ٔشزج دورٌح حىي أهُ ِا ورد يف اإلعالَ اٌعربي
ذزمجح ِىلع عىا ٌٍشؤوْ اإلسزائٍٍٍح
(اٌعدد ) 56

موقع عكا لمشؤون اإلسرائيمية
السبت/23 ،آب3122/
1

أتزس ِا ورد يف اإلعالَ اٌعربي -اٌسثد َ3127/8/23

أبرزت جميع وسائل اإلعالم العبرية

التوتر الحاصل في شبو الجزيرة الكورية وتيديد ترامب لكوريا الشمالية

بالحرب ،وتيديده أيضا بالتدخل العسكري في فنزويال

القناة  3العبرية/

 ترامب ييدد مجداً" :أقصد كل كممة قمتيا ،من يفكر بإيذائنا أو إيذاء أي من حمفائنا سيندم وسريعاً"

 ارتفاع في درجات الح اررة ،وذروتيا غداً وبعد غد
 زعيم حزب العمل آفي غباي ر ٍ
اض عن أداء المستشار القضائي لمحكومة مندلبميت بخصوص التحقيقات ضد
نتنياىو.

 تأخير عضو الكنيست حنين زعبي أمس في روسيا عندما أرادت الدخول إلييا بدون تأشيرة
القناة  2العبرية/
 عشرات القتمى والجرحى في مصر بتصادم قطارين

 تقديم  2جنود لمحكمة تأديبية لرفضيم نوم جنود متدينين في غرفتيم
 وفاة أكبر معمر أمس الجمعة "،يسرائيل كريستال" نجى من المحرقة النازية وتوفي عن عمر ناىز أل111
بحيفا

القناة 21العبرية/
 تصاعد التوتر في شبو الجزيرة الكورية ،واليابان تتأىب لمحرب وتنشر بطاريات باتريوت المضادة لمصواريخ
 الفمسطينيون :ييودي دىس  1أطفال في سمون والذ بالفرار

 في محاولة لتحريك عممية السالم ،كوشنير يصل المنطقة قريبًا
ىأرتس/
 ترامب يرسل قريبا وفدا كبي ار لتحريك عممية السالم
 ترامب ييدد بالخيار العسكري ضد كوريا الشمالية وفنزويال
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يديعوت أحرونوت/
 البيت األبيض :الرئيس دونالد ترامب سيوفد مستشاره وصيره جارد كوشنير ،والمبعوث الخاص لمشرق األوسط
جيسون غرينبالت الستئناف محادثات السالم مع الفمسطينيين.

 من أعمى النسب عالمياً 12 :إسرائيمي مطموبون لالعتقال من قبل االنتربول الدولي بقضايا جنائية مختمفة
 تصاعد وتيرة التيديد من قبل ت ارمب والبنتاغون والتيديد بالحرب ضد كوريا الشمالية
 ترامب :من المحتمل أن نتدخل عسكرياً في فنزويال
موقع واال/
 ترامب يرسل وفدا إلى الشرق األوسط لتحريك عممية السالم
 الشرطة العسكرية تضبط  033ىارب من الخدمة العسكرية خالل أسبوع واحد فقط
معاريف/
 جيران المستشار القضائي لمحكومة مندلبميت يقدمون التماساً إلى المحكمة العميا لمنع المظاىرة األسبوعية أمام
منزلو في بيتح تكفاه ألنيا تشكل إزعاج ليم

سِري :حزتٕا ِع محاص مل ذٕرهً حىت عىدج أسزأا

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي المواء أيال زمير أن ىدف الجيش في العممية العسكرية المقبمة ىو

اإلضرار قدر المستطاع بحماس وبالتنظيمات األخرى بغزة.

أقوال زمير جاءت خالل كممة لو الميمة أمام لواء جفعاتي بمدينة اسدود .وأضاف المواء أن عممية "الجرف الصامد"-
حرب غزة -4311بالنسبة لنا لم تنتيي ،وانتيائيا فقط عندما يتم إعادة "جثة" الضابط ىدار غولدن المحتجزة لدى

حماس.

ضثط  411جٕدي إسزائًٍٍ هارب ِٓ اخلدِح

ضبطت الشرطة العسكرية اإلسرائيمية  033جندي ىارب من الخدمة وذلك خالل حممة واسعة النطاق استمرت أسبوع
ضد الياربين من الخدمة العسكرية...

