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«الكني�ست» �شظايا ( ...تتمة �ص)1

س��ي��ت�� ّم ام��ت��ص��اص ردود ال��ف��ع��ل ،م��ن ال��ط��رف��ي��ن ك��م��ا ترى
م��ص��ادر مطلعة ،تشبّه م��ا ج��رى ب��ال��ذي ج��رى ي��وم سقوط
الطائرة التركية ،قبل ثالثة أع���وام ،لكن الرسالة تكون قد
وصلت ،مثلما كان يمكن أن يحدث لو م ّرت الطائرة واكتفت
سورية باالحتجاج ،كان سيت ّم امتصاص ردود الفعل ،لكن
الرسالة تكون قد وصلت ،ليكون األه�� ّم هو رسالة من هي
التي تصل ،رسالة دمشق باعتبار سيادتها خطا ً أحمر ،أم
رسالة واشنطن باعتبار األجواء السورية مباحة لها.
ف��ي ل��ب��ن��ان ،التشريع النيابي م��ن جهة وال��ت��م��دي��د للقادة
العسكريين واألمنيين م��ن جهة مقابلة ،يشكالن العنوان
المشترك للوقت المؤكد للفراغ الرئاسي المقيم ،ويشكل
العماد ميشال ع��ون وال��رئ��ي��س ف���ؤاد السنيورة ع��ن��وان ك ّل
من الملفين ،ففي ضفة يسعى الرئيس ف��ؤاد السنيورة إلى
تعطيل التشريع بربطه بحصوله على شهادة براءة ذمة عن
تجاوزاته المالية ،فيتمسك بحق الفيتو على التشريع وتسقط
سلسلة الرتب والرواتب ومعهما الموازنة كضحايا ،بينما في
ضفة مقابلة يخوض العماد ع��ون حربا ً ضروسا ً معاكسة
على مشاريع التمديد للقادة العسكريين واألمنيين ،الذين قد
ال يحتاج بعضهم إلى قرار من مجلس الوزراء ،لكن المناصب
المهمة تحتاج هذا القرار وسيكون الفيتو العوني بانتظارها،
كي ال يسقط الجيش ضحية التسييس وفقا ً لخطاب العماد
ع���ون ال���ذي ي���رى ال��ت��م��دي��د ل��ق��ائ��د ال��ج��ي��ش ،إع�لان��ا ً لتسييس
المؤسسة العسكرية ،وربط القيادة بالطموح الرئاسي ،الذي
يشكل السبب الوحيد للتمديد وفقا ً للمطالعة التي أدلى بها
عون أمام النائب وليد جنبالط ،في محاولة منه لشرح موقفه
والتحذير من استسهال تمرير التمديد ،الذي تنتظره مواجهة
ال يخفي ع��ون اس��ت��ع��داده لخوضها حتى النهاية ،غير آبه
بالتلويح بخطر الفراغ الذي يشهره دعاة التمديد في وجهه.

فقد بدأ أمس العقد العادي للمجلس النيابي الذي يستم ّر بحسب
الدستور ،من أول ثالثاء يلي الخامس عشر من آذار وينتهي في آخر
أيار ،لكن باكورته كانت تطيير جلسة اللجان المشتركة التي كانت
مق ّررة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان،
لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب ،وذلك النعدام النصاب
بحسب ما أعلن كنعان.

تنظير وصوال ً إلى براءة الذمة

ولم يتع ّد النقاش قبل إعالن رفع الجلسة من دون تحديد موعد
جديد لها« ،التنظير» في موضوع السلسلة ،في ظ ّل إع�لان تيار
المستقبل رب��ط إق��راره��ا بموازنة ع��ام  2015أوال ً انطالقا ً من أنّ
المخصصة للسلسلة ض ّمنت في الموازنة المذكورة ،فضالً
الواردات
ّ
عن تلميح رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ،إلى ربطه
مجدّدا ً بين إقرار السلسلة وبراءة الذمة لمبلغ الـ 11مليار دوالر الذي
أنفق في عهد حكومتيه السابقتين من دون إجراء قطع حساب له،
على ما علمت «البناء» من مصادر االجتماع الذي عقد في منزله أخيرا ً
وض ّم وزير التربية الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل.
وكان سبق جلسة اللجان لقاء بين كنعان ووزير الدفاع سمير مقبل
جرى خالله بحث في سالسل العسكريين التي أنجزت وت ّم االتفاق
على عقد اجتماع آخر مطلع األسبوع المقبل ،كما عقد لقاء آخر لكنعان
مع أعضاء من هيئة التنسيق النقابية ض ّم نعمة محفوض ومحمود
حيدر .في حين التقى عدد من أعضاء هيئة التنسيق النقابية برئاسة
رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر في أحد المطاعم المجاورة
للمجلس ،وزير التربية بحضور النائب علي بزي.
وبعد اللغط الذي أحدثه توزع أعضاء هيئة التنسيق بين بوصعب
وكنعان ،أكد األول أنه «ال يوجد خالف بينه وبين كنعان في مسألة
سلسلة الرتب والرواتب.
وأوضح في حديث تلفزيوني« ،إننا نتقاسم األدوار إلعطاء ك ّل ذي
حق حقه».

