
حّمل��ت حكوم��ة الب���رة املحلي��ة وزارة التج��ارة 
التمويني��ة ال  البطاق��ة  ت��ردي مف��ردات  م�سوؤولي��ة 
�سيم��ا تردي مادة الطحني التي ت�سلمها اغلب اهايل 
املحافظة  ,مبينة ان هناك �سكاوى كثرية وردت اىل 
احلكوم��ة املحلية ال �سيما اه��ايل املناطق ال�سمالية 
ومنها ق�ساء املدينة ف�سال عن ورود �سكاوى كثرية 
م��ن قب��ل املواطنني ت�س��ري اىل زيادة مبل��غ احل�سة 
التمويني��ة التي يدفعها املواط��ن اىل وكالء احل�سة 

التمويني��ة . وقال"ع�س��و جمل�س حمافظ��ة الب�رة 
جمي��ب احل�س��اين للجورن��ال نيوز ب�راح��ة نقولها 
ان جتهي��ز مادة الطح��ني البناء املحافظ��ة مازالت 
مرتدي��ة ب�س��كل كبري وعلي��ه قمنا مبخاطب��ة رئي�س 
جمل�س املحافظ��ة لت�سكيل جلنة ملتابع��ة االمر بعد 
التج��ارة ملنا�س��دات جمل���س  وزارة  اهتم��ام  ع��دم 
املحافظ��ة ,موؤك��دا ان م��ادة الطح��ني ال تنفع حتى 
لال�ستخ��دام احليواين ف�سال ع��ن اال�ستخدام الب�ري 
ب�سب��ب ترديه��ا الفت��ا النظ��ر اىل ان وزارة التج��ارة 
جم��رد ا�س��م واغل��ب مف��ردات البطاق��ة التموينية مل 

ت�سل كاملة ,م�سريا اىل ان هناك خماطبة اىل املركز 
التمويني يف حمافظة الب�رة لغر�س معرفة ا�سباب 
ارتف��اع ا�سعار احل�سة التموينية حيث ان بع�سها ال 

ي�سل ب�سكل منتظم ف�سال عن انها ت�سل رديئة.
وك�س��ف "احل�ساين عن عدم و�س��ول مفردات احل�سة 
التمويني��ة وان هن��اك مناط��ق وملدة �ست��ة ا�سهر مل 
جته��ز له��ا احل�س��ة التمويني��ة على الرغ��م من دفع 

املواطنني االموال للوكالء .
م�سريا اىل ان وزارة التجارة متورطة ب�سبهات ف�ساد 
كب��رية ج��دا ومل تق��م مب�سوؤوليتها جت��اه املواطنني 

على الرغ��م من بقائها ب�سكل غ��ري منتظم وال توجد 
ادارة منتظمة من قب��ل الوزارة والذي انعك�س ب�سكل 
كبري على املواطنني يف املحافظة حيث ان املواطن 
يعتمد على مفردات البطاقة التموينية االربع والتي 
هي الرز وال�سكر والطحني والزيت ,الفتا االنتباه اىل 
ان م��ادة الطحني الت��ي ت�سلمه��ا املواطنون مرتدية 
ب�س��كل كبري ويف اأثناء "خبزها" يف االفران والتنور 

ت�سبح �سيئة. 
م��ن جهته او�س��ح مدي��ر ال�رك��ة العام��ة لت�سنيع 
احلب��وب يف الب���رة معمر عب��د الق��ادر للجورنال 

ني��وز ان ال�رك��ة عمله��ا ت�سنيعي حتدده��ا املادة 
االولي��ة املت�سلم��ة اي كلم��ا كان��ت امل��ادة االولي��ة 
املت�سملة حبوبًا جيدة تكون مادة الطحني بالتاأكيد 
جي��دة وتابع عبد الق��ادر "ظهر يف الب���رة ولعدم 
كفاية مدة اخلزن للحنطة املت�سلمة نوع من احلنطة 
�سيال��ة ومتت مناقلة حبوب م��ن حمافظة الديوانية 
الن التجربة ظهرت لديهم ناجحة وتقريبا منذ اكرث 
من ع�رة ايام با�رن��ا جتهيز املواطنني بالطحني 
بع��د اكم��ال عملية اخلب��ازة يف كل مطحن��ة وكانت 
اخلب��ازة مقبول��ة وال توجد اي �سك��وى ب�ساأن نوعية 

