
ال��دمي��ق��راط��ي  الرئي�سيني  احل��زب��ني  اج��ت��م��اع  ان��ت��ه��ى 
الكرد�ستاين، االثنني، مع  الوطني  الكرد�ستاين، واالحتاد 
النظر  وجهات  بتقارب  الكرد�ستاين  االإ�سالمي  االحتاد 

ب�ساأن حل اأزمات االإقليم.
وقال م�سوؤول املكتب ال�سيا�سي لالحتاد اال�سالمي هادي 
علي يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع ع�سو الوفد امل�سرتك 
"االجتماع  اإن   ، للحزبني روز نوري �ساوي�ش يف اربيل، 
"تقارب  اإىل  اقليم كرد�ستان"، م�سريا  االزمات يف  بحث 

النظر بني االأطراف ب�ساأن معاجلة تلك االزمات".
ازمات  معاجلة  على  اتفقت  االطراف  اأن  علي،  واأ�ساف 
االقليم،  وم�ستقبل  اال�ستفتاء  واج��راء  كرد�ستان  اقليم 
يف  امل�ساكل  ح��ل  م��ع  اال���س��الم��ي  االحت���اد  اأن  مبينا، 
كان  "االجتماع  اأن  �ساوي�ش  اأك��د  ب��دوره،  كرد�ستان. 
النظر  وجهات  يف  تقارب  وجود  على  م�سددا  ايجابيا"، 

حلل جميع م�ساكل االقليم.
وب���ني، اأن وف���داً م��ن احل��زب��ني ال��دمي��ق��راط��ي واالحت���اد 
الوطني الكرد�ستانيني �سيزور بغداد قريبا لطرح م�ساألة 

اال�ستفتاء. تاأجيل الت�سويت على قانون العطل الر�سمية
تاأجيل  اجل��ب��وري،  �سليم  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  اأعلن 
اإىل  الر�سمية  العطل  قانون  م�رشوع  على  الت�سويت 
االأ�سبوع املقبل، يف  حني دعا جلنة ال�سلوك النيابي اإىل 

اإلغاء اإجازات النواب للف�سل الت�رشيعي احلايل.
تاله  الربملان  رئا�سة  لهيئة  بيان  يف  اجلبوري  وقال   
خالل جل�سة الربملان ، “ندعو اىل بذل املزيد من اجلهود 
يف �سبيل حلحلة م�سكلة رفع علم كرد�ستان يف كركوك”، 
اأو  مقرتح  اأي  تقدم  مل  النيابي  ال�سلوك  “جلنة  اأن  مبينًا 
تو�سيات بخ�سو�ش التجاوزات لذا ترجع كلها اىل هيئة 

الرئا�سة للنظر بها”.

�سيليمان،  دوغال�ش  ال��ع��راق،  ل��دى  االأم��ريك��ي  ال�سفري  اك��د 
االثنني، اأن هناك عالقة قوية تربط العبادي وترامب موؤكداآ 
عدم وجود اي ت�سنج �سيا�سي او نقا�سي خالل لقاء ترامب 

بالعبادي خالل زيارة االخري اىل وا�سطن ال�سهر املا�سي.
و�سائل  من  لعدد  حديث  يف  �سيليمان،  دوغ��ال���ش  وق��ال 
االعالم بينها “اجلورنال نيوز”، نحن قلقون من وجود ال� 

اأنه ال يوجد اي مربر لبقائهم .  " ، مو�سحًا   pkk "
لدمج  عراقيًا  ر�سميًا  قانونًا  هناك  اأن  �سيليمان،  واأ�ساف 
احل�سد ال�سعبي يف املوؤ�س�سات احلكومية ، موؤكدا اأنه �ستكون 
هناك زيارات كثرية لكبار القادة االمريكيني خالل االيام 
املقبلة ملناق�سة احلرب �سد داع�ش االرهابي واعادة اعمار 

