
تظاه��ر الع���رات ام��ام مبنى تربي��ة حمافظ��ة دياىل، 
االثن��ن، للمطالب��ة ب�"االن�ص��اف" يف مل��ف التعيينات 
واج��راء حتقيقات مو�صعة يف "اخلروق��ات" التي رافقت 
عملي��ة اع��ان قوائ��م ا�صم��اء املقبول��ن مبدئي��ا، فيما 
اك��دت تربي��ة دي��اىل باأنه��ا "منفتح��ة" عل��ى مطاليب 

املتظاهرين.
وقال احمد طاهر)احد املتظاهرين( يف حديث �صحفي، 
تربي��ة  للتعيين��ات يف  املتقدم��ن  م��ن  "الع���رات  اإن 
دي��اىل نظم��وا تظاه��رة �صلمية ام��ام مبن��ى الرتبية يف 
بعقوبة للمطالبة باالإن�ص��اف واجراء حتقيقات مو�صعة 
يف اخلروق��ات الت��ي رافق��ت عملية اعان قوائ��م ا�صماء 
املقبول��ن مبدئيا"، م�ص��را ،هناك حال��ة غ�صب �صعبي 

ينبغي االنتباه اليها والتفاعل معها.
م��ن جانب��ه لف��ت ع��دي ح�ص��ن )متظاه��ر اآخ��ر( اإىل اأن 
مطاليب املتظاهرين متعددة لكن يف مقدمتها ان تكون 
عملي��ة التحقيق يف تعيينات تربي��ة دياىل االخرة من 
قب��ل جلنة خمت�ص��ة من جمل�س رئا�صة ال��وزراء للوقوف 
على طبيعة ما يحدث واعان النتائج امام الراأي العام.

والر�ص��د  اجلوي��ة  لاأن��واء  العام��ة  الهيئ��ة  توقع��ت 
الزلزايل، االثن��ن، اأن يكون الطق�س ممطرا وي�صاحبه 
انخفا�ص��ا يف درج��ات احل��رارة اىل م��ا دون ال�صفر 

املئوي، خال االأيام املقبلة.
الهيئ��ة قال��ت يف بيان �صحف��ي ، اإن خرائ��ط الطق�س 
املتوف��رة لدين��ا ت�ص��ر اىل تاأثر الباد بكتل��ة هوائية 
ب��اردة �صيبداأ تاأثرها على املنطقة ال�صمالية من يوم 
االأربعاء،ث��م املنطقتن الو�صطى واجلنوبية ابتداء من 
ي��وم اخلمي���س و�صتت�صب��ب يف انخفا���س ملحوظ يف 
درجات احل��رارة. واأ�صاف البي��ان، "درجات احلرارة 
�صتك��ون اق��ل م��ن معدالته��ا العام��ة بع��دة درج��ات 
ال�صف��ر  دون  �صغ��رى  ح��رارة  درج��ات  و�صت�صج��ل 
املئوي يف املنطقت��ن الو�صطى وال�صمالية وب�صمنها 
العا�صم��ة بغ��داد ويف اماك��ن متع��ددة م��ن املنطقة 
اجلنوبي��ة ام��ا حال��ة الطق���س املرافق��ة له��ذا التاأثر 
�صتكون يف املنطقة ال�صمالية غائم م�صحوب بت�صاقط 
امط��ار ب��ن املتو�صط��ة والغزي��رة ال�صدة م��ع ت�صاقط 

الثلوج يف اماكن متعددة منها".
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وق��ال اأحد املعلمن املتظاهرين اأ�صعد عبد الكرمي 
يف حدي��ث �صحفي، اإن مطلبن��ا الوحيد هو تثبيت 
املعلمن واملدر�صن املتعاقدين منذ ثاثة اأعوام 
م��ع دي��وان املحافظة عل��ى املاك الدائ��م لوزارة 
الرتبي��ة، مبين��ا اأن "ما �صجعنا عل��ى التظاهر هو 
اع��ان الوزارة عن توفر مئات الدرجات الوظيفية 
املخ�ص�ص��ة للب���رة، لك��ن معظمه��ا ذهب��ت اىل 
خريج��ن ج��دد، وكان االأج��در اأن تخ�ص�س ن�صبة 
كب��رة من تل��ك الدرج��ات للمعلم��ن واملدر�صن 

