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   2022يناير  كانون ثاني/ 19، األربعاء،  اإلسرائيليجمات صحافة االحتالل تر 

 في التقرير:

 وقتله ي دهس متظاهرا فلسطينيا ذال  ة لها،الشرطة لم تحقق بعد مع سائق الشاحنة التابع •

 في إسرائيل   مؤكدة خالل اليومين األخيرينكورونا حالة  127000 أكثر منتشخيص  •

 سفر إلى إسرائيل مواطنيها من التحذر  الواليات المتحدة  •

 أردوغان: "الرئيس هرتسوغ قد يزور تركيا"  •

التحالف غيداءقانون  الحكومة ستطرح مجددا   • الذي سقط بسبب تصويت عضو   التجنيد 
 مع المعارضة  الزعبي

 في جميع أنحاء البالد المواقعضد الحكومة في عشرات تظاهروا آالف النشطاء اليمينيين  •

 مع نتنياهو  االدعاءشروط صفقة  ار القانوني يشددالمستشبعد التشاور مع المدعين،  •

 ن بانفجار ذخيرة خالل تدريب قرب معاليه أدوميميجندي اصابة •

هدفا خاللها  اعترضت    ،"3  حيتسمنظومة "لا تجربة ناجحة  توالواليات المتحدة أجر   إسرائيل •
 في الفضاء 

 وقتله ا فلسطينيا ي دهس متظاهر ذال  ة لها،بعد مع سائق الشاحنة التابعالشرطة لم تحقق 

 " تسر هآ"

دهس المتظاهر الفلسطيني  ، و الجر الذي عمل في خدمتهالم تستجوب الشرطة حتى اآلن سائق شاحنة  
  أمس األول   ،، والذي توفي متأثرا بجراحهنوب جبال الخليل قبل نحو أسبوعينفي ج  الهذالينسليمان  
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س لإلدالء بشهادتهم.  هالد عملية  ن شهدوا  الفلسطينيين الذي  لم يتم حتى اليوم استدعاء)اإلثنين(. كما  
 وقالت الشرطة لصحيفة "هآرتس" إنه سيتم استدعاء السائق لالستجواب. 

  ، يوم أمس. وقال نجل الهذالين، معتصم، عاًما  65من العمر    البالغ  الهذالين،جنازة  في  اآلالف    وشارك
كوى ضد سائق الشاحنة. ش  من الحادث لتقديم  بعد يومين  "كريات أربع"إنه وصل إلى مركز شرطة  

، )ماحش(الشرطة  وحدة التحقيق معرفض ضباط الشرطة قبول شكواه وأحالوه إلى فقد ، وبحسب قوله
 ، يقمشر   قمروقالت المحامية  .  ياشرطرغم أن سائق الشاحنة مواطن يعمل في خدمة الشرطة وليس  

 يات أربع وصول معتصم التي تمثل األسرة إنها نسقت مع مركز الشرطة في كر و   "حقل"من منظمة  
الحادث لإلدالء  كانوا شهودا على  أنه حتى اآلن لم يتم استدعاء الفلسطينيين الذين    ت وأضافإليها.  

 بشهاداتهم حول القضية. 

ومعه كاميرا. ومع ذلك، عندما   يظهر شرطيفي صورة التقطها الفلسطينيون قبل دقائق من الحادث،  
باإلضافة إلى  أن أفرادها لم يحملوا كاميرات.  الشرطة  عت  عن ذلك، اد صحيفة "هآرتس" الشرطة    سألت 

الحادث  وقوع  من  ساعة  حوالي  قبل  على  ذلك،  حسابه  على  فيديو  مقطع  بتحميل  السائق  قام   ،
Facebook  .سألت "هآرتس" الشرطة  و يبدو أنه مأخوذ من كاميرا مثبتة على لوحة القيادة في السيارة
  سيتم إذا  عما  لم ترد الشرطة  كما  حتى اآلن.  لم ترد    ها، لكندث صور من الحا  السائق  لدى  عما إذا كان 
 الذين كانوا في الموقع. أفراد الشرطةاستجواب 

قبل أكثر ،  ، وتم دهسه من قبل شاحنة الشرطةفي تالل الخليل الجنوبيةوكان الهذالين ناشطا معروفا  
. وهربت الشاحنة وسيارة  افي قرية أم الخير، في منطقة مسافر يطبالقرب من منزله    ،من أسبوعين

