبملً قز را عبقط کزتي و وطهعب را اس تعت این رصی صٍیىنیغ ی پظ ثگیزی .
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خجز ؽعبري3 :

مهجغ :فلغطین آنالین

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

هخبلفت عضَ کٌیغت رصین صْیًَیغتی ثب ٍرٍد هغلوبًبى ثِ هغجذ االقصی

یٍىتا گلیک ػضى کهیغت رصی صٍیىنیغ ی ثب وروت مغلعبنب ثً مغیک االقصی تر  10روس پبیبنی مبي مجبرک رمضب ثً ؽک اػالس مخبلفمت
کزت .ثز اعبط این گشارػ ،یٍىتا گلیک کً ثیؼ اس ٌز نعبیهکي صٍیىنیغت تیگز ثً مغیک االقصی دؼزض میکهک ،خىاعم بر ثبسگؾمبیی کبممه
ترٌبی مغیک االقصی ثً روی یٍىتیب ؽک و گفت نجبیک دهٍب مغلعبنب ث ىانهک وارت این مغیک ؽىنک .او ٌعچهین مکػی ؽک کً نجبیک اجمبسي تات
مغلعبنب تر  10روس پبیبنی مغیک االقصی ٌعشمب ثب روس قکط وارت مغیک االقصی ؽىنک.
خجز ؽعبري4 :

مهجغ :الؼبل

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

ثبسداشت  ۹09فلغطیٌی تَعط رصین صْیًَیغتی در  ۲هبُ

مؤعغب و نٍبتٌبی مغئىل پیگیزی امىر اعزای فلغطین تر گشارؽی مؾ زک اػالس کزت کً رصی صٍیىنیغ ی تر مبي مبرط و آوریمه گذؽم ً
 905فلغطیهی عبکن کزانً ثبخ زی و نىار غشي را ثبستاؽت کزتي اعت .تر این گشارػ آمکي اعت کً  133کمىتک و  23س تر میمب ثبستاؽمت
ؽکگب اضىر تارنک .این مؤعغب دبکیک کزتنک کً دؼکاتی اعزای فلغطین تر سنکا ٌبی رصی صٍیىنیغ ی ثً  5700نفز رعیکي اعت کمً 205
دن اس آنٍب کىتک و ک عن و عبل ٌغ هک.
خجز ؽعبري5 :

مهجغ :خجزگشاری ثین العللی قکط

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

جْبد اعالهی ٍ حوبط تبکیذ کزدًذ :حضَر پز شَر هزدم در راّپیوبیی هیلیًَی ثبسگشت

جهجؼ جٍبت اعالمی و اعبط عن تػى اس مزتس فلغطین ثزای اضىر پز ؽىر تر راٌپیعبیی میلیىنی امزوس ثز اتامً مجبرسي ثزای تع یبثی ثمً
اقى ملت فلغطین دبکیک کزتنک .خبلک الجطؼ ػضى تف ز عیبعی جهجؼ جٍبت اعالمی و رئیظ کعی ً راٌپیعبیی ٌبی ثبسگؾت گفمت :نجمزت ثمب
اؽغبلگزا پب یب نیبف ً و فلغطیهیب را ثزای مؾبرکت پز ؽىر تر راٌپیعبیی میلیىنی ثبسگؾت تػى می کهی  .امبسس قبعم عمخهگىی جهمجؼ
اعبط نیش گفت :راٌپیعبیی میلیىنی ثبسگؾت و رفغ محبصزي پیبمی اس عىی فلغطیهیب ثزای دعبس طزف ٌب ثىتي و ثیبنگز آ اعت کً ملت مب اس
اقى و اصىل خىت تعت ثز نخىاٌهک تاؽت کً مٍع زین آنٍب اق ثبسگؾت ثً عزسمیهؾب اعت.
دبریخ ان ؾبر1398/02/23 :
خجز ؽعبري6 :
مهجغ :پبیگبي دحلیلی خجزی ا بءا
کبرشٌبط عزة :احتوبال اعزاییل پشت اًفجبر الفجیزُ اعت