املناطق املحررة.
وتابع، اأن الوجود االمريكي احلايل هو بطلب من احلكومة 
العراقية ، مو�سحا ان العبادي ابدى رغبته يف بقاء القوات 

االمريكية يف العراق لتدريب وجتهيز القوات العراقية. 
رغبة  لوا�سنطن  تكون  اأن  دوغال�ش  نفى  اآخ��ر  جانب  من 
به  قامت  ما  اأن  م��وؤك��داً  االأن��ب��ار،  اإىل  ال�سحوات  ب��اإع��ادة 
الواليات املتحدة هو تدريب للقوات املحلية فقط، يف حني 
لفت النظر اىل اأن العراق يحتل املرتبة 166 من ا�سل 167 

يف قائمة الدول االكرث ف�سادا.
حاليا  االمريكية  ال�سيا�سة  لدى  توجد  ال  دوغال�ش،  وبني 
اأن  مو�سحًا  االنبار،  حمافظة  اىل  ال�سحوات  باعادة  رغبة 
املا�سيني  العامني  خالل  املتحدة،  الواليات  به  قامت  ما 
هو تدريب القوات املحلية من ال�رشطة يف االنبار واملو�سل 

مل�سك االر�ش يف مرحلة ما بعد داع�ش.
واأ�ساف �سيليمان، بح�سب املعايري الدولية، اأن العراق يحتل 
ف�سادا،  االكرث  الدول  بقائمة   167 ا�سل  من   166 املرتبة 
الف�ساد،  ملحاربة  ال��وزراء  رئي�ش  مع  وا�سنطن  اأن  مبينًا 
اال�سالح  وح��دة  طريق  عن  املجال  ه��ذا  يف  و�ست�ساعده 

االقت�سادي.
وتابع، اأن العراق يجب ان يكون ذا �سيادة ومزدهراً، عاداً ان 
موا�سيع اجراء اال�ستفتاء ورفع علم اقليم كورد�ستان فوق 

كركوك، توؤدي اىل ت�ستيت االنتباه عن داع�ش.
وبني �سيليمان، اأن كل هذه االمور ال ت�ساعد على ذلك، م�سريا 
اإىل اأن “موا�سيع اال�ستفتاء ورفع علم االقليم يجب ان يتم 

التباحث فيها �سمن الد�ستور العراقي“.
ويف �سياق مت�سل رف�ش التحالف الكرد�ستاين، قرار جمل�ش 
النواب برفع العلم العراقي فقط فوق املوؤ�س�سات احلكومية 
باتخاذ  ل��وح  ح��ني  يف  ك��رك��وك،  حمافظة  يف  وال��دوائ��ر 

“مواقف اأخرى”.
له،  ت�رشيح  يف  �سو�سكه  �سليم  التحالف  عن  النائب  وقال 

االحد  يوم  جل�سة  من  ان�سحب  الكرد�ستاين  “التحالف  اإن 
العلم  رفع  ق��رار  على  الت�سويت  اأن  راأينا  الأننا  املا�سي 
العراقي فقط يف كركوك غري قانوين”، م�سريا اإىل اأن “علم 

اإقليم كرد�ستان �سيبقى مرفوعا”.
اإلزاميا  لي�ش  النواب  جمل�ش  ق��رار  اأن  �سو�سكه،  واأ���س��اف 
باأن  مهددا  كركوك،  حمافظة  جمل�ش  يف  للكرد  بالن�سبة 
خالل  اخرى  مواقف  �ستتخذ  الكرد�ستاين  التحالف  قيادات 

ال�ساعات املقبلة.
اأم�ش  النواب �سوت خالل جل�سته االعتيادية  وكان جمل�ش 
حمافظة  يف  فقط  العراقي  العلم  رفع  على  ال�سبت  االأول 
كركوك، ردا على قرار جمل�ش كركوك برفع علم كرد�ستان 

