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جلنة الدستور حلزب الليكود تقرر
اجراء تغييرات على تخصيص املقاعد
 -هكذا سيكون شكل قائمة احلزب

صادقت جلنة الدستور التابعة حلزب الليكود  ،منتصف
األس�ب��وع  ،على طلب رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو،
لتخصيص امل�ك��ان ال �ـ  21ف��ي قائمة احل��زب النتخابات
الكنيست  ،ملرشح يختاره هو .
وتقرر كذلك أنه عند تقدمي طلب اضافي لتخصيص مكان
آخ��ر عند احل��اج��ة قبل االن�ت�خ��اب��ات  ،ف��ان االم��ر سيكون
بحاجة ملصادقة مركز الليكود .
كما قررت اللجنة " ان يتم تخصيص املكانني لغير اليهود ،
وللقادمني اجل��دد  ،ملرشحني ج��ددي��ن  ،ول�ي��س ألعضاء
كنيست حاليني  ،وان وزيرا ال يستطيع التنافس في هذين
املوقعني "  ،وهو ما معناه ان الوزير أيوب القرا وهو ممثل
الوسط الدرزي في القائمة سيضطر للتنافس على موقع
قطري ع��ادي في الالئحة  .يشار الى ان ق��رارات اللجنة
بحاجة ملصادقة مركز الليكود الذي سيعقد اجتماعا في
األيام القريبة .

هكذا سيكون شكل قائمة احلزب

ووفقا للتوقعات  ،وقرارات اللجنة اجلديدة  ،سيكون شكل
الئحة حزب الليكود كما يلي :
املوقع األول  :رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو .
املوقع الثاني حتى املوقع الـ  : 18مواقع مخصصة للقائمة
القطرية ال�ت��ي سيتنافس فيها أع �ض��اء كنيست حاليني
وشخصيات أخرى منها الوزير السابق جدعون ساعر،
الوزير يوئاف غالنت ال��ذي انتقل من حزب " كوالنو "
حلزب الليكود  ،ورئيس بلدية القدس السابق نير بركات .
املوقع الـ  : 19مخصص ملمثل األلوية.
املوقع الـ  : 20مخصص ملرشح من القائمة القطرية.
املوقع الـ  : 21مخصص ملرشح من قبل رئيس احلكومة.
املوقع الـ  : 22مخصص ملمثل لواء .

بنيامني نتنياهو
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أيوب قرا

املوقع الـ  23والـ  : 24مخصصان ملرشحني من القائمة القطرية.
املوقع الـ  : 25مخصص المراة  -ليست عضو كنيست .
املوقع الـ  : 26مخصص ملرشح لواء .
امل��وق�ع��ان  27و  : 28مخصصان ملرشحني م��ن القائمة
القطرية .
املوقع الـ  : 29مخصص ملرشح لواء .
املوقع الـ  : 30مخصص ملرشح غير يهودي .
املوقع  : 31مخصص المراة  -ليست عضو كنيست .
املوقع الـ  : 32مخصص للشباب .
املوقع  : 33مرشح من القائمة القطرية .
املوقع  : 34ممثل لواء .
املوقع  : 35مخصص المرأة  -ليست عضو كنيست .
املوقع  : 36مخصص ملمثل لواء .
املوقع  : 37مخصص ملرشح من القائمة القطرية .
املوقع  : 38مخصص ملمثل لواء .
املوقع  : 39مخصص المراة  -ليست عضو كنيست .
املوقع  : 40مخصص ملرشح من القائمة القطرية .

بعد تصريحات رئيس جهاز الشاباك ...

