اخبار
 21نظامی ترکیه در عملیات «شاخه
زیتون» کشته و زخمی شدند

ســتاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعالم
کرد که روز پنجشنبه گذشته در جریان
عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه،
 21نظامی این کشــور کشته و زخمی
شدند.به گزارش فارس ،در بیانیه ارتش
ترکیه آمده اســت که در ادامه پیشروی
نیروهای شاخه زیتون به سمت عفرین،
 8نظامی ترکیه کشــته و  13نفر دیگر
زخمی شدند.به نوشته روزنامه «حر ّیت»
با احتساب این آمار ،تعداد تلفات نظامیان
ترکیه از ابتدای عملیات شاخه زیتون تا
پایان روز چهل و یکــم به حداقل 41
کشته و حدود  200زخمی رسید.
سفیر آمریکا در مکزیک استعفا
میکند

وبرتا یاکوبسن سفیر آمریکا در مکزیک
روز پنجشنبه گذشته در سخنانی تاکید
کرد که در ماه می از این شــغل استعفا
خواهد کرد.به گزارش تسنیم ،یاکوبسن
یکی دیگر از فهرســت بلندباالی مقام
های ارشــد وزارت خارجه آمریکا است
که در دوره ریاســت جمهوری ترامپ
اســتعفا می کند .تصمیم یاکوبسن در
شرایطی است که روابط بین مکزیک و
آمریکا در پایین ترین سطح ممکن قرار
گرفته است .تهدیدات ترامپ برای لغو
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
موسوم به نفتا و مجبور کردن مکزیک
برای پرداخت هزینه دیوار مرزی عامل
اصلی این تصمیم بوده است.
کشته شدن  ۸۳نفر در شرق صنعاء

نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل طی پنج
روز گذشــته با عناصر وابسته به دولت
مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور
هادی در منطقه «نهم» در شرق صنعاء
به شدت درگیر شدند.به گزارش فارس،
رسانههای وابســته به ائتالف سعودی
اذعان کردند کــه در طی این پنج روز
بیش از  83نفر از عناصر مسلح طرفدار
منصور هادی از پای درآمدند و تنها در
روز پنجشنبه گذشته بیش از  45نفر از
عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن در
نهم کشته شدند.منابع قبیلهای یمن می
گویند که عناصر وابسته به ائتالف شد
یمنی ،جسد سرهنگ عبدالقادر مریط از
فرماندهان منطقه هفتم نظامی را  2روز
پس از کشته شــدنش پیدا کردند.منابع
نظامی یمن اســامی  24نفر از عناصر
وابسته به دولت مســتعفی یمن را که
در درگیریهای نهم کشته و یا زخمی
شدند.
پارلمان ارمنستان رئیس جمهوری
جدید را برگزید

«آرمن سرکیســیان» به عنوان رئیس
جمهور جدید ارمنستان انتخاب شد .به
گزارش ایســنا از وســتی ،وی که تنها
نامزد معرفی شــده برای احراز پســت
ریاســت جمهوری ارمنستان بود موفق
شــد از مجموع  ۱۰۵رای با کسب ۹۰
رای موافــق در پارلمان به این ســمت
برســد و از  ۹آوریل به مدت هفت سال
عهــده دار باالترین مقام سیاســی این
کشور باشد.
نقش وابستگان «مسعود بارزانی»
در ناامنیهای کرکوک

«جاسم محمد جعفر» نماینده پارلمانی
از فراکســیون همپیمانــی ملی عراق،
اعالم کرد که شــماری از وابســتگان
«مسعود بارزانی» رئیس حزب دمکرات
کردســتان (پارتی) به دنبال برهم زدن
امنیت استان کرکوک هستند .به گزارش
فارس ،وی در گفتوگو با «الغدپرس»
اظهار داشت :طرفهای ُکردی وابسته
بــه بارزانی ،با تمام توان به دنبال ایجاد
اختالل در امنیت استان کرکوک و سایر
مناطق که پیشمرگه از آنها عقبنشینی
کردهاند ،هســتند .به همیــن دلیل نیز
برخــی طرفهای ُکرد بــا بمبگذاری
و قطــع کابلهــای مخابراتی وبرقی و
ســرقت آنها ،نیروهای امنیتی حاضر در
این مناطق را هدف قرار میدهند.
پیشروی مهم ارتش سوریه
در غرب «دوما»

