
Monday 9 July 2012    31 االثنني  2012/7/9 شؤون إسرائيلية

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة احلكم احمللي

مجلس قروي املغير
الوطنية  السلطة  من  بتمويل  احمللي  احلكم  وزارة  واشراف  وبالتعاون  املغير  قروي  مجلس   يعلن 
وفقا  وذلك   ، للبنني  املغير  مدرسة  في  وكفتيريا  صحية  وحدة  بناء  عطاء  طرح  عن  الفلسطينية 
فعلى  باملشروع،  واخلاصة  العامة  املرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  واملواصفات  للمخططات 

الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية : 
التصنيف  جلنة  لدى  ومصنفا«  املقاولني  احتاد  »لدى  مسجال  يكون  ان  املقاول  على  . 1 يجب 

الوطنية في مجال االبنية بحيث اليقل عن درجة تصنيف خامسة 
يجب على املقاول ان يكون مسجال »رسميا« في دوائر الضريبة  2 .

يجب على املقاول تقدمي كفالة تامني ابتدائي بقيمة 5000. 3 شيكل وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول 
ملدة التقل عن 90 يوما او شيك بنكي مصدق والتقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية 

االسعار شاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول دفع جميع انواع الضرائب  4 .
جلنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب  5 .

يجب ان تكون االسعار بالشيكل  6 .
مقر  من  العطاء  من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل  7 .

املجلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره خمسون دينار او مايعادلها 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 ظهرا من يوم االثنني 16/7/2012. 8 في مقر املجلس 

القروي مع العلم انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد 
االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم اخلميس 12/7/2012 الساعة العاشرة صباحا في املوقع. 9 

فتح املظاريف يوم االثنني 16/7/2012 الساعة 11:00. 10 ظهرا في مقر املجلس القروي 
رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء  11 .

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة املجلس وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي  12 .

للمراجعة : جوال 0599307785   او 0595835460      تلفون 0421518377
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ANNOUNCEMENT/ ADVERTISEMENT
INVITATION FOR BIDS

PROMOTION AND DEVELOPMENT
OF TOURISM IN THE JENIN AREA 

JENIN GOVERNORATE
The Jenin Governorate submitted a project proposal to the Spanish Cooperation 
for the “Promotion and Development of Tourism in the Jenin Area” which has 
been approved.
Under the overall supervision of the Steering Committee, comprised by the 
Jenin Governorate and the Ministry of Tourism, and in close cooperation with 
the Spanish expert team «Barcelona Media Co», the supplier aim to improve 
equipments, product materials and implement all tasks and activities included 
in the TOR. 
Bidding will be conducted through competitive bidding procedure according to 
the ToR's regulations, and is open to all eligible bidders. The bidder’s qualifica-
tion requirements are stated in the ToR and demand that the provider (s) have 
experience with at least three years in activities related to providing the required 
services.
Interested eligible bidders may obtain further information and the Terms of Ref-
erence from the Jenin Governorate at the following e-mail address: pdtjenin@
gmail.com. The terms of reference can also be obtained at the Project Office in 
Jenin, at the following e-mail addresses: asma.amarni@gmail.com , or at their 
premises:
Jenin Governorate.
Project Office – Jenin
Promotion and Development of Tourism in Jenin Area (PDTJ), Haifa Street, Tel. 
04.2433808; Fax 04.2503222
Proposals must be written in English and be delivered to both (email) addresses 
above at or before 12:00 p.m. on July 31st 2012.  
Proposals must comprise of the following documents:
1. Cover letter
2. Company profile
3. Detailed Curriculum Vitae of Team Leader and experts
4. Technical approach to the terms of reference including calendar, number of 

people involved, materials description, and technical specifications.
5. Financial proposal with a bid price in EUR.
Late bids will be rejected. Interested providers are requested to submit their pro-
posals stating clearly the reference “Pilot project. Visitors Center”.
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مسيرة مستمرة من الدعم التنموي 
واإلنساني في فلسطني

إعالن طرح عطاء للمرة الثالثة
ألثاث مكتبي وأعمال جنارة

مشروع مساندة التعليم في القدس
وبتمويل  التعاون  مؤسسة  مع  وبالتعاون  القدس  في  الثانوية  الفرير  مدرسة  تعلن 
للمرة  الكويت، عن طرح عطاء  العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي-  الصندوق  من 
ابتداء  العطاء  وثائق  على  احلصول  ميكن  القدس.  في  التعليم  مساندة  ملشروع  الثالثة 
من يوم اإلثنني 9متوز 2012  وحتىيوم األربعاء 11متوز 2012 مقابل رسم مالي ال يزيد 
بيت  فرع  الفرير  مدرسة  مقر  من  وذلك  مسترد  وغير  أمريكي  دوالر   »100  « عن  مقداره 

حنينا ⁄ القدس ما بني الساعة التاسعة صباًحا وحتى الواحدة من بعد الظهر.
آخر موعد لإلستفسارات هو يوم اخلميس 12متوز 2012.

إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني املصنفني في الضفة الغربية والقدس واملؤهلني 
الساعة  هو  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر  بأن  علًما  النجارة  وأعمال  املكتبي  األثــاث  لبيع 
الثانية عشرة ظهًرا من يوم السبت 14 من شهر متوز 2012في مقر مدرسة الفرير الثانوية 
من  ظهًرا  الواحدة  الساعة  متام  في  املظاريف  فتح  وسيتم  حنينا  بيت  ⁄ فرع  القدس  في 

نفس اليوم.
العطاء  أولي مقداره 5% من قيمة  العطاءات مصحوبة بتأمني  أن تكون كافة  يجب 
وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار والكفالة ساريي 

املفعول لفترة 90 يوًما من تاريخ اإلقفال.
مالحظة: 

•رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 	
•املـــدرســـة غــيــر مــلــزمــة بــأقــل األســـعـــار ويــحــق لــهــا جتــزئــة الــعــطــاء مــن دون إبـــداء  	

األسباب.
•تقدم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع الرسوم والضرائب. 	

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مبدرسة الفرير في القدس على األرقام التالية: 
هاتف رقم 5855764 فاكس  6262587

مدرسة الفرير الثانوية في القدس

إعالن طرح عطاء
 تعلن قطر اخليرية عن طرح عطاء مشروع إفطار الصائم لعام 1433ه / 2012م في فلسطني وذلك 
وجتهيز  إعداد  أجل  من  باملشروع  واخلاصة  العامة  والشروط  واملواصفات  الكميات  جدول  حسب 

وجبات طعام اإلفطار. 
 فعلى الراغبني من املطاعم والشركات واملوّردين بالتقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

يجب على املطعم أو الشركة أو املوّرد أن يكون مسجاًل لدى الدوائر الرسمية. 1 .
يجب أن تكون األسعار بالشيكل اإلسرائيلي وتشمل جميع أنواع العموالت والضرائب والرسوم. 2 .

األسعار شاملة لضريبة القيمة املضافة وعلى املطعم أو الشركة أو املورد تقدمي فواتير  3 .
ضريبية وشهادة خصم املصدر.

يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90. 4 يومًا من آخر يوم لتسليم العطاء.
ميكن احلصول على وثائق وكراسة العطاء من مقر قطر اخليرية في البيره، شارع يازور،  5 .
قرب مكتب املمثلية الهولندية، عمارة VIP Center 2، الطابق األول، وذلك مقابل رسوم 
غير مستردة قدرها 50$ )خمسون دوالر أمريكي( لنسخة العطاء الواحدة، ابتداًء من 
يوم اإلثنني 2012/07/09 وحتى يوم األحد 2012/07/15 وذلك )من الساعة التاسعة 

صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا(.
ترفق مع العطاء صورة من البطاقة الضريبية وصورة من شهادات التسجيل ونسخة عن  6 .

آخر خلو طرف ضريبي، وال تقبل العطاءات بدون هذه الوثائق.
قطر اخليرية غير ملزمة بقبول أقل األسعار، كما يحق لها قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو  7 .

إلغاء العطاء كاماًل دون حتمل أية مسؤولية أو إبداء األسباب وفي أي وقت وفي أي مرحلة.
ال يسمح للمطعم/الشركة/املوّرد بالتقّدم بأكثر من عطاء في املناقصة الواحدة. 8 .

في ظروف استثنائية تستدعي متديد فترة سريان العطاء، سيتم إبالغ مقدمي العطاءات  9 .
كتابيًا ولن ُيسمح لهم بتغيير أسعار العطاءات ومع ذلك لهم احلق في سحب عطاءاتهم 

قبل املوعد املخصص لفتح املظاريف.
األحد  املوافق  العطاءات  لتسليم  يوم  آخر  في  مغلقة  بجلسة  املظاريف  فتح  سيتم  10 .

2012/07/15، الساعة الثانية ظهرًا.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه/عليهم العطاء. 11 .

يجب تسليم كراسة العطاء في ظرف مغلق وموقع ومختوم لقطر اخليرية في موعد  12 .
الثانية ظهرًا في مكتب قطر اخليرية على  الساعة  أقصاه يوم األحد 2012/07/15م 
 VIP center العنوان التالي: البيره، شارع يازور، قرب مكتب املمثلية الهولندية، عمارة
أية  تقبل  ولن   ،)2410717 رقم  هاتف  على  االتصال  لالستفسار   ( األول،  الطابق   ،2

عطاءات بعد هذا املوعد.
قطر اخليرية / مكتب فلسطني

ز7/9)2(

مشروع اعادة تأهيل األراضي الزراعية املدمرة في شمال  قطاع غزة
إعالن طرح عطاء

األراضي  تأهيل  اعادة  مشروع  ضمن  املختوم  بالظرف  عطاء  طرح  عن  الزراعي  العمل  جلان  احتاد  جمعية  تعلن 
 ،Solidarité / الزراعية املدمرة في  شمال قطاع غزة وبتمويل من احلكومة البلجيكية من خالل مؤسسة اوكسفام

وفق الشروط اآلتية:-
( توريد مستلزمات سياج. • 	UAWC/OXFAM A3/ 1/9/2011( يتضمن اإلعالن : عطاء رقم

• شيكل غير مستردة . ثمن العطاء الواحد400	
•االلتزام بحرفية املواصفات املذكورة في جدول الكميات. 	

•يكون العطاء وفق الشروط واملواصفات املبينة في وثائق العطاء . 	
•يجب أن تكون الشركة/املورد املقدمة للعطاء مسجلة قانونيًا في الدوائر الرسمية)سجل جتاري معتمد  	

وساري املفعول( .
من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية  • يجب على الشركة/املورد تقدمي كفالة دخول عطاء بواقع 5 % 	

سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق .

• يوم من تاريخ اإلقفال . أن يكون العرض ساري املفعول ملدة 90	
•يخضع املشروع لنظام الفاتورة الصفرية . 	

تعويض  أي  ودون  االسباب  ابداء  دون  الغاءه  أو  اعادته  أو  متديده  أو  العطاء  تأجيل  للجمعية   •يحق  	
للمتقدمني بالعطاء.

•األسعار شاملة جلميع النفقات وبالشيكل و يشمل نقل التوريدات إلى مواقع التنفيذ  حسب احلاجة. 	
•يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوفير شهادة خصم منبع. 	

•جلنة فتح العطاء غير مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 	
•يحق للجمعية  زيادة أو تقليص قيمة العطاء دون احلاجة ملوافقة املورد وضمن نفس األسعار واملواصفات . 	

النصر  • يتم استالم كراسة العطاء من مقر جمعية احتاد جلان العمل الزراعي والكائن في مدينة غزة –	
مقابل مستشفى االطفال ابتداًء منيوم االثنني 2012/7/9 وحتى يوم الثالثاء  2012/7/17من الساعة 

9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساًء 
•رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء . 	

• صباحًا.  يعقد االجتماع التمهيدي يوم  االحد2012/7/15 ما بني الساعة 10:00	
• آخر موعد لتسليم وثائق العطاء وفتح املظاريف الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الثالثاء 2012/7/17	

ملزيد من االستفسار يرجى االتصال على
 هاتف اجلمعية تلفون  2879959-08   فاكس 08-2853075
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إعالن طرح عطاء
املوضوع : توريد اجهزة و لوازم مختبر املعاجلات الدقيقة

عطاء رقم ع/2012/19
 تعلن جامعة فلسطني التقنية - خضوري عن طرح عطاء توريد اجهزة و لوازم 
املؤهلني  العطاء من  املشاركة في  الدقيقة،  فعلى من يرغب  املعاجلات  مختبر 

مراجعة قسم اللوازم و املشتريات في اجلامعة . 
 ) االثنني  يوم  دوام  )نهاية  هو  األسعار  عروض  لتقدمي  موعد  آخر  •يكون  	

2012/7/23، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي . 
• من قيمة العطاء وساري  إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكيه بقيمة 5%	

املفعول  ملدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال.
صندوق  في  وموضوعه  العطاء  رقم  عليها  مسجال  األسعار  عروض  •تودع  	

العطاءات حسب العنوان أعاله . 
( شيكل جديد كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة  • يتم استيفاء مبلغ )250	

العطاء.
خضوري على هاتف  • لالستفسار ميكن االتصال بجامعة فلسطني التقنية – 	

رقم 2671026-09 داخلي 410 أو فاكس رقم 09-2688182
واحدة  وملرة  العطاء،  عليه  يرسو  من  على  واإلعالن  النشر  •مالحظة:أجور  	

فقط.
مع االحترام ،،، 

إدارة اجلامعة ز7/9)11( ز7/9)12(

إعالن طرح عطاء رقم ع / 20 / 2012
تعلن إدارة جامعة فلسطني التقنية ) خضوري (

عن طرح عطاء ترخيص مبنى خضورى )3(  فعلى املكاتب االستشارية املصنفة 
و الراغبني واملؤهلني لدخول العطاء مبوجب الشروط واملواصفات والكميات التي 
ميكن احلصول على نسخة منها من قسم اللوازم واملشتريات في اجلامعة خالل 

ساعات الدوام الرسمي وحسب التعليمات التالية :
يتم تسليم عروض األسعار إلى قسم اللوازم واملشتريات في اجلامعة بطريقة  1 .

الظرف املختوم .
على األقل من قيمة  إرفاق شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة 5 % . 2

العطاء وساري املفعول  ملدة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
صندوق  في  وموضوعه  العطاء  رقم  عليها  مسجال  األسعار  عروض  تودع  3 .

العطاءات حسب العنوان أعاله . 
االثنني  يوم  دوام  )نهاية  هو  األسعار  عروض  لتقدمي  موعد  آخر  يكون  4 .

2012/7/23، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي . 
( شيكل جديد كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة  يتم استيفاء مبلغ )200. 5

العطاء.
مالحظة: أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء، وملرة واحدة فقط.  6 .

خضوري على هاتف   لالستفسار ميكن االتصال بجامعة فلسطني التقنية – . 7
رقم 2671026-09 داخلي 410 أو فاكس رقم 09-2688182

إدارة اجلامعة

رويترز القدس	-	عامل	يحمل	قضبانا	من	احلديد	خالل	عمله	في	موقع	القطار	السريع	الذي	سيربط	املدينة	بتل	ابيب.	

املصادقة على 25 مشروعا إلنشاء مصانع 
في الوسط العربي واملدن البعيدة عن 

املراكز السكانية في اسرائيل
25	خطة	 تفعيل	 على	 االسرائيلية	 واالستخدام	 والتجارة	 الصناعة	 وزارة	 ابيب-صادقت	 تل	
إلنشاء	مصانع	جديدة	وتوسيع	مصانع	قائمة	في	الوسط	العربي	وفي	املناطق	البعيدة	عن	املدن	

الرئيسية.	
وتخصص	الوزارة	لهذه	املشاريع	مبلغا	إجماليا	قدره	نحو	مليار	شيكل.		وستمنح	الوزارة	املصانع	
املوجودة	في	املدن	النائية	ومدن	الوسط	العربي	هبات	مبئة	وسبعني	مليون	شيكل.		والتزم	أصحاب	

املصانع	بتوظيف	150	مستخدما	جديدا.

