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تـعـلـن جـمـعـيــة الـهالل االحـمـر
العـراقي بالـنيـابة عن الـصليب
االحــمـر الــنـرويــجي عن اجـراء

مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
- مدافئ نفطية

- مولدات كهربائية
- مـحــطـات تــصـفــيـة وحتــلـيـة

مياه
وحـــسـب اجلـــدول والــــشـــروط
كن احلصـول عليها من التي 
مـقـر عـام اجلمـعـيـة في بـغداد/
ـــنــــصـــور وان اخـــر مـــوعـــد ا
لـــقــبــول الــعـــطــاءات الــســاعــة
الــثـالــثـة بــعـد الــظـهــر من يـوم
اخلـمـيـس ٦ ايـلـول ٢٠١٨ عـلى
ـؤهل من مقـدمي العـطاءات ا
ــكـاتب اخملـتـصـة الـشـركـات وا
ـــواد بــــتــــجــــارة وجتـــهــــيــــز ا
ـطلـوبة تـقـد عطـائهم داخل ا
ظـــــرف مـــــخـــــتـــــوم يـــــودع في
صنـدوق العطاءات في مقر عام
ـنصـور ويـهمل اجلـمعـيـة في ا
اي عــــطـــاء غـــيــــر مـــســــتـــوفي
الـشـروط لالسـتـفـسـار الـرجـاء
االتـــــــــــــــــصــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــلـى
(٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تــتــحــمل
اجلمعـية اي مسؤولية قانونية
او مـاليـة عن اجراء الـتعـاقدات
ويـــكـــون اخــتـــيـــار الــشـــركــات
والــــدفع مـن قــــبل الــــصــــلــــيب

االحمر النرويجي.
ويــجـدر االشــارة الى امـكــانـيـة
تــــقــــد عـــروض جلــــزء او كل
ــذكــورة اعاله من قــبل ـواد ا ا

كاتب اخملتصة. الشركات وا

ـتري بـونداريـنـكو من ويؤكـد د
ـيـة الروسـيـة لـلـعـلوم أن األكـاد
افـــريــــقـــيــــا ال تـــزال فـي "أســـفل
الـقــائـمــة" عـنــدمـا يــتـعــلق األمـر
بـأولـويـات السـيـاسـة اخلـارجـية
الـروسيـة إال أنـهـا "بـدأت تـكسب

مزيدا من األهمية".
وقــال "مــنـــذ الــعــام  2014وضم
شـــبه جـــزيــرة الـــقــرم تـــنــخــرط
روسـيـا فـي مـواجـهـة مع الـغـرب
وتظـهـر بـوضوح رغـبـتـها في أن
ـية تسـتـعـيـد مكـانـتـهـا كقـوة عـا
ـكــنـهــا جتــاهل هـذا ولـذلـك ال 

اجلزء من العالم".
لــــكـــنـه أشـــار إلى أن مــــوســـكـــو
مهـتمـة بتـحقيـق "تقدم سـياسي"
ـكـاسب أكـثــر من اهـتـمــامـهـا بــا

االقتصادية.
حافظ االحتـاد الـسـوفـيـاتي على
تـواجـده بشـكل قوي في افـريقـيا
كــجــزء من حــربه الــفـكــريــة ضـد
الـــــغــــرب حـــــيـث دعم حـــــركــــات
حتـررية افريـقيـة وأرسل عشرات
ـــســـتــشـــارين إلـى الــدول آالف ا
الـتي انتـهى احلكم االسـتعـماري

فيها.
لكن انـهـيار االحتـاد الـسوفـياتي
ـــــشـــــكالت االقـــــتـــــصـــــاديــــة وا
والــنـــزاعـــات الــداخـــلـــيـــة الــتي
شـــــهــــــدتـــــهــــــا روســـــيــــــا خالل
التـسـعيـنـات دفعت مـوسـكو إلى
التخلي عن مشاريعها االفريقية.
وعـــنى نـــقـص الــتـــمـــويل إغالق
الــــــعــــــديــــــد من الــــــســــــفـــــارات
والـقـنــصـلـيـات فـي حـ تـوقـفت
ــســاعـــدات وانــخــفض بــرامـج ا