دون  التي  شرطة  ال الحادث  مكان  في  الجريحمساعد تقديم  كانت  للمسن  بنقله.  ة  السكان  إلى    وقام 
وتم تخديره وربطه    في الرأس والبطن،   حرجة. وتبين أنه أصيب حالة  في  المستشفى األهلي في الخليل  

 . قبل يومينتوفي، إلى أن  بجهاز التنفيس الصناعي،
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عن الطريق.    تم إنزالهاير لمصادرة السيارات التي  خشاحنة إلى قرية أم الال  ة قد أحضرت وكانت الشرط
وقف   فلسطينيين،  عيان  شهود  وحاول    الهذالينوبحسب  الطريق  تقدمعلى  فدهسته.   منع  الشاحنة 

أطلق جندي فقد  استدعى القرويون الهالل األحمر الذي نقله إلى المستشفى. وبحسب شهود عيان،  و 
 الموقع النار عدة مرات خالل الحادث. كان في 

برفقة النيابة العامة للدولة،   اوقالت الشرطة لصحيفة "هآرتس" إن التحقيق في القضية يجري من قبله
 .الدهسحادث الشرطة، وكذلك قوة الشاحنة و الحجارة على رشق التحقيق يشمل وأن 

 في إسرائيل   رينمؤكدة خالل اليومين األخيكورونا حالة  127000 أكثر منتشخيص 

 " يومه سرائيل "ي

عن  ،  )الثالثاء(الماضية  الليلة  للوضع،  نشرت وزارة الصحة صورة جزئية   ،بعد يومين من دون بيانات 
  مصاًبا   65.259  من إصابة يوم أمس،    وحسب البيانات فقد تم التأكد،في إسرائيل.    الكورونامرض  

مصابين، ليصل المجموع خالل يومين إلى   62.210  التأكد، أمس األول، من اصابةجديًدا، بينما تم 
 .ألف حالة مؤكدة 127أكثر من  

شخًصا،    498الخطيرة بلغ  عدد الحاالت  في وقت سابق أصدرت وزارة الصحة بيانات جزئية، تفيد بأن  و 
للتنفس الصناعي،    100منهم   وحسب المعطيات .  Acmeبجهاز    ينمصاًبا متصل  13ويخضعون 
وحسب المعطيات  عن التحديث السابق.    22المرض، بزيادة قدرها  شخًصا منذ تفشي    8340توفي  

 حالة وفاة في اليوم.  15هناك أكثر من  

 مواطنيها من السفر إلى إسرائيل تحذر  الواليات المتحدة 
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 بأسماءقائمة    ،)الثالثاء(  أمس  مساءاألمريكي،  (  CDC، )مركز الوقاية من األمراض المعديةنشر  و 
ونصح الجمهور   ،طر على الزوارالخ يات حالًيا في أعلى مستو  تعتبر، ئيلدولة، بما في ذلك إسرا 22

 .زيارتهافي الواليات المتحدة بعدم 

التي ذكر و  البلدان  التقريرظهرت  الفئة    ها  إليها على ال،  4في  السفر  ينطوي  التي  للبلدان  مخصصة 
رجنتين وأوروغواي وبرمودا إسرائيل ومصر وبوليفيا واأل  دول  الية جًدا". وتضم قائمة المنظمة"مخاطر ع

 البريطانية. العذراءوأستراليا والبحرين وقطر وألبانيا وجزر 

 جاء القرار بعد تسجيل زيادة كبيرة في معدالت اإلصابة بفيروس كورونا في جميع الدول المذكورة. و 

 أردوغان: "الرئيس هرتسوغ قد يزور تركيا" 

 "يسرائيل هيوم" 

، إنه يعمل على تطوير العالقات مع إسرائيل  )الثالثاء(  أمس،  وغانل الرئيس التركي رجب طيب أرد قا
  أردوغان اتصل  ذكر أن ويوإن الرئيس يتسحاق هرتسوغ قد يقوم بزيارة إلى تركيا في المستقبل القريب. 

 وفاة والدته.بفي األسبوع الماضي بالرئيس هرتسوغ وعزاه  

أنباء   وكالة  ال  ،الرسمية"األناضول"  ونقلت  الرئيس  قولهعن  شركائنا    :تركي  مع  محادثات  "نجري 
"نعتزم   التركي  الرئيس  وأضاف  القريب."  المستقبل  في  تركيا  الرئيس هرتسوغ  يزور  وقد  اإلسرائيليين 

 إحداث تطورات إيجابية في التعاون مع إسرائيل في المجال االقتصادي في البحر المتوسط".

