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زل� � � � ��زاالن س� �ي ��اس� �ي ��ان ي � �ع � �ي� ��دان رس� � ��م امل �ش �ه ��د
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ف��رن�س��ا ل�ص��ال��ح إمي��ان��وي��ل م��اك��رون
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי

2010/8/4

قبل  25شهراً ،وصل إميانويل ماكرون إلى
رئ��اس��ة اجل�م�ه��وري��ة ال�ف��رن�س�ي��ة .وف��ي حينه،
اعتبر املراقبون ما حدث «زلزاالً» سياسيا هز
فرنسا ،ذلك أن وزي��را ً سابقا ً شابا ً دون سن
األرب�ع�ين من عمره ،ال يدعمه ح��زب سياسي
ب��ل «ح��رك��ة» حديثة العهد ،تضم خليطا ً من
اليمني وال �ي �س��ار ،جن��ح ف��ي تهميش احلزبني
ال��رئ�ي�س�ي�ين ف��ي ال��ب�ل�اد .ل�ق��د مت � ّك��ن م��اك��رون
وحركته الوليدة ي��وم��ذاك من إحل��اق الهزمية
ب�ح��زب «اجل�م�ه��وري��ون»  -وري��ث الديغولية
التاريخية  -واحلزب االشتراكي اللذين تعاقبا
ع�ل��ى ح�ك��م ف��رن�س��ا م�ن��ذ ت��أس�ي��س اجلمهورية
اخل��ام�س��ة ع�ل��ى ي��دي اجل �ن��رال ش ��ارل دي�غ��ول
في العام  .1958ونشير إلى أن احلزب األول
أع�ط��اه��ا خمسة رؤس ��اء ه��م دي �غ��ول وج��ورج
بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان وج��اك
ش �ي��راك ،وال�ث��ان��ي أعطاها رئيسني ول�ك��ن ،ها
هو الرئيس اجلديد يعلن أن��ه ال ينتمي ال إلى
اليمني وال إل��ى اليسار .ويقول ب��أن ما يريده
حقيقة هو إج��راء إصالحات جذرية للمجتمع
الفرنسي وإطالق اقتصاده من عقاله ،وهو ما
عجز سابقوه إلى قصر اإلليزيه عن القيام به...
إما لقصور في الرؤية أو للتحجر اإليديولوجي
أو ،أخ �ي��راً ،للخوف م��ن النتائج والتداعيات.
ما وعد به إميانويل ماكرون قبل االنتخابات
ال���رئ���اس� �ي���ة ال � �ت� ��ي ح��م��ل��ت��ه إل� � ��ى اإلل� �ي ��زي ��ه
ق��ب��ل س �ن �ت�ين س� � ��ارع إل � ��ى وض� �ع ��ه م��وض��ع
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��د ف� ��وزه امل �ف��اج��ئ ب��ال��رئ��اس��ة .إذ
ش �ك��ل ح �ك��وم��ة م�خ�ت�ل�ط��ة س �ي��اس �ي��ا ،وأدخ� ��ل
«املجتمع امل��دن��ي» إل��ى مجلس ال ��وزراء وإل��ى
«اجل�م�ع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة» (ال �ب��رمل��ان) بالتساوي
ب�ين اجل�ن�س�ين ،وراه ��ن على عنصر الشباب.
ومن ثم ،حصل على أكثرية برملانية ساحقة،
وجل ��أ خ�ل�ال األش �ه��ر األول� ��ى م��ن ح�ك�م��ه إل��ى
امل��راس �ي��م ال �ت��ي ت�ع�ف�ي��ه م��ن امل � ��رور ب��ال��دورة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وف�� ��رض أس �ل��وب
احل �ك��م «ال� �ع ��ام ��ودي» ال���ذي ي��و ّف��ره دس�ت��ور
«اجلمهورية اخلامسة» لرئيس اجلمهورية
وأب���دى «س �ط��وة» ف��ي إدارة ش ��ؤون ال�ب�لاد.
