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מכרז פומבי מס' 10/2018
Ask Rsa לבחירת חברה לצורך הפקת סרטונים לפרויקט

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן: "הרלב"ד" או "המזמין"( מזמינה בזאת מציעים להגיש את הצעתם לצורך הפקת   .1
סרטונים אשר ישמשו כמתן מענה לפניות ציבור בנושאים שונים בבטיחות בדרכים במסגרת פרויקט Ask Rsa )להלן: "השירות"( 

בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
תוקף ההתקשרות יהיה למשך שנה מיום חתימת חוזה ההתקשרות ע"י מורשי החתימה של הרלב"ד )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.   .2
לשם הפקת סרטונים נוספים, הרלב"ד תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות מדי שנה בשנה נוספת, או בחלק ממנה, הכל 

על פי שיקול דעתה, ועד תקופה שלא תעלה על 5 שנים נוספות )להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"(.
על ההצעה לעמוד בתנאי הסף הבאים:  .3

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.   3.1
המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו    3.2

.1976 –
המציע בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בהפקת    3.3

סרטונים בכל אחד מהסוגים הבאים: אנימציה, טיפוגרפיה, צילומי חוץ וצילומי פנים.
המציע הפיק במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 10 סרטי תדמית ו/או פרסום ו/או    3.4
תשדירים שהיקפו הכספי של כל אחד מהם לא פחת מסך כולל מע"מ של 50,000 ₪ וכן אשר 3 מהם בוצעו עבור משרדי 

ממשלה ו/או גופים ציבוריים ו/או תאגידים סטטוטוריים.

למציע במאי בית שהינו אחד מאנשי הצוות הקבועים שלו.   3.5
למציע יכולות עצמאיות לביצוע פוסט פרודקשיין ו/או בבעלותו חדר עריכה מקצועי פנימי לצורך מענה מיידי להפקות דחופות.    3.6
)הפקה דחופה של סרטונים מסוג טיפוגורפיה ואנימציה תתבצע תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת דרישה מהרלב"ד, הפקה דחופה 

של סרטונים מסוג צילומי חוץ ופנים תתבצע תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת דרישה מהרלב"ד(.
היעדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים נגד המציע ונגד נותני השירות מטעמו ואין נגדם הליכים פליליים    3.7

תלויים ועומדים.
 על תנאי הסף להתקיים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

.)Best & Final( הרלב"ד רשאית, אך לא חייבת לפנות למציעים, שעברו את תנאי הסף, ולבקש מהם להגיש הצעה סופית ומיטבית  .4
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרלב"ד בכתובתwww.rsa.gov.il בפרק "פרסומים".  .5

את ההצעות יש להגיש עד ליום שני, 12.11.2018 )ד' כסלו תשע"ט(, בשעה 13:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות הלאומית   .6
לבטיחות בדרכים, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי ירושלים )מלחה(, בבניין המגדל בקומה 2. הצעות שלא תמצאנה 
בתיבת המכרזים במועד זה לא תובאנה כלל לדיון. לא תתקבלנה הצעות בכל דרך אחרת, לרבות בפקסימיליה ו/או בדוא"ל. על 
המעטפות יש לרשום את שם המכרז ומספרו. הרלב"ד רשאית בכל עת, עד למועד האמור, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות 

בהודעה באתר האינטרנט שלה, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח אל גב' גליה לוי-יוסופוב בדוא"ל galiya@rsa.org.il בלבד עד ליום רביעי, 31.10.2018   .7
)כ"ב חשוון תשע"ט( בשעה 14:00 )יש לוודא הגעת הפנייה בטלפון 02-6333601( השאלות והתשובות תפורסמנה באתר האינטרנט 
של הרלב"ד בכתובת www.rsa.gov.il בפרק "פרסומים" עד ליום שני, 5.11.2018 )כ"ז חשוון תשע"ט(. התשובות הינן חלק ממסמכי 

המכרז ומחייבות את כל המציעים. יודגש כי רק תשובות שתינתנה בכתב תחייבנה את הרלב"ד.
מובהר בזאת כי המודעה אינה חלק ממסמכי המכרז וכי, בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור   .8

