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مصر
 في اإلعالم

 ومراكز البحث
اإلسرائيلية

العالقة األمنية مع مصر عميقة  
.... ولكنها سرية

مناورة بين الالعبين اإلقليميين إلعادة هندسة المشهد 
اإلسرائيلي الفلسطيني

مبارك	  تجربة  تكرار  من  خشية  االجتماعي  التواصل  وسائل  تحارب  مصر 

إسرائيل تكرم جنرال صهيوني سابق إلسقاطه طائرات عسكرية مصرية	 

وثيقة: اتفاق بيجن والسادات يشبه ما يطرحه الرئيس األمريكي ترامب	 

السيسي لنتنياهو »نثق بك ونؤمن بك«

)بيجن للدراسات(

)القدس للدراسات(
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افتتاحية 

األبحاث  مراكز  عن  صدر  ما  أهم  العربي  املرصد  يتناول  العدد  هذا  يف 
أو  الداخيل  الشأن  يف  سواء  عن مرص  العربية  اإلعالم  ووسائل  الصهيونية 
الخارجي. فقد تركز االهتامم الصهيوين يف هذا الشهر عىل املنظور األمني. 
فلم تستطيع إرسائيل ان تتخىل عن نظرتها األمنية للقضايا املختلفة عند 
الصهيوين  االهتامم  دوائر  رصدت  فقد  املرصي.  الشأن  ومتابعة  رصدها 
واليونان  االمريكية  املتحدة  الواليات  مع  املرصية  العسكرية  التدريبات 
واململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية. كام رصدت مراكز 
املتعلق  املرصية  املحكمة  قرار  الصهيونية  اإلعالمية  واملؤسسات  األبحاث 
بقضايا حكم اإلعدام لعدد من عنارص القوى املعارضة. هذا ايل جانب متابعة 
دقيقة قامت بها دوائر البحث الصهيونية لألوضاع االقتصادية املرصية بعد 
وجود مؤرشات تفيد اىل ان الجنية املرصي سوف يشهد تراجعا حادا يف الفرتة 
املقبلة. هذا إىل جانب رصد التحركات املرصية يف كل ما يتعلق مبشاريع 
الغاز واالتفاقيات التجارية كتلك التي وقعتها مرص وقربص مؤخراً. علام ان 

األوضاع االجتامعية املرصية 
كبري  اهتامم  عىل  حصلت 
الصهيونية  الدوائر  قبل  من 
بعد رصد اإلجراءات املرصية 
مبحاربة  يتعلق  ما  كل  يف 
االجتامعي  التواصل  وسائل 
وتداعيات ذلك عىل األوضاع 
اىل  هذا  مرص.  يف  األمنية 
التقليدي  االهتامم  جانب 
التحركات  بكل  الصهيوين 
الرسمية  والترصيحات 
له عالقة  املرصية يف كل ما 

بالقضية الفلسطينية.
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مصر في دوائر الرأي والبحث العبرية
يتناول هذا القسم من املرصد العربي أهم توجهات مراكز البحث ومقاالت الرأي الصهيونية تجاه مرص خالل شهر سبتمرب 

2018م، عرب محورين أساسيني، وذلك عىل النحو التايل:

األول: األوضاع الداخلية يف مصر:

اهتمت النخبة الصهيونية يف الشأن الداخيل املرصي. وتحديداً فيام يتعلق باملؤسسة العسكرية املرصية بعد رصد التدريبات 
التي قام بها الجيش املرصي مبشاركة الواليات املتحدة االمريكية والسعودية واألردن واليونان. اىل جانب األوضاع األمنية بعد 
تناولهم محاولة القاء عبوة ناسفة عىل السفارة االمريكية يف القاهرة، وكذلك أحكام اإلعدام بحق عدد من قيادات املعارضة. 
إضافة اىل تنامي تجارة األعضاء يف مرص بشكل كبري. إضافة اىل الضوابط األمنية املرصية تجاه وسائل التواصل االجتامعي. 
االهتامم املتنوع للشأن الداخيل مل يقترص عىل ما سبق. فقد ركزت دوائر البحث الصهيونية أيضا عىل األوضاع االقتصادية يف 

مرص مرجحة ان تشهد مرص أزمة اقتصادية جديدة وأن الجنية املرصي قد يهوى اىل مستويات جديدة.