الذين يعملون ب�صيغة عقود".
بدوره، ق��ال متظاهر اآخر يعمل مدر�صًا لاقت�صاد 
واملعلم��ن  اإن،املدر�ص��ن  ح�ص��ن  م�صل��م  ا�صم��ه 
املتعاقدين عددهم بح��دود 2000، ويعملون يف 
ع���رات املدار���س الثانوية واالبتدائي��ة وريا�س 
االأطفال، م�صيف��ًا اأن "التظاهرة تعد ال�صاد�صة من 
نوعه��ا خال العام احلايل، وقد ن�صطر اىل تنظيم 
اعت�ص��ام للمطالبة بحقنا يف التثبيت على املاك 

الدائم".
املدر�ص��ن  املعلم��ن  ،روات��ب  ح�ص��ن  واأ�ص��ار 
اأقرانه��م  اأق��ل بكث��ر م��ن روات��ب  واملتعاقدي��ن 
املثبت��ن على املاك الدائم مع انهم يبذلون نف�س 
اجله��ود، م�صيف��ًا اأن "امل�صكلة االأخ��رى تكمن يف 

ع��دم انتظام �رف الرواتب، حيث ال ن�صتلمها يف 
مواعيد حمددة، واأحيانًا تتاأخر الأ�صابيع واأ�صهر".

ي�ص��ار اىل اأن ع��دد الطلب��ة املنتظم��ن بالدرا�ص��ة 
يف املدار���س احلكومي��ة بالب�رة يبل��غ اأكرث من 
730000 طال��ب وطالبة يتوزعون على 1720 
مدر�ص��ة ت�صغل 1070 بناي��ة مدر�صية، ويعمل يف 

املحافظة اأكرث من 50 األف معلم ومدر�س. ويعاين 
قط��اع الرتبية من م�صاكل وحتديات عديدة، منها 
نق�س املباين املدر�صية، ونق�س الكتب املنهجية، 
ف�صًا عن نق�س الكوادر الرتبوية، ولذلك ا�صطرت 
احلكوم��ة املحلية مطلع ع��ام 2014 اىل التعاقد 

مع مئات املدر�صن واملعلمن

بين أصالة الماضي وقسوة الحاضر..

السوق العربي.. ألق بغداد القديم وقلبها التجاري يعاني اإلهمال
 فاملح��ال تعر���س ب�صاعتها يف الداخ��ل دون التجاوز على ممر 
ال�صوق اخلايل م��ن الب�صطيات، اما حميط ال�صوق ومداخله فكانت 
هي االخ��رى مرتبة ب�صكل يتي��ح الدخول واخل��روج اليه ب�صهولة 

كبرة. 
خ��راب ال�صوق ب��داأ مع احل�ص��ار الت�صعيني والو�ص��ع االقت�صادي 
املرب��ك للكثر م��ن العوائل حن اأخذت الب�صطي��ات تتكاثر داخل 
ال�ص��وق وخارج��ه، ومل يك��ن التغي��ر اإال الق�صة الت��ي ك�رت ظهر 
ال�صوق م��ن خال التجاوزات التي �رب��ت داخل وحميط ال�صوق 
العرب��ي وحولته اىل �صوق �صعبي تعم��ه الفو�صى والهرج واملرج 

والتجاوز حتى على هند�صته وبنيانه املعماري. 
ال�صور املرفقة تو�صح حال حميط ال�صوق ومداخله اجلانبية التي 

حتول��ت اىل خم��ازن او ب�صطي��ات، اما ال�ص��وارع املحيطة به فاإن 
عل��ى اأمانة بغداد ،الت��ي ال تبعد بنايتها عن ال�صوق �صوى ع�رات 
االأمتار، ان ت�صكر ال�صماء ل�صح االأمطار الذي �صرت عورة ا�صتعدادتها 
ملو�ص��م االأمط��ار، كما تق��ول وت���رح يف و�صائل االإع��ام. فهل 
يعقل ان تكون االأوحال واالأطيان مبثل هذا املنظر املوؤمل؟ واأين؟ 
يف اه��م �صوق جت��اري يف العا�صمة بغداد. ه��ل ي�صتحق املواطن 
العراقي ان يتب�صع يف مثل هكذا اأحوال واأوحال وكاأنها يف قرية 
قبل املياد؟ هل يعقل ان تعجز كوادر االأمانة البلدية من تنظيف 
ال�ص��ارع الذي يف��رغ متامًا بعد ال�صاعة الرابع��ة ع�راً، وبالتايل 
ميك��ن تنظيفه ب�صكل يليق بال�ص��وق واملتب�صع كما ي�صفي رونقًا 
وجمااًل على ال�صوق واملنطقة املحيطة به. واالأمر ال يقت�ر على 
ذلك، ب��ل يحتاج اىل تنظي��م الب�صطيات واملح��ال وكيفية عر�س 
الب�صائع، وترتيب مداخل وخمارج ال�صوق التي يفرت�س ان تتوفر 

