
و�ص��ف جمل�س حمافظ��ة الب�رصة ، اأم���س، االتهامات 
الت��ي وجه��ت اىل املحافظة باحتوائه��ا على "مزارع 
املخ��درات" بانه��ا �صيا�صي��ة واعالمي��ة ، وفيم��ا دعا 
اجلهات التي متلك معلومات عن مزارع املخدرات اىل 
اب��الغ الق��وات االأمنية واجلهات املخت�ص��ة ، اكد بان 
احلدي��ث عن توج��ه ال�صب��اب اىل املخ��درات بعد قرار 

حظر بيع وا�صترياد اخلمور هو حديث غري �صائب.
وقال ع�صو املجل�س جميب احل�صاين ، ان " االتهامات 
الت��ي وجه��ت اىل املحافظة باحتوائه��ا على "مزارع 
املخ��درات" بانها �صيا�صية واإعالمية" ، مبينًا باننا " 
ال ننفي وجود تلك املزارع ب�صكل قاطع ولكن ال ميكن 

االخذ اي�صًا بالت�رصيحات االإعالمية فقط".
واأو�ص��ح احل�ص��اين انن��ا " ندع��و اجله��ات الت��ي متلك 
معلوم��ات ع��ن م��زارع املخ��درات اىل اب��الغ القوات 
االأمني��ة واجله��ات املخت�ص��ة لك��ي تتعامل م��ع هذا 
 " ان  اىل  م�ص��رياً   ، القانوني��ة"  بالط��رق  املو�ص��وع 
احلدي��ث عن توج��ه ال�صب��اب اىل املخ��درات بعد قرار 

حظر بيع وا�صترياد اخلمور هو حديث غري �صائب".
يذك��ر ان بع���س التقاري��ر االإعالمي��ة ق��د حتدثت عن 
انت�ص��ار مزارع املخ��درات يف حمافظة الب�رصة ب�صكل 

كبري.

ادى طالب الكلي��ة الع�صكرية االوىل،اأم�س، "قفزة 
الثقة" من على ج�رص 14 رم�صان يف االعظمية.

وق��ال م�ص��در يف ال��وزارة، ان "ط��الب الكلي��ة 
الع�صكري��ة/ دورة ال�صب��اط 106 نف��ذوا قف��زة 
الثق��ة �صب��اح اليوم من على ج���رص 14 رم�صان 

يف االعظمية".
ونف��ذت الكلي��ة الع�صكري��ة االأوىل بع��د انقط��اع 
دام الأك��ر من ثالثة ع���رص عاما،فعالية امل�صرية 
التحميلي��ة لطلبة الكلي��ة للدورتني 106 و107 
والتي ت�صمنت م�صريهم مل�صافة خم�صة وع�رصين 
كيلوم��ر بالتجهيزات الع�صكري��ة الكاملة البالغ 
وزنه��ا 25 كيلوغرام و�ص��ط العا�صمة بغداد بني 
املواطن��ني يف ر�صال��ة اإىل ال�صع��ب العراقي بان 
ه��وؤالء ال�صب��اب املقاتل��ني �صيكون��ون �صباط��ا 

اأكفاء ودرعًا لهم �صد كل معتدي.
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ا�صط��ر البع�س م��ن الزبائن �رصاء األب��ان م�صتوردة اإال 
اأم ح�صن اأ���رصَّت ان تبحث عن البان ابو غريب، لكنها 
بالنتيج��ة ع��ادت اىل �صع��دون وابتاع��ت من��ه فط��ور 
العائل��ة لكن االأمل ظ��ل يحذوها باحل�صول على األبان 

ابو غريب يف االيام املقبلة.
 م��ن خ��الل جول��ة يف �ص��وق اجلمل��ة تب��ني ان هناك 
)موؤام��رة( عل��ى املنتج��ات الوطني��ة وب�ص��كل خا�س 
الغذائية اإذ دخلت ال�صوق كمناف�س قوي للم�صتورد. اأبو 
علي تاجر جملة يتعامل باالألبان من �صتى املنا�صىء 
ذك��ر ان املتعه��د بع��د ان كان ياأت��ي كل ا�صب��وع يف 
االأ�صه��ر االأخ��رية م��ن الع��ام املا�ص��ي، اأخ��ذ بالتلكوؤ، 
مبين��ًا: ان البع���س من التج��ار الرئي�صي��ني دخل على 
اخل��ط واأخذ ي�صوِّه من �صمع��ة املنتوج الوطني وال�صبب 