الثاني: السياسة الخارجية املصرية:

وصفت النخب الصهيونية ان العالقات املرصية الصهيونية األمنية متميزة. وأن مرص تعترب العبا رئيسيا يف رسم الخارطة 
السياسية يف الساحة الفلسطينية. مؤكدين أن مرص تسعى اىل أن يكون للقيادي محمد دحالن دوراً محورياً يف املستقبل 
السيايس الفلسطيني وتساندها يف ذلك عدد من دول الخليج. كام اهتمت النخب الصهيونية يف االتفاقيات املتعلقة بالغاز 

بني كل من مرص وقربص.

الدراسات 

العالقة األمنية مع مصر عميقة - ولكنها سرية

األمنية  العالقات  العالقة مع مرص عميقة ولكنها رسية. جاء فيها أن  العامة، دراسة بعنوان  للدراسات  القدس  نرش مركز 
املرصية اإلرسائيلية عميقة. اال ان العالقات مل تصل اىل درجة الديفء يف املستويات األخرى كاالقتصادية والثقافية. وقد ذكرت 
الدراسة أن مرص ال تريد اشتعال حربا بني حامس وإرسائيل، وإمنا تسعى إىل تحقيق مصالحة فلسطينية بني الرئيس عباس 
وحركة حامس. إال أن حامس ال تؤمن بالجهود املرصية واإلرسائيلية. وأضافت الدراسة أن مرص ال تتخذ موقفا معاديا ضد 
إيران. عىل الرغم من املوقف اإلرسائييل منها. مرجعة األسباب يف ذلك يعود إىل أن روسيا تعد الوسيط بينهام، والتي تعترب 

مصدرا مهام ملرص يف توريد األسلحة  )الرابط(

مناورة بين الالعبين اإلقليميين إلعادة هندسة املشهد اإلسرائيلي الفلسطيني.

كتب جيمس دوريس دراسة بتاريخ 2 سبتمرب 2018م، ملركز بيجن للدراسات، دراسة مطولة، ترشح دور الدول اإلقليمية يف 
القضية الفلسطينية. موضحاً أن الجهود املرصية واإلماراتية والسعودية والقطرية يف الساحة الفلسطينية ال يهدف فقط إىل 
إنهاء العنف املتصاعد عىل حدود غزة. أو تجنب قيام حرب بني حامس والكيان الصهيوين. بل أن التحرك الدويل يهدف اىل 

متهيد الطريق أمام عودة محمد دحالن كخليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
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الداخلية. اال أن إرسائيل  العربية  الرغم من الخالفات  الفلسطينية. فعىل  الدول اإلقليمية األدوار يف الساحة  فقد تبادلت 
ومرص مل متانعا من قيام قطر بدفع رواتب لعرشات االالف من موظفي الحكومة يف غزة. كام تلعب قطر دورا كبريا يف مسألة 
التفاوض مع حامس من أجل إعادة الجنود اإلرسائيليني واملحتجزين لديها منذ العام 2014م.بينام يهدف الجهد اإلرسائييل و 

اإلمارايت و السعودي اىل تقويض سيطرة حكم حامس عىل غزة.)الرابط(

نموذج ملن يعادي السامية يف اململكة املتحدة.

