
من  الثامنة  الجولة  االثنين  اليوم  تستأنف 
محادثات فيينا، بهدف إحياء االتفاق النووي 
الموقع عام 2015 بين إيران والغرب، وبينما 
أكدت طهران التزامها بالتوصل التفاق جيد 
األوروبية  الدول  دعتها  فرصة،  أقرب  في 

إلحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.
عن  )إيرنا(  اإليرانية  األنباء  وكالة  ونقلت 
المفاوض في فيينا،  مصدر في فريق إيران 
أن اإليرانيين أثبتوا حسن نيتهم في الجولة 
السابقة خالل مسودة اإلجراءات النووية.

وقال المصدر في الفريق التفاوضي اإليراني، 
إثبات حسن نيته  المقابل  الطرف  إن على 
بشأن رفع العقوبات، مشيرا إلى أن تحقيق 
مرتبط  بفيينا  الثامنة  الجولة  في  التقدم 
المصدر  وحسب  المقابل.  الطرف  بمقاربة 
اإليراني نفسه فإن طهران ملتزمة بالتوصل 
التفاق جيد في فيينا بأقرب فرصة ممكنة.
كما عبر عن أمله في أن تقوم فرنسا بدور 
بناء في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.
ومطلع األسبوع الجاري، أعلن رئيس المنظمة 
إسالمي  محمد  الذرية  للطاقة  اإليرانية 
تخصيب  نسبة  رفع  تعتزم  ال  بــالده  أن 
اليورانيوم ألعلى من 60%، في حال فشل 
مباحثات فيينا الهادفة إلحياء االتفاق بشأن 
برنامجها النووي، والتي تستأنف االثنين.

»ريا  وكالة  مع  مقابلة  في  إسالمي  وقال 
إن  السبت،  ُنشرت  الروسية  نوفوستي« 
اليورانيوم  بتخصيب  المتعلقة  »أهدافنا 

حاجاتنا  تلبية  هي 
واإلنتاجية  الصناعية 
يحتاج  ــا  وم  )…(
إليه شعبنا«. وكانت 
صحفية  ــر  ــاري ــق ت
الفترة  في  غربية 
بأن  أفادت  الماضية 
-المعاِرضة  إسرائيل 
بــشــدة لــالتــفــاق 
أطلعت  الــنــووي- 
المتحدة  الــواليــات 

بنّية  تفيد  استخبارية  معلومات  على 
 ،%90 إلى  التخصيب  مستوى  زيادة  إيران 
الستخدام  بلوغها  يمّكن  التي  النسبة  وهي 

اليورانيوم المخّصب ألغراض عسكرية. 
االتحاد  منسق  قال  المقابل،  في  أوروبية  آمال 

تسريع  المهم  من  إن  مورا  إنريكي  األوروبــي 

وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خالل العمل 

من كثب مع الواليات المتحدة.

وأضاف في تغريدة على تويتر »أهال بكم في 

الجولة الثامنة من المباحثات، التي ستستأنف 

في 27 ديسمبر/كانون األول«.

من  ــام  أي عقب  السابعة  الجولة  وتوقفت 

المباحثات، بعد أن عبر رئيس الوفد اإليراني 

المفاوض علي باقري عن رغبته في العودة إلى 

من  كبارا  دبلوماسيين  لكن  للتشاور.  طهران 

أن  اعتبروا  المتحدة  والمملكة  وألمانيا  فرنسا 

وأعرب  لآلمال«.  »مخّيب  المحادثات  توقف 

باالجتماع  أملهم  عن  األوروبيون  المفاوضون 

مجددًا قبل حلول العام الجديد، مشيرين إلى 

أنه لم يبق سوى »مساحة صغيرة جدا« للحوار.

إعادة  إلى  فيينا  محادثات  استئناف  ويهدف 

غير  بشكل  تشارك  التي  المتحدة  الواليات 

إجراء  طهران  ترفض  إذ  االتفاق،  إلى  مباشر 

حوار مباشر مع واشنطن.

