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 المحدودة
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 اربيل 11/3/0212-6 اليوم المصرية أخبارمؤسسة  معرض المنتجات المصرية  .2
 اربيل METEX METEX 11-12/3/0212المعرض السياحي   .6
مهرجان البصرة الدولي الخامس   .1

 للتسوق
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دولي معرض ومهرجان واسط ال  .30
 لصناعة والتجارةل الرابع

 للنشر الذهبي الصقر شركة
 المعارض وتنظيم واإلعالن

 والمؤتمرات

12-06/11/0212 

 

 واسط    
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