فوق دوائر وموؤ�س�سات املحافظة.
اآذار   18( يف  �سوت،  كركوك  حمافظة  جمل�ش  اأن  يذكر 
2017(، باالأغلبية على رفع علم اإقليم كرد�ستان اىل جانب 
العلم العراقي يف املحافظة، االأمر الذي اثار اعرتا�ش العرب 

والرتكمان، وموجة �سخط يف ال�سارع العراقي. 
من جانب اخر اأعلنت النائبة عن التحالف الوطني ابت�سام 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش  ابلغ  التحالف  اأن   ، الهاليل، 
على  ردا  البالد  يف  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  اإقامة  برف�سه 

الدعوات االأمريكية.
عقد  الوطني  “التحالف  اإن   ، ت�رشيح  يف  الهاليل  وقالت 
وكامل  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  بح�سور  اجتماعا 
بتجديد رف�سه الي وجود  قراراً  واتخذ  ال�سيا�سية  مكوناته 

او ان�ساء قاعدة ع�سكرية يف البالد”.
منها  ق�سايا  عدة  ناق�ش  “االجتماع  اأن  الهاليل،  واأ�سافت 
ب�رشية  دروع��ا  املدنيني  واتخاذه  داع�ش  جرائم  مناق�سة 
ف�سال عن تاكيده ا�ستمرار دعمه لقواتنا االمنية يف حترير 

حمافظة نينوى”.

توعد   ال�سيهود  حممد  الوطني  التحالف  عن  النائب  وكان 
“احتالل  اإزاء  النواب  جمل�ش  داخل  راف�ش  موقف  باتخاذ 
اأمريكي” حمتمل للعراق، يف حني اأ�سار اإىل اأن بناء عالقات 
احرتام  بوجود  مرهون  والعامل  املنطقة  دول  مع  متطورة 

متبادل وعدم التدخل يف ال�ساأن الداخلي.
عن  م�ستمر  ب�سكل  تتحدث  التي  التقارير  من  الرغم  وعلى 
وجود ع�سكري اأمريكي يف العراق، اإال اأن احلكومة غالبا ما 
تنفي تلك التقارير وتعدها غري واقعية، بيد اأن جلنة االأمن 
والدفاع النيابية ك�سفت يف اآذار املا�سي عن اإن�ساء القوات 

االأمريكية مقار لها يف مدينة املو�سل.
وطالبت اللجنة اأي�سا رئي�ش الوزراء حيدر العبادي بتقدمي 
تو�سيحات ب�ساأن زيادة اأعداد اجلنود االأمريكيني يف العراق 

واأماكن وجودهم وطبيعة خططهم املقبلة.
وقال النائب حممد ال�سيهود يف ت�رشيح له ، اإن “الوجود 
االأمريكي يف العراق مرفو�ش حتت اأي م�سمى”، الفتا النظر 
اإىل اأن “جمل�ش النواب لن ي�سمح بوجود قوات اأجنبية على 
اأر�سنا �سواء اأكانت اأمريكية اأم اأية قوات اأخرى، و�سوف نعد 

ذلك االأمر احتالال يف حال كان رغمًا عن العراق”.
مع  متطورة  عالقات  اإىل  نتطلع  اأننا   ، ال�سيهود  واأ�ساف 
املتبادل  االحرتام  اأ�س�ش  على  مبنية  والعامل  املنطقة  دول 
عالقتنا  اأن  اإىل  م�سريا  الداخلي،  ال�ساأن  يف  التدخل  وعدم 
مع الواليات املتحدة حتددها اتفاقية االإطار االإ�سرتاتيجي 
وتبادل  تعاون  هناك  يكون  اأن  ينبغي  مبوجبها  والتي 

بامل�سالح امل�سرتكة يف املجاالت كافة.
وكانت النائبة عن ائتالف دولة القانون فردو�ش العوادي 
طالبت، يف )20 اآذار 2017(، رئي�ش الوزراء حيدر العبادي 
باإنهاء الوجود االأمريكي، ودعت اإىل اإعادة النظر بتحالفات 

العراق الع�سكرية.