الطحني ال�سيال ولك��ن ارتفاع درجات احلرارة التي 
ت�س��ل اىل 45 درجة موؤية وا�ستخدام املاء احلار يف 
عملي��ة العجن ت��وؤدي اىل �سعف ال�سبك��ة الكليتونية 
امل�سوؤول��ة عن ال�سيولة والتي ن�سميها �سالح الطحني 
ونهيب باملواطنني با�ستخدام ماء بارد للعجن وهذا 
ي�سيطر على عملية اخلب��ازة ومت اجراء هذه التجربة 
عل��ى اكرث من موقع ومت��ت العملية بنجاح من دون 
اي م�س��اكل ,كا�سف��ا يف الوق��ت نف�س��ه ع��ن ا�سترياد 
حنط��ة م�ست��وردة بح��دود 50 ال��ف ط��ن خم�س�س 

ن�سف هذه الكمية ملحافظة الب�رة .
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بغ��داد- خا���س : ق��ال م�سدر امن��ي ان اوامر �س��درت للوح��دات الع�سكري��ة املقاتلة يف 
املو�س��ل مبتابع��ة و�سبط اال�سخا�س امل�سوؤولني عن عملي��ات ال�سلب الوا�سعة التي حتدث 
خالل االيام احلالية. واكد امل�سدر يف ت�ريح للجورنال ان االمر الع�سكري مت البدء بتنفيذه 
وان��ه مت �سب��ط الع���رات م��ن املتهمني بت�سلي��ب و�رق��ة دور املواطنني الهارب��ني من حجيم 
املع��ارك مع تنظيم داع�س االرهابي, م�سريا اىل ان التربير غري مقبول بانها تعود لعنا�ر داع�س. 
وكان تقري��ر ل�سحيفة حريت ديلي نيوز الرتكية٬ ك�سف اأم�س الثالثاء٬ عن قيام اجلي�س العراقي مبنع 
وق��وع ح��االت �سلب ونهب للبيوت الفارغة من ال�سكان يف مدينة املو�س��ل بعد ان فروا من االحياء التي 
كانوا يعي�سون فيها يف اإعادة ل�سيناريو "احلوا�سم " بعد �سقوط النظام يف 2003. وذكر التقرير اأن "جنودا 
عراقي��ني كانوا يقف��ون يف نقطة تفتي�س حينما جاء جمموعة من النا�س وه��م يحملون ادوات منزلية ومراوح 
وغريه��ا م��ن املواد لكنهم لي�سوا من ال�سكان الفارين من القتال يف املدينة". وا�ساف اأن "احد ال�سبان والذي كان 

يحمل مروحة �سقفية على كتفه ادعى اأنه اخذها من بيت احد الدواع�س وانه مت نهب بيته من قبلهم.

ات�سع��ت دائ��رة ال���راع اخلف��ي ب��ني احل�س��د ال�سعب��ي والبي�سمرك��ة 
الكردي��ة, على خلفي��ة تقدم االول ومتركزه ق��رب اخلطوط الع�سكرية 
الكردي��ة, املخ��اوف اث��ارت حفيظة االك��راد ورافقته��ا ت�ريحات 
مت�سنج��ة م��ن بع���س ال�سيا�سي��ني وقادة م��ن احل�سد واالك��راد, لكّن 
متابعني ك�سفوا عن دور امريكي وتركي وحتى اردين وراء حماوالت 

