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هل يُعلن نتنياهو عن فك
االئتالف احلكومي وحل الكنيست
قبل بدء الدورة البرملانية
الشتوية بعد أسبوعني ؟
من املنتظر أن يتم بعد أق��ل من اسبوعني  ،وحتديدا ي��وم ال��ـ  15من
الشهر اجل��اري  ،افتتاح ال��دورة الشتوية للكنيست  ،حيث ال زالت
الكثير من األسئلة مطروحة حول امكانية تقدمي موعد االنتخابات
للكنيست  .أحد أب��رز القضايا اخلالفية في االئتالف احلكومي هي
قضية جتنيد اليهود املتدينيني " احلريدمي "  ،والتي من شأنها أن
تتسبب بحل الكنيست  ،لكن جهات في االئتالف احلكومي تقول " ان
كل شيء متعلق برئيس احلكومة بنيامني نتنياهو " .
ويقول محللون " ان قضية أزم��ة جتنيد املتدينيني اليهود ال تقلق
نتنياهو  ،حيث انه اذا أراد فانه ميكنه التوصل حلل بني وزير االمن
أفيغدور ليبرمان وبني الوزير يعقوب ليتسمان من حزب " يهدوت
هتوراة "  ،حيث ان احلل احلالي لهذه القضية مريح لالحزاب الدينية
اليهودية مع امكانية اضافة تعديالت بسيطة عليه ".
كما يتساءل مراقبون فيما اذا كان من املناسب االن أن يعلن نتنياهو
عن حل الكنيست وتبكير موعد االنتخابات  ،ويرى بعض املتابعون
ل��ت��ط��ورات ال��ق��ض��اي��ا السياسية " أن ه��ن��ال��ك ش��رك��اء ف��ي االئ��ت�لاف
احلكومي باتوا على يقني أن نتنياهو قد اتخذ قرار حل الكنيست ".
يأتي ذل��ك في ظل اس��ت��ع��دادات لعقد جلسة لـ " مجلس كبار رجال
التوراة " التابعة حلزب " ديغل هتوراة " لتبحث قضية التجنيد ،
واحلقيقة أن أح��دا ل��م يقدم عرضا ج��دي��دا تشير ال��ى ان ال��ق��رار بيد
نتنياهو ".
ويرى احملللون " أنه في حال قرر نتنياهو تبكير موعد االنتخابات
فانه سيعلن عن ذلك قبل بدء الدورة الشتوية للكنيست بوقت قصير".

رئيس احلكومة نتنياهو  -تصوير  :جون مور AFP -

اجليش اإلسرائيلي يعزز قواته في اجلنوب

م��ن ناحية أخ���رى  ،وف��ي إط���ار تقييم ال��وض��ع الّ���ذي أق��ام��ه رئ��ي��س هيئة
األرك��ان في اجليش االسرائيلي ،اجلنرال غادي آيزنكوت  ،صباح أمس
اخلميس  ،باشتراك مسؤولني كبار من اجليش واألمن العام "الشاباك"
تق ّرر تعزيز ال��ق��وات بشكل واس��ع في األي��ام القريبة في منطقة القيادة
اجلنوبية  واالستمرار بالعمل بعزم إلحباط عمليات اإلرهاب ومنع التسلل
الى اسرائيل في منطقة السياج األمني بقطاع غزة " .وفق ما جاء في بيان
صادر عن اجليش االسرائيلي.
أض��اف البيان ان اجليش االسرائيلي "ج��اه��ز ملختلف السيناريوهات
ويح ّمل منظمة حماس ..املسؤولية لكل ما يحدث في قطاع غزة ومنه ".

السنوار  " :ال نريد حربا في غزة "

م������ن ج����ان����ب����ه  ،ق��������ال رئ���ي���س
ح�����رك�����ة ح�����م�����اس ف������ي ق���ط���اع
غ��������زة ،ن����ائ����ب رئ����ي����س امل��ك��ت��ب
ال���س���ي���اس���ي ل���ل���ح���رك���ة ،ي��ح��ي��ى
السنوار ،في حديث سابق ،إن
"هناك فرصة حقيقية للسالم،
وأن حركته غير معنية بالدولة
النووية (إسرائيل)" ،الفتا ً إلى
أن "حماس ال تريد حربا ً جديدة
مع إسرائيل ".

