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واألردن،  ومصر  العصراق  خارجيصة  وزراء  بصدأ 
أمصس االثنصن، مباحثصات لتحديد موعصد جديد 
لقمة البلصدان الثالثة املؤجلة واالعصداد لرتتيبات 
انعقادهصا بمشصاركة رئيس الحكومصة العراقي 
مصطفصى الكاظمصي والرئيصس املصري عبصد 
الفتاح السييس وامللك األردني عبد الله والقضايا 
التصي سصتبحثها ضمصن مفهوم املصرق الجديد 
الذي تبنته هذه البلدان. وكشف وزير الخارجية 
فؤاد حسصن عن ما تم بحثه يف »اجتماع بغداد« 
الوزاري، مؤكداً بحصث التعاون بن الدول الثالث 

يف اشارة اىل العراق ومر واالردن.
وقصال حسصن خصالل مؤتمر صحايف مشصرتك يف 
بغصداد مصع نظرييه املصري واالردنصي، »نعزي 

مر بحادثة تصادم القطارين«.
وأضاف أنه »استكماال لالجتماعات لعقد القمة 
الثالثية ناقشصنا ملف مكافحة اإلرهاب وناقشنا 
مسصتجدات االزمصة اليمنيصة وليبيا«، مشصرياً اىل 
أنه »تطرقنا لتطويصر القطاع الصناعي العراقي 

والتعاون بن الدول الثالث بشأن األدوية«.
ولفصت اىل أنه »تم مناقشصة مد أنبصوب نفط من 
البرة إىل العقبة وتطرقنا إىل التعاون املشصرتك 

بشأن التطوير العمراني«.
بصدوره، أكصد وزيصر الخارجية املري سصامح 
شصكري تطلع بالده إىل عقد »القمة الثالثية« يف 

بغداد بن العراق ومر واالردن بأقرب وقت. 
وقال شكري »نتطلع لعقد القمة الثالثية يف بغداد 
بأرسع وقت وندعو إىل تكثيف التعاون املشصرتك 

لتطوير املجال الطاقة والصحة واالعمار«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

يف تصعيد جديد بن البلدين، قالت وزارة الدفاع يف تايوان، 
امصس االثنن، إن عصر طائرات عسصكرية صينية، بينها 
مقاتالت دخلت، الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد 

الدفاع الجوي لتايوان.
وأوضحصت الصوزارة أن القصوات الجويصة التايوانية نرت 
صواريخ »ملراقبة« التوغل، دون أن تكشصف عن مزيد من 

التفاصيل.
ونقلصت رويرتز عن املصدر إن الطائصرات التايوانية أنذرت 

الطائصصصرات الصينيصصصة عرب أجهصصزة الالسلكصصصي.
ويصوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفصاع التايوانية عن دخول 
20 طائرة عسصكرية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي 

التايوانية الجمعة، يف »أكرب توغل« من نوعه حتى اآلن.
ويف ينايصر املصايض، أعلنصت تايصوان توغل 8 طائصرات من 

قاذفات القنابل وأربع مقاتالت صينية يف ذات املنطقة.
وخالل األشصهر املاضية، نفذت الصن، التي تعترب تايوان 
جزءاً من أراضيها، طلعات جوية شصبه يومية فوق املياه 
الفاصلة بن الجصزء الجنوبي من تايوان وجزر »براتاس« 

التي تسيطر عليها تايوان يف بحر الصن الجنوبي. 

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املتحدثة باسم مفوضية االنتخابات 
جمانصة الغالي، أمصس االثنصن، ان الغاء 

انتخابات الخارج قرار ال رجعة فيه.
وقالصت الغصالي إن »قصرار عصدم اجصراء 
انتخابات الخصارج غري قابل للطعن امام 

الهيئة القضائية«. 
واضافصت أن »القصرار تصم نصره باللغة 
العربيصة واالنكليزية والكردية« مبينة ان 
»الهيئصة القضائيصة لالنتخابصت هي من 

تبت يف هذا املوضوع سلبا اوايجابا«.
ويف ما يخص التصويت الخاص اوضحت 
»خاطبنصا  املفوضيصة  باسصم  املتحدثصة 
لتزويدنصا  والدفصاع  الداخليصة  وزارتصي 

باسماء املنتسبن الجراء عملية التحديث 
والتسصجيل البايومصرتي ومصن ضمنهصم 
مصن سصحبت بطاقاتهصم يف االنتخابصات 
السصابقة«، مبينة انه »بحسصب القانون 
يتصم سصحب البطاقصة مصن قبصل القوات 
االمنية بعد التصويصت الخاص«، مؤكدة 

»سعيها الرجاع هذه البطاقات« 
ولفتصت الغصالي اىل أن »تصميصم االوراق 
والعصرض  الطصول  ناحيصة  االنتخابيصة 
سيكون حسصب اعداد املرشحن«، مبينة 
جميصع  مصن  قرائتهصا  تتصم  »االوراق  ان 

الجهات داخل الصندوق«.
مفوضيصة  قصررت  سصابق  وقصت  ويف 
االنتخابصات يف 23 مصن آذار الجاري عدم 
إجراء انتخابات مجلس النواب للعراقين 

يف الخارج. وذكرت يف بيان لها، ان قانون 
انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )9( 
لسنة 2020 نص عىل أن )يصوت عراقيو 
االنتخابيصة  دوائرهصم  الخصارج لصالصح 
البايومرتية حراً(،  البطاقة  باستخدام 
فقصد واجهصت املفوضيصة عصدة معوقات 
فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن 
إكمال عملية تسجيل الناخبن العراقين 
يف الخصارج بايومرتيصًا بمراحلهصا كافصة 
تحتاج اىل )160( يوماً تقريباً يف الظروف 
املثاليصة، بينمصا املصدة املتبقيصة هي )40 

يوماً( فقط.
كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء 
عملية التسصجيل واالقرتاع يف السصفارات 
اقامتها  العراقية إلستحالة  والقنصليات 

الصدورة  ولهصذه  الراهنصة  املرحلصة  يف 
االنتخابيصة، اضافصة اىل ما ستسصتغرقه 
عمليصة فتصح حسصابات جاريصة باسصم 
مكاتصب املفوضية يف خصارج العراق، وما 
يتطلبصه ذلك من موافقصات أمنية ومالية 

من تلك الدول.
وبينصت، إن إجراء العمليصة االنتخابية يف 
أماكصن غري خاضعصة للسصيادة العراقية 
يجعلهصا خاضعة لقوانن تلصك الدول وال 
واليصة للقضصاء العراقي عصىل املخالفات 
والتجصاوزات التي قد تحصل خالل إجراء 
العملية االنتخابية، إضافة إىل أن ارسصال 
موظفي املفوضيصة اىل دول أخرى يف ظل 

الظروف الصحية الحرجة .
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الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف الدفاع والداخلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن ميرف الرشييد، أمس االثنين، اطالق 
الوجبة الثالثة لسيلف منتسبي وزارتي الدفاع 

والداخلية.
بييان  املكتيب االعالميي للميرف يف  ودعيا 
تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منيه »كافة 
املسيتفيدين ممين ترسيل لهم رسيائل نصية 
مراجعية فيروع امليرف او مكاتيب الدفيع 

االلكرتوني الستالم املبلغ«. 
واضاف ان »العمل مسيتمر عىل رفع املبالغ يف 
ارصدة املسجلن عىل السلف من خالل التطبيق 

الخاص باملرف«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بيدأ وزراء خارجية العراق ومير واألردن، أمس 
االثنين، مباحثيات لتحدييد موعيد جدييد لقمة 
البلدان الثالثة املؤجلة واالعداد لرتتيبات انعقادها 
بمشياركة رئييس الحكومية العراقيي مصطفى 
الكاظميي والرئيس املري عبد الفتاح السيييس 
واملليك األردني عبد الله والقضايا التي سيتبحثها 
ضمن مفهيوم امليرق الجديد اليذي تبنته هذه 

البلدان.
وكشيف وزيير الخارجية فؤاد حسين عن ما تم 
بحثيه يف »اجتماع بغيداد« اليوزاري، مؤكداً بحث 
التعياون بين اليدول الثيالث يف اشيارة اىل العراق 

ومر واالردن.
وقيال حسين خيالل مؤتمير صحايف مشيرتك يف 
بغداد مع نظرييه املري واالردني، »نعزي مر 

بحادثة تصادم القطارين«.
وأضياف أنه »اسيتكماال لالجتماعات لعقد القمة 
الثالثية ناقشينا ملف مكافحة اإلرهاب وناقشينا 
مسيتجدات االزمية اليمنيية وليبييا«، مشيرياً اىل 
أنه »تطرقنيا لتطوير القطياع الصناعي العراقي 

والتعاون بن الدول الثالث بشأن األدوية«.
ولفيت اىل أنيه »تم مناقشية مد أنبيوب نفط من 
البيرة إىل العقبة وتطرقنا إىل التعاون املشيرتك 

بشأن التطوير العمراني«.
بدوره، أكد وزير الخارجية املري سامح شكري 
تطليع بالده إىل عقد »القمة الثالثية« يف بغداد بن 

العراق ومر واالردن بأقرب وقت. 
وقيال شيكري »نتطليع لعقد القمية الثالثيية يف بغداد 
بأرسع وقت وندعو إىل تكثيف التعاون املشرتك لتطوير 

املجال الطاقة والصحة واالعمار«.
بيه  تمير  التيي  األوضايييييييع  »ناقيشينا  وأضياف 

اليييييييمن وليبيا وسوريا«.
من جانبه، أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي أن 

أمن العراق واستقراره رضورة ألمن جميع املنطقة.
وقيال الصفيدي إن »أمن العيراق واسيتقراره رضورة 
ألمن جميع املنطقة ونتطلع إىل قمة فاعلة لتعزز العمل 

الثالثي«.

 وأضياف أن »مخرجات القمة الثالثية سيتكون خطوة 
لتعزيز العمل العربي املشيرتك«، مشيدداً بالقول »نقف 

مع العراق لتجاوز كل الصعاب«.
إىل ذلك، شيدد املتحدث الرسمي باسيم وزارة الخارجية 
احميد الصحاف عيىل ان ميروع امليرق الجديد بن 
العيراق ومير واألردن ذو أهيداف اقتصاديية ولييس 

موجهيا ضيد أي طيرف وهيو يكرس ليراكات 
اقتصادية تستهدف قطاعات متعددة. 

وقيال إن حيوارات بن اليوزراء الثالثة سيترتكز 
عىل التنسييق الثالثي وتتمحور حول عدة قضايا 

سياسية واقتصادية.
وأشيار اىل أن »االجتمياع سييتطرق إىل موضوع 
املرق الجديد وسييكون فيه تأكييد عىل تحديد 
موعيد انعقاد القمية الثالثيية يف العاصمة بغداد 
اضافية اىل تفعيل االتفاقييات ومذكرات التفاهم 

املوقعة بينها .
وسيتكون قمة بغداد املنتظرة يف حيال انعقادها 
الثالثية بين البلدان الثالثية بعد قمتيي القاهرة 
يف آذار عيام 2019 وعميان يف آب 2020 يف إطيار 
مسيار آليية التعياون الثالثيي بن اليدول الثالث 
والهادفة اىل إىل البناء عىل ما تحقق خالل القمتن 
السيابقتن وتقييم ومتابعة خطيوات التطور يف 
مختليف مجاالت التعاون االقتصيادي والتجاري 

واالستثماري ضمن إطار آلية التعاون الثالثي.
وخيالل قمية الزعمياء الثالثية يف عميان صيف 
العيام امليايض، اكيد الكاظميي خيالل كلمية يف 
جلسيتها االفتتاحية عىل أن بالده ملتزمة برؤية 
اسرتاتيجية تدعم استقرار املنطقة وخلق فرصة 

التهدئة.
واضاف أن »منطقتنا ليسيت بحاجية إىل ُحُروب 
ورصاعيات جديدة بيل بحاجة ألن نقيف جميعاً 
ميع بعضنا ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه 
ُشُعوبنا من أمن واسيتقرار وتنمية وحياة أفضل 

وأن نعمل لصنع السالم«.
وشيدد رئيس الوزراء العراقي عىل أن »املرق الجديد« 
لييس تحالفياً سياسيياً بيل هيو »ميروع اقتصادي 
اجتماعي« بن شيعوب الدول املعنية يستهدف تحقيق 

مصالحها املشرتكة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكيدت املتحدثية باسيم مفوضيية االنتخابيات جمانة 
الغيالي، أمس االثنن، ان الغياء انتخابات الخارج قرار 

ال رجعة فيه.
وقالت الغيالي إن »قرار عدم اجيراء انتخابات الخارج 

غري قابل للطعن امام الهيئة القضائية«. 
واضافت أن »القرار تم نره باللغة العربية واالنكليزية 
والكردية« مبينية ان »الهيئة القضائية لالنتخابت هي 

من تبت يف هذا املوضوع سلبا اوايجابا«.
ويف ما يخص التصويت الخاص اوضحت املتحدثة باسم 
املفوضية »خاطبنا وزارتيي الداخلية والدفاع لتزويدنا 

باسيماء املنتسيبن الجراء عملية التحديث والتسجيل 
البايوميرتي ومين ضمنهم مين سيحبت بطاقاتهم يف 
االنتخابات السيابقة«، مبينة انه »بحسب القانون يتم 
سيحب البطاقة من قبل القيوات االمنية بعد التصويت 

الخاص«، مؤكدة »سعيها الرجاع هذه البطاقات« 
ولفتت الغالي اىل أن »تصميم االوراق االنتخابية ناحية 
الطيول والعرض سييكون حسيب اعداد املرشيحن«، 
مبينة ان »االوراق تتم قرائتها من جميع الجهات داخل 

الصندوق«.
ويف وقيت سيابق قيررت مفوضيية االنتخابيات يف 23 
من آذار الجياري عدم إجراء انتخابيات مجلس النواب 
للعراقيين يف الخارج. وذكيرت يف بيان لهيا، ان قانون 

انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020 
نص عىل أن )يصوت عراقييو الخارج لصالح دوائرهم 
االنتخابية باستخدام البطاقة البايومرتية حراً(، فقد 
واجهيت املفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية 
وصحيية أهمهيا أن إكميال عمليية تسيجيل الناخبن 
العراقيين يف الخارج بايومرتييًا بمراحلها كافة تحتاج 
اىل )160( يوميًا تقريباً يف الظيروف املثالية، بينما املدة 

املتبقية هي )40 يوماً( فقط.
كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل 
واالقرتاع يف السفارات والقنصليات العراقية إلستحالة 
اقامتهيا يف املرحلية الراهنة ولهذه اليدورة االنتخابية، 
اضافة اىل ما ستسيتغرقه عملية فتح حسابات جارية 

باسيم مكاتب املفوضية يف خارج العيراق، وما يتطلبه 
ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.

وبينيت، إن إجيراء العمليية االنتخابيية يف أماكين غري 
خاضعية للسييادة العراقية يجعلها خاضعية لقوانن 
تليك اليدول وال والية للقضياء العراقي عيىل املخالفات 
والتجياوزات التيي قيد تحصيل خيالل إجيراء العملية 
االنتخابية، إضافة إىل أن ارسيال موظفي املفوضية اىل 
دول أخيرى يف ظيل الظروف الصحيية الحرجة املتمثلة 
بانتشيار جائحية كورونييييييا يعرض سيالمتهم اىل 
الخطر، وهو ما أوضحته األمانة العامة ملجلس الوزراء 
وفقياً لقرار اللجنية العليا للييييصحة والسيالمة رقم 

)11( لسنة 2021.