افتعال ازمة مع احل�سد لتعطيل و�سوله اىل تلك املناطق. 
متابع��ون لل�س��اأن العراقي اك��دوا ان احلدود بني الع��راق و�سوريا لن 
تك��ون منطقة ا�ستقرار عل��ى املدى القريب٬ فه��ي كامللفات االأخرى 
�ستخ�س��ع ملفاو�سات كبرية بني البلدي��ن املعنيني العراق و�سوريا٬ 
وكذل��ك اأم��ريكا واإي��ران٬ فل��دى الوالي��ات املتح��دة قاع��دة التن��ف 
الع�سكري��ة, عل��ى احل��دود العراقية-االأردنية-ال�سوري��ة ال ُتريد لها 
اأن تتعر���س الأي خط��ر٬ كما ال ُتري��د اأن ُت�سيطر اأية قوات غري القوات 
الت��ي تدعمها على احلدود. اإيران اأي�س��ًا٬ ُتريد اأن يكون ملف احلدود 
العراقي��ة ال�سوري��ة بيد ق��وات وجماعات حليفة له��ا٬ الأنها ما زالت 
ُتريد فتح ممر ب��ري يربط احلدود العراقية االإيرانية من �رق العراق 
و�س��واًل اإىل احلدود العراقية ال�سورية م��ن غربه. وا�ساف املتابعون 
اإن ه��ذا امللف الذي تت�سارع علي��ه وا�سنطن وطهران٬ �سي�سع رئي�س 
احلكوم��ة العراقي��ة حيدر العبادي يف اإحراٍج م��ن جديد٬ فهو ال ُيريد 
اأن ُيغ�س��ب احل�س��د ال�سعب��ي وُيهم�سه٬ كما ال ُيري��د اأن يخ�ر حليفته 
االأمريكي��ة ال�ساعية لعدم اإعطاء ملف احل��دود بيد احل�سد الذي تدعي 
اإن��ه �سُي�سه��ل نقل ال�سالح م��ن اإيران للحكوم��ة ال�سوري��ة. احلال٬ اأن 
هن��اك �راعًا ع�سكري��ًا على احل��دود العراقية ال�سوري��ة بني حلفاء 
طه��ران ووا�سنطن٬ لكن��ه موؤجل االآن ب�سبب العملي��ات الع�سكرية يف 
املو�س��ل٬ يبد اأن��ه �سيبقى حتميًا وق��د يبداأ بعد االنته��اء من حترير 

ق�ساء تلعفر يف حمافظة نينوى.
ع�س��و التحال��ف الوطن��ي النائ��ب حممد �سع��دون ال�سيه��ود قال ان 
احل�س��د ال�سعبي قوة وطني��ة كبرية اف�سلت م���روع داع�س االرهابي 

واوقف��ت مت��دد ميلي�سي��ا ال��ربزاين يف احت��الل االرا�س��ي العراقي��ة.
واو�س��ح ال�سيهود يف بيان �سحفي ان قوات احل�سد ال�سعبي املقد�س 
اثبتت جدارتها وقدراتها يف مواجه��ة التحديات االقليمية والدولية 
الداخلي��ة واخلارجي��ة, وا�ستطاع��ت حتري��ر االف الكيلوم��رتات م��ن 
االرا�س��ي العراقية الت��ي احتلها الدواع�س يف غ�س��ون ايام معدودة 
و�ساع��ات قليل��ة, مبين��ا ان " حترير اآم��ريل وجرف الن���ر ودياىل 
وبيج��ي و�س��الح الدي��ن واالنب��ار ومناط��ق غ��رب املو�س��ل وم�سك 
احل��دود العراقية ال�سورية بجهود وطنية خال�سة مائة باملائة يوؤكد 
ق��وة وامكانية احل�سد ال�سعبي يف ح�سم املعارك وطرد الدواع�س ومن 

هم على �ساكلتهم".
 وا�س��اف ان : احل�س��د ال�سعب��ي اف�سل م�روع داع���س االإرهابي الذي 
هو �سنيعة �سهيوامريكية – خليجية – برزانية , الفتا النظر اىل ان 
اأحد اهم مرتكزات هذا امل�روع التاآمري , حيث  " م�سعود الربزاين 
ج��يء بداع�س من ال�سيا�سيني اخلون��ة واملتاآمرين على وحدة العراق 
لغر�س تنفيذ م���روع التق�سيم ومتدد ملي�سيا م�سعود البارزاين على 
االأرا�س��ي العراقية و�سمها لالقليم, ومن ثم ف��ان انت�سارات احل�سد 

ال�سعبي اربكت ح�سابات املتاآمرين .
اأما احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين الذي يتزعمه م�سعود بارزاين فقد 
ح��ذر, من مغبة ا�ستمرار توغل قوات احل�سد ال�سعبي يف املناطق ذات 
الطاب��ع الكردي, كا�سفا, عن وج��ود مفاو�سات �ستجرى مع حكومة 
بغداد يف االيام املقبلة بعد انتهاء معركة املو�سل اليجاد اآلية م�سك 