فيها �روط ال�صام��ة واالأمان، وان تكون م�صتعدة الأي طارئ او 
حادث وب�صكل خا�س احلرائق التي تن�صب �صواء اأكانت يف ال�صوق 
او بقرب��ه او يف ا�ص��واق وخمازن ال�صورجة املكتظ��ة ب�صتى انواع 
الب�صائ��ع خا�صة القابلة منها لا�صتعال ب�صكل �ريع. ناأمل ذلك 
م��ن اجلهات امل�صوؤول��ة التي يفرت�س به��ا ان حتر�س على حياة 
و�صام��ة املواط��ن كما حتر�س عل��ى جمالية وتنظي��م العا�صمة 

وا�صواقها خا�صة الكربى مثل ال�صوق العربي.
جدير بالذكر اأن ال�صوق العربي من اال�صواق املهمة يف قلب بغداد 
القدمي��ة ول��ه مكانة مرموقة كون��ه يحمل ا�صال��ة املا�صي باألق 
احلا���ر، يق�ص��ده املتب�صعن من كل انحاء الع��راق فهو متنوع 
الب�صائ��ع وميت��از باالأ�صعار املعتدلة يع��ده النا�س حمطة واحدة 
للت�ص��وق، اأن�ص��ئ ع��ام 1978 و�صط منطق��ة ال�صورج��ة التجارية 
وحتي��ط ب��ه ا�ص��واق جتارية مهم��ة ومتخ�ص�ص��ة ك�ص��وق اجللود 

و�ص��وق الكهربائي��ات و�ص��وق املاب���س اجلاهزة وا�ص��واق اخرى 
تزده��ر به��ا تلك املنطق��ة الت��ي ت�صكل �ري��ان مه��م لاقت�صاد 
العراق��ي. م��ا يف��رح يف ال�صوق تواج��د ب�صائع متنوع��ة ملنا�صئ 
ال�صيني والرتكي واملاليزي وال�صوري وغرها وكذلك يعد ال�صوق 
كمحطة ت�صوق واحدة ت�صتطيع ان جتهز منها ما حتتاجه العائلة 
وتوفر لك الوقت واجلهد وكذلك تعدد املوديات واالحجام بحيث 
ميك��ن ان يتجهز الكبر وال�صغر من نف�س ال�صوق وهذا قلما نراه 
يف ا�صواقنا العراقية، و�صابقا كانت الوفود الر�صمية للمهرجانات 
وال�صخ�صيات املهم��ة والفنانن العرب كلها تزور ال�صوق العربي 
ونحن املركز الرئي�س لتجهيز الزي العربي الد�صدا�صة وملحقاتها 
وبقيا�صات عاملية وباأقم�صة ممتازة ،ويعد بيع املاب�س واالحذية 
�صم��ة كبرة لتخ�ص�س ال�ص��وق ف�صا عن توفر حمال بيع العطور 

واالك�ص�صوارات واملفرو�صات والتحفيات.
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ميكن عد ال�سوق العربي 
الأول على م�ستوى البالد 
فهو مركز ت�سوق رئي�سي 
للمالب�س والعطور وكل 

الكماليات الخرى، 
ومازالت يف الذاكرة 

�سورة ال�سوق يف 
الثمانينيات وكيف كان 

ب�سكل انيق من�سق ..

تظاهر ع�سرات املدر�سني 
واملعلمني املتعاقدين مع 

احلكومة املحلية يف الب�سرة 
قرب ديوان املحافظة، الثنني، 

للمطالبة بتثبيتهم على املالك 
الدائم لوزارة الرتبية، فيما 

طالبوا مبنحهم الأف�سلية عندما 
تتوفر درجات وظيفية �ساغرة.

