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 دوريت اسرائيليت ججخاح الاراض ي اللبىاهيت

 معا
م رررليجليوررر جج50 ررربنجيائرررليجب يجي  ررروالتجيشورررتجياالل جللو رررتجذكرررلجيش ررربنجيش باررروايجبررروةجلللبررر ج وب ررر جش 

جياليضيجيش باواب جلحولشتجوتفجليعيجيغاومجهاوك.
،جأ ررلمتجلللبرر جلي  رر ج12,40للفقرروجشببرروةجيش رربنجيش بارروايجيشررذمجاق  ررلجيشملي رر"جيش باوابرر جعج  ب ولبوررلجيشئرروع ج

ج-بج)يشورتجيزالل  جفريجمح ر جيشم بلبر جعاصرليجع رخجورل جورتجيإلائرحوج12 وب  جش  للجيإلئليجب يج ليمهوج
م ليجبو  وهجيزليضيجيش باواب ،جل ومتجبمالحق جأحلجيشلعوةجمةجللةجأةج ر مكةجج50ماليلعجشب وجشمئوف جحليشيج

مرةج ل بهررل،جلأءاروكجذشرركجإاه رلجش ررمجألضرريجفريج تبرر"جيشموشرب جيش وجررلجش ليعرريجيشمرذكلل،جمرروجأل  جإشرخجاهرر جأحررلج
حبتجبو  ررروهجيزليضررريجيشمح  ررر .جل رررلجي ورررذتجلحرررليتجيش ررربنجيشما شرررلةجفررريجلؤلسجيشموشرررب ،جءرررمجعرررولتجليائررر

جيشماتق جيإل ليكيتجيشماوئب ،جل  لمجم وب  جيشول جبوش ائب جم"ج ليتجيزممجيشم حلةجيشمل   جفيجشباوة .
ج  
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 محاكمت حارس السفارة إلاسرائيليت بعمان "مسخحيل"

 سما
 جشةج حوكمجحرولسجأمرةجفريجئرهول هوجفريجعمروةج  ر جأللابربةج و جمصلليةجإئليجب بوةجيشبلم،جيزحل،جإةجإئليجب

جيءابةجفيج ملال/بلشبلجيشموضيجكموجبتوشبجيزللةجماذجف لةجتلب  .
لذكررررلجمصررررللجلب لموئرررريجأةجلاليلةجيشوول برررر جل هرررروالجيزمررررةجيشررررليو يج)يششرررروبوك جئرررربلي  وةجيشبلل لكررررلاتج

جوجج .يشووص جب صلفوتجيشحولسجلئ لكلج لبت  وةجيزللاببةجع خجيشا 
للليجع خجئؤي جحل جإمكواب جمحوكم جيشحولسج اوجبوج و جمئؤل جإئليجب يجيشبرلمجشللب رلالجشرلبت جعرلمجاشرلج
يئرررملج مئررر حب  .جلأشرررولجإشرررخجأةج هوصرررب جأورررل جفررريجءاوبررروجي هرررو جيش ئرررلب ج هرررلفجإشرررخجيشحرررلجمرررةجيشمئرررؤلشب ج

جيشقوالاب جإلئليجب .
بةج)عوم جيشا ولةجم ملج ليللةجليشلك للجبشولجحمولار  جلأضوفجيشمصللجأةجإئليجب جشةج لف"جش وجالتجيشق ب 

مبوشررلةجشكررةجئرر قلمجومئرر جمالبرربةجللالجلف رر جليحررلةجش حكلمرر جيزللابرر جشصررلفهوجك  لبضرروت.جكمرروجئبئرر ولمج
.جلأكررلج2014يشمررو جش  ررلبرجأئررلةجيشقوضرريجليجررلجالعب ررلجيشررذمجأعلمررلج اررللجياحرر ال جفرريجم بررلجيش ابرريجعررومج

ل و جيشمصللجيشلب لموئريجيإلئرليجب يجإةجحكلمر جا ابروهلجججالتجمئأش جيش  لبضوت.مصلليةج لببوةجمةجيش وج
جشمج   ذلجعةجإتال جيشاولجشكاهوج أبلتجيزئف .