كتب مانفريد غريستنفيلد دراسة بتاريخ 11 سبتمرب 2018م، ملركز بيجن 
الربيطاين« جريميي  العامل  الضوء عىل زعيم حزب  للدراسات. سلطت 
بأنه محرض ضد إرسائيل. وناكراً  الدراسة كوبني  كوربني«. وقد صفت 
للجرائم التي تعرض لها اليهود يف الهولوكوست. وقد ذهبت الدراسة اىل 
ما هو أبعد من ذلك عندما وصفت كوبني بأنه من املؤيدين للجامعات 
إمكانية  من  الدراسة  حذرت  وقد  املسلمني.  اإلخوان  كحركة  اإلرهاب 
وصول كوبني اىل منصب رئيس وزراء بريطانيا، خصوصا وأن فرص فوز 
حزب العمل يف اإلنتخابات القادمة كبرية جدا. مام سيكون له تداعيات 
الدول  كبرية ليس عىل مواقف بريطانيا من اإلرهاب بل عىل مواقف 

األوروبية أيضا.)الرابط(

تحليالت وأراء  

تحليل: كيف تحل مشكلة مثل جيريمي كوربين؟ 

جريميي  فيه  هاجمت   ،)i24( ملوقع  مقاال  مانفيل  جيسيكا  كتبت 
كوربني، واصفا إياه بأنه معادي للسامية، وناكراً للهولوكوست، وكارهاً 
إلرسائيل، وجاسوساً لروسيا. مضيفه أنه مبثابة العضو املتمرد يف الربملان 
حركة  ملسئويل  صديقا  كونه  اىل  إضافة  بالصدفة.  وقائداً  الربيطاين، 
القامئة  أصبح عىل  بأنه  كوربني  الكاتبة جريميي  حامس. وقد صنفت 
السوداء كمعادي للسامية، إىل جانب رولد دال، والت ديزين، وجورج 
جالوي. واصفه وقوفه أمام مسجد يف لندن رافعا إشارة رابعة بالعمل 

املشني.)الرابط(

أصبحت مصر واحدة من الدول الخمس الرائدة يف تجارة األعضاء. 

كتبت »حانات متار« مقاال لصحيفة هآرتس جاء فيه، أن مرص من أخطر دول العامل يف تجارة األعضاء. قد أستند تقريرها عىل 
قصة املواطنة املرصية » أمل دياب« والتي تبلغ من العمر 31 عاماً من القاهرة. كأحد ضحايا تجارة األعضاء. وتقول إنها 

تعرضت إىل تخدير فجاءة لتستيقظ بعدها بوجود جرح كبري يف بطنها.)الرابط(



      September , 2018  || 13 العدد   

5Page

حزن يف مصر: املجتمع اليهودي منقرض

نرش موقع »كول هزمان« العربية مقاال نقال عن صحيفة املرصي اليوم. جاء فيه أنه ويف أوقات األعياد اليهودية مرص حزينة. 
مشيداً بدور الجالية اليهودية يف تطوير مرص. والذين هجروا اىل الكيان اإلرسائييل بعد تعرضهم لالضطهاد وطردهم من 

بيوتهم.)الرابط(

التقارير

وفد أمني مصري يجري محادثات يف غزة حول ملف املصالحة

كتب أفرهام كوهني، تقريرا ملوقع »املكان«، حول زيارة وفد أمني لغزة. جاء فيه أن الزيارة املرصية تهدف إىل تهدئة األجواء 
بني كال من حركة فتح وحركة وحامس. بعد تعطيل السلطة الفلسطينية جهود التهدئة التي كانت ترغب حامس يف الوصول 
اليها مع ارسائيل. عىل ان تسبق املصالحة الفلسطينية التهدئة وذلك بناءاً عىل طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

)الرابط(

تم العثور ىلع مستوطنة يف مصر تسبق الفترة الفرعونية 

نرشت صحيفة يديعوت احرنوت تقريراً جاء فيه عن اكتشاف مستوطنة 
قدمية تسبق الزمن الفرعوين. وذلك عىل بعد 140 كم شامل القاهرة. 
قبل  و2900   4200 بني  ما  الفرتة  يف  الحجري  العرص  اىل  ترجع  وإنها 
امليالد، وقد تم الكشف عنها مؤخرا يف الحفريات مبنطقة تل السامرة. 
وأضاف التقرير أن الباحثون الفرنسيون وصفوا املستوطنة بانها واحدة 
عىل  العثور  تم  أنه  الباحثون  وأضاف  البرشية.  التجمعات  أقدم  من 

العديد من عظام الحيوانات وغريها.)الرابط(

إلقاء عبوة ناسفة ىلع السفارة االمريكية يف القاهرة.