االرباح الكبرية التي تدخل اإىل جيوبهم.
 ح�ص��ن احمد عامل باأجر يومي ذك��ر : قبل قرابة �صهر 
تقريبا جاءت اكر من �صيارة حمملة باألبان ابو غريب 
ودخل��ت ال�صوق، م�صيفا: ان احدهم اأخذ ي�رصخ باأعلى 
�صوته ان هذه الب�صاعة فا�صدة وال ت�صلح لال�صتهالك 
واأنه��ا ت�صبب��ت بت�صم��م الكث��ري م��ن النا���س، واأو�ص��ح 
العام��ل: نحن يف ال�صوق نعرف ه��ذا الرجل فهو وكيل 
الإح��دى ���رصكات االألب��ان يف دول اجل��وار، م�صتدركًا: 
لك��ن النا���س ال تعلم ذل��ك، البع�س منه��م رمبا ي�صّدق 
بادعاءات��ه، م�ص��دداً: عل��ى ج��ودة اإنتاج معم��ل األبان 
ابو غري��ب وكفاءته خا�صة انه��ا ال حتتوي على مواد 

حافظة كبقية االألبان امل�صتوردة.
 املرك��ز االإعالم��ي للوزارة اأو�صح ان ال��وزارة ر�صدت 
زين  يف االآون��ة االأخرية قي��ام بع�س ال��وكالء واملجهِّ
ملنتجات معمل األبان ابو غريب التابع لل�رصكة العامة 
لل�صناع��ات الغذائي��ة بتعّمد خ��زن منتج��ات االألبان 
املجه��زة اليه��م من قب��ل ال�رصكة، وتاأخ��ري بيعها اىل 
املواطنني ما يوؤدي اىل تلفها كونها منتجات طازجة 
وال حتت��وي على اأي��ة مواد حافظة كبقي��ة ال�صناعات 

امل�صتوردة.
واأك��د البيان رف�س الوزارة ال�صدي��د ملثل هذه االأفعال 
امل�صين��ة كونه��ا مت�س حي��اة املواطن العراق��ي ب�صكل 

احلثيث��ة  ب��ذل اجله��ود  وانه��ا م�صتم��رة يف  مبا���رص 
للت�ص��دي لهذه املحاوالت املغر�ص��ة وموا�صلة حملة 
ن��ع يف الع��راق( الت��ي تبنته��ا ُبغي��ة اإع��ادة هيبة  )�صُ
ال�صناع��ة العراقي��ة وتعزيز االقت�ص��اد الوطني.وحّذر 
البي��ان م��ن تكرار ه��ذه املخالف��ات، م�ص��دداً: على ان 
ال��وزارة �صتتخ��ذ جمي��ع االإج��راءات القانوني��ة بح��ق 
املخالفني، داعيا: املواطنني للتبليغ عن هذه احلاالت 
ع��رب الربي��د الر�صم��ي ومواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي 

لوزارة ال�صناعة العراقية.
 وح�ص��ب متخ�ص�صني بال�ص��اأن تعد معامل االألبان من 
القطاع��ات احليوي��ة التي حتق��ق جملة م��ن االهداف 
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة واملالي��ة املهم��ة للبل��د، 
ا�صاف��ة اىل اإ�صهامها يف زيادة االإنتاج املحلي وتقلل 

م��ن اال�صتريادات، مما يوؤدي اىل تخفي�س ال�صغط على 
النق�د االجنبي، وت�صهم يف تاأمني االأمن الغذائي، ف�صال 
عن امكانية حتقيقها هدف تخفي�س معدالت البطالة. 
لكن لالأ�صف االإهمال طال هذا القطاع احليوي املهم اذ 
يعتمد  الع��راق على اال�صترياد ب�صكل كبري، حيث ي�صل 
اأك��ر من %90 م��ن حاجة الطلب املحلي، يف حني ال 
يغط��ي االنتاج املحل��ي اقل م��ن %10 املتبقية. اأحد 
اال�صدق��اء من حمافظة النجف �صبق وان تناول وجبة 
اإفطار كامل��ة من منتجات األبان ابو غريب مكونة من 
)ق�صطة / جنب / زبد( وحني عاد اىل مدينته �صاأل اأكر 
م��ن حمل خا�صة بي��ع املواد الغذائي��ة بع�صهم ال علم 
له باملنتوج، واآخر اأكر �رصاحة ذكر ان جهاٍت منعت 

دخوله اىل املدينة حل�صاب منتجات اأخرى.