«المستقبل» يواصل

هجومه عشية الحوار
على خط آخر ،وعلى إيقاع االنتقادات المتبادلة بين حزب الله
وتيار المستقبل ،تعقد اليوم الجلسة الثامنة من الحوار بين الطرفين
في عين التينة بحضور الوزير علي حسن خليل الذي يقدم مداخلة
في بداية االجتماع لترطيب األجواء .وعشية الجلسة واصلت كتلة
المستقبل بعد اجتماعها ال��دوري برئاسة السنيورة حملتها على
الحزب متهمة قياداته بتعطيل محاوالت انتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلنت «أنها تؤيد كامل مضمون وثيقة لقاء  14آذار وتعتبرها وثيقة
وطنية إضافية».
لكن الكتلة أكدت أنه «إيمانا ً منها بأهمية المشاركة في عملية
الحوار لبحث مسألتين محدّدتين وهما :التفاهم على مبدأ الرئيس
التوافقي إلنهاء حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ،والعمل من
أجل خفض مستويات التوتر والتشنج في البالد ،فإنها تؤكد استمرار
الحوار نهجا ً وأسلوبا ً لمعالجة هاتين القضيتين».

�سيتع ّلم الأميركيون ( ...تتمة �ص)1
عون يرفض التمديد لقادة األجهزة

ووسط هذه األج��واء ،زار رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته
في كليمنصو ،وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.
وعُ لم أنّ العماد عون أبلغ إلى جنبالط رفضه المطلق التمديد
لقادة األجهزة األمنية ،وذلك بالتزامن مع إعالن نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل أنه سيمدّد للضباط الذين هم على
وشك التقاعد ،ضمن صالحياته ،مشيرا ً إلى «أنّ قرار التمديد لمدير
المخابرات إدمون فاضل الذي تنتهي واليته يوم الجمعة المقبل في
 20الجاري ،ال يحتاج إلى قرار من مجلس وزراء».

الراعي :أحاول جاهدا ً
احتضان «الرباعي»

وعلى صعيد االستحقاق الرئاسي لم تبرز أي معطيات تشير
إلى حلحلة قريبة لهذه المسألة ،في حين رأى البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي «أنّ التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية
من أيّ من األطراف السياسية يحتاج إلى مبادرات» ،مشيرا ً إلى «أنّ
بكركي ستقرع األجراس عند انتخاب رئيس جديد».
ولفت ال��راع��ي إل��ى «أنّ عالقة بكركي جيدة م��ع ك � ّل األط��راف
السياسية على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم ،وبكركي كانت
وستبقى على مسافة واحدة من الجميع وهي ال تزال تسعى إلى جمع
كلمة اللبنانيين حول العناوين الوطنية».
وأعلن الراعي «انه حاول جاهدا ً احتضان اللقاء الرباعي الذي
جمع زعماء الكتل النيابية األربع ،ولن يتوقف عن السعي مع الجميع،
على قواعد أهمية مصلحة لبنان» ،معتبرا ً أنه وعلى رغم عدم تمكن
السياسيين من الوصول إلى توافق تا ّم سيبقى يدفع باتجاه اللقاء
والحوار ،وستبقى بكركي داعمة لك ّل الحوارات القائمة وستبقى على
مسافة واحدة من الجميع».

