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رأى امل �ن��دوب الفرنسي فرنسوا دوالت ��ر ،أن
«انهيار هذا اإلجناز الرئيسي سيشكل خطوة
خطيرة إلى ال��وراء بالنسبة إلى املنطقة ،وإلى
منظومة حظر االنتشار ،وكذلك بالنسبة إلى
أمننا جميعاً ،وهو أمر قد تكون عواقبه وخيمة».
وانتقد املندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ما
سماه «عناصر في تقرير األمني العام» ،معتبرا ً
أن��ه «يفتقر إل��ى ال �ت��وازن ،ويعكس اتهامات
ال أس��اس لها ض��د إي���ران» .ورف��ض أن تقوم
األمانة العامة بالتحقيق في انتهاكات القرار
 2231م��ن دون تفويض م��ن مجلس األم��ن.
ورأى أن «ف��رض واشنطن عقوبات أحادية
اجل��ان��ب على إي ��ران ان�ت�ه��اك ل�ل�ق��رار .»2231
وأك��د امل �ن��دوب الكويتي منصور العتيبي أن
خ �ط��ة ال �ع �م��ل ل��م ت �ع��ال��ج ك��ل م �ش��اغ��ل ال �ش��رق
األوس � � � ��ط .وع� �ب ��ر ع� ��ن ق �ل �ق��ه ح� �ي ��ال ت�ق�ي�ي��م
األم �ي�ن ال� �ع ��ام؛ ألن ال��ص��واري��خ الباليستية
ال �ت��ي أط �ل �ق��ت م ��ن ال �ي �م��ن ف ��ي اجت� ��اه امل�م�ل�ك��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ج� � ��اءت م���ن إي� � ��ران.
وأش ��ارت امل�ن��دوب��ة البريطانية ك��اري��ن بيرس
إلى أن تقرير األمني العام «يتضمن معلومات
عن شحنات إلى إيران تتضمن مواد مزدوجة
االس� �ت� �خ ��دام ،م��ن دون م��واف �ق��ة م�س�ب�ق��ة من
املجلس» ،داعية األمم املتحدة إل��ى «التحقيق
ف��ي ت�ل��ك ال�ت�ح��وي�لات امل��زع��وم��ة واإلب �ل�اغ عن
ن�ت��ائ�ج�ه��ا» .وب �ع��دم��ا ل�ف�ت��ت أي �ض �ا ً إل ��ى تقييم
األم �ي�ن ال� �ع ��ام ب���أن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ص��واري��خ
الباليستية ال�ت��ي استخدمها احل��وث �ي��ون في
اليمن ج��اءت من إي��ران ،قالت إنها «جتاهر»
بتقييم حكومة بلدها ح��ول االنتهاكات التي
ت �ت �ع��ارض م ��ع ال� �ق ��راري ��ن  2231و.2216
وق��ال املندوب األملاني كريستوف هوسجني،
إن الوضع في املنطقة واألمن األوروبي اتخذا
منعطفا ً نحو األس��وأ ،عقب انسحاب الواليات
املتحدة من االتفاق ،معتبرا ً أن «اخل��روج من
خطة العمل من شأنه أن يقوض التعددية الفعالة
والنظام املتعدد األط��راف القائم على قواعد».
وبعد االجتماع ،أصدرت البعثة اإليرانية بيانا ً
ن�ش��رت��ه ع�ب��ر «ت��وي �ت��ر» م�ل��وح��ة ب��االن�س�ح��اب
م��ن خطة العمل الشاملة امل�ش�ت��رك��ة .وأك��دت
أن��ه «ال شك في أن��ه إذا (…) لم يجر ضمان
ك��ام��ل احل �ق��وق وال �ف��وائ��د للشعب اإلي��ران��ي،
ف��إن��ه م��ن ح��ق إي� ��ران (…) ال�ق�ي��ام ب��األع�م��ال
امل�ن��اس�ب��ة» وأن تتعامل م��ع ف��رض ال��والي��ات
املتحدة للعقوبات باعتباره «أس��اس �ا ً لوقف
ال� �ت ��زام ��ات (إي� � � ��ران) مب ��وج ��ب خ �ط��ة ال�ع�م��ل
ال�ش��ام�ل��ة امل�ش�ت��رك��ة بشكل ك�ل��ي أو ج��زئ��ي».