وزراء خارجية العراق ومصر واألردن يؤكدون على »الطابع االقتصادي« للحوارات.. ويشددون على تفاهمات النفط والتطوير العمراني

موعد جديد للقمة الثالثية: املرشق اجلديد عىل األبواب
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املفوضية عن إلغاء انتخابات اخلارج: قرار ال رجعة فيه

        بغداد / المستقبل العراقي

عثميان  الداخليية  وزيير  كشيف 
الغانمي، أمس االثنن، عن تفاصيل 
عمليية نوعية اسيهمت بقتل عدد 
مين عنارص »داعش« من بينهم ما 
يسيمى بي »وايل العيراق« أبو يارس 

العيساوي.  
وقيال الغانمي يف بييان مصّور، إن 
»وكالة االسيتخبارات والتحقيقات 
االتحاديية ليوزارة الداخلية قامت 
بأعميال قصميت ظهير داعيش يف 
اآلونية االخيرية، ناهييك عين قتل 
ارهابيي او ضبط حزام ناسيف او 

القاء قبض«.  
»القيوات  ان  الغانميي  واضياف 
االمنية تمكنت من متابعة عمليات 

ابيو  عمليية  وهيي  جيداً،  مهمية 
غرييب يف منطقية الزييدان والتيي 
جياءت بمتابعة حثيثة مين وكالة 
االستخبارات، تمكنت من االطاحة 
بي )ابو الحسين الغريبياوي( وهو 
عسيكري عام الجنوب ومسياعده 

)ابو يارس العيساوي(«.  
واشار اىل ان »العملية التي قصمت 
ظهر )داعش( هي مقتل )ابو يارس 
العراق،  العيساوي( مايسمى بوايل 
حييث كانيت وكالة االسيتخبارات 
وجهاز املخابرات الوطني وبمتابعة 
حثيثة جداً من دولة رئيس الوزراء 
املسيلحة  للقيوات  العيام  القائيد 
مصطفى الكاظمي، بتنفيذ رضبة 
جوية قاصمة ادت اىل االطاحة بهذا 

املجرم الكبري«.

وزير الداخلية يكشف تفاصيل جديدة بشأن 
العملية التي قصمت ظهر »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلين مجلس القضاء االعيىل، أمس االثنن، اكتمال تشيكيل 
املحكمة االتحادية العليا.

وقيال املجلس يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه، 
إن »القضياة املنصوص عىل مناصبهيم يف قانون تعديل األمر 
رقم )30( لسنة 2005 )قانون املحكمة االتحادية العليا( كال 
من رئيس مجلس القضياء االعىل ورئيس املحكمة االتحادية 
العليا ورئييس االدعاء العام ورئيس هيئة االرشاف القضائي 
يعلنون عن اكتمال تشيكيل املحكمية االتحادية العليا ورفع 
األسيماء إىل رئييس الجمهورية الصدار املرسيوم الجمهوري 

بتعينهم وفق التشكيل االتي:
01 القيايض جاسيم محميد عبيود _رئييس هيئية اإلرشاف 

القضائي بمنصب رئيس املحكمة

02 القايض سيمري عباس _رئييس محكمة جناييات االنبار 
بمنصب نائب رئيس املحكمة

03 القيايض غالب عامر - رئيس محكمة اسيتئناف واسيط 
بمنصب عضو أصيل يف املحكمة

04 القيايض حيدر جابير - رئيس محكمة اسيتئناف النجف 
بمنصب عضو أصيل يف املحكمة

05 القيايض الدكتيور حيدر عيي نوري - امليرف القضائي 
بمنصب عضو أصيل يف املحكمة

06 القيايض خلف احمد رجيب - رئيس الهيئية التمييزية يف 
رئاسية محكمة اسيتئناف صالح الدين بمنصب عضو أصيل 

يف املحكمة
07 القايض أيوب عبياس آل ورقة - عضو منتدب يف محكمة 

التمييز بمنصب عضو أصيل يف املحكمة
08 القيايض الدكتور عبد الرحمن سيليمان - رئيس محكمة 

جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل يف املحكمة
اسيتئناف  رئييس محكمية   - القيايض جاسيم جيزاء   09

السليمانية بمنصب عضو أصيل يف املحكمة
10 0 القيايض عيادل عبد الرزاق - رئيس محكمة اسيتئناف 

البرة بمنصب عضو احتياط يف املحكمة
11 0 القيايض خاليد طيه رئيس محكمية اسيتئناف الكرخ 

بمنصب عضو احتياط يف املحكمة
012 القايض منذر ابراهيم - عضو منتدب يف محكمة التمييز 

بمنصب عضو احتياط يف املحكمة
013 القايض طاهر سيليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك 

بمنصب عضو احتياط يف املحكمة
يشار اىل ان الربملان صوت يف جلسة عقدها يف الثامن عر من 
آذار الجاري، عىل مروع تعدييل قانون املحكمة االتحادية، 

أعىل سلطة قضائية يف العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

حمييد  اليوزراء  ملجليس  العيام  األمين  أكيد 
الغيزي، أميس االثنين، عيىل أهمية التنسييق 
لتنفييذ ميروع  الصلية  الجهيات ذات  بين 
»الحوكمية االلكرتونيية« لتطويير أداء الدولة 
وخدمية املواطنن. وقالت األمانة يف بيان تلقى 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منيه، إن »األمن 
العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس 

االجتمياع الخياص بشيؤون لجنية الحوكمة 
اإللكرتونيية«، داعييا الفريق االستشياري إىل 
»بيذل املزيد من جهود التنسييق بين الجهات 
التحدييات  لتجياوز  بامليروع؛  الصلية  ذات 
املاليية، والفنية، والقانونيية؛ من أجل تحقيق 
هيدف الحكومية العراقية يف مسيألة تبسييط 
اإلجراءات وتسيري الخدمات املقدمة للمواطنن 
داخل وخيارج العراق، ُمذّكيرا بأهمية متابعة 
توجيهيات وتوصيات االجتماعات السيابقة«.  

وبحسب البيان، »ناقش املجتمعون املوضوعات 
املدرجية عىل جدول األعمال، وهي: نظام إدارة 
الفيزا الخاص بالبعثات الدبلوماسيية املتوافق 
مع نظيام )ICAS(، ونظام الحجز اإللكرتوني 
الخياص بالقنصليات، ومليف التحول الرقمي 
باسيتخدام الرقم الوظيفي املوّحيد، مع وقفة 
عنيد واقع حيال مركيز الفارابيي لتكنولوجيا 
املعلوميات، وكذليك متابعية إجيراءات جيواز 
سيفر لقياح كورونيا، وأخريا عيرض مروع 

سيجل املريض اإللكرتونيي«.  وأعيرب الغزي 
عن »اسيتعداد األمانة العامية الكامل ملروع 
الحوكمية، من خيالل إزالية التعارضيات بن 
املؤسسيات بما يخدم عملية التقيدم بالعمل، 
مشيريا إىل أهمية توعية املواطين العراقي من 
جهية، وموظفي الخدمة مين جهة أخرى عىل 
آليات التعامل مع اإلجراءات املتطورة واإلفادة 
مين منجيزات حركية العاليم الحدييث يف هذا 

املجال«.

رشعيت مفارز جهياز االمين الوطني غربي 
نينيوى، أميس االثنن، القبض عيىل ارهابي 
تسيلل من األرايض السيورية. وذكر الجهاز 
يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه، 

انه »بعد استحصال املوافقات القضائية من 
نصب كمين محكم عىل الرييط الحدودي 
بن العيراق وسيوريا، تمكنت مفيارز االمن 
الوطني، من القاء القبض عىل أحد العنارص 

اإلرهابيية املطلوبة وفق احيكام املادة )4/1 
ارهياب( عنيد محاولته التسيلل اىل العراق«.  
واشيار البييان اىل انه«جيرى تدويين اقواله 
اصوليياً بعيد اعرتافيه باملشياركة يف معارك 

)الباغوز وبازوايا( يف الجانب السوري عالوة 
عىل تنقله بن سوريا والعراق خالل سيطرة 
العصابيات اإلرهابيية عىل محافظية نينوى 

لتقديم الدعم اللوجستي«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مستشيارية األمن القومي، أمس 
االثنن، تشيكيل لجنة مختصة بمراقبة 
مواضييع ارتفاع األسيعار.وقال املكتب 
اإلعالميي ملستشيار األمين القومي، يف 
بييان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة 
منه، إنه »تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، 
عقد مستشيار األمين القومي، قاسيم 
األعرجي، اجتماعا ميع وزيري التجارة 
والزراعة ورئيس أركان قيادة العمليات 
املشيرتكة، وممثيل عين جهياز األمين 
الوطني وممثل عن الجريمة االقتصادية 
يف وزارة الداخلية، لوضع خطط عملية، 
ملعالجة ارتفاع األسعار وحماية املنتوج 
املحي ومنع التهريب«. وناقش االجتماع، 
ارتفياع  »مواضييع  البييان  بحسيب 
األسيعار والتهريب، والخطيط الكفيلة 
أسيعار  األخيري يف  االرتفياع  بمعالجية 
املواد الغذائيية، وحماية املنتوج املحي، 
ومحاربية الفسياد والغيالء واالهتميام 
بسيلة املواطين الفقيري، خصوصا وأن 
شيهر رمضيان املبيارك عيىل األبيواب، 
مايسيتدعي مراعاة رشيحية كبرية من 
الغذائية  احتياجاتهم  لتأمن  العراقين، 
وتحسين مفردات البطاقة التموينية«.
وتمخيض عن االجتماع »تشيكيل لجنة 
إلعيداد ورقية ترفيع بشيكل عاجل إىل 
رئيس الوزراء ومجليس األمن الوطني، 
التخياذ اإلجيراءات الالزمية، لتحقييق 
مسيتوى معييش الئيق للمواطنن، من 
خالل متابعة األسيعار ومنيع التهريب 

ومحاسبة املقرين«.

جملس القضاء يعلن اكتامل تشكيل املحكمة االحتادية العليا

أمانة جملس الوزراء تضع ملف »احلوكمة« عىل الطاولة: )6( ملفات رئيسة

األمن الوطني يلقي يقبض عىل ارهايب تسلل من سوريا إىل نينوى

األمن القومي تشكل
 جلنة ملحاربة ظاهرة 

غالء األسعار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، أمس االثنن، أن جولة جديدة من الحوار 
االسرتاتيجي بن بغداد وواشنطن ستعقد يف 7 نيسان القادم.

وسيبحث االجتماع »األمن ومكافحة اإلرهاب واالقتصاد والطاقة والقضايا 
السياسية والتعاون التعليمي والثقايف«.

وتعد هذه الجولة األوىل من نوعها يف ظل ترؤس جو بايدن الواليات املتحدة، 
وقيد بدأت هذه املباحثات بن العراق وأمريكا يف حزيران 2020 عندما كان 

دونالد ترامب رئيساً.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحشيد الشعبي، أمس االثنن، العثور عىل مضافة لداعش، يف 
محافظة صالح الدين.

وذكر إعالم الهيئة يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه، أن »قيادة 
قاطع عمليات سامراء، عثرت عىل مضافة تابعة للعدو الداعيش يف منطقة 

الزورة غرب مدينة سامراء«.   
وأضياف، أن »قوة من الليواء 314 وبمعلومات اسيتخبارية دقيقة أفادت 
بوجيود املضافة التيي كان يسيتغلها اإلرهابيون يف تنفييذ هجماتهم عىل 

القوات االٔمنية«.   
وتابع البييان، أن »القوة وعىل إثر املعلومات نفيذت عملية دهم للمضافة 

وعالجتها يف الحال«.

الواليات املتحدة حتدد موعدًا لعقد جولة 
حوار اسرتاتيجي جديدة مع العراق

احلشد الشعبي يعثر عىل مضافة لـ »داعش« 
غرب سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

عّدت النائب عن تحالف الفتح سيهام املوسيوي، أميس االثنن، أن ارتفاع 
سعر رصف الدوالر قد أّثر عىل »املواطن الفقري« وليس التجار.

وقالت املوسوي إن »نظرية اللجنة املالية النيابية بشأن سعر رصف الدوالر 
هو استقرار للوضع االقتصادي واملايل«.

وأضافيت أن »ارتفياع أسيعار رصف الدوالر أسيفر عين ارتفياع يف املواد 
الغذائيية وامللبس واملأكل«، مشيرية إىل أن »تأثري هذا عيىل املواطن الفقري 

وليس التجار«، متساءلة »من يعوض املواطن الفقري؟«.
وأبلغ نواب من تحالف الفتح، مسياء امس االحد، رئاسية الربملان رفضهم 
الدخيول اىل جلسية التصويت عيىل املوازنة يف حال لم يتم تخفيض سيعر 
اليدوالر ضمين فقرات املوازنة،  ما ادى بحسيب مصيادر نيابية اىل تأجيل 

عقدها حتى اشعار آخر.

نائبة عن الفتح بشأن تغيري سعر رصف الدوالر: 
لـم يؤثر عىل التجار

        بغداد / المستقبل العراقي

املاليية  اللجنية  يف  عضيو  توقيع 
النيابيية، موعداً جدييداً للتصويت 
عىل مروع قانيون املوازنة املالية 
لعيام 2021. وقال شيريوان مريزا 
تظهير عقيدة  ييوم  كل  »لألسيف 
جديدة يف املوازنة« مؤكداً اسيتمرار 

القانون  الخالفات بشيأن مروع 
بن الكتل السياسية«. 

وأضاف »سييتم اقيرار املوازنة هذا 
األسبوع«. 

وكان مجلس النواب، أخفق األحد، 
مجيدداً يف التصوييت عيىل موازنة 
2021 عىل الرغم من تردد انباء عن 

اتفاق عىل حصة اقليم كردستان. 

املالية الربملانية تتحدث عن »عقد جديدة« 
يف املوازنة
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    البصرة / محمد الجابري

اس�تقبل النائ�ب االول ملحاف�ظ البرصة املهن�دس محمد 
طاه�ر التميمي م�ع الكندي لدى العراق أولريك ش�انون 
وفري�ق الس�فارة الكندي�ة يف بغ�داد والتي تس�تمر لعدة 

ايام.
وق�ال النائ�ب االول ملحافظ البرصة، محم�د التميمي، يف 
مؤتمر صحايف مش�رك عق�ده مع الس�فري الكندي، انه 
ناق�ش مع الس�فري الكندي مجمل االوض�اع االقتصادية 
واالس�تثمارية واالمني�ة، باالضاف�ة اىل بح�ث التع�اون 
املش�رك ب�ن الحكوم�ة الكندي�ة والحكوم�ة املحلية يف 

الب�رصة، والتنس�يق بمج�ال دخ�ول ال�ركات الكندية 
الرصين�ة اىل املحافظة، مبينا ان« البرصة ش�هدت حركة 
نشيطة بمجال االعمار وتنفيذ املشاريع، وهناك مشاريع 
تخص املش�اريع االس�تثمارية بأمكان الركات الكندية 
ب�أن يك�ون له�ا دورا وس�بقا للمش�اركة بتنفي�ذ هذه 

املشاريع.
واكد املهن�دس التميمي بوعد الحكومة املحلية يف البرصة 
للس�فارة الكندية عن اس�تعدادها الكامل لدعم وتسهيل 
كاف�ة االجراءات والقنوات الرس�مية واالدارية لتش�جيع 
ال�ركات االجنبية، وم�ن بينها الكندي�ة الراغبة بالعمل 
واالس�تثمار باملحافظ�ة، الفتا اىل ان« ال�ركات الكندية 

له�ا دور كب�ري يف املش�اركة بأعم�ار الع�راق، ويف ع�دد 
من املحافظ�ات، والب�رصة بأنتظار قدومها للمش�اركة 
والتناف�س مع بقية ال�ركات االخرى لتنفيذ مش�اريع 

اسراتيجية تخدم ابناء البرصة.
واشار النائب االول اىل وجود مشاريع كثرية تخص البنى 
التحتية والطاقة وغريها من املش�اريع بعد اقرار موازنة 
2021، منوها اىل الدور الذي تمارس�ه هيئة االستثمار يف 
البرصة بمجال املشاريع االستثمارية الكبرية سواء كانت 
تتعل�ق باملجمعات الس�كنية او مش�اريع اخرى تس�هم 

بتنشيط الحركة االعمارية واالقتصادية يف املحافظة.
بدوره أكد الس�فري الكندي يف العراق، أولريك شانون، ان 

»زيارت�ه اىل البرصة تعد االوىل لهذه املحافظة، وتس�تمر 
لعدة ايام، وجاء برفقة فريق الس�فارة الكندية يف بغداد، 
موضح�ا ان« ه�ذه الزي�ارة س�ماها بانتقال الس�فارة 
الكندية من بغداد اىل الب�رصة مؤقتا لالطالع عىل معاملها 

االقتصادية والسياحية واالستثمارية.
واض�اف ان�ه التقى بع�دد من ممث�ي القط�اع الخاص، 
فض�ال ع�ن زيارته لبعض املش�اريع الكندي�ة التي تقوم 
بها حكومة بالده يف البرصة، وس�يلتقي قريبا مؤسسات 
ورشكات باملحافظ�ة، وأع�رب عن تفاؤل�ه يف بناء عالقة 
جدي�دة ومتين�ة لتب�ادل املصالح املش�ركة واالس�تثمار 

والتجارة مع البرصة.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع السفري الكندي التعاون املشرتك
حبثا دخول الشركات الكندية الرصينة للمحافظة

 النفط توقع اتفاقية مبادئ مع »توتال« لتنفيذ أربعة مشاريع طاقة
    بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت وزارة النف�ط اتفاقية مبادئ م�ع رشكة توتال 
الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه أن »اه�م ه�ذه املش�اريع ه�و انش�اء مجمعات 
ووحدات ملعالج�ة الغاز املصاحب واس�تثماره وتكون 
ع�ىل مرحلتن بطاق�ة 600 مليون ق�دم مكعب قيايس 
وم�روع ماء البح�ر وتطوير حقل ارطاوي، وانش�اء 
م�روع الطاق�ة الشمس�ية لصال�ح وزارة الكهرب�اء 

بطاقة )1000( ميكا واط«.
واك�د وزي�ر النف�ط رئي�س املجل�س ال�وزاري للطاقة  
احس�ان عبدالجبار اس�ماعيل عىل انه »تم االتفاق مع 
رشكة توتال الفرنس�ية لتنفيذ اربعة مش�اريع عمالقة 
تمث�ل الحاج�ة للتنمية يف الب�الد ، امل�روع االول وهو 
االه�م ، مروع جم�ع وتكرير الغاز يف كاف�ة الحقول 
خ�ارج اتفاقية غاز الب�رصة وهي حق�ول ) ارطاوي ، 
غ�رب القرنة /2 ، مجن�ون ، الطوب�ة ، اللحيس ( التي 

تحرق كميات كبرية فيها من الغاز«. 
واش�ار الوزير بحس�ب البي�ان اىل انه »ت�م االتفاق مع 
توتال عىل انشاء مجموعة منشآت يف هذه الحقول مع 
انش�اء مجمع الغاز املركزي يف ارطاوي بهدف استثمار 
كام�ل كميات الغاز املصاحب، ويعترب املروع من اهم 
املش�اريع التنموية التي ستش�هدها الب�الد خالل هذه 

السنة والسنوات الالحقة«.

