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ف ��ك رم � ��وز ج ��رمي ��ة ق �ت��ل امل ��رح ��وم م �ح �م��ود ج �ب��ر م ��ن أب� ��و غ��وش

*ال � �ن� ��اط� ��ق ب� �ل� �س ��ان ش� ��رط� ��ة ال� � �ق � ��دس :امل� �ش� �ت� �ب� �ه ��ون وق � �ب� ��ل ال � �ت� ��وج� ��ه إل� � ��ى م � �ن� ��زل ال �ق �ت �ي��ل،
اج � �ت � �م � �ع� ��وا س � ��وي � ��ة وخ� � �ط� � �ط � ��وا الي� � � � � ��ذاء ش � �خ� ��ص ه� � ��م ع � �ل� ��ى خ � �ل ��اف م � �ع� ��ه ع � �ل� ��ى خ �ل �ف �ي��ة
ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ،وق�� ��د ع� �ل� �م ��وا أنّ ال� �ش� �خ ��ص امل � ��ذك � ��ور س� �ي� �ت ��واج ��د ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن م� �ن���زل ال �ض �ح �ي��ة
*ف��ي ه��ذا ال��وق��ت خ��رج الضحية م��ن م�ن��زل��ه ليستكشف س�ب��ب اجل�ل�ب��ة ال �ص��ادرة ف�لاح��ظ وج��ود
االع �ت��داء العنيف وط�ل��ب م��ن امل�ت��واج��دي��ن ال�ك��ف ع��ن االم��ر وع�ن��ده��ا ّ
مت إط�ل�اق ال��رص��اص باجتاهه
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
كشف ال�ن��اط��ق بلسان ش��رط��ة ال�ق��دس في
بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب
"سمح بالنشر أنّه
وصحيفة كل العرب أنّه ُ
مت فك رم��وز جرمية قتل امل��واط��ن محمود
ّ
جبر ( 48عا ًما) من أبو غوش ،والذي ُقتل
رم �يً��ا ب��ال��رص��اص ف��ي س��اح��ة أح��د امل�ن��ازل
مت
ب��ال �ب �ل��دة ،ي ��وم  .13.11.2017ح �ي��ث ّ
اعتقال  5مشتبهني ضالعني في القضية،
مت مؤخ ًرا تقدمي تصريح إدعاء للنيابة
كما ّ
ال�ع��ا ّم��ة ض��ده��م" ،بحسب البيان الصادر
عن الشرطة.
مت إصدار أمر حظر نشر
يذكر أنّه كان قد ّ
وجت ��دي ��ده م � ��را ًرا ف��ي ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ،إل��ى
أن ك�ش�ف��ت ال �ش��رط��ة ال �ي��وم ع��ن تفاصيل
ّ

التحقيقات.
وأوض��ح الناطق بلسان شرطة القدس في
مت��ت املباشرة بالتحقيقات بعد
بيانه أ ّن��ه " ّ
إس �ت�لام ب�ل�اغ ف��ي ال �ش��رط��ة ،ي ��وم االث�ن�ين
 ،13.11.2017قرابة الساعة  01:00ليلاً ،
ح��ول إص��اب��ة رج��ل ج � ّراء تع ّرضه الط�لاق
رص��اص على مدخل منزله في أبو غوش،
وهرب مجموعة من املشتبهني امللثمني من
املكان ،وهم يحملون بأيديهم أدوات قتال
وس�لاح .ه��ذا ،وم��ع استالم البالغ وجمع
مت فتح التحقيق
معلومات اولية في الشرطةّ ،
وم �ب��اش��رة ج �م��ع األدل� ��ة ف��ي م �ك��ان تنفيذ
مت التوصل
اجلرمية وخالل وقت قصيرة ّ
إل��ى هوية  5مشتبهني ،س ّكان أب��و غوش،
مت اعتقالهم في منازلهم واقتيادهم
حيث ّ
للتحقيق بشبهة التسبب بوفاة ،التآمر لتنفيذ

وزارة االقتصاد والصناعة
دائرة التجارة اخلارجية

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة

تعلن بهذا عن فتح حصص الثلث األول
للعام  2018في برنامج –" املال الذكي"

ُتفحص الطلبات ويبحث فيها مبوجب ترتيب وصولها وحتى نفاذ امليزانية
في احلصص مبوجب موعد التقدمي التالية:
 .1الطلبات املقدمة من تاريخ  01/01/2018ولغاية تاريخ 31/01/2018
 .2الطلبات املقدمة من تاريخ  01/02/2018ولغاية تاريخ 28/02/2018
 .3الطلبات املقدمة من تاريخ  01/03/2018ولغاية تاريخ 31/03/2018
سارعوا بالتقدمي!
التفاصيل الكاملة  ،شروط احلد األدنى ،ملعايير  ،استمارات تقدمي
الطلبات ،أنظمة البرامج وتعليماتها مفصلة في موقع انترنت وزارة
االقتصاد والصناعة بالعنوان :
www.economy.gov.il/ipf
الشركة التي حصلت على مساعدة من البرنامج وزادت مبيعاتها في دولة
الهدف بالنسبة املفصلة في التعليمات ُ ،تلزم بدفع عائدات حسب املفصل
في التعليمات* تقدم الطلبات بشكل محوسب على االنترنت بواسطة
استمارة طلب في موقع االنترنت ومع إرفاق املستندات املطلوبة * الطلبات
غير الكاملة ،عند تقدميها لم تشمل كافة التفاصيل واملستندات املطلوبة ،لن
تستوعب في املنظومة حتى استكمال كافة التفاصيل * في أية حالة لوجود
تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في تعليمات املدير العام-
يتغلب نص تعليمات املدير العام.

