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להלן הודעת הבהרה לתיקון טעות סופר אשר נפלה בהודעה מיום 02.02.2016 על 
פרסום מכרז מס' 01-01-2016 לשדרוג מערכת הבקרה במתקני המים והביוב: על 
הקבלן להעסיק, באופן ישיר או באמצעות קבלן משנה, 2 מתכנתים לפחות בעלי 
5 שנים לפחות בתחום תכנות בקרים למתקני מים וביוב בעלי ניסיון מוכח קודם 
בתכנות של 10 מתקני מים וביוב לכל הפחות. במידה והקבלן מעסיק קבלן משנה, 

עליו לאשר את קבלן המשנה עם התאגיד.
רו"ח רונן אפשטיין

מנכ"ל מי רמת גן בע"מ

فيما يلي إعالن توضيح لتصحيح خطأ كاتب الذي وقع باإلعالن من تاريخ 02.02.2016 
واملجاري:  املياه  مبرفقات  الرقابة  جهاز  لترقية   01-01-2016 رقم  مناقصة  نشر  عن 
األقل  2 مبرمجني على  ثانوي،  أو بواسطة مقاول  أن يشغل، بشكل مباشر  املقاول  على 
5 سنوات على مبجال برمجة مراقبات ملرفقات مياه ومجاري أصحاب جتربة  أصحاب 
يشغل  املقاول  كون  بحال  األق��ل.  على  ومجاري  مياه  مرفقات   10 ببرمجة  سابقة  مثبتة 

مقاول ثانوي، عليه مصادقة املقاول الثانوي مع الشركة.
احملاسب رونني ابشطاين

مدير عام مي رمات جان م.ض

1.  الكلية االكادميية سابير، ع.ر، تستدرج بهذا عروض لتزويد بطاقات  
        هدايا إلكترونية )"Gift Card"( و/أو قسائم هدايا كهدية ألعياد رأس  
        السنة والفصح لعمال الكلية، وفقاً للشروط، للمتطلبات وللتعليمات 

      املفصلة في مستندات املناقصة، التي ميكن االطالع عليها في موقع 
 http://tender.sapir.ac.il:الكلية على االنترنت في العنوان      

       إبتداءا من يوم الثالثاء، 2/2/2016.
2.  املوعد االخير لتقدمي العروض للمناقصة - يوم اإلثنني، 17/2/2016.
3.  في حال تناقض بني املذكور اعاله لتعليمات مستندات املناقصة- 

       تتغلب االخيرة.

