
عن  اجلميلي،الأربعاء،  �سلمان  التجارة  وزي��ر  اعلن   
التموينية  البطاقة  لتجهيز  وطنية  �رشكات  مع  التعاقد 
باي�سال  طماأن  فيما  الطعام  وزي��ت  ال�سكر  مبادتي 
مفردات البطاقة التموينية للمواطنني يف ال�سهر املقبلة 
. وقال اجلميلي يف بيان  �سحايف ، اإنه" مت التعاقد مع 
الف  �سكر، و75  الف طن   200 لتجهيز  منا�سئ وطنية 
طن زيت طعام ل�سد متطلبات البطاقة التموينية للأ�سهر 

املقبلة من مادتي ال�سكر وزيت الطعام".
�ستبا�رش  ال��ت��ج��ارة  وزارة  "ملكات  اأن  وا���س��اف    
بغداد  يف  الغذائية  باملفردات  الوكلء  جتهيز  بعملية 
واملحافظات خلل اليومني القادمني، مبينا ان "الهدف 
لل�سهر  املواطنني  احتياجات  ت��اأم��ني  ه��و  ذل��ك  م��ن 

املقبلة، ومما يحقق العتماد على املن�ساأ الوطني 
  واو�سح بان الوزارة باجتاه اجراء تعاقدات جديدة يف 
احلنطة  من  كميات  ل�رشاء  املالية  التخ�سي�سات  �سوء 
الطعام  وزي��ت  ال�سكر  مفردات  توفري  مت  ان  بعد  وال��رز 
لل�سهر الثلثة املقبلة بعد التعاقد مع املنا�سئ الوطنية 
املواطنني  اجلميلي  وطماأن  املفردات".     تلك  لتجهيز 
اجلهود  بعد  للمقبلة  لل�سهر  البطاقة  مفردات  باي�سال 
التي بذلت مع وزارة املالية لتوفري التخ�سي�سات على 
 2018 لعام  املالية  املوازنة  اق��رار  تاخر  من  الرغم 
مع  التعاقدات  على  التوقيع  تاخر  يف  �سلبا  اثر  والذي 
التجارة  وزارة  وكانت  والجنبية  الوطنية  املنا�سئ 
العراقية قد نفت وجود م�ساٍع لإلغاء البطاقة التموينية، 
�سائعات  جم��رد  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  ت��ردد  ما  اأن  م��وؤك��دة 
لت�ستند اإىل قرار حكومي. واأو�سحت الوزارة، يف بيان 
اأن" احلكومة �سكلت جلان عالية امل�ستوى متثل الوزارات 
البطاقة  نظام  لإ�سلح  الخت�سا�ص  ذات  والهيئات 
وي�ساعد  اأكرث  مرونه  املواطن  مينح  التموينية،ب�سكل 

�رشيحة الفقراء".

التجارة تطمأن بايصال مفردات البطاقة التموينية لالشهر للمقبلة
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بغداد ــ الجورنال 

العدل  توضح  القانون الخاص بمصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق
الهجرة تعلن عودة 435 نازحا لمناطقهم غربي 

االنبار

النزاهة تضبط مجموعة أشخاص يزورون نقل 
ملكية أراض في كربالء

قريبًا .. زيارة األربعين على الئحة التراث 
العالمي 

 435 عودة  عن  الربعاء،  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  اأعلنت    : اجلورنال    �� بغداد 
اأكدت ا�ستمرارها بتاأمني عودة الأ�رش  اإىل ق�ساء القائم غربي النبار، فيما  نازحا 
حممد  الأنبار  يف  الوزارة  فرع  مدير  وقال  الأ�سلية.  �سكانها  مناطق  اإىل  النازحة 
عادوا  النبار  اأهايل حمافظة  من  نازحا   435 “نحو  ان  بيان �سحايف  ر�سيد يف 
من خميمات الوزارة يف املدينة ال�سياحية باملحافظة اإىل ديارهم بق�ساء القائم”. 
اأمتعتهم  ونقل  بحافلت  العائدة  الأ���رش  بنقل  قاموا  الفرع  “كوادر  اأن  واأ�ساف، 
ب�ساحنات حمل خ�س�ست لهم بالتعاون مع وزارة النقل”، موؤكدا اأن الوزارة م�ستمرة 
بتاأمني عودة الأ�رش النازحة من مناطق النزوح اإىل مناطق �سكانها الأ�سلية”. ي�سار 
 31( امل�سادف   املا�سي  ال�سبت  يوم  اأعلنت يف  واملهجرين  الهجرة  وزارة  ان  اىل 
التي  ال�سلية  �سكناهم  مناطق  اىل  نازحا   500 من  اكرث  عودة  2018(، عن  اآذار 
تتوزع مبناطق خمتلفة غربي حمافظة النبار، فيما اأكدت موا�سلة جهودها باإعادة 
الإرهابية  العمليات  ب�سبب  ال�سلية  �سكنها  التي نزحت من مناطق  العوائل  جميع 

التي �سهدتها تلك املناطق.

