
اأك��د جمل���س الق�ض��اء الأعل��ى، الأح��د، دعم��ه الكامل 
لعمل املحقق��ني الق�ضائيني، لفتا اإىل �ضعيه لالرتقاء 

بالعمل الق�ضائي.
وذك��ر بيان لل�ضلطة الق�ضائي��ة الحتادية ، اإن "رئي�س 
جمل���س الق�ضاء العلى القا�ضي فائ��ق زيدان ا�ضتقبل، 
الق�ضائي��ني  وف��داً م�ض��ركًا م��ن جمعي��ة املحقق��ني 

ومنظمة املحقق ل�ضيادة القانون".
واأ�ض��اف البي��ان، اأن "الوف��د ق��دم اإىل القا�ض��ي فائق 
زيدان تهاني��ه مبنا�ضبة ت�ضلمه من�ض��ب رئي�س جمل�س 

الق�ضاء العلى".
من جانبه، اأكد رئي���س جمل�س الق�ضاء، "دعمه الكامل 
لعم��ل املحقق��ني الق�ضائي��ني" م�ض��دداً عل��ى "�ضعي��ه 
لالرتقاء بالعمل الق�ضائي مبا يخدم املجتمع العراقي 

ويعزز حتقيق العدالة".

اأعلن��ت وزارة ال�ضناع��ة واملع��ادن، الأح��د، عن جتهيز 
�ضن��دوق اأعمار املناطق املحررة وع��ددا من مديريات 
وزارة الكهرب��اء والقط��اع الع��ام واخلا���س يف البالد، 
مبحولت خمتلفة التوزي��ع ومقايي�س كهروميكانيكية 

خمتلفة الأطوار.
وقال مدير مركز الإعالم والعالقات العامة يف الوزارة 
عبد الواحد علوان ال�ضمري يف بيان �ضحفي، اإن "�رشكة 
دياىل العام��ة اإحدى �رشكات ال��وزارة جهزت �ضندوق 
اأعم��ار املناط��ق املح��ررة ب )130( حمول��ة توزي��ع 
�ضع��ة 250\11 كي يف اأي واملديري��ة العامة، لتوزيع 
كهرب��اء الو�ضط ب )14( حمولة توزيع �ضعة 250\11 
ك��ي يف اأي واملديرية العام��ة لتوزيع كهرباء الكرخ ب 
)7000( مقيا���س كهروميكانيك��ي ثالثة اأطوار )-20

اأمبري".  )60
واأ�ض��اف ال�ضم��ري، اأن "ال�رشك��ة ومن خ��الل كوادرها 
الهند�ضية والفنية قامت بت�ضليح حمولتني �ضعة 16 اأم 
يف اأي ل�ضالح املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء الو�ضط 
وحمولت��ي توزيع اأحداهما �ضع��ة 250\11 كي يف اأي 
والأخ��رى �ضع��ة 400\11 ك��ي يف اأي ل�ضال��ح �رشكة 
نف��ط ال�ضمال وحمولتي توزي��ع �ضعة 400\11 كي يف 
اأي والأخ��رى 1000\11 ك��ي يف اأي ل�ضال��ح مديرية 
توزيع كهرباء دياىل والأخرى ل�ضالح جامعة دياىل "
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 هكذا مير ال�ضحفي العراقي بني قتل وتهديد ومنع ويف 
اقلها حلظات الرعب ، وال�ضحفيون يطالبون املوؤ�ض�ضات 
القانونية واملجتمعية اىل وقفة جادة ل�ضمان حمايتهم 

.
معوقات كثريه وعدم احرتام

حي��در احلمداين مرا�ضل قن��اة /NRTT/ يف حمافظة 
املثنى قال ،"ما يعاين ال�ضحفي اليوم يف العراق عموما 
وحمافظ��ة املثن��ى خ�ضو�ض��ا يحتاج اىل وقف��ة حقيقة 
جادة م��ن كاف��ة املوؤ�ض�ض��ات القانوني��ة واملجتمعية".
مبينًا ان" ال�ضحفي اليوم هو حلقة الو�ضل بني املواطن 
وامل�ض��وؤول".  وي�ضي��ف "م��ن غ��ري املنطق��ي ان ياأت��ي 
متطفل��و العالم واق�ضد بهذا الو�ضف بع�س ال�ضخا�س 
�ض��واء كان��وا عنا�رش امن او غريهم من م��دراء دوائر او 
موظفني مم��ن يكونون يف متا�س واحت��كاك مبا�رش مع 
ال�ضحف��ي اثن��اء عمل��ه املي��داين اليوم��ي ان مينعوا من 