واض�اف اس�ماعيل ان »امل�روع العم�الق االخ�ر هو 
مروع ماء البحر املتكامل والتي كانت الوزارة تحاول 
تنفيذه منذ اكثر من عر س�نوات وابدت رشكة توتال 
اس�تعدادها لتنفي�ذ امل�روع ، وامل�روع الثال�ث هو 
مروع تطوي�ر حقل ارطاوي بهدف تعظيم امكانيات 
ام�دادات الغاز واس�تثمار كام�ل الكمية م�ن الحقول 
التي تحتوي عىل نس�ب عالية من انتاج الغاز الطبيعي، 
وامل�روع الرابع انش�اء منش�آت النت�اج 1000 ميكا 
واط م�ن الطاق�ة الكهربائي�ة باالعتم�اد ع�ىل الطاقة 

الشمسية«.
واشار اسماعيل اىل ان »هذه املشاريع االربعة تم توقيع 
مذكراتها النهائية وت�م االتفاق عىل نطاق العمل الفني 
والتجاري تقريبا وس�يتم ع�رض املوضوع عىل مجلس 
الوزراء للمصادقة عليه، وتعترب هذه املشاريع من اكرب 
املش�اريع التنموي�ة التي تقوم رشكة توت�ال بتنفيذها 
خ�ارج فرنس�ا، وتمث�ل ه�ذه املش�اريع اه�م املالمح 
لالقتصاد الوطني كونها تركز عىل انتاج الغاز وتكريره 

واستثماره وانتاج الطاقة الشمسية«. 
ولف�ت اىل ان »النقاش�ات يف هذه املش�اريع ب�دأت منذ 
تري�ن االول 2020 حي�ث تم مناقش�ة االم�ور الفنية 
والتجاري�ة واالقتصادي�ة واملالية للمش�اريع االربعة«، 
موضحا ان »رشكة توتال س�تضخ ملي�ارات الدوالرات 

بغية االستثمار وتحقيق هذه املشاريع«. 
ووق�ع وزي�ر الكهرباء ماج�د مهدي حنت�وش اتفاقية 
املبادئ مع رشكة توتال الفرنسية لتنفيذ مروع انتاج 

1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية .
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج كريم حطاب 
ان�ه »ت�م توقي�ع اتفاقية مب�ادى ما بن رشك�ة توتال 
ورشك�ة نف�ط البرصة ورشك�ة غاز الجن�وب  ملروع 
كب�ري الس�تثمار الغ�از يف حق�ل ارط�اوي وحقل غرب 
القرن�ة /2 وحق�ل مجن�ون كمرحل�ة اوىل بطاقة 300 
مقم�ق باالضافة اىل 300 مقمق اخ�رى كمرحلة ثانية 

من حقول خراج نطاق غاز البرصة«. 
واش�ار الس�يد الوكيل ان الوزارة لديها مشاريع اخرى 
الس�تثمار الغاز يف محافظة ميسان ومحافظة ذي قار 
وعكاز يف االنبار  واملنصورية يف دياىل وهي مشاريع قيد 

التوقيع واالستثمار يف الوقت الحارض .
وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون الغ�از حام�د يونس ان 
»االتفاقي�ة الت�ي وقعت، ه�ي اتفاقية اطاري�ة لعملية 
اس�تثمار الغاز وتطوير حقل ارطاوي سيتبعها توقيع 
العق�د بع�د مصادق�ة مجلس ال�وزراء املوقر، وس�يتم 
خ�الل امل�روع بن�اء منش�ات ملعالج�ة الغ�از بطاقة 
اولي�ة مقداره�ا 300 مقمق لحقول عدي�دة ) ارطاوي 
واللحي�س والطوبة وغرب القرنة /2 ( ويتبعها املرحلة 
الثاني�ة ايضا 300 مقم�ق باليوم، وسيش�مل املروع 
تطوي�ر حقل ارطاوي لرفع الطاق�ات االنتاجية للحقل 
م�ن النفط الخ�ام وكذل�ك تتضم�ن االتفاقية مروع 
انش�اء الطاقة الشمس�ية وانتاج طاق�ة تقدر )1000( 

ميكا واط«.
وق�ال حم�زة عبدالباقي مدير عام رشك�ة غاز الجنوب 

انه »ت�م التوقيع مع رشك�ة توتال الفرنس�ية تتضمن 
مشاريع رئيس�ية االول مروع انشاء وحدات ملعالجة 
الغاز عىل مرحلتن بطاقة 600 مقمق وتستهدف الغاز 
املنت�ج يف حقول )غرب القرن�ة /2 ، مجنون ، ارطاوي 
( وحقول اخرى، سيس�اهم ه�ذا يف تقليل كميات حرق 
الغاز املصاحب واستثمارها يف رفد شبكة الغاز الوطنية 
بما يعادل  500 مقمق  لتوليد الطاقة الكهربائية وايضا 
رف�ع الطاق�ات م�ن املنتج�ات الغازية االخ�رى )الغاز 
الس�ائل واملكثفات(، وايضا تتضم�ن االتفاقية تطوير 
حق�ل ارطاوي ليص�ل االنتاج في�ه اىل  200 الف برميل 
بالي�وم«، مش�ريا اىل ان »الطاقة االنتاجي�ة الحالية 60 

الف برميل باليوم«. 
واضاف عبد الباقي ان »االتفاقية تتضمن ايضا مروع 
ماء البحر وهو من املش�اريع املهمة يف ديمومة االنتاج 
يف الحق�ول النفطية وزيادة انتاجيتها لتامن انتاج 2.5 
ملي�ون برميل كمرحلة اوىل  بما س�يزيد م�ن الطاقات 

االنتاجية والتصديرية مستقبال«.
من جانبه ق�ال املدي�ر التنفيذي لركة توت�ال باتريك 
بويانيه ان »رشكته اجرت مباحثات مع الجانب العراقي 
لتنفيذ مروع اس�تثمار الغاز، وهناك مشاريع اخرى 
منها زي�ادة االنتاج من اح�د الحق�ول النفطية وانتاج 
الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية«، مشريا اىل ان 
»توقيع االتفاقية خطوة مهمة وستكون هناك خطوات 
اخ�رى حتى توقيع العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء، 

وان رشكته جادة يف تنفيذ املروع«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ عامر عبد العزيز

واصل الدكتور عالء الجبوري وزير التجارة 
جوالت�ه امليدانية التفقدية ل�ركات الغذاء 
املكلفة بتامن مفردات البطاقة التموينية، 
لتج�ارة  العام�ة  الرك�ة  ف�رع  زار  إذ 
الحب�و. واس�تعرض املهندس عب�د الرحمن 
الجويرباوي مدير عام الركة موقف حركة 
الرز املحي املنتج يف املجارش ومعدل االنتاج 
ومع�دل املناقلة اليوم�ي، اضافة اىل كميات 
الرز التي جهزت لوكالء البطاقة التموينية. 
وب�ن اىل ان العمل يس�ري وف�ق الخطة التي 
اع�دت لتكون مادة الرز ضمن حصة ش�هر 
رمضان )كس�له واحدة(.واكد اىل ان جميع 
محافظات البالد ب�ارشت بتوزيع مادة الرز 
املحي الخاصة بحصة شهر رمضان، مشريا 

اىل رصيد الرز الحايل يف مخازن الركة يصل 
اىل الثالثون الف طن، وعمل املجارش متواصل 
النتاج وتصنيع الرز وفق نسبة االستخالص 
املعتم�دة. ووجه الوزير ب�رورة ان تكون 
حرك�ة مناقله الرز م�ن املحافظات املنتجة 
للرز بص�ورة ارسع والتأكيد عىل مش�اركة 
جمي�ع الجه�ات الس�اندة يف مناقل�ه ال�رز 
لتكون جميع الكميات مؤمنه يف املحافظات 
ليت�م ايصاله�ا اىل جميع املواطن�ن، موكدا 
ان املواط�ن العراقي يس�تحق منا كل يش و 
يج�ب ان نجتهد يف خدمة املواطن ونكون له 
سند يف هذه املرحلة.من جانب اخر بارشت 
مواقع العطيفية و خان بني س�عد و كرسة 
وعطش بتجهيز وكالء تموين مناطق بغداد 
بمادة الرز لحص�ة رمضان »تنفيذا لتوجيه 
الدكت�ور ع�الء الجب�وري بتجهي�ز املواطن 

بالرز املحي ضمن سلة شهر رمضان حيث 
بارشت  مخازن ال�رز يف صومعه العطيفية 
و صومع�ه خان بني س�عد ومخازن كرسة 
وعطش بتجهيز  وكالء املواد الغذائية بمادة 
الرز املحي املخصص كحصة لشهر رمضان 
املبارك، اكد ذلك مدير عام الركة املهندس 
عبدالرحم�ن الجوي�رباوي. وق�ال ب�ارشت 
صومع�ة العطيفية الي�وم بتجهيز عدد من 
مناطق بغداد الكرخ. ل�وكالء مراكز تموين 
الكاظمي�ة 1و 2 ممن قطع كش�وفاته من 
مبيع�ات الحري�ة ، كم�ا وتم تجهي�ز وكالء 
تموين مناطق الرس�الة وس�ويب و املعرفة 
مم�ن قط�ع كش�وفاته يف مرك�ز مبيع�ات 
الك�رخ . الجويرباوي بن كمي�ات الرز التي 
ت�م تجهيزه�ا بلغ�ت ) 13٩.٩٩6( طن من 

الرز الياسمن .

وزير التجارة يزور رشكة جتارة احلبوب لالطالع عىل انسيابية 
تصنيع ومناقلة وجتهيز الرز للمواطنني

    المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن جوالته اليومية عىل عموم املشاريع التي 
يجري تنفيذها يف املحافظة تابع محافظ واسط 
الدكتور محمد جميل املياحي االعمال الجارية يف 
تطوير وتأهيل حي امليمون بمدينة الكوا وجزء 
م�ن منطق�ة دام�وك ومنطقة ال�� 150. وقال 
لق�د وجدنا تغري ايجابي واضح لش�وارع الحي 
والبنى التحتية ، الذي أضحى من أحياء الكوت 
املخدومة بص�ورة جيدة جداً وهناك التزام جيد 
يف التنفي�ذ من حيث امل�دد الزمنية واملواصفات 
الفنية   وأن الرك�ة املنفذة للمروع ماضية 
بعمله�ا دون توقفات وه�ذا يشء ايجابي لكن 
نأم�ل أن ينجز املروع ضمن الس�قف الزمني 
املحدد. وأضاف أن نس�بة االنج�از تجاوزت ال� 
82 ٪ بعد إكمال جزء كبري من عمليات اكس�اء 

الش�وارع لقطاع A وتخطيط الش�وارع لقطاع 
A وانجاز اعمال املقرنص يف القطاع B وغريها 
من االعمال املهمة.وأكد أنه يف حال انجاز العمل 
بالكام�ل وفق م�ا معد له ، س�يكون هذا الحي 
من بن االحياء التي تغادر بشكل كامل مرحلة 

سوء الخدمات بعدما ما عانى أهلها طويالً.

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا األعامل اخلدمية 
يف حي امليمون بمدينة الكوت

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية امل�رور العامة، 
أمس االثنن، آلية توزيع ايرادات 
مبال�غ الغرام�ات الت�ي تفرض 
ع�ىل املواطن�ن، وفق�ًا لقانون 

املرور الثامن لسنة 201٩. 
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة مرور 
الك�رخ اللواء ف�ارس عامر عبد 
مبال�غ  »اي�رادات  إن  الكري�م، 
الت�ي تف�رض ع�ىل  الغرام�ات 

املواطن�ن، يك�ون مص�ري ٪50 
منها مخص�ص مليزانية الدولة، 
الط�رق  مديري�ة  اىل  و٪25 
والجس�ور م�ن اج�ل إدامتها«، 
الفت�ا اىل ان »الج�زء املتبقي من 
االي�رادات يخص�ص اىل مديرية 
امل�رور العام�ة من اج�ل إدامة 
وبم�ا  اللوجس�تي«.   الدع�م 
الوقائي،  التج�وال  يخص حظر 
اىل  الكري�م  عب�د  الل�واء  ن�وه 
الحظ�ر  لق�رار  »املخالف�ن  ان 

الش�امل واملؤقت، يغرم ب� 100 
ال�ف دينار، فضال ع�ن غرامات 
من املف�ارز الطبي�ة املنترة يف 
الس�يطرات ملخالف�ة اج�راءات 
اللجنة العليا للصحة والس�المة 
والوطنية«.يش�ار إىل أن قان�ون 
امل�رور الجدي�د ت�م تطبيق�ه يف 
الس�ادس من شهر كانون األول 
201٩، وال�ذي يض�م العديد من 
الفقرات، فيما تم تطبيق فقرات 

محددة منه فقط لغاية اآلن.

املرور: هذا مصري إيرادات »الغرامات« املفروضة عىل املواطنني
    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الزراعة محمد الخفاجي، أمس االثنن، مع 
ممث�ي إحدى ال�ركات الصينية، آليات االس�تثمار يف 
القط�اع الزراعي.    وقالت وزارة الزراعة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه،إن« الوزير محمد 
الخفاج�ي، اس�تقبل ممثي إحدى ال�ركات الصينية 
املتخصصة باألس�تثمار الزراعي واالقتصادي، لغرض 
االستثمار يف القطاع الزراعي يف العراق، وذلك استجابة 
للدع�وات املتك�ررة الت�ي وجهها الخفاج�ي للمجتمع 
العربي والعاملي، لغرض التعاون الزراعي واالس�تفادة 

م�ن الخ�ربات الزراعي�ة العاملي�ة يف هذا املج�ال والذي 
يع�ود بالفائ�دة االقتصادية للبالد«.  وبحس�ب البيان، 
»تس�لم الخفاجي، طلبا من الركة، تضمن استثمار 
مس�احات كبرية م�ن األرايض الزراعي�ة يف محافظات 
)املثن�ى - النج�ف – كربالء(، وعرب اس�تخدام تقنيات 

وتكنولوجيا متطورة وآالت زراعية حديثة«.
وتعهد وزي�ر الزراعة، »بتجاوز الروتن والبريوقراطية 
لتسهيل االس�تثمار«،  مش�ريا إىل أن »الخطوة األخرية 
الت�ي اتخذته�ا الحكوم�ة عرب من�ح س�مات الدخول 
الفوري�ة يف املطارات ل�37 دولة حول العالم، من بينها 

الصن«.  

