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{ كــــيـــــيف (أ ف ب) - يـــــواجه
ـمـثل ـيـر زيـلـينـكـسي ا فـولـود
الــكــومـيــدي الـذي  تــنـصــيـبه
رئيسـا ألوكرانـيا اإلثـن بـعدما
21 قــــــــلـب انــــــــتــــــــخــــــــابـه في 
شـهد السياسي نيـسان/ابريل ا
في الـبالد ثالثة حتـديات كـبرى
أطرافـها جهـات ليس من السهل
الـتـعـامل مـعـهـا بـدءاً بـالـرئيس
ــــيـــــر بــــوتــــ الـــــروسي فـالد
وصندوق الـنقد الدولي وصوالً

إلى طبقة سياسية متمردة.
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أعــلن زيــلــيــنـكــسـي في خــطـاب
تنـصيـبه أن "مـهمـته األساسـية"
هي الـــتــوصـل إلى وقف إلطالق
الـنار في شـرق أوكـرانـيـا حيث
يــــــرث نـــــزاعـــــاً بــــــ اجلـــــيش
األوكــــرانـي واالنـــفــــصــــالــــيـــ
ـقتل ـوالـ لروسـيـا تـسـبب  ا
 13ألـف شــــخص خالل خــــمس

سنوات.
ويـحرم هذا الـنزاع أوكـرانيا من
بــسط سـيـطــرتـهـا عـلى مــنـطـقـة
دونـبــاس الـصـنـاعـيــة والـغـنـيـة
ــنـاجم الــفـحم وعــلى جـزء من

حدودها مع روسيا.
وخالل احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة لم
نتـهية واليته يـتوقف الرئـيس ا
بـتـرو بـوروشـنـكـو عن الـتـلـويح
بـخطر انـتخاب وافد جـديد على
الــســيـــاســيــة في ســيــاق حــرب
وأزمــة خـطــرة مع روسـيــا الـتي
تـتهمـها كيـيف والغربـيون بدعم
ؤيـدين لـروسـيا االنـفـصالـيـ ا
عـــســــكــــريــــا في تــــلك األراضي
. لـــكن الـــســـلـــطــات عـــســـكـــريـــاً
الـــــروســـــيـــــة تـــــنـــــفـي ذلك رغم

مشـاهـدات وسـائل إعالم عـديدة
من بينها وكالة فرانس برس.
وســمــحـت اتــفـــاقــات مــيـــنــسك
ــوقـــعـــة عــام  2015بـــرعـــايــة ا
بــــاريـس وبـــرلــــ ومــــوســــكـــو
ــعـارك بــالــتــخـفــيف من حــدة ا
لــكــنــهــا أخــفــقت في وضع حــد
للنزاع والتوصل حللّ سياسي.
ويـقـول زيلـيـنـكسي إنـه مسـتـعد
ـيـر بـوت لـلتـفـاوض مع فالد

لكن يـبقى حـازماً بـالتـأكيـد على
أن األراضي في الشرق يجب أن
تـعـود إلى السـيـادة األوكـرانـية
وبـدون أن تـمنح وضـعاً خـاصاً
ويـشـمل ذلـك حـتى شـبه جـزيـرة
القـرم التي ضـمـتهـا روسيـا عام

2014.
وبــعـد ثالثـة أيـام عـلى انـتـخـاب
زيــلــيــنـســكي أعــلن الــكــرمــلـ
تسهـيل منح اجلنسـية الروسية
لسكان األراضي االنـفصالية في
الـشـرق في قـرار نــظـر إلـيه كـثـر
على أنه اختـبار روسي للرئيس

اجلديد.
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أعلن الرئـيس األوكراني اجلديد
ان في خطاب تنـصيبه حلّ البر
(الــرادا) الــذي يــتــبــنى مــوقــفــا
ـهـداً بـذلك لـعـقد عـدائـيـا مـنه 
انـتـخـابـات مـبـكـرة دون انـتـظار
مــوعــدهــا الــذي كــان مـقــرراً في
تــشـريـن األول/أكـتــوبـر في ظلّ
شكوك بشأن قدرته قانونيا على
إطالق هــــذا اإلجـــراء الـــشـــديـــد
التعـقيـد. ويؤكد زيـليـنسكي أنه
يـريد حتـديث طريـقة احلـكم عبر
إقــرار إجـــراء يـــســـمح بـــإقـــالــة
الرئيس أو عبر التنقل برحالت