وأوض����ح ال��س��ن��وار ،ف��ي ح��دي��ث��ه مل��وف��دة صحيفة (ي��دي��ع��وت أح��رون��وت)
اإلسرائيلية لقطاع غزة " إنه يلتقي بصحفيني إسرائيليني ألنه يرى أن هناك
إمكاينة للتغيير في الواقع ،وأن احلرب اجلديدة ليست في مصلحة أحد " .
وأضاف" :بالتأكيد ليس في مصلحتنا ،ومن لديه الرغبة في مواجهة قوة
نووية بينما ال ميلك هو سوى أربعة مقاليع وما أريده هو إنهاء احلصار،
وأنا أعمل ملا فيه مصلحة شعبي من أجل توفير حماية له والدفاع عن احلق
في احلرية واالستقالل".
وحسب الصحيفة  ،فإن زعيم حركة حماس ورجلها القوي في قطاع غزة،
يعلن بشكل واضح أنه ال يريد حربا ً جديدة في غزة على الرغم من التصعيد
واملواجهات املستمرة على ح��دود قطاع غ��زة.وح��ول مفاوضات التهدئة،
قال السنوار ،إنه كل ما يريده هو ورفع احلصار والهدوء من أجل السالم
وإلنهاء احلصار ،مشيرا ً إلى أن " احلصار ما زال مستمرا ً ".

رجل األعمال وليد غريب  " :الغاء توقيع
ميثاق الشرف لالنتخابات في الناصرة "

أصدر رجل االعمال وليد غريب من الناصرة  ،أمس
اخلميس  ،بيانا أعلن فيه عن " الغاء توقيع ميثاق
الشرف لالنتخابات القادمة "  .وجاء في البيان " :
السالم عليكم اخواني واهل بلدي الناصرة العزيزة
على كل قلب نصراوي .كنا قبل أيام قد وجهنا دعوة
الي كل األطراف لعقد اجتماع لنبذ العنف وتقبل اآلخر
وتوقيع ميثاق ش��رف لكل األح���زاب املتنافسة علي
االنتخابات في هذه املدينة الطيب أهلها  .وقد اجتمعنا
مع كل األط��راف واجلميع ابدى استعداده للتعاون
ولقاء باقي األحزاب  .اليوم بلغني أحد األطراف بعد
مماطلة اللجنة املكلفة مبتابعة املوضوع رفض الفكرة
واعتذر .عندها قررنا التخلي عن املوضوع النه اذا
كان طرف واحد ال يريد اجللوس الى طاولة احلوار
مع باقي األح��زاب لتبادل التحية واحملبة وإق��رار ما
�dÐUł …bzUŽ ∫“UO²�ô« W³ŠU
�dÐUł …bzUŽ ∫“UO²�ô« W³ŠU
dÐUłالبلد ،فال يوجد للقاء طعم .عليه
أغلب أه��ل
يريده
…bzUŽ
�∫“UO²�ô« W³ŠU
صاحبة االمتياز :عايدة جابر
dÐUł
—ÂU�Ð ∫ d¹d×²�« fOz
��وه القائمني على املوضوع التخلي
خ
األ
نحن
قررنا
dÐUł
ÂU�Ð
∫
«�d¹d×²
—fOz
—dÐUł ÂU�Ð ∫ d¹d×²�« fOz
رئيس التحرير :بسام جابر
عن الفكرة وندعو جلميع األح��زاب بالنجاح ودمتم
«;w�½«dÐ ≠ dÐUł …b¹d�∫ …—d
«;w�½«dÐ ≠ dÐUł …b¹d�∫ …—d
w�½«dÐ
≠ dÐUł
وأهلها والسالم عليكم ورحمة الله
لهذه البلد
«; …b¹d�∫ …—dذخ ًرا
في التحرير :نسيم ابو خيط
وبركاته  .عن اللجنه املكلفة
jOš
�rO�½ ∫ d¹d×²�« w
«uÐعازم
شحادة
وليد jOš
اخوكم «uÐ
rO�½ ∫ d¹d×²�« jOš
�w� uÐ« rO�½ ∫ d¹d×²�« w
غريب".

