
ا�ستقب��ل من��دوب العراق الدائ��م ل��دى الأمم املتحدة يف 
نيوي��ورك، �سف��رة النوايا احل�سن��ة نادية م��راد، م�سلما 

اإياها هدية رمزية.
وقال��ت ال��وزارة يف بيانه��ا، اإن "مندوب الع��راق الدائم 
لدى الأمم املتحدة ال�سفر حممد علي احلكيم ا�ستقبل يف 
نيويورك، �سفرة ال�سالم والنوايا احل�سنة نادية مراد مع 
وف��د الإيزيديني والنا�سط��ة احلقوقية اأمل كلوين يف مقر 

ممثلية جمهورية العراق".
واأ�س��اف البيان، اأن "مندوب العراق الدائم رحب بنادية 
مراد ودع��م اجله��ود الدولي��ة لت�سميتها �سف��رة للنوايا 
احل�سن��ة م��ن قب��ل منظم��ة الأمم املتح��دة"، مبين��ا اأن 
"احلكيم حثها على اإظهار اجلرائم الب�سعة والإنتهاكات 
اجل�سيمة التي تعر�ض لها اأبناء املكون الإيزيدي على يد 

تنظيم داع�ض الإرهابي".
و�سل��م ال�سف��ر بح�س��ب البي��ان، "هدي��ة رمزي��ة ل�سفرة 
النواي��ا احل�سنة مراد عبارة عن جم�سم زجاجي للقيثارة 

ال�سومرية اإحدى رموز تاريخ العراق امل�رشق".

اأقام��ت جامع��ة الك��رخ للعل��وم بالتعاون م��ع فريق 
ب�سم��ة خر التطوعي، مهرجانًا مبنا�سبة يوم ال�سالم 
العامل��ي وال��ذي يتزامن مع الحتف��ال بافتتاح كلية 
التح�س���ض النائ��ي واجليوفيزي��اء، بح�س��ور ع��دد من 
ال�سخ�سي��ات الكادميية البارزة. ت�سمن احلفل اإقامة 
فق��رات مو�سيقي��ة وعر���ض اأزي��اء للفلكل��ور العراقي 
وتقدمي فقرات �سعرية يف حب الوطن وال�سالم، اإ�سافة 
اإىل م�ساركة اأطفال رو�سة زهور احلياة باأوبريت كلنا 
الع��راق. واألق��ى ال�سيد رئي���ض اجلامع��ة الدكتور ثامر 
عب��د الأمر ح�سن، كلمة بهذه املنا�سبة اأكد خاللها اإن 
اأبطال اجلي���ض العراقي وال�رشط��ة الحتادية واحل�سد 
ال�سعبي لهم الف�سل بفر�ض ال�ستقرار واإحالل ال�سالم، 
ونح��ن باأم�ض احلاج��ة لل�سالم امل��دين والنف�سي لكي 
ن�ستطي��ع اأحراز التقدم الكادمي��ي والعلمي. واأ�ساف 
ب��اأن جامعة الكرخ للعلوم خا�س��ت ال�سعاب وحتدت 
العقب��ات ليكون هذا ال�رشح منطلقًا ملواكبة تطورات 
العلوم يف العامل، واأ�سار باأن اجلهود م�ستمرة ل�سمان 
ح�سول الطلبة على مكاناتهم الوظيفية عند التخرج، 
بالإ�ساف��ة اإىل اأتباعن��ا العتمادية الدولي��ة للتعليم 
لُنخ��رج طاق��ات �سبابي��ة تتناغ��م م��ع حاج��ة �سوق 
العم��ل. وج��رى يف ختام املهرجان تك��رمي ال�سيوف 
والكادميي��ني املتميزين وعدد م��ن املوظفني الذين 

بذلوا اجلهود يف خدمة اجلامعة ور�سالتها العلمية.
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عندم��ا انفجرت عجلة مفخخة قبل منت�سف الليل 
يف اخلام���ض م��ن ايلول/�سبتمرب يف ح��ي الكرادة 
داخل، كان ح�سني الفتالوي )24 عاما( عند باب 
منزل��ه.  ويتذكر بينما تنهمر دموعه “عندما وقع 
النفج��ار، كنت عل��ى و�سك الدخ��ول اىل املنزل”، 
م�سيف��ا وه��و ينظر اىل �س��ورة �سقيق��ه “اأخرجت 
نذه��ب  لك��ي  عل��ي  ب�سقيق��ي  وات�سل��ت  هاتف��ي 