تركي ستؤدي في النهاية إلى لقاء بينه وبين  وتقدر مصادر في النظام السياسي أن كلمات الرئيس ال 
لم يتم تحديد موعد لالجتماع حتى اآلن، لكن يبدو أنه سيعقد في المستقبل القريب، و الرئيس هرتسوغ.  

 في األسابيع أو األشهر القادمة.
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يشار إلى أن أردوغان تحدث مع هرتسوغ ثالث مرات في األشهر الستة التي انقضت منذ توليه منصب 
الثانية في  رئيسا للدولة  سة. في المحادثة األولى هنأه أردوغان على اختيارهالرئا المحادثة  . وجاءت 

  الثالثة في محادثة  ال  وكانت إطار الجهود المبذولة لإلفراج عن الزوجين أوكنين اللذين اعتقال في تركيا.  
 .وفاة والدتهبأردوغان لتعزية الرئيس   حين اتصل، األسبوع الماضي

إسرائيل أنه حتى لو حدث تحسن في العالقات مع تركيا، فلن يأتي ذلك على حساب    ون فيؤكد يو 
عالقات    إقامةفي العقد الماضي،  ويذكر انه تم  اليونان وقبرص.  ،  التحالف مع دول شرق المتوسط

مخاوف  إسرائيل  تدرك  و تركيا المنافس التاريخي لهما.  اللتين تعتبر  ،  إسرائيل والدولتين  تعاون وثيقة بين 
 .، وبالتالي توضح ماهية األولويات ا من التقارب بين إسرائيل وتركياأثينا ونيقوسي

مع    الزعبي  عضو التحالف غيداء  تصويت   الذي سقط بسببالتجنيد  قانون  مجددا  الحكومة ستطرح  
 المعارضة 

 "يسرائيل هيوم" 

في إحراج   ت سببوتالتجنيد،  مشروع قانون    ميرتس،من    ،الزعبي  ، غيداءعضو الكنيست   أسقطت بعد أن  
من المفترض أن  ز   .للتصويت مرة أخرى القانون    إعادة طرح ني غانتس  ي ب  ألمن لالئتالف، يعتزم وزير ا

الحكومة واللجنة  على طاولة. ومن المتوقع أن ُيطرح القانون يوم األحد  القانون هذه المرة  ؤيد الزعبيت
 لكنيست.الهيئة العامة لإلى سيصل من ثم الوزارية للتشريع و 

  ، النائب القانون. وقال رئيس التحالف  ا)الثالثاء(، هجومه على الزعبي إلسقاطهأمس  واصل التحالف،  و 
في  النضباط  له الزعبي هو انتهاك خطير للغاية  تإن "ما فعلن "يوجد مستقبل"  بوعز توبوروفسكي م

 منذ تشكيل الحكومة". ،االئتالف
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حالة  "وقال:   مع  التعامل  علىيمكنني  أ  تنطوي  لديهم صعوبات  كنيست  أعضاء  هناك  يديولوجية. 
كان مفاجأة لنا. لم تقل شيئا  هي  . ما فعلته  فنهتم باألمر صعوبات أيديولوجية وهم يأتون ويتحدثون  

 ".إسرائيللشعب  أوللناخبين  أواالئتالف  ألعضاء أو رفاقهال

ئتالفي. هذا القانون وقال: "مشروع القانون مكتوب في اتفاقيات االئتالف وهناك ما يسمى االنضباط اال
. نتجاوز األمرمغلقة، لن  الغرف  السيمر. كل ما يحدث بيننا وبين عضو الكنيست زعبي سيحل في  

 ". هذه قضية خطيرة للغاية

ندخل إلى االئتالف    : "قلنا إننا لنإذاعة الجيش، أمسفي مقابلة مع    ،وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان
 – الماضية هو بالتأكيد خلل  قبل  تصويت الليلة  النتنازل هذه المرة.    ، ولنالتجنيد قانون  بدون مشروع  

 " تقد أننا سنجد طريقة للتغلب عليهأع

الذي صوت لصالح مشروع قانون  العربية الموحدة  حزب    علىفي غضون ذلك، فإن المعارضة غاضبة  
مشروع   )الليكود(  لم ردا على هذه الخطوة، سيقدم عضو الكنيست دودي أمساو .  المتدينين الحريديمتجنيد  

