
البريطانية  المخابرات  في  قالت مصادر 
الجيش  في  النخبة  وحــدات  معظم  إن 
لسنوات  بالضعف  ستصاب  الروسي 
التي لحقت بها  عديدة نتيجة لألضرار 

خالل غزوها ألوكرانيا.
حسابها  في  نشرتها  تغريدة  وفــي 
الدفاع  وزارة  قالت  االثنين  أمس  صباح 
الكتائب  ربع  من  أكثر  إن  البريطانية 
مجموعة   120 عددها  البالغ  التكتيكية 
في  القتال  إلى  روسيا  بها  دفعت  التي 
أوكرانيا قد »صنفت على أنها غير فعالة 
نخبوية  األكثر  القوات  وأن  القتال«  في 
في البالد »عانت من أعلى مستوى من 
االستنزاف«، حسب تقرير نشرته مجلة 
»نيوزويك« )News Week( األميركية.
الكتائب  أن  إلى  المجلة  تقرير  وأشــار 
في  بالقتال  المكلفة  ـــ120  ال الروسية 
أوكرانيا تمثل نحو 65% من القوة القتالية 

البرية لموسكو في بداية الغزو.
الدفاع  وزارة  إن  »نيوزويك«  وقالت 
البريطانية أشارت إلى أن القوة العسكرية 
فادحة  خسائر  تكبدت  الروسية  الجوية 
فبراير/شباط  أواخر  في  الغزو  بدء  منذ 
الماضي، لكنها لم توضح كيف حصلت 

على تلك المعلومات االستخبارية.
األرجح  على  »روسيا  إن  الــوزارة  وقالت 
ستستغرق سنوات في العمل على إعادة 

بناء تلك القوات«.
وكانت وزارة الدفاع األوكرانية قد اّدعت 
في  البشرية  الخسائر  أن  االثنين  أمس 
 23 بلغت  الــروســي  الجيش  صفوف 
الغزو،  بداية  منذ  جندي  و800  ألفا 
تكبدها  التي  الخسائر  أن  إلى  مشيرة 
تتضمن  أوكرانيا  في  الروسي  الجيش 
1048 دبابة و2519 ناقلة جند مدرعة 

و84  طائرة  و194  مدفعيا  نظاما  و459 
وزارة  المجلة عن  ونقلت  كروز.  صاروخ 
روسيا  إن  قولها  أيضا  األوكرانية  الدفاع 
متطوعين  لتجنيد  مكثفة  بحملة  تقوم 
التي  القوات  لتعويض  جدد  عسكريين 

فقدتها منذ بداية الغزو.
وفقا  أنه  إلى  »نيوزويك«  تقرير  وأشار 
لتقديرات حلف شمال األطلسي )الناتو( 
في مارس/آذار فإن روسيا فقدت ما بين 
غزوها  في  جندي  ألف  و15  آالف   7
العسكرية  االستخبارات  قالت  ألوكرانيا. 
البريطانية اليوم االثنين إن روسيا فقدت 
البرية  القتالية  قوتها  ربــع  من  أكثر 
المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت 
كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء 
بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.
الروسي  الخارجية  وزيــر  أكــد  وبينما 
األوكراني  الرئيس  أن  الفروف  سيرغي 
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تحقيق  يستطيع  زيلينسكي  فولوديمير 
السالم إذا أمر قواته بالتوقف عن القتال 
وإطالق سراح المدنيين، حذر زيلينسكي 
من أن بالده قد تخسر عشرات ماليين 
الحصار  جــراء  الحبوب  من  األطــنــان 

الروسي على البحر األسود.
الجزيرة  مراسل  قال  ذلك،  غذون  في 
سفارتها  فتح  إعادة  تقرر  الدانمارك  إن 
كما  كييف،  األوكرانية  العاصمة  في 
هلسنكي  أن  فنلندية  صحيفة  ذكرت 

بطلب  التقدم  قررت 
الحصول على عضوية 
من   12 فــي  الناتو 
ــر الـــجـــاري.  ــشــه ال
بموقعها المتميز على 
جنوب  آزوف  بحر 
ــا،  ــي ــران ــي أوك شــرق
ماريوبول  تكتسي 

2022 ر    يـــــا ا  45

أهمية إستراتيجية تجعلها من أهم مدن 
إقليم دونيتسك وال تبعد سوى نحو 55 
كيلومترا عن الحدود الروسية. وللمدينة 

دور بارز في الصناعة األوكرانية 
شّنت روسيا هجوما بالدبابات والطائرات 
الثالثاء للمرة األولى على  والمشاة أمس 
مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب 
للمقاومة األوكرانية في مدينة ماريوبول 
ووصــل  اإلستراتيجية،  الساحلية 
العشرات لبر األمان في مدينة زاباروجيا 
بعد إجالئهم من المصنع، في حين لّوح 
القرم  جسر  بقصف  األوكراني  الجيش 

اإلستراتيجي عاجال أو آجال.
األوكرانية أمس  المسلحة  القوات  وقالت 
في  اإلســراع  الضروري  من  إن  الثالثاء 
تدمير جسر القرم الذي يربط بين شبه 
نظرا  الروسية؛  واألراضي  القرم  جزيرة 
ألهميته اإلستراتيجية لموسكو، في حين 
اقتحام  ثم  قصف  الروسي  الجيش  بدأ 
مجمع آزوفستال )شرقي ماريوبول(، وهو 
آخر معقل للجيش األوكراني بالمدينة.
منشور  -في  األوكرانية  القوات  وذكرت 
إلى  القرم سيؤدي  أن ضرب جسر  لها- 
للجيش  اللوجيستية  الخدمات  تعطيل 
األوكراني  الجنوب  منطقة  في  الروسي 
في  الروسي  األسطول  فيها  بما  برمتها، 

البحر األسود.

ضربات   يتلقى  الروسي  اجليش  تاميز:  نييورك 
اسرتاتيجية ستحد من قدرته على العمليات العسكرية
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למתן שירותי ייעוץ פיננסי
מכרז פומבי מס' 2022/18

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"(, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לשירותי 
ייעוץ פיננסי.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים. לחברה אופציה להאריכה כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי הסף להשתתפות במכרז וכן קריטריוני האיכות מפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו: 
www.ingl.co.il, תחת לשונית "מכרזים".

בשאלות הבהרה ניתן לפנות עד ליום 13.6.2022 בשעה 12:00.

על המציעים להגיש הצעותיהם לא יאוחר מיום 7.7.2022 בשעה 12:00.
פרטי המכרז מוצגים במודעה זו הם בתמצית בלבד, הנוסח המחייב הוא זה המופיע 

במסמכי המכרז.

مناقصة علنية رقم 2022/18
لتقديم خدمات استشارة اقتصادية

نتيفي هجاز هتبعي بيسرائيل م.ض )“الشركة”(، تنشر بذلك مناقصة علنية لتقديم 

خدمات استشارة مالية.

مدة التعاقد: 36 شهر. وهناك خيار لتمديد التعاقد كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

الشروط المسبقة وكذلك معايير الجودة مفصلة في وثائق المناقصة.

وثائق المناقصة للتقديم يمكن تنزيلها من موقع الشركة على االنترنت، وعنوانه هو:

www.ingl.co.il , تحت الرابط “مناقصات”.

لالسلئلة واالستفسارات حتى تاريخ 13.6.2022 الساعة 12:00.

على مقدمي العروض تقديم عروضهم حتى تاريخ 7.7.2022 الساعة 12:00.

شروط المناقصة المذكورة في هذا االعالن هي ملخص فقط، والصيغة الملزمة هي 

وثائق المناقصة فقط.


