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السنوات  بني  اجلرائم  ضحايا  من   64%
ال�����ع�����رب م�������ن  ه�������م   2014 -2016

ت�����ق�����ري�����ر ف�������ي ال���ك���ن���ي���س���ت

م��ك��ات��ب "ك����ل ال���ع���رب" - 
الناصرة
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ن�����ش�����ر م������رك������ز االب������ح������اث 
الكنيست  ف���ي  وامل��ع��ل��وم��ات 
العنف  حول  مثيرة  تفاصيل 
ف��ي ال��وس��ط غير ال��ي��ه��ودي ، 
وجاء ذلك بناء على طلب من 
اجلبهة  عن  الكنيست  عضو 
)ال��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة( ع��اي��دة 

حتضيره  طلبت  ،بحيث  سليمان   - ت��وم��ا 
منذ اكثر من سنة لكن تباطؤ وزارة االمن 
املعلومات  املوافقة على توفير  الداخلي في 
اج��ل اص����داره ف��ي وق��ت س��اب��ق. ويعرض 
ال��ت��ق��ري��ر م��ع��ط��ي��ات خ��ط��ي��رة ح����ول ت��ف��اق��م 
اذ   ، العربي  املجتمع  في  العنيفة  اجلرمية 
ضحايا  من   64% ان  التقرير  من  يستدل 
جرائم القتل بني السنوات 2016 – 2014 
ه���م م���ن ال����ع����رب، وي��س��ت��ع��رض ال��ت��ق��ري��ر 
اربع  في  تتمحور  التي  الشرطة  معطيات 
القتل   : وه��ي  عنيفة  ملخالفات  مجموعات 
خطيرة  جسدية  اصابة   ، القتل  محاولة   ،
بتصنيف   ، جمهور  عاملي  على  االعتداء   ،
حسب الديانة. هذه املعطيات تتعلق باألعوام 
من  االول  للنصف  وكذلك   2014-2016

عام 2017.
ويستدل من ابرز املعطيات التي مت نشرها 

ما يلي:
في  فحصها  مت  ال��ت��ي  املخالفات  ك��ل  *ف��ي 
ال��ت��ق��ري��ر ح���ول : ال��ق��ت��ل ، م��ح��اول��ة ال��ق��ت��ل ، 
اصابة جسدية خطيرة واالعتداء على عاملي 
اليهود)أي  غير  الضحايا  – نسبة  جمهور 
من العرب( اعلى من نسبة غير اليهود من 

السكان في اسرائيل
*نسبة ضحايا القتل ل�100 الف شخص في 
الوسط غير اليهودي اعلى ب� 5 اضعاف منها 
في الوسط اليهودي ، وأكثر في كل سنة من 
السنوات التي مت فحصها مقابل النسبة في 

الوسط اليهودي
تقدمي  مت  مم��ن  )أي  املتهمني  % م��ن   57*

الئحة اتهام ضدهم( في القتل غير يهود
القتل  محاولة  ضحيا   397 مجمل  م��ن   *

%( غير يهود  53 212)حوالي 
نسبة   2014-2015 ب��ني  ال��س��ن��وات  ف��ي 
ضحايا محاولة القتل ل�100 الف شخص في 
الوسط غير اليهودي اعلى بثالثة اضعاف 
من نسبة الضحايا اليهود. في عام 2016 

توسع هذا الفارق الى اربعة اضعاف.
واملتهمني  ال��ض��ح��اي��ا  ن��ص��ف  ي��ع��ادل  *م���ا 

مب���خ���ال���ف���ات ال��ت��س��ب��ب 
خطرة  جسدية  بإصابة 

هم من املجتمع العربي 
*م���ا ي���ع���ادل ال��ث��ل��ث من 
ض����ح����اي����ا م���خ���ال���ف���ات 
االع�������ت�������داءات اخل���ط���رة 
واالع����ت����داء ع��ل��ى ع��ام��ل 
الوظيفة  خ��الل  جمهور 

هم عرب
*م��ن ك��ل ث��الث��ة م��ن بني 
مخالفات السالح التي فيهن امللفات مفتوحة 
السالح  ام��ت��الك  او  – ش��راء  عالية  بنسبة 
بصورة غير قانونية – حمل او نقل السالح 
– استيراد  – انتاج  قانونية  غير  بصورة 
– نسبة  بدون ترخيص  السالح  وتصدير 
غير اليهود في امللفات املفتوحة بني -84%

64
*ضمن مخالفات االهمال بحراسة وسائل 
امللفات  في  اليهود  غير  نسبة  النار  اط��الق 

املفتوحة 14%
* في النصف االول لعام 2017 راح ضحية 
من   41 بينهم  شخصا   77 القتل  عمليات 
العرب ، أي ما يعادل 53 % - اما فيما يتعلق 
بلوائح االتهام لهذه الفترة فقد مت تقدمي 25 

