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ه��ل يلفظ اإلع�ل�ام اإلخ��وان��ي أنفاسه األخ�ي��رة؟
ف ��ي أع� �ق ��اب ث � ��ورة ي �ن��اي��ر (ك���ان���ون ال �ث��ان��ي)
م���ن ع� ��ام  2011ت �غ �ي��ر امل��ش��ه��د اإلع�ل�ام ��ي
امل � �ص� ��ري وزادت م� �س ��اح ��ة احل� ��ري� ��ة ف �ي��ه،
وزادت م �ع �ه��ا ح � ��دة االس� �ت� �ق� �ط ��اب م� ��ا ب�ين
اإلع �ل�ام «ال �ل �ي �ب��رال��ي» أو اخل���اص واإلع�ل�ام
«اإلخ ��وان ��ي» ال ��ذي ي��دع��م أو ي��وال��ي جماعة
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين  -ال�ل� َق�ب�ين ال �ل��ذي��ن اخ�ت��ار
املعسكران اعتمادهما في حربهما اإلعالمية.
في اخللفية ،ب��ات اإلع�لام احلكومي املصري
املتمثل في قنوات ماسبيرو واجلرائد القومية
يفتقر إل ��ى امل�ه�ن�ي��ة وامل��وض��وع �ي��ة ،وال يقدم
ال �ص��ورة الكاملة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أصبحت
ف �ي��ه وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي تلعب
دورا إع�لام�ي��ا ق��وي��ا ف��ي حت��ري��ك ال ��رأي العام
وحرية ال��رأي والتعبير ،بل وصناعة األخبار
واحمل �ت��وى ،وم��ع ذل��ك ك��ان��ت هنالك ح��ال��ة من
ال �ت �ن��وع ،وت �ع��دد األص� ��وات اإلع�لام �ي��ة؛ حيث
ظ�ه��رت الكثير م��ن ال�ب��رام��ج اجل��ري�ئ��ة رغ��م ما
فيها من تضليل .أما في أعقاب املوجة الثانية
م��ن ال �ث��ورة امل�ص��ري��ة  30ي��ون�ي��و (ح��زي��ران)
 ،2013ص� �ع ��د جن� ��م اإلع � �ل ��ام ال �ل �ي �ب��رال��ي
واخلاص الذي أخذ على عاتقه ،بحسب زعمه،
كشف احلقائق وتعريتها للرأي العام املصري،
وكشف الكثير من احملتوى اإلعالمي املضلل
ال��ذي ك��ان يبث م��ن ق�ن��وات مصرية أو عربية
أو أجنبية ،وال��ذي ي��روج للشائعات أو يقدم
«حقائق مزيفة» ،أدى ذل��ك إل��ى نبذ الشارع
امل �ص��ري ل �ق �ن��وات ب�ع�ي�ن�ه��ا ،ورف �ع��ت دع ��اوى
قضائية لوقف بثها ،ومنها :قناة «الشرعية»
و«مصر اآلن» ،و« 25يناير» و«أحرار ،»25
ك�م��ا وص �م��ت ق �ن��وات« :اجل ��زي ��رة» القطرية،
و«مكملني» و«ال�ش��رق» و«راب�ع��ة» التي يتم
بثها من تركيا بأنها قنوات «إخوانية» تسعى
إلى «تدمير مصر»؛ ما أدى إلى فقدانها القاعدة
اجلماهيرية التي كانت حتظى بها .حاليا ينفرد
اإلعالم «الليبرالي» بقاعدة جماهيرية كبيرة
م��ع ظ�ه��ور ق�ن��وات ج��دي��دة «أون ت��ي ف��ي إي»
و« »dmcف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت�س�ع��ى امل�ن��اب��ر
اإلعالمية «اإلخوانية» إلى «فبركة» األحداث
ال �ت��ي تتمثل ف��ي االع� �ت ��داء ع�ل��ى الصحافيني
املصريني في اخل��ارج ،وب��ث مشاهد مفبركة
عن مسيرات احتجاجية ،فضال عن استقطاب
اإلعالميني املستقلني عبر قوائم بريدية حتمل
اس��م «ال��رس��ال��ة» ت ��روج للفكر اإلخ ��وان ��ي...
ف �ه��ل دخ �ل��ت اآلل� ��ة اإلع�ل�ام �ي��ة «اإلخ��وان��ي��ة»
اخلبير اإلعالمي الدكتور ياسر عبد العزيز،
يقول« :يعتمد اإلع�لام اإلخواني على نوعني
من وسائل اإلع�ل�ام ،نظامية ،وه��ي الوسائل
امل �ع �ل��وم��ة ال �ه��وي��ة م �ث��ل ال �ق �ن��وات وال�ص�ح��ف
وامل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،ووس��ائ��ل إع�ل�ام غير
نظامية ،التي تتمثل في «السوشيال ميديا»،
أي التواصل االجتماعي .الفتا إلى أن وسائل
اإلع�لام النظامية املعبرة عنهم ال يوجد لديها