مل�ساعدة �سحايا التفجر”.
لكن علي )26 عام��ا( مل يرد، الأمر الذي اأثار قلق 
ح�سني الذي بدل من اأن يتوجه اىل مكان التفجر، 

بداأ البحث عن �سقيقه ليعرث عليه يف امل�رشحة.
وكان عل��ي و�سقيق��ه ح�س��ني ب��ني اأول الوا�سلني 
اىل موق��ع التفج��ر ال�سخم الذي ح�س��د اأكرب عدد 
م��ن ال�سه��داء يف اعت��داء ببغ��داد، يف متوز/يوليو 

املا�سي موقعا نحو 300 �سهيد.
وي��روي ح�س��ام الفت��الوي )34 عام��ا(، ع��م علي 
وح�سني، “اعتادا اخل��روج بعد كل انفجار. اعتدنا 
عل��ى ذلك منذ بداية النفج��ارات، وكان املرحوم 
متعاطف��ا م��ع ال�سحاي��ا. اأينم��ا يح��دث انفجار، 
يكون هو و�سقيقه ح�سني يف مقدمة املتطوعني”.

 تفجرات ل حت�سى 
و�سه��د ح��ي الك��رادة الواقع على �سف��ة نهر دجلة 
تفجرات ل حت�س��ى منذ ما بعد الجتياح بقيادة 

الوليات املتحدة عام 2003.
ومنطق��ة الك��رادة داخل م��كان مق�س��ود من عدد 
كب��ر م��ن �س��كان بغ��داد يجل�س��ون يف مقاهيها، 
ويتب�سع��ون م��ن حماله��ا، ويلتق��ون ال�سدق��اء، 
لكنها يف الوقت ذاته هدف رئي�سي لتنظيم داع�ض.

بع��د ا�سته��داف الكرادة اأكرث من م��رة، بات العديد 
م��ن البغدادي��ني يتجنب��ون الذه��اب اىل املنطقة، 
الت��ي يعتربونه��ا اك��رث  خ�سو�س��ا يف الوق��ات 
عر�سة للخطر يف العياد او عطلة نهاية ال�سبوع.

بع��د املاأ�س��اة يف متوز/يولي��و، ن�سب��ت الجهزة 
المني��ة اأجه��زة ك�سف متفج��رات اأمركية ال�سنع 

عند مداخل الكرادة يف اإجراء احرتازي.
وج��اء ذلك بع��د ا�ستياء �سعبي ع��ارم من ا�ستمرار 
قوات المن با�ستخ��دام اجلهاز املعروف بالع�سا 

و�سجن��ت  ج��دواه،  ع��دم  اأثب��ت  ال��ذي  ال�سحري��ة 
ال�سلطات الربيطانية التاجر الذي باعه اىل العراق 
بتهم��ة الحتي��ال. يف اآب/اأغ�سط���ض املا�سي، مت 
افتت��اح مقهى جدي��د يف الكرادة بحف��ل مو�سيقي 

�سخم.
 اأيام قبل املغادرة 

ويق��ول مهن��د احل�سين��ي )25 عام��ا( اإن امل��كان 
“يج��ذب ال�سب��اب الذي��ن يريدون مكان��ا هادئا، 
ميكنه��م فيه التحدث بحرية و�رشاء الكتب وتناول 
القه��وة”. وي�سيف “حي الكرادة يحاول النهو�ض 
جم��ددا، ل �سيم��ا اليوم بعد تنظيم م��كان التفجر 

الخر واإعادة فتح الطريق”.
بعد ا�ست�سهاده، انت�رش �رشيط فيديو لعلي الفتالوي 
وه��و يبك��ي يف موقع تفج��ر الك��رادة يف متوز/

يوليو على مواقع التوا�سل الجتماعي.
وكان عل��ي الفت��الوي ي�سع��ى منذ اك��رث من ثالث 
�سن��وات اىل الهج��رة اىل الولي��ات املتحدة، وهو 
واحد من اآلف ال�سب��ان الذين عملوا مع ال�رشكات 
والق��وات المركي��ة يف الع��راق وح�سل��وا عل��ى 