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت حاضر
در محور غربی شهر «دوما» که بزرگترین
شهر غوطه شرقی دمشق به شمار میرود،
پیشرویهای مهمی داشــتند.به گزارش
فارس ،نیروهای مقاومت در مزرعه های
این منطقه که از «حرستا» تا دوما امتداد
دارد و در شــرق بزرگراه بین المللی واقع
شده ،پیشروی کردند .یک منبع میدانی به
وبگاه خبری «مراسلون» اعالم کرد که
ارتش سوریه توانسته است کنترل مناطق
گسترده ای از این مزارع را در عمق 700
متر و عرض هــزار و  500متر در طول
بزرگراه بین المللی به دست گیرد .طی دو
روز گذشته نیز نیروهای مقاومت توانسته
اند بر بزرگترین کانال متعلق به تروریستها
در حرستا مسلط شوند .عمق و عرض این
کانال  5متر است و تروریستها از آن برای
انتقال جنگ افزارها و تجهیزات نظامی
استفاده میکردند.

پشتپرده سفر دوباره حریری به ریاض چیست؟

دالرهای سعودیصهیونیستی علیه حزباهلل

گروه جهان :نخستوزیر لبنان روز شنبه
 13آبان امسال در اقدامی غافلگیرکننده
از ریاض پایتخت عربســتان ســعودی
کنارهگیــری خود را اعــام و اظهاراتی
علیه جمهوری اسالمی ایران و حزب اهلل
مطرح کرد .حریــری دو هفته در ریاض
به ســر برد که بســیاری این موضوع را
بازداشت قلمداد کردند و سپس به پاریس
و از آنجا با میانجیگری فرانسه وارد بیروت
شد و سپس استعفای خود را پس گرفت.
با این وجود و پس از گذشــت سه ماه،
الحریری روز چهارشنبه گذشته مجددا و
در سفری سه روزه برای دیدار با مقامات
سعودی وارد عربستان شد.
روابط مثبت رئیس جمهور لبنان با حزب
اهلل «امین حطیط» کارشــناس مسائل
راهبردی لبنان در خصوص علت ســفر
«سعد الحریری» به عربستان برای دیدار با
مقامات سعودی و احتمال تالش سعودی
ها برای نزدیکی به «میشل عون» رئیس
جمهور لبنان از طریق الحریری تصریح
کرد :معتقــدم که این ســخن دقیق و
صحیح نیست .زیرا سعودی ها به دنبال
تقابل میشل عون با مقاومت و اقدامات
حزب اهلل هستند ولی میشل عون فردی
محکم اســت و سعودی ها نیز روی این
موضوع حســاب نمی کنند .بنابراین تا
زمانی که رئیس جمهور لبنان روابط مثبت
را با حزب اهلل ادامه می دهد ،سعودی ها
نباید انتظار رابطه با وی را داشته باشند .به
همین دلیل نیز سعد الحریری نمی تواند
نقش واســطه را در روابط سعودی ها و
میشل عون ایفا کند و این روابط را باب

میشل عون به سمت الحریری و جریان
المســتقبل در آینده سیاســی لبنان نیز
تاکید کرد :معتقدم که رابطه میان جریان
المستقبل و جریان میشل عون استراتژیک
و راهبردی نیســت بلکه رابطه ای از سر
مصلحت است .این روابط بر اساس منافع
فوری طرفین می باشــد و امکان توافق
دائمی این دو جریان وجود ندارد .بنابراین
این روابط بر حسب مصلحت است.

دور جدیــد حمله تبلیغاتــی علیه
حزباهلل با پولهای سعودی

میل آل سعود تنظیم نماید.

