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   monde -ם עֹוָל

   contre -ֶנֶגד 

    ont annoncé–הֹוִדיעּו 

    ils arrêteront –ַיְפִסיקּו 

   financer, donner de l’argent –ָלֵתת ֶּכֶסף 

   pensent -חֹוְׁשִבים 

   a gagné –ִניֵּצַח 

   élections -ְּבִחירֹות 

  n’aideront pas –לֹא ַיֲעזֹור 

 exige –ּדֹוֵרׁש 

  organisation -ִאְרּגּון 

  annoncer -ְלהֹוִדיַע 

  pensent -חֹוְׁשִבים 

   victoire -ִּניְצחֹון 

   s’opposent –ִמְתַנְּגדֹות 

  élections -ְּבִחירֹות 

  autorité -ָרׁשּות 

  président -ְנִׂשיא 

   doivent -ַחָּייִבים 

   vouloir -ִלְרצֹות 

  ministre des affaires étrangères –ַׂשר חּוץ 

  il est interdit –-סּור 

   ont décidé –ֶהְחִליטּו 

   arrêter -ְלַהְפִסיק 

    pouvoir–ִּׁשְלטֹון 

   précédent -ּקֹוֵדם 

   ont brûlé –ָׂשְרפּו 

   réponse -ְתגּוָבה 

  contrairement -ְלֻעַּמת זֹאת 

  a agit –ָּפַעל 

   contre nous –ֶנְגֵּדנּו 

   devra -ִיְצָטֵרְך 

  changer -ת ְלַׁשּנֹו

   politique -ְּמִדיִנּיּות 