املركز  يف  �سحفي  موؤمتر  يف  البياتي  جعفر  حممد  جا�سم  ال�سيد  قال 
الكرد يف جمل�ش  اإن االخوة   ، النواب وبثه مكتبه  االعالمي يف جمل�ش 
النواب �سيتخذون قرارين جديدين ي�سبان يف الت�سعيد من طرف واحد 
جمل�ش  ق��رار  رف�ش  االول  القرار   ، والرتكماين  العربي  املكونني  �سد 
يف  اال�ستفتاء  تبني  الثاين  والقرار  العلم  رفع  على  واال���رشار  النواب 
كركوك لربطها باقليم كرد�ستان ، واكد البياتي ان املكونني الرتكماين 
معناه  وه��ذا  القرارين  لهذين  رف�سهما  ر�سمي  ب�سكل  اعلنا  والعربي 
وبغياب  واحد  طرف  من  القرارين  هذين  �سيتخذون  الكرد  االخ��وة  ان 

املكونني .
وعّد النائب وهو من املكون الرتكماين هذين القرارين ت�سعيدا خطريا 

كركوك  وي�سع  ك��رك��وك  يف  كبري  واحتقان  كبرية  فتنة  اىل  ي���وؤدي 
مقابل عقوبات تفر�سها احلكومة االحتادية قد توؤدي اىل قطع رواتب 
والعائالت  واملوظفني  النا�ش  م�ستقبل  يف  �سلبا  يوؤثر  وهذا  املحافظة 

ويوؤثر يف حركة ال�سوق وارزاق النا�ش .
واكد "اذ نحن ندعو اىل التهدئة وندعو اىل منطق العقل الدارة كركوك ، 
وان ال�رشاكة خري م�رشوع الدارة املحافظة واذا ا�رش االخوة الكرد يف 
الت�سعيد فان كركوك مهيئة اىل ان تنق�سم اىل منطقتني منطقة كردية 
ومنطقة عربية تركمانية وهذا موؤ�رش خطري مل�ستقبل كركوك يت�رشر به 

الكرد اكرث من املكونني االآخرين. 
التهدئة والعودة اىل جمل�ش  النائب موؤمتره بدعوة اجلميع اىل  واختتم 
العلم  رفع  يف  االإ�سكال  حل�سم  والعقالء  االحتادية  واحلكومة  النواب 

الكرد�ستاين وحله ب�سكل �سلمي وتوافقي بني مكونات كركوك .

تقارب الرؤى بين الديمقراطي والوطني الكردستانيين بشأن معالجة أزمات اإلقليم
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بغداد_متابعة

التحالف الوطني: لن ندخل في تحالف يناهض طهران ونرفض وجود أية قواعد أميركية في العراق

مجلس المفوضين يصدق على منح إجازة تأسيس 
لثمانية أحزاب 

الثقافة النيابية تؤكد دعمها للشباب: 