پیروزی در انتخابــات پارلمانی راه
مقابله المستقبل با حزب اهلل

به گزارش تســنیم ،وی افزود :در رابطه
با میزان تاثیرگذاری عربســتان سعودی
بــر الحریــری و جریان المســتقبل در
انتخابات پارلمانــی آینده لبنان نیز بیان
داشــت :ما معتقدیم که جوهره و علت
اصلی سفر ســه روزه سعد الحریری به
عربستان ســعودی ،انتخابات پارلمانی
اســت و پرونده اصلی دیگــری وجود
ندارد .بنابرایــن علیرغم حوادث چند ماه
قبل میان طرفین ،ســعودی ها به دلیل
انتخابات پارلمانی آینده لبنان مجددا برای
برقراری روابط فی مابین اقدام کردند تا

المســتقبل از طریق ائتالف با چند گروه
سیاسی دیگر در انتخابات حضور پررنگ
تری داشته باشد و کرسی های بیشتری
در پارلمان کســب کند .زیرا این بهترین
حالت برای المســتقبل است تا در برابر
حزب اهلل بایستند.

تهدیدات اسرائیل علیه لبنان موجب
اتحاد «میشل عون» و «نبیه بری» شد

کارشــناس استراتژیک مســائل لبنان
درباره علــت اختالفات پیش آمده میان
میشــل عون و نبیه بری رئیس پارلمان
لبنان نیز اظهار داشــت :علت اصلی این
اختالفات نحوه مدیریت برخی از پرونده
های داخلی لبنان است و علت راهبردی
بزرگی ندارد .نبیه بری معتقد اســت که

میشل عون وی را از تصمیم گیری های
اصلی در کشــور دور می کند اما میشل
عون نیــز می گوید که به دنبال افزایش
صالحیت خود است .هر یک از طرفین
توجیهاتی برای موضع خودشان دارد .در
این میان موضع «جبران باســیل» وزیر
خارجه لبنان و داماد میشل عون علیه نبیه
بری ،آتش اختالفات میان میشل عون
و نبیه بری را شــعله ور و این اختالف را
علنی کرد اما تهدیدات اسرائیل علیه لبنان
مجددا هر دو رئیس را متحد کرد و اکنون
در حالت آتش بس قرار دارند.

روابط جریان المســتقبل و جریان
میشل عون «راهبردی» نیست

وی در پایان در خصوص احتمال گرایش

همچنین روزنامــه الدیار لبنان به نقل از
محافل دیپلماتیک نوشت :کسانی که فکر
می کنند که بازگشت عربستان به عرصه
لبنان با انتخابات پارلمانی و نتایج آن در
ارتباط اســت ،اشتباه می کنند و ماهیت
مرحله آینده منطقه را  -در ســایه شکل
گیری طرح موســوم به «معامله قرن»
و آغاز آخرین تغییرات و دســتکاری آن
از ســوی دیپلماتهای آمریکایی  -نمی
داننــد .این روزنامه به نفوذ و تاثیرگذاری
سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل
لبنان در سطح منطقه و بویژه درخصوص
مسئله فلســطین و شکست سعودیها در
دور قبلی حمله تبلیغاتی خود علیه حزب
اهلل لبنان اشــار کرد و براساس اطالعات
خود افزود :عربستان آماده هزینه کردن
پول برای تبلیغات علیه حزب اهلل اســت
و هــدف اصلی و اول و آخر از این حمله
تبلیغاتی (تالش سعودیها برای) تضعیف
چهره سید حســن نصراهلل و خدشه وارد
کردن به اعتبار وی در سطح داخلی و در
جهان عرب است.

والدیمیرپوتین:

برایدفاعازخودیامتحدانمانازسالحهستهایاستفادهمیکنیم

گروه جهان :والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
طی ســخنانی در مجلس فدرال روســیه (دوما
و شــورای فدراســیون) به معرفی دستاوردهای
نظامی روســیه و نیز وضعیت سیاسی و اقتصادی
این کشور اشــاره کرد .به گزارش تسنیم ،وی در
بخشی از سخنان خود با اشاره به تهدیدات موشکی
آمریکا گفت :بارها به آمریکا اعالم کردیم که که
سامانههای پدافند موشکی این کشور امنیت روسیه
را تهدید میکند ،اما واشنگتن به اقدامات یکجانبه
روی آورد .بــه ما گوش نکردید ،حاال خوب گوش
کنید! روسیه تسلیحات راهبردی بی نظیری دارد
و موشکهای قاره پیمایش از سد هرگونه سامانه