االرا�سي املحررة.
النائ��ب عن احلزب ماجد �سنكايل قال ل� »اجلورنال ان” تقدم احل�سد 
ال�سعب��ي يثري قلق جميع اط��راف ال�سعب العراقي ” لكون ت�ريحات 
قادته تطالب برئا�سة الوزراء املقبلة وفر�س  االرادة على احلكومة“
و�س��دد ال�سنكايل على ان ”يح�ر جمي��ع  ال�سالح بيد الدولة , م�سريا 
اىل ان” اغل��ب قيادات احل�س��د ال�سعبي ال تاأمتر باأوام��ر القائد العام 

للقوات امل�سلحة, بل باأوامر قادتهم “.
التتمة يف ال�صفحة 2

فت��ح النائب ع��ن جبة االإ�سالح كاظ��م ال�سيادي, 
اأم���س الثالث��اء,  النار على رئي���س احلكومة حيدر 
العبادي ,متهمًا اإياه بالتق�سري يف حما�سبة اإقليم 
كرد�ست��ان يف تهريب النحا���س واإدخال الب�ساعة 

الرديئة للعراق عن طريق منفذ اإبراهي��م اخللي��ل "
وق��ال ال�سي��ادي يف  حديث ل� »اجلورن��ال نيوز« 
ال��وزراء غ��ري ق��ادر عل��ى حما�سب��ة  ان" رئي���س 
املتهم��ني بق�سايا ف�س��اد وان ما ي�س��در عنه هي 

دعايات في�سبوكية لي�س اال"
واأ�س��اف ان" القائم��ني عل��ى الدولة م��ن ال�سلطة 

الت�ريعي��ة والتنفيذي��ة وروؤ�س��اء االأح��زاب غ��ري 
قادري��ن على النط��ق بكلم��ة ال الإقلي��م كرد�ستان 

بالرغم من ت�سخي�س االأخطاء يف االإقليم "
واأ�س��ار اىل ان" الدول��ة العراقية  يجب  ان تعلم ان 
مرك��ز الق��رار ي�سدر منه��ا  وعلى حكوم��ة االإقليم 
االلت��زام ب��ه, الفتا النظ��ر اىل ان " �سع��ف االإدارة 
املركزي��ة وامل�سالح احلزبية وال�سخ�سية مع قرب 
االنتخابات وتدوير من�س��ب رئي�س الوزراء جعلت 
بغداد غري قادرة على م�سعود بارزاين وحما�سبته"
واأو�س��ح ان "م��ا ي�سدر م��ن احلكوم��ة الت�ريعية 
الثم��ن  مدفوع��ة  دعاي��ات  ه��ي  والتنفيذي��ة 

وفي�سبوكي��ة " .

قال املتح��دث با�سم وزارة التخطي��ط ,عبد الزهرة 
الهن��داوي,  اأم�س الثالثاء ان ن�سبة الفقر يف العراق 
ارتفعت يف املناطق التي تعر�ست الحتالل داع�س 
ام��ا يف اقليم كرد�ستان فكان��ت الن�سبة 13 باملئة 
يف ح��ني كانت الن�سب��ة يف املحافظ��ات اجلنوبية 

17 باملئة" 30 باملئة ويف حمافظات الو�سط 
وا�ساف الهنداوي وعلى الرغم من وجود معوقات 
امام احت�ساب او حتديد ن�سبة الفقر يف العراق �سواء 
اكانت هذه املعوقات امنية ام اجرائية اال ان العمل 

م�ستم��ر م��ن قبل كل م��ن وزارة التخطي��ط  ووزارة 
العمل اىل و�سع ا�سرتاتيجية جديدة للحد من الفقر 

يف العراق لل�سنوات 2018 2022-. 
وا�س��ار الهن��داوي اىل ان , اإن وزارة التخطي��ط م��ا 
زال��ت تعتم��د عل��ى نتائ��ج الع��ام املا�س��ي والتي 
ح��ددت ن�سبة الفقر يف العراق مبع��دل 22 ون�سف 
باملئ��ة".  وتابع عبد الزه��رة انه "على ا�سا�س هذه 
الن�س��ب مت و�س��ع ا�سرتايجي��ة للتخفيف م��ن الفقر 
يف الع��راق لل�سن��وات 2018 2022- وه��ي يف 
مراحلها االخرية ومن املوؤمل العمل بها بداية عام 