إلغاء شرط العمر من رئاسة شبكة اإلعالم  

نائب: رغم أن هناك دعوة للتهدئة من قبل البرلمان 
إال أن الكرد يصعدون الموقف

قطع إمدادات داعش بين أيمن الموصل وتلعفر

بغداد_متابعة : اأعلن نائب رئي�ش جمل�ش املفو�سني يف مفو�سية االنتخابات، كاطع 
الزوبعي، االثنني، ت�سديق جمل�ش املفو�سني، على منح اجازة تاأ�سي�ش لثمانية احزاب 
“االأحزاب التي مت الت�سديق عليها هي )جتمع  اإن   ، �سيا�سية. وقال الزوبعي يف بيان 
التنمية، احلزب الوطني اال�سوري ، اجلبهة العراقية للحوار الوطني، جتمع وطن املدين 
العراقي ، احلزب ال�سيوعي العراقي ، حزب الداعي، امل�رشوع العربي يف العراق ، حركة 
العمل والوفاء(”. واأ�ساف، اأن املفو�سية ا�ستكملت جميع االجراءات وتطبيق التعليمات 
ال�سادرة عن املفو�سية وقواعد ال�سلوك وفقا لفقرات قانون االحزاب ال�سيا�سية امل�رّشع 
من قبل جمل�ش النواب، داعيا جميع االحزاب املتقدمة لغر�ش التاأ�سي�ش والتي �سجلت 
ملنحها  متهيداً  بالت�سجيل  املتعلقة  االجراءات  ا�ستكمال  اىل  القانونية  املدة  وقطعت 
اجازات التاأ�سي�ش. يذكر ان قانون االحزاب ال�سيا�سية رقم ) 36( ل�سنة 2015  �رّشعه 
جمل�ش النواب وبا�رشت املفو�سية العمل مبوجبه بعد ان مت ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية، 
االنتخابية  اال�ستحقاقات  يف  امل�ساركة  تروم  التي  ال�سيا�سية  االحزاب  تقدمت  حيث 
ا�سدرتها  التي  ال�سلوك  وقواعد  والتعليمات  لالجراءات  وفقًا  الت�سجيل  لغر�ش  املقبلة 

املفو�سية والعمل م�ستمر يف هذا االجتاه.

بغداد - خا�ش:  اكدت ع�سو جلنة الثقافة واالعالم النيابية ، �رشوة عبد الواحد ، ان 
واعطائهم  ال�سباب  لدعم  العراقي  االعالم  �سبكة  رئا�سة  من  العمر  �رشط  الغت  جلنتها 

فر�سة يف ادارة موؤ�س�سات الدولة ".
وقالت عبد الواحد يف بيان �سحفي �سدر عن مكتبها االعالمي ان" اللجنة تبث ب�رشى 
تعديل  ان"  مبينة   ، العراقي  االعالم  �سبكة  لقانون  االول  التعديل  خالل  من  لل�سباب 
القانون �سمل الغاء �رشط العمر من رئا�سة �سبكة االعالم العراقي ، بعدما كان ي�سرتط 
40 عاما ، موؤكدة ان" هذه خطوة مهمة لف�سح املجال امام ال�سباب الدارة  ان يكون 

موؤ�س�سات الدولة ".
وا�سافت ان" القانون ت�سمن تقليل عدد اع�ساء امناء ال�سبكة من ت�سعة اع�ساء اىل �ستة 
اآلية اقرار جمل�ش االمناء ان يتم الرت�سيح  فقط مع ثلث للكوتة الن�سوية ، مو�سحة ان 

ويختار جمل�ش الوزراء من بينهم وجمل�ش النواب ي�سوت عليهم ".

بغداد_اجلورنال نيوز : اأكدت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، االثنني، اأن القطعات 
االأمنية م�ستمرة بالتقدم اإىل قلب ال�ساحل االأمين ملدينة املو�سل، يف حني ك�سفت عن 

قطع اإمدادات داع�ش بني ال�ساحل االأمين ملدينة املو�سل وق�ساء تلعفر.
اإن  نيوز”،  ل�”اجلورنال  ياراهلل،  ر�سيد  االأمري  عبد  الركن  الفريق  العمليات  قائد  وقال 
“قوتني االأوىل متمثلة بقيادة ال�رشطة االحتادية والرد ال�رشيع والتي تقاتل حاليًا يف 
البان وتتقدم حاليا باجتاه  اإكمال حترير ق�سيب  القدمية متكنت من  مدينة املو�سل 
الثانية،  القوة  وهي  االإره��اب  مكافحة  جهاز  “قوات  اأن  ياراهلل،  واأ�ساف  الزجنيل”. 
التنك والريموك داخل  تقاتل حاليًا يف عدة مناطق منها حي املغرب واملطار وحي 
الك�سك  حي  باإجتاه  غربًا  �ستتوجه  التا�سعة  “الفرقة  اأن  اإىل  النظر،  ولفت  املدينة”. 
والقرى واملناطق املحيطة به، وبهذا فانها متكنت من قطع طريق املو�سل – تلعفر، 

بالكامل وعدم اعطاء الفر�سة لالرهابيني للتوا�سل بني املنطقتني”.

