
 اأعلن��ت ال�رشكة العام��ة لتجارة امل��واد الإن�شائية يف وزارة 
التج��ارة ع��ن مناق�ش��ة العرو���ض املقدم��ة م��ن ال���رشكات 
الأجنبي��ة املنتجة ملواد حدي��د الت�شليح واحلدي��د ال�شناعي 
واخل�شب الأبي���ض ومقارنتها مع اأ�شعار امل��واد يف الأ�شواق 
املحلي��ة. اأكد ذلك �شباح فلي��ح ال�شاعدي، مدير عام ال�رشكة 
وكال��ة خ��ال اجتم��اع اللجن��ة ال�شتريادي��ة يف ال�رشك��ة،  
واأ�ش��اف باأنه "مت��ت مناق�شة مو�ش��وع مرا�شات ال�رشكات 
الأجنبي��ة واتخاذ ق��رار بعدم مرا�شلة ال���رشكات التي مل ترد 
عل��ى مرا�شات ال�رشكة الإن�شائية وع��دم مرا�شلتها للدعوات 
القادمة وكذلك مناق�شة مو�شوع الكلفة اخلا�شة بنقل املواد 
وتذب��ذب الأ�شعار ون�شبة التاأمني وكافة الن�شب الأخرى التي 
من �شانها تعطي الكلفة النهائية ل�شعر املواد، بالإ�شافة اىل 
بح��ث مو�شوع مفاحتة وزارة التخطي��ط بخ�شو�ض الإجابة 
اخلا�ش��ة باملو�ش��وع املتعلق بعقد ال�رشك��ة مع �رشكة هوم 
كا�شت��ل، وان التاأخ��ري يف الإجابة �شيلح��ق ب�رشكته اأ�رشارا 
مادي��ة ج�شيم��ة". من جانب اآخ��ر ويف اإطار حم��ات العمل 
التطوع��ي التي تنفذها ال�رشكة قام��ت جمموعة من موظفي 
جمم��ع احلرية باج��راء حمل��ة وا�شعة يف تنظي��ف ال�شاحات 
م��ن الأدغال والأع�شاب وكذلك غ�شل املخازن واإزالة الأتربة 

والغبار عن املواد املخزونة يف املجمع.

 اأعلن��ت دائرة التوعية والإعام البيئ��ي تنفيذ حملة اأ�شدقاء 
البيئة لكل قطاعات املجتمع ومنها النخب الثقافية والفنية 
وم�شوؤول��ون حكومي��ون للم�شاهم��ة يف دع��م جه��ود وزارة 
ال�شح��ة والبيئة يف حماية وحت�ش��ني البيئة. وقال اأمري علي 
احل�شون مدير عام دائرة التوعية والإعام البيئي، اإن" لئحة 
اأ�شدقاء البيئة الت��ي اأطلقتها دائرة التوعية والإعام البيئي 
مب�شارك��ة �رشائ��ح املجتم��ع كاف��ة ومنه��ا النخ��ب الثقافية 
والفنية اأخذت بالت�شاع بعد ان�شمام امل�شوؤولني احلكوميني 
الراغب��ني بدع��م جهود وزارة ال�شحة والبيئ��ة يف العراق من 
خ��ال م�شاركة كاف��ة �رشائح املجتم��ع العراق��ي". واأ�شاف 
احل�شون، اإن "وزي��ر الثقافة وال�شياحة فرياد راوندزي اأعرب 
ع��ن �رشوره ورغبت��ه ليكون اأول وزير �شم��ن لئحة اأ�شدقاء 
البيئة مبديا ا�شتعداد وزارة الثقافة وال�شياحة باإ�رشاك دوائر 
ومديريات الثقافة بالفعاليات والأن�شطة البيئية لتعزيز دور 
ال�رشاك��ة اجلماعية برفع الوعي البيئي ودعم الثقافة البيئية 

وامل�شاهمة فيها". 
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كل ه��ذا وغ��ريه كان حا���رشاً بعد اع��ان النتائج .. 
وملعرف��ة م��دى ر�ش��ى اله��ل والطلبة ع��ن م�شتوى 
املع��دلت كان ل�)اجلورن��ال( بع���ض الحادي��ث مع 