گروه جهان :سفارت فرانسه و یک موسسه
فرانسوی در واگادوگو دیروز(جمعه) هدف
حمله قرار گرفتند .طبــق این گزارش،
صبح دیروز جمعه صدای تیراندازی زیاد
در نزدیکی سفارت فرانسه در بورکینافاسو
شنیده شــد .شــاهدان عینی گفتند که

دفاعی عبور میکنند .به این ترتیب ســامانههای
آمریکایی توان مقابله در برابر این تسلیحات روسی
را ندارند .رئیس جمهور روسیه در ادامه با بیان اینکه
دکترین نظامی روسیه اجازه میدهد که در دفاع از
خود یا «متحدانش» در برابر حمالت اتمی یا غیر
اتمی ،سالح هستهای به کار بگیریم ،خاطرنشان
کرد :با وجود قرارداد اســتارت  3با آمریکا در سال
 ،2010کاخ ســفید به توسعه تسلیحات راهبردی
در ســطح جهانی همچون رومانی ،لهستان ،کره
جنوبی و ژاپــن ادامه میدهد .پوتیــن ادامه داد:
موشک قاره پیما و جدید سرمت  11هزار کیلومتر
برد دارد و میتواند با عبور از قطب شمال و جنوب،

حمله به سفارت فرانسه در پایتخت بورکینافاسو

پنج فرد مســلح از خودرو پیاده شده و به
سمت شــهروندان تیراندازی و سپس به
طرف سفارت حرکت کردند .خبرگزاری
فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی
از وقوع انفجاری در نزدیکی ســاختمان
ســتاد مشــترک نیروهای مسلح و یک

موسسه فرانسوی در مرکز واگادوگو خبر
داد .به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری
رویترز ،پــس از وقوع انفجار در نزدیکی
مقر ارتش ،افراد مســلح در حالیکه کوله
پشتی با خود داشتند به سمت نگهبانان
مستقر در ورودی مقر ارتش حمله بردند.

روزنامه لبنانی گزارش کرد

کودتای خاموش «البشیر» در سودان ادامه دارد

گروه جهان :عمر البشیر ،رئیس جمهور سودان
سهشــنبه هفته گذشــته ،تغییرهای بیشتری
در نهادهای نظامی و امنیتی کشــورش ایجاد
کــرد که از جملــه آن انتصــاب رئیس جدید
ستاد مشترک ارتش ســودان است .به گزارش
فارس ،یک ســخنگوی ارتش سودان گفت که
«کمال عبدالمعروف» ،رئیس ســتاد مشترک
ارتش سودان و جایگزین «عماد الدین مصطفی
عدوی» شد .البشیر در اوایل ماه جاری (فوریه)
مدیر کل ســرویس امنیــت و اطالعات ملی
سودان را برکنار کرد و مدیر سابق این سرویس،
«صالح عبداهلل محمد صالح» (معروف به صالح
قوش) را به منصب خود بازگرداند .روزنامه لبنانی
«االخبار» با ذکر مقدمه باال آورده است :تغییرها
در رأس هرم نهاد نظامی سودان همانگونه که
قبال هم گفته شد «کودتای خاموش» توصیف
میشــود که توســط البشیر انجام شــده و در
چارچوب تالش برای تســکین خشم مردمی
ناشــی از بحران اقتصادی و آماده شدن برای
نامزدی دور جدید ریاســت جمهوری در سال
 2020از یک سو و انطباق ساختار قدرت سودان
با شــرایط منطقهای پیرامون آن از سوی دیگر
است .این حرف و حدیثها در روزهای اخیر در
میان ناظران صحنه ســودان جریان داشت که
عماد الدین عدوی برای پست وزیر دفاع مطرح
خواهد شــد و از عرصه سیاســت کنار گذاشته
نمیشــود .آنان معتقدند که تغییرها در سودان
در ســطح نهادهای نظامــی و امنیتی متوقف
نخواهد شــد و به زودی سطوح دیگری را هم
در بر میگیرد؛ از جمله دســتگاه اجرایی ،دولت
و فرمانداران سودانی ،بخصوص که نزدیکان به
دولت خارطوم از ادامه این تغییرها سخن گفتند
و هدف آن تعامل با شــرایط کنونی و حمایت
از اوضاع داخلی ســودان است که دچار وخامت
اقتصادی اســت و همچنین به منظور مقابله با
فشارهای بین المللی است .نزدیکان به قدرت
در سودان ضمن دفاع از تغییرهای صورت گرفته
آن را «معمــول و عادی» ،توصیف میکنند اما
کسانی هم هستند که تأکید میکنند عمر البشیر
و تیم وی قصد دارند نمایشی سیاسی برپا کنند
که با تمایل او برای تمدید ریاســت جمهوری
خود مغایرتی ندارد .عمر حسن احمد البشیر (زاده
 ۱ژانویه  )۱۹۴۴رئیس جمهور کنونی ســودان