في مؤتمر صحفي حضرته "الجورنال"

السفير األميركي في بغداد: رفع علم كردستان في كركوك يجب أن يخضع للقانون العراقي

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد_خاص بغداد_خاص

من جانبه �سدد املحلل ال�سيا�سي اح�سان ال�سمري على انه "ال توجد 
هناك حاجة لبناء قواعد ع�سكرية امريكية يف العراق الن بناء هذه 
القواعد يوؤدي اىل ا�س��تفزاز الدول االقليمية واي�سا ي�سع العراق يف 

موقف �سعب ترف�سه معظم تلك الدول" .
وا�س��اف ان التحالف الوطني يحاول قدر امل�س��تطاع لكونه الكتلة 
االك��رب وباجت��اه جتنب وج��ود العراق �س��من اأزمة اإقليمي��ة دولية 
وجتن��ب اإع��ادة اخلط��اب الطائف��ي اىل ال�س��ارع العراقي ول��ذا فهو 
حري���ش على �سيا�س��ة التوازن واالبتع��اد عن التخندق��ات الدولية 

واالقليمية ". 
ويقول �سعد املطلبي٬ ع�سو جمل�ش حمافظة بغداد عن ائتالف دولة 

القانون ان العبادي يريد حتقيق توازن يف ال�س��وؤون االإقليمية فان 
ق�س��ية نف��وذ اي��ران يف العراق هي مرك��ز اخل��الف االن ولكنه اأمر 

مبالغ فيه .
م��ن جانب��ه، اأك��د النائب ع��ن كتل��ة املواط��ن )حبيب الط��ريف( اأن 
"التحالف الوطني بو�س��فه الكتلة االكرب نيابيا و�س��كانيا يرف�ش 
بناء اي قاعدة ع�س��كرية الن ذلك مي�ش ال�س��يادة العراقية واالمر ال 

يتعلق فقط باجلانب االمريكي واإمنا مبجمل البلدان االخرى".
واأ�ساف، اأن "العراق بحاجة اىل بناء عالقات طيبة مع جميع دول 
الع��امل ودول اجل��وار االقليم��ي والواليات املتح��دة ، لكن ان تكون 
هن��اك قواع��د ثابتة فهذا انتهاك لل�س��يادة العراقي��ة وهو مرفو�ش 
قطع��ا" .م��ن جهته، اأو�س��ح النائب )يحي��ى احمد فرج( اأن م�س��األة 
ان�ساء قواعد ع�س��كرية ثابتة يف العراق مرفو�سة وب�سكل قاطع من 

جمي��ع الكتل نظرا لالثار ال�س��لبية على املجتمع وكذلك الدخول يف 
�رشاع��ات لكون ه��ذه القواعد ت�س��تخدم ل�رشاع��ات اقليمية توؤدي 
اىل التخن��دق م��ا ب��ني الدول وتكون ه��ذه القواعد طرف��ا يف عملية 
�س��عبة ال ميكن له��ا اال اأن جتلب امل�س��اكل وجتلب عدم اال�س��تقرار 
للع��راق فالقواعد عندما تبنى يف منطقة معينة ت�س��تخدم ملجابهة 
االخطار التي تهدد امن الواليات املتحدة االمريكية اأو تهدد الدول 
الت��ي تبن��ي القواع��د .واأ�س��اف ،اأن" القواعد الع�س��كرية تبنى عادة 
يف مناط��ق ال���رشاع واالحتدام حي��ث فيها عالقات �س��يئة كمثال 
الوالي��ات املتح��دة وجمهورية االيراني��ة اال�سالمية.واأ�س��ار اىل ان 
"اجلمي��ع يرف���ش بناء قواعد ع�س��كرية امريكي��ة ثابتة يف العراق 
الن ذلك �سوف يجر العراق اىل توترات اقليمية ودولية هو يف غنى 

عنها" .