أو أرضار.  االمريكية يف مرص، دون وقوع إصابات  السفارة  ناسفة عىل  إلقاء عبوة  يتناول  تقريراً  نرشت صحيفة هآرتس، 
وأضاف التقرير أن حساب السفارة األمريكية يف القاهرة »كانوا عىل علم بأنها هناك إمكانية لوقوع عمل إرهايب يستهدف 

السفارات«.)الرابط(
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Pike News مصر: سيتم حظر حسابات

الحق يف إغالق  السلطات املرصية  قانون مينح  السييس صادق عىل  أن  فيه  جاء  تقريراً  يديعوت أحرنوت  نرشت صحيفة 
الحسابات التي ستوزعها »بايك نيوز« عىل الشبكات االجتامعية. كام سيتم تعليق أو إغالق الحسابات التي تحرض عىل 
التي »تهدد« األمن  العنف. علام أن السييس قد وقع الشهر املايض عىل قانون يسمح بحجب املواقع  القانون أو  انتهاك 

القومي وبناءاً عليه تم إغالق أكرث من 500 موقع. )الرابط(

التمرينات العسكرية يف مصر: آالف الجنود يؤدون تدريبات مشتركة.

نرشت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريراً تناول التدريبات الجوية و الربية لكل  الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة واليونان واألردن وبريطانيا وفرنسا.)الرابط(

مصر أوقفت محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس.

نرشت صحيفة معاريف، تقريراً جاء فيه أن القاهرة، قامت بإرسال 
رسالة إىل السلطة الفلسطينية مفادها أن محادثات التهدئة ما بني 
تحقيق  بعد  إال  تكون  لن  التهدئة  وأن  توقفت.  وحامس  إرسائيل 
بشكل  ترفض  الفلسطينية  السلطة  أن  علام  الفلسطينية.  املصالحة 
قاطع فكرة إقامة ميناء أو مطار قبل تحقيق املصالحة الفلسطينية.

)الرابط(

القبض ىلع متهم بتنفيذ هجوم ىلع السفارة األمريكية يف القاهرة.

نرشت صحيفة معاريف تقريرا جاء فيه أن قوات األمن املرصية اعتقلت رجالً حاول تنفيذ هجوما عىل السفارة األمريكية 
كان يحمل حقيبة. وقد أشار التقرير إىل الهجامت التي تتعرض لها مرص من فرتة إىل أخرى عىل يد تنظيم داعش.)الرابط(

مصر تحارب إنتشار شبكات التواصل االجتماعي.

عىل  اإلرشاف  يف  الحق  املرصية  للدولة  سمح  السييس  أن  فيه  جاء  العربي،  »كيكار”  ملوقع  تقريراً  هريتز«  »دانييل  كتب 
مستخدمي الشبكات االجتامعية كجزء من تشديد الرقابة عىل اإلنرتنت. وقد أرجع التقرير هذا القرار إىل وجود تخوفات 
مرصية جدية من شبكات التواصل االجتامعي. خصوصا وأن هناك تجربة سابقة أسقطت مبارك عن الحكم وكان لوسائل 

التواصل االجتامعي دوراً كبرياً يف ذلك.)الرابط(

مصر  وقبرص وقعتا اتفاقية لبناء خط أنابيب للغاز تحت البحر.