تاأدية واجبه ونقل احلقيقة اىل الراأي العام".
 ويوؤك��د ان" كث��ريا م��ا حدث��ت ه��ذه احلال��ة يف املثنى 
بع���س م��دراء الدوائر ا�ضال ل ي�ضم��ح لل�ضحفي للدخول 
اىل دائرت��ه والبع���س الخ��ر ينهزم باأعذار م��ا انزل اهلل 
به��ا من �ضلط��ان".  وتابع " اما اذا م��ا حتدثنا عن دور 
الجه��زة المني��ة الذي م��ن املفر�س ان تك��ون �ضاندة 
لن��ا وحامية حلقوقنا التي كفله��ا الد�ضتور فاأننا نواجه 
معوقات كثريه وع��دم احرام وتفهم عمل ال�ضحفي من 
قبل بع���س افراد ال�رشطة ولي�س كله��م كلمة احلق تقال 
بع���س عنا���رش ال�رشط��ة متفهم��ني وواع��ني ويعملون 
عل��ى ت�ضهيل عملنا من دون حت��ى ابالغ قيادة ال�رشطة 
بالن��داء املع��روف". ويخت��م احلم��داين كالم��ه بالقول 
"لهذا اقول ان بقاء الو�ضع على ما هو عليه من ت�ضيق  
للحريات ومنع ال�ضحفيني من تاأدية واجبهم بال�ضورة 
املثل��ة فيمك��ن القول ان ال�ضن��وات القادم��ة �ضنقراأ فيها 

ال�ضالم على العالم يف املثنى والعراق عموما".
ال�صحفيون بني املادة واالنتماء

 ام��ا �ضهي��د ال��ركات / اعالم��ي و�ضحف��ي / فق��ال:" 
احلزبي��ة  انتماءاته��م  ب��ني  �ضاع��وا  الع��راق  �ضحفي��و 
واخل�ض��وع حتت مطرق��ة امل��ادة والنحناء ام��ام �ضيل 

التهديدات وحتى القتل احيانا".
 ويوؤك��د الركات ان:"م��ن الطبيع��ي ان ت�ضتغل اجلهات 
الخ��رى ه��ذا الت�ضت��ت وانع��دام ال�ض��ري وف��ق الر�ضال��ة 
العالمي��ة احلقيقية لتنفيذ ما تريد".مبينًا اأن "�ضحفيو 
الع��راق / ال القليل منهم / اما ابواق لالأحزاب او ابواق 

للحكومة ومن كان م�ضتقال يكاد ل ي�ضمع �ضوته".
 ويو�ض��ح ان"بع�س املوؤ�ض�ضات العالمية يف العراق قد 
حتول��ت اىل دكاكني انتخابي��ة ودعائية ولي�س اعالمية 
فقطع��ا واحل��ال ه��ذه ل��ن ي�ضم��ع له��م �ض��وت يخ�ض��اه 
الخ��رون" ،م�ض��رياً اىل ان "اح��دى الف�ضائيات احلزبية 
ي��وم تن�ضيب دونال��د ترامب ، تركت مو�ض��وع تن�ضيب 
ترام��ب ورك��زت على زي��ارة �ضخ���س م�ض��وؤول ل�ضخ�س 
م�ض��وؤول من نف�س اجلهة احلزبي��ة وهذا دمار يف العرف 

ال�ضحفي".
الواقع خالف قانون حماية ال�صحفيني

 نافع الفرطو�ضي / اعالمي و�ضحفي / قال ان:"جمل�س 
الن��واب العراقي �رشع قان��ون حماية حقوق ال�ضحفيني 
وو�ض��ع بن��ودا �ضارمة لكل من يعت��دي على �ضحفي او 
مينع��ه م��ن اداء مهامه".مبينًا ان"الواق��ع ي�ضري اىل ان 
النته��اكات لت��زال م�ضتمرة ومتنامية �ض��د هذه الفئة 
، الم��ر ال��ذي يهدد بحرمان املجتمع م��ن حق الو�ضول 
اىل املعلوم��ة بحري��ة و�ضياع فر�ضة ايج��اد اعالم حر 
وم�ضتق��ل".  ولف��ت الفرطو�ض��ي اىل"نح��ن بحاج��ة اىل 
تفعيل حزمة قوانني ت�ضون حقوق رجال ون�ضاء ال�ضلطة 
الرابع��ة ومتكينهم من الو�ض��ول اىل م�ضادر املعلومات 