במסמכי המכרז.
בברכה,

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

1.   السلطة الوطنية لألمان على الطرق )فيما يلي: "السلطة" او "الداعي"( تدعو بهذا مقدمي عروض لتقدمي عرضهم لغرض إنتاج أفالم إرشاد 
         التي يتم إستخدامها كتقدمي ردود لتوجهات العموم مبواضيع مختلفة باألمان على الطرق بإطار مشروع Ask Rsa )فيما يلي: " اخلدمة"( 

        وفقاً للمفصل في مستندات املناقصة.
2.   سريان التعاقد يكون ملدة سنة من موعد توقيع عقد التعاقد من قبل مخّولي التوقيع خاصة السلطة )فيما يلي: "فترة التعاقد"(. لغرض إنتاج 

         أفالم إضافية، يحق للسلطة متديد فترة التعاقد كل سنة بسنة إضافية، او بجزء منها، الكل وفقاً إلعتباراتها، وحتى فترة ال  تفوق الـ5 سنوات 
         )"فيما يلي: "فترة التعاقد اإلضافية"(. 

3.   على العرض ان يستوفي الشروط اإللزامية اآلتية:
        3.1 مقدم العرض هو شركة مسجلة او مصلحة مرخصة وفق قانون ضريبة القيمة املضافة، لعام-1976.

        3.2 يدير مقدم العرض دفاتر حسابات وسجالت وفق قانون صفقات هيئات عامة )تطبق ادارة حسابات وتسديد واجبات الضرائب(. لعام-1976.
        3.3 لدى مقدم العرض جتربة لـ 7 سنوات خالل الـ 190 سنوات األخيرة التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض للمناقصة بإنتاج 

                أفالم بكل واحد من األنواع اآلتية: رسوم متحّركة، طيبوغرافيا، تصوير خارجي وتصوير داخلي. 
        3.4 أنتج مقدم العرض خالل الـ-5 سنوات األخيرة، التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض للمناقصة 10 أفالم ترويج و/او إعالن  و/

                 او حمالت التي احلجم املالي لكل واحد منها لم يقل عن مبلغ شامل ض.ق.م 50،000 وأيضاً التي 3 منها مت تنفيذها لصالح وزارات حكومية 
                و/او هيئات عمومية و/او شركات تشريعية.

        3.5 لدى مقدم العرض مخرج يعمل لصاحله الذي هو واحد من أفراد الطاقم الثابت خاصته.
        3.6 لدى مقدم العرض قدرات مستقلة إلنتاج منشور إنتاج و/او مبلكيته غرفة حترير مهنية داخلية لغرض جتاوب فوري إلنتاجات طارئة. 

                   )إنتاج طارئ ألفالم من نوع طيبوغورفية ورسوم متحركة يتم تنفيذه خالل 7 أيام عمل من تاريخ تلقي طلب من السلطة، إنتاج طارئ ألفالم 
                 من نوع تصوير خارجي وداخلي يتم تنفيذه خالل 14 يوم عمل من تاريخ تلقي طلب من السلطة.

        3.7 عدم وجود إدانات وعقوبات من محكمة او دار قضاء بجنايات ضد مقدم العرض وضد مقدمي اخلدمات من طرفه وال توجد ضدهم 
                إجراءات جنائية قائمة.

.)Best &Final( 4.  يحق للسلطة،لكنها غير ملزمة، التوجه ملقدمي عروض، التذين اجتازوا الشروط اإللزامية، وان تطلب منهم تقدمي عرض نهائي ومثالي
www.rsa.gov.il بقسم "منشورات". 5.  ميكن تنزيل مستندات املناقصة من موقع السلطة على االنترنت بالعنوان 

6.  يجب تقدمي العروض حتى يوم اإلثنني، 12.11.2018 الساعة 13:00 لصندوق املناقصات الكائن في مكاتب السلطة الوطنية لألمان 
       على الطرق، شارع اجودات سبورت هبوعيل 2، هجان هتخنولوجي القدس )ماحلة(، ببناية همجدال الطابق 2. العروض التي ال   