طبر اثزاٌی کبرؽهبط مغبیه کؾىرٌبی اىسي خلیج فبرط تر واکهؼ ثً انفیبر چهک نف کؼ و کؾ ی دیبری تر ثهمکر «الفییمزي» تر اممبرا
دبکیک کزت کً اا عبال اعزاییه پؾت این انفیبر قزار تارت .اثزاٌی افشوت :ده آویى ثزای اجمزای ایمن ػعلیمب خزاثکبرانمً اطالػمب راٌجمزتی و
لىجغ یکی السس را تر اخ یبر تاؽت .اثزاٌی تر یک دحلیه تیگز اس این انفیبر گفت :معکن اعت ػمبمال انفیمبر الفییمزي کغمبنی ثبؽمهک کمً
ثخىاٌهک قکر ٌبی مهطقً خلیج فبرط را ثً چبلؼ ثکؾهک .اس عمىی تیگمز «محعمک ػجمبط» کبرؽمهبط مغمبیه نظمبمی تر گفمت و گمى ثمب
«العیبتین» دصزیح کزت :انفیبر الفییزي نعىنً کىچکی اس دجؼب وقىع جهگ تر مهطقً اعمت .وی افمشوت :اعمزاییه و عمؼىتی اس اػمالس جهمگ
آمزیکب ػلیً ایزا نفغ می ثزنک و ثؼیک نیغت کً آ ٌب پؾت انفیبر الفییزي ثبؽهک.
خجز ؽعبري7 :

مهجغ :فلغطین الیىس

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

ججِْ کبر اعالهی اردى :تَطئِّب ثزای ًبثَدی هغألِ فلغطیي ثِ جبیی ًخَاّذ رعیذ

اشة «ججًٍ کبر اعالمی ارت » تر ثیبنیً ای ثً مهبعجت ٌف بت و یکعین عبلزوس اؽغبل فلغطین ،دأکیک کمزت :دىطئمًٌمب ثمزای نمبثىتی مغمئلً
فلغطین ثً جبیی نخىاٌک رعیک و فلغطین دبریخی ثً پبی خ ی قکط ؽزیف یک اق ثبثت و غیزقبثه مذاکزي و دصزف اعمت .ثمز اعمبط ایمن
گشارػ ،این اشة تر ثیبنیًای ثً مهبعجت  71امین عبلزوس اؽغبل فلغطین ثز زور اعبیت اس مقبومت و پبیکاری ملت فلغمطین و مقبثلمً ثمب
دىطئًٌبی تؽعن صٍیىنیغ ی دبکیک کزت .تر این ثیبنیً عن اؽبري ثً او بع ابک ثز مغألً فلغطین تر  71امین عبلزوس اؽغبل این عزسمین و
و ؼیت مجٍ و نبثغبمب کؾىرٌبی ػزثی و دالػ ثزخی کؾىرٌب ثزای ػبتیعبسی رواثط ثب تؽعن صٍیىنیغ ی ،دصزیح ؽکي اعت کً مقبومت
دهٍب راي آساتعبسی این عزسمین اعت.
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خجز ؽعبري8 :

مهجغ :فلغطین الیىس

دبریخ ان ؾبر1398/02/24 :

در رٍس ًکجتّ ،شاراى فلغطیٌی در غشُ تظبّزات کزدًذ

ٌشارا فلغطیهی تر ٌف بت و یکعین عبلگزت فزارعیک 'روس نکجت' و روس اؽغبل فلغطین اس عىی صٍیىنیغت ٌب تر ؽٍز غمشي دظمبٌزا و ثمز امق
ثبسگؾت آوارگب ثً میٍن خىت دبکیک کزتنک .دظبٌزکههکگب عن محکىس کزت جهبیت ٌبی رصی صٍیىنیغ ی ػلیً مزتس مظلىس فلغمطین ثمز امق
ثبسگؾت آوارگب و مخبلفت ثب طزح مىعىس ثً «مؼبملً قز » آمزیکب دبکیک کزتنک .این دظبٌزا اس مقبثه آصانظ امکات رعبنی و کبریبثی ثمزای آوارگمب
فلغطیهی «آنزوا» تر غشي آغبس و دب مقز عبسمب مله تر غزة این ؽٍز اتامً یبفت .مؼ ز ب فلغطیهی تر ایمن دظمبٌزا ثمب عمزتات ؽمؼبرٌبیی ثمز
نبثىتی دىطئً ٌب ػلیً فلغطین دبکیک وػبتی عبسی رواثط اس عىی ثزخی کؾىرٌبی ػزثی ثب اعزاییه را محکىس کزتنک .
خجز ؽعبري9 :