ف��رص��ة اآلن للعمل ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة اإلع�لام�ي��ة
امل �ص��ري��ة ،وم ��ع وج ��ود ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ فمن
املستحيل أن تعود تلك ال�ق�ن��وات ذات الوجه
اإلخواني للظهور مرة أخ��رى .ويشير إلى أن
أوضاع اإلعالم املصري بشكل عام مأزومة،
ب��ل إن��ه ف��ي ح��ال��ة ت� � ٍرد مهني كبير ،الف�ت��ا إلى
خطورة ذلك على املنظومة اإلعالمية املصرية،
وبخاصة أن هذه احلالة املتردية قد تكون ثغرة
ينفذ منها اإلع�ل�ام اإلخ��وان��ي؛ ألن اجلمهور
لديه حاجة سيكولوجية إل��ى تلقي األص��وات
املعارضة ،فإن لم يجدها سيخترعها .وكانت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��ؤس �س��ات اإلع�لام �ي��ة امل�ص��ري��ة
املرئية واملطبوعة قد شهدت اعتداءات كثيرة،
منها التدمير واحل ��رق واحل �ص��ار ،كما تلقى
ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن اإلع�لام �ي�ين احمل �س��وب�ين على
وس ��ائ ��ل إع �ل��ام خ ��اص ��ة ،ت� �ه ��دي ��دات ب��ال�ق�ت��ل
وتعرضوا لالعتداء اجلسدي والسب والقذف
وفبركة مكاملات ،وغيرها من وسائل التشهير
ال �ت��ي خ��رج��ت ع��ن إط� ��ار امل�ه�ن�ي��ة اإلع�لام �ي��ة.
فيما ي��رى اإلعالمي أحمد اجل��زار ،منتج فني
في قناة «الغد العربي» ،ورئيس حترير قناة
«أون ت��ي ف��ي» سابقا؛ فهو ي��رى أن اإلع�لام
اللجنة اخلاصة للتخطيط والبناء  -حريش

هاتف  04-6661150فاكس  04-6661154ص.ب  ،7777ب.م .منشيه 37861

تدعو بهذا عروض ًا لـ:

ل��ه دور م�ه�ن��ي ،ول�ي�س��ت وظ�ي�ف�ت��ه ال���رد على احلرائق على أنها غاز مسيل للدموع تهاجمهم
الشائعات التي يطلقها أي فصيل أو جماعة ،به الشرطة املصرية ،وك��ان فريق عمل (أون
ب��ل مهمته ن�ش��ر احل�ق��ائ��ق ول�ي��س اح�ت�ك��اره��ا .تي في) هناك وبث الصورة األخرى التي تبني
ويعتبر أن «اإلع�ل�ام اإلخ��وان��ي» أص�ب��ح في أفعالهم» وح��ول االع�ت��داءات على اإلعالميني،
مرحلة امل��وت اإلكلينيكي فعليا؛ ألن��ه «كلما ي��رى اجل ��زار أن «اإلع �ل�ام ال��دول��ي يهتم بها
ك��ان اإلع�لام ضعيفا ضعفت قدرته على نقل شكال وليس بوصفها (قيمة خبرية) ،وهي
األخبار مبوضوعية وحياد ،ويقدم فقط املنتج م �ح��اوالت م��ن ق�ب��ل ع�ن��اص��ر اإلخ� ��وان لصنع
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مرحلة أولى