وت���وال���ت اإلص �ل�اح� ��ات ال��ت��ي وع� ��د ال��رئ �ي��س
الشاب بها الفرنسيني بسرعة عالية :قانون
ال�ع�م��ل ،وال�ش�ف��اف�ي��ة ،وال��رع��اي��ة االجتماعية،
وال �ن �ق �ل��ة ال �ب �ي �ئ��وي��ة ،وإل� �غ ��اء ال �ض��ري �ب��ة على
ال� � �ث�� ��روة وإص � �ل� ��اح ال � �ن � �ظ� ��ام ال� �ض ��ري� �ب ��ي،
�ح��ة ،وال�ض��ري�ب��ة
وال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،وال �ص� ّ
ع �ل��ى ال �ش��رك��ات ال��رق �م �ي��ة ال �ك �ب��رى ،وق��ان��ون
احملافظة على األم��ن ،والالمركزية اإلداري��ة...
ك� ��ل ذل�� ��ك أع� �ط���ى ان� �ط� �ب ��اع� �ا ً ب�� ��أن ال��رئ��ي��س
اجل ��دي ��د ،ال � ��ذي ال ي��ن��ام إال س ��اع ��ات ق�ل�ي�ل��ة،
ال ي �ت��رك وزراءه وم �س �ت �ش��اري��ه ي��رت��اح��ون
إال مل� ��ام � �اً ،وأن � ��ه ي �ت �م �تّ��ع ب��دي �ن��ام �ي��ة وإرادة
مت �يّ��زان��ه ع��ن غ �ي��ره م��ن ال �ط��اق��م ال�س�ي��اس��ي.

كما جاء ماكرون إلى السلطة حامالً مشروعا ً ظاهرة تنم عن ذلك أن اليمني املتط ّرف ممثالً
إصالحيا على الصعيد الداخلي ،كذلك تأبط مبرشحته مارين لوبن ،ابنة مؤسس احلزب
مشروعا ً إصالحيا لالحتاد األوروب ��ي .وهو وزعيمه التاريخي ج��ان م��اري ل��و ب��ن ،كانت
ف��ي ذل ��ك ل��م ي �غ� ّ
�ش أح � ��داً ،ب��ل أب� ��رز ق�ن��اع��ات��ه منافسة ماكرون في الدورة االنتخابية الثانية
األوروبية ورغبته في دفع «القارة القدمية» احلاسمة من معركة الرئاسة .وهو ما أسس
إلى مزيد من االندماج االقتصادي والسياسي لـ«ثنائية» صورتها على الشكل التالي :قوتان
واالج�ت�م��اع��ي ح�ت��ى ال تبقى ره�ي�ن��ة ل�ل�خ��ارج .س�ي��اس�ي�ت��ان رئ�ي�س�ي�ت��ان ،ف��ي اجل��ان��ب األول
وك ��ان ره��ان��ه على ال�ت�ع��اون م��ع أمل��ان�ي��ا ،وهنا قوة وسطية جتمع اليمني واليسار ،ليبرالية،
رمب� ��ا دغ � ��دغ م�خ�ي�ل�ت��ه ح �ل��م االس� �ت� �ف ��ادة من أوروب��ي��ة وإص�لاح �ي��ة .وف��ي اجل��ان��ب اآلخ��ر،
ت��راج��ع شعبية امل �س �ت �ش��ارة األمل��ان �ي��ة أجنيال ق��وة م��ن اليمني امل�ت�ط� ّرف ال��راف��ض لالندماج
ميركل بسبب أزم��ات الهجرة وأيضا ً انشغال األوروب � ��ي وال �س��اع��ي إل��ى اس�ت�ق�ط��اب اليمني
بريطانيا باخلروج من االحتاد ،ليفرض نفسه ال�ك�لاس�ي�ك��ي س�ي��اس�ي�ين وح��زب �ي�ين وامل �ل �ت��زم
زعيما ً أوروب �ي �اً ...وم�ح��اورا ً ن � ّدا ً لقادة القوى ب��أق�ص��ى امل��واق��ف إزاء ال �ه �ج��رات واإلس�ل�ام.