         تتواجد في صندوق املناقصات في هذا املوعد لن يتم النظر فيها بتاتاً. يحق للسلطة في أي وقت، حتى هذا املوعد، تأجيل املوعد االخير  
       لتقدمي العروض، وذلك دون احلاجة بتقدمي بالغ مبكر.

galiya@rsa.org.il فقط حتى يوم  7.  ميكن إرسال أسئلة إستيضاح بالنسبة للمناقصة للسيدة جالياه ليفي-يوسيفوف بالبريد االلكتروني 
       األربعاء، 31.10.2018، الساعة 14:00)يجب التأكد من وصول التوجه بهاتف 6333601-02(. تنشر االسئلة واألجوبة مبوقع السلطة على 

       اإلنترنت بالعنوان www.rsa.gov.il بقسم "منشورات"  حتى يوم اإلثنني، 5.11.2018. األجوبة هي جزء من مستندات املناقصة وتلزم 
       جميع مقدمي العروض. نشدد ان األجوبة التي أعطيت خطياً هي فقط التي تلزم السلطة

8.  نوضح بهذا أن اإلعالن ليس جزء من مستندات املناقصة وأنه، بأي حالة تناقض بني املذكور باإلعالن وبني مستندات املناقصة، يتغلب 
       املذكور في مستندات املناقصة.

بإحترام،
السلطة  الوطنية  لألمان  على  الطرق

مناقصة   علنية   رقم   10/2018 
Ask  Rsa  إلختيار  شركة  إلنتاج  أفالم  ملشروع

איאם אל ערב / 8187929 / 

מכרז פומבי לקבלת שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים 
לישיבות הדירקטוריון וועדותיו

)INGL/TENDER/2018/22( )"המכרז"(
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 

במסגרת המכרז ליום 31.10.2018 בשעה 12:00.

مناقصة  علنية  لتزويد  خدمات  تسجيل  وحترير  بروتوكوالت  جللسات
مجلس  اإلدارة  وجلانه

)INGL/TENDER/2018/22( )"املناقصة"(
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ُتعلن بهذا عن تأجيل املوعد األخير لتقدمي العروض بإطار 

املناقصة لتاريخ 31.10.2018 الساعة 12:00.
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مناقصة   رقم 18/275
لتنفيذ  شركة تشتيوت نفط وانيرجيا  م.ض و/او كاف موتسري ديلك م.ض )فيمايلي - "الشركة"( تستدرج بهذا عروضاً 

أعمال لتبديل لوح B مبدخل الترمينال )فيما يلي:"األعمال"(.
مدة تنفيذ العمل املتوقعة هي 180 يوماً  تقوميياً. 

شروط إلزامية لإلشتراك باملناقصة:
1 عل األقل. أ -   160 1.  مقدم العرض مسجل في سجل املقاولني بتصنيف مهني  

 3200 TTA حتى  3 مشاريع على األقل لتصنيع وتركيب ألواح كهرباء ضغط منخفض كـ-  2.  لدى مقدم العرض جتربة مثبتة بتنفيذ 
       امبير بضغط 400V على األقل ذات وصف من معهد املواصفات، خالل السنوات ال- 5 االخيرة.

3.  لدى مقدم العرض مصادقة سارية املفعول من معهد مرخص لوصف ISO 9001/2 مبجال أعمال كهرباء ضغط منخفض، أجهزة ومراقبة.
11.11.2018، كاملذكور في مستندات املناقصة. 4.  يشترك مقدم العرض في جولة املقاولني، التي ستعقد يوم 

5.  لدى مقدم العرض كافة التصديقات الالزمة وفقا لقانون صفقات هيئات عامة، )تطبيق ادارة حسابات وتسديد ديون ضريبة( لسنة - 1976.
يرفق مقدم العرض  لعرضه كافة املستندات املطلوبة الثبات استيفائه في الشروط االلزامية والرسومات التقنية، كاملذكور اعاله.