خريجي هذا العام واأهاليهم ..
الطالبة ا���رشاء علي قالت: مل اكن اتوقع ان درجاتي 
�شتك��ون هكذا ظننت انن��ي �شاأجنح يف احل�شول على 
مع��دل مرتف��ع وكن��ت اخ��رج واأطاب��ق اجوبت��ي مع 
ال�شئل��ة ول اج��د اي خط��ئ واملح�شل��ة كان��ت هي 
معدل متو�ش��ط ل ميكنني حتى من الدخول اىل كلية 
منا�شب��ة! ل ا�شعر بجدوى �ش��يء الن ولرمبا ا�شعب 

ما مير به الن�شان هو ان ل يجد مقابل جلهده!
وكان وا�شح��ا على ال�شي��دة ابتهال عزي��ز احباطها 
وحزنه��ا رغ��م ان ولده��ا احمد جنح ومبع��دل ممتاز 
يتيح له الدخ��ول اىل كلية جيدة لكنها لي�شت �شعيدة 
به��ذا ال�ش��يء يف احلقيق��ة فم��ن راأيه��ا ان ل مقابل 
جله��ده ه��ذا وان البطال��ة �شتك��ون م�ش��ريه �شاأن��ه 
�ش��اأن الآلف م��ن ال�شب��اب وه��ذا م��ا يقت��ل الطموح 
والعزمية لديهم على �شبيل املثال اخوه الكبري در�ض 
واجته��د واأكمل اربع �شنوات ومن بعدها اخذ �شهادة 
املاج�شتري وه��و الن يبحث عن عمل وما من وزارة 
تفت��ح ابوابها بوجهه !وختمت كامها قائلة لكن يف 
ا�شوء الحوال تبقى ال�شهادة �شاح بيد �شاحبها ول 

بد من ان ياأتي يوم ل ي�شح فيه األ ال�شحيح.
الطال��ب احم��د �شليم ق��ال ان هذه ا�شع��ب �شنة مرت 
علي��ه يف حياته فق��د بداأها بخ�شارة وال��ده وانتهاَء 
باملع��دل الذي حاز عليه وع��زا ال�شباب اىل �شعوبة 
ال�شئل��ة والتخب��ط ال��ذي ا�ش��اب الط��اب ب�شببه��ا 
وللظ��روف النف�شية ال�شعبة التي يعي�شها يف العائلة 
لكنه ب�شكل عام را�ض عن ما فعله ويتمنى ان يحظى 
بقب��وِل ينا�شبه. اما ال�شيد ح�شني كرمي فابدى ر�شاه 
الت��ام ع��ن اداء ول��ده عل��ي مبين��ًا ان كل ان�ش��ان له 
طاقة معينة ول ن�شتطيع اجباره على ان يوؤدي اكرث 
م��ن طاقت��ه فهذا ما بو�شع��ه واهلل ل يكل��ف نف�شا األ 
و�شعها ، موؤكدا ان علي در�ض واجتهد وما عليه عتب 
واإن��ا را�ٍض عنه متام��ا واأ�شجعه واخذ بي��ده لي�شتمر 
ويكمل م�شريت��ه بالكلية التي يرغب بها هو حتى لو 

ا�شطررت اىل ان ادخله اىل كلية اأهلية.
اح��د ال�شاتذة يف ثانوية املتميزين / الكرخ الثانية 
ف�ش��ل ان ي�شخ���ض بع���ض امل�ش��اكل عل��ى ان يبدي 
راأي��ه يف املو�ش��وع كون امل�ش��اكل ان تركت �شتكرر 
يف كل ع��ام فكان من راأي��ه: ان الهل لهم دور كبري 
يف تده��ور الو�ش��ع النف�ش��ي للطال��ب فاأحيانا يحط 
الهل من قدرات��ه وي�شخ��رون يف طموحاته ا�شافة 
اىل ذل��ك ف��ان امل�شكلة التي يعاين منه��ا الطالب هو 
نظ��رة املجتمع ككل للتخ�ش�شات التي يتم درا�شتها 
فاغل��ب الهل ي��ودون ان يدر���ض ابناوؤه��م الطب او 
الهند�ش��ة غ��ري ابه��ني ان كان �شينج��ح او يف�شل يف 
تخ�ش�ش��ه وكل ذلك ل�رشورات ومظاه��ر اجتماعية 
لي�ش��ت األ. واكمل: على اولياء المور ان يكونوا �شندا 
لأبنائه��م يخففون من توتر الطلب��ة ا�شافة اىل دور 
التدري�شي��ني ال�شان��د له��م من خ��ال تق��دمي الن�شح 
وتعريفه��م ان ال�شئلة الت��ي تاأتيهم يف المتحانات 
ال�شهري��ة ه��ي لغر���ض التعل��م وملواجه��ة اي �شوؤال 

�شعب يف المتحان الوزاري ولي�ض لغر�ض احلط من 
قدراتهم واأ�شعارهم بالإحباط.