العراق يتسلم طلبًا صينيًا الستثامر أراٍض زراعية يف 3 حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مكتب رئيس الوزراء، أمراً بتكليف عادل س�لمان الذهبي، 
لتس�يري أعمال منصب املدير التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت، 

خلفاً لرئيسها السابق عي الخويلدي.
وكان الذهب�ي عض�و مجل�س أمناء هيئ�ة االع�الم واالتصاالت، 

وقبلها مديراً لدائرة تنظيم االتصاالت يف الهيئة.
وقد شغل يف وقت سابق مناصب أخرى يف دائرة تنظيم االتصاالت 

كمسؤول لشعبة املايكروويف، ثم مسؤوال لقسم التخصيص.
وذك�ر ان ع�ادل الذهبي قد واك�ب املراحل األوىل لتأس�يس هيئة 

االعالم واالتصاالت.
وكان مجل�س الن�واب اس�تجوب الرئي�س الس�ابق لرئيس هياة 
االع�الم واالتصاالت ع�ي الخويلدي وقرر اعفائ�ه من منصبه يف 

مطلع الشهر الحايل.

رئيس الوزراء يكلف الذهبي بتسيري أعامل 
اجلهاز التنفيذي هليأة االتصاالت

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حسن ناظم، أمس االثنن، 
عىل منح موظفي الهيئة العامة لآلثار والراث حوافز مالية.    

وذك�ر بيان للوزارة، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»ذلك جاء بع�د اطالع الوزير عىل محر لجنٍة ُش�كلت يف الهيئة 
العام�ة لآلث�ار وال�راث ط�رح فيه  تخصي�ص نس�بة 50٪ من 
اإليرادات املتحققة توزع سنوياً كحوافز للعاملن استناداً للمادة 
رق�م )1( م�ن القانون رقم )36( لس�نة 2002 )قان�ون التعديل 
األول( لقان�ون الهي�أة العام�ة لآلث�ار والراث رقم )45( لس�نة 

.»2000

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�فارة العراقية يف عم�ان، أمس االثنن، أن الس�لطات 
األردني�ة وافقت ع�ىل طلبها الس�ماح بدخول الطلب�ة العراقين 
الذين يحملون إقامات أو تأشريات دخول إىل اململكة برا عرب منفذ 

طريبيل – الكرامة الحدودي لغرض إكمال دراستهم.
ولم تذكر الس�فارة أية تفاصيل إضافية، لكنها قالت يف بيان إنها 
س�تقدم مزيدا من التفاصيل عن اآلليات املتبعة لتس�هيل دخول 

الطلبة الحقا.

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد املدير العام ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان محيسن 
الفرط�ويس االثنن أقس�ام وش�عب مق�ر الركة واوع�ز بأتباع 
اإلجراءات الصحيحة التي من ش�أنها تطوير مستوى العمل مع 

اتخاذ كافة تدابري الوقاية الصحية .
وذكر الفرطويس أنه حس�ب توجيهات وزير النقل الكابتن نارص 
حس�ن بندر الشبي برورة متابعة س�ري األعمال ومن منطلق 
الش�عور باملس�ؤولية ارت�أت إدارة املوانئ العليا بأج�راء زيارات 
ميداني�ة لكاف�ة منش�آتها لغرض توجي�ه املوظفن ع�ىل انجاز 
األعم�ال املطلوبة منهم بص�ورة جيدة مع أخذ كاف�ة االجراءات 
الوقاية والصحي�ة والتباعد االجتماعي لعدم انتش�ار الفايروس 

بن املوظفن واملراجعن .
يذك�ر أن مق�ر الركة يضم العديد من األقس�ام والش�عب التي 
يوكل لها مهام األعمال البحري�ة والفنية واإلدارية وتنظيم إدارة 

شؤون الركة .

وزير الثقافة يوافق عىل منح موظفي 
هيئة اآلثار حوافز مالية

األردن يوافق عىل دخول الطلبة العراقيني 
عرب منفذ طريبيل

النقل تتفقد أقسام وشعب 
مقر رشكة املوانئ

حمافظ البرصة يبحث مع رشكة اماراتية 
الفرص االستثامرية يف املحافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محافظ الب�رصة أس�عد العيدانّي مع 
وفد رشك�ة إعمار العقارّي�ة اإلماراتّية التي 
أنشأت »برج خليفة«، أمس االثنن، الفرص 

االستثمارّية يف املحافظة. 
وق�ال »العيدان�ّي« يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه: إنُه “من�ُذ بداية العاِم 
الح�ايل تواصلنا مع رشكة )إعمار العقارّية( 
لزيارِة محافظة البرصة وذلَك لتنشيِط سوِق 
االس�تثمار يف املحافظة”، مش�ريا اىل أن وفدا 
م�ن “الركَة وص�ل اليوم للب�رصة لالطالِع 
ع�ىل األماك�ن التي ُترش�ح أن تك�وَن ُفرصاً 
أن  الب�رصة،  محاف�ُظ  اس�تثمارّية”.وتابَع 
الركَة أبلغتنا بأن تكوَن العمالَة للمشاريِع 
التي س�ُتنفذ محلّية ومن البرصة، وسُتحّدد 

املش�اريع حس�ب رؤيِة الرك�ة كأن تكوَن 
ترفيهّي�ًة أو تجارّي�ًة أو س�كنّية”، مؤك�داً 

أن “مواق�َع االس�تثمار التي اطلع�ت عليها 
الركة خالية من التجاوزات السكنّية”.

التجارة تطلق 511 مليار دينار من مستحقات 
الفالحني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س االثنن، عن مب�ارشة الركة العامة 
لتج�ارة الحبوب بتس�ليم صكوك لوجبة جديدة ع�ن أقيام الحنطة 

املسوقة لعام 2020، مطلع االسبوع املقبل.
وأك�دت الوزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»نتيج�ة للمتابع�ة املس�تمرة لوزي�ر التج�ارة الدكتور ع�الء أحمد 
الجب�وري، مع وزارة املالية، تم تأمن دفعة جديدة من مس�تحقات 

الفالحن املسوقن ملحصول الحنطة لعام 2020 وعىل مرحلتن«.
وبين�ت الوزارة أنه�ا »تواصل متابعته�ا م�ع وزارة املالية من أجل 
تس�ديد كافة املبالغ وااللتزامات املالية للفالحن وتوزيعها قبل بدء 

املوسم املقبل«. 
ولفت�ت إىل أنه�ا »انه�ت التزاماتها املالي�ة مع الفالح�ن وصفرت 
كاف�ه مبالغه�م يف بعض املحافظ�ات، التي كانت كمي�ات الحنطة 

املحلية املس�وقة قليلة، مضيفة انها »تس�عى لتصفري كاف�ه املبالغ لبقيه 
املحافظات«.واش�ارت الوزارة ان »وزي�ر التجارة يواصل تحركه مع وزارة 

املالية لتس�ديد قيمة القرض الذي خصص كمستحقات للفالحن من اجل 
تمك�ن الرك�ة العامة لتجارة الحبوب من التواص�ل والعمل مع الفالحن 

قبل بدء املوسم التسويقي الجديد«.
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فقدت مني الهوي�ة الصادرة من 
كلي�ة الرافدي�ن الجامع�ة قس�م 
ادارة االعم�ال مرحلة اوىل باس�م 
/ محمد عبد الس�ام عبد الهادي 
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محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

العدد: 2021/135 
تاريخ: 2021/3/3 

قرار الحكم الغيابي باإلدانة
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل األوىل للمنطقة الخامسة 
برئاس�ة   2021/3/3 بتاري�خ 
العمي�د الدكت�ور الحقوقي عمار 
ماه�ر عبدالحس�ن وعضوية كل 
من العميد الحقوقي عباس نارص 
غري�ب والعمي�د الحقوقي حيدر 
وأص�درت  علي�وي  عبدالحس�ن 
قرارها االتي بعد التدقيق واملداولة 
باس�م الش�عب: القضية املرقمة 
املش�تكي:  اس�م   )2021/135(
الحق العام اس�م امل�دان الغائب/ 
املقدم حازم نعمة هاش�م حسني 

الجزائري  
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة 

محافظة البرصة واملنشآت.
امل�ادة القانوني�ة: )5( من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 املعدل.
1.الحكم عىل املدان )املقدم حازم 
نعمة هاش�م حس�ني الجزائري( 
بالحب�س الش�ديد مل�دة )خم�س 
س�نوات( وفق أح�كام املادة )5( 
م�ن)ق.ع.د( رق�م )14( لس�نة 
2008 املعدل بدالل�ة املواد )61/ 
)ق.أ.د(  م�ن  )69/أوالً(  و  أوالً( 
لس�نة 2008 وذل�ك   )17( رق�م 
لغيابه من تاري�خ 2020/7/31 
ولغاية صدور قرار الحكم أعاه.

2.ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى 
االم�ن الداخ�يل اس�تناداً ألحكام 
امل�ادة )38/ثانياً( م�ن )ق.ع.د( 
رق�م )14( لس�نة 2008 املع�دل 
الدرج�ة  الحك�م  اكتس�اب  بع�د 

القطعية.
3.إعط�اء املوظف�ني العمومي�ني 
صاحية القاء القبض عليه أينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
وإل�زام املواطن�ني باألخب�ار عن 
محل اختفائ�ه اس�تناداً ألحكام 
امل�ادة        )69/ ثانياً وثالثاً( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
4.حج�ز أموال�ه املنقول�ة وغ�ر 
املنقول�ة اس�تناداً ألح�كام املادة 
)69/رابع�اً( م�ن )ق.أ.د( رق�م 

)17( لسمة 2008.
5.تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنت�دب )خلف حمدان ش�اهني( 
خمس�ة   )25000( البالغ�ة 
عراق�ي  دين�ار  أل�ف  وع�رون 
ت�رصف ل�ه م�ن خزين�ة الدولة 
الدرج�ة  الحك�م  اكتس�اب  بع�د 

القطعية.   
قراراً غيابي�اً صادراً باتفاق اآلراء 
 /60( امل�ادة  ألح�كام  اس�تناداً 
سادساً( من )ق.أ.د( رقم 17 لسنة 
2008. قاب�ًا لاعرتاض والتمييز 
اس�تناداً ألحكام امل�ادة )71/أوالً 
وثانياً( من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2021/3/3.
العميد الدكتور الحقوقي 

عمار ماهر عبد الحسن / رئيس 
املحكمة 

العميد الحقوقي 
حي�در عب�د الحس�ن علي�وي / 

عضو 
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب / عضو 
���������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 50/ب/2021 

التاريخ: 2021/3/23
اعان

اىل املدعى عليهما /  1 - عبدامللك 
يوسف عبدالله

2-  صفية موىس خالد 
اق�ام املدع�ي عبداللطي�ف خالد 
الدعوى  وجماعت�ه  عبداللطي�ف 
البدائي�ة املرقم�ة 50/ب/2021 
امام محكمة بداءة ابي الخصيب 
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم بإزالة 
شيوع العقار تسلسل 6 مقاطعة 
45 حم�دان البل�د وك�وت الفرج 
مجهولي�ة  ولثب�وت  والجزي�رة، 
مح�ل اقامتكما تق�رر تبليغكما 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/4/7 
الس�اعة التاس�عة صباح�اً نراً 
ويف صحيفت�ني يوميتني ويف حالة 
ع�دم حضوركم�ا او حضور من 
ينوب عنكما قانوناً سوف تجري 
املرافعة بحقكما غياباً وعلنا وفق 

القانون.
س�عيد  احم�د  اي�اد   / الق�ايض 

الساري

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد : 6047 
التاريخ : 28 / 3 / 2021 

م / ن�ر اعان للعق�ار املرقم 41 / 338 
م 2 زعفرانية 

يقتيض الن�ر يف جريدتكم حول اش�ارة 
الحج�ز بالع�دد 113 / ب / 1990 يف 15 
/ 3 / 2021 اس�تنادا اىل كت�اب محكم�ة 
بداءة الكرادة املوضوعة عىل العقار اعاه 
استنادا اىل املادة 103 من قانون التسجيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 م�ن له 
عاقة باشارة الحجز اعاه مراجعة دائرة 
التسجيل العقاري الرصافة الثانية خال 
م�دة 30 يوما من تاريخ النر وبعكس�ه 

سوف يتم رفع اشارة الحجز اعاه .
غانم محمود عليوي 

مدير التسجيل العقاري الرصافة / 2

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجر االم�اك املدرجة اوصافها 
يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة النعمانية  وفق الحكام املادة 12 الفق�رة )ثالثا أ( من  
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية النعمانية  خال فرتة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنره�ا يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخر 
م�ن مدة االعان يف مقر مديرية  البلدية اعاه يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النر واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املستاجر جلب 
هوي�ة االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط )للم�رة الثانية ( عن تاجر االم�اك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  
لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية  خال فرتة 
)15( خمس�ة عر يوما تبدأ م�ن اليوم التايل من صدور هذا االعان مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف 
اليوم االخر من مدة االعان يف مقر مديرية  البلدية اعاه اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزايدة يف اليوم الذي يليه يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
النر واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
الكراج الموحد سنة واحدة  20م2 152 حانوت 1
الكراج الموحد سنة واحدة 167م2 159 حانوت 2
محالت االقواس سنة واحدة  11م2 210 حانوت 3
محالت االقواس سنة واحدة  11م2 214 حانوت 4

خلف المجمع الطبي سنة واحدة  1568م2 479 ساحة وقوف سيارات 5
حي المعلمين الثانية سنة واحدة  1080م2 329 ساحة تارتان  6
قرب علوة المواشي 3 سنوات 800م2 622 ساحة تارتان  7

شارع13 سنة واحدة  160م2 97 قاعة تجارية 8
خلف المحكمة سنة واحدة  3دونم 98 بستان 9

العدد 801
التاريخ 2021/2/28

العدد 1075
التاريخ 2021/3/29

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع مساحته رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  مجاور اعدادية الصناعة  7500م 93 علوة المواشي 1

مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل خضري عباس
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الدائرة القانونية 
اعالن املحكمة العسكرية االوىل

رزمة )2021/1( 
1ـ حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:

أ ـ الحبس الشديد ملدة )اربعة اشهر( وفق املادة )33/اوال( و )شهرين( وفق املادة )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243(  من )ق أ م ج( رقم 23 لسنة 1971 وتعديالته 

جـ  منـح الحـق للموظفـني العموميني بالقاء القبض عليه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /
رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 

2ـ  لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديالته

اعالن مناقصة رقم )2021/13( 
م/ نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة بغداد/الكرخ الثالثة

1ـ يـر )الرشكـة العامة لتصنيع الحبـوب( ان تعلن للمرة االوىل عـن مناقصة لـ ) نقل وتفريـغ الطحني يف محافظة 
بغداد(

2 ـ تتوفر لدى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي استخدام جزء 
منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة بغداد /الكرخ الثالثة

بأمكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الرشكة العامة  3 ـ 
لتصنيـع الحبـوب / القسـم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـردة البالغـة )1000000 مليون دينار ( 
بموجـب صـك مصدق من احد املصارف الحكومية بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

مراجعة العنوان املبني يف اعاله
4 ـ تسـلم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد 
/ ساحة عدن / مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه الساعة العارشة صباحا من  يوم 2021/4/27 حسب 
توقيت مدينة بغداد ( وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان 
)تـري كافـة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسـنة 2014 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا 

االعالن او يتعارض معها يف املضمون (
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

1ـ شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
2 ـ التأمينـات االولية تقـدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )17288639( سـبعة عرش مليون ومائتان وثمانية 
وثمانون الف وستمائة وتسعة وثالثون دينار التي تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر 
الرشكـة من قبل املناقـص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء 

البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 ـ كتـاب عـدم املمانعة من الدخول يف املناقصـات من الهيئة العامة للرضائب لعـام 2021 ومعنون اىل الرشكة العامة 

لتصنيع الحبوب حرصا )عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 ـ وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  ـ تقديم اعمال مماثلة  
6  ـ سـنويات سـيارات حمل عدد )8( سـيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون بأسـم الرشكة مقدمة العطاء او اي 
من املسـاهمني عىل ان تدرج الحمولة ضمن السـنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب  او حوضية حيث تمثل 
مثل هذه السـيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسـب التسلسـل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل 

االخرية
7 ـ يف حالـة تقديم وثائق مصورة )مستنسـخة( يجـب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل مـن جهة االصدار اما 
بخصوص املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية  ، بطاقة السكن وغريها( 

تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
8  ـ يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب 

توقيت بغداد من يوم 2021/4/20 يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
9 ـ  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

مالحظة ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((
اثري داود سلمان 

املدير العام ورئيس مجلس االدارة / وكالة
http:www./tasneehobob.mot.gov.iq

e.mail:grain_contract@yahoo.com

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسـط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحي  وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من  قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي  خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف 
اليوميـة  مسـتصحبني معهـم التامينات القانونيـة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وسـتجري املزايـدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف 
مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستاجر جلب هوية االحوال املدنية 

مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

فقدان وثيقة
فقدت مني الوثيقة املرقمة 14 يف 2021/1/14 الصادرة 
من اعدادية ام البنني للبنات واملعنون اىل جامعة سـاوه 
/ االهلية باسـم / رسـل هيثم هاشـم مـن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 40 / ت / 2021 

التاريخ : 28 / 3 / 2021 
اىل / املنفذ عليه 

املدين / سالم عبد الكريم احمد 
لقد تحقق لهـذه املديرية من انك مجهول محل االقامة 
وليـس لك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل 
خمسـة عرش يوما تبـدا من اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامـالت التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك 
سـتبارش هذه املديرية باجـراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
اوصاف املحرر :

تقـرر تبليغك بالجريدة الرسـمية كونـك مجهول محل 
االقامـة ومرتحل اىل جهة غري معلومـة بخصوص ذلك 
ولصـدور قرار الحكم املرقم 152 / ش / 2018 يف 13 / 
3 / 2018 والخاص باملدعية عبري سعيد حميد املتضمن 
الزامك بنفقة مسـتمرة للطفل محمد سالم عبد الكريم 
واجرة حضانة للطفل وبواقع خمسة عرش الف شهريا 
وبخالف ذلك وبعد ميض خمسة عرش يوما سيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك .

اعالن 
 إىل الـرشكاء ) احمـد نعمـان صالـح، محمـود نعمان 
صالح، ياسـني نعمـان صالـح، ايمان نعمـان صالح( 
اقتـى حضوركـم إىل مديريـة بلدية الكوفة  / قسـم 
اجازات البنـاء لغرض اصدار اجازة بنـاء للعقار املرقم 
1595 / 13 / علـوة الفحل رقـم املقاطعة ) 18( خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سوف يتم إصدار االجازة 
 طالب االجازة 

عباس جاسم محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/837
التاريخ : 2021/3/28

اىل / املنفذ عليه / يوسف محسن حسني
لقـد تحقق لهذه املديرية من جهـه ذات اختصاص انك 
مجهول محـل االقامه وليس لك موطـن دائم او مؤقت 
اومختـار يمكن اجـراء التبليغ عليه , واسـتناداً للمادة 
)27( مـن قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:)دين(

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/553

مقتبس حكم غيابي
1ـ  اسـم املحكمـة  : محكمـة قـوى االمـن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 ـ اسـم املجرم الغائب : الرشطي فارس عبد الله سـلمان 

حمود 
3 ـ رقم الدعوى 2018/553

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/12/7
5 ـ تاريخ الحكم : 2018/6/12

6ـ  املادة القانونية ) 5و32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل 

7 ـ خالصـة الحكم :  تبديل مـادة االحالة من املادة 32 من 
ق ع د رقـم 14 لسـنة 2008 بـدال من املـادة 35 من نفس 
القانـون وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسـنة 

 2008
8 ـ عدم شـمول املتهم اعاله بقانـون العفو العام رقم 27 
لسـنة 2016 عن التهمة املسـنده اليه وفق احكام املادتني 
5و32 مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 لغيابـه من تاريخ 
2012/12/7 ولحـد االن وانـه غري مفصـول او مطرود او 
مستقل حسب كتاب دائرته املرقم 5923 يف 2017/12/12 

ولعدم تسديده املبالغ املرتبة بذمته 
9 ـ الحبس الشـديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5 
مـن ق ع د رقم رقم 14 لسـنة  2008 املعـدل وبداللة املواد 
61/اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 

تاريخ 2012/12/7 ولحد االن
10ـ  السـجن ملدة سبع سـنوات وفق احكام املادة 32/اوال 
مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعـدل وبداللة املواد 61/

اوال و 69/اوال مـن ق ا د رقم 17 لسـنة 2008 الختالسـه 
التجهيـزات الحكومية خودة عـدد /1 ودرع واقي عدد /1 

ومخزن بندقية عدد 2 و 80 ثمانون اطالقه بندقية  
11 ـ تضمينه مبلغ مقداره 780,000 سـبعمائة وثمانون 
الـف دينـار  عـن قيمـة املـواد املوصوفـه اعاله  اسـتنادا 
للفقـرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تسـتوىف منه بالطرق 

التنفيذية 
12ـ  طـرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال 
باحكام املادتني 38/ثانيا و 40/اوال /أ  من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل
13 ـ اعتبـار جريمتـه واردة يف الفقـرة )10( اعاله  مخلة 

بالرشف استنادا للمادة 21/أ ـ 6 ق.ع 
14 تنفـذ العقوبتان اعـاله بالتعاقب عمال باحـكام املادة 

143/اوال من ق ع رقم 111 لسنة 1969 
15 ـ اعطـاء املوظفـني العموميني صالحيـة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبارعن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
16 ـ   حجز امواله املنقولة والغري منقولة اسـتنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
17ـ  تنزيل املواد املوصوفة يف اعاله من ذمته بعد اكتسـاب 

القرار الدرجة القطعية  
18 ـ تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسـني عبد 
االمـري جابـر ( البالغـة ) 25,000( خمسـة وعرشون الف 
دينـار عراقي تـرصف له مـن خزينة الدولة بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية 
 قـرارا  غيابيا صادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 
60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اسـتنادا الحـكام املـادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2020/11/15
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 794/ب/2021
التاريخ : 2021/3/22

اعالن
إىل/ املدعـى عليهمـا ) فوزيـة جعفر هـادي و عبد 

الجبار جعفر هادي ( 
أقام املدعي )حسـني عالء عبـاس( الدعوى املرقمة 
أعـاله لدى هـذه املحكمـة يطالبك فيهـا ) يطالبك 
بالزامـك باعادة بـدل البيع مليون ومائة وسـبعون 
الف دوالر امريكي الغـري( ،وملجهولية محل إقامتك 
قرر تبليغـك بصحيفتـني يوميتني بموعـد املرافعة 
يـوم 2021/4/5 السـاعة التاسـعة ويف حـال عدم 
حضورك أو من ينوب عنك سـتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق القانون. 
القايض

عيل عبد الغفور احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 795/ب/2021
التاريخ : 2021/3/28

اعالن
إىل/ املدعى عليهما ) 1- فوزية جعفر هادي 2- عبد 

الجبار جعفر هادي ( 
أقام املدعي )حسـني عالء عبـاس( الدعوى البدائية 
املرقمـة أعاله يطلـب فيهـا ) اعادة البدل املسـتلم 
من قبل مورثهم بالكامـل وقدره مليون واربعمائة 
وخمسـون الـف دوالر امريكـي وتحميلهـم كافـة 
الرسـوم واملصاريـف( ،وملجهوليـة محـل إقامتـك 
حسـب رشح املبلـغ القائم بالتبليـغ وتأييد املجلس 
البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
للحضـور امـام هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة 
املصادف يوم 2021/4/5 السـاعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق القانون. 
القايض

عمار احمد مصطفى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1437/ب2021/5

التاريخ : 2021/3/29
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) عباس كاظم حسني ( 
أقـام املدعـي )السـيد مدير بلديـة النجـف اضافة 
لوظيفتـه( الدعـوى البدائيـة املرقمة أعـاله والتي 
يطلـب فيهـا ) الحكم  بابطـال كافة قيـود العقار 
املرقم  1/6930  حي القدس واعادة تسجيله باسم 
دائـرة املدعي اعاله(، ،ونظرا ملجهولية محل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار الريموك 
/1 ) عبـاس يحيـى الكرعاوي( ، عليـه قررت هذه 
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعـد املرافعة املصادف يف يوم 2021/4/12 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2750/ب2020/5

التاريخ  : 2021/3/25
إعالن

نتيجـة للمزايـدة العلنية التي جرت هـذه املحكمة 
بموجبهـا  احيـل  والتـي   2021/3/22 بتاريـخ 
العقـار املرقم )2/13978( حـي الضباط يف النجف 
بعهدة املشـري ) مهدي صالح حميـد( ببدل قدره 
) 265،000،000( دينـار فقـط مائتـان وخمسـة 
وسـتون مليون دينار الغريها ولطلـب الضم املقدم 
مـن قبـل طالبتـي الضم ) سـلمى صالـح حميد و 
هديـل صالـح حميد ( بنسـبة 5% من البـدل االخري 
اعـاله ليكون قيمـة العقار اعاله بعـد الضم مبلغا 
قدره)278،250،000( دينار فقط مائتان وثمانية 
وسـبعون مليـون ومائتان وخمسـون الـف دينار 
الغريهـا وبعهدة طالبتـي الضم ، عليـه تعلن هذه 
املحكمـة عن بيع العقـار  املرقـم )2/13978 حي 
الضباط يف النجف( املبينة أوصافه يف أدناه باملزايدة 
العلنيـة والتي سـتجري يف هـذه املحكمـة يف تمام 
السـاعة الثانيـة عرش ظهرا من اليـوم الثالث لنرش 
االعـالن  فعىل الراغبني بالـرشاء الحضور يف الزمان 
واملـكان الحقيقيني مسـتصحبني معهـم تأمينات 
قانونية نسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغ 
وعـرشون  وثمانيـة  ثالثمائـة   )328،787،000  (
مليـون وسـبعمائة وسـبعة وثمانـون الـف دينار 
فقـط الغريها  بموجب صك مصـدق ألمر  محكمة 
بـداءة النجف وصـادر مـن مـرصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وسـتجري املزايـدة واإلحالة النهائية 
يف السـاعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث لنرش 
االعالن مع جلب شـهادة الجنسية العراقية وهوية 

األحوال املدنية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
حـي   )2/13978( املرقـم  العقـار  األوصـاف:-  
الضبـاط يف النجف عبارة عن داريـن بطابقني تقع 
عـىل شـارع بعـرض  )10( مر بواجهـة )17( مر 
ويحتوي عىل كراج بمساحة ) 17×6( وممر خلفي 
)1×20( ومطبـخ )6×4( وصالة وسـطية ) 4×8( 
واسـتقبال )3×9( غـري منتظم وصحيـات داخلية 
عـدد )2( وممـر يـؤدي اىل ثـالث غـرف نـوم تقدر 
مسـاحة الواحدة منها )4×5( اثنان منها والثالثة ) 
3،5×5( يف الطابـق االريض والطابق العلوي يتكون 
من صالـة )6×4( وممر يؤدي اىل صحيات عدد )1( 
ومخـزن )2،5×3،5( وغرفـة نـوم واحـدة ) 4×5( 
وسـطح الدار مبني بالطابوق مسقف بالكونكريت 
املسلح مجهز باملاء والكهرباء درجة عمرانها جيدة 
مبلطـة بالكايش املوزائيك مشـغول من قبل املدعى 
عليه ) مهدي صالـح حميد ( وهو يرغب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مسـتأجر علما ان املساحة 
االجماليـة ) 375( مـر مربـع ، وان القيمة الكلية 
للعقـار مبلـغ ) 328،787،000( ثالثمائة وثمانية 
وعرشون مليون وسـبعمائة وسـبعة وثمانون الف 

دينار فقط الغريها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيـك الذي ال يحرض )سـعد مجيـد عبد الله ( 
اقتـى حضـورك اىل مقـر بلديـة الحيدرية لغرض 
اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )401/ 116 (خان 
الحماد خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار 

االجازة دون حضورك .
 طالب االجازة / حنان عيل حبيب

العميد احلقوقي
ياسني عبد حسني

رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العدد 1064
التاريخ 2021/3/25

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنتان محل صناعي 6 468 محل صناعي 1
سنتان شارع التاميم 10,5 30 محل صناعي 2
سنتان شارع التاميم 10,5 32 محل صناعي 3
سنتان شارع التاميم 10,5 33 محل صناعي 4
سنتان شارع التاميم 10,5 50 محل صناعي 5
سنتان خلف علوة المخضرات  24 71 محل تجاري 6
سنتان خلف علوة المخضرات  24 72 محل تجاري 7
سنتان خلف علوة المخضرات  24 73 محل تجاري 8
سنتان خلف علوة المخضرات  24 75 محل تجاري 9
سنتان خلف علوة المخضرات  24 76 محل تجاري 10
سنتان سوق البلدية القديم  20 221 محل تجاري 11
سنتان الحي الصناعي 20 338 ورشة تصليح 12
سنتان الحي الصناعي 100 342 ورشة تصليح 13
سنتان الحي الصناعي 200 354 معمل حدادة  14
سنتان الحي الصناعي 200 360 معمل حدادة  15
سنتان مدخل المدينة 10 640 محل تجاري 16
سنتان مدخل المدينة 10 641 محل تجاري 17
سنتان مدخل المدينة 11 642 محل تجاري 18
سنتان مدخل المدينة 10 643 محل تجاري 19
سنتان مدخل المدينة 10 644 محل تجاري 20
سنتان مدخل المدينة 10 645 محل تجاري 21
سنتان مدخل المدينة 10 646 محل تجاري 22
سنتان مدخل المدينة 90 647 شقة 23
سنتان شارع التاميم  10,5 4 محل تجاري 24
سنتان شارع التاميم  20 264 محل تجاري 25
سنتان مدخل المدينة 40 648 محل تجاري 26
سنتان الحي الصناعي 20 253 محل صناعي 27
سنتان الحي الصناعي 20 230 محل صناعي 28
سنتان الحي الصناعي 20 231 محل صناعي 29
سنتان الحي الصناعي 20 232 محل صناعي 30
سنتان الحي الصناعي 20 233 محل صناعي 31
سنتان الحي الصناعي 20 257 محل صناعي 32
سنتان خلف الكراج الموحد 20 283 محل تجاري 33
سنتان سوق الخياطين 20 169 محل تجاري 34
سنتان سوق الخياطين  20 176 محل تجاري 35
سنتان الحي الصناعي 50 753 ورشة صناعية 36
سنتان الحي الصناعي 200 754 سكلة 37
سنتان الحي الصناعي 50 755 معمل صناعي 38
سنتان الحي الصناعي 200 756 سكلة 39

خمسة سنوات الحي الصناعي 100 350 ورشة صناعية 40

دينار / كيس  الفقرة العاملة ت

311 ثالثمائة واحدى 
عشر  دينار
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االحتاد األوريب.. أداء سيئ يف معضلة اللقاحات
           ليونيل لوران 

يتابع العالم ما يجري يف أوروبا باستياء. 
فحمل�ة تلقيح املنطقة عبارة عن فوىض؛ 
إذ فشلت يف تجاوز رسعة املوجة الجديدة 
من حاالت كوفيد- 19 التي خلقت ضغطاً 
هائالً عىل املستش�فيات وتسببت يف مزيد 
من قي�ود مالزمة املنزل. ويبلغ متوس�ط 
جرع�ات اللق�اح التي أُعطي�ت يف االتحاد 
األوروبي لكل 100 ش�خص 11.8 جرعة، 
أي بمع�دل يظ�ل بعي�داً خل�ف الوالي�ات 
املتح�دة وبريطانيا ب�34.1 و40.5 جرعة 
ل�كل 100 ش�خص )رغم وج�ود اختالف 

بني أعضاء االتحاد األوروبي ال�27(. 
ورغم موافقة الهيئ�ة الرقابية يف االتحاد 
ف�إن  لقاح�ات،  أربع�ة  ع�ىل  األوروب�ي 
الحكوم�ات األوروبي�ة تتعام�ل بطريقة 
س�يئة مع املتطلبات اللوجستية لعمليات 

