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اجلمعة 27/7/2012

اخل�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي د .س��ام��ي م�ي�ع��اري

غ�ل�اء األس �ع��ار م�س�ت�م��ر ب��اس �ت �م��رار االح �ت�ل�ال وال�ت�س�ل��ح
حجاج رحال
تشن احلكومة االسرائيلية بقيادة
رئيسها بنيامني نتنياهو ،ووزي��ر
املالية يوفال شتاينتس ،حملة غير
مسبوقة ،على جيوب املواطنني من
حيث رفع األسعار على املنتوجات
ك��اف��ة ،ب��االض��اف��ة ال��ى رف��ع القيمة
املضافة  1%لتصبح  ،17%عدا عن
رفع الضريبة الشرائية.
ويبدو أن رئيس احلكومة ووزي��ر
املالية ،ال يأبهان باألوضاع املالية
د.سامي ميعري
امل �ت��ردي��ة ل��دى الطبقتني الوسطى
والفقيرة ويتساءل مراقبون عما إذا كانت الضربات اجلديدة لتمويل حرب
باتت على األبواب.
تشمل موجة غالء األسعار السجائر ،كل علبة ما بني  2.5الى  3شيكل،
واخلمور ب��دءا من أمس وهناك توقعات برفع أسعار البيض وحلم البقر
والدجاج واحلليب ومشتقاته بنسبة  ،!!30%باالضافة الى رفع أسعار
البنزين ما بني  50 – 40أغورة لليتر البنزين الواحد من فئة  95أوكتان .عدا
عن رفع أسعار الكهرباء واملياه منذ فترة وجيزة.
ال��ى ذل��ك دع��ت جبهة ال�ن��اص��رة الدميقراطية ومجلس ع�م��ال ال�ن��اص��رة،
اجلماهير العربية والتيارات السياسية املختلفة ،لملشاركة في مظاهرة

احلظر على ايران ،يتسبب في اختناقات اقتصادية عاملية كثيرة ،في كل ما يتعلق بالنفط.

حاشدة ،اليوم اجلمعة ،تقام في متام الساعة الواحدة ظهرا في ساحة العني،
حتت عنوان":لتسقط حكومة احلرب والبطالة".
اخلبير االقتصادي د.سامي ميعاري ،احملاضر في جامعة تل أبيب ،يرى ردا
على سؤال " حديث الناس" ان مقياس أسعار املستهلك يدل على هبوط
ممنهج وليس موسميا ،ألننا نشهد ارتفاعا في األسعار في كل صيف ،ثم في
شهر رمضان املبارك .ويلفت أن هذا يؤثر على سلة املشتريات للمستهلك،
حيث انخفضت السلة الشرائية .وأضاف":رغم أن هناك نية برفع األسعار،
فإنه من الصعب رفع أسعار املواد التموينية ،قبل موعد االنتخابات بسنة
واحدة .نتنياهو اذا صنع ذلك فكأنه يصب الزيت على النار".

ويرى د.ميعاري ان ارتفاع أسعار الكهرباء ،ليس ضمن نطاق احلكومة .وان
املشكلة الكبرى ،أن سلسلة التغييرات األخيرة ستؤثر كثيرا على املستهلك،
خاصة من الطبقة الوسطى التي تتالشى في كل احملاور .القضية األساسية
برأيه تكمن بأن الفقير ي��زداد فقره ،وت��زداد باملقابل ث��روة الغني" .أجور
العاملني بقيت على ما هي عليه ،بينما ارتفعت األسعار بصورة خيالية مما
خلق فجوة عميقة جدا".
وردا على سؤال ،قال د.ميعاري إن احلظر على ايران ،يتسبب في اختناقات
اقتصادية عاملية كثيرة ،في كل ما يتعلق بالنفط" .السؤال الذي يطرح نفسه،
هل سيتم ايجاد سوق بديل للنفط؟ وهل السعودية قادرة على سد النقص.
وينوه لتوقعات كثيرة في ظل عدم وضوح األبعاد السياسية واالقتصادية.
ويتوافق ميعاري مع ما يقوله اخلبير االقتصادي أمني فارس بأن املواطنني
العرب األكثر تضررا جراء ارتفاع سعر الدوالر ،علما أنه كلما ارتفعت قيمة
ال��دوالر ت��زداد أرب��اح املصدرين .وينوه أن التصدير مؤشر ايجابي ،ومن
مصلحة الدولة ان حتافظ على قوة املصدرين.
وأش��ار ال��ى ضغوط من هيئة املصدرين بعد انخفاض سعر ال��دوالر ،ما
اضطر بنك اسرائيل لشراء كمية كبيرة من الدوالرات للضغط على السوق،
وها هو اليوم يجني أرباحا جراء ارتفاع قيمة الدوالر.
ويعتقد ميعاري ان احلراك االجتماعي يؤدي لزيادة احلراك والنشاطات،
وهو ي��زداد ق��وة ،ما دام لن يكون تغيير في املنظومة السياسية ،حكومة
ميينية متطرفة لالستيطان والتسليح ،فانه لن يكون هناك تغيير في املنظومة
االقتصادية.االجتماعية.