كتبت »سونيا قرودسيك”، تقريراً ملوقع “جلوبز” العربي تناولت فيه، توقيع مرص وقربص التفاقية تفيض ببناء خط أنابيب 
تحت املاء لتصدير الغاز الطبيعي إىل مرص. وقد وقع االتفاق كال من وزير الطاقة القربص، يورجوس الكوتريبيس، ووزير 
النفط املرصي طارق املال، اال أنه مل يتم االتفاق بعد عىل اتفاقية تصدر الغاز بينهام. وقد أكد التقرير إىل أن هذا االتفاق 

سوف يساعد كثرياً عىل نقل الغاز اإلرسائييل ملرص ومنه اىل أوروبا.)الرابط( 
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إسرائيل تكرم بطال يف عمر الثمانين.

تناول  أحرنوت«،  »يديعوت  لصحيفة  تقريراً  زيتون«،  »يواف  كتب 
الجو  سالح  قائد  يد  عىل  أبيشتاين”،   « السابق  الطيار  تكريم  فيه 
اإلرسائييل. وذلك تقديرا لعطاءه. مشريا اىل ان “أبيشتاين » شارك يف 
ذكر  وقد  أربعة طائرات مرصية.  وأسقط  حرب 1967م، ضد مرص. 
التقرير أيضا أن » أبنشتاين” اسقط يف الحرب املرصية اإلرسائييل 17 

طائرة مرصية من نوع حريب و هليكوبرت.)الرابط(

اإلخوان  جماعة  أعضاء  من   75 ىلع  باإلعدام  الحكم  تم  مصر:  يف  جماعية  محاكمة 
املسلمين.

بعد مرور ثالث سنوات عىل  املسلمني.  اإلخوان  قيادات  بعدد من  اإلعدام  تناول أحكام  تقريراً،  العربي  والال  كتب موقع 
االعتقال. بينام مل يحاسب أي فرد من قوات األمن املرصية. بعد أن حكمت محكمة يف مرص بإعدام 75 شخصا من بينهم 
أعضاء كبار يف جامعة االخوان املسلمني ، و الذين شاركوا يف مظاهرات عام 2013م. وقد أشار التقرير أن الحكومة املرصية 

تدعي أن املتظاهرين كانوا مسلحني ، وأن مثانية من أفراد قوات األمن قتلوا يف أعامل الشغب.)الرابط(

السيسي: الخطوط العريضة إلقامة دولة فلسطينية واضحة، وما ينقص هو اإلرادة 
السياسية

نرشت صحيفة هآرتس تقريراً تناول ما جاءت به كلمة السييس يف األمم املتحدة. والتي أشارت أن األمم املتحدة ملتزمة 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الرشقية. وأن خطوط الحل واضحة وليست هناك حاجة لتضيع الوقت. 

)الرابط(

نتنياهو يحذر السيسي: »أبو مازن سيحدث انفجاًرا ال يريده أحد”

كتب تل شليف ملوقع »والال العربي« تقريراً جاء فيه، أن رئيس الوزراء الصهيوين نتنياهو طلب من السييس الضغط عىل 
الرئيس الفلسطيني أبو مازن لرفع العقوبات عن قطاع غزة. مؤكداً أن نتنياهو أخرب السييس بأن إرسائيل مستعدة لكافة 
السيناريوهات. وقد ذكر التقرير أن املظاهرات يف غزة بدأت تتصاعد بشكل أكرب يف أعقاب تهديدات عباس. وأن قيادات 

حامس هددت بشكل مبارش عباس بأنها سوف ترد من أجل الدفاع عن حقوقهم.)الرابط(.