فيم��ا قالت الطالبة م��رمي عبد الك��رمي التي ح�شلت 
عل��ى املرتب��ة الوىل يف ال�شاد���ض الع��دادي للفرع 
اأنه��ا  الع��راق،  حمافظ��ات  م�شت��وى  عل��ى  العلم��ي 
ترغب بدخ��ول كلية الطب بع��د ح�شولها على معدل 
)99.86( يف ال��دور الول م�ش��رية اىل ان فرحتها ل 
ميك��ن ان ت�شفها بع��د �شماعها نب��اأ احرازها املركز 
الول عل��ى العراق فيما بينت انها تهدي هذا النجاح 
اإىل روح اأبيه��ا واىل اإبط��ال احل�ش��د ال�شعبي والقوات 

الأمنية التي اجنزت حترير الفلوجة.
واأ�شافت انها توقعت ان تكون �شمن الطلبة الوائل 
ومل تتوق��ع ان تك��ون الوىل عل��ى الع��راق وكان��ت 
املفاج��اأة كبرية مبينة ان لأهلها والكادر التدري�شي 
يف اعدادية ال��رازي بق�شاء الزب��ري التابع ملحافظة 
الب�رشة ال��دور الكبري يف موؤازرته��ا والوقوف معها 

كي حتقق ما حلمت به طوال حياتها املا�شية.

تاريخ العبودية يعيد نفسه.. االيزيديات وقود لفضاعات داعش اإلرهابي 

 م��ا متعارف عليه يف اخليال ال�شعبي العام ان 
التاري��خ يعيد نف�شه مرة اخ��رى ولكن باأ�شلوب 
اخ��ر وطريق��ة خمتلف��ة تنا�ش��ب الع���رش الذي 
نعي�ش��ه وهذا م��ا ينطب��ق على تطبي��ق  داع�ض 
لبع���ض املمار�ش��ات الت��ي يزعم��ون ال�شتناد 
فيها اىل ال�شام، ولكن تبقى النقطة اجلوهرية 
�شب��ه  انت���رش يف  ال�ش��ام  ان  ه��ي  الفا�شل��ة 
اجلزي��رة العربي��ة يف وق��ت كانت في��ه احلياة 
ه��ي حي��اة بدوي��ة ل تق��ارن ول بن�شب��ه واحد 
باملئ��ة مب��ا نعي�ش��ه اليوم وه��ذا ما اأك��ده عدد 
م��ن الأكادمييني ال�رشعي��ني اأن اإجماعًا وا�شعًا 
بني علماء امل�شلمني انته��ى اإىل اأن »الرق« يف 
الع���رش احلديث اأ�شبح غ��ري �رشعي  هي لي�شت 
اكرث من ممار�ش��ات وعادات  ورثناها دون ان 

نتفك��ر اأ�ش��ول ن�شاأتها وم��دى مائمتها للعقل 
احلر

لكن تنظي��م داع�ض اعاد اإحي��اء اأحكام �رشعية 
مل تخ��رج منذ عق��ود من مناه��ج التدري�ض يف 
املعاهد الإ�شامية. بقي��ت هذه الأحكام ثابتة 
وخمتبئة ومل تخ�ش��ع للدرا�شة العقانية. لذلك 
يت��م تطبيقه��ا الي��وم ب�شكل متط��رف. من هذه 
الأحكام حك��م "�شبي الن�شاء" اأو "ملك اليمني" 
الذي يطبقه داع�ض يف "غزواته" املختلفة. هذا 
يدفعن��ا اإىل الت�شاوؤل عن حقيقة الأمر يف الفقه 