إىل  الرامي�ة  الجه�ود  أن  كم�ا  التلقي�ح. 
الضغ�ط ع�ىل صانع�ي األدوي�ة بس�بب 
نقص اإلمدادات، ولنئ كانت ش�يئاً يمكن 
تفهم�ه، فإنه�ا أخذت تتح�ول إىل غضب 
ونزاع، م�ع التلوي�ح بمص�ادرة جرعات 
اللق�اح املوجهة إىل التصدير إذا لزم األمر. 
ويبدو املشهد أكثر رسيالية، بالنظر إىل أن 
عدداً من بل�دان االتح�اد األوروبي علّقت 
استخدام لقاح أسرتازينيكا هذا األسبوع 
بس�بب مخاوف م�ن تخثر ال�دم. وهكذا، 
يدور خالف حالي�ًا حول اللقاحات، بينما 

اللقاحات ال ُتستخدم يف الواقع. 
وعالوة ع�ىل ذلك، يبدو أن صندوق التعايف 
من تأثريات الوباء يف االتحاد األوروبي غري 
كاف وج�اء بعد ف�وات األوان. فإذا كانت 
إدارة باي�دن قد أطلق�ت خطة إنفاق مايل 
بقيمة 1.9 تريليون دوالر، فإن رد االتحاد 
األوروبي، املش�حون سياسياً واألقل قوة، 

من املحتمل أن يضع منطقة اليورو خلف 
الواليات املتحدة بسنة، بخصوص التعايف 
والعودة إىل مس�تويات ما قبل الوباء. ويف 
هذا الصدد، قال رئيس االحتياطي الفدرايل 
جريومي بأول ي�وم األربعاء: »أودُّ أن أرى 

أوروبا تنمو برسعة أكرب«.
غ�ري أنه م�ا زال هن�اك أم�ل يف أن يكون 
بعض من ه�ذا مؤقتاً أو قاب�اًل لإلصالح، 
وخاص�ة أن التوقعات بالنس�بة إلمدادات 
الش�عبية  أن  اللقاح�ات تتحس�ن. كم�ا 
املس�تمرة لبعض قادة االتح�اد األوروبي 
تمنحهم مج�االً للتح�رك واتخ�اذ تدابري 
عوضاً عن القلق بشأن »بعبع« الشعبوية 
املش�ككة يف ج�دوى الوح�دة األوروبي�ة 
التقلي�دي. فف�ي هولن�دا، مثالً، يس�تعد 
مارك روت�ه ليصبح رئيس ال�وزراء الذي 
خدم أط�ول ف�رتة يف التاري�خ الهولندي، 
بع�د أن ح�ّل حزبه املحس�وب ع�ىل يمني 

الوس�ط يف املرتب�ة األوىل يف انتخابات هذا 
األس�بوع، دافعاً املتش�ككني يف أوروبا إىل 
املركز الثالث. والرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون، ومع أنه بالكاد يتمتع بش�عبية 
كب�رية، إال أنه ما زال يح�ل يف مراتب أعىل 
يف اس�تطالعات ال�رأي من تل�ك التي كان 
يتبوأه�ا خ�الل احتجاج�ات »األقمص�ة 
الصف�راء« الت�ي كان�ت تنظ�م احتجاجاً 
عىل زي�ادات الرضائب وأس�لوبه الالمبايل 

واملبتعد عن هموم عامة الناس.
غري أن خليط االرتب�اك، والتخبط، وإلقاء 
الل�وم عىل اآلخري�ن يعكس خل�اًل أعمق. 
وُيظهر حدوَد أسلوب الزعامة الذي يهيمن 
عىل الحياة السياسية يف االتحاد األوروبي، 
أس�لوب يجمع بني احرتام التكنوقراطية 
ش�عبوية  م�ع  الخ�رباء  يقوده�ا  الت�ي 
مش�خصنة ت�ريض الجماه�ري. والواق�ع 
أن ف�وز ماك�رون يف 2017 يمثل نموذجاً 

لهذا األسلوب: مرصيف شاب سابق يختار 
موقعاً لحركته السياس�ية الجديدة، ال يف 
اليس�ار وال يف اليمني، وَيعد بحكومة أكثر 
كفاءة يحّققها متخصصون خارجيون ال 
ينتمون إىل املؤسس�ة. ه�ذه املقاربة غري 
اإليديولوجي�ة كان�ت لها جاذبية أوس�ع 
من الربامج املعارض�ة لالتحاد األوروبي، 
لي�س يف فرنس�ا فق�ط، ولك�ن يف أماكن 
أخرى أيضاً. ويذكر هنا أن رئيس الوزراء 
الهولن�دي »مارك روته« وص�ف فوزه يف 
2017 باعتباره ف�وزاً عىل »النوع الخطأ 

من الشعبوية«. 
والنتيج�ة الي�وم أزم�ة يف عملي�ة صن�ع 
الق�رار تكنوقراطية وش�عبوية معاً – أو 
»تكنوقراطية-ش�عبوية«، مثلما يصفها 
األكاديمي�ان »كريس بيكرتون« و»كارلو 
إنفرينيتزي أتشيتي« يف كتاب جديد. وُيعد 
تعليق أس�رتازينيكا، وحال�ة الرتدد الدائم 

يف فرنس�ا بش�أن ما إن كان ينبغي فرض 
إغ�الق وطني آخ�ر، مثالني ع�ىل كيف أن 
السعي التكنوقراطي وراء »الرد املناسب« 
بن�اء عىل تحاليل تس�تند إىل األدلة، يمكن 
أن يؤدي يف نهاي�ة املطاف إىل تكاليف من 

خالل الجمود وعدم فعل أي يشء. 
الرغب�ة  أن  وأتش�يتي  بيكرت�ون  وي�رى 
الدائم�ة يف التوفي�ق ب�ني وجه�ات النظر 
املختلف�ة تالفي�ًا الس�تعداء أي ش�خص، 
يجعل م�ن »الصعب جداً فع�ل يشء ما«. 
كما أن حقيقة أن ماك�رون، الذي يصفه 
يف  عصام�ي  خب�ري  بأن�ه  مستش�اروه 
األمراض، يش�خصن هذه الق�رارات من 
خ�الل عق�د »مجال�س دفاع« أس�بوعية 
لتدب�ري الوب�اء، ال ت�ؤدي إال إىل اس�تعداء 
الخ�رباء الحقيقيني، وتهّدد بإضعاف ثقة 

الجمهور. 
هذه النزعة أخذت تترسب إىل بروكس�يل 

أيض�اً، حيث أخ�ذت املفوضي�ة األوروبية 
- التكنوقراطي�ة ألق�ى ح�د-، بقي�ادة 
تكتش�ف  ل�ني«،  دي�ر  ف�ون  »أورس�وال 
ش�عبوية اللق�اح داخله�ا. فق�د تك�ون 
التهدي�دات بحظ�ر الص�ادرات إذا لم يِف 
يمك�ن  ش�يئاً  بالتزاماته�م  املصنع�ون 
تفهم�ه م�ن الناحي�ة النظري�ة، بالنظر 
إىل الواج�ب القانوني واملعن�وي الذي عىل 
عاتق الزعماء، واملتمثل يف حماية مواطني 
االتح�اد األوروب�ي )ودافع�ي الرضائب(. 
غري أنه بالنظر إىل سلسلة اإلمداد العاملية 
الطويل�ة للقاح�ات، وتقدي�رات االتح�اد 
األوروبي بأنه س�يحتاج إىل 18 شهراً عىل 
األقل حتى يصبح مس�تقالً بش�كل كامل 
يف ه�ذا املج�ال، فإن كل م�ا تحققه هذه 
التهديدات يف الواقع هو زيادة خطر إثارة 
س�لوك مماثل ع�رب العال�م – وإطالة أمد 

الوباء تبعاً لذلك.

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

 مناقصة )  2/  كهرباء توزيع /فرع البرصة2021 ( 
)جتهيز وفحص مواد مغذيات 33 ك.ف قابلوات ارضية )1*400 ( ملم 2 و)3*150( ملم2 نوع CU-XLPE  مع وصالت ربطها املستقيمة وهنايات ملديرية توزيع كهرباء البرصة (

اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطي�ط واملتابعة يف محافظة الب�رصة املرقم )886 يف 
. )2021/3/11

ت�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومي�ة ( دعوة مقدم�ي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )تجهيز وفحص مواد 
CU- مغذي�ات 33 ك.ف قابل�وات ارضية )1*400 ( ملم 2 و)3*150( ملم2 نوع

XLPE  مع وصالت ربطها املستقيمة ونهايات ملديرية توزيع كهرباء البرصة(
 - وبكلف�ة  تخمينية قدرها)3.104.775.000(  ثالث  مليار ومائة واربعة مليون 

وسبعمائة وخمسة وسبعون  الف  دينار عراقي
- ضمن  مش�اريع الخطة الطارئ�ة 2016واملدرجة ضمن خطة 2021املس�تمرة 

املقرتحة ) البرتودوالر (       
- مدة التنفيذ ) 50  يوم (  .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامس�ة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - 
كيمياوي  –رشكات متخصصة يف هذا املجال وان تكون الهوية نافذة   .

- بتبويب )1,5,12,2,1,47,3( وبعرض فني  
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 
حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة 

من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع  املتناقصني.
ثاني�اً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية 
من )قس�م العقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  

الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلب�ات التأهيل )عىل ان تك�ون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات 

صاحب العمل ( ما ييل :
*الق�درة املالية:عىل مقدم العط�اء أن يقدم أدلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ 
اليقل قدره عن )620.955.000( س�تمائة وعرشون مليون وتسعمائة وخمسة 
وخمس�ون  الف دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حرك�ة التدفق املايل 
الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة 

التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته 

عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 
10( العرشة السابقة وبمبلغ اليقل عن )931,432,500( تسعمائة وواحد وثالثون 

مليون واربعمائة واثنان وثالثون  الف وخمسمائة  دينار عراقي 
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال ه�ذا العقد و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى 
باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها 

يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب�ني يف  العن�وان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة 
)150,000( مائ������ة وخمس�ون ال����ف دين����ار عراق����ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم الثالثاء  املص���ادف 2021/3/30  .
• تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة 

األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلتزم الرشكات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملستحقات املالية 

اال بعد اقرار قانون املوازنة العامة  لسنة 2021  او توفرالسيولة املالية.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 

2021/4/7   الساعة العارشة صباحاً.
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2021/4/14 
الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية 
)ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2021/4/14 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً –  يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )31.047.750( 
واحد وثالثون مليون وس�بعة واربعون الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار عراقي 
عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 
نفاذي�ة العط�اءات . وفيم�ا يتعل�ق بالرشكات االجنبي�ة مراعاة م�اورد يف كتاب 
البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /قس�م مراقبة املصارف االسالمي 
ذي الع�دد )153/3/9( يف 5/17/ 2020 املعم�م بموجب كت�اب وزارة التخطيط 
دائرة العقود الحكومية – قس�م االستش�ارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 يف 

. 2020/6/30
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس�عا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقسامها 
واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة 
وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق 
املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية 
أهلي�ة مقدم العط�اء  او وثائق التأهي�ل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 
القس�م الراب�ع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي ت�م قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اح�دى ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف 
يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمافــظ  البصــرة
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األسود تزأر يف طشقند وهتزم 
صاحب األرض

             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق املنتخب الوطن�ي العراقي، فوزه 
بهدف نظيف، عىل منتخب أوزبكستان، 
يف املباراة الودية الت�ي جمعت الفريقني 
بونيودك�ور  ب ن�ادي  )أيل(  ملع�ب  ع�ىل 

الريايض.
وُس�جل ه�دف الف�وز بأق�دام الالع�ب 
ش�ركو كريم عند الدقيقة 56 من عمر 

املباراة.
وجاءت ه�ذه املباراة يف إطار تحضرات 
الفريق�ني للتصفيات اآلس�يوية املؤهلة 
للدور الحاس�م من بطول�ة كأس العالم 

2022، وكأس آسيا 2023.
يش�ار إىل قن�اة الس�ومرية الفضائي�ة 
كانت قد انفردت بعرض مباراة املنتخب 

الوطني العراقي، أمام أوزبكستان.

مدرب الزوراء: مركز الوحدة ال يعرب 
عن قوته

             المستقبل العراقي/ متابعة

رايض  ال�زوراء،  م�درب  ق�ال 
شنيش�ل، إن مباري�ات ال�دوري 
العراقي املمتاز، س�تكون كافية 
لتحض�ر الفريق ملب�اراة امللحق 
الوحدة  اآلس�يوي، املق�ررة أم�ام 
اإلمارات�ي. وأوضح شنيش�ل، يف ترصيح صحفي، أن 
»الجه�از الفني يمتلك معلوم�ات وافية عن املنافس، 
وأن موق�ع الوح�دة يف الدوري اإلمارات�ي، ال يعرب عن 
قوة الفريق أبدا، حيث يحتل املركز السابع، لكنه قبل 

أيام تمكن من الفوز عىل الجزيرة الوصيف«.
وأضاف ان«هذا يؤكد قوة الوحدة، الذي يضم العبني 
عىل مستوى عال«، مشرا إىل أن »الزوراء سيغادر إىل 

اإلمارات، يف الرابع من الشهر املقبل«.
ويحتل الزوراء املركز الرابع، يف جدول ترتيب الدوري 

العراقي، برصيد 45 نقطة.

كريستيانو رونالدو يطيل مدة 
التكهنات بخصوص مستقبله

كاس تصدر قرارها بشأن شكوى 
»داليان الصيني« ضد الرشطة

              المستقبل العراقي/ متابعة

تزداد التكهنات حول مستقبل النجم الربتغايل كريستيانو 
رونالدو عن إمكانية رحيل�ه عن نادي يوفنتوس اإليطايل، 

أو البقاء بني صفوف فريق السيدة العجوز.
وحس�ب تقاري�ر صحيف�ة “توت�و س�بورت” اإليطالي�ة 
الش�هرة فإن النج�م الربتغايل صاحب ال36 عام س�يعلن 
بش�كل نهائي عن خطته املستقبلية قبل حلول شهر مايو 

املقبل.
وأضاف�ت، أن رونالدو س�يخرب أندريا أنيل�ي رئيس نادي 
يوفنت�وس وفابيو باريت�ي املدير الري�ايض للفريق، عن 
خطته املستقبلية إما تجديد عقده أو الرحيل عن صفوف 

الفريق قبل نهاية املوسم.
ويمل�ك رونال�دو عق�ًدا م�ع ن�ادي يوفنت�وس ينته�ي يف 
يوني�و من ع�ام 2022، ووفًق�ا للصحيف�ة اإليطالية فإن 
البيانكون�ري يعاني مالًيا بس�بب عق�د الالعب خصوًصا 

املشاكل التي تسبب فيها فروس “كورونا”.
وترجح الصحافة اإليطالية إىل رحيل كريس�تيانو رونالدو 
عن صف�وف الفريق يف ظل وجود إهتم�ام كبر من أندية 

ريال مدريد الذي قد يعود له أو مانشسرت يونايتد.

البورتا يتخذ أول قرار كرئيس لنادي برشلونة

لوكاكو حيسم أمره النهائي من الرحيل عن إنرت

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتخذ خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة 
الجديد، أول قرار مهم منذ توليه رئاسة 
البارس�ا، ع�ىل حد ق�ول صحيف�ة آس 

اإلسبانية، مساء اليوم اإلثنني.
ونجح البورتا يف العودة من جديد لكريس 
رئاس�ة النادي بعدما فاز يف االنتخابات 

الرئاسية مطلع الشهر الجاري.
وأوضح�ت آس أن البورتا قرر اس�تمرار 
أوسكار جراو يف منصب املدير التنفيذي 
للن�ادي، وه�و املنص�ب الذي ش�غله يف 

اإلدارة السابقة للنادي الكتالوني.
وسيستمر جراو يف منصبه إال أن رحيله 
مس�ألة وقت ال أكثر، عىل أن يحل فران 

ريفرتر بدالً منه بدايًة من يوليو املقبل، 
وفقاً للمعلومات الواردة من آس.

