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 قناة صهيونية: بن سلمان طلب من عباس قبول رؤية ترامب لحل الصراع أو االستقالة

 2017\11\14النعامي نت  

اة تلفزة إسرائيلية تفاصيل مثيرة عن اللقاء الذي جمع كل من ولي العهد السعودي محمد بنن سنلمان كشفت قن
 ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الرياض األسبوع الماضي.

وفي تقرير بثته الليلة الماضنية  قالنت قنناة التلفنزة العاشنرة إن محمند بنن سنلمان طنرس علند عبناس العديند منن 
ت  مشيرة إلد أنه طالبه بأن يستخدم صالحياته كقائد لحركة "فنت"" وأن ينوعز لقنادة وعناصنر حركنة اإلمالءا

 "فت"" في لبنان بقطع عالقاتهم بحزب اهلل.
وأشننار التقريننر الننذي أعنندح تسننفي يحزكيلنني  معلنني الشننلون العربيننة فنني القننناة إلنند أن بننن سننلمان طلننب مننن 

هادفة إلد إضعاف وجود إيران في المنطقة منن خنالل العمنل علند عباس أيضا أن يتجند في إطار الحملة ال
وقننف حمنناس تنندخالتها فنني الشننأن الفلسننطيني والتحننر  مننن أجننل إجبننار حركننة حمنناس علنند قطننع عالقاتهننا 

 بطهران.
وأشار يحزكيلي إلد أن بن سنلمان طالنب عبناس بنأن يكنون علند رأس أولوينات حكومنة الوحندة التني ستشنكل 

 ة تقليص نفوذ إيران في الساحة الفلسطينية.بعد اتفاي المصالح
وحسننب يحزكيلنني فقنندا ولنني العهنند السننعودي ياضننبا مننن الزيننارة التنني قننام بهننا وفنند قيننادي مننن حمنناس برئاسننة 
نائب رئيس المكتنب السياسني للحركنة صنال" العناروري لطهنران  حينل شندد علند أن السنعودية ن يمكنهنا أن 

 للقاءات الحميمية بين قادة حماس والقادة اإليرانيين في طهران.تقبل أن تنقل وسائل اإلعالم صور ا
ونننوح المعلنني اإلسننرائيلي إلنند أن بننن سننلمان طالننب عبنناس بعنندم التننردد فنني قبننول التصننور الننذي تطرحننه إدارة 
النننرئيس ترامنننب لتسنننوية الصنننراع الفلسنننطيني اإلسنننرائيلي  منودنننا إلننند أن ولننني العهننند السنننعودي لنننم يتنننردد فننني 

 س بانستقالة في حال لم يتعاون مع إدارة ترامب.مطالبة عبا
ويننذكر أن تحننون قنند طننرأ علنند موقننف وسننائل اإلعننالم المملوكننة والممولننة مننن السننلطة الفلسننطينية فنني الضننفة 
الغربية من إيران بعد زينارة عبناس العاجلنة والخاطفنة لريناض. فقند شنددت صنحيفة "الحيناة الجديندة" المملوكنة 

 رام اهلل ن يمكنها أن تقبل بتواصل تأثير طهران في الساحة الفلسطينية.للسلطة من أن حكومة 
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 نتنياهو: لن أكشف عالقات إسرائيل بالدول العربية

 2017\11\14 –)د ب أ(  -"القدس" دوت كوم  -تل ابيب 

ع الننندول قنننال رئنننيس النننوزراء اإلسنننرائيلي بنينننامين نتنينننادو  إنانننه ن يسنننتطيع كشنننف تفاصنننيل عالقنننات بنننالدح مننن
 العربياة.