، ول نن�ض��ى ان ج��زءا كب��ريا م��ن الن���رش املتحقق على 
الع��دو الول لالإن�ضاني��ة )داع���س( جاء ب�ضواع��د واقالم 
وكامريات اه��ل العالم".موؤك��داً ان" نقابة ال�ضحفيني 
ومر�ض��د احلري��ات واجله��ات الر�ضمي��ة مدع��وة لوق��ف 
العت��داءات والنته��اكات امل�ضتم��رة عل��ى ال�ضحفي��ني 

العراقيني".
حتت رحمة الع�صائرية

 اح��د ال�ضحفي��ني ف�ض��ل ع��دم الك�ض��ف عن ا�ضم��ه قال" 
ق�ضية التهديد واملنع ق�ضية م�ضتمرة ول تهداأ بل ا�ضبح 
البع���س ي�ضتخدم الع�ضائرية للث��اأر من ال�ضحفي ، ولعل 
هن��اك الكثري من احلالت الت��ي ح�ضلت موؤخراً ". مبينًا 
ان" م��ن يتخ��ذ الع�ضائر و�ضيل��ة لل�ضغط عل��ى ال�ضحفي 

فا�ضل يف حياته ال�ضيا�ضية".
 وي�ضي��ف ان" مناط��ق جن��وب الع��راق ا�ضد خط��راً على 
ال�ضحفي��ني م��ن الناحي��ة الع�ضائري��ة فال�ضحفي الذي 
ينج��و م��ن القان��ون ل ميك��ن ل��ه النج��اة م��ن الع��رف 
الع�ضائ��ري". موؤكداً ان" ل توجد ثقاف��ة ع�ضائرية لعامل 
ال�ضحافة ال بالنزر الي�ضري ، فالبع�س ي�رش على تطبيق 
م��ا يقره العرف دون النظر اىل هن��اك قانون ا�ضمه حق 
الرد يف نف�س امل�ضدر الذي ن�رش فيه اخلر او التحقيق".  
وتاب��ع " ن�رشت تقري��را �ضحفيا واح��د املتحدثني اتهم 
م�ض��وؤول بان��ه املت�ضب��ب يف ق�ضي��ة الت��ي كن��ا نحاول 
البحث ع��ن ا�ضبابها و�ضدر التقري��ر ال�ضحفي ولكن يف 
الي��وم الت��ايل وجدت ات�ضاًل من وال��دي يخرين فيه ان 
/ امل�ض��وؤول / ات�ض��ل ب��ه وطالب��ه باجللو���س ع�ضائريًا 
". م�ضيف��ًا " بع��د جولت ورحالت مت تق��دمي العتذار 
للم�ض��وؤول م��ن قب��ل والدي مع مبل��غ ف�ضل بل��غ مليون 
وخم�ضمائ��ة بعد ان طلب مبل��غ 50 مليون كرد اعتبار".
لفت��ًا اىل ان"نح��ن يف بلد يحت��اج م�ضوؤوليه اىل ثقافة 

�ضحفيه ودرو�س ملفهوم حق الرد دون تهديد".

تنتج في بغداد وتوزع في مدن وتشحُّ في أخرى..

ألبان معمل أبو غريب خالية من المواد الحافظة وبجودة عالية
 لك��ن من��ذ فرة ا�ضتع��اد معمل الب��ان اأبو غريب بع���س عافيته 
واأخ��ذ ينت��ج نوعي��ات حمددة م��ن الأجب��ان والزب��دة واحلليب 
املعّق��م لكنه��ا لالأ�ضف مل ت�ضتط��ع مناف�ضة امل�ضت��وردة لأ�ضباب 