ي� ��ا س� �ي ��د ت� ��رم� ��ب ال ت��ع��ب��ث ب� ��ذي� ��ل األس� � ��د،
ف � � �ه� � ��ذا ل � � ��ن ي�� � � � ��ؤدي إال إل � � � ��ى ال� � � �ن � � ��دم».
«إي� � � � � ��اك وت� � �ه � ��دي � ��د ال� � � ��والي� � � ��ات امل� �ت� �ح���دة
م � � �ج� � ��ددا واال س�� �ت� ��واج� ��ه ت � ��داع� � �ي � ��ات ل��م
ي� �خ� �ت� �ب ��ره ��ا س� � ��وى ق� �ل ��ة ع� �ب ��ر ال � �ت� ��اري� ��خ».

هذا التراشق «الناري» بني الرئيس اإليراني
حسن روح��ان��ي وال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د
ترمب ليس األول بني اجلانبني ولن يكون األخير.
وال ��رف ��ع ال �ت��دري �ج��ي ل �ل �ع �ق��وب��ات ،ل��م يحصل
«ت� �ط� �ب� �ي ��ع» ك ��ام ��ل ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ط� �ه ��ران
واألس � � ��رة ال ��دول� �ي ��ة ،ول� ��م ي �س �ت �ط��ع االت��ف��اق
إراح ��ة الساحة العاملية مت��ام �اً ،خصوصا ً أن
إي���ران ب��دت متمسكة أك�ث��ر بطموحاتها عبر
تنفيذ خطط توسيع نفوذها خ��ارج حدودها.
وفي  8مايو (أيار) املاضي حزم ترمب أمره ونفذ
ما دأب على التلويح به ،وانسحب من االتفاق،
وأغضب حلفاءه االوروب�ي�ين الذين انخرطوا
ف��ي م�ش��اري��ع اس�ت�ث�م��اري��ة ك�ب�ي��رة ف��ي إي ��ران.
وي�ل�اح��ظ امل��راق��ب��ون أن ت��رم��ب ج �ع��ل اي ��ران
ه ��دف ��ه االك� �ب ��ر م �ن��ذ ال� �ت� �ق ��ارب االم� �ي ��رك ��ي -
ال �ك��وري ال�ش�م��ال��ي .وه��و م � ٍ
�اض ف��ي سياسة
ال �ت �ش��دد ،ب��دل �ي��ل أن وزي� ��ر خ��ارج �ي �ت��ه م��اي��ك
بومبيو ق��ال ف��ي كلمة ام��ام أف��راد م��ن اجلالية
االيرانية في كاليفورنيا إن ب�لاده ال تخشى
ف��رض ع�ق��وب��ات على ق ��ادة ال�ن�ظ��ام االي��ران��ي.
وات �خ��ذ ال�ت��راش��ق منحى استراتيجيا خطيرا
ع �ن��دم��ا ح � � ّذر روح ��ان ��ي م��ن أن اي � ��ران ميكن
ان ت�غ�ل��ق م�ض�ي��ق ه��رم��ز االس �ت��رات �ي �ج��ي في
وج��ه إم���دادات النفط العاملية .وق��ال مخاطبا
ت ��رم ��ب« :ض �م �نّ��ا دائ� �م ��ا ام� ��ن ه� ��ذا امل �ض �ي��ق،
ف�ل�ا ت�ل�ع��ب ب��ال �ن��ار ألن���ك س �ت �ن��دم» .وأك� ��د أن
«ال �س�ل�ام م��ع اي� ��ران س�ي�ك��ون أم ك��ل س�لام،
واحل � ��رب م��ع اي � ��ران س �ت �ك��ون أم امل� �ع ��ارك».