ال�ع�ظ�م��ى ال �ث�لاث ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�ص�ين إره��اص��ات ه��ذه ال �ص��ورة ب ��دأت ،ف��ي ال��واق��ع،
وروس�ي��ا .ولعله جنح في ذل��ك إل��ى حد بعيد .ب��ال�ظ�ه��ور م��ع االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة .إال أن
ب�ي��د أن األه���م م��ن ذل ��ك ك�ل��ه  -ع�ل��ى الصعيد ال �ي �م�ين ال�ك�لاس�ي�ك��ي  -أو امل �ع �ت��دل  -مم�ث�لاً
الداخلي  -أن ماكرون ،بوصوله إلى الرئاسة ،بـ«اجلمهوريون» لم يكن قد اندثر بعد على
عزرئيلي
ه � ّم��ش ب��ال �ط �ب��ع احل ��زب�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ين ...بل غرار احلزب االشتراكي ،منافسه السابق .ذلك
الكلية األكاديمية الهندسية
القدس
(ع״ر)(ע"ר)
ירושלים
إن ��ه أص� ��اب م��ن احل� ��زب االش��ت��راك��ي مقتال .أن فرنسوا فيّون ،مرشحه الرئاسي ورئيس עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה
عزرئيلي الكلية األكاديمية للهندسة القدس
هذا الرئيس كان قد جاء إلى السياسة بفضل ال��وزراء األسبق ،رغ��م صعوباته وفضائحه،
מסגרת פומבי
מכרז
עריכת
إطار علنية
مناقصة
בזאתعنעלعقد
מודיעה تعلن
בקמפוס
כלליים
לביצוע
الجامعي
ושיפוציםالحرم
בינויوصيانة في
עבודות بناء
لتنفيذ أعمال
الرئيس االشتراكي فرنسوا هوالند الذي عيّنه كان على مسافة نقطة واحدة من مارين لو بن
القدسירושלים
להנדסה
אקדמית
الهندسية
מכללה الكلية
עזריאליعزرئيلي
بداية مستشارا ً اقتصاديا ،ثم مساعدا ألمني جامعا ً ما يزيد على  20في املائة من األصوات.
14.07.2019
ראשון,
להגשת
 .1.1המועד
14.07.2019
יוםاألحد،
הצעות:يوم
العروض :
אחרון لتقديم
الموعد األخير
מחלקת
מכרזים,
המכרזים
الساعة12:00
בשעה
المناقصات
שבמדורفي قسم
المناقصات
בתיבת صندوق
 12:00في
عام الرئاسة ...فوزيرا لالقتصاد ،لكنه  -أي وإذا ك ��ان ص�ح�ي�ح�ا ً أن م�ج�م��وع��ة م��ن ن��واب��ه
ירושלים,
להנדסה
האקדמית
ורכש ,בניין
للهندسة القدس
األكاديمية
המכללה الكلية
والمقتنيات ،مبنى
כספיםالمالية
قسم
ירושלים.
הכרם,
בית
רמת
,26
שריבויים
יעקב
ברח'
ماكرون  -لم يتر ّدد في الترشح ضد «معلّمه» التحقت مب��اك��رون وأن األخ�ي��ر اخ�ت��ار رئيس
شارع يعقوب شريوبيم  ,26رمات بيت هكرم ،القدس.
באתר
המכרז
במסמכי
מסמכי
على موقع
المناقصة
לעייןوثائق
ניתןمعاينة
המכרז:يمكن
المناقصة:
קבלת وثائق
 .2.2تلقي
وت �ه �م �ي��ش ح ��زب ��ه ال � ��ذي ك� ��ان ي �س �ي �ط��ر على حكومته (إدوار فيليب) وعددا ً من أبرز وزرائه
.www.jce.ac.il
המכללה ,שכתובתו
האינטרנט של
www.jce.ac.il
االكتروني وهو
الكلية
الرئاسة والبرملان ومفاصل اإلدارة جميعاً( .االقتصاد واملالية)...