מנכ"ל בפועל
ויו"ר ועדת מכרזים

إجراء تصنيف مسبق لتنفيذ أعمال في مبادرة بناء
وح�ف��ظ مبنى غربي ف��ي الكلية األك��ادمي�ي��ة صفد
[ع.ر]

مناقصة رقم 06/2017

لتقدمي خدمات إعالن وفق قوانني التخطيط
والبناء ووفق قوانني املناقصات
* على مقدم اخلدمات أن يكون صاحب أسبقية لسنة على األقل بتقدمي خدمات كاملطلوب بهذه املناقصة.
* على مقدم اخلدمات أن يكون صاحب جتربة مسبقة ،خالل السنتني األخيرتني ،بتقدمي خدمات شبيهة
للجنة للتخطيط وللبناء واحدة على األقل ،ملدة فترة ال تقل عن السنة.
شروط إلزامية عامة:
* على جتربة مقدمي العروض ان تشمل بجملة األمور عمل مع و/او مؤسسات تخطيط كمعناها باجلزء ب
بقانون التخطيط والبناء لعام.1965-
* على مقدمي العروض ان يستوفوا املتطلبات اإللزامية وفق البد (6أ) بأنظمة وجوب املناقصات،
لعام1993-
* فترة التعاقد  12 -شهراً ،توجد إمكانية للتمديد

.1

* اإلعالن ومستندات املناقصة مصيوغة بلغة املذكر لكنها موجهة للجنسني على حد السواء
على مقدم العرض ان يضع عرضه مبغلف مغلق بصندوق املناقصات مبكاتب اللجنة
بحريش حتى يوم الثالثاء 9 ،أيّار  ،2017الساعة .12:00
للتفاصيل ميكن التوجه ملدير تشغيل اللجنة اساف ف.
هاتف  ،04-6661155البريد االلكتروني asaf@harishpl.org
ميكن تنزيل مستندات املناقصة من موقع اللجنة

املركز الطبي "بني تسيون" ،حيفا
مناقصة علنية رقم 11/2017

تركيب شبكة اإلطفاء باملياه (سبرينكليرات)

ندعو بهذا تلقي عروض سعر لتنفيذ تركيب شبكة اإلطفاء باملياه (سبرينكليرات) باملركز
الطبي وفقا ً لكتيب الكميات ،التفصيل واملخططات التي يتم إرفاقها إلستمارات املناقصة.
ميكن تلقي م��واد املناقصة مبستشفى "بني ت�س�ي��ون" ،حيفا ،ش��ارع ج��ول��وم��ب ،في
مكتب جلنة املناقصات في طابق  ،6هاتف  ،04-8359960/9514من يوم اخلميس
 4.5.2017بني الساعات10:00-15:00 :
شروط أساسية لإلشتراك باملناقصة /شروط إلزامية:
 .1شراء واحلصول على مواد املناقصة على كل مالحقها.
 .2على مقدم العرض ارفاق كفالة بنكية مببلغ  50،000ش.ج (خمسون ألف آالف
ش.ج) تكون سارية املفعول حتى تاريخ .20.08.2017
 .3العرض بإرفاق كل املستندات املرافقة تقدم باملغلف املرفق ،يسجل عليه
مناقصة  ،11/2017ويودع بصندوق املناقصات املتواجد في الطابق  6في
السكرتارية ،لغاية يوم اإلثنني  22.5.2017الساعة.12:00 :
 .4على املقاول ان يكون صاحب جتربة مثبتة لسنتني على األقل بتركيب رشاشات
مبساحة  2،000م 2على األقل وجتزبة مماثلة بتركيب رشاشات بأسقف اكوستية
وبتخفيض سقف قائم (جبصني ،صفائح ومواد أخرى).
 .5أفضلية ملقاول صاحب تأهيل من معهد املواصفات اإلسرائيلي لصيانة شبكات
وفق الوصف .1928
 .6الداعي و/او مندوبيه مثل املشرف و/او املخطط يحق لهم فحص املذكور اعاله،
املصادقة عليه او نفيه والكل وفقا ً العتبراته.
 .7يحتفظ الداعي بحقه اجراء مفاوضات مع املقدمني عروضهم تكن األنسب.
 .8ال نلتزم بقبول ارخص عرض ،امنا وفق املقاييس املرفقة للمناقصة.
 .9جولة املقاولني ،اإلشتراك إلزامي (املقاول الذي ال يشترك سينفى عرضه قطعياً) ستعقد
يوم اخلميس  4.5.2017الساعة  .11:00نلتقي مبدخل املستشفى ،بالقرب من اإلستعالمات.
 .10متنح اولوية لبضاعة صنع البالد مصادق عليها من قبل مدقق حسابات وذلك وفقا ً
ألنظمة قانون املناقصات لعام .1995
 .11في حال تناقض بني هذا االعالن ملستندات املناقصة ،يحدد املذكور في مستندات املناقصة.
 .12ألجل احلصول على معلومات تقنية إضافية ميكن التوجه للمخطط  -السيد
نفتالي رونن بهاتف 04-8668846 :وبأي سؤال إضافي ميكن التوجه للسيد
أوري روزن ،مهندس املستشفى.050-7101575 :