فر�سة لتقدمي طلب هجرة مكافاأة خلدماتهم.
وي��روي وال��ده ح�س��ن ان علي كان جال�س��ا بقربه 

عندم��ا ات�سل ب��ه �سديق وتواعد مع��ه على اللقاء 
يف مقه��ى. ويتح��دث وال��ده بحزن ع��ن اللحظات 
الخ��رة “تناولن��ا الع�س��اء �سوي��ة قب��ل اأق��ل من 
�ساعت��ني من التفج��ر كان حلمه الوحي��د العي�ض 
ب�س��الم وم�ساع��دة ال�سحاي��ا”. قت��ل يف التفجر 
اربع��ة من ا�سدقاء علي اأي�س��ا. وعلي متزوج منذ 

خم�ض �سنوات لكن مل يرزق باأطفال.
ويق��ول الب “كان يحلم ب��اأن ينجب اطفال واراد 

حتقيق هذا احللم بالذهاب اىل امركا”.
ويق��ول عمه ح�سام لوكال��ة فران�ض بر�ض ان موعد 
�سف��ره كان يتاأجل با�ستم��رار لأ�سباب �ستى، تارة 
م��ن اج��ل الفح�ض الطب��ي وطورا من اج��ل اوراق 

اخرى، “حتى قتل بالتفجرات”.
على الرغم من كل احلزن، تبقى الرغبة باحلياة 

اأقوى.
ويق��ول �سعيد عالء ع��ادل )27 عاما( وهو يجل�ض 
النا���ض  ن��رى  ان  “جمي��ل  اجلدي��د  املقه��ى  يف 

يحاولون امل�سي قدما بحياتهم”.
وي�سي��ف “لك��ن احلكوم��ة والربمل��ان ج��زء م��ن 
امل�ساكل التي توؤدي اىل الرهاب. واىل اأن يح�سل 
التغير، علينا ان نكون م�ستعدين لنفجار جديد”.

المنتجات المحلية تنتظر زبائنها بعد خروجها من بين فكي الصناعات المستوردة 
بنا تعود الصناعة المحلية أللقها القديم..

 
واملعام��ل احلرفية ال�سغ��رة اخلا�سة للمواطنني 
)مئ��ات املعامل احلرفية ال�سغ��رة( غرب ال�سعلة 
يف العا�سمة بغداد ومثلها يف عموم املحافظات 
العراقية، كانت تنتج ن�سبة كبرة تفوق ن�سف ما 
حتتاج��ه ال�س��وق العراقية من م��واد، ولكنها وفق 
تخطي��ط م�سبق لنه��اء ال�سناع��ة الوطنية انتهت 

كلها اىل الغالق والتعطيل التام.
جميع املعام��ل وامل�سان��ع الكب��رة واملتو�سطة 
وال�سغرة مت��ت حماربتها ب�س��ورة منهجية كي 
تتوقف وكي يكون املنت��ج العراقي غائبا متاما، 
حت��ى يتحول العراق اىل �سوق للمنتجات القادمة 
من اخلارج، فيغدو م�ستهلكا، ومنتجا للنفط فقط، 
اأي اأن العراقيني يبيعون النفط من اجل اأن يحولوا 
العم��الت ال�سعبة اىل الدول الخرى، ويت�سح هذا 

الهدف اخلبيث من خالل املخططات القت�سادية 
الوا�سح��ة الت��ي ا�ستهدفت تدم��ر املنتج املحلي 

العراقي.
كذل��ك هن��اك خط��وات نعتق��د اأنها مهم��ة تدخل 
يف جم��ال دع��م املنت��ج املحل��ي والتقلي��ل م��ن 
ن�سب��ة العتماد على املنتج��ات الرتكية، فبح�سب 
تقارير �سابقة لوزارة التخطيط فان حجم التبادل 
التج��اري العراقي مع تركيا يبلغ من 10 اىل 12 
ملي��ار دولر �سنويا، تت��وزع اغلبها يف ال�ستراد 
الغذائي��ة  املنتج��ات  م��ن  تركي��ا  م��ن  العراق��ي 
واملالب���ض والجهزة الكهربائي��ة، اذ يعترب بلدنا 
م��ن الدول��ة امل�ستوردة اك��رث من امل�س��درة �سواء 
النف��ط، فالتوغ��ل الرتكي عل��ى ال�سي��ادة العراقية 
خ��الل الآون��ة الخ��رة رغ��م تبعيات��ه ال�سيا�سية 
ال�سلبي��ة اف�س��ى جلوانب ايجابي��ة ا�سهمت بردود 
افع��ال �سعبي��ة عارمة تدعو ملقاطع��ة للمنتجات 

الرتكية والتوجه لدعم املنتج الوطني الذي عانى 
الركود احلاد خالل ال�سنوات املا�سية.