ج  
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كاملت الهاجفّيت وسفير إسرائيل 
ُ
مصادر بخل أبيب: لقاء قريب بين هخيياهو وامللك عبد هللا بعد امل

 ٍن قوّيٍ ألاسبق: على إسرائيل الاهخمام الاستراجيجّي بأرد

 رأي اليوم
ذكلتجصحبه ج)بلب لتجأحللالت جيش بلب  جفيجعللهوجيشصوللجيشبلمجيزحل،جاقاًلجعةجمصوللجئبوئب  جلفب ر ج
ج ك هر جي هرو جيشمحصروشح جبربةجيشمم كر جيزللاب ر جيشهوشرمب  جلبربةجإئرليجب ج  ًليجفيج  جأببب،جاق تجعاهروج لشهروجإة 

جبص جإشخجمب غجومئ جمالببةجللال.
جت ربجفريجلفيجيش جلالبرلجيشمبروهجيزللاري  ئبو جعبال،ج و جئهبلج  جأببربجيزئرب جفريجعم روة،جعللبرلجعبرلية،جإة 

جلًليجليضرررًحوجحرررل جمررروجإذيجكوارررتجإئرررليجب جاج رررالي جم  المرررً جبمشرررللعجمبررروهجيشبحرررلج لئررروش لجإشرررخجاإلبرررلهجيإلئرررليجب ي 
ج حك ررفجيإل وبرر جبرر جعررلةج”جا ررم”ريزحمررلجليشبحررلجيشمبررت،جاف ًرروجإشررخجأا ررلجمررةجيشمحمكررةجأة  ليفرر"جيشضررليجبجيإلئررليجب ي 

جمجوتجمةجمالببةجيشللاليت.
ج جاشرررلهجفررريجصرررحبه ج) برررللاليشبمجبلئرررت جأا رررلج بررر جإعتررروكجيش رررليبجع رررخجحكلمررر جإئرررليجب جأة  لأ  رررليجفررريجمقرررو ل
جهررذيجأمررًليجضررلللًبوجإذيج  اررو نجل قررللجمرروجهرريجأهررليفهوجفرريجيزللةجلمرروجهرريجإئرر لي ب ب هوجش حقبقهررو.جمح  بررًليجأة 

يلتجإئليجب ج  ا بجياا قو جمرةجيزالمر جيش ريجأاشرأهوجحرولسجيشئرهولةجيإلئرليجب ب  جيشم رلل تجفريج  ر جيءاربةجمرةجألج
يزللابرربةجفررريجيزالمرر جيشلللب ررر جع ررخج بررر جيشهبكرر جإشرررخجيزالمرر جيش ررريج  ررليجفررريجيزفرر جع رررخجيشمشررللعجيشمرررذكللج

. جليشمشوك جيشمح م  جفيجصهقوتجيشمبوهجليش والجيشتبب ي 
،جللأ جأا لجإ جبرأللةج رلم  ج ح للجيه مومجإئرليجب جيائر لي ب ي  ذيجأشولتجملي   جيشحكلم جإشخجأا لجب بجع بهوجأة 

جبكرلةجمرةجيشصر بجع رخجيشحكلمر جع رخجيز ر ج جيشمشوك جيشحوشب جب بجم وش  هروجلفقًروجشرذشك،جلاجباب ريجأة  فإة 
جله.  بب جت بجيزللةجبلف"جيش  لبضوتجعةجيشق ب بةجيزللاببة،جع خجحل ج  بب

جي صواتج لتجفيجيزبرومجيزوبرلةجبربةجإئرليجب جليزللة،ج إشخجذشك،جصلحتجمصوللجلب لموئب  جإئليجب ب  جبأة 
 مهبًليجشمكوشم لجهو هب  لجم ل   جببةجلجربسجيشرلالليكجيإلئرليجب يجبابرومبةجا ابروهلجليش وهر جيزللاريجيشم ركجعبرلجي ج

جيشءواي.
ج)كررروة جعرررةجي جهاررروكجأبًضرررو،جابررر جش قرررلجي  مررروعجبررربةجا ابررروهلجلاق ررتجهبجررر جيشبرررثجيإلئرررليجب ي  شمصررروللجيشقررل جإة 

