
 ذك��رت اللجن��ة الأمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة نينوى، 
ان احل�ش��د الوطن��ي بزعام��ة اثي��ل النجيفي ل��ه غايات 
"�شيا�ش��ية"، لفتة اىل ان��ه قوة غري نظامية ول تابعة 
للدولة. وقال رئي�س اللجنة حممد اإبراهيم ان "احلكومة 
املحلي��ة يف نينوى اتفقت م��ع احلكومة الحتادية على 
ت�ش��ليم املناط��ق املحررة �ش��من ح��دود املحافظة اإىل 
احل�ش��د الع�ش��ائري"، مبينا ان احل�ش��د الع�ش��ائري جهة 
ر�ش��مية لها ارتباط باحلكومة الحتادية عك�س احل�ش��د 
الوطن��ي". وب��ن اإبراهيم ان "احل�ش��د الوطن��ي بزعامة 
النجيف��ي ل��ه ارتب��اط بجه��ات خارجي��ة وله��ا اأهداف 
مغر�ش��ة ولي���س معرتف ب��ه ل من حكوم��ة نينوى ول 
احلكوم��ة الحتادية"، مو�ش��حا انه "ق��وة غري نظامية 
ول ترتب��ط بالدول��ة العراقية ومل ت�ش��لم له اأي اأرا�ش��ي 

حمررة".

اته��م جمل���س حمافظ��ة الأنب��ار، "جه��ات" ت�ش��عى 
والآمن��ة  الطبيعي��ة  احلي��اة  ع��ودة  دون  للحيلول��ة 
للفلوج��ة بع��د حتريرها، فيما ب��ننَّ ان عمليات حرق 

للبيوت وامل�شاجد تقوم بها تلك اجلهات.
وق��ال رئي���س املجل�س �ش��باح كرح��وت ان "جهات 
جمهول��ة ما زالت حترق م�ش��اجد والفلوجة وبيوتها، 
وت�ش��عى اىل زعزعة الو�شع الأمني بعد حتريرها من 
داع���س"، مبين��ا ان "الق��وات الأمني��ة ل تنفذ دورها 

ب�شورة �شحيحة".
واأ�ش��اف كرحوت اأن "م�ش��لحن جمهول��ن ينفذون 
عملي��ات ح��رق ونهب يف بي��وت املدنين، ل �ش��يما 
النازحن من الفلوجة"، مو�شحا ان "عمليات تفجري 
املن��ازل اأثناء عملي��ات حترير الفلوج��ة كانت حتت 
ذريع��ة املعرك��ة وظروفه��ا، اأم��ا اليوم فيح��دث هذا 
املو�شوع مع تهاون القوات الأمنية وجتاهلهم لها".
وطال��ب رئي�س املجل�س ان "العب��ادي وقائد علميات 
الفلوج��ة عب��د الوه��اب ال�ش��اعدي ببيان م��ا يحدث، 
والك�ش��ف عن اأ�شماء العنا�رص املجهولة التي متار�س 

هذه الأفعال".
وكان قائد عمليات حترير الفلوجة الفريق الركن عبد 
الوه��اب ال�ش��اعدي، قد اأعلن الأح��د 26/6/2016، 
عن انته��اء العمليات الع�ش��كرية يف مدين��ة الفلوجة 

بالكامل وذلك بعد مرور 33 يوما على انطالقها.
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 كل ذل��ك ت��رك اث��ارا �ش��لبية عل��ى او�ش��اع املواطن 
املعي�ش��ية، وترك��ه يعي���س و�ش��ط معان��اة وم�ش��اكل 
عديدة من بينها م�ش��كلة ال�ش��كن الت��ي دفعته اىل ان 
يقي��م ع�ش��وائيات داخ��ل ال��دور ال�ش��كنية م��ن خالل 
اخت��زال ج��زء م��ن م�ش��احة الدار وه��ذا وال��ذي اخل 
بجمالية املناطق ال�ش��كنية والعا�ش��مة بغداد مدينة 

