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باراك في مرمى االنتقادات ...ودعوات إلى دمج «العمل» و«كديما»
تلقى إيهود باراك مزيدًا
من سهام االنتقاد من داخل
حزب العمل ومن خارجه،
كانت أشدها تلك التي
وجهها إليه إيهود أوملرت،
ونائبه متان فلنائي ،فيما
تعمل تسيبي ليفني على
مللمة صفوف حزبها

اتهامات أومل��رت وردت في الكتاب الذي
يعده عن سيرته الذاتية .ووفقًا لصحيفة
«ه ��آرت ��س» ،ف ��إن أومل � ��رت ك �ت��ب أن باراك
ت��وج��ه إل��ى وزراء خ��ارج�ي��ة دول أجنبية
م ��ن وراء ظ �ه��ره ف ��ي م �ح��اول��ة للتوصل
إل��ى اتفاق وق��ف إط�لاق ن��ار خ�لال عملية
«الرصاص املصهور» على قطاع غزة.
ون �ق �ل��ت «ه � ��آرت � ��س» ع ��ن م� �ص ��ادر قرأت
م �س ��ودة ال �ك �ت��اب ق��ول �ه��ا إن «ب� � ��اراك قام
ب��أم��ور ال يمكن استيعابها .ف�ق��د أجرى
م �ح��ادث��ات م��ع وزراء خ��ارج �ي��ة أجانب،
وأج��رى مباحثات في وق��ف إط�لاق النار
من دون علم أوملرت أو الحكومة».
في املقابلّ ،
وج��ه العديد من السياسيني
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ان � �ت � �ق� ��ادات إل � ��ى أوملرت
بدعوى أن��ه كشف أس��رار دول��ة من خالل
تصريحاته ضد باراك في األيام األخيرة.
وفي موازاة الهجوم الذي تعرض له باراك
من أوملرت ،فوجئ الوسط السياسي في
إس��رائ �ي��ل ب�ه�ج��وم ع�ل��ى ب ��اراك م��ن داخل
ح ��زب ��ه ،ح �ي��ث ع� ّ�ب��ر ق �ي ��ادي ��ون ف ��ي حزب
«العمل» في الفترة األخيرة عن استيائهم
من رئيس الحزب (ب��اراك) .وشددوا على
أنه فشل في مهمته وأنه يجب االندماج
ف � ��ي ح� � ��زب «ك� ��دي � �م� ��ا» امل� � �ع � ��ارض ودعم
رئيسته تسيبي ليفني ب��ال��وص��ول إلى
الحكم في االنتخابات املقبلة.
ون�ق�ل��ت اإلذاع ��ة ال�ع��ام��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة عن
نائب وزير الدفاع ،عضو الكنيست متان
ف�ي�ل�ن��ائ��ي ،ق��ول��ه خ�ل�ال اج�ت�م��اع ف��ي بيت

السيد
مهدي ّ
واص ��ل رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب��ق إيهود
أومل ��رت ح��رب��ه اإلع�لام�ي��ة ال �ض��روس على
وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع إي � �ه ��ود ب � � � ��اراك ،انتقامًا
م �ن��ه ل� �ل ��دور ال � ��ذي أداه األخ� �ي ��ر عندما
دف ��ع أومل� ��رت إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة م��ن رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة .وات�ه��م أومل ��رت ب ��اراك بالتردد
وب ��أن ��ه ي �خ �ي��ب اآلم� � � ��ال ،وب��ال �ع �م��ل على
«إحباط مساع أمنية جريئة» عندما كان
وزي � �رًا ل�ل��دف��اع ف��ي ح�ك��وم�ت��ه ،ف��ي تلميح
إلى تحفظ باراك على الهجوم الذي شنه
الطيران اإلسرائيلي على املنشأة النووية
السورية في دير الزور.
وأضاف أوملرت إلى جعبة اتهاماته القول
إن ب� ��اراك س�ع��ى إل ��ى وق ��ف إط �ل�اق النار
خ�ل�ال ال �ح��رب ع�ل��ى غ��زة م��ن وراء ظهره.