اإلعالن عن تشكيل كتلة العمل اإلسالمي في مجلس المثنى

األعمار والبلديات تعلن عن تأهيل 22 مؤسسة بلدية في نينوى

عشرات األطفال والنساء يفرون من الحويجة إلى كركوك

عشرات المعلمين المتعاقدين يتظاهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم

بغ��داد � متابعة : اأعلنت منظمة العم��ل االإ�صامي العراقية، االإثنن، عن ت�صكيل 
كتل��ة العم��ل االإ�صامي يف جمل���س حمافظة املثن��ى. فيما ك�صف��ت عن عزمها 

اإعان هذه الكتلة يف حمافظات اأخرى.
وقال��ت املنظم��ة يف بي��ان �صحف��ي، اإن نائ��ب االأم��ن الع��ام ملنظم��ة العمل 
االإ�صام��ي العراقي��ة ح�صن اال�ص��دي ا�صتقبل وفدا من جمل���س حمافظة املثنى، 
�ص��م م�ص��وؤول مكت��ب املنظم��ة تكليف منف��ي وع�ص��وي املجل�س اأحم��د منفي 
وبا�صم��ة رحي��م خ�صر. واأ�صاف البي��ان، اللقاء بحث اأهم االأح��داث ال�صيا�صية 
عل��ى ال�صاح��ة العراقية وال�صماوية، الفتا اىل اأنه مت االتف��اق على ت�صكيل كتلة 
العم��ل االإ�صامي داخ��ل جمل�س حمافظة املثن��ى، واإعانها ب�ص��كل ر�صمي من 
خ��ال موؤمتر �صحفي. واأكدت املنظمة، بح�صب بيانها، عزمها على اإعان هذه 
الكتلة يف النجف وبابل وكرباء بعد اأن ا�صتكملت مباحثاتها مع اأع�صائها يف 

جمال�س هذه املحافظات.

بغ��داد� متابع��ة :  اعلنت وزيرة االأعم��ار واال�صكان والبلدي��ات العامة اآن نافع 
او�ص��ي، االثنن، اإعادة تاأهي��ل 22 موؤ�ص�صة بلدية تابعة لبلديات نينوى للعمل ، 
فيم��ا اك��دت ان املتبقي 8 موؤ�ص�صات بلدية باإنتظ��ار ا�صتكمال عمليات التحرير 

�صمن املناطق التابعة لها الإعادة تاأهيلها الحقا.
وقال��ت او�ص��ي يف بي��ان �صحف��ي ، ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات عملت ومن��ذ حترير اوىل 
املناط��ق يف املحافظ��ة وحت��ى االآن عل��ى رف��ع اك��رث م��ن 250 ال��ف طن من 
االنقا���س و 30 ال��ف م3 م��ن النفاي��ات كما �صاهم��ت باإخماد حق��ول كربيت 
امل���راق عن طريق دف��ن 34720 طن من الرتاب، مبينة باأن" هذه املوؤ�ص�صات 
م�صتم��رة يف العمل حل��ن ا�صتكمال عمليات التنظيف ورف��ع االنقا�س و اإعادة 

اخلدمات اال�صا�صية متهيدا لعودة اهالينا النازحن اىل ديارهم".
م��ن جانبه او�صح مدير بلديات نينوى عبد القادر احمد ح�صن ان "عدد االآليات 
امل�صارك��ة يف العمل بل��غ حتى االن 273 اآلية خدمية تخ�ص�صية توزعت بواقع 
25 تنك��ر م��اء و 134 قابا و 39 �صف��ا و 11 كريدرا و 5 بلدوزرات و 25 

�صاحبة و 22 كاب�صة نفايات و 4 لودرات و 8 �صيارات خدمية اخرى".
وا�ص��اد بالدعم الكبر لوزي��ر االعمار واال�ص��كان والبلديات العام��ة وا�صنادها 
بجه��د هند�صي وخدمي ا�ص��ايف لرفع وترة العمل واجن��ازه بال�رعة املمكنة 

وح�صب ما خمطط له.