املوعد األخير لتقدمي العروض - 20.11.2018، الى صندوق املناقصات في مكاتب الشركة.
يسمح بدخول عمال مقدم العرض ملعامل الشركة فقط بعد احلصول على تصريح من قبل ضابط امن الشركة والسلطات املختصة، كاملفصل في مستندات املناقصة.
ميكن تنزيل مستندات املناقصة من موقع االنترنت للشركة او استالمهم مجانا )بالتنسيق املسبق الى فاكس رقم 9528139-09 او التوجه 

للبريد االلكتروني liat@pei.co.il(  في مكاتب الشركة شارع هسدنئوت 3، املنطقة الصناعية هرتسليا، الطابق 1.
ال تتعهد  الشركة بقبول ادنى عرض او  اي عرض اخر. وحتتفظ الشركة بحق اجراء مفاوضات مع مقدمي العروض املالئمة.

نشر هذا االعالن في موقع الشركة www.pei.co.il وفي الصحف باللغة العربية، ونشير الى ان النص امللزم هو النص باللغة العبرية.

احلالة  من  التركي  املوقف  حتــوالت  تداعيات 
املعقدة في إدلب تتوالى تباعاً فيما يشبه فاتورة 
آيــديــولــوجــيــة بــاهــظــة الــثــمــن والــتــأثــيــر قــررت 
املتطرفة،  والتيارات  املسلح،  العنف  تنظيمات 
أن وقتها حان لتدفعه تركيا والرئيس إردوغان 
متهمني إياه بأنه باع قضيتهم وعنفهم املسلح 
يشتد  التي  السياسية  التحالفات  بورصة  في 
حنقهم  من  وزاد  السورية،  احلالة  في  عودها 
الــلــدود »الــدب  الــقــدمي وخصمهم  أن عــدوهــم 
الــروســي« بحسب وصفهم هــو مــن ربــح تلك 
وحرسه  طــهــران،  نظام  وراءه  ومــن  الصفقة 
الــثــوري ومــن بعدهم الــنــظــام الــســوري الــذي 
كــانــوا يــراهــنــون عــلــى نــهــايــتــه الــوشــيــكــة لــوال 
بامليليشيات  تدخل املضاربني اجلدد مدفوعني 
ـــتـــدخـــل. ـــــي فــــي ال ـــــدول وتــــــــردد املـــجـــتـــمـــع ال
املقدسي  أبــو محمد  أخــرج  القصة حــني  بــدأت 
التكفير  سهم  اجلهادية  للسلفية  األول  املنظر 
شخص  بــاجتــاه  وأطلقها  الــتــطــرف  جعبة  مــن 
الرئيس التركي وهو يدرك أن نصله سيصيب 
األمس  رفــاق  منحها  التي  الشرعية  مقتل  في 
اإلسالم  املسلمني« ورمــوز  جماعة »اإلخــوان 
اجلماعات  غالب  بسببهم  وتــأثــرت  السياسي 
املسلحة التي تكاثرت في مناخ العنف مبناطق 
حتمل  املئات  لتبلغ  مسبوق  غير  بشكل  التوتر 
أســمــاء مــجــدولــة مــن تــاريــخ املــعــارك ورمـــوز 
داعش  تنظيم  حتى  املعاصر،  التطرف  مسيرة 
ملراكز  تقارير  كشفته  ومبــا  املــنــاخ  بذلك  تأثر 
لـــكـــوادره عــبــر األراضــــي  بحثية عــن ممــــرات 
التركية كان يتم التغاضي عنها إلحداث فارق 
القريب  الــعــدو  إضــعــاف  مستوى  على  نــوعــي 
املــبــاشــر لــتــركــيــا، وهـــم األكــــراد الــذيــن وقــفــوا 
حالة  استغالل  محاولني  األخــرى  الضفة  في 
التوتر. مناطق  في  السيادة  وانعدام  الفوضى 
التي  الشرارة  املقدسي كانت  أبو محمد  فتوى 
املسلحة  لــلــتــيــارات  الــغــضــب  بــراكــني  أطــلــقــت 
أنها  خصوصا  لقضيتها  خيانة  رأتــه  مــا  على 
انـــكـــســـارات عــمــيــقــة فـــي مـــواقـــع مختلفة  بــعــد 
مــن األراضـــــي الــســوريــة حتصنت فــي إدلــب 
باعتبارها املالذ األخير، بينما جرت مفاوضات 
وفي  سوريا،  في  الفاعلني  الالعبني  من  حثيثة 
مــقــدمــتــهــم تــركــيــا إلحــــداث انــشــقــاقــات داخــل 
من  املقاومة  بتصفية  عرف  فيما  التيارات  تلك 
عملية  بأنها  الـــروس  يعتقد  والــتــي  اإلرهــــاب، 
التكفير  مــوقــف  لكن  الــفــشــل،  مآلها  جــراحــيــة 
داخــل  انشقاقاً  أحــدث  مــا  هــو  الشرعية  ونفي 
صـــفـــوف اإلســـــالم الــســيــاســي حــيــث انــبــرى 
آيديولوجيتهم  فلك  فــي  يـــدور  ومــن  اإلخـــوان 
احلــزبــيــة ويــتــعــاطــف مــع شــعــاراتــهــم بــإطــالق 
واملقاتلني  املقدسي  جتــاه  صديقة  غير  نــيــران 
تتالعب  متناقضة  شخصية  األول  معتبرين 
بها االستخبارات وواصفني التيارات املسلحة 
الــرؤيــة وضـــرورة  بالغموض وعـــدم وضـــوح 

