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توجه الجل انشاء قائمة/مستودع  مخططني مبجال مرفقات 
مياه ومنظومات 

وفقًا النظمة وجوب املناقصات، -1993

ميتاف - جنري ونتجدد ألجلك طوال الوقت

 / إن��ش��اء  ع��ن  يعلن  "م��ي��ت��اف"(،  و/او  "ال��ش��رك��ة"  يلي:  )فيما  م.ض  ميتاف  القطرية  الشركة 
حتديث قائمة مخططني مبجال مرفقات مياه ومنظومات، وفقاً النظمة واجب املناقصات، -1996 

وكاملفصل ادناه:
1. التوجه يتطرق ملستودع مخططني مليتاف مبجال مرفقات مياه ومنظومات.

2. مرشحون املعنيون ويستوفون املعايير أدناه، مدعوون بهذا لتقدمي املستندات املطلوبة ألجل 
      تسجيلهم ملستودع املخططني مبجال مرفقات مياه ومنظومات.

3. مخطط الذي يود التسجيل على األقل لواحد من املهن املشمولة باملستودع يتم فحصه 
      من قبل رئيس املجال املهني ذو الصلة مبيتاف ويتم تصنيفه وفقاً لتفاصيل التعليم، التجربة 

      واألعمال التي نفذها باملجال وبدرجة اخلبرة واملالئمة
4. مستودع املخططني مبجال مرفقات مياه ومنظومات:

      ملستودع املخططني باملجاالت اآلتية:
*   تخطيط مرفقات هندسية للمياه مبا في ذلك معززات ومحطات ضخ، يشمل معدات ضخ

*   كونستروكتسيا مبرفقات مياه، يشمل مرفقات مياه
*   تخطيط منظومات مراقبة مياه

*   تخطيط منظومات كهرباء مبرفقات مياه
*   تخطيط منظومات قيادة ومراقبة مبرفقات مياه

*   تخطيط هندسة بيئة تزويد مياه
*   تخطيط تقديح مياه شرب

5. شروط إلزامية للتسجيل باملستودع:
مالك  ان  وبشرط  شركة  او  م.ض  شركة  شركة،  شراكة،  ألف��راد،  للتسجي  مفتوح  املستودع 

الشركة او واحد من الشركاء فيها يستوفي بنفسه جميع الشروط أدناه٬
أ. املرشح هو شخصية قضائية واحدة )شركة م.ض، مصلحة، شراكة وما الى ذلك(

ب.  على مقدم العرض ان يكون صاحب أسبقية 5 سنوات على األقل بتقدمي خدمات تخطيط 
      ومشورة هندسية باملجاالت ذات الصلة مع التشديد على جتربة مثبتة بأعمال مبدن كبيرة.

ج. على املرشح من طرف مقدم العرض ان يكون على األقل حائز على لقب أول مبجال الهندسة. 
      على مقدم العرض ان يرفق شهادة مهندس باملجال ذو الصلة خاصة املرشح من طرفه.

د. على املرشح من طرف مقدم العرض ان يكون صاحب معرفة وخبرة باملجاالت ذات الصلة، 
    لغرض إثبات املذكور أعاله، يجب إرفاق الئحة مشاريع باملجال ذو الصلة الذي تخطيطه من 

    قبل املرشح من طرف مقدم العرض بال�-5 سنوات األخيرة.
ه�. على املرشح من طرف مقدم العرض ان يكون مسجالً بسجل املهندسني مبجال التسجيل 

     املطلوب او بسجل ذو صلة آخر، بحال وجوده.
و. على املرشح من طرف مقدم العرض ان يكون صاحب رخصة سارية املفعول للعمل بذات املهن 

     التي بها تطلب رخصة وفق القانون.
6. على املعنيني باإلنشمال باملستودع ان يرفقوا لعرضهم جميع املراجع اآلتية

 * سيرة ذاتية/بروفيل الشركة.
 * توصيات من أطراف ألجلها مت تنفيذ أعمال التخطيط.

 * مرشح الذي هو شركة يرفق إضافة على املذكور، تصديق محامي/محاسب محتلن حلقوق  
     التوقيع بالشركة

 * تصديقات سارية املفعول وفق قانون صفقات هيئات عامة، لعام 1976، من موظف مؤهل، 
     محاسب او مستشار ضرائب، ان املرشح يدير دفاتر وفق القانون ويرسل تقارير ملوظف 

     التقدير ولض.ق.م وفق القانون.
 * تصديق ساري املفعول عن خصم ضرائب باملصدر.