اذ هن��اك حم��اولت �سابقة لكثر م��ن النا�سطني 
خ�س�س��ت لدعم املنتج��ات العراقي��ة، الغاية من 
ذل��ك بح�س��ب القائم��ني عل��ى احلمل��ة ه��و توعية 
الوطني��ة  املنتج��ات  دع��م  باأهمي��ة  املواطن��ني 
بجمي��ع املجالت وفتح املج��ال امامها ودعمها 
وع��دم اقتناء اي منتج غ��ر حملي، باملقابل فان 
ال�سناعة الوطنية ا�ستجابت لتلك الدعوات وبداأت 

عجلة املعامل العراقية بطرح انتاجها لل�سوق 
ولتعزي��ز هذه املح��اولت واإع��ادة تن�سيطها مرة 
اأخ��رى ينبغي تثقيف املواطن��ني ب�رشورة اقتناء 
املنتج��ات املحلي��ة وما �سي��دره ه��ذا اخليار من 
فوائد على اقت�ساد البل��د والذي �سينعك�ض اإيجابا 

على الأفراد 
فعلى كل مواطن عندما يذهب اىل املول او ال�سوبر 

مارك��ت او املحل ويب��داأ ب�رشاء ان��واع معينة من 
الجب��ان والألبان يح��اول ان ياأخذ اأحد منتجات 
�رشكة البان واجب��ان ابو غريب، فهي بدون مواد 
حافظ��ة وتخ�س��ع للرقاب��ة ال�سحي��ة امل�س��ددة، 
ام��ا املدخنني فحاول��وا اأن جت��رب �سجائر �سومر 
العراقي��ة اجلدي��دة، ف��اإن ت�سجي��ع ه��ذه امل�سانع 
وجعله��ا ت�ستم��ر يف عملها �سي�سه��م يف تخفي�ض 
ال�ستراد من اخلارج، ويوفر فر�ض عمل لع�رشات 
الآلف م��ن اليد العامل��ة العاطلة، وين�سط القطاع 
اخلا�ض  فاإنَّ امل�ستهلَك يف العراق، �سي�ساهم بدعِم 
املنتج املحلي تعبراً عن �سعوره باملواطنة، التي 
تق�سي بوقفٍة وطنية حيال ما تتعر�ض له بالدنا 
م��ن حتدي��اٍت م�سري��ة، �ساهمت يف ج��زٍء منها 
�سيا�س��ة الإغ��راق ال�سلع��ي التي ت�سبب��ت به�سا�سِة 
اقت�سادن��ا الوطني منذ ع��ام 2003 م، بو�سفها 
ويف مقدمته��ا ظاهرة الغراق ال�سلع��ي التي تعد 

من اأبرز العوامِل 
لذل��ك جند م��ن الأهمية مب��كان، اأن تت��م م�ساندة 
القت�س��اد املحل��ي باخلط��وات العالمي��ة وعرب 
�سب��كات التوا�س��ل الجتماع��ي وم��ا يتواف��ر من 
و�سائ��ل التو�سيل والعالم التي ميكنها ان تخدم 
وت�سهم يف جناح هذه احلملة التي تهدف بالدرجة 
الوىل اىل اع��ادة الروح للمنت��ج العراقي املحلي 
واحل��د من العتماد عل��ى املنتجات الخرى التي 

تغرق ال�سوق العراقية منذ �سنوات طويلة..
ل�سيم��ا اأن هن��اك خماط��ر اخرى ب��داأت تلوح يف 
الأف��ق، غ��ر امل�س��اوئ القت�سادي��ة، اأي هن��اك 
م�س��اوئ وخماط��ر �سيا�سية بداأت حتي��ق بالعراق 
له��ذا  اخل��ر  تري��د  ل  وحكوم��ات  دول  حتيكه��ا 
ال�سع��ب، لذلك بات من امله��م اأن يتم موؤازرة مثل 
ه��ذه احلم��الت عل��ى نحو وا�س��ع، من اج��ل عودة 

ال�سناعة الوطنية العراقية اىل ال�سوق العراقية..

