
فره��ود  حمل��ة  ع��ن  مطل��ع،  �أمن��ي  م�ص��در  ك�ص��ف 
و��صع��ة تنفذه��ا ق��و�ت بي�صمركة �حل��زب �لدميقر�طي 
�لكرد�صتاين، �لتي تنقل �حلديد و�لنحا�س من �ملناطق 
ع��ر  كرد�صت��ان  �إقلي��م  �إىل  �ملو�ص��ل  يف  �ملح��ررة 
�صاحن��ات، ذ�كر�ً �صب��ط �لعديد منها م��ن قبل كتائب 

تابعة للح�صد �ل�صعبي.  
يف حني �أك��دت وز�رة �لكهرباء، �صلب وتخريب بع�س 
معد�ته��ا، منوه��ة ب�رسق��ة �أج��ز�ء مهم��ة م��ن بع���س 
�ملحط��ات حتت��اج ��صتعادتها �إىل �أ�صه��ر يف �ملناطق 

�لتي ��صتطاعت �لو�صول �ليها.
وب��ني �مل�صدر �أن �أح��د �بناء رئي�س �قلي��م كرد�صتان، 
ي���رسف على عملي��ات �لتهريب ونزع مع��دن �لنحا�س 
م��ن �ال�ص��اك �لكهربائي��ة وغريه��ا م��ن �الالت �لتي 

يدخل �ملعدن يف �صناعتها. 
وبينم��ا حّمل��ت جلن��ة �لنز�ه��ة يف جمل���س �لن��و�ب، 
�حلكومة �ملحلية يف نين��وى م�صوؤولية تهريب �حلديد 
�قلي��م  �ىل  �ملحافظ��ة  م��ن  و�لنحا���س 

كرد�صتان. 

ر�صدت جلنة �القت�ص��اد و�ال�صتثمار �لنيابية، تعاونًا 
بني د�ع���س وع�صابات تهريب �حلدي��د و�لنحا�س من 

�ملو�صل  �ىل �قليم كرد�صتان.
م�صع��ب  �لكهرب��اء  وز�رة  با�ص��م  �ملتح��دث  وق��ال 
�ملدر���س، يف مقابلة �أجرتها )�جلورن��ال(، �إن "�لفرق 
�لفني��ة و�لهند�صي��ة �لتابع��ة مل ت�صتط��ع �لو�صول �إىل 
�لكث��ري �ملناط��ق �ملحررة، ب�صبب ع��دم تاأمني و�صول 
�لف��رق �إىل بع�س �ملناطق من خ��ال �جلهد �لهند�صي 

�لع�صكري".
و�أَ�ص��اف �ملدر���س " يف �ملناط��ق �لت��ي ��صتطاع��ت 
وتخري��ب  �صل��ب  ح��االت  ر�صدن��ا  �ليه��ا،  �لو�ص��ول 
ملحط��ات �لكهرب��اء، ال�صيم��ا �رسق��ة �ج��ز�ء وم��و�د 
مهم��ة وغري متو�فرة حمليا م��ن بع�س �ملحطات وقد 

ت�صتغرق عملية ��صتري�دها �صنة كاملة".
وق��ال  ع�صو جلن��ة  �لنز�هة �لنيابية، طه �لدفاعي يف 
ت�رسيح ل�)�جلورنال ني��وز(، �ن "على حكومة نينوى 
�ملحلي��ة  و�ل�رسط��ة �ملحلي��ة  �حلف��اظ عل��ى ث��رو�ت  
�ملحافظة من �ل�رسقات �لتي تطال �ملناطق �ملحررة".  
و��ص��اف �ن  "ق��و�ت تابع��ة القلي��م كرد�صت��ان تقوم 
بتهريب �لنحا�س و�حلديد من تلك �ملناطق "  وت�صاءل  
�لدفاع��ي ع��ن "دور �ل�رسطة �ملحلي��ة و�ملحافظ  يف  
م��ن   نين��وى  حماي��ة ممتل��كات 
ت  ق��ا ل�رس �

�لت��ي تطاله��ا " . وك�صف��ت ع�ص��و جلن��ة �القت�ص��اد 
و�ال�صتثم��ار �لرملاني��ة �لنائب��ة ميث��اق �حلام��دي، 
ع��ن تعاون ب��ني د�ع���س وع�صاب��ات تهري��ب �حلديد  
و�لنحا���س م��ن �ملناط��ق �ملح��ررة يف �ملو�ص��ل  �ىل 