."2018

بينما ا�سدرت كتل حركة التغيري واالحتاد اال�سالمي واجلماعة اال�سالمية 
واحلرك��ة اال�سالمي��ة يف برمل��ان كورد�ست��ان بيان��ًا حول االتف��اق الذي 
ابرمت��ه حكومة اقلي��م كرد�ستان مع �رك��ة رو�سنفط الرو�سي��ة, وو�سفته 
بالهاوية,اته��م برملان اقليم كرد�ستان, اأم�س الثالثاء, احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين بتعم��د اإيق��اف الربملان لغر���س التغطية عل��ى الف�ساد الذي 
ي�س��وب مل��ف النف��ط وت�سديره, م�س��ريا اإىل اأن ملف النفط غ��ري �سفاف وال 

ميكن معرفة حجم االموال امل�ستح�سلة من بيعه ب�سبب تعطيل الربملان.
ويع��اين اقليم كرد�ستان التق�سف٬ يف الوقت الذي تزكم فيها اأنوف اال�رة 
احلاكمة البارزانية من االمول. وقال ع�سو برملان االإقليم بي�ستون فائق٬ 
اإن "مل��ف النفط يف االقليم غري �سفاف والربمل��ان ال يقوم بعمله الرقابي 

من��ذ عام��ني ب�سب��ب ق��رار احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ستاين ايق��اف عمل 
الربملان وتعطيله بغية الت�سرت على ملفات الف�ساد الذي ي�سوب النفط".

وا�س��اف فائ��ق٬ اأن "جمي��ع االح��زاب لي�س لها ادن��ى علم بالعق��ود التي 
توقعه��ا حكومة االقليم واجلهات التي توقعها وعمليات االنتاج واالموال 
الت��ي ت�ستح�سل عليه��ا االقليم نتيجة عمليات بيع اخل��ام وحتى عمليات 
اال�ستك�ساف��ات الت��ي تق��وم بها بع�س ال���ركات االجنبية ال عل��م لنا بها 
ومبعن��ى او�سح مل��ف النفط مبهم ولي�س الي �سخ���س يف االقليم ان يعلم 
عنه��ا اية معلوم��ة". واأو�س��ح اأن "مهم��ة الربملان هي رقابي��ة ت�ريعية 
ويق��وم مبراقب��ة اعمال ال��وزراء واحلكومة وي���رع القوان��ني ولكن نحن 
يف االقلي��م برملاننا توقف ع��ن ممار�سة اعماله من��ذ عامني بقراراحلزب 
الدميقراط��ي الكرد�ست��اين". م��ن جهت��ه زع��م م�س��در مطل��ع يف ال�س��اأن 
االقت�س��ادي الكرد�ست��اين ان��ه مل يع��د امام االقلي��م خيار �س��وى ان  يعيد 

االنتعا���س لالقت�س��اد م��رة ثانية بعد الرك��ود من خالل ه��ذه االتفاقات. 
وق��ال امل�سدر انه نتيج��ة الو�سع االقت�سادي امل��رتدي يف االقليم الكرث 
م��ن 3 ث��الث �سن��وات متتالية ب�سب��ب قرارات بغ��داد بقطع ح�س��ة االقليم 
م��ن املوازن��ة  العامة, ف��ان املب��ادرة الرو�سية بخ�سو���س  ت�سدير النفط 
وا�سح��ة ج��دا وهذا يعن��ي ان رو�سيا مقتنعة متام��ا باتفاقها مع  حكومة 
اقلي��م كرد�ست��ان حول ت�سدير النف��ط  وهو ما يعن��ي ان كرد�ستان مل تعد  
بحاج��ة اىل بغ��داد يف توقيع ه��ذه االتفاقيات. وكانت االح��زاب الكردية 
م��ن غري ح��زب بازاين اكدت خ��الل بي��ان, ان االتفاق��ات النفطية مت�سي 
باقليم كورد�ستان نحو الهاوية واملخاطر الكبرية يف ظل تردي االو�ساع 
املعي�سي��ة للمواطن��ني, مو�سح��ة, ان االتف��اق امل��ربم بني حكوم��ة اقليم 
كورد�ستان و�ركة رو�سنفط يعد مكماًل لالتفاقيات ال�سابقة التي او�سلت 

اقليم كورد�ستان اىل االو�ساع املرتدية الراهن.