ف �ه��ل س �ي �ك��ون ال �ف �ص��ل امل �ق �ب��ل م ��ن ال �ص��راع
مواجهة ميدانية ف��ي مضيق ه��رم��ز وس��واه،
أم يبقى سياسيا ً يبلغ ذروت��ه قبل أن حتصل
تسوية سياسية يرضى عنها ترمب وال تكون
«ص � َوري��ة» أو ناقصة كما رأى ف��ي االت�ف��اق
النووي الذي اعتبر أنه ال يشتمل على الهيكلية
التي تضمن عدم إنتاج إي��ران سالحا ً نووياً؟
بيت القصيد إذا ً هو امللف النووي ،وقد ص ّرح
ترمب يوم انسحب من االتفاق« :ق��ادة إيران
س �ي �ق��ول��ون ب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال إن �ه��م ي��رف�ض��ون
ال�ت�ف��اوض على صفقة ج��دي��دة .ح�س�ن�اً ،كنت
على األرجح سأقول الكالم نفسه لو كنت في
موقعهم .لكن احلقيقة هي أنهم سيرغبون في
التوصل إلى اتفاق جديد ودائ��م ،تستفيد منه
إي ��ران كلها وال�ش�ع��ب اإلي��ران��ي ك �ل��ه ...عندما
يفعلون ذل��ك ،ف��أن��ا مستعد وراغ ��ب وق ��ادر».
ول � � � �ك� � � ��ن م � � �ت� � ��ى «ي � � �ف � � �ع � � �ل� � ��ون ذل� � � � � ��ك»؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن تُقرأ في ضوئه
التطورات الراهنة واآلت�ي��ة .ويجب أال ننسى
أن واش �ن �ط��ن – ب�ل�س��ان ب��وم�ب�ي��و « -تسعى
إل��ى ال�ت�ع��اون» م��ع ال��دول التي تشتري النفط
اإلي��ران��ي م��ن أج��ل خفض ال� ��واردات لتصبح
«أق��رب ما يكون إل��ى الصفر» بحلول الرابع
م��ن نوفمبر (ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي) امل�ق�ب��ل ،عندما

تصبح ال�ع�ق��وب��ات األم�ي��رك�ي��ة س��اري��ة مت��ام�اً.
ال��واض��ح أن واش�ن�ط��ن ال تتطلع إل��ى أق��ل من
تغيير النظام في طهران ،ناظرة بكل اهتمام إلى
االحتجاجات املتفرقة التي تشهدها إيران منذ
أواخر العام املاضي ،والتي وإن تفاوتت أسبابها
فإنها تعبّر عن توق اإليرانيني إلى أن « ُيح َكموا
بكرامة ومحاسبة واحترام» ،كما قال بومبيو.
مهما يكن من أمر ،املؤكد أن الصراع الكالمي
وامل ��واق ��ف امل �ت �ش��ددة وال �ت �ه��دي��دات امل�ت�ب��ادل��ة
ستستمر ،ف�ه��ي «ح ��رب ن�ف�س�ي��ة» ك�م��ا ت��رى
إيران بلسان أحد جنراالتها ،لكنها أيضا ً حرب
اقتصادية معروف َم��ن فيها الطرف األق��وى
�ض األصابع».