الئحة اتهام بينهم فقط 11 ضد عرب.
*يشير التقرير الى تقاعس واضح في عمل 
تطبيق  عن  املسؤولة  والسلطات  الشرطة 
الكثير  في  اجلرمية  الغاز  حل  في  القوانني 
من القضايا حني يكون الضحايا من العرب 
% من   70 املعطيات في  ان��ه وبحسب  اذ   ،
ملفات القتل التي كان ضحيتها من املجتمع 
2016-2014 لم يتم  العربي بني االعوام 
ال  ، ومعظمها  بعد  فيها  اتهام  لوائح  تقدمي 

زالت قيد التحقيق.
والبيئة  الداخلية  جلنة  ام��ام  حديثها  وف��ي 
ع��اي��دة  الكنيست  ع��ض��و  ق��ال��ت  ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
توما سليمان ان طرح القضية على اجندة 
، خاصة  االهمية  امر في غاية  اجللسة هو 
عمل  طاقم  اللجنة  اقامت  السابق  في  وان��ه 
يعنى بقضية العنف واجلرمية في املجتمع 
ال��ع��رب��ي ، وأض���اف���ت :" اق��ت��ص��ار ظ��اه��رة 
اجلرمية املستفحلة في املجتمع العربي على 
بالثقافة  ترتبط  وكأنها  عنف  ظاهرة  انها 
واملعايير االجتماعية خاطئ وخطير ، ثقافتنا 
ليست عنيفة ويجب تسمية االمور باسمها 
الصحيحة  االدوات  ايجاد  من  نتمكن  كي 
، نحن في  الظاهرة  للحد من هذه  والفعالة 
حالة جرمية وإجرام منظم يفتك مبجتمعنا 

وهنا يأتي دور الشرطة ومسؤوليتها ".

عضو الكنيست عايدة توما 

פר"ק 58730-01-18 باحملكمة املركزية بحيفا     
رقم الشركة:513733717 مبوضوع: يوسف الصديق لدعم االسير م.ض)ش.ل.ج(  

مقدم الطلب : مسجل االوقاف
اعالن بشأن تقدمي طلب للمحكمة حلل شركة ملنفعة اجلمهور

نعلن انه في تاريخ 25.1.18 قدم للمحكمة املركزية في حيفاطلب حلل الشركة. طلب حل الشركة سوف يبت 
في احملكمة املركزية في حيفابتاريخ 27.3.18 في الساعة 10:00.

كل صاحب دين او مدير  بالشركة, الذي ينوي تأييد الطلب او االعتراض عليه, من حقه احلضور للجلسة, 
بشكل شخصي او بحضور موكله, بعد أن يعلم  مقدم الطلب بنيته .

اإلعالم يحول ملقدم الطلب  او بإرساله في البريد, بحيث يصل اإلعالم ملكتب مقدم الطلب على العنوان التالي :
مسجل االوقاف, شارع هشلوشا 2, تل أبيب.

وذلك ال يتعدى الساعة 12:30 من يوم 14.3.18.
كل صاحب دين او مدير بالشركة الذي يريد ذلك حتول له نسخه من طلب احلل مقابل دفع الرسوم.

حسب املادة 9 ألنظمة الشركات )حل(, 1987, املوعد االخير لتقدمي اعتراض هو يوم 14.3.18.
ميريت كناري, محاميه

مديرة قسم التطبيق والرقابة
سلطة التنظيمات

جلنة االنتخابات املركزية للكنيست تعلن بهذا عن إقامة جلنة تقصي الختيار 

م����������������������دراء/ م�����������دي�����������رات جل�������������ان ل�������ان�������ت�������خ�������اب�������ات اإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة  

املوعد األخير لتقدمي طلبات الترشيح:
يوم األحد املوافق 18 آذار / مارس 2018 لغاية الساعة 12:00 

التوجهات التي تصل بعد هذا املوعد تلغى كليًا. 

يوضح بهذا أنه يحق للجنة التقصي دعوة قسم من املرشحني ملقابلة. كذلك، يحق لها التوجه مببادرتها، في أي 
وقت، ووفقاً لتقديراتها، لكل شخص مالئم للوظيفة حسب رأيها. 

التعيني للوظيفة يتم مبوجب أنظمة عمل اللجنة، وباخلضوع لفحص التحفظات املتعلقة بالقرابة العائلية ، 
نشاطات سياسية ، فحص تضارب املصالح وفحوصات أمنية.  

يتم الرد على التوجهات املالئمة فقط، اإلعالن مخصص للنساء وللرجال على حد سواء . 
جلنة االنتخابات املركزية للكنيست

جلنة  مدير/ة  لوظيفة  ترشيح  طلبات  لتقدمي  اجلمهور  بهذا  تدعو  للكنيست  املركزية  االنتخابات  جلنة 
االنتخابات اإلقليمية، ملناطق االنتخابات القدس وأيلون. 