بغداد ـ خاص 

 من �أ�سو�أ ما تعر�ض له 
�لعر�ق من تد�عيات، ب�سب 

�لفو�سى �خلالقة، هي حتويل 
�ل�سناعة �لعر�قية �ىل )خرب 

كان(، وحتويل �مل�سانع 
و�ملعامل �لعر�قية �ل�سخمة 

كمعمل )�لبرتوكيمياويات يف 
�لب�سرة( و�ملتو�سطة كمعمل 

)�الطار�ت يف �لديو�نية 
و�لنجف(

 كان �ل�سابان علي 
وح�سني �لفتالوي 

ي�سارعان �ىل �إنقاذ 
�مل�سابني كلما دوى 

�نفجار يف مكان قريب، 
�ىل �أن �سقط �أحدهما 

�سحية �النفجار �لذي 
�سرب حي �لكر�دة يف 

بغد�د قبل ثالثة ��سابيع 
و�أ�سفر عن ��ست�سهاد 

ع�سرة ��سخا�ض.

المئات يتظاهرون في السليمانية للمطالبة 
باإلصالحات

ازالة زهرة النيل في واسط وسدة سامراء 

عودة أكثر من 180 ألف عائلة نازحة الى اماكن سكناها 
في ثالث محافظات

سباق بين الحياة والموت في حي الكرادة ببغداد

بغ��داد � متابع��ة : تظاه��ر املئ��ات م��ن الأه��ايل يف حمافظ��ة ال�سليماني��ة، 
مطالبني بالإ�سالحات احلكومية يف اإقليم كرد�ستان و�رشف الرواتب.

وقال م�سدر مطلع، اإن "املئات من الأهايل يف حمافظة ال�سليمانية خرجوا 
بتظاه��رة كب��رة مطالبني بالإ�سالح��ات احلكومية يف موؤ�س�س��ات الإقليم، 

واإيجاد احللول لالأزمة املالية فيه و�رشف الرواتب".
واأ�س��اف، اأن " املتظاهري��ن هددوا مبقاطع��ة املوؤ�س�س��ة التعليمية يف حال 
ع��دم ال�ستجاب��ة ملطالبه��م " مبينًا انه��م "رددوا �سع��ارات ورفعوا لفتات 

مبطالبهم".

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت وزارة امل��وارد املائية ، اإزالة نبت��ة زهرة النيل يف 
حمافظة وا�سط و�سدة �سامراء جنوبي حمافظة �سالح الدين.

وقال��ت الوزارة يف بيان ،ان "امل��الكات الفنية والهند�سية يف الهياأة العامة 
لت�سغي��ل م�ساريع الري والبزل / مديرية امل��وارد املائية يف وا�سط / احدى 
ت�سكي��الت وزارة امل��وارد املائية توا�س��ل اعمالها باإزالة نبت��ة زهرة النيل 
م��ن نهر دجلة عل��ى م�سدات البند و�س��اذي واملزاك والمن��ي بالتعاون مع 

مديرتي زهرة النيل وال�سيانة وال�ستفادة من الياتهما".
واو�س��ح ان "مالكات �س��الح الدين توا�س��ل اأي�سا بتطه��ر وتنظيف مقدم 
وموؤخر �سدة �سامراء بهدف الق�ساء على نبات زهرة النيل وتاأمني احل�س�ض 

املائية وفتح الختناقات احلا�سلة".
 وا�س��ار البي��ان اىل ان "العم��ل ت�سمن ازال��ة نبات زهرة الني��ل ال�سارة من 
مق��دم وموؤخر �سدة �سام��راء حيث ا�ستخدمت اللي��ات املختلفة من حفارات 

و)�سفالت( لإجناز هذا العمل اأ�سافة اىل اليدي العاملة".