عدة...
خال من املواد احلافظة

مدي��ر عام معمل البان اأبو غريب عبد الرحيم عايد عبد، بنّي يف 
حديث��ه، اأن معمل البان ابو غريب هو املعمل الوحيد يف العراق 
ال��ذي ينتج املنت��ج الوطني الذي يحت��اج كل الدعم. منوهًا: اىل 
اهمي��ة ت�رشي��ع قانون حماي��ة امل�ضتهل��ك والب�ضاع��ة املحلية. 
لفتًا: اىل اأن ال�ضترياد املفتوح اأ�رّش كثرياً باملنتجات الوطنية 
التي مل تعد قادرة على املناف�ضة. وتوزع اىل حمافظات العراق. 
وا�ضر�ض��ل عايد يف حديثه: اأن منتجات معم��ل البان اأبو غريب 
و�ضل��ت اىل الكث��ري م��ن املحافظ��ات العراقي��ة منه��ا حمافظة 
الأنبار ودياىل ووا�ضط وكربالء والنا�رشية والديوانية واملثنى 
و�ض��الح الدي��ن. م�ضيفًا: اأن توزي��ع هذه املنتج��ات يكون عر 
م�ض��ادر عدة منه��ا املندوبون ومكاتب البي��ع املبا�رش لل�رشكة 
وال��وكالء اخلارجني وكذلك �رشكات الت�ضويق �ضواء يف حمافظة 

بغداد اأم يف املحافظات الأخرى.
مدير م�ضن��ع الرافدين اأحد م�ضانع معم��ل البان ابو غريب عبد 

اجللي��ل كاظم ا�ضحبنا بجولة يف بع�س اأرجاء املعمل لالإطالع 
على �ضري العمل وطريقة الإنتاج اذ بنّي ، تبداأ العملية من املواد 
الأولية التي ت�ضل املعمل ب�ضكل خام ثم تدخل اىل ق�ضم الفح�س 
وبعدها يتم التاأك��د من نظافتها وتذهب اىل امل�ضنع والب�ضرة. 
موؤك��داً: اأن جمي��ع منتج��ات اللبان خالية من امل��واد احلافظة 
وتخ�ض��ع للرقاب��ة وال�ضيطرة النوعي��ة وبعدها يك��ون الفح�س 

باأخذ عّينات ع�ضوائية من املنتج. 
 2016 اأكثـر اإنتاجًا منذ عام 2003 

رئي���س املهند�ض��ني يف معم��ل الب��ان اب��و غري��ب ن�ض��ري حيدر 
كاظ��م  ب��نّي ، برغ��م كل الظ��روف ال�ضعب��ة التي مير به��ا البلد 
والقت�ضادية بوجه اخل�ضو�س، اإل اأن �ضنة 2016 كانت الأكرث 
انتاج��ًا  وايرادات منذ ع��ام 2003. م�ضيداً: باجلهود التي تبذل 
من ك��وادر املعمل بكل م�ضانعه لأجل زي��ادة النتاج وحت�ضني 
نوعيته التي تع��د متقدمة على الكثري من النوعيات التي تدخل 

البلد. 
وا�ضتط��رد كاظم: يف الوق��ت ال�ضابق كان املعم��ل ي�ضم م�ضنعًا 
واح��داً والباقي فروع، اأم��ا الآن وبعد دم��ج امل�ضانع، ا�ضبحت 
كله��ا حت��ت م�ضّمى معم��ل الب��ان اأبو غري��ب الذي ي�ض��م ثالثة 
م�ضان��ع وهي م�ضنع الب��ان الرافدين الذي ينتج الزبد والق�ضطة 
والأجب��ان الطري��ة والل��ن. متابع��ًا: وم�ضنع دجل��ة الذي ينتج 
الأجب��ان املطبوخ��ة املعّقم��ة يف احل��رارة الفائق��ة )uht( اأما 

م�ضن��ع الف��رات فهو يخت���س يف انتاج احلليب املعّق��م. وب�ضاأن 
املعوق��ات التي ت�ضادفه��م بالعمل، بنّي رئي���س املهند�ضني يف 
معم��ل الب��ان اأبو غريب، لدين��ا معوقات عدة، ابرزه��ا الكهرباء 
ك��ون اأن جمي��ع اآليات العمل مكائ��ن تعمل الكروني��ًا وحتتاج 
اىل تي��ار كهربائي م�ضتقر وثابت. منوهًا: اىل اأن ذلك يوؤّخر من 
عملي��ة النت��اج. لفت��ًا: اىل �ضعوبة الو�ض��ع الأمني يف مناطق 
اب��و غريب يف الف��رة ال�ضابقة التي كانت انط��الق املعمل نحو 