وق�رر الرئي�س الجديد اس�تبعاد ألبرت 
سولر من منصب مدير العالقات العامة 
واملس�ؤول عن التواصل م�ع االتحادات 

اإلقليمية والدولية.
وس�يرتك روم�ا جوميز بونت�ي منصب 
رئي�س قس�م الخدم�ات القضائي�ة يف 
برش�لونة بق�رار من البورتا يف سلس�لة 
من الق�رارات اإلدارية للرئي�س الجديد، 
ع�ىل أن يك�ون بديله املؤقت كريس�تينا 

بيلوكي.
الجدير بالذكر أن منصب سولر يتقلده 
يف الوق�ت الحايل أوس�كار جراو بش�كل 

مؤقت لحني تعيني البديل املناسب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف النجم البلجيكي 
روميل�و لوكاك�و، نجم نادي إن�رت ميالن اإليط�ايل بعد األخبار 
الكث�رة التي تناولتها الصحافة يف اليومني الس�ابقني.وقد تم 

رب�ط روميلو لوكاكو بالرحي�ل عن إنرت ميالن املوس�م املقبل 
بس�بب رغبة كل من مانشسرت سيتي وبرشلونة وريال مدريد 
يف ضم الالعب صاحب ال27 عام.وأشارت صحيفة “ديي ميل” 
الربيطاني�ة إىل أن لوكاكو لن يرحل عن صف�وف النراتزوري 
يف ظ�ل وجود املدرب أنتوني�و كونتي ع�ىل رأس اإلدارة الفنية 

للفريق.ويملك روميلو عقًدا يربطه بنادي إنرت ميالن حتى عام 
2024، وتش�ر األنباء إىل أن إدارة الن�ادي اإليطايل تريد تجديد 
عقده ملدة أطول.وقد سجل لوكاكو هذا املوسم 25 هدًفا يف كل 
البطوالت مع فريقه وهو يقوده إىل صدارة ترتيب الكالتش�يو 

ميالن ويوفنتوس.وبفارق مريح عن منافسيه 

نريان اجلامهري حترق هاالند عىل طريقة مييس!
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأت ن�ران الجماهر تح�رق النج�م النرويج�ي إيرلينج 
هاالند، أيقونة فريق بوروس�يا دورتموند األملاني، عىل غرار 
م�ا يحدث مع النجم األرجنتين�ي ليونيل مييس، العب فريق 

برشلونة اإلسباني يف بالده.
ويقع هاالند ضحية النتقادات رشسة بسبب مردوده الغر 

جيد مع منتخب بالده عىل عكس ما يفعله رفقة دورتموند، 
مثلما نال مييس االنتقادات يف عدة فرتات بسبب عدم قدرته 
ع�ىل الف�وز باأللقاب م�ع األرجنت�ني، ونيله ع�دد كبر من 
البط�والت رفقة برش�لونة.املهاجم النرويج�ي الذي تتقاتل 
ع�ىل توقيعه كب�ار أندية أوروب�ا يف الفرتة الحالي�ة، يتلقى 
انتقادات قاس�ية يف بالده بس�بب قلة األهداف والش�جاعة 
التي يقدمها مع املنتخب النرويجي يف اآلونة األخرة.وتلقت 

النرويج خس�ارة قاس�ية يف ملعبها ضد تركي�ا بثالثية دون 
رد، مس�اء الس�بت، يف تصفي�ات أوروبا املؤهل�ة لنهائيات 
كأس العالم يف قطر 2022، سقوط فتح النار يف وجه هاالند 
ال�ذي غادر امللعب يف الدقيقة 62 دون أن ينجح يف مس�اعدة 
منتخ�ب ب�الده ض�د األتراك.الالعب الذي يطل�ب دورتموند 
180 مليون ي�ورو نظر التخي عن توقيعه يف الفرتة املقبلة 
يقال عنه يف بلده أه ال يلعب بنفس الثقة التي تعرف عنه يف 

دورتموند.وقال�ت بعض اآلراء عن هاالند أنه لو فقد الكرات 
مثلم�ا يفقدها مع النرويج، يف مباريات دورتموند، س�يجن 
جنونه، ولكنه يستس�لم بسهولة مع املنتخب.انتقاد هاالند 
حتى ج�اء من ج�ون أرني ريس�ه، قائد النرويج الس�ابق، 
الذي قال عنه “اإلش�ادة تكون كبرة بهاالند بسبب رد فعله 
وش�خصيته مع دورتمون�د عندما تكون األم�ور غر جيدة 

ولكن ال نرى أي يشء من هذا هنا مع املنتخب”.

بوفون يرحل عن يوفنتوس بنهاية املوسم ولـم يقرر اإلعتزال
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالية عن إق�رتاب نهاية 
يوفنت�وس،  لن�ادي  األس�طوري  الح�ارس  مش�وار 
جيانلويجي بوفون حيث من املرجح أن يرحل الالعب 
بنهاية املوس�م الجاري. وحس�ب صحيفة “الجازيتا 
ديلو س�بورت” اإليطالية الش�هرة ف�إن جيانلويجي 

بوف�ون صاح�ب ال43 ع�ام، س�رحل ع�ن صفوف 
الس�يدة العجوز هذا املوسم بعد أن خاض 5 مباريات 
فقط يف الدوري اإليطايل.وقد حافظ بوفون عىل نظافة 
شباكه يف 3 لقاءات من املباريات التي لعبها يف الدوري 
اإليطايل، بجانب 4 لقاءات يف كأس إيطاليا ومن املتوقع 
أن يلع�ب النهائ�ي ضد فري�ق أتاالنتا يف ماي�و املقبل 
كلق�اء الوداع األخر.وأضاف�ت الالجازيتا، أنه بالرغم 

م�ن وصول�ه إىل عام�ه ال43 فإنه لم يق�رر إعتزال 
كرة القدم، مما يشر إىل أنه قد ينتقل إىل فريق آخر 
قد يكون بارم�ا أو يكون يف دوري آخر أقل قوة من 

ال�دوري اإليطايل.وقد خاض بوف�ون 176 مباراة مع 
املنتخب اإليطايل، ولعب موسم 2018-2019 مع نادي 
باريس سان جرمان الفرنيس وخاض مواسم عديدة 

مع فريقي يوفنتوس وبارما يف إيطاليا.

عمدة مدريد يشكر برشلونة
عىل ترك لويس سواريز

              المستقبل العراقي/ متابعة

عرب عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز 
أملي�دا، ع�ن ش�كره لربش�لونة ع�ىل ترك 
مهاجم�ه األوروجواياني لويس س�واريز 
يرحل عن الفريق وينضم ألتلتيكو مدريد 
يف املوس�م الجاري.ورح�ل س�واريز ع�ن 
صفوف البارسا يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
املاضي�ة لينضم لكتيبة الروخي بالنكوس 
يف صفق�ة مجاني�ة مع بع�ض اإلضافات 
واملتغرات.عمدة مدريد املعروف بعش�قه 
ألتلتيكو مدريد قال يف ترصيحات صحفية 
نرشته�ا يومية آس، مس�اء اليوم اإلثنني، 
عن صفقة سواريز “يوجد عنرص حاسم 
قد أتجه بسببه لإلشادة بربشلونة يف قلب 
مدريد وه�و الحصول ع�ىل توقيع لويس 
سواريز، مهما شكرنا برشلونة عىل األمر 
لن يكون كافياً”.وأضاف خوس�يه مؤكداً 
“ورثت عش�ق أتلتيكو مدري�د من والدتي 

التي كانت من أش�د عشاق الفريق، كانت 
مجنونة بيء اسمه أتلتيكو مدريد.وعن 
الالعب الذي يعشقه أكثر يف الفريق الحايل 
ألتلتيكو مدريد ق�ال ” كوكي، إنه قائدنا، 
إنه يلعب للفريق األول منذ عرشة سنوات، 
إنه حارض دوماً بجانب إمكانياته املذهلة، 
ويظهر دوم�اً وجهه يف األوق�ات الصعبة 
والجيدة، إن�ه قدوة ومثال لكل الالعبني يف 

أتلتيكو، بالنسبة يل هو رمز للنادي”.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ردت محكم�ة التحكيم الريايض )CAS( االس�تئناف الذي 
تقدم به ن�ادي داليان الصيني عىل خلفية انضمام الالعب 

)نشأت أكرم( يف موسم 2013 -2014.
وذك�ر نادي الرشطة، ان »ذلك جاء يف اإلش�عار الذي تلقته 
إدارة الرشطة، والذي أش�ارت فيه إىل رد االستئناف املقدم 
من الن�ادي الصيني، وتحميله أجور املحاماة، واس�تعادة 

املبالغ التي دفعها نادي الرشطة«.
يش�اُر اىل ان« الن�ادي الصين�ي كان قد تقدم بش�كوى يف 
وقٍت سابق ضد نادي الرشطة بحجة إرشاك الالعب نشأت 
أك�رم ببطاقة مؤقتة ال تجيز ل�ه اللعب مع النادي بصورة 

رسمية«.

هازارد يعود إىل ريال مدريد إلكامل برناجمه العالجي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعود النج�م البلجيكي إدين هازارد، العب 
فري�ق ريال مدري�د، إىل الن�ادي امللكي من 
أج�ل إكم�ال برنامجه العالجي، حس�بما 
اإلس�بانية، مس�اء  آس  أوردت صحيف�ة 

اإلثنني.
وأف�ادت الصحيف�ة املقربة م�ن مدريد أن 
عودة هازارد ملدريد جاءت بعدما عمل عىل 

برنامج التعايف من اإلصابة، مع أخصائيو 
العالج الطبيعي يف املنتخب البلجيكي.

وسيواصل الالعب املدريدي برنامج التعايف 
م�ن اإلصاب�ة بعدما ق�رر ع�دم الخضوع 
لعملية جراحية بعد نصيحة من الجهازين 
الطبي يف ريال مدريد واملنتخب البلجيكي.

وس�يخضع هازارد لعالج ش�امل لتقوية 
الجزاء الس�في من جس�ده، م�ن العمود 
الفق�ري وحت�ى الركبت�ني، م�ع العلم أن 

مواطن�ه تيب�و كورت�وا، ح�ارس مرم�ى 
الريال، يرى أن الالعب الئق عىل املس�توى 

البدني.
ورصح كورتوا حس�بما نرشت آس بشأن 
هازارد ” بعد إصابة إدين الس�ابقة، عاش 
بعض األيام الصعبة، ولكن هذه املرة أراه 
يعمل بش�كل قوي وجاد جداً يف التدريبات 
كل يوم، إنه يعمل عىل أن يكون جاهزاً من 

الناحية البدنية أكثر من أي وقت مىض”.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عمدة فالنسيا ينتقد مارسيلو بترصيح مثري
            المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد عمدة فالنسيا يف إسبانيا، خوان ريبو، العب فريق ريال مدريد، 
مارس�يلو، بس�بب خرق�ه قواعد الحد من انتش�ار ف�روس كورونا يف 

املدينة.
وخ�رق ظهر أيرس ريال مدري�د القواعد املوضوعة يف فالنس�يا للحدث من 
انتش�ار الوب�اء العاملي، وظهر يف ص�ورة عائلية بعدما قرر الس�فر إىل بالد 

ملعب املستايا لقضاء بعض الوقت من العطلة الحالية رفقة عائلته.
وأطل�ق عمدة فالنس�يا ترصيحات مثرة ضد مارس�يلو، حس�بما نرشت 
صحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية، مس�اء اليوم اإلثن�ني، حيث قال ” 

يف فالنس�يا نح�ن ال نطبق قان�ون الغابة، ال أحد مرصح ل�ه بخرق القواعد 
املوضوعة ملواجهة كورونا”.

وأض�اف مفيداَ “هنا نحن نفعل األمور بطريقة أفضل، ترصف الالعب ليس 
مناسباً لهذا املجتمع عىل االطالق”.

وكان مارسيلو قد نرش صورة له رفقة زوجته وطفليه يف شاطئ مالفاروسا 
يف فالنس�يا يف خرق واض�ح للقواعد املوضوعة هناك يف ف�رتة تفي كوفيد 

.19-
ويعيش مارس�يلو فرتة غر جيدة يف مدريد بسبب كثرة جلوسه عىل مقاعد 
الب�دالء، وتربطه تقارير عديدة بإمكانية الرحيل ع�ن النادي امللكي بمجرد 

نهاية املوسم الجاري.
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ماذا بعد زيارة البابا؟الدبلوماسية واجلاسوسية

د. فاضل البدرانيالحقوقي ماجد الحسناوي

الدبلوماسية ما هي إال عيون وآذان تبثها بعض الحكومات عند 
بعض وعملها يتس�م دائماً بطابع التسرت والكتمان فال يجب 
اغف�ال نظرية مراقبة الدول عن كثب لس�لوك الدبلوماس�يني 
املعتمدي�ن لديها وعىل االخ�ص طائفة امللحقني العس�كريني 
وال توجد دولة تحرتم نفس�ها ترىض بأن يش�تغل الدبلومايس 
املعتم�د لديها بأعمال التجس�س فإذا حامت الش�كوك حوله 
تحفظت منه وضاعفت من مراقبته وإذا ثبت تجسسه فإنها 
ال تملك غري االحتجاج شديد اللهجة وطرده من اراضيها وقد 
تحصل نكس�ة يف العالقات ب�ني البلدين وتزداد العالقة س�وء 
ح�ني تعامل هذه الدول�ة باملثل ويطرد احد دبلوماس�يها من 
ارايض الدول�ة االخرى وحرصاً عىل كرامة التمثيل الدبلومايس 
تجتهد الدول يف عدم اقتحام بعثاتها الدبلوماس�ية يف االعمال 
غري املرشوعة ويختار جه�از املخابرات عادة الرجال املؤهلني 
للمغامرات وبعد تدريبهم وتنمية حاس�ة الشم فيهم يطلقهم 
نح�و مناط�ق صيدهم وبخ�الف ه�ذه االجه�زة املخابراتية 
توج�د رشكات متخصص�ة يف جم�ع املعلوم�ات الرسية ذات 
تج�ارة رابحة ولكن نش�اطها محيل وهنا اصطلح بتس�ميته 
بالطابور الخام�س اي تجنيد إحدى الدول افراد ليس�توطنوا 
دولة اخرى ويتجنس�وا بجنسيتها ثم يصبحون عمالء للدولة 
املوف�دة دون ان تح�وم حوله�م الش�كوك واتس������ع هذا 
التعبري فش�مل مروجي االش�اعات ومثريي الفت�ن والحروب 
النفس�ية وتدب�ري املؤامرات يف س�بيل تحقي�ق اهدافها وحني 
يم�ارس اح�د العمالء مثل ه�ذه الجرائم فإنه ي�درك احتمال 
الفش�ل والثمن الذي س�وف يكلفه حياته وقد تس�تعني هذه 
االجهزة بإحدى النس�اء الفاتن�ات يف وضع كمني للدبلومايس  
الش�اب الذي يق�ع يف حبالها ويصبح فريس�ة يف يد املخابرات 
االجنبي�ة واعضاء البعث������ة الدبلوماس�ية ملزمون بعدم 
االدالء ب�أي ترصيح يف اي وس�ط يوجدون في�ه ويظل التزام 
الدبلوماس�����ي بكتم�ان االرسار التي تمس س�يادة دولته 
وأش�خاصها قائماً حتى بعد اعتزال�ه وال يجوز نرش مقال او 
كت�اب او تزوي�د الصحافة بمعلومات وقد يرتتب عىل افش�اء 
االرسار بمص�����ال�ح بل�ده او اث�ارة ال�رأي الع�ام وهناك 
اس�لوب علمي تكنولوجي يف خدمة التجس�س يجب أن يعمل 
له الدبلومايس الف حس�اب مثل تس�جيل الص�وت والتنصت 
عىل ش�بكات الالس�لكي والتصوير بعيد امل�دى كل هذا اصبح 
يتم بسهولة بواس�طة اجهزة الكرتونية عىل درجة عالية من 

الحساسية والدقة املتناهية.