عندما أسقط سالح الجو طائرة ميغ الكورية الشمالية

 كتب ايتان شيكامن تقريرا ملوقع يديعوت أحرنوت، عرض من خالله وثيقة حربية جاء ترجع للعام 1973م، جاء فيها ان 
سالح الجو لصهيوين قد واجه تحالًفا عربيًا يضم ليس فقط طياري مرص وسوريا، بل أيًضا طيارين وطائرات من الجزائر 
والعراق وليبيا وحتى من كوريا الشاملية. » فقد كان عدد الطيارين الكوريني الشامليني املشاركني مع الجيش املرصي 30” 
وقد كان وقتها كيم ايل سونغ هو قائد سالح الجو الكوري يف مرص، وهو جد الزعيم الكوري الحايل. وقد كانت القاعدة 
العسكرية الكورية يف شامل اسوان. وقد أشارت الوثيقة إىل حدوث إشتباك بني سالح الجو اإلرسائييل و الكوري  جنوب 

السويس بعد رفض الطيارين الكوريني اإلستسالم مام أدي اىل إسقاط طائرتهم .)الرابط(
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انتقال األزمة التركية إلى مصر: سوق األسهم يف أدنى مستوياتها

نرش موقع »جلوبز” العربي تقريراً اقتصاديا جاء فيه أن البورصة املرصية المست مستويات منخفضة، مام أثار املخاوف لدي 
املرصيني بأنهم معرضني للدخول يف ورطة اقتصادية إضافية. علام ان انخفاض قيمة العملة يف مرص منذ العام 2016م، أدي اىل 
انخفاض مستوى املعيشة يف مرص. وارتفاع األسعار وانتشار البطالة. وقال أحمد كوجوك نائب وزير املالية املرصي يف مقابلة 
أجريت معه يف األيام األخرية »ستكون مشكلة كبرية إذا مل نتمكن من زيادة رأس املال الدويل يف قضايا السندات.«)الرابط(

وثائق األرشيف املصري: السادات دعم حاًل إقليمًيا للمشكلة الفلسطينية

كتب عساف جابور تقريرا ملوقع »ماكريشون”، كشف فيه عن وثائق نادرة تتعلق مبنطقة الرشق األوسط. بني رئيس الوزراء 
اإلرسائييل مناحيم بيغن والرئيس املرصي أنور السادات قبل أربعني عام. جاء فيها أن هناك تشابه كبري بني ما تناوله السادات 
وبيغن وما يطرحه حاليا الرئيس األمرييك دونالد ترامب. فقد تضمنت الوثائق والتي جاءت يف ست صفحات. عىل أن يكون 
هناك حكم ذايت فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة وملده خمس سنوات. عىل أن يتم إجراء انتخابات محلية. عىل أن 
تشكل قوة أمنية إرسائيلية أردنية مشرتكة يف الضفة الغربية. وقوة أمنية إرسائيلية مرصية يف قطاع غزة. عىل أن يكون السالح 

فقط يف يد القوات املشرتكة.)الرابط(

في دائرة الضوء

تصريحات رسمية: السيسي و نتنياهو بنيويورك .الرابط

رصح السيسيى ىف لقائه رئيس الوزراء نتنياهو الصهيوين يف نيو يورك بقوله) نحن 
نثق ونؤمن بك( ىف ترصيح حميمى، استمر اللقاء حوايل ساعتني. بحث خاللها 

التطورات اإلقليمية واألوضاع يف قطاع غزة.

الدول  من  والعديد  إرسائيل  بني  »بأنه  نتنياهو:  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  رصح 

العربية صداقة وحميمية مل يراها يف حياته. وأن هذه العالقات كانت مستحيلة 

الدول  خشية  بفضل  يرجع  ذلك  وأن  ذلك.«  تخيلوا  مضيفا  سنوات.  بضع  قبل 

العربية من الربنامج النووي اإليراين .)الرابط(

شخصية العدد: حسنى مبارك الى جانب امرأة 
مجهولة الهوية، مبارك يعاني من زيادة يف الوزن. 

نرش موقع »يديعوت أحرنوت« تقريراً، عن الرئيس املرصي األسبق محمد حسني 

أبيض  كريس  عىل  جالسا  الوزن.  زاد  فيها  يبدو  ملبارك  صورة  مستعرضاً  مبارك. 