مهجغ :خجزگشاری ثین العللی قکط

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

دثیزکل جٌجش جْبد اعالهیً :وبیٌذُ قطز ثبیذ اس عخٌبى غیز هغئَالًِ خَد عذر خَاّی کٌذ

سیبت الهخبلً تثیزکه جهجؼ جٍبت اعالمی اس محعک الؼعبتی نعبیهکي کؾىر قطز خىاعت تر خصىؿ اظٍبرادؼ کمً مغمئىلیت ترگیمزی ٌمبی اخیمز را
م ىجً جهجؼ جٍبت اعالمی نعىت اس مقبومت فلغطین ػذر خىاٌی نعبیک .الهخبلً تر یک مصباجً مطجىػبدی گفت :مب اس قطز ثزای کعک ٌبی انغمبنی
ثً نىار غشي دؾکز می کهی امب این ثً مؼهبی آ نیغت کً ٌز گىنً اظٍبر نظزی اس عىی نعبیهکي این کؾىر کمً تر محمکوتي مبمىریمت وی نیغمت را
ثپذیزی  .تثیزکه جهجؼ جٍبت اعالمی دبکیک کزت :این اق ملت فلغطین اعت کً تر ثزاثز اؽغبلگزا مقبومت نعىتي و ثً تؽعن اجبسي نکٌک ػلیً آنمب
دیبوسگزی کهک ،اظٍبرا الؼعبتی تر مىرت مقبومت فلغطین اردجبطی ثً مبمىریت وی تر خصىؿ ارائً خکمب انغبنی ثً غشي نکارت .الهخبلً افمشوت :تر
ٌز صىر مب عخهب غیز مغئىالنً الؼعبتی را دکذیت کزتي و اس نعبیهکي قطز می خىاٌی نغجت ثً این تخبلت ثی مىرت ػذر خىاٌی کهک .السس ثً ذکز
اعت الؼعبتی عن دبکیک ثز آنکً جهجؼ جٍبت اعالمی مغئىل دهؼ ٌبی اخیز غشي ثىتي اعت گفت :جهجؼ اعبط و اعزائیه ثً تنجبل دهؼ آفزیهمی
نیغ هک و اس دالػ ٌبی مالتیهىف ثزای ثبسگؾت آرامؼ دؾکز می که .
*

ٍیضُ ّبی تصَیزی

دبریخ ان ؾبر1398/02/25 :

* آهزیکب ثِ هقبم ثزجغتِ فلغطیٌی ٍیشا ًذاد

اهب ػؾزاوی ،ػضى کعی ً اجزایی عبسمب آساتیثخؼ فلغطین دصزیح کزت ،آمزیکب ثزای اولین ثبر اس صکور ویمشا ثمزای او ام همبع کمزت .او افمشوت :فکمز
میکه این اقکاس تر واکهؼ ثً ان قبتٌبی اس تونبلک دزامپ ،رئیظ جعٍىری آمزیکب و اعزائیه صىر گزف ً ثبؽک.

* تذاثیز شذیذ اهٌیتی در تل آٍیَ ّوشهبى ثب هغبثقِ آٍاس "یَرٍٍیضى"

مغبثقً عبالنً آواس اروپبیی مىعىس ثً "یىروویض " تر ده آویى تر عبیً دکاثیز ؽکیک سمیهی ،تریبیی و ٌىایی آغبس ؽکي اعت؛ این دکاثیز امهی ی ثً اکی ثمىتي
کً دیزثبرٌبی عبمبنً ک مىؽکی گهجک آٌهین نیش ثً خبطز دزط اس اعالدی کً این جؾهىاري را ٌکف قزار تٌک ،مغ قز ؽکيانک .یکی اس ثزگشارکههکگب ایمن
جؾهىاري گفت :ده آویى را ثً یک پبتگب نظبمی دجکیه کزتيای کً اس لحبظ ٌىایی ،سمیهی و تریبیی محبصزي ؽکي اعت .امب مبنؼی نکارت؛ گزويٌمبی خمبرجی
تر ابل اب ز ااغبط امهیت میکههک.