 * تفصيل جتربة املخططني املعروضني لتنفيذ اخلدمات.
التي  والتفاصيل  الشهادات  فحص  لها  يحق  م.ض،  وامل��ج��اري  للمياه  قطرية  شركة  ميتاف 

ستعرض لها وتلقي استعراضات رأي من أطراف مختلفة، وفقاً إلعتباراتها املطلقة.
مبستودع    ينشملون  أع��اله  املفصلة  ال��ش��روط  يستوفون  ال��ذي��ن  املخططني  فقط  ان��ه  نوضح 
التعاقد مع   الشركة. نوضح ان التسجيل باملشتودع ال يشكل بأي حال من األح��وال نوع من 
ميتاف شركة قطرية للمياه واملجاري م.ض، وليس بهذا التسجيل أي إلتزام لتعاقد مستقبلي 
أياً كان. وأيضاً، التعاقد، بحال كونه، هو رهناً لتعليمات أي قانون، بجملة األمور، أنظمة وجوب 

املناقاصات لعام 1993.
أياً كانت لكل واحد من املسجلني باملستودع وهي تعمل وفقاً  ال تلتزم الشركة بتسليم أعمال 

إلعتباراتها املطلقة.
الذي في مكاتب  املناقصات  العروض، بتسليم شخصي، بحيث تتواجد بصندوق  ايداع  يجب 
الوطني سابقاً(، حتى يوم  التأمني  5 زاوية شارع هس )بناية  ميتاف بشارع هعلياه هشنياه 

اإلثنني 26.06.2017 الساعة 13:00.
لذلك.  7. يتم شمل مقدم العرض بالئحة/مستودع املخططني، إذا وجدته الشركة مالئماً 

      تبلغ الشركة مقدم الطلب عن قرارها وتعليالتها ويحق لها عدم شمل شخص بالئحة مقدمي 
      العروض، او ان تأمر عن شطبهه من الالئحة كاملذكور، وفقاً لتعليمات القانون.

8. يحق للشركة ان تفحص الشهادات والتفاصيل التي ستعرض لها وتلقي استعراضات رأي 
     من أطراف مختلفة، وفقاً إلعتباراتها املطلقة. يحق للشركة )لكنها غير ملزمة(، ان تطلب من 

     مقدمي العروض تفاصيل و/او مستندات إضافية و/او توضيحات إضافية و/او استكماالت 
     لرضاها التام أيضاً بعد فتح العروضألجل فحص مقدم العرض واستيفائه الشروط اإللزامية.    

     بحال لم يحضر مقدم العرض تفاصيل و/او مستندات كاملذكور، يحتسب كمن رفض فعل 
     ذلك، ويحق للشركة نفي عرضه. فقط مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية 

     ستختارهم ميتاف، ويستطيعون اإلنشمال باملستودع.
9. نوضح، ان الرد لهذا التوجه ال يشكل شرط لالشتراك بالتعاقد الذي سيتم إثره، في حال اذا 

      مت ذلك، ال متنح مسبوقية ملن رد على التوجه فقط بفعل رده للتوجه، وال يلزم اشراكه 
      بالتعاقد معه باي شكل آخر.

10. ليس هنالك في هذا التوجه، او بالرد عليه، اي التزام كان من جهة الشركة بالتعاقد مع من 
      رد على التوجه، او مع اي جهة اخرى كانت بالشأن اعاله. فقط اتفاقية تعاقد ملزمة، التي  

      عقدت وفقاً لكل القوانني، يلزم الشركة.
11. حتتفظ الشركة بحقها بالتوجه ألطراف إضافية بالشأن أعاله، وفقاً إلعتباراتها التامة، 

بإحترام،      الشخصية واملطلقة.
يارون مزراحي، محام، مدير عام ميتاف

يجآل لسني، رئيس قسم الهندسة

איאם אל ערב / 8114038 / 

מכרז 17/125 
עבודות שיפוץ מיכלי גלם 1 ו-2 במסוף אשקלון  )"המכרז"(

הודעה בדבר שינוי תנאי סף 
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ מודיעה בזאת על שינוי תנאי הסף של המכרז הבא:  .1