الكلية االكادميية سبير، ع.ر

مناقصة علنية رقم 01/2016

لتزويد بطاقات هدايا
إلكترونية و/أو قسائم هدايا

الكلية االكادميية سابير، ع.ر

ت��ف��رض  اآلن  أش���ه���ر، وح���ت���ى  ق���راب���ة 9  م��ن��ذ 
عبد  علي  املخلوع  وق��وات  احلوثي  ميليشيات 
إحدى  تعز،  مدينة  على  حصارها  صالح  الله 
امليليشيات  ت��ّط��وق  إذ  ال��ي��م��ن،  ح��واض��ر  أك��ب��ر 
االن��ق��الب��ي��ة امل��دي��ن��ة م���ن االجت����اه����ات األرب����ع 
للمداخل: املدخل الشرقي من منطقة احلوبان، 
وامل����دخ����ل ال��ش��م��ال��ي م���ن ش�����ارع ال��س��ت��ني - 
بير  م��ن منطقة  ال��غ��رب��ي  وامل��دخ��ل  ع��ص��ي��ف��رة، 
املدخل  ال��دح��ي، وك��ذل��ك  ب��اش��ا وم��دخ��ل وادي 
التي متر  ال��وع��رة  ال��ط��رق  م��ن خ��الل  اجلنوبي 
م��ن دم��ن��ة خ��دي��ر إل��ى ج��ب��ال صبر وال��ع��روس. 
ولم تكتِف امليليشيات بحصارها املدينة ذاتها، 
بل طال احلصار ثماني مديريات هي: مديرية 
وصبر  والتعزية،  وصالة،  واملظهر،  القاهرة، 
حبشي.  وجبل  وح��دن��ان،  ومشرعة،  امل���وادم، 
تتمتع مدينة تعز مبكانة بارزة في تاريخ اليمن 
إلى  الواقعة  وحاضرها. كما تّعد محافظة تعز 
التي تبعد عنها  اجلنوب من العاصمة صنعاء، 
بنحو 256 كلم، األولى من حيث عدد السكان 
عدد  وي��ص��ل  اليمنية،  اجل��م��ه��وري��ة  ع��م��وم  ف��ي 
مديرياتها، وًفقا ألحدث تقسيم إداري إلى 23 
مديرية. وحتتضن احملافظة ميناء املخا الشهير 
ألفخر  اسمه  أعطى  ال��ذي  األحمر،  البحر  على 
العالم. ثم إن محافظة تعز هي  النب في  أن��واع 
واحدة من أهم احملافظات اليمنية، ملا يتميز به 
موقعها وتربتها اخلصبة ومناظرها الطبيعية. 
إال أنها اليوم تعاني أزمة انعدام األمن الغذائي 
ال��ط��وارئ،  مستوى  إل��ى  وص��ل  ال��ذي  الشديد 
وهو املستوى الذي يسبق املجاعة. كما سبقت 
اإلشارة، حملافظة تعز إرث سياسي وتاريخي 
كبير في اليمن، ومنها انطلقت في عام 2011، 
أط��اح��ت  ال��ت��ي  الشبابية  ل��ل��ث��ورة  ش����رارة  أول 
مبقتل  تسبب  ما  صالح٬  الله  عبد  علي  بحكم 
وج���رح ال��ع��ش��رات م��ن أب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى ي��د ق��وات 
احلرس اجلمهوري واألمن املركزي٬ وشهدت 
تعز نفسها مذبحة مروعة سقط فيها عشرات 
أطلق  ما  في  املعتصمني  من  واجلرحى  القتلى 
ع��ل��ي��ه��ا »م��ح��رق��ة س��اح��ة احل���ري���ة«. وال���واق���ع 
ت��وص��ف ت��ع��ز ب��أن��ه��ا »ب��وص��ل��ة« ال��ص��راع��ات 
السياسية في مختلف مراحل التاريخ اليمني، 
اليمن  شمال  ب��ني  الفاصلة  املنطقة  كونهاُتعد 
إب  محافظتا  الشمال  من  حتدها  إذ  وجنوبه؛ 
أج��زاء من محافظتي  الشرق  ��دي��دة٬ ومن  واحُلَ
حلج٬  محافظة  اجلنوب  وم��ن  وحل��ج،  الضالع 
بينما تطل على البحر األحمر من جهة الغرب. 
وتنتمي إلى تعز غالبية القيادات السياسية في 
األحزاب اليمنية ونسبة عالية موظفي الدولة٬ 
حًكرا  كانا  اللذين  والشرطة  اجليش  باستثناء 
إلى  وباإلضافة  محددة.  شمالية  مناطق  على 
تعتبر  أًيضا،  التجارة،  صعيد  على  السياسة، 
تعز واحدة من أهم احملافظات اليمنية وينتمي 
واألعمال  املال  رجال  وأجنح  أبرز  بعض  إليها 