�قليم كرد�صتان".
وقال��ت �حلامدي ل� "  �جلورنال نيوز ، �ن "  نو�ب عن 

حمافظة �ملو�صل على علم با�صتخر�ج تلك �ملو�د".
و��صاف��ت �ن" �فر�غ �ملحافظة م��ن �حلديد و�لنحا�س 
وبقي��ة �ملو�د �الخ��رى يوؤثر ب�صكل كب��ري يف ��صتثمار 
مت  �ملحافظ��ة  �ن  ال�صيم��ا  و�قت�صاده��ا  �ملحافظ��ة 

تدمريها ب�صكل كامل من قبل تنظيم د�ع�س" .
وك�صف��ت �حلامدي ع��ن" مو�د �خ��رى مت تهريبها من 
�ملناط��ق �ملح��ررة منه��ا معم��ل �ل�صك��ر و�صومعات 

�حلبوب �لتي تعد من �كر �ملخازن يف �لعر�ق" .
وحذرت"م��ن نهب  �ملحافظة و�ال�صتياء على معد�ت 
معاملها خ�صو�صا �ن نينوى دمرت ب�صكل كامل على 
يد د�ع�س" .   و�تهم  �لنائب عن حمافظة نينوى حنني 
ق��دو، جهات م�صبوه��ة يف �قليم كرد�صت��ان  بتخريب 
حمافظة نينوى و���رس�ء حموالت �لكهرباء  و�ال�صاك 
وتهريبه��ا �ىل �الإقلي��م  ".  و�عل��ن" �صب��ط  �صاحنات 
حممل��ة مب��ادة �حلدي��د و�لنحا���س يف حم��ور برطل��ة 
و�صه��ل نين��وى وحمور �لنم��رود  متجه��ة �ىل �القليم  
م��ن قب��ل  �حل�صد �ل�صعب��ي"  .  وقال ق��دو يف ت�رسيح 
ل��� "  �جلورنال ني��وز ، �ن" �حل�صد �ل�صعبي متكن 
م��ن  �لعدي��د  �صب��ط  م��ن 

�ل�صاحن��ات �ملحمل��ة مبادة �حلدي��د و�لنحا�س مهربة 
�ىل �القلي��م ومت ت�صليمه��م �ىل �ن�صب��اط �حل�صد بكتب 
ر�صمي��ة" . و��ص��اف �ن "جهات م�صبوه��ة من �القليم 
حت��اول بني �حل��ني و�الخر تهريب �حلدي��د و�لنحا�س 
م��ن حمافظ��ة �ملو�ص��ل �ىل �القليم وتق��وم بتخريب 

�ملحافظة م�صتغلة �لو�صع �المني يف �ملحافظة ". 
وطال��ب " ق��دو حكوم��ة �قلي��م كرد�صت��ان بو�صع حد 
لعملي��ات �لنه��ب و�ل�رسقة ومن��ع دخ��ول �ل�صاحنات 
�لقادم��ة م��ن �القليم و�لي��ه ملنع  تخري��ب �ملحافظة 

و�فر�غها من ثروتها"  .
ورف���س �لقي��ادي ع��ن �لتحال��ف �لكرد�صت��اين ،�مني 
بك��ر،" �الأدالء بالت�رسيح بخ�صو���س  تهريب �حلديد 
و�لنحا�س من حمافظة نينوى �ىل �قليم كرد�صتان".  

وق��ال بكر �ن "ق�صي��ة تهريب �حلدي��د و�لنحا�س  من 
حمافظ��ة نين��وى �ىل �القلي��م يحت��اج �ىل معلومات 