و خلعه من حكمه وسجنه   مبارك  إىل حياة  التقرير  تتطرق  ثم  فتاة.  وبجواره 

وصوال إىل إطالق رساحه.)الرابط(
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مصر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
حرصت وسائل اإلعالم الصهيونية اهتاممها بالشأن املرصي يف عده مجاالت، فعىل مستوى السياسية الخارجية ال تزال القضية 
الفلسطينية وبالتحديد قطاع غزة محور تحركات النظام املرصي. كام وتأيت األوضاع األمنية يف سيناء نقطة مهمه يف االهتامم 
اإلعالمي الصهيوين. إال أنه بات واضحا أن هناك اهتامما صهيونيا بات واضحا يف مسالة التطبيع مع الشارع املرصي وذلك من 

خالل تقديم الشعب الصهيوين يسعد يف حال حققت مرص نجاحات يف مجال الرياضة.

عناوين الصحف العبرية
سيطرت القضية الفلسطينية عىل عناوين الصحف العربية ذات العالقة بالشأن املرصي. وذلك يف ثالثة اتجاهات األول ملف 
السييس  لقاءات  والثالث  اشتعال حرب.  التهدئة بني حامس وإرسائيل والحيلولة دون  والثاين ملف  الفلسطينية  املصالحة 

ونتنياهو ودراسة األوضاع يف قطاع غزة. 

رابط الخربعنوان الخرب

 مكانمرص تبلغ عباس بوقف مباحثات التهدئة مع إرسائيل.

مكانتباعد املوقفني بني مرص والسلطة الفلسطينية حول التهدئة واملصالحة.

والال العربيعباس أحبط جهود مرص لرفع الحصار.

يديعوت احرنوتاعتقال أبناء الرئيس السابق حسني مبارك.

والال العربيمرص تغلق معرب رفح بسبب ترصفات حامس.

والال العربيمرص تحذر حامس من مامرسة ضغوط عىل إرسائيل.

والال العربيأوقفت مرص املحادثات بني حامس وإرسائيل.

يديعوت احرنوت“ناقشنا الوضع يف غزة والتطورات يف املنطقة”: لقاء بني نتنياهو والسييس يف نيويورك.

القناة 20 االرسائيليةالرئيس املرصي يخرب نتنياهو: “نثق بك ونؤمن بك”.

والال العربيحامس إىل مرص: ستستمر املظاهرات عىل حدود غزة حتى يتم رفع الحصار.

يديعوت احرنوتمحاولة لتحقيق التهدئة: مرص حاولت اسرتضاء حامس.
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تلفزيون

الفيديو األول: إسرائيل يف سماء مصر .) والال العبري( 

 45 قبل  يعود  إرسائيلية  حربية  مقاتالت  لقيام  صهيوين  فيديو  نرش 
وتحديداً  1973م.  الحرب  فرتة  أرايض مرصية  استهداف  يتناول  سنة، 
يف منطقة السويس. قام بتصويرها سابقا الجرنال املتقاعد داين بروس. 
وقد تناول الفيديو لقطات الستهداف قاعدة جوية عىل ضفاف قناة 

السويس وتدمري مطار فايد.

الفيديو الثاني: 20 عاما ىلع كامب ديفيد وال تزال العاطفة غائبة بين املصريين 
واإلسرائيليين . )يديعوت أحرنوت( 

عىل الرغم من التوسط الدائم ملرص بني إرسائيل والفلسطينيني. إال أن 
العالقات بني مرص وإرسائيل ال تزال غري دافئة. فوفقاً لألرقام الرسمية، 
فقد ولد أكرث من ٪65 من السكان املرصيني بعد توقيع االتفاقية مع 
من  الرغم  عىل  لها.  والكره  املعارضة  إيقاف  يتم  مل  ولكن   - إرسائيل 

وجود عالقات رسمية.