 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם במשרדי החברה
או באתר האינטרנט בכתובת  www.namal.co.ilהחל מיום .30/06/2016
 .5את מסמכי המכרזים ניתן לרכוש במשרדי החברה (מבנה  )5בנמל תל אביב,
החל מתאריך  ,30/06/2016בימים א'-ה' ,בין השעות ,09:30-15:00
תמורת  ₪ 1,000בתוספת מע"מ.
טל אורן ,עו"ד
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وفقا ً ألنظمة وجوب املناقصات [تعاقدات مؤسسة للتعليم العالي] ،لعام  ،2010الكلية
االكادميية صفد ع.ر ( 580362937فيما يلي" :الكلية") تنشر بهذا مناقصة علنية رقم
 04WB/17وتدعو بهذا مقاولني ومبادرين كمرحلة أولى مبناقصة علنية لتنفيذ مبادرة
لبناء وحفظ البناية الغربية بالنطاق املعروف بإسم "بيت بوسل" بصفد [قسيمة 57
باحلوض  .]13052املقاولني ،الذين يتم إختيارهم باملرحلة املسبقة ،يحق لهم تقدمي،
باملرحلة الثانية للمناقصة ،عرضهم إلنشاء مبادرة لبناء وحفظ بناية غربية بنطاق
"بيت بوسل" .الكل وفقا ً للشروط املفصلة في مستندات املناقصة.
املناقصة والشروط االلزاميةللمناقصة مفصلة ومنشورة في موقع الكلية
 www.zefat.ac.ilحتت البند  -مناقصات.
ميكن تلقي كراس املناقصة في مكاتب شعبة األموال الكائنة في بناية إدارة الكلية
االكادميية صفد  -شارع يروشالمي .11
املوعد األخير لتقدمي الرد للمناقصة .29.5.17 :نوضح بهذا أن األسئلة ذات الصلة
للمناقصة ميكن متريرها خطيا ً فقط لعنوان البريد االلكتروني safia@zefat.ac.il
حتى تاريخ .17.5.17
جولة مقدمي العروض هى إلزامية .اإلشتراك بجولة مقدمي العروض هو إلزامي
ويشكل شرطا ً لإلشتراك باملناقصة .على مقدم العرض أن يزور املوقع املعد لتنفيذ األعمال،
أن يفحص حالة األرض ،البنى التحتية واملصاعب التي ميكن أن تظهر خالل األعمال.
لغرض تنسيق جولة يجب إرسال فاكس او بريد الكتروني ،مع طلب تعيني بجولة بإرفاق
رقم هاتف وفاكس للتواصل.
إلرسال طلب لإلشتراك بجولة املقاولنيgilam@zefat.ac.il :
رقم الفاكس.04-6927785 :
ميكن اإلتصال لهاتف رقم  04-6927786لغرض مصادقة تلقي البريد االلكتروني/الفاكس.
نوضح بهذا أنه لن ُتعطى أي معلومات إضافية هاتفياً.