جــويــة عــاديــة بــدل اســتــخــدام
ــلك طــائــرة خــاصــة لــكــنه ال 
ــانــيـــة تــســمح له غــالـــبــيــة بــر
بـتشـكـيل حكـومـة أو اعتـماد أي

إصالحات.
وحــتى تـــاريخ تــنــصـــيــبه أثــار
تــوتــرات بــ فــريــقه والــنــواب
الـــذيـن قــــالــــوا إنه يــــتــــصـــرف
بـ"فـظاظة" وال يـتواصل مـباشرة
مـعهـم. واتهـمه الـنـائب سـيرغي
فــيـــتــوتــســـمي بــأنه يـــتــصــرف
"كــــــاألطــــــفـــــال آمـالً أن األمـــــور

ستحصل كما يشاء".
بـاإلضـافـة إلى طــبـقـة سـيـاسـيـة
مـــتـــمـــردة بـــوجـه رئـــيس وعـــد
بـ"كسر النظـام" على زيلينكسي
أيــضـاً الــتــعـامل مـع طـمــوحـات
ـــال ذوي الـــنـــفـــوذ أصـــحـــاب ا
الـكـبـيـر في احلـيـاة الـسـيـاسـيـة
األوكرانية واالقتصاد الوطني.
وقـــــبـل أيــــــام من تــــــنـــــصــــــيب
زيـلـيـنـسكـي عـاد الـثـري إيـغور
كــولــومــويـســكي إلى أوكــرانــيـا
بـحـسب وسـائل اإلعالم احملـلـية
بـعــد سـنــتــ من مـنــفى ســبـبه
ـــضـــطـــربــة جـــداً مع عالقـــاته ا

نتهية واليته. الرئيس ا
وستتم مراقبة خطواته عن كثب
خــصـوصــاً ألنه اتــهم بــتــحـريك
حملة زيلينكسي من الكواليس.
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بــــعــــدمــــا وصــــلـت إلى حــــافــــة
ـــالي اســـتـــفـــادت االنـــهـــيـــار ا
أوكـــرانــــيــــا في عـــام  2014من
خـطـة إنـقـاذ مالـيـة غـربـيـة بدعم

من صندوق النقد الدولي.
لــكن نــظــراً لــصـعــوبــة اعــتــمـاد
إجراءات تقشف ومكافحة فساد

ـقــابل ضــبـطت مــطـلــوبــة في ا
ـانـحـة تدفق أمـوالـها اجلـهات ا

إلى أوكرانيا.
ـؤكـد مـا إذا وال يـزال من غــيـر ا
ـانــحـون ســيـقــدمـون إلى كــان ا
أوكـرانيـا مـبلغ  1,3ملـيار دوالر
قبل ما متوقع في الشـهرين ا
ــالي في يــجــعل وضع الـــبالد ا

حالة غير مستقرة.
ـلـيـارات وعــلى كـيـيف اإليـفـاء 

الدوالرات من الدين العام.
ووصـــلت الـــثـالثـــاء بــعـــثـــة من
صــــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي إلى
كـيـيف. ويـنــتـظـر مـعـرفـة مـا إذا
كـان الـرئـيس اجلــديـد سـيـنـجح
بإقـنـاع الشـعب األوكـراني الذي
انتخبه على أمل حتس شروط
حــــيـــاتـه بـــإجــــراءات تــــقـــشف
جــديـدة مع الـعــلم أن أوكـرانـيـا
هي من أكـــثـــر الـــدول فــقـــراً في
أوروبـــــــا وكــــــانـت عــــــلـى وشك
االنـهـيـار اقـتـصـاديـاً بـ 2014

و.2015
وخالل لـقاء مع مـصـرفـيـ قال
زيـلــيـنـســكي إنه يـجـب "الـبـحث
بــتــســويــة مع صــنــدوق الــنــقـد
الــدولـي" وفق مــصــدر لــوكــالــة

إنترفاكس أوكرانيا لألنباء.
ـقـابل ويـبـدو زيــلـيـنـســكي في ا
شـــديــد احلـــزم في مـــا يــتـــعــلق
بــالــفــســاد. وتــشــكّل مــعــاجلــته
مطـلباً أسـاسيـاً للـغربـي الذين
لم يخـفوا في السـنوات األخيرة
انـــــــــزعــــــــاجــــــــهـم مـن نـــــــــقص