زي � ��دان :حت �ق �ي �ق��ات ال �ش��رط��ة م�ل�اح �ق��ة س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ق �ي��ادات ال�ع��رب�ي��ة

ال �ش��رط��ة :زي� ��دان ون��ائ��ب م��دي��ر م�ج�ل��س ال��زي �ت��ون م�ش�ت�ب�ه��ان بالغش
الزيتون والتهم املنسوبة اليه قال" :مت استدعائي للتحقيق في الشرطة
قبل بضعة شهور ،حول قضية مر عليها سنوات طويلة ،تتعلق باألصل
بوالدتي املرحومة التي كانت تقدمت للحصول على تعويضات من مجلس
تصريف الزيتون عام  2006-2005عن أضرار حلقت باملنتوج في ذلك
املوسم ،ويتابع" توفيت الوالدة بعد أن كان أقر لها مبلغ تعويضات معني،
وقمت بدوري بامتام املعامالت واالجراءات القانونية من أجل احلصول
على املبلغ نيابة عن املرحومة".
وأشار زيدان انه ال يذكر قيمة املبلغ ،ولكنه أودع ما تبقى منه بعد دفع
رس��وم وتأمني األرض ،وق��ام بصرف ما تبقى من املبلغ على العائالت
الفقيرة عن روح الوالدة.
وقال زيدان ان املوضوع ال يتعدى كونه زوبعة في فنجان ،وانه أدلى بكل
التفاصيل املدعومة بالوثائق خالل التحقيق معه.
وقالت الشرطة ان التحقيقات كانت ب��دأت عام  2010في اعقاب تقرير
مراقب الدولة ح��ول املجلس ،وال��ذي اث��ار شكوكا وشبهات ح��ول بعض

"حديث الناس"
يؤكد رئيس " املتابعة" محمد زيدان ردا على سؤال " حديث الناس"
أن حتقيقات الشرطة في إسرائيل هي جزء من املالحقات السياسية ،وأن
بيانها حول شبهات حوله تندرج ضمن تشويه السمعة.
وكانت الشرطة عممت بيانا جاء فيه ان الوحدة القطرية ملكافحة اجلرائم
االقتصادية "الهف  "433حتقق في قضية تتعلق بشبهات حول القيام
مبخالفات جنائية وعمليات غش واحتيال وتسجيالت كاذبة في مجلس
تصريف الزيتون التابع ل��وزارة الزراعة ،بعض هذه الشبهات منسوبة
الى محمد زي��دان وغ��ادي هوروفيتش نائب املدير العام السابق ملجلس
تصريف الزيتون.
ونوه زيدان لنهج املالحقات السياسية للقيادات العربية ابتدا ًء من د .عزمي
بشارة وانتهاء مبحمد زي��دان ،مرورا بالشيخ رائد ومحمد بركة وحنني
زعبي وسعيد نفاع ورامز جرايسي ومحمد كناعنة والقائمة طويلة.
وردا على س��ؤال حول القضية بشكل عيني وعالقته مبجلس تصريف

طريقة التدريس في اجلامعة املفتوحة تتالءم مع احتياجاتك وجتعلك
تركز في األهم .فقط باجلامعة املفتوحة حتصل على:
• دعم أكادميي باللغة العربية
من محاضر/مرشد يتحدث العربية.
• مشاهدة ما قد مت جتميعه من تسجيالت للقاءات التدريس
باللغة العربية.
• مشاهدة قاموس املصطلحات التي مت ترجمتها للعربية .
• الكتب التعليمية التي ُترجمت للعربية بإالضافة للكتب\
الوحدات بالعبرية.
داخل موقع الدورة

في الدورات الـ  6األولى ،تستطيع:
•تقدمي الوظائف باللغة العربية.
• احلصول على استمارة االمتحان بالعربية.
• اإلجابة على االمتحان بالعربية.
• احلصول على نصف ساعة إضافية باالمتحان.