مناقشة مشروع قانون اسرائيلي 
يقضي بتشديد العقوبات على من 
يؤجر شققا ملتسللني غير شرعيني

تل	ابيب-ناقشت	اللجنة	الوزارية	االسرائيلية	لشؤون	التشريع	امس	مشروع	قانون	تقدمت	به	
النائبة	الليكودية	ميري	ريغيف	ويقضي	بتشديد	االجراءات	العقابية	بحق	من	يقوم	بتاجير	

شقق	ملتسللني	غير	شرعيني	او	يوفر	لهم	املبيت.	
واعتبرت	النائبة	ريغيف	ان	من	ميد	يد	العون	لهؤالء	املتسللني	يعرض	امن	اجلمهور	للخطر.

اللجنة اخلاصة باعمال البناء االستيطاني 
في الضفة الغربية تدعو الى تسوية 

اخلالفات حول هذه االعمال امام احملكمة
البناء	االستيطاني	في	 اللجنة	االسرائيلية	املعنية	بدراسة	قضية	اعمال	 تل	ابيب-انتقدت	
انه	 املناطق	وقالت	 اراض	في	هذه	 الرسمية	في	خالفات	حول	 السلطات	 الغربية	تدخل	 الضفة	

يجب	تسوية	مثل	هذه	اخلالفات	امام	احملكمة	.	
واوصت	اللجنة	التي	يرئسها	قاضي	احملكمة	العليا	املتقاعد	ادموند	ليفي	باقامة	محاكم	للنظر	
في	اخلالفات	حول	االراضي	في	الضفة	الغربية	او	توسيع	صالحيات	احملاكم	املركزية	لكي	تتمكن	

من	النظر	فيها.	
كما	يؤكد	تقرير	اللجنة	ان	االحكام	الدولية	املتعلقة	باالحتالل	ال	تنطبق	على	مناطق	في	

الضفة	الغربية.		ومن	املتوقع	ان	ينشر	التقرير	بالكامل	خالل	االيام	القريبة	القادمة.

القاضي املتقاعد عبد الرحمن 
الزعبي يدعم املساواة للعرب في 

اسرائيل لتحمل عبء الواجبات
الناصرة-ابدى	قاضي	احملكمة	العليا	االسرائيلية	املتقاعد	عبد	الرحمن	الزعبي	دعمه	لفكرة	

حتقيق	املساواة	في	حتمل	العرب	ايضا	لالعباء	والواجبات	في	الدولة.	
واوضح	مع	ذلك	انه	يجب	البدء	اوال	باملساواة	في	احلقوق	ووضع	حد	ملا	وصفه	باذالل	املواطنني	

العرب	واالجحاف	بحقهم.	
واضاف	عبد	الرحمن	الزعبي	ان	العرب	سيكونون	مسرورين	للمشاركة	في	حتمل	الواجبات,	لكن	

يجب	ان	يكون	للعرب	مكانتهم	في	املجتمع	االسرائيلي	وضمان	العيش	الذي	ينعم	باحترام.

تقارير:البحرية اإلسرائيلية
تدرس تعزيز قدراتها البحرية

تل	أبيب	-		)د	ب	أ(-	أفادت	تقارير	إسرائيلية	بأن	سالح	البحرية	يدرس	تزويد	القطع	التي	
يعتزم	شراءها	على	مدار	العام	القادم	بصواريخ	سطح	-	سطح	قصيرة	وطويلة	املدى	,	بهدف	تعزيز	

فاعلية	سالح	البحرية	في	أي	حرب	مستقبلية	وحماية	منصات	الغاز	في	البحر.
وأوضحت	صحيفة	"جيروزاليم	بوست"	اإلسرائيلية	أمس	أن	سالح	البحرية	يرغب	في	دعم	
القوات	البرية	في	أي	عملية	موسعة	قد	تشنها	على	قطاع	غزة	أو	لبنان	أو	سورية	,	بحيث	تكون	
الصواريخ	قادرة	على	مهاجمة	أي	منشآت	للعدو	مبا	في	ذلك	القواعد	أو	محطات	الرادار	وتوفير	

الدعم	القتالي	للقوات	البرية.
ونقلت	الصحيفة	عن	مسؤول	بارز	بسالح	البحرية	قوله:"ستساعدنا	هذه	الصواريخ	في	لعب	

دور	أكثر	فاعلية".
وذكرت	الصحيفة	أن	سالح	البحرية	,	خالل	احلرب	األخيرة	على	لبنان	أو	عملية	الرصاص	
املصبوب	على	قطاع	غزة	,	لم	يسهم	إال	في	احلصار	البحري	وتقدمي	احلد	األدنى	من	الدعم	للقوات	

البرية	خالل	هجماتها	على	سواحل	غزة.
وأضافت	أن	سالح	البحرية	يدرس	عددا	من	األنظمة	لالختيار	من	بينها.	وكشفت	الصحيفة	أن	
البحرية	جتري	محادثات	مع	وزارة	الدفاع	بشأن	حاجتها	لشراء	أربع	قطع	جديدة	لتعزيز	قدرتها	

على	حماية	منصات	الغاز	اإلسرائيلية	التي	يجري	بناؤها	في	البحر	املتوسط.