جمموعة  �سبط  عن  الربعاء،  النزاهة،  هيئة  اأعلنت   : اجلورنال     �� بغداد 
وقالت  كربلء.   حمافظة  يف  اأرا�ص  ملكية  نقل  بتزوير  يقومون  اأ�سخا�ص 
الهيئة يف بيان �سحايف اإن "دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ك�سفت عن 
�سبط جمموعة من الأ�سخا�ص، لقيامهم بتزوير �سندات عقارية وم�ستم�سكات 
نقل ملكية قطع  تزوير  ا�ستخدامها يف  الدوائر، مت  واأختام عدد من  ر�سمية 
اأن  الهيئة  واأ�سافت  الأ�سليني يف حمافظة كربلء".   اأ�سحابها  اأرا�ص من 
بعد  متكن  املحافظة  يف  النزاهة  حتقيق  مكتب  ملكات  من  عمل  "فريق 
التحري والنتقال اإىل حمال �سكن املتهمني، من �سبط جمموعة من ال�سندات 
الع�سكرية  العقارية وهويات الأحوال املدنية و�سهادات اجلن�سية والهويات 
املزورة و اأختام مزورة لعدد من الدوائر كدائرة الت�سجيل العقاري وال�رشيبة 
والأحوال املدنية كانت ت�ستخدم يف عمليات تزوير نقل ملكية قطع الأرا�سي 
اأ�سويل  "مت تنظيم حم�رش �سبط  اأنه  الهيئة  اآخرين".  واأكدت  اأ�سخا�ص  اإىل 
على  وعر�سه  التحقيقية  الأوراق  عن  ف�سل  امل�سبوطة،  امل��رزات  بجميع 

قا�سي التحقيق املخت�ص لتخاذ الإجراءات القانونية ".

يف  والبحوث  للدرا�سات  مركز  يف  العلمية  الكوادر  اأعلنت   : اجلورنال   �� بغداد 
من  متكنها  الدولية  العلقات  دائرة  الثقافة/  ووزارة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
يتنا�سب  علمية مبا  روؤية  وفق  الأربعني  لزيارة  واخلدمات  ال�سيافة  ملف  اإمتام 
مركز  وقال  امل��ادي.  غري  الثقايف  ال��راث  جلنة  العاملية  )اليون�سكو(  متطلبات 
بتاريخ  اعداد امللف  النتهاء من  "مت  انه  بيان  والبحوث  يف  للدرا�سات  كربلء 
20/ 3/ 2018، وقام املركز بت�سليمة اىل البعثة العراقية الدائمة يف اليون�سكو 
يف  امل��ادي  غري  الثقايف  ال��راث  �سكرتارية  اىل  بت�سليمة  بدورها  قامت  والتي 
اليون�سكو ومقرها العا�سمة الفرن�سية باري�ص، يف 29 من ال�سهر املا�سي، متهيداً 
لعر�سه على اخلراء واملخت�سني ملراجعته ومناق�سته ما جاء به ومن ثم عر�سه 
للمناق�سة".  ي�سار اىل ان مليني امل�سلمني يتوجون ب�سهر �سفر من كل عام  اىل 
على  �سريا  او  نقل  و�سائل  خلل  من  العامل  بقاع  خمتلف  ومن  كربلء  حمافظة 
العبا�ص  الف�سل  ابي  واخيه  احل�سني  المام  اأربعني  زيارة  مرا�سيم  القدام حلياء 

و�سط اإجراءات اأمنية وخدمية و�سحية.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اعلنت وزارة ال�صناعة انها 
تتجه لو�صع اللبنات االوىل 

ملواجهة االغراق ال�صلعي 
ملختلف املواد االنتاجية، بعد 
ان �صرعت بحماية منتجاتها 
ب�صكل تدريج. وقال الناطق 
االعالمي با�صم الوزارة عبد 