املشاركة في ورشات مختلفة:

•لرفع مستوى املعرفة باإلجنليزية.
•لتقوية املهارات التعليمية واملساعدة الفردية.

املميزون
لـتـحــقـيــق قــدراتـــك الـشــخـصية

إبدأ الدراسة في اجلامعة املفتوحة في برنامج "املميزون ال�  "100مع إمكانية إكمال دراستك في
إحدى اجلامعات األخرى أو في اجلامعة املفتوحة .منحة دراسية و معيشية لطالب البرنامج.

لقب أكادميي معترف فيه من
قب��ل مجل��س التعلي��م العالي

www.openu.ac.il

*3500

لـتـحــقـيــق قــدراتـــك الـشــخـصية

ه � � � ��وات � � � ��ف وه� � �م� � �ي � ��ة!

حجاج رحال
حكمت احملكمة املركزية في الناصرة بالسجن  15شهرا على
دالية نويصري ،من نتسيرت عيليت 6 ،منها فعلية والبقية مع
وقف التنفيذ مدة ثالث سنوات ،بتهمة الغش واخلداع والتزييف
وانتحال شخصيات أخرى والسرقة ،باالضافة الى فرض غرامة
مالية بقيمة  3آالف شيكل أو السجن بدلها  30يوما.
كما مت احلكم على شريكتها ،تهاني طاطور ،بالسجن  6شهور،
ومت ذلك بعد صفقة بني النيابة العامة ومحامي املتهمتني ،حيث
اعترفتا بالتهم املنسوبة اليهما وحسب الئحة االتهام فقد قام
ط��ارق سعيد ،وه��و من كفرياسيف وم�س� ّوق هواتف خليوية،
بتعيني تهاني طاطور ،مندوبة مبيعات لديه .خالل عملها ،قامت
طاطور بنقل هواتف خليوية وخطوط هواتف من شركة أوراجن
بارتنير ومن املس ّوق عن طريق الغش آلخرين ،مبساعدة دالية
نويصري ،من خ�لال قيام االثنتني بتزييف أوراق ومستندات
واقامة عقود وهمية بانتحال شخصيات أخرى ،وكأنه مت اقتناء
الهواتف واستخدامها .وخالل شهر تشرين االول  2009قامت
دالية بالتوجه الى افراد من عائلة نواطحة في كفركنا والرينة،
وأقنعتهم باحلصول على أرقام هوياتهم وحساباتهم املصرفية،
حيث أوهمتهم أنه بامكانها مساعدتهم في قضايا تخصهم في
مؤسسة التأمني الوطني .وقامت دالية بالتعاون مع تهاني،
باستعمال أرق��ام الهويات هذه لفبركة عقود وهمية ،للحصول
على هواتف خليوية وخطوط هواتف لصاحلهما ،على حساب
أفراد من عائلة نواطحة .كما حصلت دالية بالتعاون مع تهاني،
على رخصة السياقة اخلاصة مبواطنة من كفركنا ،وأوهمتها أنه
ميكنها مساعدتها في أمور تخّ صها في التأمني الوطني ،متاما
كما فعلت مع أف��راد من عائلة نواطحة ،وعمليا كانت النتيجة
مماثلة 4 :أجهزة هواتف وعقود مع شركة أوراجن بارتنير.
ولم تكتفيا بذلك ،حيث وقع املواطن فرهود نويصري ،ضحية
أخ ��رى ل�ه�م��ا ،ب��احل�ص��ول ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ه��وي�ت��ه وم��ن ث��م انتحال
شخصيته بتزييف عقود ،حيث أبرمت له اتفاقية على اقتناء 3
أجهزة هواتف وعقود مع شركة أوراجن بارتنير ومكاملات بتكلفة
آالف الشواكل .وكذلك املواطنة النصراوية أنيسة حسني ،فسجل
على أسمها اقتناء  3أجهزة وعقود مع شركة أوراجن بارتنير.