איאם אל ערב / 8226382 /
حقاً ،حضور احل��زب االشتراكي ،بعد خمس م���ن ص��ف��وف��ه ل �ش � ّق �ه��ا
س� �ن ��وات م ��ن رئ ��اس ��ة ه���والن���د ،ت �ق �لّ��ص إل��ى وإلضعافه ،إال أن نواة
مناقصة علنية
متمسكة
درج��ة أن مرشحه ال��رس�م��ي للرئاسة بونوا صلبة بقيت
ّ
لتشكيل قائمة مقاولين لتنفيذ اعمال حفريات انقاذ اثرية
رئيس
�ل
�
م
�
هامون حل في املرتبة اخلامسة في انتخابات ب ��ه .ول �ق��د ع
نتيفي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״) تعلن بذلك ان الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة لتشكيل قائمة
الرئاسة حاصالً على نسبة  6.36في املائة احل��زب اجلديد ،ل��وران مقاولين لتنفيذ اعمال حفريات انقاذ أثرية ،كما هو مفصل في البند  7.1ب للدعوة لتقديم عروض  ،تم تأجيل الموعد
م ��ن األص� � ��وات .ورغ� ��م اجل� �ه ��ود ال �ت��ي بذلها فوكييه ،الذي نُظر إليه كمايلي :الموعد األخير لتقديم العروض بتاريخ  10/7/2019الساعة  .16:00بحسب المعلومات المفصلة أعاله،
ومفصل بشكل موسع ومعدل في الملحق رقم  1للمناقصة ،والتي توجد على الموقع االلكتروني التابع
«كوادر» احلزب إلنعاشه وتنشيطه فإنه بقي على أنه «الرجل املنقذ» للشركة  www.ingl.co.ilتحت الرابط “ مناقصات” (مناقصة رقم .) 674
رميماً ...والدليل على ذلك أنه في االنتخابات
األوروب�ي��ة األخيرة ح� ّل في املرتبة السادسة
ول��م يحصل إال ع�ل��ى نسبة  6ف��ي امل��ائ��ة من
مناقصة علنية لتركيب وتصليح شبكات لمنع الطيور المؤذية والعصافير وصيانة األسطح
األص ��وات .وخالصة احملللني السياسيني أن
نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض(“الشركة”) ،شركة حكومية ،تنشر مناقصة علنية لتركيب وتصليح شبكات لمنع الطيور المؤذية والعصافير وصيانة األسطح ،والتي تستوفي الشروط
االشتراكيني دخلوا مرحلة «املوت السريري»
المسبقة المفصلة اختيار الفائز سيكون بناء على وثائق المناقصة ،واستيفاء مقدم العرض للشروط المسبقة المذكورة في وثائق المناقصة.
 .1مقدم العرض هو شركة او مشتغل مرخص حاصل على كافة التراخيص ذات الصلة للموضوع.
وم��ا ع��اد أح��د يحسب لهم ح�س��اب�اً .وب�ين َمن
 .2العائد المالي لمقدم العرض في كل سنة من السنوات  2018 - 2017 ,2016يكون حوالي  500,000شيكل على األقل لكل سنة
 .3مقدم العرض نفذ خالل ال  36شهر األخيرة التي سبقت الموعد األخير لتقديم العرض  3مشاريع مختلفة بلغت حوالي  50,000شيكل على األقل (ال يشمل القيمة المضافة) لكل مشروع
ال �ت �ح��ق ب �ح��زب م ��اك ��رون ال �ن��اش��ئ ال��وس�ط��ي
* ألجل هذا البند سيعتبر (المشروع) على أنه تركيب شبكات طيور في مساحات ال تقل عن  1,000متر مربع بشكل تراكمي في موقع .
 .4مندوب مقدم العرض اشترك في جولة المقاولين.
«اجل �م �ه��وري��ة إل ��ى األم � ��ام» أو ب�ح��رك��ة ج��ان
 .5مقدم العرض يستوفي شروط البند  2لقانون تشغيل الهيئآت العامة  1976ألجل دفع مستحقات الحد األدنى لألجور وتشغيل العمال األجانب.