إلى  زراع��ي��ة  بأهمية  تتمتع  وه��ي  ال��ي��م��ن.  ف��ي 
جانب نشاطها االقتصادي وثروتها احليوانية 
لوجود  وذل��ك  السمكية،  ثروتها  ذل��ك  ف��ي  مب��ا 
ميليشيات  استخدمت  لقد  فيها.  امل��خ��ا  ميناء 
احلوثي – صالح عند سيطرتها على احملافظة 
بالتعامل  وأغرتهم  السياسة  رج��ال  من  ع��ددا 
ث��م،  وم���ن  ال��س��ي��اس��ي��ة.  م��آرب��ه��م  لتنفيذ  معها 
متكنت امليليشيات االنقالبية من السيطرة على 
على  سيطرتهم  أحكمت  بعدما  تعز  محافظة 
محافظة إب٬ املجاورة بوسط اليمن. غير أن هذه 
احملافظة  بتجنيب  بوعودها  ِتف  لم  امليليشيات 
والعمل  وفوضى،  عنف  وأعمال  صراعات  أي 
في  فيها، وذلك  األمن واالستقرار  تثبيت  على 
تعز  مبحافظة  األمنية  اللجنة  اجتماع  أع��ق��اب 
األوض��اع  ملناقشة  احلوثيني  ممثلي  من  وع��دد 
ف���ي ت��ع��ز وم��س��أل��ة دخ��ول��ه��م احمل��اف��ظ��ة، قبل 
أكتوبر  منتصف  في  احملافظة  على  السيطرة 
احمل��ل��ل  وي���ق���ول   .2014 األول(  )ت���ش���ري���ن 
السياسي ياسني التميمي، إن »تعز استهدفت 
بقية  ع��ن  مختلف  بشكل  االنقالبيني  قبل  م��ن 
كل  االنقالبيون  »وضع  وأردف  احملافظات«. 
ثقلهم العسكري في هذه احملافظة، بغية اإلبقاء 
سياسية   - وج��ي��و  س��ي��اس��ي��ة  ل���دواف���ع  عليها 
باب  مضيق  على  تشرف  احملافظة  ألن  ن��ًظ��را 
امل���ن���دب، وت��ض��م أك��ب��ر ك��ت��ل��ة س��ك��ان��ي��ة وأك��ث��ر 
ن��ش��اًط��ا وت��أث��ي��را ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ب��الد، وألن 
النابض«. وقلبها  ووق��وده��ا  الثورة  روح  تعز 
أن االنقالبيني دفعوا بعد ذلك  التميمي،  وتابع 
وعتادهم،  قواتهم  م��ن  كبيٍر  »ب��ع��دد  تعز  إل��ى 
وأظ����ه����روا إص�������راًرا ع��ن��يً��دا ع��ل��ى أال ي��ف��ق��دوا 
السيطرة على احملافظة وجتنب خيار االندحار 
ال��ذي يلوح ف��ي األف���ق، وي��ك��اد يحول تعز  امُل��ر 
مب��رارة  ممزوجة  ذك��رى  لالنقالبيني  بالنسبة 
»ألنه  قائالً  واستطرد  والهزمية«.  االنكسار 
تعز  ذل��ك.. فال شيء سيعوض خسارة  إن مت 
لدى احللف االنقالبي، ذلك أن فقدان تعز يعني 
أن هذا احللف خسر املعركة متاًما وحتول إلى 
مجرد فصيل موتور حتركه نزعات االستئثار 
على  عصٌية  تعز  وأن  خ��ص��ًوص��ا،  بالسلطة، 
أرادت  كما  إنها  والطائفي.  اجلهوي  التصنيف 
وكما هو قدرها واسطة العقد، ومرُجل الوطنية 
ف��إن  التميمي  وب��ح��س��ب  اجل��ام��ع��ة«.  وال��ه��وي��ة 
جًزءا من حرب امليليشيا واملخلوع صالح على 
تعز كان لدوافع انتقامية ثأرية، ومع ذلك ميكن 
القول إن قوات صالح وميليشيا احلوثي فشلت 
في إحلاق الهزمية بتعز عسكًريا أو كسر إرادة 
أبنائها، بل استطاعت املقاومة أن تطرد امليليشيا 
معظم  تتركز  حيث  محيطها،  إل��ى  املدينة  م��ن 
ك��ان��ت ج���زءا من  ال��ت��ي  املعسكرات واألس��ل��ح��ة 
مواصلة  اليوم  يجري  ومنها  الدولة،  ترسانة 
األسلحة. أن���واع  مبختلف  تعز  مدينة  قصف 
تستخدمه  س��الح  وأخطر  س��الح  أق��وى  أن  إال 