انته�ت زي�ارة بابا الفاتيكان للع�راق، وعاد البابا فرنس�يس لبالده، 
بعد أربعة أيام من برنامج زيارة ش�غلت العراقيني ووسائل إعالمهم، 
جعلته�م يفك�رون يف ش�تى اآلراء، ه�ل الزي�ارة جاءت ألج�ل البدء 
بمرحل�ة جدي�دة، مطلوب للعراق أن يدخلها، س�يما وقد تزامنت مع 
دخ�ول جوزيف بايدن للبي�ت األبيض، عىل فرضية وجود تنس�يق يف 
املوض�وع، أم هي زيارة جاءت للتبش�ري بديانة ابراهيمية تجمع بني 
اليهودية واملسيحية واالس�الم، أم زيارة جاءت فقط إلعادة الحقوق 

للمسيحيني الذين اغتصبت حقوقهم؟ 
تع�ددت اآلراء يف الوصول لطبيعة الزيارة وهدفها الحقيقي، وس�واء 
كان�ت ألجل ه�ذا وذاك م�ن األه�داف التي قيل�ت، فالزي�ارة منحت 
العراقيني هدنة يف الرتاش�ق السيايس والضجيج اإلعالمي، بل أسكتت 
آل�ة الحرب يف أعمال التفجري، والعنف املتكرر عىل أرض الرافدين منذ 
2003،ومصطلح�ات الس�الم حل�ت، بديال عن مصطلح�ات الحرب، 
والعنف الس�يايس والف�رز املكوناتي البغض، والش�حن الطائفي، بل 
زيارة دفعت الكتاب واملحللني واإلعالميني، للبحث يف قاموس السالم، 
عن رموز ودالالت الس�لم والتس�امح، ونبذ الكراهي�ة والتطرف تلك 
هي مش�كلة الع�راق الذي تفخخت عقول املس�ؤولني عنه وكثري من 
أبناء ش�عبه املغ�رر بهم بأفكار وافدة، غرس�ها االحت�الل األمريكي، 
حتى قبل تحريك اساطيله وقواته الحتالل هذا البلد، الجميل بلهجاته 
وطبيعت�ه وتراثه الذي أبهر البابا فرنس�يس وجعل�ه يتحدث عن بلد 
وش�عب مختلف عن بالد العالم كله، بجاء حاجا اليه.الزيارة تحققت 
ونجحت بكل املقاييس الربوتوكولية، والبابا الطاعن البالغ 84 عاما، 
رجل دين يحكم مليار و300 مليون نس�مة بالعالم، وصوته مسموع 
بقوة، عىل صعيد املنابر السياس�ية املؤثرة بالقرارات الدولية، وفضال 
ع�ن كونه قائد ديني، فأن�ه رئيس دولة الفاتي�كان، وزيارته أفضت 
لجمل�ة من املعطيات والدالالت، ينبغي ع�دم اهمالها، منها التعريف 
بالس�ياحة العراقية، عىل مس�توى حض�اري وثقايف، يرتق�ي لبلد ال 
يضاهيه بلد بالعالم، يف وجود حضارات تكتنزها جغرافيته املقدس�ة 
باألرث الحضاري، تجعله ال يحتاج للنفط عندما يعيد النظر بالثقافة 
الس�ياحية، كونها مورد دائم، كما س�لطت الزيارة الضوء عىل تنوع 
ثقايف وفكري وديني، يحتاج اىل إدارة بلد ان تستثمره وتحارب ثقافة 
االقصاء التي تمارس ضد مكوناته منذ 18 سنة، كما أفصحت الزيارة 
عن عراق يعاني وطأة الس�جن، بسبب تعدد الوالءات ملصالح حزبية 
ونفعية شخصية، وبني والءات ألطراف دولية عدة، فلو انحرص الوالء 
كل�ه للعراق، يمكن�ه أن يعود منارا للعلم واملعرفة وبيئة اس�تثمارية 
جاذب�ة ألثري�اء العالم، ويمك�ن أن يتألق وهجه الحض�اري يف الحج 

لحضاراته املتعددة، عنذاك يمكنه أن يؤثر بالعالم .

الثقافة واآلثار تعلق عىل حتذير من إهنيار وشيك 
ملنارة تارخيية 

علق�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار، عىل 
تحذي�رات م�ن انهي�ار وش�يك ومحتم�ل ملئذنة 

تأريخية ألحد أقدم الجومع يف العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد العلياوي عىل 
تأخر ترميم جامع الخلفاء، يف ترصيح صحفي، 
إن »إعادة تأهيل الجامع ومنارته ليس سهالً، ألن 
هذا املوقع يمتد ملئات السنني ويعد واجهة بغداد 
التاريخي�ة، وبالتايل يحتاج إىل دراس�ات عميقة 
قبيل البدء«.وأش�ار العلياوي إىل، أن »هناك لجنة 
خ�رباء بريطاني�ة تقوم بدراس�ة كيفي�ة إعادة 
تأهيل جامع الخلفاء، خاصة أنه يعاني مشاكل 
عدة أبرزها وج�ود أنابيب مياه الرصف الصحي 
يف املنطقة، والتي تؤثر بش�كل مبارش عىل البنية 
التحتي�ة للجام�ع وته�دد بانهياره«.وأض�اف، 
أن »ال�وزارة بالتع�اون م�ع اللجن�ة الربيطانية 
وضعت املخططات الهندس�ية الرضورية إلعادة 
تأهيل الجام�ع ومنارته بانتظار اعتمادها للبدء 
بالتنفيذ«.م�ن جابنه�ا أعتربت أمان�ة بغداد أن 
املعال�م التاريخية يف العاصم�ة -بما فيها جامع 
الخلف�اء- »لي�س ضم�ن اختصاصها«.يذكر ان 
جامع الخلفاء، ُبني ب�ني عامي }289-295ه�، 

902-908م{، وذكره الرحال�ة ابن بطوطة عند 
زيارته لبغداد علم 727ه�، 1327م .وكانت منارة 
الجامع تعترب أعىل من�ارة يمكن رؤية بغداد من 
عىل مأذنتها، وكان ارتفاعها 35 مرتاً، وسقطت 
املن�ارة وه�دم الجامع ع�ام 670ه��، 1271م، 
وأعي�د بناؤهما عام 678ه�، 1279م.وبحس�ب 
مختصون، فإن السنوات القليلة املاضية شهدت 
ميالن مئذنة جامع الخلفاء وس�ط بغداد بشكل 
واض�ح، مما قد يعرضه�ا لالنهيار، ورغم امليالن 
الكبري للمنارة فإن الس�لطات ل�م تقم حتى اآلن 

بأي إجراء ملموس إلنقاذها.

عثر الشقيقان الربيطانيان إسحق وصوفيا أندريو عىل حجر »أوبال« نادر 
وهو حجر كريم نصفه ش�فاف متأللئ، خالل رحلتهما األوىل للكشف عن 

املعادن يف والية كوينزالند بأسرتاليا.
والحجر الذي عثر عليه الشقيقان من أكثر األحجار الكريمة ملعانا وبلغت 

قيمتة 700 ألف جنيه أسرتليني.
وقال�ت صوفي�ا »إنه يضم كل ل�ون من ألوان قوس ق�زح وكل لون يمكن 

تخيله«.
ويش�ري الخ�رباء إىل وج�ود 90% من »األوب�ال« بالعالم يف املناط�ق النائية 

األسرتالية، وأن قيمتها التجارية أغىل ب�500 مرة من الذهب.

أعل�ن خرباء مستش�فى مايو األمريك�ي، أن تناول املكرسات يمكن أن يحّس�ن 
صحة القلب ويخفض من خطر املوت املبكر بسبب أمراض القلب. ويشري موقع 
MedicalXpress، إىل أن الخرباء اكتشفوا أن املكرسات تخفض مستوى الربوتني 
الدهن�ي منخفض الكثاف�ة )LDL( والدهون الثالثية، التي تس�اعد عىل تكوين 
لويحات الكوليسرتول يف الرشايني الدموية. ويشري األطباء، إىل أنه يف حالة عدم 
وجود موانع صحية لتن�اول املكرسات، يمكن تناول أي نوع من املكرسات، ألن 
جميعها تحتوي عىل دهون غري مش�بعة وأحماض أوميغا-3 الدهنية واأللياف 
الغذائية وفيتامني Е والس�تريول النباتي وL-arginine. ويحذر العلماء، من أن 
املك�رسات مقابل هذا، تحتوي عىل نس�بة عالية من الس�عرات الحرارية، لذلك 
يفض�ل تناولها بكميات صغرية ومن دون س�كر أو ملح أو ش�وكوالتة. ووفقا 
لبيانات منظمة الصحة العاملية، يموت سنويا بأمراض القلب واألوعية الدموية 
أكثر من 17.5 مليون إنس�ان. مع العل�م أن باإلمكان منع اإلصابة بحوايل %80 

من حاالت احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية املبكرة.

العثور عىل حجر نادر أغىل بـ 500 مرة 
من الذهب!

املكرسات تقلل من خطر اإلصابة 
باحتشاء عضلة القلب

كيف تساهم أساور اللياقة البدنية يف منع تفيش فريوس كورونا؟
تستعد موسكو إلطالق اختبار تجريبي 
ملرشوع يعتمد عىل قياس درجة حرارة 
األش�خاص دون ملس�هم م�ن خ�الل 

استخدام أساور اللياقة البدنية.
الخدم�ة  وبحس�ب م�ا رصح مرك�ز 
األعم�ال  ري�ادة  لقس�م  الصحفي�ة 
واالبت�كارات يف املدينة، ف�إن التجارب 
يف  التقني�ة  ه�ذه  ع�ىل  س�تتم  األوىل 

املدرسة رقم 1239.
وسيتم اس�تخدام جهاز يوضع الحقا 
يف األماك�ن املزدحم�ة ليق�وم بجم�ع 
بيان�ات من جميع األس�اور التي تقع 
يف دائرة نصف قطره�ا 50 مرتا، وذلك 
من خالل تقني�ة البلوتوث.ليتم بعدها 

إرس�ال ه�ذه البيانات واملعلوم�ات إىل مركز 
تلقي املعلومات الذي س�يقوم بإصدار إشعار 
للش�خص الذي يعان�ي من ارتف�اع الحرارة. 

وأشار أليكيس فورس�ني، رئيس قسم 
ريادة األعمال والتنمية املبتكرة، إىل أنه 
تم بالفع�ل اختبار أكثر من 50 ابتكارا 
يف إط�ار الربنام�ج، ويت�م اآلن اختبار 

أكثر من 40 ابتكارا.
هذا وتنف�ذ حكومة موس�كو برنامج 
اختب�ار تجريبيا للحل�ول املبتكرة منذ 
ع�ام 2019، حي�ث يت�اح لل�رشكات 
الناش�ئة وال�رشكات الق���ائمة عىل 
املعرفة الفرصة الختب�ار منتجاتها يف 
مواق�ع حرضي�ة أو تجارية مناس�بة 
وبالتايل تقييم القدرة التنافس������ية 
قب�ل  وتحس�ينها  تطوراته�ا  وآف�اق 
إطالق����ه�ا يف الس�وق بفضل ردود 

الفعل من املستهلكني.

كش�فت مجل�ة علمية عن نتائ�ج بحث أجراه 
ع�دد م�ن العلم�اء بهدف دراس�ة آث�ار بعض 
األدوية ضد فريوس كورونا املس�تجد. ونرشت 
مجل�ة »scitechdaily« العلمي�ة املتخصص�ة 
نتائ�ج دراس�ة أجراه�ا باحث�ون إرسائيليون 
لتأكيد فعالية العالج السابق لإلصابة بفايروس 
كورون�ا املس�تجد م�ن خ�الل من�ح جرع�ات 

منخفض�ة م�ن األس�ربين.ويعترب األس�ربين 
دواء فع�ال جدا ومنخفض التكلفة ومتواجد يف 
أغلب املن�ازل والصيدليات ويس�تخدم يف عالج 
مجموعة واس�عة من األمراض بدءا من القلب 
وص�وال إىل آالم الرأس. وأظهرت الدراس�ات أن 
األسربين، باإلضافة إىل آثاره املعروفة املضادة 
االس�تجابات  يع�دل  أن  يمك�ن  لاللتهاب�ات، 

املناعية الفطرية والتكيفية مما يس�اعد جهاز 
املناعة البرشي ع�ىل محاربة بعض االلتهابات 
الفريوس�ية. وم�ع وض�ع ه�ذه املعلومات يف 
االعتب�ار، اف�رتض الباحث�ون اإلرسائيليون أن 
العالج الس�ابق للع�دوى بجرعة منخفضة من 
األس�ربين )75 مل�غ( قد يكون ل�ه تأثري مفيد 

محتمل ضد فريوس كورونا املستجد.

دواء »فعال« موجود يف كل منزل!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

املركز العريب االوريب حلقوق االنسان والقانون الدويل  يمنح زياد خلف جأيزة عاملية
بغداد/ خاص

منح املرك�ز العربي االوربي لحقوق االنس�ان 
والقان�ون الدويل رٔيي�س مجلس ادارة مرصف 
التنمي�ة ال�دويل زي�اد خل�ف الجأي�زة الدولية 

لالقتصاد وإدارة املصارف.
وقد أقيم احتفال رس�مي بمناسبة التكريم يف 
املكتب التمثييل ملرصف التنمية الدويل  يف مدينة 
دب�ي ي�وم الخمي�س 2021/3/25  بحضور 
الس�يد وديع الحنظل  رٔيي�س رابطة املصارف 
الخاصة العراقية وكبار الش�خصيات ورجال 
االعم�ال  يف أم�ارة دبي واالٔمني الع�ام واملدراء 
التنفيذي�ني  يف املركز العرب�ي االٔوربي  ومنهم 
رٔيي�س الهئية االستش�ارية والتنس�يق الدويل 
واملستشار االقتصادي واعضاء االمانة العامة 
والهئي�ة االستش�ارية يف املركز ومدير منطقة 
البنك الوطني املرصي واملدير االقليمي للمركز 
العرب�ي االوربي لحق�وق االنس�ان والقانون 
الدويل ، وق�د قدمت  الجأيزة الدولية لالقتصاد 
وإدارة املصارف ووشاح سفراء السالم والنوايا 
الحس�نة من املرك�ز العربي االٔورب�ي ومقره 
مملكة النرويج ويعم�ل بموجب ميثاق  االمم 
املتحدة  ، حيث سبق وان منحت هذه الجأيزة 
مللوك ورٔوس�اء ووزراء وش�خصيات انسانية 

ب�ارز ة     , ومنهم املل�ك عبدالله بن عبدالعزيز 
)مل�ك الس�عودية ( ع�ام 2011  والس�لطان 
قابوس بن سعيد )سلطان عمان( عام 2017 
والجنرال ميش�يل عون )رٔيي�س دولة لبنان ( 
ع�ام 2016 . وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود 
السيد زياد خلف الكبرية يف تحقيق مبدأ العمل 

الري�ادي والتعاون املجتمع�ي   يف دعم عملية 
التنمي�ة االٔقتصادية بالعراق من خالل تطوير 
القط�اع املرصيف وتبن�ي أحدث املمارس�ات يف 
العمل املرصيف املع�ارص والحرص عىل املتابعة 
الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى 
باملعايري الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة 

املٔوسسية واالدارة الحكيمة.
وتخل�ل الحف�ل منح الس�يد رٔيي�س مجلس 
االدارة عدد من الش�هادات التقديرية الدولية 
تقديراً للنجاح�ات املتحققة ومن أهمها درع 
الجأي�زة الدولي�ة لالقتص�اد وأدارة املصارف  
و ش�هادة س�فراء الس�الم والنوايا الحس�نة 
باملركز العرب�ي االٔوربي ، وبطاقات العضوية 
الدولية وبطاقات تعريف الس�فراء، وش�ارة 
التميز الدويل، وشهادة العضوية االستشارية 
للهئية الدولية لالستثمار، وشهادات تقديرية 
علي�ا من جهات واكاديميات دولية، ووش�اح 
س�فراء الس�الم والنوايا الحس�نة  من املركز 
العرب�ي االورب�ي لحقوق االنس�ان والقانون 

الدويل.
ويذك�ر أن ه�ذه الجأي�زة هي جأي�زة دولية 
رفيعة املس�توى وم�ن الدرج�ة االوىل وتمنح 
جه�ود  لتكلي�ل   2021 ع�ام  يف  م�رة  الٔول 
الش�خصيات الرأيدة والبارزة يف قطاع التنمية 
االقتصادي�ة وأدارة املص�ارف واالٔكث�ر تأث�رياً 
وعطاءاً يف هذا املجال وممن ساهموا بفاعلية 
يف مج�ال تعزيز التنمي�ة االقتصادية يف العالم 
م�ن خالل مبادرات ونه�ج تتوافق مع املعايري 

الدولية للتنمية.