الإنتاج. 
العمل دون مكافاآت 

احمد عبد الكرمي اأحد العاملني يف معمل البان، بنّي يف حديثه ، 
اأن هناك عدة معوقات تواجه العمال يف معمل البان اأبو غريب. 
منوه��ًا: اىل الو�ضع الأمني غري امل�ضتق��ر وخطورة الو�ضول اىل 
املعم��ل. مو�ضح��ًا: اأن الكثري من العامل��ني يت�ضاءلون عن �ضبب 
غي��اب املكاف��اآت الت�ضجيعية الت��ي تعد حاف��زاً للعاملني لأجل 
زيادة النتاج. داعيًا: اىل اعتماد املكافاآت واحلوافز والهتمام 
ب�رشيح��ة العمال التي تعد ا�ضا�س الإنتاج الوطني. يف حني دعا 
زميله يف العمل اىل �رشورة ت�رشيع قانون ال�ضمان الجتماعي 
وال�ضح��ي، وتوفري و�ضائل الراح��ة. منوهًا: اىل اأن انتاج املعمل 
اآخ��ذ بالرتفاع قيا�ض��ًا بال�ضنوات ال�ضابق��ة. مو�ضحًا: اأن الكثري 
م��ن املواطن��ني ي�ضاألون عن انتاج املعم��ل وملا ل ي�ضل اىل كل 

مناطق بغداد؟. عازيًا �ضوؤالهم هذا اىل جودة الإنتاج.

االإ�صاءة ل�صمعة االإنتاج الوطني
عماد حمم��د، �ضاحب اإحدى ال�ضواق لبي��ع املواد الغذائية 
يف بغ��داد ذك��ر ، اأن املنتج��ات املحلي��ة هي م��ن النوعية 
اجلي��دة، لكن ما يعرقل عملية العر�س والطلب، اأن منتجات 
معم��ل البان غري قابلة للخزن. م�ضيفًا: اأن ذلك ي�ضعب من 

زيادة الكمية كونها خالية من املواد احلافظة. 
م�ضرياً: اىل القبال اجليد عليها من قبل املواطنني.

فيم��ا ب��نّي هيث��م م�ضل��ح، �ضاحب حم��ل اآخر لبي��ع املواد 
الغذائي��ة واللبان، اىل التفاف بع�س �ضعاف النفو�س على 
منتجات معمل البان اأبو غريب من خالل التفاق مع بع�س 

وكالء وم�ضتوردي اللبان واتالفها بطريقة تخريبية.
 م�ضيفًا: فيما قام البع�س الآخر بخزن منتجات اأبو غريب 
يف اأماك��ن غري �ضاحل��ة وتركه��ا تتلف ثم عر�ضه��ا للبيع 

بالتايل الإ�ضاءة ل�ضمعة النتاج الوطني. 
مظهر كرمي، مواطن مدم��ن على �رشاء منتجات اللبان اأبو 
غري��ب كما و�ض��ف نف�ضه، اأ�ضار اىل اهمي��ة ت�ضجيع النتاج 

الوطني ودعم ال�ضناعات املحلية املختلفة. 
م�ض��دداً: عل��ى اقتن��اء منتج��ات اللب��ان والأجب��ان ب�ضكل 
خا�س كونها م��ن العوامل امل�ضركة بني خمتلف مكونات 
ال�ضع��ب. داعيًا: اىل �رشورة ت�ضغي��ل كل املعامل النتاجية 

يف البالد.

بغداد ـ متابعة 

رفع الزوائد اللحمية باستخدام تقنية الناظور ألول 
مرة في مستشفى الفرات العام

الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 45 ألف شخص 
خالل عمليات أيمن الموصل

ديالى.. عمال نظافة يضربون أمام مجلس المحافظة

صحفيو العراق في خطر التهديد والمنع واألعراف العشائرية

بغ��داد � خا���س : متك��ن فريق طبي متخ�ض���س يف جراح��ة الذن والنف و 
احلنج��رة عملي��ة جراحية ك��رى با�ضتخ��دام تقنية الناظ��ور الطبي املتقدم 
ملري���س يع��اين م��ن �ضعوب��ة يف التنف���س يبلغ م��ن العمر )27( ع��ام لأول 
م��رة يف م�ضت�ضفى الفرات الع��ام، ذكر ذلك رئي�س الفريق الطبي رئي�س اطباء 
اخت�ضا���س اذن و ان��ف وحنجرة الدكتور )جليل فخ��ري( ان املري�س راجع 
ا�ضت�ضاري��ة الن��ف و الذن و احلنج��رة وكان يع��اين م��ن بح��ة يف ال�ض��وت 
و�ضعوب��ة يف التنف���س و بعد اج��راء الفحو�ض��ات ال�رشيري��ة و ال�ضعاعية و 
املختري��ة تبني وج��ود ورم حلمي على احلبل ال�ضوت��ي الي�رش و بناًء على 
نتائ��ج الت�ضخي���س الطب��ي و الفحو�ض��ات ق��رر الفريق الطبي اج��راء عملية 
جراحي��ة با�ضتخ��دام تقنية الناظور الطبي حت��ت التخدير املو�ضعي و بعون 
اهلل تكلل��ت العملية بالنجاح حيث مت ا�ضتئ�ض��ال الورم من احلبل ال�ضوتي و 

ار�ضل اىل الفح�س الن�ضيجي و املري�س بحالة �ضحية جيدة.