تل	ابيب	-	»يديعوت	احرونوت«	اكد	كتاب	
جديد	بدأ	توزيعه	في	الواليات	املتحدة	امس	
االحد	بعنوان	»حروب	الظالل«	ان	»االشخاص	
الذين	عملوا	على	تصفية	اربعة	علماء	نوويني	
ايرانيني	الواحد	تلو	االخر	مستخدمني	دراجات	
االسرائيلية	 للمؤسسة	 عللمللالء	 كللانللوا	 نللاريللة	

لالستخبارات	واملهام	اخلاصة	)املوساد(«.
ووفللقللا	ملللا	نللشللر	فللي	هلللذا	الللكللتللاب	فللقللد	كللان	
عمالء	»املوساد«	يدخلون	ويخرجون	الى	ايران	

على	اساس	دائم.
الكبير	 املللراسللل	 ربيبو	 دان	 الللكللتللاب	 واللللف	
الشرق	 بشؤون	 واخلبير	 »سللي,بللي,اس«	 لشبكة	
االوسلللللط	ويلللوسلللي	ملللللمللان	املللعلللللق	االسللرائلليلللللي	
لللشللؤون	االسللتللخللبللارات.	وكللتللب	املللؤلللفللان	حول	
املوساد	 تكن	 »لللم	 االيرانيني:	 العلماء	 اغتيال	

على	استعداد	الستخدام	مرتزقة	للقيام	بهذه	
املهام	احلساسة,	اذ	من	الصعب	الثقة	بهم,	كما	
انها	لم	تكن	على	استعداد	للكشف	امام	هؤالء	عن	
اساليب	االغتياالت	التي	تتبعها«	وكتبا	ايضا:	
عمليات	 هللذه	 كانت	 العملية,	 الناحية	 »مللن	

اسرائيلية	محضة«.
اسرائيل	حتتفظ	 ان	 اخللر	 فصل	 في	 وكتبا	
عهد	 منذ	 وذلللك	 آمنة«	 »مساكن	 بل	 ايللران	 في	
شاه	ايران,	وتستخدمها	كأماكن	اخفاء	واعداد	

لعمالء	»املوساد«.
وكللشللف	الكتاب	عللن	تللعللاون	بللني	»املللوسللاد«	
وبني	االكراد	ومجموعات	عرقية	اخرى	داخل	
ايران	وخارجها	لكنه	اوضح	:	»لم	يقم	متمردون	
ايرانيون	بتنفيذ	عمليات	قتل	العلماء	النوويني	

االيرانيني«.

وتناول	الكتاب	ايضا	شبكة	العالقات	املكثفة	
بني	»املوساد«	وبني	وكالة	املخابرات	االميركية	
»سللي,اي,ايلله«	من	اجللل	وقللف	املللشللروع	النووي	

االيراني.	
وثيق	 بللتللعللاون	 يعملون	 »انللهللم	 فلليلله:	 وورد	
في	 مشتركة	 عمليات	 يتضمن	 مسبوق	 غير	
مجال	ادخال		فيروسات	الى	شبكات	احلواسيب	

االيرانية«.
ووفقا	للكتاب	فقد	اوضحت	اسرائيل	الدارة	
اوباما	بأنه	اذا	لم	تعمل	الواليات	املتحدة	ضد	
ايران	من	اجل	وقف	املشروع	النووي,	فستفعل	

اسرائيل	ذلك.
وجتدر	االشارة	الى	ان	كتاب	»حروب	الظالل«	
سيصدر	في	اسرائيل	يوم	اخلميس	القادم	وذلك	

عن	دار	نشر	»يديعوت	-	كتب«.

في	كتاب	جديد	صدر	بامريكا

اسرائيل اغتالت العلماء النوويني االيرانيني

للللللللصلللحلللافلللة	-	 طللللولللللكللللرم	-	شلللللديلللللد	
اكلللللللد	ملللللركلللللز	اعلللللللللالم	حلللللقلللللوق	االنلللللسلللللان	
مصادقة	 أن	 "شمس"على	 والدميقراطية	
والثالثة	 الثانية	 "الكنيست",بالقراءتني	
اجلللنللائللي,	 التحقيق	 قللانللون	 تللعللديللل	 علللللى	
الذي	يعفي)	الشرطة	وجهاز	الشباك(	من	
بالصورة,	 أو	 بالصوت	 	, التحقيق	 توثيق	
الللذي	ينص	 الللقللانللون	 خللالفللًا	للمتبع	وفللق	
على	توثيق	مرئي	وصوتي	ألي	حتقيق	في	
سللنللوات. عشر	 عللن	 عقوبتها	 تللزيللد	 تهمة	
يكشف	عن	الوجه	احلقيقي	لدولة	محتلة	ال	
حتترم	القانون	الدولي,بل	أنها	عاصية	لهذا	
القانون,دولة	تضرب	بعرض	احلائط	القانون	

الدولي	اإلنساني	وقانون	حقوق	اإلنسان.
إقلللللللرار		 أن	 "شللللللمللللللس"	 ملللللركلللللز	 وقلللللللللال	
29	عضوًا	 	 بتأييد	 للقانون	 	 )الكنيست(	
ومعارضه	7	أعضاء	يؤكد	التواطؤ	بني	كل	
اإلسرائيلي,بل	 السياسي	 النظام	 مكونات	
ويكشف	مدى	عدم	انسانية		هذا	)املشرع(	
للمحققني	 رخصة	 بإعطاء	 بل	 بالتغطية	
بأن	يستخدموا	ما	يحلو			لهم	من	أساليب	