بغ��داد � متابع��ة : افاد م�صدر اأمن��ي يف حمافظة كركوك، االثن��ن، باأن ع�رات 
املدني��ن الفاري��ن م��ن تنظي��م "داع���س" يف ق�ص��اء احلويج��ة جن��وب غرب��ي 
املحافظ��ة، متكنوا من الو�صول اىل املحافظة، م�صرا اإىل اأن غالبية الفارين هم 
م��ن الن�ص��اء واالطفال.   امل�صدر ق��ال يف حديث �صحف��ي، اإن ع�رات النازحن 
غالبيته��م ن�صاء واأطفال وكبار ال�ص��ن متكنوا، من الفرار من قب�صة تنظيم داع�س 
يف مناط��ق املاخو���س واملدينة والعاكول��ة التابعة لق�ص��اء احلويجة، )55 كم 
جنوب غربي كركوك(، وجنحوا يف الو�صول اىل معرب منطقة مكتب خالد، جنوب 
غرب��ي كركوك، مبينا "قوات البي�صمركة ا�صتقبلتهم وقدمت لهم امل�صاعدة واملاء 

والغذاء والدواء لبع�س املر�صى بينهم، متهيداً لنقلهم اىل مقرات الإيوائهم".
واأ�ص��اف امل�ص��در الذي طلب عدم الك�ص��ف عن ا�صمه، اأن كرك��وك ت�صتقبل يوميا 
جمامي��ع من الفارين من مناطق �صيط��رة التنظيم وتقوم بتدقيق اأ�صمائهم منعًا 

لعدم دخول عنا�ر موالن لداع�س.
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مت�ص��ي اأي��ام �صهر كانون االأول م�رع��ة باجتاه العام 
اجلدي��د 2017 لتط��وي �صفح��ة اأحداث جم��ة �صهدتها 
�صنة 2016 على امل�صتوى املحلي، و�صقت طريقها بعد 
ذل��ك اىل ال�صاح��ة العاملية، لتكون بذل��ك اأبرز االحداث 

التي لقيت �صهرة عاملية.
وغالب��ًا م��ا تكون االح��داث االأبرز لهذه ال�صن��ة اأو تلك، 
االأح��داث  لك��ن  املج��االت،  خمتل��ف  ويف  متنوع��ة، 
االأب��رز عراقيًا له��ذا العام طغى عليه��ا الطابع االأمني، 

والع�صكري، وهذه هي اأبرز االحداث لهذا العام.
1- تفجر الكرادة

�صه��ر مت��وز  الك��رادة، و�ص��ط بغ��داد،  �صه��دت منطق��ة 
املا�صي، تفجرا ارهابيا اأودى بحياة ما يقارب 300 
�صخ���س، بينهم ن�صاء واأطفال، وج��رح ما ي�صاوي ذلك، 
ما اأث��ار موجة عاملية من التعاط��ف والت�صامن، كان 
يف حم�صلتها وقوف منظمات وموؤ�ص�صات وحتى اندية 
كرة قدم، اىل جانب ذوي �صحايا، ناهيك عن التعازي 

التي قدمتها �صفارات الدول يف بغداد باحلادثة.
�رك��ة في�صبوك، ت�صامنًا منها م��ع ال�صحايا، �صارعت 
اىل ط��رح خا�صي��ة تخلد ح�صابات ال�صه��داء يف املوقع 
االأزرق، بعب��ارة "�صتبق��ى يف قلوبن��ا"، حي��ث ال زالت 

احل�صابات حتمل هذه اجلملة حتى االآن.
واعت��رب التفج��ر ه��و االأكرب م��ن نوع��ه يف العراق يف 
مرحل��ة ما بعد الع��ام 2003، كما وان �ص��ور ال�صهداء 
واأنب��اء التفج��ر �رع��ان م��ا انت���رت عل��ى النط��اق 
العامل��ي، لتجع��ل منه واح��داً م��ن اأبرز االح��داث لهذا 

العام.
2- اقتحام الربملان

ويف �صه��ر اأي��ار، كانت اخلاف��ات ال�صيا�صي��ة قد بلغت 
حدته��ا يف امل�صه��د ال�صيا�ص��ي العراق��ي، بع��د �صي��ف 
�صاخ��ن �صه��د الكث��ر م��ن التظاه��رات، وكان من بن 
اآث��اره انق�ص��ام الربمل��ان اىل طبق��ة حمافظ��ة واأخرى 
معار�صة، كما وجرى خالها اعت�صام عدد من النواب 

يف الربملان.
ومل ميهل املتظاهرون الكت��ل ال�صيا�صية الوقت الإعادة 
التفك��ر باملوقف، حيث �رعان م��ا اقتحموا املنطقة 
اخل���راء التي يتح�صن بها اغل��ب ال�صيا�صين، و�صواًل 