املو�ض��ل � متابعة : اأعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، عن نزوح اأكرث من 
45 األ��ف �ضخ�س منذ بدء الهجوم ال��ذي تنفذه القوات الع�ضكرية ل�ضتعادة 

اجلانب الغربي من مدينة املو�ضل من قب�ضة تنظيم داع�س.
وقال��ت املنظم��ة، اإن "ق�ضما كبريا م��ن هوؤلء النازحني، الذي��ن توافدوا منذ 
انط��الق العملي��ة يف 19 فراير، توجهوا اإىل خميمات اأقيمت يف حميط ثاين 

مدن العراق ل�ضتقبالهم".
واأح�ض��ت املنظم��ة يف اأرقامه��ا ع��دد النازح��ني الذين و�ضلوا م��ن اجلانب 
الغرب��ي م��ن املو�ض��ل اإىل املخيمات من��ذ 25 �ضباط، تاريخ ب��دء توافدهم، 
وحت��ى اليوم. ويف 28 �ضباط وحده، و�ضل اأكرث من 17 األف نازح من غرب 
املو�ضل، كما و�ضل اأكرث من 13 األفا يف الثالث من مار�س، وفقا للمنظمة.

ومتكن��ت الق��وات الأمني��ة بدعم م��ن التحالف ال��دويل بقي��ادة وا�ضنطن من 
ا�ضتع��ادة اأغلب املناط��ق التي �ضيطر عليه��ا تنظيم داع���س يف هجوم وا�ضع 

النطاق �ضنه يف يونيو 2014.

دي��ايل � متابع��ة : ا���رشب اكرث م��ن 80 عام��ل نظافة احتجاج��ا على عدم 
���رشف رواتبه��م ل�ضهري��ن، فيم��ا احت��ج �ضائق��ي ال�ضاحن��ات ام��ام جمل�س 
حمافظ��ة دياىل. وقال م�ضدر مطلع ،ان "هناك اإ�رشابا لأكرث من 80 عامل 

نظافة احتجاجا على عدم �رشف رواتبهم ل�ضهرين يف ق�ضاء املقدادية".
وا�ض��ار امل�ض��در اىل "�ضم��اع وعود حل��ل امل�ضكل��ة دون تنفيذ �ض��يء منها"، 
م�ضيف��ا اأن "اإ���رشاب عمال النظاف��ة ت�ضبب يف تراك��م النفايات يف مناطق 
املقدادية". وفيما اكد ،ان "الع�رشات من �ضائقي ال�ضاحنات يف دياىل نظموا 
وقف��ة احتجاجي��ة اأم��ام مبنى جمل���س املحافظ��ة للمطالب��ة مبعاجلة ملف 
اجلمارك، فيما اأغلقت القوى الأمنية اهم تقاطعات ب عقوبة كاإجراء وقائي".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

المثنى ـ  جاسم فيصل الزبيدي

مجلس القضاء يؤكد دعمه 
لعمل المحققين القضائيين

الصناعة تعلن تجهيز صندوق 
إعمار المناطق المحررة 

بمحوالت مختلفة التوزيع

بوقت لي�س ببعيد كانت 
منتجات معمل البان اأبو 

غريب توّزع اىل حمافظات 
العراق كافة، لي�س العراق 

فح�صب، بل حتى ت�صّدر 
اىل بع�س الدول املجاورة 

خ�صو�صًا دول اخلليج التي 
حتولت اىل م�صّدرة األبان 

للعراق ب�صبب توقف معظم 
معامل االإنتاج

 مع كل اطاللة �صم�س يقراأ 
ال�صحفي ادعية احلفظ 

وال�صرت واالمن واالمان ، 
واخلوف يكاد يفتك به من 
هول املكاملات الهاتفية او 

الر�صائل املجهولة التي ترده 
عرب �صفحاته يف مواقع 

التوا�صل االجتماعي.
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