המציע רשום ברשם הקבלנים בסיווג מקצועי 150 א-1 לפחות.  
יתר תנאי המכרז נותרים כשהיו.  .2

مناقصة 17/125
أعمال ترميم حاويات خام 1 و- 2 في مرفق أشكلون. )"املناقصة"(

إعالن بشأن تغيير شروط إلزامية
1.   شركة تشتيوت نفط وانيرجيا  م.ض تعلن بهذا عن تغيير الشروط اإللزامية للمناقصة اآلتية:

مقدم العرض مسجل بسجل املقاولني بتصنيف مهني 150 أ-1 على األقل.
2.   سائر شروط املناقصة تبقى كما كانت.  

دم����ى ح����ادث م��ان��ش��س��ت��ر اإلره����اب����ي ال��ق��ل��وب 
قبله،  وم��ن  الكارثية.  بشاعته  ج��راء  والعقول 
اإلرهابية  احل��وادث  من  كثيًرا  بريطانيا  عرفت 
امل���ش���اب���ه���ة. وط������وال أك���ث���ر م���ن ع���ق���د، ض��رب 
اإلرهاب مواقع ومواضع حساسة في الداخل، 
تفجيرات  وكراهية  وعنًفا  ح��دة  أشدها  كانت 
ي��ول��ي��و )مت����وز( ع���ام 2005، إذ  ال��س��اب��ع م��ن 
تفجيرات   4 ف��ي  بالتسبب  أش��خ��اص   4 ق���ام 
لندن  ق��ط��ارات  ف��ي  حدثت  منهم   3 انتحارية، 
ال���راب���ع ح���دث في  حت��ت األرض، واالن��ف��ج��ار 
وأسفرت  طابقني.  من  تتكون  ع��ام  نقل  حافلة 
وإصابة  شخًصا،   50 مصرع  ع��ن  الهجمات 
م��ا ي��ق��رب م��ن 700 آخ��ري��ن. اث��ن��ا ع��ش��ر ع��اًم��ا 
هناك  للمشهد  ل��ل��ن��اظ��ر  ف��ي��ه��ا  خ��ي��ل  ان��ق��ض��ت، 
ستضع  املتعاقبة  البريطانية  احل��ك��وم��ات  أن 
وشن  اإلره��اب،  محاربة  أولوياتها  رأس  على 
حمالت شعواء لتخليص البالد من اإلرهابيني، 
اجلماعات  أعضاء  من  الفتنة  رؤوس  سيما  ال 
األصولية والتكفيرية الذين حتتويهم لندن منذ 
عقود طوال، من كل األقطار واألمصار العربية 
هاربني  وجلهم  س���واء،  ح��د  على  واإلس��الم��ي��ة 
من العدالة في دولهم بعد صدور أحكام إدانة 
حادث  ج��اء  هل  واإلره���اب.  القتل  بتهم  عليهم 
تعاطي  طريقة  م��ن  ليغير  األخ��ي��ر  مانشستر 
اإلسالم  وجماعات  العنف  خاليا  مع  بريطانيا 
السياسي التي تسبغ عليها حمايتها، حتى وإن 
األب��ري��اء؟ اآلم��ن��ني  امل��واط��ن��ني  ف��ي قتل  تسببت 
ع���دة ح��ق��ائ��ق م��ث��ي��رة ل��ل��ج��دل ف���ي ال��س��ي��اس��ات 
السبعة  األع�����وام  ف���ي  س��ي��م��ا  ال  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
تلك  العربي  العالم  فيها  ع��رف  التي  املاضية، 
العربي«.  »الربيع  عليها  أطلق  التي  الظاهرة 
وف���ى امل��ق��دم��ة م��ن ت��ل��ك احل��ق��ائ��ق، أن���ه ق��د ثبت 
للعالم، شرًقا وغرًبا، الدموية واإلرهاب اللذان 
العربي، العالم  دول  ف��ي  اجلماعات  تلك  غلفا 
ش���م���ال  دول  ف�����ي  امل���س���ل���م���ني  ك�������اإلخ�������وان 
أف��ري��ق��ي��ا، ال س��ي��م��ا ف��ي م��ص��ر حت���دي���ًدا، وم��ع 
ذل�����ك ل����م حت�����رك س���اك���نً���ا، وب������دا ك�����أن م���وت 
األب��ري��اء ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، وح���رق امل��ن��ازل 
وامل��م��ت��ل��ك��ات، ع��ط��ًف��ا ع��ل��ى دور ال��ع��ب��ادة، أم��ر 
ي���ت���ف���ق وح����ق����وق اإلره������اب������ي������ني... م����ا ه���دف 
اإلرهابيني؟ ه��ؤالء  مع  التحالف  من  بريطانيا 
التي  امل��اض��ي��ة،  القليلة  األي���ام  ف��ي  أن��ه  الشاهد 
أع��ق��ب��ت ح����ادث م��ان��ش��س��ت��ر، أش�����ارت رئيسة 
ال��������وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت���ري���زا م����اي إل����ى أن 
ت��أس��ي��س »جل��ن��ة مكافحة  ق����ررت  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
»اإلن��دب��ن��دن��ت«  صحيفة  وت��ق��ول  ال��ت��ط��رف«، 
حول  ستتمركز  اللجنة  م��ه��ام  إن  البريطانية 
حت���دي���د ال��ت��ط��رف ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
ال���ت���ي مت���ث���ل ت����ه����دي����ًدا ل��ل��ق��ي��م ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة.
أنها  ذل��ك  هالمية،  ب��دت  اللجنة  فكرة  أن  على 
جذرية  ملكافحة  استشرافية  رؤية  دون  جاءت 
أو اخل����ارج، سيما بعد  ال��داخ��ل  ف��ي  ل��إره��اب 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول���ي���ة أن »س��ل��م��ان  أث��ب��ت��ت  أن 