وقال موقع واال العبري أن  33جندي قُدمت لوائح اتيام ضدىم.
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اجلٍش حيذر :عٕاصز ِٓ محاص ٌزسٍىْ طٍثاخ صدالح تاسُ فرٍاخ ٌإلٌماع تاجلٕىد

قال موقع  3131العبري أن عناصر وصفيا " باإلرىابية" عادت مجددًا لشن ىجمات في شبكة التواصل االجتماعي

لمحاولة الحصول عمى معمومات من إسرائيميين.

وكشف الموقع أن كثيرون أبمغوا عن طمبات صداقة من "فتيات" ،وأن أشخاصاً ليسوا بالقميمين وقعوا في الفخ وقبموا

الصداقة.

أحد األشخاص عرض ألخبار  3131محادثة جرت معو إلى أن فيم أن الحديث يدور عن شخص متنكر.
جندي إسرائيمي روى لمموقع أن "الفتاة" بدأت تسألو أسئمة شخصية والحقًا عن قاعدتو العسكرية وموقعيا.

ُيذكر أن وحدة السايبر في الجيش اإلسرائيمي كشفت العام الماضي أن الجية التي تقف خمف طمبات الصداقة ىم
عناصر حماس.
اٌثٍد األتٍض :ذزاِة ِرفائً تشأْ عٍٍّح اٌسالَ

أعمن البيت األبيض أن رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب سيوفد مستشاره وصيره جارد كوشنير ،والمبعوث الخاص

لمشرق األوسط جيسون غرينبالت من أجل محادثات السالم مع الفمسطينيين.

ونقمت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول رسمي في البيت األبيض قولو أن "الرئيس ترامب متفائل بشأن عممية
السالم ويؤمن أن األمر سيتحقق فقط في حال عقد محادثات مباشرة بين األطراف"

وأضاف المسؤول األمريكي أن "ترامب طمب من مستشاريو التركيز خالل المحادثات بين إسرائيل والفمسطينيين عمى

محاربة المتطرفين وعمى الوضع في قطاع غزة"

األردْ ٌطٍة ِٓ ذً أتٍة اٌرّهً تعىدج اٌسفريج إىل حني حماسثح حارص األِٓ

كبير في حكومة األردن طمب من "إسرائيل" االنتظار بشأن
نقل موقع روتر نت العبري عن موقع ديمي ستار أن مسؤوالً ًا
عودة السفيرة إلى المممكة.

ال ضمان أن تتخذ االجراءات القضائية ضد حارس األمن اإلسرائيمي الذي أطمق
وحسب المسؤول فإن األردن تريد أو ً

النار وقتل األردنيين.

وخالل مقابمة مع وكالة األنباء  APقال المسؤول األردني أن "سموك نتنياىو" يضر بالعالقات بين البمدين وبإمكانية
قبول "إسرائيل" من قبل دول المنطقة.

4

اٌشاتان :اعرماي  5فٍسطٍٍٕني وأىا يف طزٌمهُ ٌرٕفٍذ عٍٍّح داخً" إسزائًٍ"

أعمن جياز الشاباك اإلسرائيمي عن اعتقالو  2شبان فمسطينيين من الخميل كانوا في طريقيم لتنفيذ عممية داخل

"إسرائيل"

وأضاف بيان الشاباك أن الخمسة غادروا منازليم فجر اليوم تاركين خمفيم رسائل تفيد أن بنيتيم تنفيذ عممية داخل

"إسرائيل"

وكشف الشاباك أنو وبمساعدة األجيزة األمنية األخرى ،وبعد عمميات بحث وتمشيط واسعة النطاق تم اعتقال الخميمة
ُ
حمىّح إسزائٍٍٍح ختفض حىُ اٌفىت املمدسً أمحد ِٕاصزج

خفضت المحكمة العميا الحكم عمى الفتى (أحمد مناصرة) من السجن  14عام إلى  9أعوام ونصف نظ ًار لصغر سنو
ول"التأىيل" الذي يجتازه داخل السجن.