الإ�شامي.
مل تع��د الت�شاوؤلت عن حدود الأحكام ال�رشعية 
و�رشوطها مطروحة كم�شاألة تاريخية. �شارت 
مهم��ة لفهم الأح��داث الراهنة من��ذ اأن اختطف 
داع�ض ع�رشات الن�شاء الإيزيديات وامل�شيحيات 
واحتجزه��ّن ليبيعهن، مببالغ يحددها عمرهن 
"اله��ال  وجماله��ن، ح�شبم��ا قال��ت جمعي��ة 

الأحمر العراقي".
من بعد حترير معظ��م املحافظات املحتلة من 
قبل داع�ض يتبادر اىل ذهننا �شوؤال: ماذا ب�شاأن 
اليزيدي��ات الذي��ن ُعر�ش��ن للتعني��ف من قبل 
هذه القوى الظامي��ة؟ وبعد الخبار املتداولة 
ب�ش��اأن نقل اليزيديات م��ن املو�شل اىل الرقة 
خوفا من العمليات الع�شكرية املرتقبة لتحرير 
املو�ش��ل والت��ي ق��د ت��وؤدي اىل اط��اق �رشاح 
ه��وؤلء الن�ش��وة اللوات��ي يحمل��ن هوي��ة الوطن 
حت��ى وان ن�شين��ا هويتهن الن�شاني��ة قبل كل 

�شيء!
ما ه��و دور و�شائل العام الي��وم من احلديث 
عن باقي ال�شبايا املختطفات والذين غينب عن 

احلياة منذ عامني واأكرث من تاريخ اليوم؟ 
م��اذا ب�ش��اأن املجتمع ال��دويل من م��ا يح�شل 
لن�شائن��ا اليزيدي��ات او م��ا تبقى منه��ن!؟ ما 
ه��ي فعالية ملف حتري��ر املختطفات وحماية 

القلي��ات املوج��ودة يف الع��راق وم��ا هو دور 
ن�شط��اء حق��وق الن�ش��ان؟ ا�شئلة كث��رية حول 

�رشيحة مهمة ومهم�شة من املجتمع العراقي.
ما ح�ش��ل لايزيدي��ات على وج��ه اخل�شو�ض 
يربه��ن ان جميع م��ن ينادي ب�ش��وت عال ان 
املراأة ه��ي ن�شف املجتمع هو كاذب وذو نداء 
مث��ايل وبعي��د عن الواق��ع الذي نعي�ش��ه اليوم، 
واق��ع ل متل��ك في��ه امل��راأة ان تتمت��ع بحقه��ا 
الطبيعي يف العي�ض كاإن�شان ميتلك حرية نف�شه 

على اقل تقدير. 
اللوات��ي  الفتي��ات  ان  التقاري��ر  معظ��م  اك��د 
ا�شتطعن اله��رب من ايدي تنظي��م داع�ض اكدن 
انه��ن احتج��زن يف قاع��ات او مراك��ز احتجاز 

ليتم بيعهن لحقا كجزء من غنائم احلرب.
م��ا ح�ش��ل معه��ن ابتداَء م��ن قري��ة كوجو اىل 
املو�شل وم��ن ثم اىل احلمدانية حتى املحكمة 
ال�شامي��ة الوهمية التي ان�شاأه��ا داع�ض لبيع 

الن�ش��اء و�شبيه��ن وهناك من رحل��ت اىل �شجن 
بادو���ض حي��ث يوج��د اأع��داد غري قليل��ة منهن 
حمتج��زات، و م��ن يتحدث عن منطق��ة البعاج 
يف ناحي��ة ق�ش��اء البعاج اأي�شا بوج��ود اأعداد 
غري قليلة من الن�ش��اء املختطفات، وهناك من 
يتح��دث ع��ن اأن هوؤلء ق��د رحل��وا اإىل مناطق 
�شوري��ة وحتديدا اإىل مناط��ق الرقة وهناك من 
عر�ش��ن يف الب��زار عاري��ات واي�ش��ا م��ن بعن 

مقابل علبة �شجائر فقط! 
امل��دين  املجتم��ع  منظم��ات  تن��ادي  ان  قب��ل 
امل��راأة  حق��وق  ع��ن  الدف��اع  وجمعي��ات 
والنا�شط��ات واملثقفات بحري��ة املراأة واهمية 
ان تنال حقوقه��ا وتنتزعها من خمالب الرجل 
وج��ب عليه��ن ان ينادين بحق��وق ن�شاء �شبيت 
احامه��ن وانتزع��ت احلي��اة م��ن قلوبه��ن يف 
ي��وم واحد فقط! يوم واح��د كان كافيا خل�شارة 

رجالهن وابنائهن وانف�شهن! 