ألسئلة إضافية:السيدة سارة ديامنط -سيديس MF@economy.gov.il ، 02-6662916

صورة من مكان تنفيذ اجلرمية
جرمية واالعتداء في ظروف خطيرة" ،بحسب بيان الشرطة.
أن املشتبهني
فإن "التحقيقات أشارت إلى ّ
ووف ًقا للشرطة ّ
وقبل التوجه إلى منزل القتيل ،اجتمعوا سو ًية وخططوا
اليذاء شخص هم على خالف معه على خلفية جنائية ،وقد
أن الشخص امل��ذك��ور سيتواجد بالقرب م��ن منزل
علموا ّ
الضحية .وقرابة الساعة  00:00ليلاً وصلوا إل��ى املكان
امل��ذك��ور وب ��دأت م��واج�ه��ات بينهم وب�ين مجموعة شبّان
ت��واج��دوا في املكان وبينهم ك��ان الشخص ال��ذي قصدوه
وض ��رب ��وه .وف ��ي ه ��ذا ال��وق��ت خ ��رج ال�ض�ح�ي��ة م��ن منزله

ليستكشف سبب اجللبة الصادرة فالحظ وجود االعتداء
مت
العنيف وطلب من املتواجدين الكف عن االم��ر وعندها ّ
إطالق الرصاص باجتاهه ،وف ّر املشتبهون على الفور من
املكان ،ليت ّم اقرار وفاة الضحية بعد وقت قصير" ،بحسب
ما ورد من الشرطة.
وأوضحت الشرطة ً
مت متديد اعتقال املشتبهني
أيضا أنّهّ " :
مت تقدمي تصريح إدعاء عام ضدهم،
مرا ًرا ،عبر احملكمة ،وقد ّ
على أن يتم تقدمي الئحة إتهام بحقهم خالل األيام القليلة
القادمة".

وزارة االقتصاد والصناعة
دائرة التجارة اخلارجية

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة  ،تعلن بهذا

عن فتح حصص الثلث األول للعام  2018في برنامج
ش ل "ف – بوابة التسويق الدولي

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد تعلن بهذا عن فتح حصص الثلث األول للعام  2018في برنامج "ش ل "ب – بوابة
التسويق الدولي" الذي يساعد أصحاب العمل املبتدئني بالتسويق إلى خارج البالد واملعنيني بزيادة حجم املبيعات في األسواق
الدولية  .املصلحة  ،التي يصادق على طلبها لالشتراك في البرنامج ،باستطاعتها الفوز مبساعدة باملصاريف املعترف فيها واملتعلقة
بتطوير التسويق واملبيعات في السوق الدولي .مبا في ذلك :إعداد خطة تسويقية ،دورات تأهيل في مجال التصدير ،تطوير شبكات
تسويقية وقنوات توزيع  ،االشتراك في املعرض ،خلق أداة تسويق انترنيتية ،إعالنات ،تنظيم وعرض املنتجات في أسواق الهدف .
ُتقدم املساعدة في نطاق برنامج ش ل "ف مبوجب تعليمات مدير عام الوزارة رقم  5.12والتي نشرت بتاريخ  14/06/17و ُتفصل
شروط احلد األدنى لتقدمي طلب لالشتراك في البرنامج.
سقف اشتراك الوزارة في متويل املصاريف املعترف فيها هو لغاية  200ألف ش.ج
التفاصيل الكاملة  ،شروط احلد األدنى ،املعايير ،استمارة تقدمي الطلب ،أنظمة البرنامج وتعليماته مفصلة في موقع انترنت
وزارة االقتصاد بالعنوان:
www.economy.gov.il/ipf
1/1/2018 – 31/1/2018
مواعيد تقدمي الطلبات :
1/2/2018 – 28/2/2018
1/3/2018 – 31/3/2018
بكل سؤال ميكن التوجه للسيدة حاني الكوبي بهاتف رقم  02-6662665وبالبريد االلكتروني
Shalav@economy.gov.il
في نطاق احلصة ُيبحث فقط بالطلبات الكاملة التي مت استيعابها واستوفت شروط احلد األدنى املفصلة في تعليمات املدير العام.
الشركة التي حصلت على املساعدة من البرنامج وزادت مبيعاتها في دولة الهدف بالنسبة املفصلة في التعليماتُ ،تلزم بدفع
العائدات حسب املفصل في التعليمات* طلبات غير كاملة ،بوقت تقدميها لم تشمل كافة التفاصيل واملستندات املطلوبة لن تستوعب
في املنظومة حتى استكمال التفاصيل *
في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في تعليمات املدير العام – نص تعليمات املدير العام هو امللزم.
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دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة ُتشغل برنامج "
املال الذكي" الذي يساعد بزيادة حجم املبيعات في األسواق الدولية  .في
نطاق البرنامج ،تعترف دائرة التجارة اخلارجية مبصاريف هادفة لتسويق
منتجات في خارج البالد أو لشراء خدمات لتعزيز جهود التسويق في سوق
الهدف املختار.
ً
تقدم املساعدة في نطاق برنامج املال الذكي وفقا لتعليمات املدير العام رقم
 ،5.10من تاريخ
. 01/05/2017

املرحوم محمود جبر