قصف بري وجوي لمواقع اإلرهابيين

أمنياً ،ال ي��زال التوتر يخيّم على جبهة ال��ج��رود التي يحاول
المسلحون اإلرهابيون التسلل منها إلى مراكز الجيش في عرسال
وبعلبك .ورصد الجيش أمس إحدى المحاوالت فتصدّى للمسلحين
بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة بمؤازرة طوافة عسكرية شاركت في
القصف من الجو وال سيما باتجاه منطقة درب العرب القريبة من
وادي رافق الواقعة بين بلدتي رأس بعلبك والقاع ،كما أغارت على
تلة خرخونة بين بلدتي رأس بعلبك والفاكهة.

هل هاجمت بيونغ يانغ مفاعالت نووية في كوريا الجنوبية؟
اتهم االدع���اء في كوريا الجنوبية بيونغ
يانغ أنها شنت هجمات إلكترونية على شركة
تشغيل المفاعالت النووية في البالد في كانون
األول وذلك استنادا ً إلى تحقيق أجرته سيول في
شأن عناوين بروتوكول االنترنت المستخدمة
في االختراق.
يأتي ه��ذا بعد أق��ل م��ن أس��ب��وع على نشر
متسلل إلكتروني ـ يعتقد أنه شن الهجمات على
الشركة الكورية الجنوبية المحدودة للطاقة
المائية والنووية ـ المزيد من الملفات على موقع

«تويتر» إذ يعتقد أنه استولى عليها في كانون
األول.
وق���ال ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب االدع���اء في
سيول« :إن الشفرات الضارة المستخدمة في
اختراق شركة التشغيل النووي هي التشكيلة
نفسها ،وأساليب عمل ما يعرف باسم شفرة
كيمسوكي ال��ت��ي يستخدمها المتسللون
الكوريون الشماليون».
وقال االدعاء إن الهجمات اإللكترونية نفذت
بين التاسع والثاني عشر من كانون األول

بإرسال  5986رسالة بريد إلكتروني تحمل
شفرات ضارة إلى  3571موظفا ً في الشركة.
وق��د ص��رح��ت ك��وري��ا الجنوبية ف��ي وقت
سابق أنها تشتبه في ضلوع كوريا الشمالية
ف��ي االخ��ت��راق اإلل��ك��ت��رون��ي وطلبت مساعدة
مسؤولين صينيين بعدما تعقبت العديد من
عناوين بروتوكول اإلنترنت وخلصت إلى أنها
في مدينة في شمال شرقي الصين بالقرب من
كوريا الشمالية.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية -التي

تدير المفاعالت النووية في البالد وعددها 23
مفاعالً -في كانون األول إن أنظمة الكمبيوتر
لديها تعرضت لالختراق لكن لم تسرق سوى
بيانات غير مهمة .وطالب المتسلل في رسائل
عبر «تويتر» آنذاك بإغالق ثالثة مفاعالت مهددا ً
«بالتدمير».
وف��ي بيان منفصل تعهدت حكومة كوريا
الجنوبية اليوم الثالثاء بتعزيز األمن اإللكتروني
للبالد عن طريق تشكيل فريق خ��اص يكون
مسؤوال ً عن الدفاع اإللكتروني.

الجزائر ت�سلم تون�س «�صواريخ رو�سية» لمواجهة الإرهاب
كشف مصدر أمني جزائري أن
بالده سلمت تونس صواريخ جو –
أرض روسية الصنع تستخدم في
قصف أه��داف أرضية كمساعدات
لدعم تونس في مواجهة الجماعات
اإلرهابية.
وبحسب م��ص��در مطلع رفض
الكشف عن هويته ألسباب أمنية،
أن «ال��ج��ي��ش ال��ت��ون��س��ي تسلم
الخميس دفعة من الصواريخ جو-
أرض تستعمل في عمليات مكافحة
اإلره������اب ،م��ث��ل ق��ص��ف م��خ��اب��ئ
الجماعات اإلرهابية ،من الجيش
الجزائري» ،من دون أن يحدد أعداد
تلك الصواريخ.
وأوضح أن «المساعدات (رفض
وصفها بصفقة) تم نقلها عبر ممر
بري في محافظة تبسة الجزائرية
الحدودية مع تونس» ،مشيرا ً إلى
أن الصواريخ من مخزون األسلحة