بغداد- لميس كريم ثابت   

م���ا ح�سل للن�س���اء الأيزيديات مي�س 
ح���رة  روح  وكل  ان�ساني���ة  ذات  كل 
حتل���ق بعي���دا ع���ن �سم���اء الطوائف 
والديان���ات.. �سماء غ���ر مقتطعة ل 
ميتلك فيها كل دين م�ساحته املحددة 
مل���ف  غطر�ست���ه،  فيه���ا  ليمار����س 
اليزيدي���ات لي�س بامللف احلديث او 
املبه���م، لك���ن الن�سي���ان ال���ذي يطوي 
وجوههن اجلميلة ويرمي بهن خلف 
م�ساحة الذاك���رة الن�سانية ويجعلنا 
ذاك���رة  ه���ي  ذاكرتن���ا  ب���اأن  ن�سع���ر 

"ذبابة". 

 للخيال م�ساحة ل يحدها �سيء 
وما بني احللم واحلقيقة اأُعلنت 

قبل عدة اأيام نتائج طلبة ال�ساد�س 
العدادي لت�سع حدًا فا�ساًل 

لثنتي ع�سرة �سنة متوا�سلة من 
الدرا�سة ولتفتح البواب باجتاه 

عامل جديد وخمتلف، منهم من كان 
خياله �سادقًا معه ومنهم من �سرح 

يف احالمه حتى �سدمه الواقع، 
ردود افعال خمتلفة.. ر�سى 

وغ�سب وا�ستياء .. فرٌح عارم 
وحزن عميق .. 

الموانئ العراقية تطلق حملة لتنظيف وتطوير 
جميع أرصفتها ومرافقها

مجلس األنبار يعقد جلسته الستجواب المحافظ 

طلبة السادس اإلعدادي.. عام من الخوف واألحالم الضائعة

اأطلق��ت ال�رشك��ة العامة ملوانئ العراق حمل��ة لتاأهيل امل��واين العاملة وتنظيفها 
ورف��ع الأنقا���ض احلديدية التي تعيق احلركة وخ��زن احلاويات، وقال مدير عام 
ال�رشكة، اإن "هذه احلملة جاءت بعد زيارة وزير النقل وكالة عبد احل�شني عبطان 
لل�رشك��ة وبع�ض املوانئ الأخرى"، موؤكدا اأن "التوجيهات ت�شمنت القيام بحملة 
تنظيف وتاأهيل لاأر�شفة العاملة، والهتمام بالت�شجري ورفع لاأنقا�ض واملواد 

املتكد�شة التي تعيق احلركة بغية اإظهارها ب�شكل اأف�شل".
مبين��ا اأن "وزير النقل وجه ب�رشورة الهتمام بالإنارة الليلية وعامات الدللة 
ليك��ون العم��ل على م��دار ال�شاعة، م��ا مينح املوان��ئ العراقية مزيدا م��ن التطور 
لتك��ون الأوىل يف املنطق��ة خ�شو�ش��ا وان املوان��ئ تعت��رب رئ��ة اقت�شادية لرفد 
موازن��ة الع��راق بالعمل��ة ال�شعب��ة، مبينا ان جمي��ع الظروف مواتي��ة اأمام هكذا 

طموح بت�شافر اجلهود وال�شعي لتقدمي الأف�شل من اجل خدمة العراق و�شعبه".
يذك��ر اإن وزي��ر النقل وكالة عبد احل�شني عبطان، اأج��رى الأ�شبوع املا�شي زيارة 

اىل حمافظة الب�رشة اطلع فيها على واقع عمل املوانئ العراقية.