ال��ذي سينتصر في مباراة «ع� ّ

وإذا ك��ان البعض يتخ ّوف م��ن ذه��اب النظام
اإليراني حتى النهاية في املواجهة عبر خوض
ح��رب ،فإن املنطق يقول إن مضيق هرمز هو
ممر مائي حيوي للعالم كله وبالتالي ُيعتبر
دول �ي �ا ً ال إي��ران �ي �اً ،وأي م�غ��ام��رة فيه ستكون
ل�ه��ا ن�ت��ائ��ج وخ�ي�م��ة ،خ�ص��وص��ا أن االق�ت�ص��اد
اإليراني بالغ الهشاشة بحيث تتراجع كثيرا
اح �ت �م��االت خ ��وض إي� ��ران ح��رب �ا ً ت �ض��اف إل��ى
سلسلة احل���روب ال �ت��ي تخوضها ب��ال��وك��ال��ة.
لذا ال مفر من تسوية سياسية جتلب إيران إلى
طاولة املفاوضات وفق شروط واضحة وحازمة
ستفرضها واشنطن عاجال أم آج�لا ...فنكون
عندها أم��ام «أم كل س�لام» ال «أم املعارك».

الشركة خلدمات جودة البيئة م.ض
مناقصة رقم  13/2018لتقدمي خدمات تأجير مالبس عمل وتزويد خدمات غسيل
وتصليح ألجل الشركة خلدمات جودة البيئة م.ض
الشركة خلدمات جودة البيئة م.ض (فيما يلي" :الشركة") تستدرج بهذا عروض لتقدمي خدمات تأجير مالبس عمل وتقدمي خدمات غسيل وتصليح ،مبا في ذلك جمعها
من مصنع الشركةفي نئوت حوفاف وتزويعها ثانية لهذا املوقع ،كاملفصل في مستندات املناقصة على مالحقها.
مدة التعاقد هي ملدة خمس ( )5سنوات .للشركة فقط حتفظ إمكانية اإلختيار ،لتمديد التعاقد بثالث ( )3فترات إضافية ،كل واحدة لسنة واحدة ،بحيث ان فترة التعاقد
القصوى ال تتعدى ثماني ( )8سنوات.
يحق تقدمي العروض مقدم عرض الذي هو شركة مسجلة وفق القانون بإسرائيل ،الذي مبوعد تقدمي العروض يستوفي جميع املتطلبات والشروط املتراكمة كاملفصل أدناه:
 .1.1مقدم العرض صاحب جتربة سابقة ومثبتة خالل الـثالث ( )3سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض بتزويد مالبس عمل بطريقة ليسينج التي تشمل تزويد مالبس
عمل ،نقلها الى ومن موقع الزيون ،وأيضا ً تقدمي خدمات غسيل وتصليحها ،وذلك لهيئتني ( )2إثنتني على األقل لها مت تزويد مالبس عمل بالطريقة املذكورة بحجم  700طقم مالبس
عمل (لكل هيئة على حدة) ،التي بينها ،هيئة واحدة على األقل هو من فرع الصناعة الكيميائية ،ولفترة  12شهرا ً متتاليا ً على األقل (لكل هيئة على حدة).
املصطلح "طقم مالبس عمل" معناه جزء علوي وجزء أسفل (مثالً :بنطلون وقميص ،بنطلون وروب وما شابه) .يتم ع ّد الكمية وفق كل طقم على حدة ،وليس كل غرض على حدة .املصطلح
"فرع الصناعة الكيميائية" معناه مصنع به العمال الذين تزوّد لعم مالبس العمل معرضون ملواد كيميائية مختلفة (مثل :صناعة األدوية ،مواد متفجرة ،مختبرات ،مستشفيات وما إلى ذلك).
 .1.2لدى مقدم العرض دورة مدخوالت بكل واحدة من السنوات  2016 ،2015و 2017-على حدة لم تقل عن  400،000ش.ج يشمل ض.ق.م.
 .1.3ميلك مقدم العرض جميع املصادقات وفق قانون هيئات عمومية.
 .1.4ارفق مقدم العرض لعرضه كفالة مناقصة.