لدى الجزائر.
ال��م��ص��در أش���ار أي��ض��ا ً إل���ى أن
«الجيش التونسي تسلم سابقا ً عدة
دفعات من األسلحة التي يحتاجها
في عمليات مواجهات الجماعات
اإلرهابية ،في إطار اتفاق أمني بين
السلطات في البلدين».
وت��اب��ع أن «ه���ذه ال��ص��واري��خ
روس���ي���ة ال��ص��ن��ع ت��ح��م��ل على
الطائرات العمودية (مروحيات)،
وتستخدم أساسا ً في قصف أهداف
أرضية ،وهو ما يحتاجه الجيش
التونسي لضرب مخابئ لعناصر
إرهابية تتحصن في جبال قرب
ال��ح��دود بين البلدين مثل جبل
الشعانبي».
ولم يعلن عن هذه المساعدات
العسكرية ال��ج��زائ��ري��ة للجيش
التونسي رسميا ً من جانب سلطات
البلدين.

 بعد تشكيل أميركا للتحالف الدولي للحربعلى «داع���ش» ،حاولت واشنطن التصرف على
ق��اع��دة أنّ ال��ه��دف المعلن ل��غ��ارات��ه��ا باستهداف
«داعش» يجعل األجواء السورية مفتوحة أمامها
خشية تحميلها مسؤولية دعم اإلره��اب ،فردّت
س��وري��ة أنّ ك��� ّل ج��س��م يعبر أج���واءه���ا م��ن دون
موافقتها سيت ّم التعامل معه كهدف معاد ،وبعد
تدخل وسطاء دوليين ،ت ّم التوصل إلى تسوية
م��وق��ت��ة ،م��ض��م��ون��ه��ا ،أن ت��ب��ق��ى س���وري���ة تعتبر
استخدام أجوائها من الطائرات األميركية ،عمالً
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي ،وأن ي��ت��ول��ى األم��ي��رك��ي��ون إخطار
سورية بقنوات وسيطة عبر سفيرها في األمم
ال��م��ت��ح��دة ،ب��ك�� ّل غ����ارة وأه���داف���ه���ا ،وم��س��اره��ا،
وسارت األمور بهذه الطريقة ،ولكن األميركيين
يظنون أنّ هذا التسهيل يستدعي تطبيقه ،قرارا ً
بامتناع الدفاعات الجوية السورية عن التحرك
أي ج��س��م غ��ري��ب ف��ي األج�����واء خ��ش��ي��ة أن
أم����ام ّ
يكون طائرة أميركية .وهذا يفترض أن يستغله
األم��ي��رك��ي��ون ل��ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ح��رك��ة طائراتهم
البال طيار لتجميع أوس��ع كمية من المعلومات
االس��ت��خ��ب��اري��ة ع��ن الجيش ال��س��وري ودفاعاته
وخريطة انتشاره ،ولم يضعوا في حسابهم أنّ
ال��ذي ي��ج��ري ه��و العكس ،ف��ال��دف��اع��ات السورية
م��س��ت��ن��ف��رة وج���اه���زة ل���ل���ر ّد وإس���ق���اط أي جسم

غريب ما لم يت ّم العكس ،أي إبالغها من قيادتها
بموعد ومسار مرور طائرات متفق عليها لمهام
معينة ،فتراها وترصدها ال���رادارات وتبلغ عن
قدومها وتصدر التعليمات بتركها تكمل مهمتها
ومسارها.
جس النبض واكتشاف حدود
 أراد األميركيون ّالتراخي السوري مع حركة طيرانهم في األجواء،
فغامروا بطائرة من دون طيار في أجواء منطقة،
يعلمون أنها خ��ارج النطاق التقليدي لغاراتهم،
وربما ق�� ّرروا إذا نجحت الطائرة بالمرور بسالم
استهداف موقع لـ«النصرة» في ري��ف الالذقية،
لتثبيت عرف التحليق من دون موافقة ،والمرور
أي
والعبور واإلغ��ارة ،من دون اتفاق مسبق في ّ
منطقة من سورية ،فجاء الجواب ،الطائرة سقطت
بنيران الدفاعات الجوية السورية.
 ت��س��ق��ط ال��ط��ائ��رة أوالً ث���م ن��ت��ح��دث ،وليسالعكس ال��ذي أراد فرضه األميركيون كسابقة،
تعبر الطائرة وتنفذ ما كلفتها به قيادتها وتعود
وتعترض سورية ،وتنتظر توضيحا ً أميركياً.
 س��وري��ة دول��ة ذات س��ي��ادة ،م��ف��ردة يجب أنيتعلّمها األميركيون ليحفظوا ال��درس جيداً ،وال
ي��ف��ق��دوا االت��ص��ال ب��ط��ائ��رات��ه��م ك��م��ا وص���ف ال��ذي
جرى ،الناطق بلسان الجيش األميركي.
ناصر قنديل