مناصرة الذي استشيد ابن عمو وأصيب ىو اآلخر بجراح ،كانت الشرطة اإلسرائيمية قد اتيمتيم بتنفيذ عممية الطعن في
بسغات زئيف قبل نحو عامين ،والتي أسفرت عن إصابة إسرائيميين بجراح حسب الرواية اإلسرائيمية.
ذزحٍة إسزائًٍٍ تمزار ذسزٌع تٕاء اٌعائك ضد األٔفاق حىي غشج

رحب رئيس بمدية سديروت ورئيس مجمس شاعر ىنيغف بقرار تسريع البناء في الحاجز المضاد لالنفاق حول قطاع
غزة .

وكان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي أيال زمير أعمن في مؤتمر صحفي أن الجيش سيواصل إقامة الجدار

المضاد ألنفاق غزة ،وسيتم تسريع عممية بنائو ،حتى لو أدى ذلك لنشوب حرب مع حماس.

ال "ىذا يشعرنا باألمان بشكل أكبر،
بدوره أعرب "يفعات بن شوشان" من سكان نتيف ىعس ار عن سعادتو بيذا القرار ،قائ ً

لكن ليس ىو الحل لمشكمة قطاع غزة "

مقاالت

لزار ذسزٌع تٕاء اٌعائك ٌضع محاص أِاَ ِعضٍح لاسٍح

بقمم :يوسي ميممان  -معاريف

لواء دولي يبني في األشير األخيرة العائق عمى حدود "اسرائيل" – غزة .مادة كاتمة من أوروبا ،آالت حفر من ألمانيا،
عمال من مولدافيا ،ميندسون ومشغمو عتاد من أسبانيا وايطاليا .ىذه ىي االنطباعات من جولة عمى حدود القطاع

حيث تبني "اسرائيل" عمى طولو حائطا اسمنتيا منيعا.

يدور الحديث عن أحد المشاريع الكبرى والتحديات التكنولوجية "السرائيل" بكمفة ثالث مميار شيكل .مشروع مدني –
عسكري يتضمن عناصر تكنولوجية وىندسية غير مسبوقة حتى عمى مستوى عالمي .ومع استكمالو ،بعد نحو سنة
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ونصف السنة حتى سنتين ،سيحاط قطاع غزة بحائط اسمنتي تحت أرضي وبجدار عموي ،سيجعالن من الصعب عمى

حماس حفر االنفاق إلى داخل "أراضي اسرائيل".

من جولة أجريتيا عمى طول الحدود يتبين أن العائق لن يكون بريا فقط – ففي نية الجيش االسرائيمي وو ازرة الجيش،

المسؤولين عن المشروع ،أن تبني أيضا عائقًا بحريًا .يدور الحديث عن إقامة مصاف عمى حدود القطاع وعميو جدار
بارتفاع ستة أمتار ،تركب عميو مجسات ووسائل استخبارية تجعل من الصعب عمى وحدات الكوماندوز البحرية لحماس

التسمل إلى "اسرائيل" ،مثمما حاولوا عممو في أثناء حرب 4311قبل ثالث سنوات .ويشدد ىنا عمى أنو سواء العائق

البري أم العائق البحري يبنيان في أراضي "اسرائيل" عمى مسافة نحو  433متر عن الحدود ،منعا لممنظمة االسالمية
المسيطرة في القطاع من حق االدعاء بأن "اسرائيل" تخرق سيادة غزة.

العائق ،الذي يبنى بقيادة العميد عيران اوفير ،رئيس مديرية الحدود والتماس في و ازرة الجيش والجيش االسرائيمي ،في
ظل التعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية ،سيتضمن ثالثة عناصر :حائط اسمنتي مسمح من االسمنت والحديد عمى عمق

سحيق يمتد إلى عشرات األمتار في أعماق االرض ،تربط بو مجسات .وستكون غايتيا تشخيص األصوات والتموجات

لحفر األنفاق في باطن األرض .إضافة إلى ذلك سيقام جدار عموي بارتفاع ستة امتار ،عمى طولو تبنى وتنصب
أبراج رقابة ،كاميرات ومواقع قيادة ورقابة ،وكل ىذه تربط بمنشأة تحكم مركزية في قاعدة خمفية في جولس.

كمفة الكيمو متر الواحد من العائق ،بكل عناصره ،ىي نحو  14مميون شيكل .وقد بدأت االشغال قبل بضعة أشير
وىي تنقسم إلى مقاطع .أربع شركات فازت في العطاءات :دانيا سيبوس ،سوليل بونيو ،بولتسكي واألخوان غباي.
بعض من الشركات الفائزة ارتبط بمقاولي بنى تحتية وعتاد ثقيل من خارج البالد ،ضمن آخرين من ايطاليا واسبانيا.