الواحد ال�صمري يف ت�صريح  
�صحايف

من  املحلي  املنتج  اأعدت خطة حلماية  ان" الوزارة   
اجلهة  باعتماد  متمثل  امل�ستورد،  ال�سلعي  الغ��راق 
دائ��رة  يف  املحلية  املنتجات  بحماية  املخت�سة 
التطوير والتنظيم ال�سناعي على الطلبات الواردة من 
الدولية  التجارة  من  املت�رشرين  املحليني  املنتجني 
كل  بح�سب  الوقائية  التدابري  اتخاذ  ليتم  العراق،  مع 
احلماية  لطلبات  التدابري  جميع  ا�ستكمال  بعد  حالة 
من  ال�سواق  على  املحافظة  ان  وا�ساف   ." املقدمة 
باأهمية  الع�سوائي تتمثل  ال�سلعي وال�سترياد  الغراق 
لكفائتها،  الوطنية  املنتجات  املواطن لقتناء  ثقافة 
كي  للمنتجات  اجلمركية  التعرفة  تطبيق  عن  ف�سل 
تتمكن �رشكات الوزارة من �سد حاجة ال�سوق، علوة 
كل  لتناف�ص  الكفوءة  النتاجية  اخلطوط  تعزيز  على 
ال�سلع والب�سائع امل�ستوردة".    واكد ال�سمري ان هذه 
اخلطوة �سبقها دخول خطوط انتاجية جديدة مبختلف 
لتحقيق  املحلية  ال�سوق  حتتاجها  التي  ال�سناعات 
املقررة  التاأهيلية  اخلطط  الذاتي، من خلل  الكتفاء 
املا�سية  للمدة  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  ل�رشكات 
ال�ستثمارية  اخل��ط��ة  خ��لل  م��ن  متويلها  مت  ال��ت��ي 

وبالتن�سيق مع وزارة التخطيط.
الرت��ق��اء  م��ن  ال�رشكات  بع�ص  متكن  ع��ن  واف�سح 
بطاقات اخلطوط النتاجية التي مت تاأهيلها وا�سافة 
مكائن جديدة لها او ا�ستحداث خطوط جديدة لت�سنيع 
ايرادات  لتحقيق  احلالية،  ال�سوقط  متا�سي  منتجات 
وزي��ادة  لها  املحددة  الت�سغيلية  اخلطة  وفق  عالية 
ال�سناعي  والتنظيم  التطوير  دائرة  وكانت  الإنتاج". 
حماية  ق�سم  وع��ر  وامل��ع��ادن  ال�سناعة  وزارة  يف 
قيامها  عن  ك�سفت  لها  التابع  العراقية  املنتجات 
العراقية  املنتجات  حماية  قانون  احكام  بتنفيذ 
يف  و�سدوره  اق��راره  عقب   2010 ل�سنة   )11( رقم 

 )42( اىل  ت�سل  الطلبات  من  للعديد   2010 ع��ام 
ال�سناعي  القطاع  جمالت  خمتلف  يف  حماية  طلب 
الطلبات  تقدمي  من  بدءا  واملختلط  واخلا�ص  العام 
املمار�سات  من  املحلية  املنتجات  بحماية  اخلا�سة 
التجارية ال�سارة والتحقيقات الفنية لثبات ال�رشر 
تو�سية  قرار  اىل  الوطنية و�سول  لل�سناعة  احلا�سل 
ال�سناعة.  هذه  حلماية  اللزمة  الج��راءات  باتخاذ 
والتنظيم  التطوير  دائ��رة  ع��ام  مدير  معاون  وق��ال 
العراقية  املنتجات  حماية  ق�سم  مدير  ال�سناعي 
"وزارة  ان  �سعدي خمي�ص علي يف ت�رشيح �سحايف 
حماية  قانون  بتطبيق  با�رشت  واملعادن  ال�سناعة 

 2011 ع��ام  مطلع  منذ  فعليا  العراقية  املنتجات 
املعدة  اخلا�سة  ال�ستمارات  وفق  الطلبات  وا�ستلم 
والتنظيم  التطوير  دائ��رة  قامت  حيث  الغر�ص  لهذا 
ال�سناعة  تهم  مهمة  قوانني  باأعداد حزمة  ال�سناعي 
الحتكار  وم��ن��ع  واملناف�سة  امل�ستهلك  كحماية 
الكمركية  التعرفة  ق��ان��ون  اع���داد  يف  وامل�ساهمة 
وتعديل قانون ال�ستثمار ال�سناعي ملا لهذه القوانني 
خا�سة  العراقي  القت�ساد  على  ايجابي  تاأثري  من 
اإىل  العراق  فيها  يحتاج  التي  املرحلة  هذه  مثل  يف 
القطاع  دعم  يف  ت�ساهم  وموؤ�س�ساتية  قانونية  اأ�س�ص 
الوزارة  ان"  وبني  ال�ستثمار".   وت�سجيع  ال�سناعي 