ال	إنسانية	وال	أخالقية	وغير	قانونية	بحق	
العنصري	 القانون	 هذا	 الفلسطينيني.إن	
يوضح		مدى	اإلصللرار	على	انتهاك	حقوق	
اإلنلللسلللان,كلللونللله	ال	يللنللسللجللم	ملللع	املللعللايلليللر	
الللدوللليللة	حلللقللوق	اإلنلللسلللان.وأيلللضلللًا	يبني	
مدى	عدم	االهتمام	وعدم	املباالة	من	قبل	
)الكنيست(	بحقوق	اإلنسان,	والتي	يجب	أن	
تكون	راسخة	في	الوجدان	لكي	تكون	ثقافة	
ابتداء.	إن	هذا	القانون	يكشف	مدى	زيف	
ومدى	عنصرية	هذا	االحتالل	الذي	يريد	
أن	ينعم	باألمن	والسالم	على	حساب	كرامة	

وإنسانية	وحقوق	شعب	آخر.
وشدد	مركز	"شمس"	في	بيان	صحفي	
أن	هذا	القانون	العنصري	يتنافى	واإلعالن	
العاملي	حلقوق	اإلنسان	,	واتفاقيات	جنيف	ال	
سيما	االتفاقية	الثالثة	,واالتفاقية	الرابعة	
النموذجية	 الللقللواعللد	 مجموعة	 ,وأيلللضلللًا	
الدنيا	ملعاملة	السجناء	لعام	1955	,والعهد	
الدولي	اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية	
املتحدة	حلماية	 لعام	1966,وإعللالن	األمم	
الللتللعللذيللب	وغلليللره	 جميع	األشلللخلللاص	مللن	

أو	 القاسية	 العقوبة	 أو	 املعاملة	 من	ضروب	
الالإنسانية	أو	احلاطة	بالكرامة	لعام	1975	
وغلليللره	 الللتللعللذيللب	 مناهضة	 ,والتللفللاقلليللة	
أو	 القاسية	 العقوبة	 أو	 املعاملة	 من	ضروب	
ونظام	 	,1984 لعام	 امُلهينة,	 أو	 الالإنسانية	
الدولية	 روما	األساسي	للمحكمة	اجلنائية	
اجلنائية	 احملكمة	 أنشأ	 الللذي	 	1988 للعام	

الدولية.
وقال	املركز	أن	هذا	القانون	العنصري	جاء	
للتغطية	على	خرق	القوانني	خالل	التحقيق	
وإلخفاء	التعذيب	النفسي	واجلسدي,	الذي	
املعتقلني	 بحق	 االحتالل	 محققو	 ميارسه	
عنصري	 الللقللانللون	 هللذا	 الفلسطينيني,إن	
الفلسطينيني	 يللسللتللهللدف	 ألنللله	 بللامللتلليللاز	
حتديدًا,	ومناف	للدميقراطية	ألنه	يفسح	
املجال	للدوس	على	حقوق	اإلنسان,	كما	أنه	
ميس	بحقوقهم	,	وباحلق	باإلجراء	العادل	
وبللاملللسللاواة	والللكللرامللة,	كما	أن	هللذا	اإلعفاء	
وغير	 مبرر	 وغير	 صللارخللًا	 يشكل	متييزًا	
قللانللونللي.	هللو	مبللثللابللة	رخللصللة	للمحققني	

للقيام	بالتعذيب.

يعفي	احملققني	من	التوثيق	الصوتي	واملرئي

»شمس« يدين مصادقة الكنيست
على تعديل قانون التحقيق اجلنائي

وزارة	 قلللللررت	 	- »ملللعلللاريلللف«	 	- ابللليلللب	 تلللل	
مع	 االتللصللاالت	 وقللف	 االسرائيلية	 اخلارجية	
مللكللاتللب	الللعللالقللات	الللعللامللة	الللتللي	اسللتللأجللرت	
خللدمللاتللهللا	فللي	اوروبلللللا	مللن	اجلللل	دعلللم	االعلللالم	
بامليزانيات.	 نقص	 جللراء	 وذلللك	 االسرائيلي,	
ورغلللم	تلللردي	املللكللانللة	االسللرائلليللللليللة	فللي	اوروبلللا	

بصورة	مستمرة.
قبل	 االسرائيلية	 اخلللارجلليللة	 وزارة	 قللررت	
ابيغدور	 تعليمات	 على	 وبللنللاء	 الللعللام	 حللوالللي	
خدمات	 استئجار	 اخلللارجلليللة	 وزيلللر	 ليبرمان	
ايطاليا,	 فللي	 عللامللة	 عللالقللات	 مللكللاتللب	 تسعة	

النرويج,	فرنسا,	 السويد,	 هولندا,	بريطانيا,	
اوسللاط	 فللي	 للعمل	 اخللرى	 ومللؤسللسللات	 اسبانيا	
مؤسسات	االحتاد	االوروبي	في	بروكسيل	واملانيا	
اآلخذة	 اسرائيل	 مكانة	 بهدف	حتسني	 وذلللك	
بللالللتللدهللور	فللي	هلللذه	الللللدول	واملللؤسللسللات,علللللى	

خلفية	العالقات	مع	الفلسطينيني.
املكاتب	 ان	تساعد	هذه	 املفروض	 وكان	من	
السفارات	االسرائيلية	في	اوروبا	وبعد	عملية	
تصنيف	معقدة	مت	اختيار	املكاتب	االعالمية	
في	 مكاتب	 واشهر	 اكبر	 تعتبر	 والتي	 املناسبة	
هذه	الدول.	واعدت	السفارات	االسرائيلية	في	

بسبب	النقص	بامليزانية

إسرائيل توقف مخططات حتسني مكانتها
في عدد من الدول األوروبية

هذه	الدول	مخططات	عمل	على	املدى	الطويل	
مع	هذه	املكاتب.