عينة  عن  يعبر  مانشستر،  إرهابي  العبيدي«، 
بني  والنائمني  القائمني  اإلره��اب��ي��ني  م��ن  قاتلة 
ذلك  م��ن  أك��ث��ر  ب��ل  البريطانيني،  أض��ل��ع  حنايا 
أن����ه ك����ان حت���ت س��م��ع وب��ص��ر أج���ه���زة األم���ن 
 MI6 أو  الداخل  في   MI5 سواء  البريطانية، 
وليبيا،  سوريا  جت��اه  وحتركاته  اخل���ارج،  في 
مما  وم��ع��روف��ة،  مكشوفة  وال����ده  وان��ت��م��اءات 
يعني أن احلديث عن مثل تلك اللجنة ال يتجاوز 
وتهدئة  املجروحة،  البريطانيني  خواطر  تطيب 
ال����رأي ال��ع��ام ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��ث��ائ��ر وال��غ��اض��ب، 
ضد  وعنيف  شرس  لقتال  حقيقية  نيات  دون 
البريطانية. ال���دروب  ف��ي  الساكنة  األصولية 
ما يجري في بريطانيا يدفعنا دفًعا في طريق 
نفهم  حتى  عنها  اجل���واب  م��ن  ب��د  ال  أسئلة   3
التعامل  ف��ي  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  االزدواج���ي���ة  أب��ع��اد 
ال��دول��ي وال��ش��رق أوسطي بنوع  مع اإلره���اب 
إرادة  بالفعل  بريطانيا  ل��دى  هل  أوالً:  خ��اص: 
س��ي��اس��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى اإلره�����اب، 
ومواجهة  م��ب��رًم��ا،  ق��ض��اء  وخ��ارج��ه��ا،  داخلها 
ال��ت��ط��رف دف��ع��ة واح�����دة، أم أن��ه��ا ت��ل��ع��ب على 
أنفسهم؟ البريطانيون  يعرفها  ال  متناقصات 
مجابهة  في  فعالً  راغبة  م��اي  كانت  إذا  ثانيًا: 
ن��اج��ع��ة ل����إره����اب، ف��ه��ل ح��ك��وم��ت��ه��ا ق����ادرة 
ع��ل��ى ط���رد ك���ل م���ن ي��ع��ي��ش��ون ع��ل��ى أراض��ي��ه��ا 
م���ن ق���ي���ادات م��ت��ط��رف��ة، واع���ت���ب���ار اجل��م��اع��ات 
واالنتحارية  التكفيرية  العمليات  تؤيد  التي 
التي  ال����دول  أن  إره��اب��ي��ة، س��ي��م��ا  م��ج��م��وع��ات 
كاملة  م��ل��ف��ات  م��س��ؤول��وه��ا  ق���دم  منها  ج����اءوا 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة ت��دي��ن��ه��م؟
لنا  تفك  التي  البريطانية  العقول  أفضل  أح��د 
املتطرفني  ال��ب��ري��ط��ان��ي جت���اه  ال��س��ل��وك  ش��ف��رة 
واإلره���اب���ي���ني ه���و م����ارك ك���ورت���ي���س، امل��ؤل��ف 
الشهير،  البريطاني  واملستشار  والصحفي 
ال���ذي ع��م��ل م��ن ق��ب��ل زم��ي��الً ب��اًح��ث��ا ف��ي املعهد 
احل��اوي  كتابه  عبر  ال��دول��ي��ة.  للشؤون  امللكي 
حتالف  سرية  »ش��ؤون  واملعنون:  ل��ألس��رار، 
يقع  الذي  بريطانيا مع األصولية اإلسالمية«، 
الكبير، القطع  م��ن  صفحة  ستمائة  نحو  ف��ي 
البريطانية  اخل��اص��ة  املصلحة  أن  امل��رء  ي��درك 
طوال أكثر من قرن من الزمان، وبالضبط منذ 
لالحتاللني  ومجابهتها  العربية  القومية  نشأة 
كانت  س���واء،  ح��د  على  واإلجن��ل��ي��زي  العثماني 
اخلارجية،  بريطانيا  سياسة  في  األساس  هي 
املبادئ والقيم ليس لها مكان فيها، وأنها  وأن 
فرق  سياسة  على  أس��اًس��ا  ذل��ك  ف��ي  استندت 
األط���راف  ك��ل  م��ع  التعامل  ف��ي  وتقلبت  ت��س��د، 
املتضاربة، كما يوضح أيًضا كم كانت بريطانيا 