بعد ثالثة أشير ،عندما ستدخل االعمال إلى مرحمة متسارعة ،سيتواجد عمى طول الحدود ،الذي يمتد طولو الى 32
كيمو متر ،نحو ألف عامل .أما الجيش االسرائيمي ،من خالل و ازرة الجيش ،فسيوفر ليم الحراسة.

طريقة تنفيذ العمل ىي الحفر إلى أعماق األرض بآالت حفر وعتاد حفر خاصة .بعد ذلك يتم انزال مبنى حديدي إلى

الحفريات .ومن أجل منع انييار الحفريات في األرض ،التي ىي رممية في معظميا ،يتم ضخ معدن يسمى بيتونايت،

يستورد من أوروبا ،ضمن بالد أ خرى من ىنغاريا ومن بمغاريا ،ويعمل كمادة كاتمة .بعد ذلك يصب في الحفريات

االسمنت المسمح ،الذي سيشكل العائق المادي .والى حائط العائق تدخل مجسات ذكية من انتاج شركة "البيت"،
المخصصة لتشخيص كل ضجيج تحت أرضي يشيد عمى حفر األنفاق من قبل العدو .وبالمناسبة ،فإن كميات التراب

اليائمة التي سيتم إخراجيا من قمب األرض ستستخدم إلقامة كثبان عالية عمى طول حدود القطاع.

كل عناصر العائق التحت أ رضي والعموي اجتازت سمسمة فحوصات متشددة من الجيش االسرائيمي والو ازرة  ،شيدت

عمى أن التكنولوجيات استخدامية وفاعمة .ولكن حتى لو لم تنجح التكنولوجيا في أن تكتشف بمئة في المئة حفر
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األنفاق فإن الحائط االسمنتي سيجعل من الصعب عمى الحافرين التسمل إلى أراضي "اسرائيل" .العاممون من "اسرائيل"
ومن خارج البالد في مشروع الحائط يجتازون فحوصات خمفية أمنية بإشراف جياز األمن العام.

إن تسريع بناء العائق يضع حماس أمام معضمة قاسية .فقيادة المنظمة تفيم بأنو عندما سيبنى العائق من شأن أحد
أدواتيا االستراتيجية اليامة – أي االنفاق ،أن تتعطل .من جية أخرى ،إذا حاولت تشويش أعمال بناء العائق ،فإنيا
ستصطدم برد قاس من "اسرائيل" لدرجة حرب شاممة ،من شأنيا أن تتسبب بانييار حكميا.
املٍه عثد اهلل أعطى أتى ِاسْ ذغذٌح عرب اٌىرٌد

اسرائيل اليوم  -بقمم :رؤوبين باركو

يتساءل كثيرون ما الذي دفع الممك عبد اهلل لزيارة رام اهلل بعد غيابو سنوات طويمة عن الضفة الغربية .ىناك من يقولون

إن السبب ىو اعالن أبو مازن عن وقف التنسيق األمني مع "اسرائيل" ،األمر الذي أدى إلى منع خروجو إلى األردن،
وبالتالي قدوم الممك .وآخرون يقولون إنو عمى الرغم من وقف التنسيق األمني ،فإن "اسرائيل" لم تمنع خروجو .وأن أبو
مازن بقي في رام اهلل بسبب المرض.

يتبين أن أزمة الحرم ودور األردن في حميا ،عمى حساب الفمسطينيين ،إضافة إلى اطالق سراح الحارس في السفارة
بدون محاكمة ،كل ىذه األمور ىي في جوىر الزيارة ،وأن الممك والرئيس يقومان بإرسال رسالة تنسيق مشترك ضد

"اسرائيل" لألمريكيين أيضا ،ألن "اسرائيل" عممت دون أخذىم في الحسبان ،كما يزعمون.

المحمل عدنان أبو عامر قال إن زيارة الممك عبد اهلل ألبو مازن المريض كانت محاولة لدفع مبادرة أردنية كمخرج من

األزمة في الحرم وفي السفارة االسرائيمية في األردن وأيض ا كدعم لمسمطة الفمسطينية .وحسب أقوالو ،الزيارة سعت إلى
تحسين شعبية الممك وتقميص غضب الجميور في األردن بسبب قضية الحارس.