المتحدة من  الواليات  انسحبت  وفي 2018، 

االتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 

إيران  برنامج  من  الحد  إلى  ويهدف   2015

النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. 

تؤثر  طهران  على  عقوبات  فرض  أعادت  ثم 
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عام  وبعد نحو  اإليراني.  االقتصاد  بشدة على 

من االنسحاب األميركي من االتفاق، تراجعت 

االلتزامات  غالبية  تنفيذ  عن  تدريجا  إيــران 

وحذر  االتفاق.  عليها  ينص  التي  األساسية 

أن  الثالثاء من  األميركي روب مالي  المفاوض 

النووي  االتفاق  إلنقاذ  المتاح  الزمني  الهامش 

ما  إذا  أسابيع«  »بضعة  على  يقتصر  بات 

واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة 

إذا  »أزمة«  اندالع  خطر  إلى  مشيرا  الحالية، 

فشلت الجهود الدبلوماسية.

تحركات إسرائيلية في غضون ذلك، استبقت 

بإطالق  النووية  المحادثات  استئناف  إسرائيل 

إشارات تهديد وتلويح بوجود خطط عسكرية 

الجيش  أركان  هيئة  رئيس  وقال  طهران.  ضد 

سيعد  جيشه  إن  كوخافي  أفيف  اإلسرائيلي 

خططا عسكرية ضد إيران، مضيفا أنه ال يجوز 

التوصل إلى اتفاق معها بشأن مشروعها النووي.

معهد  عقدها  ــدوة  ن -فــي  كوخافي  وأعلن 

أن  أبيب-  تل  في  القومي  ــن  األم دراســات 

ستعد  لكنها  الحرب،  إلى  تسعى  ال  إسرائيل 

الخطط العملية الالزمة، حسب تعبيره.

سيكون  إيــران  مع  النووي  االتفاق  أن  واعتبر 

قدرات  إلى  الوصول  لطهران  وسيتيح  سيئا، 

بأنها  إيران  كوخافي  ووصف  نووية عسكرية. 

مشكلة عالمية، ألنها تريد تحقيق قوة نووية 

٢٠٢١ ديسمرب     ٢75

إذاعة  وقالت  تعبيره.  حسب  واستخدامها، 

كوخافي  إن  األحد  اليوم  اإلسرائيلي  الجيش 

محتمل  لهجوم  االستعدادات  بتسريع  وّجه 

ضد إيران، وذلك غداة تحذير الرئيس اإليراني 

إبراهيم رئيسي من أن أي تحرك عدائي ضد 

وكانت  حــازم.  عسكري  برد  سيواجه  بالده 

أنها  األخيرة  األسابيع  في  أعلنت  إسرائيل 

نووية  منشآت  على  هجمات  لتنفيذ  تستعد 

إيرانية، في حين رد مسؤولون إيرانيون بالقول 

إن أي هجوم إسرائيلي سيتم الرد عليه.

من  األول  الــجــزء  فــي  فريدمان  واستبعد 

»المقابلة« أن يتم قصف إيران من قبل أي دولة 

أنه  ترى  واشنطن  إسرائيل، ألن  ذلك  في  بما 

الدخول في حرب حاليا بسبب  الصعب  من 

للتأكيد  وذهب  النفط،  إمــدادات  في  النقص 

إنتاج رؤوس  على أن إيران على ُبعد سنة من 

اإلمدادات  أزمة  مع  أنه  واعتبر  نووية.  حربية 

مع  حرب  في  الدخول  يصعب  فإنه  النفطية 

األميركيين،  على  تأثير  من  لذلك  لما  إيران، 

السابق  األميركي  الرئيس  انسحاب  أن  مؤكدا 

النووي كان »خطة  االتفاق  ترامب من  دونالد 

غبية«.