م����اه����رة وم�����اك�����رة ف��ي 
األطراف،  بكل  التالعب 
وأن أكثر من استغلتهم 
ث�����م ن���ب���ذت���ه���م ع���ن���دم���ا 
ل����م ي���ع���د ل���ه���م ج����دوى 
منهم،  الغرض  وانتفى 

ه��م امل��ت��أس��ل��م��ون. ك��ت��اب »م����ارك ك��ورت��ي��س« 
الدعم  فهم  إل��ى  يتطلعون  للذين  فكرية  ث��روة 
إليك  بنوع خ��اص... خذ  البريطاني لألصولية 
على سبيل املثال الفصل السادس عشر من هذا 
»لندنستان:  وعنوانه  واخلطير،  الكبير  العمل 
ضوء أخضر لإرهاب«، وال يفوت القارئ هنا 
أن تسمية العاصمة البريطانية ب�»لندنستان«، 
ف���ي���ه م����ن امل�����ت�����رادف�����ات ل����� »أف���غ���ان���س���ت���ان«.
التسعينات  ف��ي  ل��ن��دن  أن  ك��ورت��ي��س  ي��خ��ب��رن��ا 
كانت مركًزا من مراكز العالم الكبرى بالنسبة 
ل��ل��ج��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة، ع��ل��ى غ����رار اجل��م��اع��ة 
اإلس��الم��ي��ة امل��س��ل��ح��ة اجل���زائ���ري���ة، واجل��م��اع��ة 
اجلهاد  وج��م��اع��ة  امل��ق��ات��ل��ة،  الليبية  اإلس��الم��ي��ة 
امل����ص����ري����ة، وجل���ن���ة ال����ش����ورى واإلص�������الح، 
وك���ان���ت ك��ل��ه��ا ق���د أن���ش���أت ق���واع���د ف���ي ل��ن��دن.
العصبي  للمركز  النحو  لندن على هذا  حتولت 
لتنظيم القاعدة الذي يشرف على عملياتها في 
أوروبا كافة، بل إن »آدم ناثان«، في كتابه عن 
بن  معاوني  من  كثيرين  إن  يقول  »ال��ق��اع��دة« 
يعملون من هناك، ومت  كانوا  الرئيسيني  الدن 
لتمويل  بريطانيا  في  اجلنيهات  ماليني  جمع 
للقتال  اإلره��اب، وجتنيد »املجاهدين«  قضايا 
في شتى أنحاء العالم، من أفغانستان إلى اليمن.
سطور كتاب »كورتيس« تقودنا إلى تأكيد أن 
اآلالف من األفراد الذين يتخذون من لندن مقًرا 
لهم مروا من خالل معسكرات التدريب التابعة 
الوقت  وبحلول  التسعينات،  في  ل�»القاعدة« 
 ،)2005( ل��ن��دن  تفجيرات  فيه  ح��دث��ت  ال���ذي 
اللورد  ق��ول  حسب  آالف،   3 نحو  عددهم  بلغ 
ال��س��اب��ق. ال��ع��اص��م��ة  ش��رط��ة  رئ��ي��س  ستيفنز، 
ال��ث��اب��ت أن ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��رس��م��ي ال����ذي أج��رت��ه 
التفجيرات  ف��ي  البريطانية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
أن���ه: »أص��ب��ح من  على نحو م��خ��ادع ج��اء فيه 
أن��ه ح��دث خ��الل التسعينات  امل��ع��روف ح��ال��يً��ا 