پبیؼ خجمزی روسانً فلغمطیمن اؽغبلی چٍبرؽهجً  25ارتیجٍؾت مبي  • 1398ؽعبري  449صفحً 5

ثبستبة ثیبًیِ

مهجغ :مخ لف

دبریخ ان ؾبر:

1398/02/24

ثیبًیِ دثیزخبًِ دائوی کٌفزاًظ ثیي الوللی حوبیت اس اًتفبضِ فلغطیي هجلظ در عبلزٍس رٍس ًکجت:

ملت فلغطین طی  71عبل مقبومت  ،ػلیً اؽغبل  ،دیبوس  ،خىنزیشی  ،اعبر و آوارگی  ،مجبرسي و اس اقبنیت و ابکعیت خىت ثز فلغطین تفبع و
مقبومت نعىتي اعت.

پبیؼ خجمزی روسانً فلغمطیمن اؽغبلی چٍبرؽهجً  25ارتیجٍؾت مبي  • 1398ؽعبري  449صفحً 6

هقبلِ

مهجغ :یکیؼى آازونى

دبریخ ان ؾبر:

1398/02/23

اشتجبُ اعتزاتضیک ًتبًیبَّ ٍ احتوبل فَراى هجذد آتشفشبى غشُ

افزای جهىر نىیغهکي روسنبمً اعزائیلی یکیؼى آازونى گفت :این تًٌ ػصزی طالیی ثزای غشي ثىت چزا کمً تر اثؼمبتی وعمیغ رؽمک کمزتي و
ثبستارنکگی اعزائیه را اس میب ثزت.
وی تر مقبلً خىت افشوت :چگىنً و چزا؟ ثً چً تلیه وارت ترگیزی ٌبی اخیز ؽکی و چً کغی ػعال تر آ پیزوس ؽک؟ ایهٍب عمىاالدی ثمی پبعمخ
اعت  ...مغبلً کبمال وا ح تر این مبجزا آ اعت کً نخغت وسیز تر دعبس محبعجب و نظزیب اع زادضیک خىت تر خصمىؿ قمکر اعمبط و
دحىال ثً وجىت آمکي تر غشي طی تًٌ گذؽ ً اؽ جبٌی ثشرگ انیبس تاتي اعت.
این نىیغهکي صٍیىنیغت اتامً تات :مغبلً ثغیبر مضحک دز آ اعت کً این روسٌب ثزخی ثً جبی ن بنیبٌى نؾغ ً و ثزای اعبیت اس ػعلکزت وی
می گىیهک مؾکه غشي راي الی نکارت ،امب پیؼ اس ٌز چیش ثبیک گفت مؾکه غشي تر سمب سػبمت ن بنیبٌى عیبعت تاخلی اعزائیه اعت و نً دهٍمب
یک مؾکه عیبعی و نظبمی.
وی تر ثخؼ تیگزی اس مقبلً خىت آورتي اعت :امزوس عىال واقؼی آ اعت کً چگىنً می دىا پیؼ اس وروت اردؼ ثً غشي و اؽغبل میمکت آ و
اػالس دىافق قز دزامپ مؾکه این مهطقً را اه کزت؟
جىًر تاکید کرد :باید یک پريشٌ بیه المللی با َمکاری آمریکا ،سازمان ملل متحد ،اتحادیهٍ اريپها ي کرهًرَای یربهی
معتدل تحت یىًان «بازسازی غسٌ در برابر خلع سالح» را آغاز ومًد.
این کبرؽهبط اعزائیلی تر پبیب مقبلً خىت نىؽت :نجبیک فزامىػ کهی کً آدؾفؾب غشي امکب تارت ٌز لحظً میکتا فىرا کهک و میمشا صمجز
عبکهب مهبطق ٌعیىار غشي و ؽٍزک ٌبی جهىثی تر چهین و ؼی ی سیبت نخىاٌک ثىت.