جا ابرروهلجبؤكررلجيزهمبرر جيإلئرر لي ب ب  جفرريجيشحهرروإلج ليشم رركجعبررلجي جفرريجيشملح رر جيش وشبرر ،جلأضرروفتجيشمصرروللجأة 
جع خجيش ال وتجم"جيزللة.
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جإئليجب جلف تجومئ جمالببةجللالج”جيش ل“لكواتجصحبه ج شذلمجشهليكجأللاببةجفريجيزللاب  جأفولتجأمسجبأة 
جحولء يجيشئهولةجيإلئليجب ب جليشقوضيجليجلجالعب ل.

ل  قتجيشوول ب جيزللاب جمؤوًليجمذكلةجلئرمب جمرةجلاليلةجيشوول بر جيإلئرليجب ب جعب رلتجفبهروجعرةجأئرفجيشحكلمر ج
جيإلئليجب ب جلالمهوجيششلبلبةجإاليكجيشحولء بة.

جإئررليجب جليز للةج لصرر  وجإشررخجي هررو ،جلئرر  للجيشئررهولةجيإلئررليجب ب جفرريجلأع ررةجمك رربجا ابرروهلجأمررسجيزل جأة 
جيزللةجإشخجيش م بوتجيشكوم  جفلًلي،جبحئبج  ببله.

ج  
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مصر جؤكد رفضها للعملياث العسكريت التركيت في عفريً وحعخبرها اهتهاكا جدًدا للسيادة السوريت.. 

وفروسا جحض جركيا على وقف هجومها وجطلب اجخماعا ملجلس الامً الدولي. والفروف ًبحث في 

 اجصال هاجفي مع جيلرسون الوضع املخوجر في شمال سوريا

 رأي اليوم
أع اتجيشوول ب جيشللئب ج،يشبلمجيزحل،جأةجلالبلجيشوول ب جئبل يجافللفجبحثجمر"جاإلبرلهجيزملبكريجلبكرسج

جل لجفيجشمو جئللب . ب لئلة،جيشلض"جيشم 
لأضرروفتجيشوول برر جيشللئررب جأةجيشمحولءرر جيشهو هبرر ج تل ررتجأبضرروجإشررخجمحولءرروتجيشئررالمجيشمالمرر"جإ ليؤهرروجفرريج

جما  "جئل شيجيشللئيجع خجيشبحلجيزئلل.
لذكلتجيشوول ب جأةجافللفجأت "جاإلبلهجيزملبكيجع خجيش حضبليتجشموجب رلفجبمرؤ ملجشر لبجئرللب ،جلشرمج

جعةج هوصب جيشمحولء جيش يج لتجأمسجيشئبت.ب مجيإلعالةجب لج
ل أمرر جملئرركلجفرريجمشررولك جليئرر  جيشاتررو جمررةجكرر جأتررليفجيشصررليعجيشئررللمجفرريجيش قرروكجيشررذمجئرربا قلجاهوبرر ج
يششهلجيش ولم،جلمةجيشما إللجأةجب مجيش هولرجورال جهرذيجيش قروك،جلفقروجش  صرلليتجيشللئرب ،جع رخج ل ببروتجمروج

جب لجيا هوكجيشحلبجفيجئللب .
جل تجاهئل،جأكلتجللئبوجع خجعالمهوجيش مئكجبوشملعلجيشمقللجشمؤ ملجئللب .فيجيش

بشرأةج”ج  قر ج رلي“مةج ه ل،جصرليجلالبرلجيشوول بر جيشهلائريج روةجيبرفجشلللبروةجياحرلجفريجيش اليجرلجيةجفلائروج
ج”. قببمجيشلض"جياائواي“فيجيشلض"جفيجئللبوجلت بتجي  موعوجشم  سجيامةجمةجي  ج”جيش لهللجيشمهو ئ“

شررلل جغررلبجحررلرجيشبحررلجيابرربرجيشم لئررتجيةجج5+5 جشلللبرروةجفرريجك مرر جيشقوهرروجفرريجي  مرروعجم ملعرر جل ررو
جهاوك.ج″فلائوج  ق ج ليجبشوةجيشلض"جفيجئللبوجليش لهللجيشمهو ئجش لض"“

للةجيةجبلضر جمر  ج”جشهرذيجيشئرببجت باروجي  موعروجشم  رسجيامرةجش قبربمجيشلضر"جياائروايجيشوترلج رلي“ل وب"ج
جهذيجيشت ب.