لوك ميلونشون «فرنسا املتم ّردة» اليسارية
 .6مقدم العرض لديه منظومة فاعلة إلدارة الرحالت للمنظمات التجارية ولألفراد والذي يستطيع وصلها بحاسوب الشركة للحصول على الحجوزات لكافة الخدمات.
 .7مقدم العرض ينطبق عليه قانون تشغيل الهيئآت العامة  1976وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون ( إدارة الحسابات والتقارير الضريبية بحسب قانون الضريبة وقانون
و َم��ن ت��رك السياسة ،سيكون م��ن الصعوبة
ضريبة القيمة المضافة )
معلومات عامة:
مب �ك��ان ع�ل��ى ه ��ذا احل���زب ال �ت��اري �خ��ي ال �ع��ودة
* مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”
إل��ى ال�ص��ف األم��ام��ي ف��ي املستقبل امل�ن�ظ��ور.
* وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة وتكون غير قابلة للتقديم (معلمة بـ”عالمة مائية”) ،وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول عليها في
مكاتب الشركة في مجدال عتديم (مبنى رقم  )8كريات عتديم ،تل ابيب طابق  ,32بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر )03-6270453(:في االيام من االحد
كان وأد احلزب االشتراكي أحد معالم الزلزال
حتى الخميس في الساعات .16:00-9:00
* لقاء مقدمي العروض سيكون في يوم  3.7.2019الساعة  10:00في منشأة  PRMSدليا محطة الطاقة دليا انرجيا (بجانب مدينة حروبيت) يشار الى ان
السياسي األول الذي تسبب به بروز ماكرون
االشتراك في جولة المقاولين الزامي ويشكل شرطا مسبقا لالشتراك في المناقصة.
* لتلقي االستفسارات التوجه للبريد االكتروني  daniel@ingl.co.il:حتى تاريخ  10.7.2019الساعة  16:00اسئلة االستفسار سيتم االجابة عنها
على املسرح السياسي وانتخابه رئيسا .وكانت
على موقع االنترنت التابع للشركة.
ارتداداته تُنبئ عن قرب حصول زلزال جديد
* على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتم شركة نتبي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض
مجدال عتديم (مبنى رقم  )8طابق  32كريات عتديم ،تل ابيب ليد المكلفة بالتواصل ألجل هذا الموضوع فقط السيدة مينا ارد في موعد اقصاه 24.7.2019
�ؤس��س ملسرح
يقضي على اإلرث السابق وي� ّ
الساعة  ( 16:00في االعياد والعطل لن يكون هناك تقديم عروض)  .على مقدمي العرض ارفاق كافة الوثائق لالزمة كما هو مبين في وثائق المناقصة
* ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث
سياسي مختلف متاما ً ع ّما ألفه الفرنسيون
تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.
خ�لال ال�س�ن��وات ال��ـ 60املنقضية .ولعل أب��رز

على إع��ادة إحياء شعلة احل��زب ومنع النزيف
ال��ذي يعاني منه مع ّوالً على الصعوبات التي
يواجهها م��اك��رون وعلى تضعضع أكثريته.
وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ك� �ث� �ي ��رون ن� �ظ���روا إل � ��ى احل��رك��ة
االحتجاجية امل ُ�س� ّم��اة «ال�س�ت��رات الصفراء»
على أنها «نقمة» ملاكرون و«نعمة» ملعارضيه،
وعلى رأسهم حزب «اجلمهوريون» الذي ع ّول
عليها لالستفادة من الضعف السياسي الذي
أل ّم بالسلطات ومباكرون شخصياً ،وراهن على
استغاللها من أجل إعادة شد عصب مناصريه.
واحل �ق �ي �ق��ة أن األش �ه��ر ال �س �تّ��ة ال �ت��ي ش�ه��دت
أعمال عنف استثنائية في العاصمة باريس
والعديد من امل��دن الفرنسية ،سبتا ً بعد سبت
وت�ع�ب�ئ��ة وراء ت�ع�ب�ئ��ة ،ن�س�ف��ت ه�ي�ب��ة ال��رئ�ي��س
ال�ف��رن�س��ي وك���ادت أن تطيح ب��ه وبحكومته.