وأضاف نتنيادو أن بالدح في حالة من النهنوض ولنيس العنزل السياسني  ملكنّدا أنانه ن يسنتطيع كشنف المزيند 
منن التفاصنيل حننول العالقنات التنني تتطنور بيننننا وبنين النندول العربينة المعتدلننة. واعتبنر أنا دننذا التقنارب مفيننّدا 

 ي.في إحالل السالم  بحسب ديئة البلا اإلسرائيل
وحول إيران  قال نتنيادو  في خطاب ألقاح في الكنيست مساء اليوم  إنا إسرائيل لنن تسنلام منع تموضنعها فني 

 سورية  وأن نظام طهران كان سيحصل منذ فترة علد قدرات نووية لون نشاطات إسرائيل إلحباط ذل .
إسنرائيل إزاء التهديند اإليرانني  وأننه وتابع رئيس الوزراء إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب شكرح علند موقنف 

تحننادل مننلخّرا مننع الرئيسننين الروسنني فالديميننر بننوتين والمصننري عبنند الفتنناس السيسنني  ملمّحننا إلنند العالقننات 
 التي تبنيها إسرائيل مع دول دامة. كما كشف نتنيادو النقاب عن أنه يخطط لزيارة الهند قريّبا.

ا مودي  قام في شنهر تموزييولينو الماضني بزينارة تاريخينة  لنيس فقنط يذكر أن رئيس الوزراء الهندي  ناريندر 
عاّمنا  بنل بسنبب التحنول انسنتراتيجي فني  70ألنه أول رئنيس وزراء دنندي ينزور إسنرائيل مننذ تأسيسنها قبنل 

 العالقات بين البلدين  وصفقات األسلحة الضخمة  والتعاون انقتصادي والعلمي والتكنولوجي الكبير.
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 يكشف عن اتصال هاتفي مع السيس ي األسبوع املاض ي وهذا مضمونهنتنياهو 

 2017\11\13العربي الجديد   القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

كشف رئيس حكومة انحتالل اإلسرائيلي  بنيامين نتنيادو  في خطناب لنه أمنام "الكنيسنت"  مسناء الينوم  أننه 
ئيس النظنننام المصنننري  عبننند الفتننناس السيسننني. وأضننناف أجنننرن  نهاينننة األسنننبوع الماضننني  اتصننناّن داتفّينننا بنننر 

 نتنيادو أنه بحل مع السيسي قضايا تتعلي بن"أمن البلدين".
وكنننرر نتنينننادو  أمنننام "الكنيسنننت"  الحنننديل عنننن تقننندم متواصنننل فننني العالقنننات بنننين إسنننرائيل ودول عربينننة فننني 

انننة إسننرائيل الدوليننة فنني "تحسننن المنطقننة  قننال إنننه ن يسننتطيع اإلفصنناس عنننه ألسننباب مفهومننة  منندعّيا أن مك
دائننم"  وأن النندول األجنبيننة "تصننطف فنني رتننل لتعزيننز عالقاتهننا مننع إسننرائيل"  مشننيّرا إلنند أن التبننادل التجنناري 

مننرة. وأشننار نتنيننادو أيّضننا إلنند تحسننن العالقننات مننع  20مننع اليابننان  مننثاّل  تضنناعف فنني السنننوات األخيننرة 
 الصين  وتلقيه دعوة لزيارة الهند.

عننم نتنيننادو  فنني سننجاله مننع المعارضننة اإلسننرائيلية  أن مننا أسننماح بننن"الفرص السياسننية السننانحة" دنني فننرص وز 
منننن نتننناا عمنننل الحكومنننة وتعزيزدنننا لقنننوة إسنننرائيل انقتصنننادية  إلننند جاننننب قوتهنننا العسنننكرية  ودنننو منننا أوجننند  

 بحسب زعم نتنيادو  "القوة السياسية" إلسرائيل علد المستون العالمي. 
نتنيادو القول  إنه لون ما قامت به الحكومنة تحنت قيادتنه لكاننت إينران قند حنازت علند السنالس الننووي وكرر 

ن المواقنف التنني أعلنهنا بهننذا الشنأن  وخطابننه قبنل عننامين فني الكننونغرس األميركني  ضنند  مننذ زمنن طويننل  وال
 ما في البيت األبيض.انتفاي النووي مع إيران  بات الموقف المقبول في محافل دولية مختلفة ون سي

وكان نتنيادو قد صراس  خالل كلمة سبقت خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست  أن "الونيات المتحندة وروسنيا 
تعرفنننان أنننننا سنشنننن دجمنننات فننني سنننورية وفننني فهمننننا  ووفننني انحتياجنننات األمنينننة  بمنننا فننني ذلننن  فننني جننننوب 