احل�شارة.  
حي��ث قام��ت )اجلورن��ال( بت�ش��ليط ال�ش��وء على هذا 

املو�شوع والتحدث مع بع�س املواطنن. 
احل��اج حمم��د التميمي لدي��ه ثالثة ابن��اء متزوجون 
ولديه��م اطفال ول يت�ش��ع مكان البن��اء لهم، وعندما 
ق��رروا ان يرتك��وا البيت من اجل ايج��ار بيوت اخرى 
لهم رف�س ذلك لعدم ا�شتطاعته ان يفارقهم، فقرر ان 
يق�ش��م بيته والتي م�شاحته 400مرت اىل ثالثة اجزاء 
ويبني لهم ثالثة م�ش��تمالت منف�ش��لة ولكل م�ش��تمل 

م�شاحة 100مرت ليكونوا بالقرب منه.
وعائلة اخرى تختزل جزءا من م�شاحة الدار للحفاظ 
عل��ى اولدها من ال�ش��ياع والت�رصد، واخرى ب�ش��بب 
الع��وز امل��ادي تبي��ع جزءا م��ن ال��دار لتم�ش��ية اأمور 
العائل��ة الفقرية التي لي�س لها معي��ل وهي بدون اي 
وظيف��ة تذكر، واخرى واخرى، وهكذا هو حال الكثري 
م��ن العوائ��ل العراقي��ة الت��ي تعي�س يف دول��ة البرتو 

دولر.
 ومن ناحية يرى خبري القت�ش��اد حممد �شعدي: اننا 
نحتاج لإعادة هيكلة اقت�ش��ادنا بكثري من الدرا�ش��ة 

والتمعن.
فاليوم جن��د القت�ش��اد املجتمعي يع��اين من تردي 
حالته. رمبا الظروف التي يعي�ش��ها البلد وما ح�ش��ل 
ل��ه ع��ر اك��ر م��ن عقدي��ن مم��ا اث��ر كث��ريا يف ه��ذا 
ال�ش��اأن فعل��ى �ش��بيل املث��ال )حرك��ة القوان��ن التي 
ت�ش��بط م�ش��رية القت�ش��اد جند ان الخرتاق��ات التي 
حدث��ت فيها ل تعد ول حت�ش��ى ويف اغلب املفا�ش��ل 

القت�شادية(.
 اما الدكتور يف علم الجتماع عبا�س ال�ش��مري: ي�شري 
اىل ان "ال�ش��كن يعت��ره علم��اء الجتم��اع ه��و بناء 

ا���رصة وجمتم��ع  وا�ش��ا�س للحي��اة ال�ش��ليمة الكرمية 
الت��ي حتاف��ظ على الف��رد من��ذ الطفولة ول ت�ش��وبها 
الفاح�ش��ة واجلرمية ومتطلبات املعي�شة و بالرتباط 
بالبيئ��ة اجلي��دة وحرك��ة التفاع��ل معه��ا  اجتماعيًا 
وعقائديًا  التي توؤدي اىل ال�شتقرار الفكري  والعلمي 
وم�ش��ادر ال��رزق  وتعم��ري الر���س، ولك��ن لالأ�ش��ف 
ال�ش��ديد ان الظروف الت��ي مير بها املواط��ن العراقي  
غ��ري الطبيعية  حي��ث قامت اك��ر العوائ��ل باختزال 
م�شاحات البيوت التي ت�شكن فيها وبناء الق�شم منها 
او بيعه ب�ش��بب الظروف الآنفة الذكر، وبدون ح�شول 
املوافقات ال�شولية، فمنهم من اجرته  احلياة لعدم 
حتم��ل اليج��ار او ال�ش��كن اجلماعي او هج��ر ق�رصيًا 
م��ن منطقة �ش��كناه  وهو ل ميلك امل��ال ل�رصاء منزل 
فاأ�ش��بحت هذه التجاوزات على م�ش��احة الدار تباع 

وت�ش��رتى فيما بينهم لكنها تركت اثرا وا�ش��حا على 
جمالي��ة الحي��اء ال�ش��كنية". ام��ا ا�ش��حاب مكات��ب 
العقارات فيحملون الدولة امل�شوؤولية.  يتحدث ماجد 
حممد البي�شاين �شاحب مكتب عقار ان "هنالك عدد 
من ا�ش��حاب الدور ال�ش��كنية يقوم��ون ببيع جزء من 
م�ش��احة الدار املتبقي منه��ا والبيع هنا خمتلف فان 
امل�ش��احة املف��روزة من العق��ار اذا كان��ت 100مرت 
ممك��ن يكون لها )طابو وي�ش��جل ال�ش��م مع �ش��احب 
العقار الرئي�شي وممكن تنفرز(،اما اذا كانت امل�شاحة 
املف��روزة اق��ل او تك��ون 50 م��رتا، ف��ال ميك��ن الفرز 
وميكن تكون م�ش��اع ه��ذه احلالت تتكرر با�ش��تمرار 
يف اغلب الحياء وهناك موافقات قانونية مبوجبها 
متت حتويل اغلب هذه القطع ال�ش��غرية املختزلة من 

ال�شل من قبل دائرة الطابو.