ميكن شراء كراس املناقصة للتقدمي ،مقابل دفع مقابل اإلشتراك بتحرير املناقصة مببلغ  1،770ش.ج (يشمل ض.ق.م) ،مبصنع الشركة في بارك ايكو تعسياتي نئوت حوفاف (يجب
التوجه ملكتب املصنع) او مبكاتب الشركة بشارع يتسحاك سديه  ،40تل ابيب ،ومقابل تسليم تفاصيل مقدم العرض.
يحق ملقدمي العروض التوجه للجنة املناقصات بطلب لتلقي توضيحات بخصوص مستندات املناقصة بواسطة إرسال بريد الكتروني فقط للعنوان  ،moshe@escil.co.ilبطريقة وورد،
حتى تاريخ  01.08.2018لغاية الساعة  .14:00يجب التأكد من تلقي البريد االلكتروني ببالغ مرتد .اسئلة التوضيح يتم تلقيها فقط من هيئة التي سددت رسوم انتاج املناقصة.
املوعد لتقدمي العرض هو بتاريخ  21.8.2108بدءا ً من الساعة  09:00وحتى الساعة  .13:00العروض التي يتم تقدميها بعد هذا املوعد ستنفى .العروض التي يتم تقدميها قبل
هذا املوعد يتم إرجاعها ملقدمي العروض .يجب تقدمي املستندات فقط وال غير بصندوق املناقصات خاصة الشركة املوجودة مبكاتب الشركة ،بارك اكو-تعسياتي بالنقب ،نئوت حوفاف.
ال يلتزم الداعي بقبول أي عرض كان.
ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا أنه في أي حل تناقض او عدم مالئمة بني تعليمات هذا اإلعالن وتعليمات املوجودة بكراس املناقصة ،تغلب التعليمات املوجودة بكراس املناقصة.

مناقصة علنية لتلقي مشورة قضائية من مكاتب محامون ("املناقصة")
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ("الشركة") ،شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة لتقدمي خدمات مشورة قضائية من مكاتب محامون .إختيار الفائز/ون تكون وفقا ً لشروط
املناقصة من بني مقدمي العورض الذي يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة مبستندات املناقصة التي يتم تفصيل جوهرها أدناه.
فترة التعاقد لتقدمي اخلدمات هي ملدة ست ( )6سنوات من موعد بدء التعاقد وأيضا ً إمكانية كاملفصل مبستندات املناقصة.
شروط إلزامية
الشروط اإللزامية تشمل شروط إلزامية عامة موحدة التي يطلب من كل مقدم عرض استيفائها بشأن كل عرض يتم تقدميه ،وأيضا ً بشروط إلزامية مخصوصة خاصة ملجال اخلبرة
التي على كل مقدم عرض ان يستوفيها فقط بشأن مجال اخلبرة بها يتم تقدمي عرضه .بحال ان بنية مقدم عرض تقدمي عرض بشأن اكثر من مجال خبرة واحد يتم فحص استيفاء
العرض بشأن كل مجال خبرة على حدة.
شروط إلزامية
* جميع احملامني املعروضني لتقدمي اخلدمات يحملون رخصة سارية املفعول ملمارسة املجاماة من طرف نقابة احملامون بإسرائيل.