الدول:	 وقال	دبلوماسي	اسرائيلي	في	تلك	
الوصول	 من	 شهور	 عللدة	 وخللالل	 »لقد	متكنا	
لوال	 اليهم	 لنتوصل	 يكن	 لم	 سكان	جدد	 الى	
نتائجها	 تعطى	 مسيرة	 وهللذه	 املكاتب,	 هللذه	
فقط	بعد	عدة	سنوات.اما	االن	فسنجبر	على	

مواجهة	االمور	وحدنا«.
ووجه	مصدر	في	وزارة	اخلارجية	انتقادات	
لقرار	وقف	االتصاالت	وقال	:»ليس	من	املعقول	
بلللدون	 كللهللذا	 ملللجللال	 دخللللول	وزارة	اخلللارجلليللة	

تخطيط	لعدة	سنوات«.
ومن	احملتمل	وبعد	اجراء	مداوالت	استمرار	
اسللتللخللدام	املللكللاتللب	االعللالملليللة	فللي	الللسللويللد	
الصعبة	جدا	 املكانة	 بسبب	 وذلللك	 والنرويج	

السرائيل	في	اوساط	جماهير	الدولتني.

أبلليللب-	ذكلللر	مللوقللع	صحيفة	'هللآرتللس'	 تللل	
للحكومة	 القانوني	 املستشار	 أن	 اإلسرائيلية	
اإلسرائيلية	قرر,		األحد,	إغالق	ملف	التحقيق	
شموئيل	 صفد	 مدينة	 حللاخللام	 ضللد	 اجلنائي	
الياهو,	الذي	حرض	ضد	املواطنني	العرب	خالل	
طالبا	 العبرية	 للصحافة	 بها	 أدلى	 تصريحات	

عدم	تأجير	أو	بيع	البيوت	للعرب.
وأضاف	املوقع	أن	املستشار	القانوني	قال	إنه	
قرر	إغالق	امللف	لعدم	وجود	أدلة	كافية	إلدانة	
الياهو	بتهمة	التحريض	العنصري,	لعدم	وجود	

تسجيالت	تثبت	أقواله.
وكان	الياهو,	وهو	من	التيار	الديني	املتزمت,	
أصدر	فتوى	حترم	تأجير	أو	بيع	البيوت	للعرب,	
ووقللع	على	بيان	مع	مجموعة	رجللال	دين	يهود	
من	 ومنعهم	 العرب	 مقاطعة	 إلللى	 فيه	 يدعون	

السكن	مع	اليهود.
وأكد	اإلئتالف	ملناهضة	العنصرية	في	تعقيبه	
على	إغالق	ملف	التحقيق	ضد	احلاخام	شموئيل	
الياهو	بخصوص	التصريحات	العنصرية	التي	

ولقاءين	 إذاعللي	في	جاالتس	 لقاء	 أصدرها	في	
صحافيني	في	هآرتس	ومعاريف,	أنه	من	املؤسف	
جدا	أن	النيابة	العامة	اختارت	غض	الطرف	عن	
الذي	 القانون	 تنّفذ	 وأال	 العنصرية	 املخالفات	

مينع	التحريض	العنصري.
أنلله	ال	يوجد	 تدعي	 النيابة	 أن	 رغللم	 وقللال	
الياهو	 األدللللة	لتقدمي	احلللاخللام	 فللي	 أسللاس	 أي	
قبل	 مللن	 أقلللوالللله	 حتللريللف	 وأنلللله	مت	 للمحكمة	
الصحافيني,	اال	أن	هذا	األمر	ال	يقلل	من	خطورة	
أقوال	احلاخام	الياهو,	حتى	لو	لم	تنشر	أقواله	
عن	 يلللدور	 احلللديللث	 زال	 ال	 قللالللهللا,	 كما	 حرفيا	
حتريض	عنصري.	نستغرب	ملاذا	اختار	املستشار	
التغاضي	 العامة	 والنيابة	 للحكومة	 القضائي	

عن	هذا	االمر.
واضاف	ان	االئتالف	ملناهضة	العنصرية	يرى	
القضائي	 املستشار	 في	جتاهل	 خطورة	شديدة	
القانون	 تعليمات	 	 العامة	 والنيابة	 للحكومة	
بخصوص	التحريض	العنصري,	بكل	ما	يخص	
وأيضا	 اللليللاهللو	 شموئيل	 احلللاخللام	 تصريحات	

مللف	 إغالقهم	 كما	 اصللدارهللا,	 التي	مت	 الفتاوى	
كتاب	 ألفوا	 الذين	 احلاخامات	 ضد	 التحقيق	
"تورات	همليخ"	العنصري	والذي	يشرعن	هدر	