التربية الفنية.. صندوق لم يكشف عن جواهره بعد

 در���س الرتبي��ة الفني��ة الذي انحرف عن م�ش��اره 
لي�شبح �شاغراً، وتبدده �شنوات من اإهمال الفنان 
ونتاج��ه، ل يق��ل قيم��ًة ع��ن م��واد مث��ل الرتبية 
احلياتي��ة ول عل��وم الفيزي��اء، لكن��ه ق��َلّ عنه��ا 
بالن�ش��بة لتوزيع احل�ش���س الدرا�شية، والهتمام 
قب��ل البدء بعام درا�ش��ي جديد وم��ع نهاية العام 
احلايل لبد من ت�ش��خي�س بع�س نقاط ال�ش��عف 
يف املناه��ج املدر�ش��ية لك��ي تقف عليه��ا وزارة 
الرتبي��ة وتعاجلها من اجل واقع تعليمي اف�ش��ل 
ل �شيما وان هذا الدر�س من اول ا�شباب التخل�س 
م��ن الطاق��ة ال�ش��لبية وتنمي��ة الق��درات الذهنية 

للطلبة.. 
)اجلورن��ال( التق��ت م��ع م��ن يهمهم الم��ر، كان 

راأيهم التايل: 

اأ�ش��هل  املهم��ة  تك��ون  البتدائي��ة  املراح��ل  يف 
لأن التلمي��ذ فيه��ا ينبهر بكل ما يراه من ر�ش��وم 
واأعمال يدوية وبالتايل يكون اجلهد اقل، عن هذا 
الأمر يتحدث ال�شيد "حيدر عبد الكرمي" وهو معلم 
تربي��ة فنية يف مدر�ش��ة الطائي��ة البتدائية بثقة 
عن مادته حيث يقول "انا فنان ت�ش��كيلي تعودت 
امل�ش��اركة يف املعار���س وبالت��ايل مل يك��ن من 
ال�ش��عب علي تدري���س املادة وتلقينه��ا للتالميذ 
لأن الطف��ل يكون م�ش��دودا للدر�س ب��ل األحظ يف 
عيون التالميذ رغبة �ش��ديدة يف ا�ش��تمرار الدر�س 
وان ل يخرجوا من ال�شف عند انتهاء الدر�س رغم 
اأين اأقدم اأفكارا ب�ش��يطة ولكن اأعمارهم ال�شغرية 

تراها اأ�شياء كبرية. 
بينما قال "حميد غ��امن" مدر�س اعدادية للبنن: 
الرتبية الفنية �ش��اأنها �شاأن اأي در�س اآخر كاللغة 
العربي��ة، ل��و مل حت��دد مبنهج ملا متك��ن املدر�س 
منه ولكن فيما يخ�س در�س الرتبية الفنية يبقى 

املدر�س حرا ولي�س كباقي الدرو�س ولكن ل �شري 
يف حتديد منه��ج ومنه ي�ش��تنبط املدر�س ويحلق 
باأفكاره اخلا�ش��ة بدون تقيي��د، فمثال لو اأعطينا 
يف املنهج مربعا فاملدر�س ل يتحدد بهذا املربع 
بل يتمكن من التو�ش��ع باأفكاره لي�ش��ل اىل ر�ش��م 

البنايات العمالقة التي نراها اليوم.
 ويوؤكد: بان الوزارات اأخذت تهتم اأخريا بالرتبية 
الفني��ة كدر���س اأ�شا�ش��ي بعد ان كان مهم�ش��ا من 
قب��ل املدار���س واإداراته��ا الت��ي تهت��م بالدرو�س 
املنهجي��ة ال�ش��عبة فق��ط، بينم��ا يف دول الغرب 
يك��ون در�س الرتبي��ة الفنية والرتبية الريا�ش��ية 
م��ن اأهم الدرو�س ففيها يف��رغ الطالب مكنوناته 
ويظهر قدراته ويبتكر ويفكر وي�شيف: على �شبيل 
املثال يف كلية الفنون اجلميلة هناك عدة اأق�شام 
وبالتايل ل ميكن خلريج ق�ش��م امل�رصح ان يدر�س 
فنا ت�ش��كيليا ول ميكن خلريج ق�ش��م الت�شميم اأن 
يقوم بعم��ل م�رصحي لذا فان وجود منهج نظري 

اأي�شا �شي�شهم يف التقليل من العقبات التي يعاين 
منها مدر�س الرتبية الفنية". 