ت���دف���ق م����ن ال���ش���ب���ان امل��س��ل��م��ني م����ن امل��م��ل��ك��ة 
امل��ت��ح��دة وأم��اك��ن أخ���رى، ال��ذي��ن س��اف��روا إلى 
أو  التمذهب  أج��ل  م��ن  وأفغانستان  باكستان 
معروًفا  أم��ًرا  كان  هذا  أن  والواقع  )اجلهاد(«. 
السلطات  معه  تتسامح  ول��م  ال��وق��ت،  ذل��ك  في 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ح��س��ب، ول���ك���ن رمب����ا س��ان��دت��ه 
بنشاط، مثلما رأينا في مشاركة »املجاهدين« 
وكوسوفو. البوسنة  حربي  في  البريطانيني 
ه���ل ف���ك���رة »ع���ه���د األم������ن« ب���ني امل��ت��أس��ل��م��ني 
األم����ن،  وإدارات  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ف���ي  امل��ت��ط��رف��ني 
ال�����ذي ه���و س��م��ة أس���اس���ي���ة ل��ل��ن��دن��س��ت��ان هي 
ال��س��ب��ب ف��ي ت��ل��ك ال��ع��الق��ة امل��ري��ب��ة وال��غ��ري��ب��ة؟
سابًقا  محلل  وه��و  ب���الك«،  »كريسنب  يصف 

ملعلومات املخابرات في رئاسة مجلس الوزراء، 
ه���ذا ال��ع��ه��د ب��اع��ت��ب��اره ع���ادة ب��ري��ط��ان��ي��ة قدمية 
للمتطرفني  والرفاهية  امللجأ  توفير  في  العهد 
إذا  بأننا  اف��ت��راض��ي  أس���اس  على  املتأسلمني، 
وفرنا لهم املالذ اآلمن هنا، فإنهم لن يهاجمونا 
في  آخ��ر  ضابط  ويضيف  الشطآن،  ه��ذه  على 
الفرع اخلاص أنه »كانت هناك صفقة مع من 
يسميهم )شذاذ اآلفاق( هؤالء، فقد أخبرناهم 
لن  فإننا  مشكالت،  أي  لنا  تسببوا  لم  إن  أنكم 
املذكور  العهد  تفسير  ميكن  وال  نضايقكم«. 
اإلط���الق،  ع���ادي على  أم���ًرا غير  ب��اع��ت��ب��اره  إال 
»هوايتهول«  من  أخضر  ض��وء  إعطاء  يعادل 
في  إرهابية  بأنشطة  تضطلع  لكي  جلماعات 
اخل���ارج. وامل��ق��ط��وع ب��ه أن اع��ت��راف��ات تشكيلة 
م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات امل��ت��أس��ل��م��ة ال��ت��ي ي��ذك��ره��ا 
أبو  بينها:  وم��ن  ذل��ك،  على  تدلل  »كورتيس« 
بارك.  فنسبري  ملسجد  السابق  اإلم��ام  حمزة، 

ل�����������ن�����������دن ي���������ع���������د ال��������ع��������م��������ل��������ي��������ات اإلره�������������اب�������������ي�������������ة األخ�������������ي�������������رة: 

ال���ع���اص���م���ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ت���ت���ح���دى ع���ه���د األم����ن