دم	كل	من	هو	ليس	يهوديا,	قبل	شهر.
من	جهتها	أكدت	احملامية	عينات	هوروفيتس	
التعددية	 القضائي	في	مركز	 القسم	 – مديرة	
والللدولللة,	 للدين	 اإلصللالحللي	 واملللركللز	 اليهودية	
من	 العنصري	 التحريض	 ملف	 يعالج	 واللللذي	
أن	"هذا	 العام	2002	 الياهو	منذ	 قبل	احلاخام	
قرار	تعيس	أكثر	مما	ينبغي,	خصوصا	عندما	
العنصري	 التحريض	 قانون	 تطبيق	 الى	 نصل	
على	احلاخامات.	يجب	على	كل	مواطن	في	دولة	
اإلجرامية	 العنصرية	 على	 يحتج	 أن	 اسرائيل	
أن	نخشى	 الياهو.	يجب	 التي	يقودها	احلاخام	
فقدان	املسؤولني	عن	تطبيق	القانون	طريقهم,	
وها	هم	يهملون	واجبهم	للدفاع	عن	املواطنني,	
احلاخاماتي.	 اجلهاز	 عن	 يدافعون	 ذلللك	 وبللدل	
العليا	 الللعللدل	 سنتوجه	حملكمة	 أنللنللا	 بالطبع	

للنظر	في	هذا	القرار	غير	املنطقي".

اتهام	الدولة	بعدم	تطبيق	قانون	التحريض	العنصري	على	احلاخامات...

إغالق ملف التحقيق اجلنائي ضد حاخام صفد

االسرائيلي	 الللوزراء	 رئيس	 ابيب-قال	 تل	
	نتياهو	في	مستهل	جلسة	مجلس	 بنيامني	
تشكيل	 ان	 االسبوعية	 االسرائيلي	 اللللوزراء	
القانون	اجلديد	يعدان	خطوة	 الطاقم	وسن	
تللاريللخلليللة	مللن	شللانللهللا	ان	تللللؤدي	اللللى	اشلللراك	
والعربي	 دينيا	 املتشدد	 اليهودي	 املجتمَعني	
في	حتمل	عبء	اخلدمة	لصالح	اسرائيل	وذلك	
بعد	مرور	اربعة	وستني	عاما	على	تاسيسها.	

واوضح	انه	سيتم	منح	حوافز	ايجابية	ملن	
يؤدي	اخلدمة	وسلب	احلقوق	ملن	ال	يؤديها,	
مبينا	ان	املجتمع	اليهودي	املتشدد	يعي	انه	

حان	الوقت	الحداث	تغيير.	
وتلللوقلللع	رئلليللس	الللللللوزراء	ان	يلللللزداد	عللدد	
املللواطللنللني	الللذيللن	يللنللخللرطللون	فللي	صفوف	

اجليش	االسرائيلي	بشكل	دراماتيكي.
واوضح	نتنياهو	ان	الوزير	موشيه	يعلون	
اجلديد	 الطاقم	 في	 الليكود	 سيكون	ممثل	
القانون	 مللشللروع	 لصياغة	 تشكيله	 املللنللوي	

نتنياهو: قانون اخلدمة العسكرية سيؤدي الى اشراك اليهود 
والعرب معا في حتمل عبء الواجبات لصالح اسرائيل 

املتعلق	بهذه	القضية.	من	جهته	اعرب	النائب	
األول	لرئيس	الوزراء	الوزير	سيلفان	شالوم	عن	
اعتقاده	بأنه	يجب	جتنيد	اجلميع,اي	اليهود	
واولئك	 واملشاهير	 والعرب	 دينيا	 املتشددين	
الذين	يتهربون	من	أداء	اخلدمة	في	صفوف	

املواطنني	العلمانيني	والبنات.	
ورأى	الوزير	شالوم	انه	اذا	لم	يتم	التعامل	
اخلدمة	 اداء	 قضية	 مع	 الراهنة	 املرحلة	 في	
املدنية	في	صفوف	املواطنني	العرب	فان	هذه	
القضية	لن	يتم	التعامل	معها	قط	وهذا	أمر	

ال	يعقل.
وقال	وزير	الدفاع	االسرائيلي	ايهود	باراك	
ان	هناك	احتماالت	جيدة	لسن	قانون	جديد	
حتى	نهاية	الشهر	اجلاري	ليحل	محل	قانون	
اخلدمة	 مللن	 املتدينني	 بللاعللفللاء	 املعني	 تللال	

العسكرية.	

وأوضح	ان	اخلطوات	املنوي	اتباعها	ستغير	
يتعلق	 فيما	 الوضع	 صللورة	 تغييرا	جوهريا	
وتللعللزيللز	 املللواطللنللني	 بللني	 امللللسلللاواة	 بتحقيق	

الوحدة	في	صفوف	الشعب.	
وأوضللح	الوزير	بللاراك	مع	ذلللك	انلله	يجب	
احللتلليللاجللات	اجليش	 االعللتللبللار	 االخلللذ	بعني	
االسرائيلي	وتطبيق	القانون	اجلديد	بصورة	

تدريجية.
وعلى	نفس	الصعيد	صادقت	كتلة	الليكود	
الللبللرملللانلليللة	بللاالجللمللاع	قللبللل	ظللهللر	املللس	على	
املبادئ	االساسية	لتقرير	جلنة	بليسنر	بشان	
تقاسم	عبء	الواجبات	العسكرية	واملدنية.	

في	 املللسللاواة	 مبدا	 الكتلة	تطبيق	 وقللررت	
حتمل	عبء	الواجبات	على	املواطنني	العرب	
ايضا	وتوسيع	البند	املتعلق	بهذا	املوضوع	في	

تقرير	جلنة	بليسنير.	