مداخل بغداد تشكو حالها.. حواجز وسيطرات وطوابير طويلة

ي�صمئ��ز الوافد الأر�س جمالها من �صوء املنظر، نظرا ل�صفري 
االأ�صبوعي بني مدينتي النج��ف وبغداد اتابع بعني مواطن 
ال ميل��ك اإال ب��ث �صكواه مل�ص��وؤول الٍه و�ص��وت ي�صيع �صداه 

بني اتربة الطرق
ت�صتقب��ل مدين��ة بغ��داد وافديها من جه��ة ال��دورة باأهرام 
املزاب��ل على جانبي الطريق ونثار املتبقي من خ�رصاوات 
عل��وة الر�صي��د على االأر�صف��ة ي�صتغيث مل��ن يلملمه، روائح 
املزاب��ل املختلط��ة بعل��ف املوا�ص��ي )اجلوب��ات( ت�صتقبلك 
عن��د ا�صت��دارة عويري��ج لر�صم للق��ادم اإىل املدين��ة �صورة 
اأخ��رى ع��ن مدينة ال�ص��الم واجلمال، جل�رص ال��دورة حكاية 
م��ن الزح��ام ترويه��ا �صاعات االنتظ��ار تتك�رص عن��د اأولها 
�صيح��ات ا�صحاب �صيارات االإجرة )حي��ث ان هنالك ا�صبه 
م��ا يكون بكراج غري حكومي او ر�صمي خم�ص�س الأ�صحاب 

�صيارات االأجرة ال�صغرية(. 
تظاهر اأه��ايل مدينة الدورة الأكر من م��رة وطالبوا اأمينة 
العا�صم��ة اأن تنظ��ر حل��ال املنطقة وتعمل عل��ى اإ�صالحها 
عل��ى وجه ال�رصع��ة نظرا النت�ص��ار االأوبئ��ة واالأمرا�س من 

مزاب��ل املنطقة ولفت عنايتها الكرمي��ة اإىل �صعوبة دخول 
االأه��ايل منطقته��م ب�صبب الزحام احلا�ص��ل فيها وما كان 
منه��ا اإال اإع��ادة ترمي��م )�صب��غ( القو���س )قو���س ال��دورة( 
متنا�صي��ة م��ا يحيط��ه م��ن مزابل واترب��ة واك��وام نفايات 

مرا�صة.
للمداخ��ل م��ن جه��ة طري��ق بعقوب��ة الق��دمي )احل�صيني��ة( 
املعام��ل ح��ال اخر، هن��اك ، حي��ث مكبات بغ��داد اأجمعها 
التي يتم جمعها الأ�صهر عدة ومن ثم يقوم االأهايل بحرقها 
فيم��ا بع��د، تالل من املزاب��ل على جانب��ي الطريق ت�صيف 
ملنظ��ر املطبات يف حي الن�رص التي مت حفرها منذ �صنوات 
الإن�ص��اء جماٍر ومل تنفذ ، لون اخر، م�صتنقعات مياه متلوؤها 
الطحال��ب النتن��ة ي�صبح يف بركه��ا اأوالد املنطقة �صيفا ما 
ي�صفي على امل�صهد ماأ�صاة اأخرى، ا�صتدارة �صيطرة املعامل 
و�صّباته��ا الكونكريتي��ة الزرق��اء جتعل الزح��ام م�صاعفا 
وت�صب��ب �صجة خا�ص��ة يف ايام �صيف الع��راق الالهبة ما 
يدف��ع  املواطنني وا�صحاب ال�صيارات اإىل التذمر والتظاهر 
كم��ا ح�ص��ل العام املا�صي لك��ن دون ج��دوى ، تغرق هذه 
امل��دن بالوحل متاما يف ايام ال�صتاء املمطرة ولي�س هناك 
من خدمات تقدم لهم �صوى انتظار ال�صم�س لتجفف غرقهم .
رئي���س هيئ��ة اخلدم��ات يف جمل���س حمافظة بغ��داد "علي 