قبل بدء اجلولة الثامنة حملادثات 
فيينا إيران تتمسك برفع العقوبات
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המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה
מכרז פומבי מס' 7/2021

ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל
אנו מזמינים בזאת קבלת הצעת מחיר לייצור ואספקת מוצרי 
טקסטיל עבור המרכז הרפואי "בני ציון" בהתאם לכתבי הכמויות, 
המפרטים והמסמכים שיצורפו לטופסי המכרז )על ההצעה שתוגש 

לכלול את כל העבודות הנ"ל(.
את חומר המכרז ניתן לקבל במייל:

Binyamin.Levi@b-zion.org.il
Eti.Mizrachi@b-zion.org.il - מיום ב' 27.12.2021

תנאים יסודיים להשתתפות במכרז/תנאי סף:
ההצעה בצירוף כל הטפסים הנלווים תוגש במעטפה שעליה   .1
ירשם מכרז 7/2021, ותושם בתיבת המכרזים שנמצאת בקומה 

6 במזכירות, עד יום שלישי – 25.1.2022 בשעה 12:00.
למציע ניסיון מוכח בייצור ואספקת מוצרי טקסטיל למוסדות   .2
3 השנים האחרונות בהיקף  רפואיים כאמור במכרז זה, ב – 

כספי בשנה האחרונה העולה על 1/2 מיליון ₪
או ב – 3 השנים האחרונות בסך של 1.5 מיליון ₪.   

המוצרים יהיו לפי תקן משרד הבריאות לכל סוג של פריט.  .3
למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות   .4

גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
המזמין ו/או נציגיו כגון המפקח ו/או המתכנן יהיה רשאי   .5

לבדוק את הנ"ל, לאשר או לפסול הכל בהתאם לשיקול דעתו.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים   .6

שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
אין אנו מתחייבים לבחור בהצעה הזולה ביותר, אלא ע"פ אמות   .7

המידה שיצורפו למכרז.
השתתפות חובה )מציע שלא ישתתף הצעתו  סיור מציעים   .8
 .11:00 3.1.2022 בשעה:  ביום שני  תיפסל על הסף( יערך 

נפגשים במכבסת בית החולים, קומה 4.
תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ מאושר ע"י רואה חשבון   .10

וזאת בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ה 1995.
במקרה שיש סתירה כלשהיא בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז,   .11

האמור במסמכי המכרז קובע.
12.  לשם קבלת פרטים טכניים נוספים ניתן לפנות למר בנימין לוי 

בטלפון: 04-8359199.

المركز الطبي ״بين تسفي״، حيفا
مناقصة علنية رقم 7/2021

انتاج وتوفير منتجات نسيج
ندعوك بموجبه للحصول على عرض أسعار إلنتاج وتوريد المنتجات منسوجات لمركز بني 
تسيون الطبي وفق فواتير الكميات ، المواصفات والمستندات المطلوب إرفاقها بنماذج العطاء 

)في العطاء المراد تقديمه قم بتضمين جميع األعمال المذكورة أعاله(.
يمكن استالم مواد المناقصة عبر البريد اإللكتروني:

Binyamin.Levi@b-zion.org.il
Eti.Mizrachi@b-zion.org.il - من يوم اإلثنين 27.12.202.

الشروط األساسية لالشتراك في العطاء / الشروط المسبقة:
1.    سيتم تقديم العرض مع جميع النماذج المصاحبة في الظرف الموجود عليه سيتم تسجيل 
       المناقصة 7/2021 ، وسيتم وضعها في صندوق العطاء الموجود باألرض 6 في 

      األمانة ، حتى الثالثاء - 25.1.2022 الساعة 12:00.
2.    يقدم خبرة مثبتة في إنتاج وتوريد منتجات المنسوجات للمؤسسات طبي كما هو مذكور 
       في هذه المناقصة ، في آخر 3 سنوات في النطاق أموال السنة الماضية تجاوزت 1/2 

      مليون شيكل أو في السنوات الثالث الماضية بمبلغ 1.5 مليون شيكل.
3.   تكون المنتجات حسب مواصفة وزارة الصحة لكل صنف من األصناف.