ملخص وصف الوظيفة: 
مسؤول/ة عن إدارة، تنظيم وتنفيذ االنتخابات في منطقته، مبوجب تعليمات قوانني االنتخابات وتعليمات 
املديرة العامة للجنة، رئيس جلنة االنتخابات اإلقليمية ورؤساء الفروع في اللجنة املركزية. مسؤول عن 
جتنيد موظفني للجنة اإلقليمية وموظفني ليوم االنتخابات في منطقته، مبوجب التعيدل وتعليمات فرع 

املوارد البشرية في اللجنة املركزية. 
ملخص طلبات الوظيفة والتجربة املطلوبة:

الثقافة- ثقافة أكادميية لقب أول ، مفضل في مواضيع اإلدارة والسياسة العامة، احلقوق وإدارة األعمال. 
التجربة- ألصحاب اللقب األول جتربة 8 سنوات في مجال عمل الوظيفة أو في مجاالت توجد لها عالقة بهذه 
املهام.  ألصحاب اللقب الثاني جتربة 7 سنوات في مجال عمل الوظيفة أو في مجاالت لها عالقة بهذه املهام. 
ميكن إيجاد استمارات تقدمي طلبات الترشيح والنص الكامل لإلجراءات، وصف الوظيفة، طلبات الوظيفة، مبا 
في ذلك تفاصيل حول كيفية تقدمي طلبات الترشيح، في موقع انترنت جلنة االنتخابات املركزية، بالعنوان: 

 www.bechirot.gov.il

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب 
وصحيفة كل العرب

أمس  السبع  بئر  في  املركزية  احملكمة  نظرت 
بطلب  للجمهور،  مفتوحة  جلسة  في  اخلميس 
االن��ف��رادي  العزل  بتمديد  السجون،  مصلحة 
6 أش��ه��ر أخ���رى ، حيث  للشيخ رائ���د ص���الح، 
أف��ادت  كما   ،  ،26.2.2018 تاريخ  في  ينتهي 
م��ص��ادر م��ن ط��اق��م ال��دف��اع ع��ن ال��ش��ي��خ رائ���د. 
وقررت احملكمة متديد العزل االنفرادي للشيخ 

رائد صالح 6 أشهر أخرى.
هذا ومنعت سلطة السجون الشيخ رائد صالح 
مع  يتحدث  أو  صحفي  تصريح  أي  يدلي  أن 
ذل��ك  يفعل  أن  م��ن  ح��ذرت��ه  ح��ي��ث  الصحفيني 
اجلمهور.  على  السالم  القاء  فقط  به  قام  وما 
النقب  من  كبير  وفد  اجللسة  في  وتواجد  كما 
الداخل  في  وجماهيرية  قيادية  وشخصيات 
الفلسطيني وطبعا عائلته  زوجته واثنتان من 

بناته.
وك����ان ال��ش��ي��خ رائ����د ص����الح، ق���د اع��ت��ق��ل في 
املنصرم،  ال��ع��ام  م��ن  اغسطس  آب/  منتصف 
من منزله في أم الفحم، ومت الحقا تقدمي الئحة 
اتهام بحقه، وخضع للعزل االنفرادي بتاريخ 
للعزل   18.9.2017 بتاريخ  ونقل   ،27.8.17
االن��ف��رادي ف��ي سجن "رام���ون" ث��م نفل إلى 
"شيكما"  سجن  في  االن��ف��رادي  العزل  قسم 

مبدينة عسقالن .
قدمت  قد  اإلسرائيلية،  العامة  النيابة  وكانت 
إلى احملكمة في حيفا في تاريخ 24.8.2017، 
الئحة اتهام ضد الشيخ رائد صالح، نسبت له 
واإلره��اب،  العنف  على  "التحريض  تهم  عدة 

م�����رك�����زي�����ة ب����ئ����ر ال����س����ب����ع ت����ب����ق����ي ال����ش����ي����خ رائ����������د ص����اح 
ب�������ال�������ع�������زل االن������������ف������������رادي مل�����������دة س������ت������ة أش�������ه�������ر أخ��������رى

وتقدمي خدمات ملنظمة محظورة هي املرابطون". وربطت النيابة 
ألقاها خالل تشييع  تأبني  للشيخ صالح بخطبة  املوجهة  التهم 
استاد  الفحم وخطبة صالة اجلمعة في  أم  الثالثة من  الشهداء 
خالل  مشنيوت  اه���رون  القاضي  ال��ف��ح��م.وق��ال  أم  ف��ي  ال��س��الم 
اجللسة: "للشيخ رائد صالح تأثير كبير على قطاعات واسعة 
من املؤمنني الذين يعتبرونه قائدهم. وكذلك له تأثير على قطاع 
االسرى داخل السجن وبالنظر الى التهم املوجهة وبالنظر الى 
منصبه وتأثيره اجلماهيري الكبير وبالنظر الى مسيرته الطويلة 
املتهم  خطورة  ال��ى  وبالنظر  ومسيرته  تصريحاته  يخص  مبا 
قبل  م��ن  ال��ي  قدمت  التي  السرية  املعلومات  وبحسب  امل��ذك��ور 
سلطة السجون والتي تقول بأنه يشكل خطرا ايضا حتى خالل 
في وجوده في السجن وعلى تأثيره الكبير على سجناء آخرين 
حتى داخل السجن - بحسب معلومات سرية قدمت الي وال ميكن 
السجون  سلطة  توصية  قبول  ق��ررت  وبالتالي  عنها-  الكشف 
باالبقاء على العزل االنفرادي للمتهم وهو قرار صحيح"، وفقا 

القوال القاضي.