لثجشلللبرروةجعررةجيشم ررولكجفرريجماتقرر جعهررلبةجيشئررللب ج)شررمو  جيش رريجلو  هرروج ررليتج لكبرر جبلبرر جياحررلجفرريجل حرر
ج”.يلهوبب “يشبلمجيشءوايجشه لمجليئ"ج و  لج صفجملف يجش ملبا جشتللج ليتجكللب ج   بلهوجأاقلةج
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 ريج حوصرلهوجلكذشكجيشلض"جفيجماتق جيش لت جيششل ب جيش يج ئبتلجع بهوجفصوج جم ولضر ج رلبجلمشر جليش
 ررليتجيشاإلررومجيشئرررللمجل   ررلرجش قصررفجيشمئررر ملجيضرروف جيشرررخجفافجيشمه ررلبةجفرريجمحوفإلررر جيلشرربج)شرررمو ج

جغلب جيشذمجبهللةجمةجيشم ولكجببةجيشمليشبةجش اإلومجلفصوج جيئالمب جلمقو   .
جل.ل و جمقلبلةجمةجشلللبوةجيةجيشلالبلج حولثجهو هبوجصبويجياحلجم"جاتبلهجيش لكيجملشللج شولنجيلغ 

هارروكجوارر جحقبقرريجشماتقرر جيش لترر جيششررل ب ج)… جألاجهارروكجيشم ررولكجفرريجماتقرر جعهررلبة،جءررمج“ل ررو جشلللبرروةج
يشرررفجشرررولجاج صررر همجيشمئررروعليتجج400مرررةجترررلفج رررليتجيشاإلرررومجمررروجيل جيشرررخجمررروجبشررربلجئررر ةجبقبررر"جفبرررلج

ج”.ياائواب 
ج.″يتجياائواب جيشخجيش مب"ل فجيشم ولكجليبصو جيشمئوعل“ليعبوجيشخجج″هاوكج لهللج لبلجش لض"“جل وب"

ع باررروجيةجا مررر جكررر جمررروجهرررلجممكرررةجمرررةجي ررر ج ه بررر جل رررفجيترررال جيشارررولجبشرررك جئرررلب"جلابرررلأجيشحررر ج“ليلضررر ج
ج”.يشئبوئيجيشذمجتو جيا إلوله

ج.2011شولجماذجيالاعجيشحلبجفيجئللبوجفيجج340   جأكءلجمةج
يشقرليتجيش لكبر جضرلجملبار جعهرلبةججلأعلبتجمصلجيشبلمجيزحلجعرةجلفضرهوجش  م بروتجيش ئركلب جيش ريج قرلمجبهرو

جفيجشمو جغلبجئللب .
 مء جيا هوكًوج لبرلًيجش ئربولةجيشئرللب ،جل قرلرج“لشللتجيشوول ب جيشمصلب ،جفيجببوة،جع خجأةجهذهجيش م بوتج

ج” هللجيشح ل جيشئبوئب جيشقوجم جل هللجمكوفح جيإللهوبجفيجئللب .
يفرجش ح ل جيش ئكلب ،جشموج رؤلمجإشبرلجمرةجالبرولةجم واروةجمل فجمصلجيشءوبتجيشلج“لأعولتجيشلاليلةجيش أكبلجع خج

ج”.يشش بجيشئللم
لتوشبتجبواوليتج مب"جأتبوفجيشش بجيشئللمجفيجمهولضوتج ولةجفيجإتولجعم ب جئبوئب ج  ئرمجبوششرملشب ج

جليشملضلعب جللةجإ صوكجزمجتلف،جم"جضلللةجيشحهوإلجع خجئبولةجللحلةجيزليضيجيشئللب .
ج

 جم بحمد هللا