احم��د" وان ك�ص��ف ع��ن تعطيل اك��ر م��ن )700( م�رصوع 
خدم��ي ب�صب��ب االأزم��ة املالية الت��ي متر بها الب��الد، حيث 
او�ص��ح ال�صيد اأحم��د ان االأزمة املالية الت��ي متر بها البالد 
�صبب��ت توق��ف اكر م��ن )700( م�رصوع خدم��ي يف عموم 
مناط��ق العا�صم��ة بغ��داد " ، موؤك��دا يف الوق��ت نف�صه ان " 

توقفها يوؤثر �صلبا على احلياة اليومية للمواطنني." 
ال��ذي تع��ده �رصك��ة مري���رص  العامل��ي   وفق��ا للت�صني��ف 
االأمريكي��ة حلت مدين��ة ال�صالم بغ��داد يف املرتبة االأخرية 
باعتباره��ا املدينة االأك��ر �صوءا للعي�س فيه��ا رغم تاأريخ 
املدينة العريق واإ�صهامه��ا الفكري والثقايف اإال اأنها تعاين 
م��ن نق���س ح��اد يف اخلدم��ات.   مدي��رة مرك��ز عراقي��ات 
للدرا�ص��ات والتنمي��ة النائبة الربملانية ���رصوق العبايجي 
ذك��رت بهذا اخل�صو���س: اإن بغداد قد اخت��ريت، والأكر من 
مرة على التوايل، باعتبارها اأ�صواأ مدينة للعي�س يف العامل، 
م��ن خالل هذه املنظمة، التي تخت��ار معايري حيادية، 16 
معي��اراً اإن�صاني��ًا وخدمي��ًا واأمني��ًا، وكل م��ا يتعلق بتوفري 
اأ�صا�صي��ات العي�س الك��رمي يف مدينة، وخ�صو�ص��ًا عا�صمة 
مث��ل بغ��داد، بكل ه��ذه املقايي���س واملعايري تخ��رج بغداد 
االأ�ص��واأ للعي�س، وهذا يدلل عل��ى اأننا فعاًل ال نزال متخلفني 
ج��دا ع��ن الو�ص��ول اإىل م�صتوى م��ن املعي�صة، يوف��ر اأب�صط 

املقوم��ات لالإن�صان البغدادي، فكي��ف يف املناطق الريفية 
وغريها.

ا�صتط��ردت العبايج��ي يف حديثه��ا : اإن بغ��داد كمدين��ة ال 
ت�صتح��ق اأن تك��ون اأ�ص��واأ مدين��ة يف الع��امل، بغ��داد عمرها 
األ��ف �صنة، بغداد مدينة مرت عليها ح�صارات عديدة، وهي 
عا�صم��ة لدولة نفطية، ومع��روف اأن البغداديني يفتخرون 
ويعت��زون بانتمائه��م اليه��ا، فلم��اذا ه��ذا االإهم��ال، ملاذا 
يتم فع��اًل تر�صيخ ال�صورة عن بغداد باأنه��ا اأ�صواأ مدينة يف 
الع��امل؟ اأعتق��د اأن امل�صوؤولي��ة م�صوؤولي��ة الدول��ة العراقية، 
اأمان��ة بغ��داد مل يقت���رص االم��ر عل��ى فو�ص��ى  وحتدي��داً 
الدخ��ول اإىل العا�صمة من جهاته��ا االربع فح�صب وطابور 
ال�صاحن��ات الطوي��ل الذي يعيق الدخ��ول فح�صب بل ا�صرك 
م��ع تك��وم النفاي��ات واالزبال وه��رج امل�صاري��ع املتلكئة 
خا�ص��ة ال�صيط��رات كما يف �صيط��رة �رصق بغ��داد من جهة 
بعقوب��ة - الرا�صدية - ال�صع��ب، اما من جهة حي الب�صاتني 
فاالأم��ر له وقع اآخ��ر اذ ي�صكو ال�صكان م��ن تكاثر القوار�س 
ب�صب��ب اك��وام املزاب��ل، اما الدخ��ول من جه��ة ج�رص دياىل 
فاحلكاي��ة طويل��ة وم�صابهة حلكايات الدخ��ول من الدورة 
وامل�صت��ل والرا�صدية اإن مل تكن اال�صواأ ب�صبب اجل�رص الذي مل 

يعد يتحمل الزخم اليومي للمركبات.