المحمل أكرم عطا اهلل قال إن الزيارة في رام اهلل ىي زيارة احتجاج ،عمى خمفية تحايل وخداع "اسرائيل" الذي أحرج
الممك في األزمتين .المحمل د .إبراىيم أ براش يعتقد أن زيارة الممك نبعت من القمق عمى استمرار السمطة الفمسطينية ،ال
سيما عمى خمفية مرض أبو مازن ،ورغبة األردن في المشاركة باختيار وريثو.

في مقابمة مع شبكة "الميادين" نفى رجل االخوان المسممين ،األردني البدوي ،ليث شبيالت ،أن يكون الممك قد ساىم في

حل أزمة الحرم .وحسب أ قوالو ،الفمسطينيون في القدس ىم الذين أحدثوا االنتصار .وىاجم المحمل الممك بال رحمة،
وىاجم الفساد الشخصي في المممكة التي تنيار ،واتيمو بفقدان السيطرة والمركزية الفاشمة والخضوع وخدمة الواليات

المتحدة و"اسرائيل" ودول الخميج وتطبيق خطة تحويل األردن إلى وطن بديل لمفمسطينيين.
إضافة إلى ذلك صور شبيالت الممك عبد اهلل كمن ضحى بالقضية الفمسطينية والالجئين وترك القدس لمصيرىا .وقال
إن الممك ضعيف وأن وجوده في األردن مؤقت مقارنة مع البدو .وتحدث أيضا عن االىانات التي تعرض ليا الممك
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من نتنياىو ،األمر الذي أضر بشعب األردن .وبمفاىيم إسالمية ،اعتبر شبيالت الممك عبد اهلل ،بشكل غير مباشر،

ممك فاشل يجب استبدالو .ليجة شبيالت الشديدة ،الذي يؤيد المقاومة الفمسطينية وحماس ،تعمل عمى منع تأثير

ال فمسطينيين المتزايد اقتصاديا وسياسيا في االردن ،وتعبر عن قمق البدو الذين يضعفون أماميم أكثر فأكثر.

تشير التقارير الواردة من االردن إلى األسممة التي تمر بيا القبائل البدوية ،التي تفقد مكانتيا كدعامة لمساللة

الياشمية .ومرة أخرى ،مثمما في الربيع العربي ،ساىمت قناة "الجزيرة" في جيود االسالميين من أجل إسقاط الممك عن
طريق المبالغة في اخفاقات المممكة ،حسب قائمة االخطاء التي تحدث عنيا ليث شبيالت.

األردنيون موجودون في الشرك ،وزيارة الممك عبد اهلل إلى رام اهلل كانت مثابة السير عمى حبل دقيق .وألنيم ال يريدون

أن يتحول األردن إلى وطن بديل لمفمسطينيين فيم يقومون بتغذية أبو مازن من خالل الوريد .وألن مصمحة الفمسطينيين
في األردن ىي الحفاظ عمى وضع المممكة الحالي ،فمن المحتمل أن جيود األردن لالعتماد عمى الركيزة الفمسطينية

ستزداد .الممك عبد اهلل ،مثل أبو مازن ،يالحظ أن ىناك توجو في بعض الدول العربية من أجل تطبيع العالقات مع

"اسرائيل" عمى حساب القضية الفمسطينية .وعمى خمفية الواقع المشتعل فإن المقاء بين الزعيمين سعى إلى تخفيف

الزعزعة وخمق مرساة مؤقتة تناسبيما.

وكل ما بقي اآلن ىو كبح الثورة اإلسالمية التي قد تتسبب بضياع المممكة األردنية .يمكن أن مسار الشراكة األردني –
الفمسطيني ىذا سيتبنى نموذج المممكة المتحدة البريطانية ،أي تاج أردني وحكم فمسطيني ،في الطريق إلى الحل

السياسي المأمول.