حب مدرسي ساخن
محمد زيدان :حتقيقات الشرطة في إسرائيل هي جزء من املالحقات السياسية

زي � � ��دان ل �ن �ه��ج امل ل��اح� �ق ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
�داء م��ن د .عزمي
ل�ل�ق�ي��ادات العربية اب �ت� ً
ب �ش ��ارة وان �ت �ه��اء مب�ح�م��د زي � ��دان ،م ��رورا
بالشيخ رائد ومحمد بركة وحنني زعبي
وس�ع�ي��د ن �ف��اع ورام� ��ز ج��راي �س��ي وم�ح�م��د
كناعنة والقائمة طويلة.
املوظفني واملسؤولني الكبار باالحتيال على استحقاقات تأمني مبا يقدر
مبلغها مبئات االف الشواقل وذلك من قبل شركة التأمني احلكومية "ك.
ن .ط " ووزارة الزراعة.
ويتضح من خالل التحقيقات قيام هوروفيتش بالعمل على تزييف فواتير
حسابات املجلس من اجل زي��ادة حساب نفقاتها ،واحلصول عن طريق
الغش واالحتيال على ميزانيات من احلكومة.
وزع�م��ت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري ،ان��ه مت التحقيق ايضا
بشبهات تتعلق مبحمد زيدان وحصوله على عائدات تأمني على حساب
كروم زيتون ليست مبلكيتة ومبساعدة موظفني من مجلس الزيتون.
يشار ان رئيس شعبة "اله��ف  "433ص��ادق م��ؤخ��را على توصيات
طاقم التحقيقات ورئيس وحدة مكافحة اجلرائم االقتصادية الذين يرون
ان هنالك قاعدة وأساس الدانة غادي هوروفيتش ،بتنفيذ أعمال جنائية
ومخالفات احل�ص��ول على غ��رض ع��ن طريق الغش واالح�ت�ي��ال وخيانة
االمانة والتزييف من قبل مسؤول وتسجيل كاذب في وثائق شركة.
بينما وبالنسبة الى محمد زي��دان توجد هنالك قاعدة من االدل��ة الدانته
بتنفيذ عمل جنائي ومخالفات تتعلق باحلصول على غ��رض عن طريق
الغش منوهة أن امللف حول للمزيد من الدراسة !

"حديث الناس"
قدمت الى احملكمة املركزية في حيفا ،هذا األسبوع الئحة اتهام
ضد شاب ( 30عاما) من مدينة سخنني تنسب اليه من خاللها
تهم اخلطف ،واالعتداء ،ومحاولة تنفيذ أعمال مشينة بحق امرأة
من سكان املدينة .وحسبما جاء في الئحة االتهام فقد تعرضت
املشتكية لالختطاف من قبل املتهم عندما كانت تخرج من أحد
احمل��ال في املدينة ،وخ�لال رجوعها بالسيارة الى اخللف ،فتح
املتهم الباب اخللفي للسيارة وجلس على املقعد اخللفي .وكانت
املشتكية تعرف املشتبه به من ايام الدراسة ،فسألته عن غرضه
وطلبت منه ان ينزل من السيارة ،وشاهدت في يده سالحا اسود
يعتقد أنه مسدس ،فطلب منها املتهم ان تتبع أوامره مهددا اياها
مبسدس وقال لها انه يحزم قنبلة على بطنه ،وانه سيقوم بتفجير
السيارة ما لم تنفذ أوامره وضربها باملسدس على رأسها وقال
لها ان تنطلق باجتاه مخرج املدينة.
وعندما وصلت ال��ى مخرج املدينة توقفت على جانب الطريق
وقالت انها ال تستطيع ان تبتعد اكثر من ذلك وأنها تريد االلتفاف
وال �ع��ودة ،فصرخ بها ان ت��واص��ل السير ال��ى األم��ام وان تنفذ
أوامره ،ففعلت حتى وصال الى طريق ترابي طلب منها ان تنحرف
بالسيارة باجتاه الطريق الترابي ،ثم أمرها بالتوقف .ترجل
املتهم من السيارة وانتشل مفاتيح السيارة والهاتف اخللوي من
املشتكية ،وقال لها انه يحبها منذ ايام الدراسة ،وانه كان يريدها
صديقة له لكنها كانت تصده ،وق��ال انه يريد ان يتزوجها وأن
يقيم معها عالقة جنسية ف��ورا .حاولت املشتكية تهدئة املتهم
وقالت له انها متزوجة وأم ألطفال ،ورفضت االنصياع ألوامره
وقالت له انها مستعدة للموت على اال ينتهك عرضها .ثم اقنعته
بان يتراجع عن مطلبه مقابل ان تعطيه رقم هاتفها اخللوي ،وان
تبقى على اتصال معه ،فاستجاب وأع��اد لها مفاتيح السيارة
وهاتفها اخللوي وتركها تغادر املكان.