بغداد ـ متابعة 

بغداد باتت اليوم تعزف 
�سمفونية ماأ�ساتها اخلدمية 
على اأ�سوارها لتم�سخ لوحة 
ر�سمها التاأريخ بدقة جمالية 

وعناية فائقة، لتحيل بذلك 
واقعا ملوؤه اخلراب اإىل 
القادم من الإيام، مداخل 

بغداد اليوم اأ�سبحت هرمية 
ال�سكل بعدما حر�ص من بناها 

على تدويرها.

كرر �سعدون اإجابته لأكرث من 
زبون اإن �سيارة معمل األبان 
اأبو غريب لن تدخل املنطقة 
منذ قرابة �سهر من دون ذكر 

ال�سبب، لكنه عاد وذكر الأمر ل 
يخلو من )اخلبث والتخريب( 

من دون التطرق للجهة. 

هجرة األنبار تعيد افتتاح مقرها في الرمادي

اكبر موجة نازحين منذ انطالق عملية تحرير الموصل

األنبار تجدد مطالبتها بفتح موقع للمعهد التقني في المحافظة

البان أبو غريب.. بحاجة الى الدعم كي تعود للمائدة العراقية 
ستبقى اسما في الذاكرة فقط ..

بغ��داد � متابعة : اأعلن مدير دائ��رة الهجرة واملهجرين يف االنبار حممد ر�صيد، 
اأم���س، ع��ن اإعادة افتتاح مق��ر الدائرة يف الرمادي، الفت��ا اىل اأن مهام الدائرة 
متابع��ة اأو�صاع النازحني وت�صهيل ع��ودة اال�رص ملناطقهم املحررة بالتن�صيق 
م��ع الدوائ��ر االأمني��ة. وق��ال ر�صي��د يف حدي��ث �صحف��ي، اإن "دائ��رة الهج��رة 
واملهجري��ن يف االأنبار اع��ادت افتتاح مقرها يف مدينة الرم��ادي"، مبينا اأن 

 ."2015 "االغالق جاء بعد �صيطرة داع�س على الرمادي يف منت�صف عام 
واأ�ص��اف ر�صي��د، اأن "مه��ام الدائرة متابع��ة اأو�صاع النازح��ني يف املخيمات 
باالأنبار ومنه��ا ال�صياحية وعامرية الفلوجة واخلالدي��ة والرحالية والنخيب، 

باالإ�صافة اىل ت�صهيل عودة اال�رص النازحة ملناطقهم املحررة باملحافظة".
 يذك��ر ان تنظيم "داع�س" �صيطر يف منت�صف عام 2015، على الرمادي، فيما 
ا�صتع��ادة الق��وات االأمني��ة املدين��ة يف نهاية الع��ام نف�صه، مما دف��ع بالدوائر 

احلكومية اىل اإعادة افتتاح مقراتها يف املدينة.

بغداد � متابعة: اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، اأم�س، عن اكرب موجة نازحني 
من��ذ انط��الق عملية حترير املو�ص��ل، مبينة انه مت نقله��م اىل خميمات الوزارة 

بالتعاون مع وزارة النقل.
وق��ال وزي��ر الهجرة جا�صم حمم��د اجلاف يف بيان، ان "الع��راق �صهد يوم ام�س 
الثالث��اء موجة نزوح كبرية تع��د االكر عددا منذ انط��الق العمليات الع�صكرية 
لتحري��ر حمافظ��ة نين��وى م��ن دن���س االره��اب املتمث��ل بع�صاب��ات داع���س 
االجرامي��ة". واأ�ص��اف اجل��اف ان "ال��وزارة ا�صتقبل��ت ونقلت اك��ر من 3300 
اآالف نازح��ا م��ن قرى نين��وى وال�رصقاط واحلويج��ة اىل خميماتها يف اخلازر 
وديبك��ة"، مبين��ا ان��ه "مت نقله��م اىل خميم��ات ال��وزارة يف اخل��ازر وخمم��ور 

والقيارة وال�رصقاط وبع�صيقة بالتعاون مع وزارة النقل".
 يذك��ر ان الق��وات االمنية العراقية تق��وم حاليا بتحري��ر املناطق يف حمافظة 
نين��وى م��ن تنظيم "داع�س" الت��ي �صيطر عليه خالل ع��ام 2014، مما ادى اىل 

نزوح من بع�س املناطق التي ت�صهد عمليات ع�صكرية كبرية.