من جهة ثانية ،قال رئيس أركان الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�س��اب��ق دان ح��ال��وت��س أنه
ق��رر دخ��ول املعترك السياسي وترشيح
نفسه للكنيست في االنتخابات العامة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة .و ّق� � ��ال إن � ��ه ليس
ن��ادم��ًا ع�ل��ى توصيته ب�ش��ن ح��رب لبنان
الثانية وأنه يؤيد التوصل إلى سالم مع
الفلسطينيني وسوريا.
وعرض حالوتس تصوره السياسي في
ع��دة م �ج��االت ،ف�ق��ال ف��ي مقابلة أجرتها
م �ع��ه ص�ح�ي�ف��ة «م� �ع ��اري ��ف» ،إن� ��ه ف ��ي ما
يتعلق بالسالم «أريد التوصل إلى اتفاق
م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وف ��ي ن�ه��اي��ة املطاف
ي�ج��ب أن ت�ك��ون ه�ن��اك دول �ت��ان للشعبني
وتسوية إقليمية واتفاقيات أمنية ونزع
س�ل�اح وات �ف ��اق ب �ش��أن ال �ق��دس واألماكن
املقدسة والالجئني ،وباإلمكان الوصول
إل� ��ى ه� � ��ذا» .وأض� � ��اف أن� ��ه «ي �ج ��ب إجراء
املفاوضات ،بما في ذلك حول الحدود في
غرف مغلقة ،وإن من يحضر اتفاقًا موقعًا
للتصديق عليه ف��ي إس��رائ�ي��ل سيحظى
ب�ت��أي�ي��د ج� � ��ارف» .وت ��اب ��ع« :األم � ��ر نفسه
ينطبق على س��وري��ا ،وق��د نشأت فرصة
ويجب استنفادها ول��و ك��ان ذل��ك بسبب
أن الحديث ي��دور ح��ول مشاكل إقليمية
أوس��ع ،فسوريا ليست ج��زءًا من املشكلة
فقط ،بل هي جزء من الحل أيضًا».
ّ
يصرح
وعلى ال��رغ��م م��ن أن حالوتس ل��م
إلى أي حزب سينتمي ،قالت «معاريف»
إنه سينضم إلى حزب «كديما».

رئيس ف��رع العمل في مدينة كفار سابا
بوسط إسرائيل ،إن على الحزب خوض
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة امل�ق�ب�ل��ة ف ��ي قائمة
واح � ��دة م��ع «ك��دي �م��ا» ،ت �ك��ون تركيبتها
ب�ن�س�ب��ة م��رش��ح واح� ��د م��ن «ال �ع �م��ل» في
مقابل كل مرشحني من «كديما».
وق ��ال ��ت اإلذاع� � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة إن أقوال
فيلنائي تنضم إلى أقوال أعضاء كنيست
من العمل ،يعارضون ب��اراك ،بأن ليفني
هي زعيمة معسكر اليسار في إسرائيل،
وينبغي دعمها ف��ي االنتخابات املقبلة
للوصول إلى رئاسة الحكومة.
ك��ذل��ك ذك��ر م��وق��ع «ي��دي�ع��وت أحرونوت»
َ ّ
أن فيلنائي ،الذي ُيعد من قادة «العمل»
األخيرين الذين ال يزالون يؤيدون باراك،
قال خالل االجتماع أمس إن ب��اراك فشل
في إدارة الحزب ومؤسساته.
وف��ي السياق ذات��ه ،ب��ادرت رئيسة حزب
«ك ��دي � �م ��ا» ت �س �ي �ب��ي ل� �ف� �ن ��ي ،إل � ��ى إجراء
مصالحة داخلية م��ع ال��رج��ل الثاني في
الحزب شاؤول موفاز ،في محاولة لرأب
بينهما،
الصدع الحزبي وتبديد التوتر
ً
ب�ع��د ت �ب��ادل االث �ن�ي�ن االت �ه��ام��ات وصوال
إل��ى القطيعة .وبحسب موقع «يديعوت
أح� ��رون� ��وت» ،ج ��رى ال �ل �ق��اء ب �م �ب��ادرة من
ل �ي �ف �ن ��ي س� �ع� �ي ��ًا م� �ن� �ه ��ا ل � � ��رص صفوف
«ك��دي�م��ا» .وتعليقًا على ال�ل�ق��اء ،ج��اء من
م �ك �ت��ب م ��وف ��از أن ل�ي�ف�ن��ي ط �ل �ب��ت إجراء
اللقاء ،وأن االثنني تحادثا في املواضيع
املطروحة على جدول األعمال السياسي.
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مشاهير
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أفقيا

 -1جان جاك روسو –  -2ميدان – بندا – ّ -3يطعن – مرداد –  -4الم – سد بسري –  -5بل – نوح – -6
نيسان – حرار –  -7ماريانا – لب –  -8حن – خديجة –  -9مها – ال – ما –  -10روني فهد – مر
 -1جميل بن معمر –  -2إيطاليا – هو –  -3ندعم – سرحان –  -4جان – ناين –  -5ان – سونا – اف
ّ
–  -6مدح – نخله –  -7ربرب – حاد –  -8وندسور – يم –  -9سدار – الجام –  -10وادي عربة