ا�ستطاعت  ال�سناعي  والتنظيم  التطوير  دائرة  وعر 
خلل الفرة مابني اعداد القانون واقراره من تاأهيل 
البلد  وخ��ارج  داخل  تطبيقه  على  العاملني  وتدريب 
العربية  الدول  يف  املنتجات  حماية  اجهزة  و�سمن 
والجنبية لغر�ص تنفيذ احكام القانون وفق املنظور 
تخ�سي�ص  مت  قد  باأنه  بالقول  وا�ستطرد  العاملي". 
العراقية  املنتجات  حماية  لق�سم  خا�سة  ميزانية 
 )170( بقيمة  ل��ل��وزارة  الت�سغيلية  امل��وازن��ة  �سمن 
القانون  تطبيق  نفقات  لتغطية  �سنويا  دينار  مليون 
امل�ستكية  لل�رشكات  امليدانية  الزيارات  ت�سمل  التي 
والقيام بال�ستبيانات داخل وخارج العراق لل�رشكات 

درا�سات  اىل  ا�سافة  عليها  وامل�ستكى  امل�ستكية 
والدورات وتوفري  ال�سر�سادية  الدلة  ال�سوق وتنفيذ 
املعلومات وغريها".  واأو�سح اأن "هذا القانون يهدف 
الآثار املرتبة عن  ال�سناعة املحلية من  اإىل حماية 
املمار�سات ال�سارة وغري العادلة يف التجارة الدولية 
لبناء  عنه  الناجمة  الأ���رشار  ومعاجلة  العراق  مع 
الأ�سواق  يف  املناف�سة  على  ق��ادرة  وطنية  �سناعة 
 )7( ي�سم  "القانون  اأن  "مبينًا   ، والعاملية  املحلية 
ف�سول و)22( مادة حتدد الق�سايا التي يتم معاجلتها 
ال�سلع  يف  املررة  غري  والزيادة  بالإغراق  واملتمثلة 
واملنتجات امل�ستوردة وم�ساألة الدعم احلكومي املقدم 
لل�سلع واملنتجات  الدولة الجنبية امل�سدرة  من قبل 
القطاع  يف  امل��ج��الت  خمتلف  وي�سمل  ال��ع��راق  اىل 
ال�سناعي العام واخلا�ص واملختلط". واأ�سار اىل انه" 
قد مت ت�سكيل جلنة تن�سيقية مع دوائر الدولة واجلهات 
ذات العلقة لت�سهيل تطبيق احكام هذا القانون عقب 
على  والتعميم  املحلية  ال�سحف  يف  والن�رش   اق��راره 
كافة الوزارات والحتادات وغرف ال�سناعة والتجارة 
للت�ساور  ال�سناعي  ب��ال�����س��اأن  املعنية  واجل��ه��ات 
واتخاذ  عنها  والتق�سي  املطلوبة  املعلومات  وجمع 

الإجراءات املنا�سبة".
والتنظيم  التطوير  دائ���رة  ا���س��ت��لم  "عن  واف�����س��ح 
حماية  ق�سم  خ��لل  وم��ن  ال����وزارة  يف  ال�سناعي 
حماية  طلب   )42( مايقارب  لها  التابع  املنتجات 
طلبات   )4( منها  ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  يف 
العامة  التو�سل فيها اىل قرار نهائي من المانة  مت 
ملجل�ص الوزراء حلمايتها و)7( اخرى يف طور اتخاذ 
الطلبات  النهائي يف املجل�ص فيما و�سل عدد  القرار 
التي هي قيد التحقيق اىل )7( طلبات و)11( اخرى 
ان  حني  يف  حلمايتها  الطلب  ا�ستمارة  تنظيم  ب�سدد 
متابعة  لعدم  بها  العمل  توقف  ق�سية   )13( هناك 

اجلهة املقدمة للطلب لجراءات احلماية".

للحفاظ على اإلنتاج المحلي وتطويره.. الصناعة تعد خطة لمواجهة اإلغراق السلعي 
بغداد ــ الجورنال 