دائرة املاء تقطع املاء عن دائرة الكهرباء واالخرية 
تقط��ع الكهرب��اء عن دائ��رة املاء ب�سبب ع��دم التزام 
كليهم��ا مببل��غ اجلباية م��ن الكهرباء وامل��اء الثمن 
غ��ري املدفوع من جباية االول للثاين يدفعه ال�سكان 
هك��ذا  املخالف��ة,  الدوائ��ر  مناط��ق  يف  القاطن��ون 
حت��ول العم��ل احلكوم��ي يف جنوب الع��راق.  ويقول 
املوط��ن �سعد عل��ي من منطق��ة ح��ي اآور للجورنال 
انن��ا نعي���س حال��ة غريب��ة ج��دا وهي ت�س��ارع بني 
دوائ��ر الدولة , فلم��دة ثالثة ايام مت قط��ع املاء عن 
دائ��رة الكهرباء ب�سبب ع��دم دفع جباية املاء, بينما 
قام��ت دائرة الكهرب��اء بقطع التي��ار الكهربائي عن 
دائ��رة امل��اء فاأ�سبحن��ا بال م��اء وال كهرب��اء. هذه 
القطيع��ة يف�ره��ا االأه��ايل يف تل��ك املنطق��ة بعدم 
احرتام وتطبيق القانون مت�سائلني عن ذنب العوائل 

وح�ره��م يف ح��ال اختلف��ت دوائ��ر الدول��ة .  لي�س 
ه��ذا اخلالف الوحيد فح�سب, فق��د اأدى رف�س ديوان 
املحافظ��ة دفع اج��ور 260 عام��اًل يف ق�ساء �سوق 
ال�سي��وخ غربي املحافظة اىل حال��ة فو�سى للمدينة 
ولكن االمر مت حله بتدخل اأطراف ثانية عندما ابدت 
مديرية بلدية �سوق ال�سيوخ ا�ستعدادها لدفع املبالغ 
حلني ا�ستح�سالها فيما بعد . وقال مدير بلدية �سوق 
ال�سي��وخ ح�س��ني فرج للجورن��ال ان عم��ال النظافة 
احداهم��ا  جمموعت��ني,  اىل  مق�سم��ون  املدين��ة  يف 
تتاأل��ف م��ن 500 عامل نظافة يتقا�س��ون رواتبهم 
م��ن البلدية , واالخ��رى من 260 عام��ل يتقا�سون 
رواتبهم م��ن موازنة ديوان املحافظ , وهذا اخلالف 
عط��ل عم��ل املدين��ة واوقعن��ا يف م�سكل��ة ق��د تعود 
ب�سبب �ُسح املال. وي�سري النا�سط املدين �سباح حممد 
جلورن��ال اىل ان اخلالف ب��ني الدوائر ارتفعت حدته 

لي�سل اىل خالف مع الوزارات يف بغداد.

مسك الحدود يعني إعادة االعتبار لسيادة الدولة 

)الجورنال( تكشف عن خفايا القلق األميركي من وصول الحشد الشعبي إلى الحدود السورية 

برلمان كردستان يدخل األزمة.. فساد النفط وراء تعطيل بارزاني عملنا واالتفاقات األخيرة كارثية 

 عندما يصبح العمل الحكومي باألعراف العشائرية.. الثارات تشتعل بين الدوائر والوزارات في الناصرية   

الصيادي: تصريحات العبادي بشأن تهريب النحاس 
إلى اإلقليم فيسبوكية 

في إحصائية تثير الشجن.. محافظات الجنوب المنتجة 
للنفط األشد فقرًا واإلقليم األكثر رفاهية بفضلها

بغداد – خاص

بغداد- ثائر جبار

بغداد ـ خاص

بغداد - الجورنال 

ميسان – شاكر الكناني

البصرة - محمد الجابري 

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

أسود الرافدين يواجه 
الشمشون الكوري وديًا

أزمة طحين »تالف« تهز البصرة من جديد.. واتهام وزارة التجارة بإفساده ومطاحنها تنصح: »اخبزوا بمي بارد«!!

معاناة أصحاب الورش الصناعية 
وتصليح السيارات.. بال حلول