رغُ أحداز األلصى ِؤخزا ،ذدرٌثاخ إسزائٍٍٍح أردٍٔح فٍسطٍٍٕح غري ِسثىلح
أزمة المسجد األقصى التي بدأت في أعقاب العممية القاسية ،أدت إلى توتر بين "إسرائيل" ،األردن والسمطة الفمسطينية

إلى مستوى قياسي .ولكن بالذات اآلن وفي ظل ذلك التوتر ،ستجري األطراف الثالثة ألول مرة تدريباً مشتركاً ىو األول
من نوعو وواسع النطاق من حيث الحجم.

التدريب الخاص الذي حصل عمى اسم ) MEFF (Middle East Forest Fireسيجرى ما بين  44و 43أكتوبر
المقبل برعاية االتحاد األوروبي بيدف تحسين التعاون والمساعدة الدولية بين "إسرائيل" ،األردن والسمطة الفمسطينية.

وستنضم إلى التدريب ثالث دول من االتحاد األوروبي ىي (فرنسا ،إيطاليا واسبانيا) وقوات من دول أخرى .وسيفحص

التدريب التعامل المشترك ومواجية أوضاع الطوارئ واالنقاذ والنجدة ،بما فييا مواجية الحرائق الضخمة واالنقاذ من

تحت األنقاض.
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من التفاصيل التي وصمت صحيفة "إسرائيل اليوم" يتبين أنو سيتم التدرب عمى سيناريوىات حرائق غابات في الكرمل،
بمنطقة يتير (جنوب منطقة الخميل) وأماتسيا (منطقة لخيش ،الممتدة ما بين جنوب الضفة والبحر المتوسط).

منطقة حريق أخرى في التدريب ستكون في كيبوتس لياف في النقب حيث ستختبر خاللو التيديدات التي تتعرض ليا

المباني في الكيبوتس وكذلك مركز "جو ألون" الثقافي حيث سيحاكي وجود أناس عالقين تحت األنقاض .وسيفحص

أيضا خالل التدريب سيناريو اشتعال غاز خالل إطفاء حريق في مصنع بزيكيم (المحاذية شمال قطاع غزة) والتي

خاللو سينيار المبنى .وكذلك حدوث انفجار صيريج غاز داخل مبنى سكني في المد وىو أيضا ينيار وسيكون أسفمو
عالقين ،ويجب أال ننسى أن كل ما سبق تدريب.في ىذا التدريب المشترك ستشارك أيضاً مروحيتين أردنيتين من نوع

"سوبر بوما"  33 ،منقذ 13 ،سيارة إطفاء و 12طاقم طبي.

بينما ستخصص لمسمطة الفمسطينية طائرتي إطفاء ،طائرة تحكم وسيطرة ،وطائرة لنقل القوات إضافة إلى مشاركة 12
منقذ فمسطيني و 13سيارة إطفاء.

وطائرات إطفاء إضافية ستصل كما ذكرنا من فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا ومن كرواتيا حيث سترسل تمك الدول أيضا طواقم

طبية وانقاذ .وسيشارك في التدريب أيضًا عشرات طواقم االنقاذ من الجبية الداخمية اإلسرائيمية وعشرات فرق االطفاء .

عمى مدار األسبوع الذي سيجرى خاللو التدريب ستصل قوات إسرائيمية وأوروبية إلى األردن لسمسمة تدريبات عمى

الطاولة  ،وتدريبات مماثمة ستجرى أيضا في "إسرائيل" وفي اليومين األخيرين ستجرى تدريبات ميدانية.
كما ذك رنا ،إنو التدريب األول من نوعو في "إسرائيل" والذي ستقوده و ازرة األمن الداخمي بالتعاون والتنسيق مع جميع

األجيزة العاممة في مجال الطوارئ في البالد .وفي ضوء تعقيد وحجم التدريب فقد تم تشكيل إدارة قومية كبيرة تقع
بمدينة "ييود" وسط البالد وستدار ىذه اإلدارة من قبل العميد متقاعد مئير بن يشاي وستضم ممثمين عن جميع الجيات

ذات الصمة :الشرطة ،اإلطفائية ،نجم داود الحمراء وسالح الجو.

التدريب سيدمج أيضا دروس التدريبات السابقة لممساعدة الجوية الدولية ل"إسرائيل" ،وكذلك دروس من أحداث سابقة.

واألمل منعقد أنو بفضل ىذا التدريب تكون الجيوزية أفضل والتعاون الدولي أقوى وأكثر نجاحًا وقت الحدث الحقيقي

موقع عكا لمشؤون اإلسرائيمية
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