دقيقة وحتقيق بالق�صية و�عانها للر�أي �لعام". 
و�أعلن��ت وز�رة �لكهرب��اء، �إجناز �مل��اكات �لهند�صية 
و�لفني��ة يف مديري��ة توزي��ع كهرب��اء �ط��ر�ف نينوى 
�لتابع��ة للمديري��ة �لعام��ة لتوزي��ع كهرب��اء �ل�صمال 
�ع��ادة ع��دد م��ن خط��وط نق��ل �لطاق��ة �لكهربائي��ة، 
تنفي��ذ�ً لتوجيه��ات وزيره��ا قا�ص��م �لفه��د�وي م��ن 
�ج��ل �عادة �لتي��ار �لكهربائ��ي �ىل �ملناطق �ملحررة 
يف حمافظ��ة نين��وى، مبين��ة �ن �العم��ال ت�صمن��ت 
�جن��از �ع��ادة خط �لط��و�رئ �ل��ذي يغ��ذي �مل�صت�صفى 
وحمط��ات �ملياه ومتت �عادت��ه �ىل �لعمل بعد توقفه 
 الك��ر من عامني ب�صبب �عم��ال �لتخريب �لتي طالته 

على �يدي د�ع�س.

أنابيب نقل النفط إلى جيهان التركي.. 
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إنجاز جسر استراتيجي يربط الجنوب بالشمال

ذي قار تؤكد تسلم 77% من المستحقات 
المالية لمزارعيها

بح��ث وزير �لكهرباء قا�ص��م حممد �لفهد�وي مع نائب �ل�صفري �الملاين �ولفر 
�صناكنب��ريغ، وممثل �رسكة �صيمن��ز ، �طر �لتعاون �مل�ص��رك بني جمهورية 

�لعر�ق وجمهورية �ملانيا �الحتادية يف جمال �لطاقة �لكهربائية.
و�كد �لوزير خال ��صتقباله نائب �ل�صفري �الملاين �ولفر �صناكنبريغ، وممثل 
�رسك��ة �صيمن��ز �همي��ة �لتع��اون �مل�صرك و�مكاني��ات �ل���رسكات �الملانية 
لكونها قامت بعدد من �مل�صاريع يف قطاع �لطاقة �لكهربائية يف �لعر�ق".
وتعه��د �لفه��د�وي " بزي��ادة حج��م �لعمل �مل�ص��رك مبا متتلك��ه �ل�رسكات 

�الملانية من ر�صانه ومعايري فنية متطورة يف جمال �الخت�صا�س".
من جانب��ه �ثنى نائب �ل�صفري �الملاين و�رسك��ة �صيمنز على حر�س �لوز�رة 
يف �لتن�صيق و�لتعاون �مل�صرك مبا يخدم م�صلحة �ل�صعب �لعر�قي و�جلهات 

�لر�غبة بالعمل لتطوير قطاع �لطاقة �لكهربائية .

�أك��دت وز�رة �لزر�ع��ة �ن نهاي��ة �لعام �ملقب��ل، �صت�صهد �كتف��اء �لعر�ق ذ�تيًا 
م��ن �غلب �ملحا�صي��ل �ال�صر�تييجة و�ملنتجات �حليو�ني��ة من خال خطة 
�عدتها لهذ� �لغر�س، يف حني تعتزم ��رس�ك �لقطاع �خلا�س �صمن �مل�صاريع 

�لزر�عية خال �لعام �حلايل.
وق��ال �لوكي��ل �الد�ري يف �لوز�رة مهدي �صهر �جلب��وري، �ن "�لوز�رة �عدت 
خطة تت�صمن حتقيق �الكتفاء �لذ�تي الأغلب �ملحا�صيل �لزر�عية و�ملنتجات 
�حليو�ني��ة بحل��ول نهاية �لع��ام �ملقبل، م�ص��ري� �ىل �نه "�صم��ن �ملحا�صيل 
�ال�صر�تيجية �لتي ت�صعى وز�رته لتحقيق �الكتفاء �لذ�تي فيها، هي �حلنطة 
و�ل�صع��ري و�ل��ذرة �ل�صف��ر�ء، �م��ا �ملنتجات �حليو�ني��ة، فهي بي���س �ملائدة 

و�حلليب و�للحوم �حلمر�ء".

طالب �لنائب عن حتالف �لقوى عادل �ملحاوي، وز�رة �لنقل بان�صاء مطار 
مدين يف حمافظة �النبار.