وتخبط املعلم واملدر�س يف ظل غياب املنهجية، 
وبالت��ايل يق��ع املدر���س يف حرية م��ن اأمره فهو 

مطالب بتجديد الدر�س ب�شكل دائم. 
ام��ا الطالب امن حمم��د فيبدو علي��ه ولعه بهذه 
احل�ش��ة اذ يتكل��م بح��ب واندف��اع كبري وا�ش��فًا 
حب��ه حل�ش��ة الرتبية الفني��ة كحبه للعل��ب الكرة 
مع ا�ش��دقائه ويتمنى ان توفر له املدر�شة مكان 
خا�س للر�ش��م والوان وفر�ش��اة وا�شاتذة حمبون 
لهذا الفن لكي ير�ش��م العامل كما يراه هو يف حن 
ينفي ب�ش��كل قاطع الأ�ش��تاذ " ليث بدر" اإمكانية 
و�ش��ع منه��ج مل��ادة الرتبي��ة الفنية واأ�ش��ار اىل، 
ان "اآلية و�ش��ع منهج متخ�ش���س مب��ادة الرتبية 
الفنية �ش��عب جدا وذلك ب�ش��بب �ش��عة تلك املادة 
واعتماده��ا عل��ى الثقاف��ة العامة الت��ي ميتلكها 
اإذ  املعل��م واملدر���س لتل��ك امل��ادة". وي�ش��يف: 

باإمكاننا كمتخ�ش�ش��ن وباإمكان الأ�ش��اتذة من 
حمل��ة ال�ش��هادات العليا يف م��ادة الرتبية الفنية 
و�ش��ع النقاط الأ�شا�ش��ية للمعل��م واملدر�س التي 
يعتم��د عليه��ا يف تلق��ن امل��ادة للط��الب ولكن 
ل ميك��ن التحدي��د مبنه��ج واح��د ومن هن��ا على 
املدر���س ان يدر���س طالبه مثال نب��ذة عن تاريخ 
الفن وكيفية ن�ش��وئه وهذه تعتر معلومات عامة 
ميك��ن تدري�ش��ها لكاف��ة املراحل، وه��ذا ل ميكن 
اخت�ش��اره يف منه��ج اذ توجد جملدات خمت�ش��ة 

بهذا ال�شاأن. 
اإذن فاملنه��ج يف الرتبي��ة الفنية ه��و عبارة عن 
روؤو�س اقالم ن�شعها، اما الباقي فهو يعتمد على 
ثقاف��ة املعل��م واملدر���س، ول بد لهم م��ن تطوير 
اأنف�شهم ومتابعة كل تطورات الفن خا�شة بوجود 
النرتن��ت الذي اخت���رص امل�ش��افات على اجلميع 
ومن خالله ميكن للمعلم واملدر�س تطوير قدراته 

والإطالع على كل ما هو جديد.

بغداد- لميس عبد الكريم

 كثريًا ما اأزال در�س الرتبية الفنية، 
الغبار، عن مواهب �شتى، لتلمع 

كالربق يف ف�شاء الفنون. مقرتنًا 
بذات مدر�س املادة، وثقافته، وح�شه 

باجلماليات، اأو مبتعدًا عنه ملجرد 
كونه ف�شحة ال تتعدى الـ 45 دقيقة من 

حياة الطالب املدر�شية، لي�شرب غور 
موهبته، ويبحث يف اعماق نف�شه عّما 

خباأ اخللق به من نزعة مو�شيقية او 
متلونة او حتى تخطيطية، قد حتدد 

م�شتقبله منذ نعومة اأظفاره، او قد 
تك�شف عن طبيعته التطبيقية البعيدة 

عن م�شار الفن، ودربه، لتكون بذاك 
منفعة ال �شررا.