 سورية". 
إسننرائيل فنني األراضنني السننورية  فقننال "إننننا نهننتم بضننمان أمننن  وتطننري نتنيننادو أيّضننا للهجمننات التنني شننناتها

إسرائيل  وتعرفون دذا جيّدا؛ فنحن نقوم بهذا األمر من خالل دمج صحي" للحزم والمسلولية مّعنا فني الندفاع 
 عن حدودنا".
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 تل أبيب تهدد بتعطيش االردن اذا ال تعود سفيرتها الى عمان

 2017\11\14  –تقرير معا  -تل ابيب 

فني اسنرائيل أن حكومنة  14للقنناة  -قند تكنون تسنريبات حكومينة مقصنودة  -كشفت مصادر اسرائيلية رفيعنة 
نتانيننادو دننددت المملكننة انردنيننة الهاشننمية بوقننف المشنناريع المائيننة معهننا حتنند تتنننازل عننن موقفهننا مننن عننودة 

سنرائيلي زينف النذي قتنل منواطنين السفيرة انسرائيلية لالردن  وتتراجع عن مطالبتها بنالتحقيي منع الضنابط ان
 اردنيين في السفارة بالرابية قبل ثالثة أشهر .

عامننات تننوفي أثننناء  17وكننان ضننابط أمننن اسننرائيلي قتننل بسننالس السننفارة المننواطن انردننني محمنند الجننواودة  
 محاولننة إسننعافه عقننب الحننادل  والنندكتور بشننار حمارنننة ودننو طبيننب كننان متواجنندا لحظننة الحننادل فنني المبننند
السنننكني التنننابع للسنننفارة والنننذي يملكنننه  وفننني اعقننناب الجريمنننة قامنننت السنننفيرة انسنننرائيلية عننننات شنننالين بعمنننل 
تمثيليننة حننين أيلقننت أبننواب السننفارة وتالعبننت بننالتحقيي وخرجننت علنند تلفزيننون اسننرائيل  وادعننت انهننا وطنناقم 

لمشنفد اسنرائيلي  وبعند ان السفارة محاصرين وانهم في خطر وان لديها ضابط جري" يحتاا الد نقنل عاجنل 
قامنت بحمايننة القاتننل بسننيارة السننفارة اتضنن" ان القاتننل يينر مصنناب واسننتقبله نتانيننادو بانحضننان وطلننب منننه 

 الذدب لمقابلة عشيقته ما استفز انردنيين الد أبعد حدود .
منت بتجميند عقنود وعودة الد تهديدات اسرائيل انه ومن اجل اجبار انردن علد عودة السفيرة فان اسرائيل قا

التوقيننع علنند مشنناريع مائيننة ودننددت بتجمينند مشننروع قننناة وادي عربننة التنني تننربط بننين البحننر انحمننر والبحننر 
المينننت  وان ذلنننن  سننننيلدي الننند تعطننننيض انردن وتجفيننننف اراضنننيها وعرقلننننة مشنننناريعها وحماسنننتها تجنننناح دننننذا 

 المشروع الذي بدأت المملكة بطرس مناقصاته للشركات .
ائيل دننني التننني نهبنننت مينناح البحنننر المينننت منننن خنننالل التالعننب بميننناح نهنننر انردن ومصنننب نهنننر علمننا ان اسنننر 

 اليرمو   ولون ذل  لما كان دنا  ازمة جفاف في البحر الميت أساسا .
يشنار الند ان الجننرال فنني جنيض انحنتالل بنولي مردخنناي كنان زار العاصنمة انردنينة سننرا قبنل اسنبوعين فنني 

 باعادة فت" السفارة لكن زيارته باءت بالفشل .محاولة نقناع المملكة 
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 تحقيق: طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا للجيش األرميني ملصلحة أذربيجان

 2017\11\14  تحرير : محمد وتد  ٤٨عرب 

فتحنننت الشنننرطة تحقيقنننا ضننند شنننركة إسنننرائيلية لتصننننيع الطنننائرات المسنننيرة  فيمنننا فرضنننت محكمنننة الصنننل" فننني 
 ون لتسيون  اليوم الثالثاء  أمر حظر نشر علد تفاصيل القضية.ريش