هاجم رئيس حزب شاس، كما . يةخدمة الوطنالأو  في الجيشإسرائيل في عرب بتجنيد القانون يطالب 
، ليس لديكم حق أخالقي  عربية الموحدةأعضاء ال  أتوجه إلىقبل التصويت وقال: "  الموحدة،  أرييه درعي

إذا  أحمر.    هذا خط،  في الجيشين  اليهود والمتدينمن سيخدم ومن لن يخدم من  في اتخاذ قرار بشأن  
حكمة العليا لتجنيد  إجراء محتمل في المنرتدع عن القيام بكل    رفعتم أياديكم تأييدا لقانون التجنيد، فلن

 ".عرب في الجيشال

 في جميع أنحاء البالد المواقعضد الحكومة في عشرات تظاهروا آالف النشطاء اليمينيين 

 " يومه سرائيل "ي
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العامة ونتنياهوجارية  الفي ظل اتصاالت   النيابة  ااألو   ، لتوقيع صفقة ادعاء،بين  لتي رافقت حداث 
في احتجاج واسع النطاق    ،)الثالثاء(  ، أمس، شارك اآلالف من نشطاء اليمينفي النقب   غرس األشجار 
  إسرائيل تحت شعار "وجاء التظاهرات  تقاطع وجسر في جميع أنحاء البالد.    100في    ،ضد الحكومة

يهودية"..في خطر دولة  نريد  اسماه.  ما  واالضطهاد    ، وضد  الصهيونية  القيم  "ضياع  المتظاهرون 
وردد المتظاهرون في بعض التجمعات هتاف "بينت  ".  إسرائيلالقانوني وانتهاك الهوية اليهودية لدولة  

نظمتها  حائط المبكى  باحة  ، أقيمت صالة في  هوفي الوقت نفسجيد للمخربين، بينت سيء لليهود".  
 . ركة "حوار"ح

وشكر المنظمون المتظاهرين وقالوا: "نشكر شعب إسرائيل الذي توحد الليلة من دان إلى إيالت من  
على وجود وهوية الدولة، لذلك   احقيقي   اخطر تشكالن  أجل قضية مهمة. ضياع القيم وطريق الحكومة  

 ".إلى الشوارعيجب أن نخرج 

من أجل تأسيسها وقلنا جميًعا    وأن آباؤنا حاربوامقراطية،  "الحكومة تنسى أننا دولة يهودية وديوأضافوا:  
سيتواصل االحتجاج وسيكتسب زخما حتى تسقط هذه    بصوت واضح أن هذه الحكومة ليس لها شرعية.

 الحكومة الشريرة".

 مع نتنياهو  االدعاءشروط صفقة  المستشار القانوني يشددبعد التشاور مع المدعين، 

 "هآرتس" 

ال مع رئيس    االدعاءتشديد موقفه بشأن صفقة    ،أفيحاي ماندلبليت للحكومة،  قانوني  ينوي المستشار 
بشكل واضح على ه بالموافقة  تطالبصر على م، ويوزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو  الوزراء السابق
قادة النيابة العامة، الذين  ويأتي ذلك في أعقاب المشاورات التي أجراها ماندلبليت مع    وصمه بالعار.

في ضوء المصلحة العامة الكبيرة    تقدوا الصفقة بادعاء أنها تخفف عن نتنياهو. وحسب المستشار فإنهان
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، فعليه أيًضا الموافقة على وصمة  جرائم، إذا كان نتنياهو يعتزم االعتراف بالبملفات نتنياهوالمحيطة  
 وى. عتراف باالحتيال وخيانة األمانة على أعلى مستوهي نتيجة حتمية لال –العار 

  ،بالعار  النيابة بوصم نتنياهوطالب  ت  وهو أن،  تماًما احتمااًل آخر تمت مناقشتهاستبعد ماندلبليت    وبهذا،
تشديد   المستشارالمحكمة. كما قرر    ذلك ويتم تحويل األمر للبت من قبل  نتنياهو ضد   سيدعيبينما  

، بداًل من  خدمة المجتمع  ة إلى تسعة أشهر في، واآلن يريد أن تكون العقوبة من سبعشروط العقوبة
 في البداية.  طرحثالثة أشهر إلى نصف عام كما 