معاناة ال حدود لها عا�شها 
ويعي�شها املواطن العراقي ب�شبب 

ما خلفته ظروف الواقع املرير 
الذي تركه االحتالل ومن بعده 

االرهاب، والو�شع ال�شيا�شي 
امل�شطرب، والف�شاد املايل 

واالداري، والبطالة. والفقر، 
وارتفاع اال�شعار، ونزوح 

العديد من العوائل من املو�شل 
والفلوجة.

مقتل نازح بانفجار عبوة الصقة جنوبي كركوك

إغالق المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد

هروب 160 سيارة تابعة لـ داعش من 
الموصل باتجاه سوريا

آثار الحياة السلبية ومشاكلها العديدة أدت إلى زيادة العشوائيات

 اأفاد م�ش��در اأمني يف حمافظ��ة كركوك، باأن نازحًا ُقتل بانفجار عبوة ل�ش��قة 
اأ�ش��فل عجلته جنوبي املحافظة.  وقال امل�ش��در يف حديث له اإن "عبوة ل�ش��قة 
مو�شوعة اأ�شفل عجلة نازح من ق�شاء الطوز �رصقي �شالح الدين انفجرت، اليوم، 
يف حي النداء جنوبي كركوك، ما اأ�شفر عن مقتل النازح". واأ�شاف امل�شدر الذي 
طل��ب عدم الك�ش��ف عن ا�ش��مه، اأن "قوة اأمنية طوقت مكان احل��ادث، فيما مت نقل 
جث��ة القتيل اىل دائرة الطب العديل". يذكر اأن حمافظة كركوك )250 كم �ش��مال 
بغداد(، ت�ش��هد اأعمال عنف �ش��به م�ش��تمرة، فيما تعلن الأجهزة الأمنية با�شتمرار 

عن اعتقال مطلوبن بتهمة "الإرهاب" وقيادين بتنظيم "داع�س".

 اقدمت ال�شلطات ام�س على اغالق املدخل اجلنوبي للعا�شمة بغداد، بح�شب 
م��ا افاد به �ش��هود عيان. وقال ال�ش��هود، ان “املدخ��ل اجلنوبي طريق احللة 
– بغ��داد ق��د مّت اغالقه”، من دون معرفة الأ�ش��باب. واأ�ش��اف ال�ش��هود ان 
“هناك ازدحامًا للعجالت حدث قرب املدخل اذ و�شلت طوابريها مل�شافة 
متت��د اإىل اك��ر من كيلو مرت واحد”. و�ش��ددت القوات الأمني��ة من اإجراءاتها 
منذ تفجري منطقة الكرادة و�ش��ط بغداد الأ�شبوع املا�شي، الذي ت�شبب مبقتل 
وا�ش��ابة اك��ر من 450 �شخ�ش��ًا بح�ش��ب اح�ش��ائيات ر�ش��مية، وق��د اعلن 
تنظي��م داع�س الإرهابي م�ش��وؤوليته عنه عر انتح��اري. ويعاين البغداديون 
من ازدحامات مرورية خانقة يف املداخل والطرق الرئي�ش��ة بعد وقوع ذلك 
التفجري، اذ ي�ش��كون من البقاء يف ال�ش��وارع ل�ش��اعات عدة من اجل الو�شول 
اىل اأماكن عملهم ومنازلهم ب�شبب ال�شيطرات الأمنية التي دائمًا ما تتعر�س 

لالنتقادات.