فنني  ب ي أيسننطس  أفننادت األنبنناء أن وزارة األمننن اإلسننرائيلية  تحقنني فنني شننكون تفينند بننأن ممثلنني الشننركة 
استخدموا طائرة استطالع انتحارية في أذربيجان ضد مركز مأدول للجيض األرمني  وتنم بعند الشنكون تجميند 

 دا.ترخيص تصدير 
وأفنننادت صنننحيفة "دنننارتس" أن الشنننرطة فنننت" تحقيقنننا ضننند شنننركة الطينننران اإلسنننرائيلية "ايرنننناوطيكس" لتصننننيع 

 طائرات انستطالع والطائرات المسيرة  فيما يتعلي بإبرام صفقة مع أحد الزبائن والعمالء.
ه قبل عندة أسنابيع  وفرضت المحكمة حظر النشر والتعتيم اإلعالمي علد محاور التحقيي الذي تم الشروع ب

حينننل أوضنننحت الصنننحيفة أن وزارة األمنننن ضنننالعة وعلننند عالقنننة بنننالتحقيي  دون اإلفصننناس عنننن المزيننند منننن 
 المعلومات.

ت 433وحسننننب وسننننائل اإلعننننالم اإلسننننرائيلية  فقنننند شننننرعت الوحنننندة الوطنيننننة للتحقيقننننات الدوليننننة فنننني  ندنننناف 
الماضنننني  مننننن قبننننل وزارة األمننننن  بالتحقيقننننات علنننند خلفيننننة إعننننالن ييننننر عننننادي صننننادر فنننني  بيأيسننننطس

اإلسرائيلية  بموجبه أعلن عن تجميند تنراخيص تسنويي وتصندير الطنائرات بندون طينار لننفس الزبنون والعمينل 
 بعد تحقيي استثنائي في دذح المسألة.

وفي الشهر ذاته  أفادت األنباء أن المسلول عن األمن في وزارة األمنن اإلسنرائيلية  فنت" تحقيقنا فني أعقناب  
شكون ضد الشركة تفيد بأنه طلب من الفريي اإلسرائيلي خالل تجربة لطائرة مسيرة "انتحارية" فني أذربيجنان  

 استخدام السالس الذي كان مزودا بمتفجرات ضد موقع مأدول للجيض األرميني.
ووفقننا للشننكون  فقنند رفضننت اثنننين مننن مشننغلي الطننائرات بنندون طيننار الطلننب  لكننن فنني نهايننة المطنناف قننام 
مسلولو الشركة الكبار الذين تواجدوا بالمكان بإطالي الطائرة المسيرة مع المتفجرات  بيد أن الطنائرة أخطنأت 

 الهدف  بحسب الصحف اإلسرائيلية.
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من جانبها  رفضت شركة الطيران اإلسرائيلية دذح الطعون  مدعينة أن الجهناز المشنغل للطنائرة المسنيرة كنان 
ن الشركة "ن تقوم باي تجنارب ميدانينة ينتم خاللهنا اسنتهداف أدنداف حقيقينة  يعمل فقط من قبل المشتري  وأ
 كما دو الحال في دذح الحالة".

يشار إلد أن إدارة مراقبة الصادرات األمنية سم" للشركة بمواصلة بينع منتجاتهنا إلند دول أخنرن  ولكنن بعند 
 ٪.17تعليي الترخيص  انخفضت أسهم الشركة بنسبة 

أسننها أمننوس ماتننان  ومننديردا دننو قائنند سننالس الجننو السننابي  إيتننان بننن اليننادو  مقردننا فنني بلنندة الشننركة التنني ير 
"يافننننه" جننننوب النننبالد  وتننننتج وسنننائل تكنولوجينننة أخنننرن عننندا عنننن الطنننائرات المسنننيرة  حينننل قننندرت مننندخونت 

 مليون شيكل. 420بأكثر من  2016إيرادات الشركة في عام 
 

 تم بحمد هللا