ع ��ودة يستقيل م��ن رئ��اس��ة جلنة غ� � � � � � � ّ�ش ف � � � � ��ي ع � �ب � �ل� ي��ن
م �ن��اه �ض��ة «اخل� ��دم� ��ة امل ��دن �ي ��ة» واع� � �ت� � �ق � ��ال ف� � ��ي ك� �ن ��دا
 60ألف طالب ثانوي استمعوا
حملاضرات توعية جنحنا في
حماية شبابنا من فرض قانون
إلزامي.
ق� � ��دم احمل � ��ام � ��ي امي� � ��ن ع � ��ودة
سكرتير اجلبهة االستقالة من
رئاسة جلنة مناهضة اخلدمة
املدنية» وك��اف��ة أش�ك��ال التجند
الطيبي
احمد
امين عودة
املنبثقة عن جلنة املتابعة بعدما
كان أجل استقالته من العام املاضي العتباره أن املوضوع استنفد.
وق��ال ع��ودة ألع�ض��اء اللجنة ف��ي اجتماعهم ال��ذي ُع�ق��د أم��س اخلميس:
أبادر في تقدمي االستقالة اآلن بعد أن عدلت عنها قبل ثالثة أشهر بهدف
التصدي ملخطط التجنيد للجميع» و»اخلدمة املدنية اإلجبارية» ،وأنا واثق
أن جلنة املناهضة قامت بنضال منهجي ومثابر ساهم بإقناع عشرات
آالف الشباب ،وجنحنا مؤخرا بإقناع أعضاء من «جلنة بلسنر» مبوقفنا
مما أفقد أعضاء اليمني صوابهم.
وشكر عودة أعضاء جلنة املناهضة ،وكل من ساهم في حملة التوعية خاصة
الهيئات التعليمية في املدارس الثانوية التي أتاحت تقدمي محاضرات لنحو
 60ألف طالب ثانوي خالل ثماني سنوات ،ناهيك عن مئات احملاضرات
في النوادي اجلماهيرية واحلزبية ،وأشكر كذلك املؤسسات اإلعالمية
التي دعمت نشاطنا بكل قوة خالل السنوات الثماني.

"حديث الناس"
قدمت الى محكمة الصلح في عكا هذا االسبوع ،الئحة اتهام ضد
مواطن من قرية عبلني تنسب اليه تهم احلصول على أموال بطرق
الغش واالحتيال ،والتزوير وانتحال شخصية آخر في ظروف
خطيرة ،والتآمر الرتكاب عمل جنائي .وكانت قد مت اعتقال املتهم
امير خوري على يد الشرطة الدولية في كندا وأعيد الى البالد
برفقة الشرطة التي قامت باعتقاله .وج��اء ف��ي الئحة االتهام
املوجهة للمتهم خوري ،انه بتاريخ  2009/1/15قدمت الئحة
اتهام ضد املتهم في قضية تتعلق ببيع اراض في قرية اعبلني
باستخدام مستندات م��زورة ،واص��درت احملكمة في حينه امرا
مينعه من مغادرة البالد ،اال ان احملكمة عادت بعد حوالي الشهر
وألغت أمر منعه من السفر مقابل ان يقوم بايداع مبلغ من املال
ككفالة طرف ثالث .لكن املتهم لم يودع اية كفالة وغ��ادر البالد
بعد شهر وأس�ب��وع م��ن ص��دور ال �ق��رار ،وألغيت الئحة االتهام
بحقه بسبب ع��دم وج��وده في ال�ب�لاد .وحسبما ج��اء في الئحة
االتهام وطلب متديد االعتقال هذا األسبوع ،فإن املتهم مشتبه
ببيع اراض في قرية اعبلني مع مشتبه آخر يدعى سامي احلاج،
باستخدام مستندات ووثائق مزورة ،واحلصول على مبالغ تقدر
بنحو  262ألف دوالر ،ونحو  232ألف شيكل ،وذلك في العام
 .2006يذكر ان احملكمة كانت دانت شريك املتهم وفرضت عليه
عقوبة السجن الفعلي ملدة سنتني.