وق��ال يف ت�رسيح �صحف��ي �ن حمافظة �النبار من �ك��ر حمافظات �لعر�ق 
م�صاح��ة حي��ث تعادل ثل��ث م�صاحته ،وه��ي من �ملحافظ��ات �لتي ت�رسرت 
كثري� نتيجة �الرهاب وهي يف مرحلة �عادة �عمار بناها �لتحتية ما يتطلب 
م��ن �حلكومة �ملبا�رسة بان�صاء مطار م��دين لكونها �ملحافظة �الكر حاجة 

الن�صاء مطار مدين فيها.
ودع��ا �ملح��اوي وزي��ر �لنق��ل �ىل زي��ارة �ملحافظ��ة ��ص��وة باملحافظ��ات 

�جلنوبية و�ملبا�رسة �لفورية بان�صاء مطار مدين فيها.
و�نتقد �ملحاوي �لتق�صري �حلكومي �لو��صح جتاه حمافظة �النبار و�هلها، 
ع��اد�ً �ن " �حلكومة مل تق��دم �صيئا للمحافظة وُتعامله��ا كبقية �ملحافظات 
�مل�صتق��رة يف �لتخ�صي�ص��ات �ملالي��ة، ومل نلم�س �صيئا حت��ى يومنا هذ� من 

�حلكومة �ملركزية جتاه �عادة �عمارها �و تعوي�س �هلها ".

�أعلن��ت د�ئ��رة �لط��رق و�جل�صور يف حمافظ��ة كرك��وك، �إجناز �أح��د �جل�صور 
�ال�صر�تيجي��ة �لتي تربط جن��وب �لعر�ق باإقليم كرد�صت��ان، عر �ملحافظة 

بقيمة 12 مليار دينار.
وق��ال م�صت�ص��ار حمافظة كركوك ل�ص��وؤون �العمار عبد �لك��رمي ح�صن رفيق، 
�ن م���رسوع ج���رس )�صيو �ص��ور( �ال�صر�تيج��ي،)55 كم �صم��ال غربي مدينة 
كرك��وك( مت �جن��ازه و�صيت��م �فتتاحه خ��ال �الأي��ام �ملقبلة و�ل��ذي نفذته 
د�ئ��رة �لط��رق و�جل�ص��ور بن�صب��ة %100. و��ص��ار �ىل �أن �جل���رس و�ح��د من 
�أب��رز �مل�صاريع �ال�صر�تيجية �لتي تنفذه��ا حمافظة كركوك على �لرغم من 

�لتحديات �القت�صادية و�ملالية �لتي تو�جهها.

�ك��دت حمافظ��ة ذي ق��ار، ت�صل��م نحو %77 م��ن م�صتحق��ات �لفاحني يف 
�ملحافظ��ة ع��ن ت�صويق حما�صيلهم م��ن �حلنطة للمو�ص��م �ل�صتوي �ملا�صي، 

مبينة توزيع 11  مليار و 600 مليون دينار .
وق��ال �لنائب �الول ملحافظ ذي قار ع��ادل �لدخيلي، �إن "�صايلو�ت ذي قار 
ت�صلم��ت م��ن وز�رة �لتجارة �مل�صتحق��ات �ملالية للمز�رع��ني و�ملرتبة عن 
ت�صوي��ق حم�صول �حلنطة لعام 2016، م�صري�ً �إىل بق��اء ن�صبة قليلة الإطفاء 

ديون عام 2016 " ، م�صدد� على �رسورة �إكمالها بال�رسعة �ملمكنة".

�صج��ل �ص��وق �لع��ر�ق ل��اأور�ق �ملالية، �رتفاع��ا يف عدد 
وقيمة �ال�صهم �ملتد�ولة ولليوم �لثاين على �لتو�يل.

وقال �ملدي��ر �لتنفيذي لل�صوق طه �أحم��د عبد �ل�صام، �إن 
"�ل�صوق �صهد تد�ول �أ�صهم، بعدد )978،707،635( �صهم 
وبقيم��ة )876،764،046( دينار يف حني �غلق موؤ�رس 
�ال�صع��ار ISX 60 يف جل�ص��ة �أم���س عل��ى )673.68( 
نقط��ة مرتفعا بن�صبة )%0.52( ع��ن �غاقه يف �جلل�صة 

�ل�صابقة �لبالغ )670.17( نقطة".
و�أ�صاف، �أن "�ل�صوق ت��د�ول �أ�صهم )38( �رسكة من �أ�صل 
)98( �رسك��ة مّدرج��ة يف �ل�ص��وق، يف حني الي��ز�ل عدد 
�ل���رسكات �ملتوقفة بقر�ر من هيئة �الور�ق �ملالية لعدم 