اإلصالحات في هذا اجملال.
الى ذلك حـذّر الـكرمـل الـثالثاء
الـــرئــــيس األوكـــرانـي اجلـــديـــد
ــيـر زيـلــيـنــسـكي الـذي فــولـود

ـــتـــحــدة طـــلـب من الـــواليـــات ا
فــرض عـــقـــوبــات اقـــتــصـــاديــة
جـديدة عـلى روسيـا معـتبراً أن
ذلك ال يــخـدم مــســاعي تـســويـة

النزاع في شرق اوكرانيا.
تـحدث بـاسم الكـرمل وأعـلن ا
دمـيـتـري بـيسـكـوف فـي مـؤتـمر
ــقــاربـة لن صـحــافي أن "هــذه ا
تـسـاعد اوكـرانيـا في حل األزمة
في جـــنــــوب شـــرق"الــــبالد في
ناطق االنـفصاليـة التي تشهد ا
حـربــا مـنـذ عـام  2014اسـفـرت

حتى اآلن عن  13الف قتيل.
نُــصب زيــلــيـنــســكي الـبــالغ من
الـعـمر  41عامـاً االثـن رئـيـساً
ألوكـرانـيـا بـعــد فـوزه الـسـاحق

فـي نــــــــيــــــــســـــــان/ابــــــــريـل في
االنتخابات الرئاسية.

وأكد زيـلـينـسـكي خالل لـقاء مع
مسؤول أمـيركي على هامش
مراسم تنصـيبه "لن نتغلب على
العدوان الروسي وحدنا" داعيا
إلى "تشـديد العـقوبات" وفق ما

نقلت عنه الرئاسة.
وتـــرأس الـــوفـــد األمـــيـــركي في
أوكرانيا وزير الطاقة ريك بيري
الـذي أثــار خـصــوصـاً احــتـمـال
فــرض عــقــوبــات عــلـى مــشـروع
أنـابيب الـغـاز "الـسيل الـشـمالي
 ."2ويـفـتـرض أن يـضاعـف هذا
ـشـروع كــمـيـة إمــدادات الـغـاز ا
ـانـيـا عـبـر بـحـر بـ روسـيـا وأ

رور بأوكرانيا. البلطيق دون ا
شروع وقـال بيـري "معارضـتنـا 
الـــســـيـل الـــشـــمـــالي 2 ال تـــزال
قـائمـة. أتـوقع في وقت قريب أن
يـرفع مجـلسا الـشيـوخ والنواب
قــانـونـاً بــهـذا الـصـدد لــلـرئـيس
األميـركي. ويفرض هـذا القانون
قــيــوداً بـاهــظـة عــلى الـشــركـات
التي تواصل التعامل مع السيل
الشـمالي 2. وأضـاف بـيسـكوف
من جـهـته الـثالثـاء أن أوكـرانـيا
وحـدهــا فـقط هـي الـقــادرة عـلى
وضـع حـــد لــــلـــنــــزاع في شـــرق
الـــــبـالد من خـالل اتـــــفـــــاقـــــات

مــــيــــنـــــسك لــــلــــسـالم الــــتي 
الـــتـــوصل إلــــيـــهـــا عـــام 2015

برعـاية مـوسكو وبـرل وكـييف
وبــاريس. وتـــابع أن "الــواليــات
ـتــحــدة ال تــســتـطــيع تــنــفــيـذ ا
الـتزامـات اتـفـاقات مـيـنسك وال
روســيــا أيــضــاً. هــذا أمــر عــلى

كييف القيام به".
 وســمــحـت اتــفــاقــات مــيــنــسك
واجهات في باحلـدّ جزئيـاً من ا
شــرق أوكـــرانــيــا لــكـن الــعــنف
يـندلـع على خـطـوط اجلـبـهة من

وقت آلخر.
وبــقـي اجلــانب الــســـيــاسي من
االتــــفـــاقـــات حـــبـــراً عـــلى ورق
ـــتـــمـــردون في شــرق ويـــقــول ا
أوكــرانــيــا إنــهم ال يــتــحــمــلــون

مسؤولية هذا اإلخفاق.