اىل مبنى الربملان الذي اقتحموه.
وراأت تقارير من داخل العراق ان املوقف بعد االقتحام 
�صيتج��ه نحو االأ�صواأ، لكن اأي من هذه التوقعات مل يكن 
قريبا من الواقع، حيث عاد املتظاهرون اىل االن�صحاب 

من املنطقة، وعاود املجل�س عقد جل�صاته بعد ذل.
3- القوات الرتكية

وعل��ى امتداد �صهرين من الن�صف الثاين من هذا العام، 
كان��ت االأنظ��ار ق��د توجه��ت اىل التواج��د الرتك��ي يف 
الع��راق، عرب مع�صك��ر يف �صقاوة، وحم��اوالت قادتها 
من احلكومة الرتكية للتدخل يف ال�صاأن العراقي بحجة 
"حماية املكون ال�صني" يف الباد، ليدخل البلدان ازمة 

جديدة.
وفاحت��ت اخلارجي��ة العراقية االأمم املتح��دة بالتوغل 
الرتك��ي، وطلبت منه عق��د جل�صة طارئ��ة ملناق�صة هذا 
التدخ��ل، ونوق�س بعده��ا الأكرث من مرة، لك��ن الرئي�س 
الرتك��ي رج��ب طي��ب اردوغ��ان كان م�راً عل��ى بقاء 

قواته يف بع�صيقة.
االزم��ة العراقية الرتكي��ة طغى عليها توت��ر �صديد بن 
الرئي�س الرتكي ورئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، 
وحرب ت�ريحات انتهت بوقوف العراقين اىل جانب 
رئي���س وزرائه��م، ع��رب حم��ات نظمها نا�صط��ون على 
مواق��ع التوا�ص��ل، وموؤ�ص�ص��ات اإعامي��ة، واأف�ص��ت اىل 
اجب��ار عدد م��ن الف�صائل على اعتب��ار الوجود الرتكي 

احتااًل، مهددة اإياها باملواجهة الع�صكرية.
4- معركة املو�صل

وط��وال عام��ن، بق��ي مو�ص��وع حتري��ر املو�ص��ل من 
�صيط��رة تنظي��م داع�س هو هاج���س احلكومة يف بغداد، 
بالنظ��ر اىل احتج��از اأكرث م��ن ملي��وين مو�صلي داخل 

املدينة، وان�صغال الق��وات االأمنية بتحرير عدة مناطق 
قبل اعداد العدة لتحرير املو�صل.

و�صع��ت احلكوم��ة خ��ال ال�صنت��ن اىل ا�صتق��دام الدعم 
امل��ادي واملعن��وي يف عملية املو�ص��ل، وبعد اأكرث من 
موع��د موؤجل، اأعلن القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر 
العبادي انط��اق العمليات الع�صكرية ب�صكل ر�صمي يف 

17 ت�رين االأول 2016.
وفور انطاقها، بادرت عدة دول، على راأ�صها الواليات 
املتحدة االأمركية، اىل مباركة العمليات، وم�صاركتها 
يف كل م��ا حتتاج��ه الق��وات العراقي��ة من دع��م، �صواء 
كان عرب التحالف ال��ذي تقوده وا�صنطن، اأو عرب تقدمي 

اخلربات الع�صكرية.
5- مقهى ريال مدريد

ويف �صه��ر اأي��ار اأي�صًا، �صه��د ق�صاء بلد، �صم��ال بغداد، 
تفج��راً انتحاريًا اأ�صقط 35 �صهي��داً وجرح ما يزيد عن 
ذل��ك، خال جتمع لع��دد من ال�صب��اب يف "مقهى ريال 
مدري��د"، لغر�س م�صاهدة مب��اراة خا�صة بالنادي يف 
وق��ت متاأخ��ر من امل�ص��اء. و�رع��ان ما و�صل��ت انباء 
التفج��ر اىل الن��ادي اال�صباين، الذي اأعل��ن احلداد على 
ال�صه��داء، وت��ربع مببلغ م��ايل الأه��ايل ال�صحايا، قبل 
ان تت�صام��ن االأندية االأوروبية م��ن خمتلف الدوريات 

الكربى، مبا فيها االإنكليزية واالإيطالية.

خمسة أحداث عراقية تفاعل معها العالم في 2016
بغداد ـ متابعة 

تظاهرة أمام تربية ديالى للمطالبة 
بـ"االنصاف" في ملف التعيينات

طقس ممطر وانخفاض في 
الحرارة إلى ما دون الصفر 
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