روحاني :زمن العقوبات ( ...تتمة �ص)1
وش��دد روح��ان��ي على أن المنطق
وض��م��ان المصالح المتبادلة كانا
السبب وراء انطالق المحادثات وأن
إي���ران تعمل دائ��م �ا ً م��ن أج��ل ضمان
مصلحة الجميع.
وقال المدير العام للشركة الوطنية
للنفط في إيران ركن الدين جوادي إنه
مع االنتهاء من توسيع جميع مراحل
حقل بارس الجنوبي ستبلغ عائداته
نحو  127مليار دوالر سنوياً.
وأشار جوادي في تصريح له اليوم
على هامش مراسم تدشين المرحلة
الـ 12من حقل بارس الجنوبي الغازي
إلى الجهود التي تبذل إلكمال مختلف
مراحل الحقل ،مضيفا ً أن هذه المرحلة
تعد أكبر مراحل هذا الحقل الغازي
حيث ستبلغ طاقته اإلنتاجية نحو 3
مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً.

جاك ميار ( ...تتمة �ص)1
وشدد ميار على أنه ال يمكن بأي حال من األحوال تبرير
رفض الحكومة الفرنسية لألخذ في االعتبار أن الرئيس
األسد ال يمكن تجاوزه في العمل من أجل إنجاز تسوية
سياسية لألزمة في سورية وهو ما باتت دول عدة ومن
بينها الواليات المتحدة مقتنعة به.
ورأى ميار أن ه��ذا التعامي ال��ذي تمارسه الحكومة
الفرنسية تجاه الوقائع بات أم��را ً ال يصدق ويعبر عن
إهمال مقلق الفتا ً إلى أن ما يبعث على المزيد من القلق
هو أن نفس السياسة تتكرر إزاء المفاوضات حول الملف
النووي اإليراني والذي تحاول الواليات المتحدة السير في
استراتيجيتها بكل وقاحة لتحقيق مصالحها.

واعتبر ميار أن الدبلوماسية الفرنسية ومن خالل هذه
المواقف تبرهن عن تبعية أطلسية غريبة ،مؤكدا ً أنه
من الضروري أن تستعيد فرنسا سياستها الخارجية
المستقلة وال��م��ت��ح��ررة م��ن أي ن��ف��وذ والمتالئمة مع
مصالحها.
من جهته ،رفض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو
التفاوض مع الرئيس األسد حول تسوية األزم��ة .وقال:
«إذا جلستم بالقرب من األسد وصافحتم يده بعد كل هذا
القتل ،وبغض النظر عن استخدام السالح الكيماوي وهو
ما أعلنت الواليات المتحدة أنه غير شرعي ،فإن التاريخ
لن يمحي ذلك» بحسب تعبيره.

قوبلت الخطوة ( ...تتمة �ص)1
بالمقابل رحبت وسائل إعالم العدو بأنباء إشارة الكتب
التعليمية األردنية من اآلن بـ«إسرائيل» باسمها ،وتضمين
خرائطها من اآلن االسم الصريح «إسرائيل» وليس فقط
«فلسطين» بحسب تعبيرها.
ووصف المحلل لشؤون الشرق األوسط في تلفزيون
االحتالل تسفي يحزقيلي هذه الخطوة بأنها «قرار شجاع
جدا ً للملك عبد الله» ،وأضاف قائالً« :يضع الملك عبد الله
بديالً «لإلسالم المتطرف» ،وهو أول الشجعان من كل
الزعماء العرب» ،مشيرا ً إلى أن «هذه الخطوة تفتح الباب
على مصراعيه أم��ام تغيير المواقف الفكرية والثقافية

والنفسية من «إسرائيل».
وقال إنه على رغم رد الفعل الجماهيري الغاضب إال أن
القرار سيطبق.
من جهته قال أوفير فينتر (من المعهد «اإلسرائيلي»
لدراسات األمن القومي) ،إن «ظهور إسرائيل في الخرائط
ليس خطوة وحيدة في الموضوع» ،فقد أزال��ت وزارة
التربية األردن��ي��ة من المنهاج التعليمي ال��دروس التي
أث��ارت روح النضال ضد كيان االحتالل وحظرت نشر
كتاب «اليهود ال مواثيق وال عهود» والذي يرفض السالم
مع اليهود.