احل��ص��ار  ه���ذا  احل��ص��ار.  ه��و  ال��ي��وم  امليليشيا 
جرمية ألنه ينّفذ عبر قوة منفلتة ال تتقيد بأخالق 
احل��رب، وال تعبأ إن كانت تقتل بهذا احلصار 
محددة  مالمح  ال  خصومها  والنساء.  األطفال 
لهم، ولذا فهي تريد قتل اجلميع في املدينة لكي 
تنتصر في معركة فرضتها على اليمنيني وعلى 
أكبر  غاياتها هو إخضاع  تعز، وإح��دى  سكان 
محافظات اليمن من حيث عدد السكان لسلطة 
»أمر واقع« ال يعترف بها سوى إيران ونظام 
وميليشيا  اللبناني  الله  وح��زب  األس��د  بشار 
»احل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي« ال��ش��ي��ع��ي��ة ف���ي ال���ع���راق.
من أشهر معالم محافظة تعز جبل صبر٬ ثاني 
أعلى اجلبال في اجلمهورية اليمنية واجلزيرة 
ارتفاع  ويبلغ  شعيب.  النبي  جبل  بعد  العربية 
كما  البحر٬  مترا عن سطح  جبل صبر 3070 
إلى  نفسها  تعز  مدينة  عن  اجلبل  ارتفاع  يبلغ 
وهو  متر٬   1500 ال��ع��روس  حصن  ف��ي  قمته 
يدخل ضمن املرتفعات اجلنوبية. وقبل احلرب 
سياًحيا  مقًصدا  صبر  جبل  ك��ان  احلصار  ثم 
ومن  اليمن  محافظات  جميع  م��ن  ال���زوار  لكل 
خارج اليمن، ملا يحتويه من مدرجات خضراء 
الزراعة  وتتنوع  اجلبل٬  منحدرات  في  بديعة 
وجتود الفواكه التي تزرع في املدرجات. كذلك 
ذات  حديثة  متنزهات  اجلبل  أعلى  في  شيدت 
زاي��د  الشيخ  كمتنزه  راق��ي��ة  سياحية  خ��دم��ات 
ال��ت��ي تطل على مدينة  امل��ت��ن��زه��ات  م��ن  وغ��ي��ره 
تعز. وعلى الصعيد االقتصادي، يتنّوع نشاط 
محافظة تعز بنشاطها االقتصادي والزراعي، 
وجتود فيها زراعة بعض احملاصيل كاحلبوب 
واخل���ض���ار وال���ف���واك���ه٬ ك��م��ا ت��ض��م ع��ش��رات 
امل���ص���ان���ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ي��وت ال���ت���ج���اري���ة مثل 
ميلكها  ال��ت��ي  أن��ع��م«  سعيد  ه��ائ��ل  »م��ج��م��وع��ة 
األعمال  رج��ال  أكبر  من  ويديرهاَمنُيعتبرون 
تعز  أب��ن��اء  م��ن  عالية  نسبة  وتعمل  اليمن،  ف��ي 
أو منتشرين في  أو احملافظة  املدينة  سواء في 
وتتكامل  احل��رة.  باألعمال  اليمن  أنحاء  عموم 
ميناء  البحري  مبنفذها  االقتصادية  األهمية 
امل��خ��ا ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األح���م���ر. امل��خ��ا اش��ت��ه��ر في 
لتصدير  الرئيسي  العاملي  املنفذ  بأنه  املاضي 
ال��ق��ه��وة )الُ�����نب( ب��ني ال��ق��رن��ني ال�����15 وال�����17. 
وسميت قهوة »املوكا« و»املوكاتشينو« نسبة 
السم هذا امليناء، الذي تراجعت أهميته الًحقا، 
ديدة، الذي سرعان ما غدا  مع صعود ميناء احُلَ
ميناء  غ��دا  بينما  اليمني،  الشمال  موانئ  أكبر 
عدن أحد أهم موانئ شبه اجلزيرة العربية، بل 
على  السيطرة  لبريطانيا  كانت  عندما  والعالم 
الهندي. من جانب  بحر العرب وعموم احمليط 
تشويه  على  االنقالبية  امليليشيات  عملت  آخر، 
خالل  من  الثقافية،  تعز  معالم  لطمس  ممنهج 
التاريخية  ومبانيها  م��راف��ق��ه��ا  جميع  ق��ص��ف 
املرموقة. وفي هذا السباق نشير إلى أن مدينة 
تعز كانت لفترة غير قصيرة العاصمة الثقافية 