بغ��داد � متابع��ة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، ع��ن اآخر اإح�سائية لبياناتها 
املتعلق��ة بالأ���رش النازح��ة العائ��دة اإىل اأماك��ن �سكناه��ا الأ�سلي��ة يف املناطق 

املحررة من تنظيم داع�ض الإرهابي بلغت 183 الف و 471 عائلة .
 وق��ال م�س��وؤول ق�سم �س��وؤون الع��ودة يف الوزارة حم��ودي حمج��وب يف بيان "، 
ان "البيان��ات ذاته��ا لغاي��ة اليوم �سهدت ع��ودة 183 ال��ف و 471 اأ�رشة نازحة 
ملناطقها الأ�سلية يف حمافظات الأنبار ، �سالح الدين ، دياىل وق�سائي خممور 

و�سنجار وناحية القيارة التابعة ملحافظة نينوى".
وا�س��ار اإىل ان "اأع��داد العوائ��ل العائدة من الن��زوح الطارئ متثلت ب��� 62 األف و 
631 عائلة ملحافظة الأنبار و86 الف و 616 عائلة عائدة يف حمافظة �سالح 
الدي��ن و24 ال��ف و 624 عائل��ة عائ��دة يف حمافظ��ة دياىل ف�سال ع��ن عودة 9 
الف و 600 عائل��ة عائ��دة يف ق�سائي خممور و�سنجار وناحية القيارة التابعة 

ملحافظة نينوى".
 واك��د حمج��وب ان "ال��وزارة دع��ت الأ���رش العائ��دة اإىل دياره��ا الأ�سلي��ة يف 
املحافظات مراجعة فروع الوزارة يف حمافظاتهم للت�سجيل ولتوثيق عودتهم ".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص  

بغداد ـ خاص 

 اكد رئي�ض هياأة ال�ستثمار الوطنية �سامي العرجي، 
ان الهياأة ا�ستكمل��ت خارطة الطريق واخلطط الالزمة 
لإن�ساء مطار الم��ام احل�سني )ع( يف حمافة كربالء، 
لفت��ا اىل ان ال�سب��وع املقب��ل �سي�سه��د الع��الن عن 

احالة امل�رشوع اىل جمموعة م�ستثمرين للبدء به.

وق��ال العرج��ي يف حدي��ث �سحف��ي انن��ا "بتعاون 
م�ستم��ر م��ع العتب��ة احل�سيني��ة املقد�س��ة وكذل��ك مع 
جمل�ض حمافظة كربالء"، مبينا اننا "عقدنا اجتماعا 
مطول م��ع وكيل املرج��ع العلى ال�سي��د عبد املهدي 
الكربالئ��ي ا�ستم��ر لأك��رث م��ن �ساعتني وم��ع جمل�ض 
حمافظ��ة بغ��داد لأك��رث م��ن اأرب��ع �ساع��ات ملناق�سة 
ه��ذا املو�سوع". وا�ساف "مت تو�سي��ح جميع المور 

املتعلقة بامل�رشوع واين و�سل العمل به"، موؤكدا اننا 
"يف املرحلة الخرة حيث �سنقوم بالأ�سبوع املقبل 
بالإع��الن ع��ن احال��ة مط��ار كرب��الء اىل جمموع��ة 
م�ستثمري��ن يق��ع عل��ى عاتقه��م م�سوؤولي��ة ا�ستكماله 

بالتن�سيق مع �رشكة ال�سبطني".
وا�س��ار اىل ان "هنال��ك بع���ض امل�ساكل الت��ي تواجه 
امل���رشوع �ساأن��ه يف ذل��ك �س��ان اأي م�ساري��ع جديدة 

"،لفتا اىل اننا "ا�ستطعنا جتاوز الكثر منها خا�سة 
م��ا يتعل��ق منه��ا بق�سي��ة التموي��ل و�سنعم��ل خالل 
ال�سابي��ع القليلة املقبل��ة على و�س��ع خارطة طريق 

النطالق بامل�رشوع".
ولفت العرجي اىل ان "كلفة امل�رشوع الجمالية هي 
ثالث��ة ملي��ارات دولر، واملرحل��ة الوىل منه كلفتها 

ت�سل اىل مليار ون�سف املليار دولر".

احالة مطار االمام الحسين )ع( في كربالء الى المستثمرين االسبوع المقبل 
بغداد ـ متابعة 

مندوب العراق لدى األمم المتحدة 
يسلم السفيرة مراد هدية رمزية

جامعة الكرخ للعلوم تقيم 
مهرجانا للسالم العالمي 