تو�سيحًا  الأربعاء،  العدل،  وزارة  اأ�سدرت   
الذي   2017 ل�سنة   72 رق��م  قانون  ب�ساأن 
النظام  اأركان  اأموال  يتعلق مب�سادرة وحجز 
تنفيذ  اإمكانية  ع��دم  اإىل  م�سريًة  ال�سابق، 
اإ�سدار  القانون يف الوقت احلايل ب�سبب عدم 
الآن.  حتى  القانون  تعليمات  الدولة  جمل�ص 
القانون  "هذا  اإن  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
العامة  الأم��ان��ة  ب��اإج��اب��ة  م��اج��اء  وح�سب 
يف   1008 بالعدد  بكتابها  ال��وزراء  ملجل�ص 
وزارة  ا�ستف�سار  على  رداً   2018  /3  /14
والعدالة  امل�ساءلة  هيئة  كتاب  حول  العدل 
واملرفق   2018  /3  /4 يف   577 بالعدد 
واملحجوزة  للم�سادرة  اجلديدة  القوائم  معه 
اىل  املقدمة  ن�ص  يف  اأ�سار  وال��ذي  اأموالهم 

قانون  من   5 امل��ادة  اأحكام  اإىل  ))اإ�ستناداً 
وغري  املنقولة  الأم����وال  وم�����س��ادرة  حجز 
ال�سابق  النظام  اأرك��ان  اإىل  العائدة  املنقولة 
كانت  وال��ذي   ،))......2017 ل�سنة   72 رقم 
اإجابة الأمانة العامة حوله باأن وزارة املالية 
هذا  اأحكام  تنفيذ  ت�سهيل  تعليمات  اأعدت  قد 
لغر�ص  الدولة  اإىل جمل�ص  واأر�سلتها  القانون 
تدقيقها، وهي ما زالت يف جمل�ص الدولة ومل 
يتم اإكمالها حلد الآن، فل ميكن حاليًا اإنفاذ 
املدققة  التعليمات  القانون حتى �سدور  هذا 

من جمل�ص الدولة".
لوزارة  تابع  غري  الدولة  "جمل�ص  اأن  وبينت   
العدل للتو�سيح للذين يجهلون هذا الأمر وهو 
جهة م�ستقلة بعملها"، م�سريًة اإىل اأن "كتاب 
مرتبط  وال��ع��دال��ة  امل�ساءلة  هيئة  وق��وائ��م 
تنفيذها يف وزارة العدل بالقانون 72 ل�سنة 

الن  حلد  تعليماته  تخرج  مل  والذي   2017
اأو  من جمل�ص الدولة ول ميكن تنفيذه حاليًا 
منه   )5( املادة  وفق  املعدة  القوائم  اعتماد 
ليتم احلجز وامل�سادرة وفق القوائم اجلديدة 
واجلهة  القوائم،  تلك  خارج  ماتبقى  واإطلق 
الإج��راءات هي  هذه  بتنفيذ  املخت�سة حاليًا 

وزارة املالية". 
 واأ�سافت "ومن جانب اآخر فان كتاب هيئة 
 /19 يف   711 بالعدد  والعدالة  امل�ساءلة 
املل  حيدر  املدعو  ق��ال  ال��ذي   2018  /3
اإىل  اأي�سًا  اأ�سار  قد  فاإنه  التنفيذ،  واجب  اإنه 
بامل�سادرة  اخلا�سة  املرفقة  القوائم  اأن 
التطبيق  ))لغر�ص  هو  اأموالهم  واملحجوزة 
ال�سليم لن�سو�ص القانون 72 ل�سنة 2017(( 
�سدور  عدم  ب�سبب  متوقف  اأ�سًل  هو  والذي 
تعليمات تنفيذه من جمل�ص الدولة حلد الن، 

ولكن من املوؤكد اأن فهم هذه الن�سو�ص يكون 
من ال�سعوبة اإدراكه من قبل اأ�سحاب املاآرب 

الرخي�سة واملعروفني ب�سوء �سلوكهم".
 وتابعت اأنه "اما الدعاء حول مو�سوع بيع 
هذه العقارات ب�سكل غري اأ�سويل فاإن كل من 
ا�سوليًا  عنها  يبلغ  ومل  معينة  حالة  يعرف 
فاأنه يكون �رشيكًا فيها، والظاهر اأن حقد من 
الق�ساء  اأن  حقيقة  عن  اأعماه  قد  ذلك  يدعي 
لإ�سحابه  احل��ق  اإع��ادة  على  ق��ادر  العراقي 

ولتاأخذه باحلق لومة لئم". 
بجميع  ال��ع��دل  "وزارة  اإن  وا���س��ت��ط��ردت   
فيها  العام  املفت�ص  ومكتب  الرقابي  جهدها 
على  عاملون  النزاهة  هيئة  مع  وبالتعاون 
ر�سد حالت التلعب والف�ساد، وهذا الواجب 
من  ن�سيحٍة  اإىل  حتتاج  ول  الدولة  توؤديه 

ا�سحاب الدعايات امل�ستهلكة".

بغداد ــ الجورنال 