مستوى العالقات بشكل كبير.
وقـبل نـحـو عـقــد بـدأ الـكـرمـلـ
ـة بــإعـادة بـنــاء شـبــكـاته الــقـد
والــعـــودة بــشــكل تـــدريــجي إلى
القارة باحـثا عن شركاء جدد في
وقـت أفــــــــــســـــــــحـت اخملـــــــــاوف

االيـديولوجـية اجملـال أمام إبرام
عقود وصفقات سالح.

ــيـر بـوتـ وبــدأ الـرئـيس فالد
الـعــمــلـيــة عــبـر زيــارة اجلــزائـر
ــغـرب -- وجـنــوب افــريـقــيـا وا
وهـي دول أقــــــامـت إلـى جــــــانب
مـصر عالقـات جيدة تـقلـيدياً مع

روسيا.
ـتـري مــيـدفـيـديف الـذي وزار د
خـــلـــفـه لـــواليـــة واحــــدة كال من
انـغــوال ونـامــيـبــيـا ونــيـجــيـريـا
عـارضـا مشـاريع جتـاريـة بـرفـقة

وفد من  400شخص.
وهـــــذا الـــــعـــــام أجـــــرى وزيـــــر
اخلـــارجـــيـــة ســيـــرغـي الفــروف
جولة شملت خمس دول افريقية
في ح زار بوت جوهانسبرغ

حلضـور قمة دول "بـريكس" التي
حـضرتـهـا كـذلك أنـغـوال ورواندا
والــــــســـــــنــــــغـــــــال وأوغــــــنــــــدا.
واســــتـــعــــرضت روســـيــــا كـــذلك
مـشـاريع جتـاريـة افـريـقيـة خالل
مــــنـــتـــدى ســـان بــــطـــرســـبـــورغ

االقتصادي الدولي.
وبـــالـــنــــســـبـــة لــــبـــعض الـــدول
االفريقـية يعد حتـس العالقات
مـع روســيــا أمـــرا جــذابـــاً حــيث
يــســاعــدهــا في اســتــغـالل ورقـة
ـنــافـســة مع أوروبـا والــصـ ا
. علق وفق ما يشير بعض ا

وبـالـنـســبـة لـلـخـبـيـر الـسـيـاسي
يـفـغـيـني كــوريـنـديـاسـوف الـذي
شـــغل مــنــصـب ســفــيــر االحتــاد
الــســوفــيــاتي وروســيـا فـي عـدة

دول افــريـــقــيــة فــإن ذلك يــعــني
"احلــصــول عــلى شــريك آخـر --
أي قنـاة استثـمار وتنـمية أخرى
ودعم بـــلـــد قـــوي فـي الـــســـاحــة
السـياسيـة". وإضافة إلى ذلك ال
تـمـثل روسيـا الـعبء الذي شـكله
االستعمار األوروبي في افريقيا
وهــو أمــر قــد يــعــد عــامل جــذب
بـالـنـسبـة لـلـدول االفريـقـيـة التي
تلقى العديـد من كبار مسؤوليها
تــــــعــــــلــــــيــــــمــــــهـم فـي االحتـــــاد

السوفياتي.
وتـــبــدو جــمـــهــوريـــة افــريـــقــيــا
ـثـال األبـرز لـلـفـوائـد الـوسـطى ا
الـنـابـعـة عن الـتـحـول الـذي قاده

. بوت
فــخالل احلـرب الــبــاردة لم يـكن

الـبـلد مـقـربـاً مـن الكـرمـلـ عـلى
اإلطالق لــكـنه اآلن يـضع عــيـنـيه
ـساعـدة قـواته في عـلى روسـيـا 
ــيــلــيـــشــيــات الــتي مــواجــهـــة ا

تسيطر على معظم أراضيه.
وقـال بونـداريـنـكـو "في الـسابق
لم يكن أمام الدول التي لم يرغب
االحتــاد األوروبـي في الــتــعــاون
مـــعــــهـــا عـــلـى غـــرار الـــســـودان
ـــبــــابـــوي خـــيـــارات ســـوى وز
" لــــكن االلــــتــــفـــات إلـى الــــصـــ
"روسـيا تـقدم نفـسهـا اآلن كبديل

واضح".
وبـالـتــالي بـإمـكـان هـذا الـوضع
ــنــظــومــة اجلـــديــد أن "يــغــيـــر ا
اجلـيوسـياسيـة في القـارة بشكل

ملموس".