* قدم مقدم العرض افادة بشأن عدم وجودصلة شخصية ،عدم وجود تضارب مصالح وحد املدخوالت الشاملة من شركات حكومية؛
* على مقدم العرض ان يكون مكتب محامون ،الذي يعمل به:
 0على األقل ثمانية ( )8محامون ومتمرنون لشأن عرض مبجال املناقصات والتعاقدات؛
 0على األقل ستة عشر ( )16محامون ومتمرنون لشأن عرض باملجال املناقصات التجاري ،مدراء وطاقة؛
* على مقدم العرض ان يكون مكتب محامون ،الذي يعمل به على األقل ثالثة ( )3محامون الذين يعملون بشكل إستمراري مبجال اخلبرة ذو الصلة؛
* مبقدم العرض يعمل على األقل محامي واحد لديه جتربة عشر ( )10سنوات على األقل مبجال اخلبرة ذو الصلة (فيما يلي " -احملامي الرئيسي")؛
* أحضر مقدم العرض جميع املصادقات واإلفادات املطلوبة وفق قانون صفقات عامة ،لعام.1976-
شروط إلزامية ملجال اخلبرة
شروط إلزامية متراكمة ملجال املناقصات والتعاقدات -
جتربة كاملفصل أدناه هي ذات صلة ولكن فقط بحال إذا استوفي بعد :1.1.2010
* احملامي الرئيسي عمل كمستشار قضائي (خارجي او داخلي) للجنة مناقصات لهيئة عمومية ملدة فترة  3سنوات على األقل ،وبشرط ان خالل الفترة كاملذكور رافق احملامي
الرئيسي خالل كل إجراء املناقصة على األقل  3مناقصات علنية بحجم تعاقد  50مليون ش.ج على األٍقل ملناقصة واحد و 30-مليون ش.ج على األقل مبناقصتني ،ةواحد منهن
كان باللغة اإلجنليزية؛
* مثل احملامي الرئيسي هيئات عمومية مبا ال يقل عن إجرائني ( )2إثنني باجراءات قضائية التي شأنها مهاجمة إجراءات املناقصة .لهذا الشأن" ،إجراء"  -خالف قضائي لشأن
حجم أعمال  5مايون ش.ج على األقل ،التي قُدم بها كتيب رد/جواب من قبل احملامي الرئيسي.
شروط إلزامية متراكمة للمجال التجاري ،مدراء وطاقة -
جتربة كاملفصل أدناه هي ذات صلة ولكن فقط بحال إذا استوفي بعد :1.1.2010
* مثل احملامي الرئيسي بشكل شخصي على األقل ثالث هيئات مختلفة من مجال الطاقة و/او بنى حتتية ،مقابل هيئة حكومية مبوضوع قرار إداري (مثل :تسعيرات ،رخص،
ترخيصات) .متثيل كاملذكور شمل طعن او استئناف رسمي خطياً.
* رافق احملامي الرئيسي بشكل شخصي على األقل  3زبائن بتحرير عقود باللغة اإلجنليزية بحجم تعاقد  30مليون ش.ج على األقل.
معلومات عامة
* مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة www.ingl.co.il :غير قابلة للتقدمي (معلمة بـ"عالمة مائية”) ،لتلقي مستندات املناقصة بالبريد االلكتروني لغرض
طباعتها وتقدميها ،مبلف  ،PDFيجب التوجه للمحامية دافناه يعكوبوفيتش بعنوان البريد االلكتروني.frangi@ingl.co.il :
* لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني  ،frangi@ingl.co.ilلغاية تاريخ أقصاه  31.7.2018الساعة  .12:00أجوبة الشركة ألسئلة التوضيح يتم نشرها
مبوقع الشركة على اإلنترنت.
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بشكل يدوي لصندوق املناقصات ن.ت.غ.ز  -بطابق  ،33مجدال عتيدمي  ،8كريات عتيدمي ،تل-ابيبللسيدة استي بن آرتسي ،لتاريخ
أقصاه  8.8.18الساعة ( 16:00بأمسيات وأيام العيد ،اجلمعة والسب لن يكون باإلمكان تقدمي عروض) .على مقدمي العروض ان يرفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة
كاملفصل مبستندات املناقصة.
* ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص فقط ،وان النص امللزم هو الظاهر في مستندات املناقصة .حتتفظ الشركة
باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضا ً شروط إضافية باملناقصة ،الكل كاملفصل في مستندات املناقصة .املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقا ً لشروط املناقصة .حتتفظ الشركة
باحلق إلجراء مفاوضات مع مقدمي العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة وإلغاء املناقصة ،وفقا ً إلعتبارتها املطلقة ورهنا ً لتعليمات جميع القوانني.