 ك�شفت م�شدر حملي مبحافظة املو�شل عن هروب 160 �شيارة من املدينة 
حممل��ة بالأ�ش��لحة اخلفيف��ة التابع��ة لتنظيم “داع���س” الإجرام��ي باجتاه 
الأرا�ش��ي ال�ش��ورية. وق��ال امل�ش��در ، اإن “160 �ش��يارة دف��ع رباع��ي نوع 
هونداي مهايف حمملة بالأ�ش��لحة الر�شا�ش��ة اخلفيفة من نوع BKC تابعة 
لعنا�رص تنظيم داع�س الإجرامي هربت من مدينة املو�شل باجتاه الأرا�شي 
ال�ش��ورية عر منفذ البعاج الغربي مبحافظة نينوى”، لفتًا اإىل اأن “غالبية 
العنا���رص الإجرامي��ة الهاربة من جن�ش��يات عربي��ة”. واأ�ش��اف اأن “عملية 
اله��روب تزامن��ت مع التح�ش��ريات الع�ش��كرية للق��وات الأمني��ة قبيل حترير 
مدين��ة املو�ش��ل من �ش��يطرة تنظي��م داع�س الإجرام��ي”، مبين��ًا اأن “موجة 
النك�ش��ار والإحب��اط ت�ش��يطر عل��ى عنا���رص املتمركزي��ن يف املحافظ��ة”. 
ويعي���س تنظي��م “داع�س” الإرهابي حالة من النك�ش��ار والذعر نتيجة تقدم 
الق��وات الأمني��ة يف املناط��ق الت��ي ت�ش��يطر عليه��ا عنا�رص التنظي��م، فيما 
متكن��ت القطعات الع�ش��كرية من اقتحام ع��دٍد من املناطق والق��رى القريبة 
من الفلوجة بالتن�شيق مع احل�شد ال�شعبي وتدمري اخلطوط الدفاعية لداع�س، 
فيما اأعلنت قيادة العمليات امل�ش��رتكة، اأم�س ال�ش��بت، حترير قاعدة القيارة 

اجلوية من �شيطرة تنظيم “داع�س” الإجرامي.

حقيبة 

بغداد  ــ متابعة

بغداد- متابعة

الجورنال-فاطمة عدنان 

اأعلن��ت وزارة النق��ل، ع��ن ت�ش��جيل 100 رحلة 
املط��ارات  عم��وم  يف  ال�ش��بت،  ي��وم  جوي��ة 
العراقي��ة، وو�ش��فته بالرق��م القيا�ش��ي، وفيما 
اتخذته��ا  الت��ي  التداب��ري  ال�ش��باب اىل  ع��زت 
لالرتق��اء بواق��ع اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة، 
اأك��دت اأن تخفي�س ا�ش��عار التذاك��ر كان له اأثر 

بهذه الزيادة.

وقال وزير النقل وكالة عبد احل�شن عبطان يف 
بيان له، اإن "عدد الرحالت القادمة واملغادرة 
رقم��ًا  �ش��جل  العامل��ة  الب��الد  مط��ارات  ع��ر 
قيا�ش��يًا، ال�ش��بت، حيث و�ش��ل العدد الإجمايل 
اىل 100 رحل��ة، منها 84 جمدولة، و16 لنقل 

املعتمرين".
وعزا عبطان ا�ش��باب الزيادة يف عدد الرحالت 
اىل "التداب��ري التي مت اتخاذها لالرتقاء بواقع 
اأن  اإىل  م�ش��ريا  العراقي��ة"،  اجلوي��ة  اخلط��وط 

التذاكر بن�شب كبرية وزيادة  ا�شعار  "تخفي�س 
عدد الرح��الت للوجهات الأك��ر طلبًا كان لها 

الأثر البلغ يف ت�شجيل هذه الرقام".
وتوقع عبطان، "امكانية ارتفاع معدل الرحالت 
وزيادة اعداد امل�شافرين ا�شعاف هذه الرقام 
بعد انط��الق العمل باخلط��وط اجلديدة املزمع 
افتتاحها مع تون�س ومن�ش��ك ومو�شكو وافتتاح 
الرتانزي��ت لتكون بغ��داد حمطة مهم��ة للتنقل 
بن ال�رصق والغرب"، م�شيداً ب�"جهود العاملن 

يف املن�ش��اأة العامة للط��ريان املدين واخلطوط 
اجلوي��ة العراقية ملا يبذلوه من م�ش��اٍع لتاأمن 
العداد املنا�ش��بة من تب��ادل الرحالت اجلوية 
واتفاقي��ات افتتاح اخلط��وط اجلديدة". وكانت 
وزارة النقل اعلنت، يف وقت �ش��ابق، عن حركة 
طريان "غري م�ش��بوقة" يف مط��ار بغداد الدويل 
مبنا�ش��بة عي��د الفط��ر، مبين��ة اأن املطار �ش��هد 
364 رحلة خالل ال�شبوع املا�شي نقلت اكر 

من 34 األف م�شافر.

النقل تعلن عن "رقم قياسي" بعدد الرحالت في المطارات العراقية
بغداد- متابعة

أمنية نينوى: 

حشد النجيفي "سياسي" وله 
أجندات خارجية

مجلس األنبار يتهم "جهات" 
بأنها ال تريد عودة األمن للفلوجة