«الليكود» �أو ً
ال ( ...تتمة �ص)1
ب��ح��س��ب ال��ق��ن��اة ذات��ه��ا وه���و ما
يتناقض مع ترتيب القناة العاشرة
التي أشارت إلى تعادل بين نتنياهو
وهرتسوغ بـ  27مقعدا ً لكل منهما.
كما حصلت قائمة «هناك مستقبل»
على  11مقعدا ً و«البيت اليهودي»
 8مقاعد ،و«ش���اس» يحصل على
 7مقاعد و«إسرائيل بيتنا» على ،5
ف��ي حين حصلت القائمة العربية
على  13مقعداً .وقال أيمن عودة لقد
حققنا هدفنا األساسي في االنتخابات
ب��ذه��اب نتنياهو إل��ى المعارضة،

وأض���اف سنكون للمرة األول���ى في
رئاسة المعارضة ،معلنا ً نحن على
استعداد أن ن��درس أي ع��رض من
هرتسوغ إذا كان هناك توجه نحو
السالم.
وس��ي��وك��ل رئ��ي��س ك��ي��ان ال��ع��دو
رؤوف��ي��ن ريفلين إل��ى أح��د النواب
مهمة تشكيل ائ��ت�لاف حكومي:
نتنياهو أو م��ن��اف��س��ه الرئيسي
هرتسوغ ال��ذي سيصبح في حال
فوزه أول رئيس حكومة عمالي منذ
نهاية حكم ايهود باراك في 2001

أو ح��ت��ى شخصية أخ����رى عمالً
بحسابات حساسة.
وكانت أقفلت صناديق االقتراع
في انتخابات «الكنيست» الصهيوني
عند الساعة العاشرة مسا ًء بنسبة
تصويت وص��ل��ت إل��ى  81,74في
المئة ،وصدرت فور انتهاء عمليات
ال��ت��ص��وي��ت ،نتائج العينات لدى
قنوات التلفزة ،التي أظهرت ف��وزا ً
بسيطا ً لحزب «الليكود» واليمين
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ام��ة ،ع��ل��ى حساب
«المعسكر الصهيوني» برئاسة

إسحق هرتسوغ ،وال��ي��س��ار ،إال أن
عدد المقاعد جاء أكثر مما توقعته
استطالعات الرأي في األيام الماضية،
نتيجة ت��وج��ه��ات الكتلة الناخبة
العائمة في اليوم االنتخابي.
وكان «اإلسرائيليون» أدلوا أمس
بأصواتهم الختيار أعضاء البرلمان
الجديد (كنيست) في انتخابات تبقى
نتائجها مفتوحة على كل االحتماالت،
ف��ي ح��ي��ن تمثل ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات
«معركة مصيرية» لرئيس ال��وزراء
المنتهية واليته بنيامين نتنياهو

وتحالف «المعسكر الصهيوني»
ال��ذي يضم رئيس ح��زب «العمال»
(ي��س��ار) إسحق هرتسوغ وزعيمة
حزب «هاتوناه» (الحركة) (وسط)
تسيبي ليفني.
وسائل إعالم «إسرائيلية» أكدت
نسبة تصويت منخفضة في معاقل
اليمين مقابل نسبة تصويت مرتفعة
في معاقل اليسار.
وذك����رت ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة ،في
نشرتها المسائية ال��م��رك��زي��ة أن
نسبة التصويت في المناطق التي