بغ��داد � متابعة : جدد حمافظ االأنبار �صهيب الراوي، اأم�س، مطالبته للجهات املعنية 
يف وزارة التعلي��م الع��ايل واجلامع��ة التقنية الو�صط��ى، ب�رصورة فت��ح موقع للمعهد 
التقن��ي يف االنب��ار، ل�صم��ان �ص��ري العملية التعليمي��ة ب�صكلها االمث��ل، وعدم حرمان 

الطلبة من �صنوات درا�صة اأخرى.
وقال الراوي يف بيان، اإنه "وجه مطالبة ر�صمية اىل رئي�س اجلامعة التقنية الو�صطى، 
ب�رصورة فتح موقع للمعهد التقني يف االنبار، ل�صمان �صري العملية التعليمية ب�صكلها 

االمثل، وعدم حرمان الطلبة من �صنوات درا�صة اأخرى".
واأ�ص��اف، اأن "املاأ�ص��اة الت��ي رافقت تط��ورات املل��ف االمني اثرت ب�ص��كل كبري على 

العملية التعليمية، االمر الذي ي�صتدعي بذل اجلهود امل�صاعفة ال�صتمرارها".
واأك��د حماف��ظ االنبار، على "ا�صتع��داد احلكومة املحلية بتوف��ري املواقع املنا�صبة يف 

ق�صاء الفلوجة او ناحية ال�صقالوية".
واأ�ص��ار ال��راوي، اىل "�رصورة االيعاز بتهيئ��ة جداول الكمي��ات واملخططات الالزمة 
الإع��ادة اإن�ص��اء وتاأهي��ل البناي��ات املت���رصرة، لعر�صه��ا عل��ى اجله��ات املعنية يف 

املحافظة واملقر امل�صيطر، لتنفيذها باأقرب وقت ممكن".

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص 

كاف��ة  ا�صتكم��ال  اأم���س،  التج��ارة،  وزارة  اأعلن��ت 
اال�صتع��دادات النط��الق معر���س بغ��داد ال��دويل خالل 

ال�صهر املقبل.
وقالت الوزارة يف بي��ان، اإن "الوكيل االأقدم يف وزارة 
التج��ارة وليد احللو قام بزيارة تفقدية ملعر�س بغداد 

الدويل واالطالع على اال�صتعدادات وجتهيز القاعات"، 
مبين��ة انه "خالل جتوال��ه يف اروقة املعر���س ا�صادة 

بجهود ادارة املعر�س ومنت�صبيها وح�صن التنظيم".
واأك��د احللو، بح�صب البيان، اأن "اال�صتعدادات ا�صتكملت 
وان املعر���س جاهز فني��ا واداري��ا ال�صتقبال �صيوف 
الع��راق من الدول وال���رصكات الت��ي ا�صتجابت للدعوة 

وقررت امل�صاركة".

واأ�ص��اف، اأن "ال��وزارة ت�صع��ى ال�صتقط��اب ال���رصكات 
العاملي��ة وبن��اء م��دن معار���س يف خمتل��ف مناط��ق 
البالد لدعم قطاع اال�صتثمار واقامة �رصاكات حقيقية 

وتكامل مع القطاع للخا�س العراقي".
م��ن جهته، قال مدي��ر عام ال�رصكة العام��ة للمعار�س 
واخلدم��ات التجاري��ة العراقي��ة ها�ص��م ال�ص��وداين، اإن 
"�رصكتنا ت�صعى جللب الفر�س اال�صتثمارية من خالل 

افتت��اح املعر�س وجلب ���رصكات عاملية مرموقة وان 
هذه الدورة تزامنت مع فرحة االنت�صارات التي حققها 
ابناوؤنا م��ن القوات امل�صلحة واحل�ص��د ال�صعبي وحترير 
املو�صل". واأ�ص��اف ال�ص��وداين، اأن "املعر�س �صيتطلع 
مل�صارك��ة ١٢ دول��ة عربي��ة وعاملي��ة و400 �رصكة"، 
م�ص��ريا اىل "وج��ود فق��رات منوع��ة عل��ى م��دى اي��ام 

املعر�س تتخللها اأم�صيات ولقاءات وموؤمترات".

التجارة تعلن استكمال كافة االستعدادات النطالق معرض بغداد الدولي
بغداد ـ متابعة 

مجلس البصرة ينفي وجود مزارع 
للمخدرات في المحافظة

طالب الكلية العسكرية 
يؤدون قفزة الثقة من 

جسر 14 رمضان