 عق��د جمل�ض الأنبار، الثاث��اء، جل�شته ل�شتجواب املحاف��ظ �شهيب الراوي 
متهي��دا لإقالت��ه. وقال م�ش��در يف املجل�ض اإن "جمل�ض النب��ار يعقد جل�شته 
يف منطق��ة اخلالدي��ة بح�ش��ور 18 ع�ش��وا"، مبين��ا اأن "اجلل�ش��ة خم�ش�شة 

ل�شتجواب املحافظ �شهيب الراوي، متهيدا لإقالته".
واأ�شاف امل�شدر، اأن "ا�شتجواب الراوي �شيكون حول اتهامه بالف�شاد املايل 

والإداري، ف�شا عن جملة من اخلروقات الأخرى".
ه��ذا وك�شف النائب عن حمافظة النب��ار طالب اخلربيط عن م�شاومة رئي�ض 
الربمل��ان �شلي��م اجلبوري باقال��ة رئي�ض ديوان الوق��ف ال�شني يف حال متت 

اقالة املحافظ �شهيب الراوي من من�شبه.
ي�ش��ار اىل ان جمل���ض النبار عقد جل�شت��ه يف وقت �شابق وق��ام با�شتجواب 
رئي�ش��ه �شباح كرحوت فيم��ا قدم 11 ع�شوا منه طلب��ا اىل رئي�ض الربملان 

�شليم اجلبوري يطالبون فيه حل جمل�ض املحافظة. 

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

تحقيق- لميس عبد الكريم 

الجتماعي��ة  وال�ش��وؤون  العم��ل  وزارة  ج��ددت 
منا�شدته��ا رئا�ش��ة ال��وزراء لل�شغ��ط عل��ى وزارة 
املالي��ة بغي��ة اإط��اق املبالغ املخ�ش�ش��ة للدفعة 
الثاني��ة م��ن اإعان��ة احلماي��ة الجتماعي��ة لع��ام 
2016. وق��ال الوكيل الأق��دم لوزارة العمل فالح 
العام��ري، اإن" ال��وزارة ومن خ��ال هيئة احلماية 
الجتماعي��ة اأكمل��ت ا�شتعداداته��ا كاف��ة لإط��اق 

الدفعة الثانية م��ن اإعانة احلماية الجتماعية، اإل 
اإن وزارة املالي��ة اعتذرت على تاأمني كامل مبالغ 

الدفعة ما اأدى اىل تاأخر اإطاقها".
واأ�ش��اف اأن "هيئة احلماية الجتماعية �شبق وان 
حددت اإطاق دفعة الإعانة الجتماعية كل �شهرين 
بدل م��ن ثاثة اأ�شه��ر وحددت الأول م��ن حزيران 
موع��دا لإطاق الدفع��ة الثاني��ة لاأ�شه��ر )ني�شان 
واأي��ار وحزيران("، لفت��ا اىل اأن "وزارة املالية مل 
تق��م حتى الآن باإطاق املبالغ املخ�ش�شة للدفعة 

والبال��غ بح��دود 218 مليار دين��ار". واأو�شح اأن 
"الوزارة اأر�شلت كتب اىل رئا�شة الوزراء والأمانة 
العام��ة ملجل�ض ال��وزراء لإطاق مبال��غ الدفعة" ، 
م�ش��ريا اىل اأن "مكتب رئي�ض ال��وزراء فاحت املالية 
لإط��اق املبالغ لكنه��ا مل تقم باأي اإج��راء لتزويد 
هيئة احلماية باملبالغ املخ�ش�شة للدفعة الثانية 

بحجة عدم توفر الأموال الازم".
وبني العامري اأن "وزارة العمل تود اأن تذكر وزارة 
املالي��ة وجمل���ض الن��واب الذي��ن اأك��دوا اإن رواتب 

احلماي��ة الجتماعية خط احم��ر، ولكنها اأ�شبحت 
الآن خ��ط اخ�رش، حمذرا من حتول �رشيحة الفقراء 

من املجتمع اىل غ�شب �شعبي ل يحمد عقباه".
واأ�ش��ار اىل اإن الوزارة "تتعهد مبوا�شلة ات�شالتها 
مع اجلهات ذات العاقة حلني تاأمني كامل املبلغ 
عل��ى اعتبار اإن الوزارة تتعام��ل مع م�شتوى الفقر 
لعم��وم العراق ول ميك��ن جتزاأت اإط��اق الرواتب، 
وان ال��وزارة حري�ش��ة عل��ى و�شع كاف��ة احلقائق 

اأمام الراأي العام اأول باأول".

العمل تجدد مناشدتها رئاسة الوزراء إلطالق مبالغ الحماية االجتماعية
بغداد- متابعة

التجارة تناقش عروض الشركات 
األجنبية المنتجة لمواد حديد 

التسليح والصناعي والخشب األبيض

البيئة: نخب مثقفة ومسؤولون 
حكوميون ضمن الئحة أصدقاء البيئة