حل الشبكة 644

شروط اللعبة

 -1مصيف وبلدة لبنانية بقضاء الشوف –  -2أحلف بالله – شقيق بالعامية – والدة – ّ -3
مقر
ّ
يصوت الضفدع – اإلسم األول ألحد متصرفي جبل لبنان – -5
السفير الفرنسي في لبنان – -4
ّ
ّ
فينيقي األصل أشعل الحرب ضد روما واندحر في معركة زاما – للتعريف – -6
قرطاجي
قائد
قلق وحزن – ضد أبني البيت – أصل أو أول الشباب وريعانه –  -7مصيف وبلدة لبنانية بقضاء
عاليه –  -8رتبة عسكرية – للنداء – ضمير متصل –  -9إجتاح ّ
وخرب – وقت باألجنبية – -10
مغني شعبي مصري شهير ُيعتبر من أهم املغنيني الشعبيني في فترة السبعينات من القرن
املاضي وكان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده
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 ...وأشكينازي يهدد
األساطيل الجديدة
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هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن شروط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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ّ
املقص – ضمير منفصل – من الحبوب األساسية
 -1مرأة ال تلد – ماركة سيارات –  -2يستعمل
ّ
في غذاء اإلنسان –  -3ورد أبيض عطري الرائحة – مدينة روسية –  -4أغنية وفيلم سينمائي
للموسيقار ال��راح��ل فريد األط��رش –  -5أسماءهم الثانية – إل��ه مصري من كبار آلهتهم – -6
رقمي –  -7ماركة دهانات عاملية – عائلة ّ
ّ
رسام فرنسي راحل إمتاز
إختصر الكالم أو املقالة –
ّ
بإلهام شعري عميق وبتوزيع متناسق لأللوان –  -8للندبة – قام بهجوم – للتفسير –  -9عيون
وحواس النظر – قصد وعزم القلب –  -10عالم وشاعر فارسي رقيق ساهم في إصالح الحساب
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الشاعري
حميد والكوت
حل الشبكة الماضية :ديريك

واشنطن تجدد قلقها
من تسليح سوريا

قال الرئيس اإلسرائيلي ،شمعون
بيريز ،إنه ألغى اجتماعًا مزمعًا
في نيويورك مع الرئيس التركي
عبد الله غول بعدما طلب األخير
منه االعتذار عالنية عن الهجوم
اإلسرائيلي على أسطول الحرية.
(رويترز)
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«تكثيف الجهود» إليجاد تسوية
للمشكلة القبرصية .ورأى األسد،
وفق مصدر رسمي ،أن «عدم
إيجاد حلول للمشاكل العالقة
يزيدها تعقيدًا».
(أ ف ب)

بيريز يرفض االعتذار
عن مجزرة أسطول الحرية

9

5

عموديًا

645 407 05
5

شدد الرئيس السوري ،بشار
األسد (الصورة) ،خالل استقباله
أمس رئيس البرملان القبرصي
ماريوس غارويان ،على أهمية

أكد وزير الدفاع األميركي روبرت
غيتس ،لنظيره اإلسرائيلي إيهود
باراك أن الواليات املتحدة تشاطر
إسرائيل قلقها حيال بيع
موسكو صواريخ عابرة لدمشق.
وقال املتحدث باسم الوزارة،
جيف موريل ،إن «روسيا لها
الحق ببيع أسلحة إلى دول
أخرى ،لكن نأمل أن تأخذ في
االعتبار األبعاد االستراتيجية
لكل صفقة».
(أ ف ب)

استراحة
sudoku

األسد يدعو إلى تسوية
املشكلة القبرصية

هدد رئيس أركان الجيش
اإلسرائيلي ،غابي أشكينازي،
باعتراض أساطيل آتية لكسر
الحصار عن غزة ووقوع
إصابات فيها مثلما حدث مع
«أسطول الحرية».ونقلت وسائل
إعالم إسرائيلية عن أشكينازي
قوله أمام لجنة الخارجية
واألمن التابعة للكنيست إنه
إذا قدم أسطول «فيفا فلسطني
 ،»5الذي يتوقع أن يبحر من
بريطانيا باتجاه غزة« ،فإن هذا
سيكون تحديًا كبيرًا للجيش
اإلسرائيلي وال يمكنني أن
أضمن أنه إذا سارت األمور
مثلما حدث مع األسطول التركي
أال تقع إصابات» .وقال إن وزارة
الخارجية اإلسرائيلية تبذل
جهودًا دبلوماسية ملنع إبحار
األسطول من أوروبا ،مشيرًا
إلى أن «هذا أفضل بالنسبة إلى
إسرائيل لكي ال تتكرر مشاهد
األسطول التركي».
(يو بي آي)