{ مـــوســـكـــو (أ ف ب) - تـــعـــود
روسيـا إلى افريقـيا بعـد سنوات
من الـغيـاب عبـر بوابـة التـعاون
الـعـسكـري و"التـدريب" وصفـقات
الـسالح واالســتــثــمــارات حـيث
تـــســـعـى إلى مـــنـــافـــســـة الــدول
األوروبـــــيــــة وحـــــتى الـــــصــــ

. بحسب محلل
ويشير احملللون في هذا السياق
إلى أن مـوســكـو عــمـلت جــاهـدة
ـاضـية خـالل السـنـوات الثالث ا
لـتــعـزيــز مـوقــعـهــا في افـريــقـيـا
بـوتــيــرة يــبــدو أنــهــا تـســارعت

خالل األشهر األخيرة.
وتعد جهـودها أكثر وضوحا في
جــمـهـوريــة افـريــقـيــا الـوسـطى
ـستقر الـبلد شديـد الفقـر وغير ا
ا سـعى للحصول على الذي لطا
ـسـتــعـمـرة له مـســاعـدة الـقــوة ا

سابقا -- فرنسا.
ومنـذ مطـلع العام قـدمت روسيا
أسـلـحـة لـلـجـيش في جـمـهـوريـة
افريـقيا الـوسطى بعـدما حصلت
ـتــحـدة عــلى تــخـويـل من األ ا
للـقيام بـذلك فيـما تـوفر احلـماية
األمـــنــيــة لـــلــرئــيـس فــوســتــان-
أرشـاجن تــواديــرا الـذي يــعـتــمـد

على مستشار أمني روسي.
وأرســلت كــذلك خـمــســة ضــبـاط
عسكري و 170مدنيـاً بصفتهم
ـســلـحـة في " لــلـقـوات ا "مـدربـ
افــريـقــيـا الـوســطى رغم أن هـذه
الـقـوات تــتـلـقى تـدريــبـا من قـبل

االحتاد األوروبي.
" قد درب ويعـتقد اخلبـراء أن "ا
يــكــونـــون من مــجـــمــوعـــة غــيــر
رتـزقة يطلق عليها معروفة من ا
"فـاغـنـر" والـتي تـتـحـدث تـقـاريـر

عن دورهم الــقـتـالـي في سـوريـا.
ويذكـر أن ثالثة صحـافي روس
قــتــلــوا في افــريــقــيــا الــوســطى
ـاضي اثــنـاء إجـرائـهم الــشـهـر ا
حتقيقات عن أنشطة اجملموعة.
وفـي مــــنـــــاطـق أخــــرى تـــــرسل
روسـيـا أسـلـحـة إلى الـكـامـيـرون
لـدعمـهـا في حربـهـا ضد جـمـاعة
ـتـطـرفة فـي ح "بـوكـو حـرام" ا
عــقــدت شــراكــات عــســكــريــة مع
جــــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــكـــــونـــــغـــــو
وقـراطـية وبـوركـينـا فـاسو الـد
وأوغـنـدا وأنــغـوال وتـعـاونت مع
الـــســـودان في مـــجـــال الـــطـــاقــة

النووية.
ـــبـــابــوي وتـــعـــمل كـــذلك مـع ز
وغـيـنـيـا في صـنـاعـات الـتـعـدين
وهي قـــطـــاعـــات تــبـــرز الـــصــ

عبرها كقوة صاعدة في افريقيا.