4.   لتقديم جميع الموافقات واإلفادات التي يتطلبها قانون المعامالت الهيئات العامة 1976.
5.    يحق للعميل و / أو ممثليه مثل المشرف و / أو المخطط فحص ما ورد أعاله ، تأكيد 

      أو استبعاد كل شيء حسب تقديرها.
6.   يحتفظ العميل بالحق في التفاوض مع مقدمي العطاءات الذين ُوجدت مقترحاتهم مناسبة.

7.   ال نتعهد باختيار العرض األرخص إال حسب اموت مدى ارتباطها بالمناقصة.
8.   تقدم جولة المشاركة اإللزامية )العروض التي لن تشارك في عرضه سيتم استبعاده 

      تماًما( سيعقد يوم اإلثنين 3.1.2022 الساعة: 11:00.
      يجتمع في مغسلة المستشفى ، الطابق 4.

10. ستعطى األفضلية للسلع المصنوعة في البلد المعتمد من قبل المحاسب وذلك وفقًا 
      لالئحة المناقصات اإللزامية لعام 1995.

11. في حالة وجود أي تعارض بين هذا اإلشعار ووثائق المناقصة، ما ورد في وثائق 
     العطاء يحدد.

12. لمزيد من التفاصيل الفنية يمكنك االتصال بالسيد بنيامين ليفي عبر الهاتف: 
.04-8359199     

يوفاليم اشدود م.ض

دعوة للتسجيل في قاعدة 
بيانات المخططين والمستشارين 

شركة المياه والصرف الصحي يفوليم )في مايلي ״يفوليم״ او ״الشركة״( والتي شركة 
المدينة  لسكان  المياه  تزويد  عن  ومسؤولة  اشدود  لمدينة  الصحي  والصرف  المياه 
وتصريف مياه المجاري لمنشأة التنقية، تدعوا بذلك للتقدم لاللتحاق في قاعدة البيانات 
الشروط  كافة  يستوفون  والذين  للشركة،  التابعة  والمستشارين  بالمخططين  الخاصة 
بالشركة  الخاص  االنترنت  موقع  على  الموجودة  الدعوة  وثائق  في  المفصلة  المسبقة 

.www.yuvallim.co.il وهو
طلبات االنتساب لقاعدة البيانات مرفقة بكافة الوثائق ذات الصلة، يجب ارسالها بالبريد 
العنوان: اوروط 18 ص.ب 841، اشدود رمز  ليفوليم اشدود م.ض على  المكتوب 
بريد 77107، لصالح قسم المناقصات، او على البريد االكتوني مع اذن التسليم على 

 .etih@yuvallim.co.il :العنوان
نوضح بأنه، من قام بالتسجيل سابقا، ال يجب عليه التسجيل مجددا.

اسئلة االستفسار يمكن التوجه بها الى رقم الهاتف: 08-8628905.
نوضح بان هذه الدعوة ال تعتبر مناقصة او تعهد بتوفير اعمال معينة لمن سيتم ضمهم 

الى قاعدة البيانات وتوجيه العمل سيكون بناء على القوانين واألصول.
مع فائق االحترام
يوفاليم اشدود م.ض

مناقصة علنية لتنفيذ اعمال بحرية
تجوال بحري واعمال مرفقة

)INGL/TENDER/2021/26(
الموعد  تعديل  عن  بذلك  تعلن  ليسرائيل  هتفعي  هجاز  نتيفي  شركة 
االخير لتقديم العروض للمناقصة التي نشرت بتاريخ 29.11.2021. 
التعديل منشور في اطار” التعديل رقم 1” في موقع الشركة

 www.ingl.co.il تحت “مناقصات واعالنات.