�لتز�مها بتعليمات �الف�صاح �ملايل )16( �رسكة".
وتاب��ع، "بلغ عدد �ال�صهم �مل�صر�ة م��ن �مل�صتثمرين غري 
�لعر�قي��ني )1( ملي��ون �صه��م بقيم��ة بلغ��ت )560( �لف 
دين��ار من خال تنفي��ذ �صفقة و�حدة عل��ى ��صهم �رسكة 

و�حدة".
وب��ني، �أنه "قد بلغ عدد �الأ�صه��م �ملباعة من �مل�صتثمرين 
غ��ري �لعر�قي��ني )134،050( مليون �صه��م بقيمة بلغت 
)215،811( مليون دينار من خال تنفيذ )30( �صفقة 

على ��صهم �رسكتني".
وتاأثرت �أ�صعار �ال�صهم �ملتد�ولة يف �صوق �لعر�ق لاأور�ق 
�ملالي��ة بانخفا�س �أ�صعار �ل�رسكات �ملتد�ولة يف �ل�صوق 
وخ�صو�ص��ا قط��اع �مل�صارف بن�صبة و�صل��ت �إىل )9%( 

يف �صهر �ذ�ر قيا�صا ب�صهر �صباط للعام �حلايل.

وق��ال �ملدير �لتنفي��ذي لل�صوق طه �أحمد عب��د �ل�صام �ن 
�ص��وق �لعر�ق لاور�ق �ملالية نظ��م يف �صهر �ذ�ر 2017  
)21( جل�ص��ة ت��د�ول يف �ل�صوق �لنظام��ي و )16( جل�صة 
يف �ل�ص��وق �لث��اين ، ومل تنظ��م جل�ص��ة �لثاث��اء 21 �ذ�ر 
مل�صادفته��ا عطل��ة �لربي��ع حي��ث بلغت ع��دد �ل�رسكات 
�ملدرج��ة يف �ل�ص��وق )97( �رسك��ة وبل��غ ع��دد �ال�صه��م 
�ملدرج��ة )9.734( ترلي��ون �صه��م م�صنف��ة قطاعيا يف 
حني كان ع��دد �ل���رسكات �ملتد�ولة ��صهمه��ا يف �ل�صوق 
)66( �رسك��ة. و�أ�ص��اف عب��د �ل�صام �أنه مل يج��ر �لتد�ول 
عل��ى ��صه��م )17( �رسكة لعدم تو�ف��ق �لعر�س مع �لطلب 
بينم��ا بقي عدد �ل�رسكات �ملتوقف��ة عن �لتد�ول مبوجب 

ق��ر�ر�ت هيئ��ة �الور�ق �ملالي��ة ب )14( �رسك��ة.
وعن عدد �ال�صهم وقيمها بني عبد �ل�صام �أن عدد �ال�صهم 

�ملتد�ول��ة لل�صهر �ملا�ص��ي بل��غ )67.193( مليار �صهم 
حيث تركز �لتد�ول يف قطاع �لتحويل �ملايل بن�صبة 6% 
يليه �لقط��اع �ال�صتثمار �ملايل بن�صب��ة %3.5 ثم قطاع 
�خلدم��ات بن�صب��ة )%1.4( بينم��ا كان��ت �لن�ص��ب لبقية 

�لقطاع��ات �ق��ل م��ن )1%(.
وتاب��ع عبد ��ص��ام �أن قيمة �ال�صهم �ملتد�ول��ة ل�صهر �ذ�ر 
بلغت )48.402( مليار دينار، وقيا�صا بال�صهر �ملا�صي 
فاإن��ه قد �نخف�صت معظم موؤ���رس�ت �لتد�ول يف �صهر �ذ�ر 
2017 النخفا���س �ل�صفقات �لكبرية خال �ل�صهر، �ىل 
جان��ب �نخفا�س ��صعار �ال�صه��م �ملتد�ولة بن�صبة )9%( 
�ل��ذي تاأثر بانخفا���س ��صعار ��صهم �ل���رسكات �ملتد�ولة 
خ�صو�ص��ا يف قط��اع �مل�ص��ارف وقط��اع �الت�ص��االت 

وقطاع �ل�صناعة وقطاع �لفنادق و�ل�صياحة .