العمل على استراتيجية جديدة حتافظ على بقاء 
شعلة الثورة التي أفسدتها »داعش« والقاعدة 
منهم  اقــتــربــت  الــتــي  احمللية  التنظيمات  وكــل 
يناصرها  ومن  النصرة  جبهة  مقدمتهم  وفي 
مــن األجــنــحــة الــولــيــدة فــي الــداخــل الــســوري.
وأتت  اآليديولوجي  اإلسناد  عملية  تتأخر  لم 
مـــن أقـــاصـــي متـــركـــز الــتــنــظــيــمــات املــتــشــددة 
أمير  عمر  أحمد  عبيدة  أبو  قام  حيث  املسلحة، 
بشن  الصومالية  املجاهدين«  شباب  »حركة 
إياها  متهماً  ورئيسها  تركيا  على  حاد  هجوم 
بأنها وراء تدهور الصومال من خالل قواعدها 
وصفه  حسب  البالد  خيرات  لنهب  العسكرية 
في كلمته التي بثتها »مؤسسة الكتائب« حتت 
عنوان »حتسبهم جميعا وقلوبهم شتى«، في 
اقتباس قرآني للتدليل على طبيعة االنشقاق بني 
احلركات املسلحة، ليعود ويصف الدور التركي 
األمة. مصير  وتضييع  باالنتهازية  بــالده  في 
مــواقــف حـــادة كتلك واســتــعــداء وتــألــيــب على 
املتطرفة  الــتــيــارات  قبل  مــن  ورئيسها  تركيا 
ملعطيات  تسطيحية  بــقــراءة  إرجــاعــه  ميكن  ال 
السياسي  السياق  نفهم  أن  يجب  بل  عقائدية 
ــحــول الــــذي أنــتــج تــلــك املـــواقـــف فـــي هــذا  املــت
التوقيت بالذات خصوصاً مع تدهور األوضاع 
التي  إدلــب  محافظة  فــي  االنشقاقات  وتــوالــي 
املسلحة  للتنظيمات  جتمع  أكــبــر  الــيــوم  بــاتــت 
إضافة  مقدمتها  فــي  »الــنــصــرة«  جبهة  تأتي 
إلـــى الــكــثــيــر مــن الــفــصــائــل األخــــرى معظمها 
ينتمي بشكل أو بآخر لفكر تنظيم »القاعدة«، 
»الــنــصــرة«، وهي  فلك  فــي  تــدور  أنها  مبعنى 
الذين  السورية  األزمـــة  فــي  الفاعلني  نظر  فــي 
باستحالة  أستانة  مؤمتر  في  أمرهم  أجمعوا 
في  أجــريــت  سياسية  بتسويات  معها  القيام 
مـــــرات ســابــقــة مـــع فــصــائــل مــســلــحــة أخـــرى 
ال تــوضــع عــــادة فــي ســلــة »اإلرهــــــاب« التي 
تــضــع كـــل دولـــــة قــطــافــاتــهــا اخلـــاصـــة بــهــا.
ما استثار غضب تلك التنظيمات ما فعلته قمة 
طهران لضامني مسار أستانة هو أنها منحت 
املهمة  تلك  »النصرة«  جبهة  حلل  مهلة  تركيا 
املستحيلة في نظر املختصني واحملللني حيث ال 
النصرة«  يقف األمر على تقليم أظافر »جبهة 
املقاتلني حتت  مــن  إلــى وجــود اآلالف  إضــافــة 
مسميات كثيرة تنتمي إلى فكر القاعدة كما أن 
محلي  بطابع  واسمها  جللدها  النصرة  تغيير 
على  املعادلة  في  شيئا  يغير  لن  الشام«  »جند 
عرضاً  تنتشر  املسلحة  فاجلماعات  األرض، 
وطـــوالً فــي إدلـــب »كــأحــرار الــشــام« وتنظيم 
»نــــور الـــديـــن الــزنــكــي« و»صـــقـــور الــشــام« 
و»جيش األحرار« و»اجلبهة الوطنية لتحرير 
آيــديــولــوجــيــة  بــحــمــل  متهمة  وكــلــهــا  ســـوريـــا« 
ويزيد  »القاعدة«  وفكر  اجلهادية«  »السلفية 
األجانب  املقاتلني  مــن  اآلالف  بإقامة  التعقيد 
غــيــر االعــتــيــاديــني ومــنــهــم فــصــيــل ضــخــم من 