متحدث رسمي باسم الرئاسة الروسية :
"بالدنا لم ولن تتدخل في أي
انتخابات في أية دولة في العالم"
ونقلت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية  ،عن
أعلن املتحدث الرسمي للرئاسة الروسية ،دميتري
أرغ �م��ان ق��ول��ه  ":إن ه��ذا ال�ت��دخ��ل ال��ذي يستهدف
بيسكوف أن " ب�لاده لم وال ول��ن تتدخل في أية
االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري في  9أبريل
انتخابات في أي دولة في العالم " .
املقبل ،ميكن أن يجري على شكل هجمات إلكترونية
وق��ال بيسكوف للصحفيني  ،ف��ي رد على طلب
ينفذها قراصنة" .
ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى ت �ق��اري��ر وس��ائ��ل
ال�ل�اف ��ت أن ال��رق��اب��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
اإلع � � �ل � ��ام اإلس� ��رائ�� �ي�� �ل�� �ي� ��ة ع��ن
اإلسرائيلية وف��ق امل�ص��در ،قامت
اح� �ت� �م ��ال ت ��دخ ��ل دول� � ��ة أج �ن �ب �ي��ة
بحذف مضمون هذا التحذير الذي
( أحمل � ��ت ج� �ه ��ات اع�ل�ام� �ي ��ة ال ��ى
صدر عن رئيس جهاز "الشاباك"
ان �ه��ا روس� �ي ��ا ) في االنتخابات
خ �ل�ال م��ؤمت��ر ع �ق��د ب �ج��ام �ع��ة تل
اإلسرائيلية املزمعة ف��ي أبريل/
أب� �ي ��ب ،واك �ت �ف��ت ف �ق��ط ب��ال�س�م��اح
نيسان م��ن ال�ع��ام اجل ��اري  " :ال
بنشر إعالنه أن دولة أجنبية تنوي
ت �ق��رأوا م��ا تكتبه وس��ائ��ل اإلع�لام
التدخل ف��ي االنتخابات م��ن دون
اإلسرائيلية .روسيا لم وال ولن
تفاصيل أخرى.
تتدخل ف��ي أي انتخابات ف��ي أي
هذا ونشر جهاز الشاباك توضيحا
دولة في العالم".
جاء فيه "يجب التنويه والتوضيح
إسرائيلية
لام
�
ع
إ
وك��ان��ت وس��ائ��ل
رئيس الشاباك نداف
ت �ن��اق �ل��ت أخ� � �ب � ��ارا ع� ��ن اح �ت �م��ال أرغمان -تصوير  :الشاباك ان ل ��دول ��ة اس ��رائ� �ي ��ل والج� �ه ��زة
االستخبارات  ،القدرة واالجهزة
التدخل األجنبي ف��ي االنتخابات
لرصد ومنع اي محاوالت تدخل خارجي بالدولة
اإلسرائيلية املبكرة القادمة في ربيع العام اجلاري،
في حال وجود تدخل كهذا  ،ان مبقدرة اجهزة االمن
بعدما أعلن رئيس جهاز االمن العام " الشاباك "
االس��رائ�ي�ل�ي��ة متكني اج ��راء ان�ت�خ��اب��ات دميقراطية
االسرائيلي نداف أرغمان أن "دولة أجنبية تنوي
وحرة في اسرائيل " .
التدخل في االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة" .
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االقاويل هي بديل ملقولة العرب يتدفقون على صناديق االقتراع ".
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اع � �ت � �ب� ��رت ت �س �ي �ب��ي
ل � �ي � �ف � �ن� ��ي زع � �ي � �م� ��ة
امل �ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة
ف� � � ��ي إس� � ��رائ�� � �ي� � ��ل،
ورئ� � �ي� � �س � ��ة ح ��رك ��ة
"ه � �ت � �ن� ��وع� ��اه" ،أن
منصب رئيس وزراء
تسيبي ليفني  -تصوير :
إسرائيل ليس حكرا
Jean-Pierre REYGammaRapho via Getty Images
على بنيامني نتنياهو.
ونقلت صحيفة "ج�ي��روزال�ي��م ب��وس��ت" عن
ليفني قولها  " :مكان رئيس ال ��وزراء ليس
م��رت �ب �ط��ا ب �ج �س��د ن �ت �ن �ي��اه��و ،وال ح��اج��ة إل��ى
عملية جراحية الستئصاله .فقط من خالل
االنتخابات يقرر اجلمهور ويحدد الشخص
الذي يريد جلوسه في مقعد رئيس ال��وزراء.
ولذلك من املناسب  ،أن يستمع اجلمهور إلى
قرار املستشار القانوني للحكومة ".