"نحن على
—∫ w�Ozاالنتخابية :
�f�Uالعفيفي
حملة
∞π≠∑ππ¥µµµ
—∫ w�Oz
f�U�ÊuHKð
¨ ∞π≠∑ππ≥ππ≥ ∫ w�Oz— ÊuHKð
∞π≠∑ππ¥µµµ
—∫ w�Oz
�f�U
≥¨ ∞π≠∑ππ≥ππ
—∫ w�Oz
∞π≠∑ππ¥µµµ
≥¨ ∞π≠∑ππ≥ππ
—∫ w�Oz
ÊuHKð
تدعو للخير"
استعداد لكل مبادرة طيبة
www.panet.co.il
«∫ XO½d²½ô
www.panet.co.il
«∫ XO½d²½ô
�w� U�«—u½UÐ l�u
Ê«uMŽ w� U�«—u½UÐ l�u� Ê«uMŽ
www.panet.co.il
«∫ XO½d²½ô
�w� U�«—u½UÐ l�u
Ê«uMŽ
∫panet@panet.co.il
�panet@panet.co.il∫ U�«—u½U³
«�w½Ëd²J�ô« b¹d³�« U�«—u½U³� w½Ëd²J�ô« b¹d³

∫panet@panet.co.il
االنتخابية للمرشح لرئاسة
«�U�«—u½U³� w½Ëd²J�ô« b¹d³من جانبها  ،عقبت احلملة
بلدية الناصرة وليد العفيفي ،على املبادرة بالقول":
 ‰Ó¯ÂÙرئاسة البلدية وليد عفيفي يشكر االخ وليد
�×‰Ó¯ÂÙWHO
�×ÔÂ˙ÈÚ U�«—u½UÐ WHO
ÔÂ˙ÈÚ U�«—u½UÐ
مرشح ‰Ó¯ÂÙ ÔÂ˙ÈÚ
�×WHO
U�«—u½UÐواملجموعة امل��ب��ادرة على موقفهم االخالقي
غريب
’≤≤±»Æ
˙„Æ
≤≤±
˙„Æ
’≤≤± »Æ
≤≤±
˙„Æ
��≤≤±ة وم��ب��ادرت��ه��م
نيتهم ال��ط��ي��ب
≤≤±ق��اء االط�����راف وع��ل��ى
’ »Æل��ل��
≠˘ÏÂ˘Ó‰
‰·ÈÈË
≠˘ÏÂ˘Ó‰
«�‰·ÈÈË YK¦*« W³OD
«�YK¦*« W³OD
‰·ÈÈË
≠��˘ÏÂ˘Ó‰ان قد
وتقبل اآلخ���ر .عفيفي ك
لنبذ العنف
«*¦��YKرة
اخل��ي
«�W³OD
رحب باملبادرة ووافق على اللقاء وهو اصلاً كان قد
UNO³ðU
¡«—«WOËR
×sŽÈu
d³Fð vKŽ
«*ôUI
«×UNÐU
WOËR
UNO³ðU
¡«—«WOËR
sŽ d³Fð vKŽ
«*ôUI
«×UNÐU
UN²×Ë
«U½öŽô
×Èu× vKŽ UN²×Ë U½öŽô« Èu
UNO³ðUوتدعو
«—«¡العنف
sŽتنبذ
وثيقة
دعوة للتوقيع
اصدر
«* ôUIعلىd³Fð
«×UNÐU
UN²×Ë
«U½öŽô
لالحترام املتبادل بني ابناء مدينتنا احلبيبة .وفقكم

Ê«u?? ? M? ? ?Ž

Ê«u?? ? M? ? ?Ž

Ê«u?? ? M? ? ?Ž

وليد غريب
الله دائ ًما ونحن على استعداد لكل مبادرة طيبة
تدعو للخير ومصلحة املدينة".

قائمة " ناصرتي " :
" وليد غريب لم يتوجه لرئيس
البلدية لتوقيع وثيقة شرف "

من جانبها  ،أص��درت قائمة ناصرتي  ،بيانا جاء
فيه  ":نشر ف��ي وس��ائ��ل االع�ل�ام ان السيد وليد
غ��ري��ب ك��ان ق��د ت��وج��ه ال��ى رئ��ي��س البلدية وباقي
القوى السياسية طالبا منهم التوقيع على وثيقة
ش��رف يتعهدون بها ان تكون معركة انتخابات
ن��زي��ه��ة ش��ري��ف��ة  .االم����ر ال����ذي ه���و ع���ار مت���ام من
الصحة  ،فلم يتوجه السيد غريب ال من قريب وال
من بعيد لرئيس البلدية بهذا الشأن  .احلقيقة ان
رئيس البلدية هو صاحب م��ب��ادرة كهذه سيقوم
ب��ه��ا االس���ب���وع ال���ق���ادم م��ع ع���دد م��ن رج���ال ال��دي��ن
والشخصيات االعتبارية في املدينة ".