Ê«bI
فـقدت مـني هـويـة االستـيـراد الصـادرة من وزارة الـتـجارة/ الـشـركة الـعـامة
ن يـعثـر عـليـها لـلمـعـارض العـراقـية بـاسم (عـمـاد حسـون جواد) الـرجـاء 

صدرها. تسليمها 

Ê«bI
رور العامة/ مرور بغداد بـرقم ٠٤١٤٨٦٣ فقدت مـني اجازة السوق الصادرة من مديريـة ا
والهـوية الصادرة مـن شركة البيـان للحلـول والرعاية الـصحية بـاســــــــــم (شـــمس عبود
صدرهما او االتصال بالرقم ٠٧٧٠٢٧٦٧٤٨٦ ن يعثر عليهما تسليمهما  تقي) الرجاء 
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تـعـلن شـركـة الفـاو الـهـنـدسـيـة العـامـة احـدى تـشـكـيالت وزارة االعـمار واالسـكـان والـبـلـديات
ـرقـمـة (٢٠١٩/١٧) واخلـاصــة بـتـجـهـيـز (الـلـوحـات ــنـاقـصـة ا واالشـغـال الـعـامـة عن اعالن ا
ناقصة والشروط اخلاصة بها شروع ماء البـغدادي) وللحصول على مستنـدات ا الـكهربائية 
مراجعة مقر الـشركة (شعبة العقود) الكائن في منطقـة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء
مـبلـغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) وخـمـسـمائـة الف ديـنـار غـير قـابل لـلـرد وعـلى الـراغبـ من الـشـركات
صنـف من الـدرجة (رابـعة ميـكانـيك/ كهربـاء او هويـة غرفة ـقاول ذوي االخـتصـاص وا وا
فـعول- نسـخة اصـلية) قـاول (ساريـة ا تـازة) تقـد هوية تـصنـيف الشركـات وا جتارة/ 
فـوض للمكتب او الشركة التي دير ا ناقصة وجلب كـتاب تخويل موقع من قبل ا عـند شراء ا
تـروم شراء الـعـطاء مع مـراعاة ايـداع عطـاءاتـهم داخل ظرف مـغلق ومـخـتوم يـكتب عـليه اسم
كتب) ويـحتوي بداخله على نـاقصة وموعد غلـقها واسم صاحب العطـاء (الشركة او ا ورقم ا
طلوبة ويتضمن الظرف ستمسكات ا ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع ا
الـثاني العرض الـفني ويتضـمن الظرف الثـالث على العرض الـتجاري مع صك مصـدق (بقيمة
بـلغ (١٦٫٠٠٠٫٠٠٠) سـتة عـشر مـلـيون ديـنار عـراقي او خـطاب ضـمان التـأميـنـات االوليـة) 
اثلة دة (ثالثة اشهر) من تاريخ الغلق ووصل الشراء مـع تقد ما يثبت تنفيذ اعمال  نافذ 
ـستفيدة مع تـقد احلسابـات اخلتامية مـصادق عليـها من قبل محاسب مـؤيدة من اجلهات ا
قانوني الخر سنت ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة الكائن في التاجي علماً ان
سـتـوفي لـلمـسـتمـسـكات الـشـركـة غيـر مـلزمـة بـقبـول اوطـأ العـطـاءات واهـمال الـعـطاء غـيـر ا
نـاقصـ ويتم اعـتماد الـوكالـة اخلاصة طـلوبـة وعدم قـبول الوكـاالت العـامة الصـادرة من ا ا
ناقصـة في حالة وجود عذر مشروع مصـدق اصولياً وسيكون اخر مـوعد لتقد العطاءات با
ـوافق٢٠١٩/٦/٢ الـسـاعـة الـثانـيـة عـشر ظـهـراً وفي حـالـة مصـادفـة يـوم الـغلق يـوم (االحد) ا
نـاقصة اجـور نشر عـطلة رسـمية يـكون الغـلق في اليوم الـذي يليـه ويتحـمل من ترسو عـليه ا
ـكن االطالع عـلى مـوقع الـشـركـة االلـكــتـروني عـلى االنـتـرنت وحـسب مـا مـدرج في االعالن و
ادنـاه عـلمـا ان مـبـلغ الـكـلفـة الـتـخـمـيـنيـة لـلـمـنـاقصـة اعاله يـكـون (١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـلـيار

وستمائة مليون دينار عراقي ال غير.
مع التقدير
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