الفيديو الثالث: مغامرة الجيش املصري يسلح البدو ملحاربة داعش .)يديعوت 
احرنوت( 

بعد أن كان الجيش املرصي يخىش من تزويد بدو سيناء بالسالح. بدأ 
باألسلحة،  وتزويدها  البدو من سيناء.  مليشيات آلالف  بتشكيل  اآلن 

مستفيداً من خربتهم يف معرفة التضاريس من أجل محاربة داعش. 

الفيديو الرابع: مشروع ليفياثان.)إسرائيل تتكلم 
العربية(

حول  فيديو  للتنقيب.  “ديليك”  ورشكة  إنرجي”  “نوبل  رشكة  صورت 
“مرشوع ليفياثان”، واصفه إياه بأنه يعد املرشوع الوطني للطاقة يف 
إرسائيل كونه واحداً من أكرب خزانات الغاز الطبيعي يف العامل. وبفضله 
تتحرك إرسائيل لتكون مورد الطاقة الخاص بها، مشريا اىل أن حقل غاز 
ليفياثان هو ما ساهم يف توقيع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي لألردن 

ومرص. 
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الفيديو الخامس: اتفاقية كويز بين إسرائيل  ومصر )إسرائيل يف مصر(

تناول الفيديو اتفاقية »الكويز” املوقعة بني كل من مرص 
2005م.  العام  يف  األمريكية  املتحدة  والواليات  وإرسائيل 
والتي تنص عىل قيام مرص بتصدير املنتجات إىل الواليات 
املتحدة األمريكية دون رضائب. رشيطة أن تعتمد املصانع 
الصناعات اإلرسائيلية. وقد  املرصية عىل نسبة معينة من 
وفرت اتفاقية الكويز فرص عمل لعدد 200 رشكة مرصية 
يعمل فيها 250 ألف عامل. وقد ساهمت بإدخال 8 مليار 
دوالر منذ العام 2005م اىل العام 2017م. وتنتج مرص يف 
األشهر  أن  الفيديو  وأضاف  املنسوجة.  املواد  املجال  هذا 
أدخلت عىل مرص 480  العام 2018م،  األويل من  السبعة 

مليون دوالر.

كاريكاتير مع تعليق ”اإلسالم هو الحل” ىلع صفحة  إسرائيل تتكلم العربية
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اإلذاعة العبرية
مصادر فلسطينية: مرص أبلغت أبو مازن بأنها أوقفت 
محادثات التهدئة بني حامس وإرسائيل. وجاءت هذه 
الله بني أبو مازن  الخطوة يف أعقاب اجتامع يف رام 

وكبار مسؤويل املخابرات املرصية

محاولة رمي عبوة ناسفة بدائية الصنع تحتوي عىل 
مسامري عىل السفارة االمريكية يف مرص. وتم  اعتقال 

املتهم .

تقرير مكافحة اإلرهاب اإلرسائييل. يحذر من السفر 
إىل كل من سيناء وتركيا يف رأس السنة العربية. خاصة 
ان تنظيم داعش ال يزال قادر عىل تنفيذ عمليات كام 
ان تنظيم القاعدة استطاع يف تعزيز بنيته التحتية يف 

شبة الجزيرة سيناء.

ذكرت قناة الجزيرة أن جنديني مرصيني قتال وأصيب 
اثنان آخران يف هجوم عىل قافلة عسكرية يف وسط 
نفذ   ، انه يف اآلونة األخرية  شبه جزيرة سيناء. علام 
داعش عدًدا من الهجامت ضد قوات األمن املرصية 

يف شامل سيناء 

السييس خالل زيارته للصني ال توجد  فرصة لوقف 
الرصاعات يف املنطقة دون منح الشعب الفلسطيني 
وعىل  الرشقية،  القدس  وعاصمتها  مستقلة  دولة 

أساس قرارات الرشعية الدولية

قتل أربعة جنود مرصيني قتلوا واصيب عدد اخر يف 
انفجار قنبلة  يف الشيخ زويد شامل سيناء
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