ح��ذرت �لنائبة عن �ئتاف دولة �لقانون عالية ن�صيف، 
مّما �صمته قيام �لكويت بدفن �أجز�ء من قناة خور عبد�هلل 
و��صتح��د�ث جزر ت�صمها �ىل �أر��صيها، جمددة مطالبتها 

للحكومة بعدم تنفيذ �تفافية خور عبد�هلل .
وقالت ن�صيف يف بي��ان، �نه "�صبق و�أن حذرنا منذ عدة 
�صنو�ت من قيام �لكويت بت�صييد ميناء مبارك يف �أ�صيق 
منطق��ة د�خ��ل قناة خور عب��د �هلل يف خمالف��ة �رسيحة 
للم��ادة 70 من قان��ون �لبحار، وقد دفن��ت د�خل �لقناة 

ج��زء�ً ميتد �ىل 1800 مر قبالة �لعو�مة 1617 بهدف 
خنق �ملمر �ملاحي للعر�ق ".

وبين��ت �ن "ه��دف �لكويت من دفن ه��ذه �مل�صاحات هو 
��صتح��د�ث جزي��رة يف �ملناط��ق ذ�ت �الأعم��اق �لقليل��ة 
لغر���س خنق �ملي��اه �القليمية �لعر�قي��ة وت�صييق �ملمر 
�ملاح��ي بوج��ه �لع��ر�ق، وحالي��ا برزت منطق��ة مقابل 
�لعو�م��ة 9 عل��ى بعد ميل��ني بحريني، و�ملنطق��ة عمقها 
�أ�صب��ح �ق��ل م��ن م��ر، وه��ذه �ملنطق��ة بات��ت م�صمول��ة 

باتفاقية خور عبد �هلل".
و�أبدت ن�صي��ف ��صتغر�بها من "�صمت �حلكومة �لعر�قية 

جتاه هذ� �لتو�صع �لكويتي على ح�صاب �الأر��صي و�ملياه 
�الإقليمي��ة �لعر�قية يف حرب معلنة وال �أخاقية من قبل 
�جلان��ب �لكويت��ي"، مت�صائلة ع��ن "ج��دوى �للجنة �لتي 

�ُصكلت يف جمل�س �لنو�ب لهذ� �لغر�س".
وطالب��ت ن�صي��ف �حلكوم��ة بع��دم "تنفي��ذ �تفاقية خور 
عب��د�هلل نهائيا وخماطب��ة �جلانب �لكويت��ي بالكف عن 
هذه �لتجاوز�ت و�ملمار�صات �لتي تعر عن عقدة نف�صية 

لدى �لذين ال ي�صتطيعون جتاوز �ملا�صي".
ويق��ع خور عب��د �هلل جنوب��ي �لب�رسة، ما ب��ني جزيرتي 
بوبي��ان ووربة و�صب��ه جزيرة �لفاو وميت��د خور عبد �هلل 

�إىل د�خل �الأر��صي �لعر�قية م�صكا خور �لزبري �لذي يقع 
فيه ميناء �أم ق�رس �لعر�قي.

وتنظم �تفاقية خور عبد �هلل �ملاحة �لبحرية بني �لعر�ق 
و�لكوي��ت، ومت �لت�صديق عليها يف بغد�د يف 25 ت�رسين 
�لث��اين نوفم��ر 2013 تنفي��ذ�ً للق��ر�ر رق��م 833 �لذي 
�أ�ص��دره جمل���س �الأمن يف عام 1993 بع��د عدة قر�ر�ت 
تل��ت �لغزو �لعر�قي للكويت يف ع��ام 1990، و��صتكمااًل 
الإج��ر�ء�ت تر�صي��م �حلدود ب��ني �لبلدي��ن، وو�صع حتديد 
دقي��ق الإحد�ثياته��ا عل��ى �أ�صا���س �التف��اق �مل��رم بني 

�لبلدين بعد ��صتقال �لكويت يف عام 1963.

لليوم الثاني على التوالي
بورصة بغداد تسجل ارتفاعًا في عدد األسهم وقيمتها

تحذيرات من دفن الكويت أجزاء من قناة خور عبدالله واستحداث جزر فيها

الكهرباء تفاوض سيمنز لتوسيع التعاون

العراق يكتفي ذاتيًا من المحاصيل 
االستراتيجية نهاية العام المقبل

نائب يطالب الحكومة بمطار مدني 
في األنبـار

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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رئيس التحرير

ً