تتمة صفحة 1

 العراقجمهورٌة 
 وزارة الصناعة والمعادن

 دائرة التطوٌر والتنظٌم الصناعً
 لسم حماٌة المنتجات العرالٌة

 7107/ت( لسنة 77اعالن رلم )
 ( Prosteride 5 mg Tablet)بدء التحمٌمات فً لضٌة التزاٌد غٌر المبرر بالواردات فً السوق العرالٌة لمنتج )

 
لرر  7100( لسنة 0المعدل وتعلٌمات تنفٌذه رلم ) 7100( لسنة 00استنادا الحكام لانون حماٌة المنتجات العرالٌة رلم )

السٌد وزٌر الصناعة والمعادن الموافمة لبدء التحمٌمات من لبل الجهة المختصة )دائرة التطوٌر والتنظٌم الصناعً( فً 
 سامراء وفك التفاصٌل االتٌة: –ناعة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة الشكوى الممدمة من لبل الشركة العامة لص

 سامراء. –الجهة المشتكٌة: الشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة  .0
 (Prostocair & proscareالمنتج المستورد المشتكى علٌه: ) .7
 (Prosteride 5 mg Tabletاسم المنتج المحلً : ) .3
 التطوٌر والتنظٌم الصناعً فً وزارة الصناعة والمعادنالجهة المختصة: دائرة  .4
 (31143911رلم البند الكمركً الخاص بالمنتج المستورد المشتكى علٌه: ) .5
 & Prostocairنوع الممارسة الضارة فً التجارة الدولٌة: تزاٌد غٌر مبرر بالواردات فً االسواق العرالٌة من منتج ) .6

proscare) 
 سلعة المشتكى علٌها: شركات ذات جنسٌة )سورٌا، االردن، المانٌا، الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة(.شركات الدول الموردة لل .7
( المنافسً  لمنتج Prostocair & proscareاالساس الوارد فً طلب الشكوى: وجود زٌادة غٌر مبررة فً استٌرادات ) .8

 تزاٌد.الشركة الشاكٌة المحلً وحصول ضرر جسٌم للشركة الشاكٌة جراء هذا ال
تسمح دائرة التطوٌر والتنظٌم الصناعً لالطراف المعنٌة بالشكوى بتمدٌم طلبات رسمٌة للدائرة لبٌان آراءها ووجهات . 9

نظرها او تمدٌم معلومات حول الشكوى وكذلن تمدٌم طلبات لعمد اجتماعات مع االطراف المعنٌة بالشكوى واالطراف ذات 
 خ آخر نشر لهذا االعالن والذي ٌعد تارٌخ بدء التحمٌمات.المصلحة خالل مدة ثالثٌن ٌوما من تارٌ

( من هذا االعالن بحضور ممثل رسمً للجهة المعنٌة بالشكوى وتمدٌم الوثائك 9.تمدٌم الطلبات المذكورة فً الفمرة )01
 الرسمٌة التً تثبت صفته الرسمٌة امام الجهة المختصة وفك االتً:

 ل المدنٌة(أ. وثائك اثبات شخصٌة )هوٌة االحوا
ب. وكالة رسمٌة مصدلة من كاتب عدل بالنسبة للممثل الشخصٌة المعنوٌة او الطبٌعٌة او كتاب رسمً تفوٌض بالتمثٌل 

 الرسمً مصدق من كاتب عدل.
 . وثائك تسجٌل رسمٌة للجهات الطبٌعٌة والمعنوٌة لممارسة المهنة.00

ً: ممر وزارة الصناعة والمعادن الطابك السادس/ دائرة التطوٌر والتنظٌم  )تكون المراجعة واالستفسار على العنوان االت
 p_protect@industry.gov.iqالصناعً/ لسم حماٌة المنتجات العرالٌة او البرٌد االلكترونً 
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