هر نقطهای روی زمین را هدف قرار دهد.همچنین
موشک بالدار آوانگارد بردی نامحدود دارد و تحویل
ارتش شده است .وی خاطرنشان کرد :تسلیحات
جدید ارتش روســیه نسبت به ســابق  3.7برابر
افزایش یافته و  80موشــک قــاره پیما به ارتش
تحویل داده شده است .همه اطمینان داشته باشند
که این تسلیحات به خوبی عمل میکنند و تردیدی
در آن نیست .رئیس جمهور روسیه اظهار داشت:
فناوریهــای دیگر ارتشهای جهان روســیه را
نگران نمیکند ،زیرا آنها هیچگاه افسری همچون
رومان فیلیپوف (خلبانی که در مبارزه با تروریستها
در ســوریه خود را منفجر کرد) نخواهند داشــت.

و رئیس حزب کنگره ســودان است ،او در سال
 ۱۹۸۹در زمانی که سرهنگ ارتش سودان بود با
حمایت «جبهه قومی اسالمی» به رهبری دکتر
«حسن الترابی» کودتایی نظامی تدارک دید و
نخست وزیر منتخب وقت« ،صادق المهدی»
را ســرنگون کرد و به قدرت رسید .الترابی این
اندیشمند فقید سودان بعدها به دنبال اختالفی
که با رئیس جمهور کشــورش پیدا کرده بود،
گفت که البشــیر را صرفا به دلیل اینکه درجه
عالی نظامی داشته برای انجام کودتا به خدمت
گرفت و او تنها مهرهای نمایشی بوده است.
فرضه آمادگی البشیر برای تصاحب مجدد
قدرت

چیزی که فرضیه آمادگی البشیر برای نامزد مجدد
در انتخابات ریاست جمهوری سودان را تقویت
میکند این است که نیروهای مسلح سودان اعم
از نهادهای نظامی و امنیتی آن یکی از مهمترین
فاکتورهای معادالت قدرت در سودان محسوب
میشود .در راستای تغییرهای جدید پیش بینی
شده در سودان منابعی در این کشور خبر دادند که
احتماال «بکری حسن صالح» ،معاون عمر البشیر
و نخست وزیر سودان که آماده بود جای البشیر
بنشیند ،بزودی از منصب خود برکنار میشود .از
اواخر سال گذشته تنش در روابط عمر البشیر و
نخســت وزیر وی که «مرد خاموش و مبهم»
خوانده میشود پدیدار گشت بخصوص هنگامی
که رئیس جمهور سودان از حمایت احتمالی خود
از «محمد طاهر ایال» ،فرماندار استان الجزیره در
صورت تصمیم وی بــرای نامزدی در انتخابات
ریاست جمهوری سال  2020خبر داد .پس از آن
شدت اختالفات بین عمر البشیر و نخست وزیر
وی آشکار شد بخصوص هنگامی که البشیر از
عملکرد دولت در سایه بحران اقتصادی سودان
انتقاد است .تغییرهای جاری پس از آن اتفاق افتاد
که حزب کنگره ملی حاکم بر ســودان در برهه
اخیر شــاهد اختالف داخلی بر سر نامزدی عمر
البشــیر در دور جدید ریاس جمهوری است .از
جمله کسانی که تمایلی به نامزدی البشیر ندارند،
نافع علی نافع ،از رهبران برجسته حزب کنگره
ملی است .در مدت اخیر منابع سودانی از تالش
نافع برای تحریک جنبش اسالمی علیه البشیر
خبر دادند و گفتند نافع از این جنبش خواسته در
داخل حزب حاکم ادغام شود.