لليمن، ولعبت دورا مهما عبر تاريخ اليمن في 
وبدأ  واملعاصرة.  اإلسالمية  القدمية  املراحل 
الدولة  سلطان  ّشيد  عندما  الكبير  ازده��اره��ا 
قلعة  الصليحي  محمد  بن  الله  عبد  الصليحية 
القاهرة في النصف األول من القرن السادس 
التي  اليمنية  امل���دن  م��ن  ت��ع��ز  وت��ع��د  ال��ه��ج��ري. 
نشأت وازدهرت في الفترة اإلسالمية مع زبيد 
وجبلة، وكانت مركزا حربيا قبل أن ينتقل إليها 
القاهرة،  قلعة  هو  تعز  حصن  وك��ان  السكان، 
التاريخية  معاملها  ومن  للمدينة،  األولى  النواة 
امل��ه��م��ة »ذي ع��دي��ن��ة« ال��واق��ع��ة خ���الل امل��ع��ان��اة 
أبوابها  تعز  غالبية مستشفيات  أغلقت  احلالية 
أم��ام املرضى واجل��رح��ى ال��ذي وص��ل عددهم 
إل��ى أك��ث��ر م��ن 11200 ج��ري��ح، ج���راء قصف 
للمستشفيات  وص��ال��ح  احل��وث��ي  ميليشيات 
وح���ص���اره���ا ع��ل��ى م���داخ���ل امل��دي��ن��ة م��ن��ذ أك��ث��ر 
امليليشيات  ه���ذه  وإق�����دام  أش��ه��ر.  ث��م��ان��ي��ة  م��ن 
إلى  الطبية  وامل���واد  األدوي���ة  إدخ���ال  منع  على 
األكسجني،  أسطوانات  فيها  مبا  املستشفيات 
والقصف.  احلصار  األمرين،  تعاني  جعلها  ما 
املدينة  إن هناك حاالت مرضية حرجة في  ثم 
احمل��اص��رة وص��ل��ت إل��ى أك��ث��ر م��ن 450 حالة 
جريح بحاجة إلى العالج في مراكز متخصصة 
خارج اليمن وال حتتمل التأخير، بينما ال ميكن 
مدينة  مستشفيات  إل���ى  ح��ت��ى  اجل��رح��ى  ن��ق��ل 
عدن، إلى اجلنوب من تعز، إال عبر طرق جبلية 
ووع����رة امل��س��ال��ك. وف���ق أح���دث اإلح��ص��ائ��ي��ات 
أبوابها  أغلقت  التي  املستشفيات  ع��دد  وص��ل 
حكوميا  مستشفى   30 من  أكثر  إل��ى  تعز  في 
االنقالبية  امليليشيات  قصف  ج���راء  وخ��اص��ا 
الطبية.  الكوادر  وغياب  الطبية  امل��واد  وانعدام 
ك��ارث��ة صحية  راًه��ن��ا  امل��دي��ن��ة  وه��ك��ذا، تعيش 
يقارب  م��ا  إغ���الق  يفاقمها  ك��ب��ي��رة،  وإن��س��ان��ي��ة 
م���ن ال������95 ف���ي امل���ائ���ة م���ن ال���ع���ي���ادات ال��ط��ب��ي��ة.

احل�����اض�����رة احمل�����اص�����رة م���ن���ذ ت���س���ع���ة أش����ه����ر: ت��ع��ز، 
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