إضافة  عوائلهم  برفقة  الصينيني«  »اإليــغــور 
تتوزع  والشيشانيني  القوقاز  من  مقاتلني  إلى 
والالذقية  إدلــب  ريفي  بني  انتشارهم  مناطق 
أن شــاركــوا  قــيــاديــون ســبــق  ويــنــخــرط معهم 
املختلفة. معاركها  في  القاعدة  مع  القتال  في 
الفزع  تسويق  على  يلعبون  بــدورهــم  الــروس 
القاطنة  من عدم احلسم جتاه جيوب اإلرهاب 
في إدلب وهم يدركون خوف الدول األوروبية 
بلدانهم  إلــى  العناصر  تلك  فـــرار  مــن  وقلقها 

أي  أن  كــمــا  األصـــلـــيـــة، 
تصاحلية  أطـــروحـــات 
تركيا  مــع  تــوافــقــيــة  أو 
بعيدة  تــبــدو  بــشــأنــهــم 
املــنــال، وهــو مــا تدركه 
ويفسر  التنظيمات  تلك 
انقالبها وهجومها  سر 
غير املسبوق كماً ونوعاً 
ورئيسها. تركيا  على 
السورية  احلالة  جحيم 
املجتمع  تخاذل  في ظل 
الــــدولــــي ومــؤســســاتــه 
احلـــيـــاد  قـــبـــعـــة  وإزاء 
الـــتـــي تــرتــديــهــا الــــدول 
الــــغــــربــــيــــة؛ يــــبــــدو أنـــه 
إلــى األســوأ فثمة  يتجه 
تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة 

ومــســتــخــلــصــات خلـــبـــراء تــتــفــق مـــع مـــا تبشر 
ــمــات املـــتـــطـــرفـــة عــلــى  ــظــي ــن ــت بــــه حـــســـابـــات ال
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن تــغــيــر في  مــواقــع ال
املـــعـــادلـــة بـــدخـــول تــنــظــيــم »حــــــراس الـــديـــن« 
املــعــادلــة  لتغيير  فــيــهــا  وانـــتـــشـــاره  إدلــــب  إلـــى 
ــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تـــديـــن لــلــقــاعــدة  لـــصـــالـــح ال
بـــالـــوالء ورفـــضـــا التـــفـــاق إدلــــب الــــذي أبــرمــه 
الــرئــيــســان الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
والروسي فالدميير بوتني، األسبوع املاضي.