پوتین با بیان اینکه پیشــرفت روسیه با تحریمها
متوقف نشده است ،افزود :آماده گفتوگوی سازنده
و همکاری برابر با همه کشــورها از جمله آمریکا
هستیم .وی خاطرنشان کرد :روسیه در سالهای
اخیر به تحوالت و پیشرفتهایی دست یافته که
کشورهای دیگر ممکن بود برای دستیابی به آن به
یکصد سال زمان نیاز داشته باشند .رئیس جمهور
روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
وضعیت اقتصادی این کشور اظهار داشت :سطح
تورم اکنون  2درصد بوده که پایینترین میزان در
سالهای اخیر است پس میتوان نرخ بهرههای وام
بانکی را برای مردم کاهش داد.

سفارت فرانسه نیز در صفحه فیسبوک
خود با هشــدار به فرانســویهای مقیم
بورکینافاسو نوشت که «حمله به سفارت
و موسسه فرانســه ادامه دارد؛ در محل
اقامــت خود بمانید ».برخی منابع خبری
نیز از تداوم حمله تروریســتی به سفارت

فرانســه در واگادوگو خبر دادند و افزودند
که پلیس از شــهروندان خواسته است تا
از نزدیک شدن به مقر فرماندهی ارتش
دوری کنند .رسانههای خبری همچنین
از اعزام نیروهای ارتش فرانســه به مقر
سفارت در واگادوگو خبر میدهند.
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اخبار
در آستانه سفر بنسلمان ،فرودگاه
قاهره وارد وضعیت فوقالعاده شد

در آســتانه سفر محمد بن سلمان ولیعهد
ســعودی به مصر که قرار است یکشنبه
هفته آینده انجام شود ،در فرودگاه قاهره
وضعیت فوق العاده اعالم شد .به گزارش
تسنیم به نقل از العربیالجدید ،این در حالی
است که زمان این سفر آن هم در نزدیکی
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر
سوال برانگیز است .روز گذشته مسئوالن
فرودگاه قاهره در چارچوب مقدمات استقبال
از بن سلمان در فرودگاه حالت فوق العاده
و آماده باش کامل اعالم کردند .این اولین
ســفر بن سلمان به خارج از کشور پس از
ولیعهدی است و قرار است در جریان آن
با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر
مالقات کــرده و از آنجا عازم انگلیس و
سپس آمریکا شود .اکنون نیروهای امنیتی
در طول راههای منتهی به فرودگاه قاهره
مستقر شده اند و دو فرستاده سعودی پیش
از سفر بن سلمان راهی قاهره شدند تا با
هماهنگی سفارت عربستان در قاهره و نیز
هماهنگی مستقیم با سرویس اطالعات
مصر و نیروهای امنیت ملی این کشــور
مقدمات این ســفر را فراهم کنند ،به این
معنی که این دو مجموعه وسایلی شامل
 20خودروی ویژه و وسایل شخصی ولیعهد
در سفر خارجی را به همراه آورده اند.
نتانیاهو و همسرش بازهم توسط
پلیس بازجویی شدند

«بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر رژیم
صهیونیســتی و همسرش ســارا دیروز
(جمعه) برای هشــتمین بــار در جریان
تحقیقات پلیــس مــورد بازجویی قرار
گرفتنــد .به گزارش فــارس ،پلیس این
رژیم با حضور در مقر نخســت وزیری،
از بنیامین و سارا درباره اتهامات پرداخت
رشوه به ملک بزرگترین شرکت رسانهای
اســرائیل در جریان پرونده موســوم به
«پرونده  »4000بازجویی کرد .به نوشته
روزنامــه «هاآرتص» این دو رســما به
عنــوان دو «مظنون جنایــی بالقوه» در
پرونده پرداخت رشوه به «شائول الوویچ»
رئیس شرکت رســانهای «ب ِ ِزک» برای
پوشــش مطلوب از آنها ،مورد بازجویی
قرار گرفتند .این افراد متهم هستند که به
الوویچ و شرکت بزک پیشنهاد دادهاند که
در ازای اعطای برخی امتیازات از سوی
نهادهای نظارتی اسرائیل ،رسانه متعلق
به این شرکت اخبار مثبتی درباره نتانیاهو
و همسرش منتشر کند.