تتبع اليمين ف��ي ش��ك��ل ع���ام في
مختلف المناطق «اإلسرائيلية»،
تميزت طوال أمس بنسبة تصويت
منخفضة قياسا ً ب��ارت��ف��اع نسبة
التصويت في الصناديق المحسوبة
مناطقيا ً على معسكر اليسار ويسار
الوسط ،األمر الذي يعني ،بحسب
محللي القناة ،إمكان تحقيق خرق
كبير جداً ،وربما مفاجأة من العيار
الثقيل.
وف����ي اإلط������ار ن��ف��س��ه ،ت��ن��اول
المتخصص في الشؤون الحزبية
ّ
في صحيفة «هآرتس» باراك رابيد
في مقالته «خيبة األم��ل الكبرى»
وسط الجمهور الصهيوني رئيس
ال���وزراء المنتهية واليته بنيامين
نتنياهو ،وخلص إل��ى أن��ه «حتى
ل��و ش ّكل ح��زب الليكود الحكومة
المقبلة فإن عهده قد و ّلى» ،معتبرا ً
أن «االنتخابات التي تجرى هي
ذروة الحمالت العاصفة العاطفية
والمكثفة والمشوقة والدراماتيكية
التي تحصل في «تل أبيب» ...فقد
خ��رج ماليين «اإلسرائيليين» إلى
صناديق االقتراع من دون أن تتضح
صورة المنافسة».
وذك��رت إذاع��ة العدو أن رئيس
الكنيست السابق يولي إدلشتاين
أع���رب ع��ن ارت��ي��اح��ه ح��ي��ال نسبة
االقتراع العالية ،متمنيا ً العودة إلى
نسب التصويت العالية التي كانت
«إسرائيل» تشهدها من قبل.
من جهته ،أدلى نتنياهو وزوجته
سارة بصوتيهما بعد بضع دقائق
فقط من بدء التصويت في السابعة
صباحا ً بتوقيت «إس��رائ��ي��ل» في
القدس .وسعى إلى إنقاذ شعبيته
التي تراجعت مؤخرا ً أمام خصومه
السياسيين وتعهد بعدم السماح
بقيام دول���ة فلسطينية إذا أعيد
انتخابه رئيسا ً للحكومة.

واستبعد نتنياهو تشكيل حكومة
وحدة وطنية تضم حزبه «ليكود»
وتحالف «المعسكر الصهيوني»
بعد االن��ت��خ��اب��ات ،م��ؤك��دا ً أن هوة
عميقة تفصل بين القائمتين ،وذلك
ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ل��ه أث��ن��اء إدالئ���ه
بصوته.
وذكرت اإلذاعة «اإلسرائيلية» أن
نتنياهو رفض خالل حديث إذاعي
اإلفصاح عن هوية الشخصية التي
سيسند إليها وزارة الدفاع في حال
ف��وزه في االنتخابات ،قائالً إن��ه ال
ينشغل بتوزيع الحقائب.
وكتب نتنياهو على صفحته عبر
«فايسبوك»« :إن حكم اليمين في
خطر وإن العرب يتحركون بأعداد
كبيرة نحو صناديق االقتراع».
وردا ً على تصريحات نتنياهو
قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن
رئيس الحكومة أصيب بالهلع ،وهو
«ي��ح��رض ض��د المقترعين العرب
ال��ذي��ن يمارسون حقهم الطبيعي
والديمقراطي ف��ي االن��ت��خ��اب ككل
مواطن».
في المقابل ،قال هرتسوغ الذي
يتزعم «المعسكر الصهيوني» ،إنه
يرغب في استبدال نتنياهو وتشكيل
ائتالف حكومي مستقر وقوي ،لكنه
لم يستبعد إش��راك الـ«ليكود» في
مثل هذا االئتالف إذا كلف بتشكيله.
وأض�����اف ه��رت��س��وغ إن حكومة
برئاسته ستعرف كيفية تحريك
المفاوضات مع الفلسطينيين وصد
إجراءاتهم أحادية الجانب .وأكد
أن القدس ستبقى موحدة ضمن أي
تسوية بحسب تعبيره ،وأن الكتل
االستيطانية الكبرى ستظل تحت
السيادة «اإلسرائيلية» ،مشيرا ً إلى
أنه سيدعو جميع األحزاب لالنضمام
إلى حكومته.
ع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ�����ر ،راق���ب

الفلسطينيون في الضفة الغربية
المحتلة وق��ط��اع غ���زة ع��ن كثب
االنتخابات لكنهم ال يعولون كثيرا ً
على نتائجها وال يتوقعون منها
خيرا ً يُذكر.
نائب رئيس المجلس الثوري
لحركة فتح صبري صيدم كان ناشد
فلسطينيي الداخل هي أن يخرجوا
ً
آم�لا بالقائمة المشتركة
لالقتراع
(يهود وفلسطينيين) معتبرا ً اليمين
أو اليسار وجهين لعملة واحدة في
انتخابات أعضاء الكنيست.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء آلة فحص الغازات
ف��ي زي���وت م��ح��والت ال��ق��درة ف��ي محطات
التحويل الرئيسية ،م��وض��وع اس��ت��دراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 1416/ت��اري��خ
 ،2015/2/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/4/24عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/3/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 538