المحادثات مع ماندلبليت بشأن  و  باستئناف  نتنياهو محاميه  بعد ملفاتهفي    الصفقةيوم أمس، أمر   ،
ألي    ت ماندلبليانقطاع دام أسبوعين. مع ذلك، يرفض نتنياهو في هذه المرحلة الشروط التي وضعها  

، واالعتراف بجرائم خيانة األمانة في ة الجمهورخدمفي  ، العمل  العاروصمة  رض  دعاء: فاصفقة  
 . 4000و  1000قضيتي  

 ن بانفجار ذخيرة خالل تدريب قرب معاليه أدوميميجندي اصابة

 "هآرتس" 

  ، أمس جيش اإلسرائيليفي ال  سلواء الكوماندو ل التابعة    المستعربين "دوفدوفان"أصيب جنديان من وحدة  
 .ل تدريب بالقرب من معاليه أدوميمخالوقع  انفجار ذخيرة  بجراح بين متوسطة وطفيفة نتيجة    ،)الثالثاء(

وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن الجيش يجري تحقيقا في مالبسات .  وتم نقلهما إلى المستشفى
 الحادث. 

في أقل من    ،يفي صفوف الجيش اإلسرائيل  إصابات هذا هو الحادث التدريبي الثاني الذي يسفر عن  
، الرائد أوفك  "وزغإي"في وحدة    ، ُقتل قائدا فصيليوم األربعاء الماضيف، والثالث هذا الشهر.  أسبوع

. وحسب قرب من النبي موسى في غور األردن، في حادث إطالق نار بالأهارون والرائد إيتمار الحرار
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 على يد ضابط آخر خرج  وقتالمن المعسكر،  مسروقة  معدات    للبحث عن  التحقيق الولي فقد خرجا
 . من دون تنسيق مسبق أيًضا للبحث عن المعدات 

ين فوغل، مصرعهما في  حني والرائد  حيافي بداية الشهر، لقي طياران من سالح الجو، المقدم إيرز شو 
في   اقبالة سواحل حيفا. وأصيب ضابط دورية كان برفقتهم ،  بحريةتابعة لسالح الحادث تحطم مروحية  

خبراء الذي تم تشكيله عقب الحادث، فقد  وح متوسطة. وبحسب التقرير المؤقت لفريق البجر   ،المروحية
ثم انتشار ومن  ، مما أدى إلى دخول دخان إلى الكابينة  األيسر أثناء الرحلة  حرك المشب حريق في  

 الحريق إلى المحرك األيمن أيًضا. 

أجر   إسرائيل المتحدة  ناجحة  توالواليات  تجربة  "ل ا  في  خاللها  اعترضت    ،"3  حيتسمنظومة  هدفا 
 الفضاء 

 "هآرتس" 

األ وزارة  أجرتا  منقالت  المتحدة  والواليات  إسرائيل  إن  ناجحة    ،)الثالثاء(  أمس،  اإلسرائيلية،  تجربة 
 أجريت التجربة من حقل و ".  3  حيتسجو "اللمنظومة األسلحة العتراض الصواريخ الباليستية خارج  

باليستًيا بعيد   النظام صاروًخا مستهدًفا يحاكي صاروًخا  ، حدد وكجزء منها  ، تجارب في وسط البالد 
تطوير األسلحة والبنية  قسم األبحاث، ودائرة  "الجدار" في    دائرةممثلو    وحضر التجربةالمدى واعترضه.  

 (. MDAجيش اإلسرائيلي ووكالة الدفاع الصاروخي األمريكية )الو   من،وزارة األفي  التحتية التكنولوجية  

التجربةيب   من وزير األوبارك   "أ، وقالني غانتس نجاح  التي بارك  :  المسبوقة  الناجحة وغير  التجربة 
خطوة، عد  والصناعات الدفاعية. خطوة ب  تشير إلى التفوق التكنولوجي إلسرائيل، بقيادة نظام الدفاع

طقة  "في مواجهة التهديدات التي تتطور في المن   ية لدفاعانحافظ على قدرة إسرائيل    بعد تطوير،تطوير  و 
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، على أساس أن أفضل دفاع يسمح بتنفيذ الهجوم بحرية العمل الهجومية ضد أعدائناوالسماح إلسرائيل  
 األكثر فاعلية". 

 


