
دع��ت النائ��ب ع��ن جبه��ة الإ�ص��اح عالي��ة ن�صي��ف، 
وزارة التعلي��م العايل اىل زيادة عدد مقاعد املجموعة 
الطبية للعام احلايل ملواكبة ارتفاع املعدلت. وقالت 
يف بي��ان،ان "الع��ام الدرا�ص��ي احلايل �صه��د ا�صتقطاع 
ن�صب��ة كبرية م��ن املقاعد ل��ذوي ال�صه��داء واإ�صافة 7 
درج��ات على معدلته��م، وكان م��ن املفرت�ض زيادة 
مقاع��د املجموع��ة الطبي��ة لت�صتوع��ب ذوي املعدلت 
العالي��ة الذي��ن مل يح�صلوا عل��ى زي��ادة يف املعدل ". 
وبين��ت ان "منح اأبن��اء ال�صهداء زي��ادة يف املعدل هو 
اأق��ل �ص��يء نقدمه مل��ن �صحوا باأرواحه��م يف �صاحات 
اجله��اد ورووا بدمائه��م الطاهرة ت��راب الوطن، ولكن 
يف ذات الوق��ت اأبن��اء املقاتل��ن الذي��ن مل ي�صت�صهدوا 
ومعدلتهم عالية ومل يح�صلوا على الزيادة �صيحرمون 
م��ن املجموعة الطبية اإذا مل تت��م زيادة عدد مقاعدها 
لت�صتوعبهم ". و�صددت ن�صيف على " �رضورة معاجلة 
املو�ص��وع من قبل وزارة التعلي��م العايل ومبا ين�صجم 

مع تكافوؤ الفر�ض وحتقيق العدالة للجميع"

وقعت املفو�صية العليا امل�صتقلة لاأنتخابات ، مذكرة 
تفاهم مع املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات 
وذل��ك خال ور�ص��ة نظمته��ا املوؤ�ص�ص��ة املذكورة مع 
املفو�صي��ة  حول مو�ص��وع ادارة املخاطر النتخابية 
يف تون���ض. وذك��ر اع��ام املفو�صي��ة يف بي��ان ،ان��ه 
"تهدف هذه املذكرة اىل ان�صاء عاقة تعاون  متبادل 
ب��ن الطرف��ن لدع��م عملي��ة البن��اء الدميقراط��ي يف 
العراق والعمل على تنفيذ فعاليات وان�صطة م�صرتكة".
ولف��ت اىل ان��ه "وق��ع املذكرة ع��ن املفو�صي��ة رئي�ض 
الدارة النتخابي��ة وائل الوائلي وعن جانب املوؤ�ص�صة 
مدي��ر الربام��ج لغ��رب ا�صي��ا وافريقي��ا �صان��ا ك�ص��ري 
مب�صارك��ة ع�ص��و جمل���ض املفو�ص��ن وم���رضف فريق 
ادارة املخاط��ر النتخابي��ة ���رضور الهيت��اوي وع�صو 
املجل���ض حم�ص��ن املو�ص��وي وفري��ق ادارة املخاط��ر 
النتخابية". واكد، انه "تعمل هذه املذكرة على تقدمي 
الدعم الفن��ي واللوج�صتي للمفو�صي��ة لتطوير العملية 
النتخابي��ة والقيام بدورها امله��م يف تر�صيخ م�صرية 
الدميقراطي��ة يف العراق عن طري��ق م�صاهمة الطرفن 

بخرباتهم يف حتقيق هذا الهدف".
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ل ت��زال الك��رادة )و�ص��ط بغداد( تع��اين اآث��ار ما بعد 
جرمي��ة ي��وم )3 مت��وز 2016( الت��ي راح �صحيتها 
300 �صهي��د، واأكرث من 200 جريح ومت�رضر، على 
الرغ��م من مرور ما يقارب 155 يومًا على احلادثة، 
متاأث��رة بالإجراءات الأمنية امل�ص��ددة التي اتخذتها 
الق��وات الأمني��ة حلمايته��ا، وهاج�ض اخل��وف الذي 

طال مرتادي املنطقة.
املخلفات هذه، األقت بظالها على الباعة واأ�صحاب 
املح��ال يف الك��رادة الذي��ن اأخ��ذت ديونه��م ترتاكم 
ي��وم بعد اآخر، وه��م ي�رضفون امل�صتحق��ات اليومية 
وال�صهري��ة من جهة، ويعان��ون من قلة ايراداتهم من 
جه��ة اأخرى، لتج��رب عدد كبري منه��م اىل البحث عن 

منطقة اأخرى لعله يعيد �صيئًا من ن�صاطه التجاري.
هل نبقى ام نغادر؟

يق��ول عل��ي الهايل )33 عام��ًا(، وهو ي���رضع بفتح 
ك�صك��ه ال�صغ��ري ال��ذي يبيع ب��ه احلقائ��ب والأحذية 
الن�صائية "ل اعرف مت��ى �صتنتهي اأزمة الكرادة، ولو 
عرف��ت، فذلك �صي�صاعدين يف اتخاذ قرار حا�صم حول 
املو�ص��وع، فاإم��ًا ان تكون امل��دة قليل��ة فاأنتظر، اأو 

طويل فاأغادر املنطقة بحثًا عن مكان اآخر".
وي�صيف على، ان "عدداً كبرياً من الباعة يف املنطقة 
غ��ريوا وجهاته��م اىل مناط��ق بعي��دة ع��ن الك��رادة، 
ومنه��م ج��اري، يف العمل، غادر هو واأخ��وه وقاموا 
ببي��ع اأماكنهم يف ال�صارع"، ويلف��ت اىل ان "النجاة 
من احلادث نعمة بحد ذاتها، ولكن يجب ان تعود اىل 

احلياة اىل طبيعتها بعد هذه املدة الطويلة".
ويبعد ك�صك علي عن مكان احلادث اأقل من 50 مرتاً، 
لكن "كرة القدم"، كما يقول، �صاعدته يف النجاة من 
التفج��ري، حيث ذهب اىل مطع��م قريب منه مل�صاهدة 
ركات الرتجي��ح يف مباراة ببطولة اأمم اأوروبا، بن 
اإيطالي��ا واأملانيا، فوقع التفج��ري مع الركلة الأخرية 
يف املباراة. اأكرث من 100 حمل احرتق بالكامل يف 
التفج��ري، ومئ��ات غريها ماتت جتاري��ًا، حيث اغلق 
جمم��ع "WOW" للت�ص��وق الن�صائ��ي، وقريبًا منه 
"برجم��ان مول"، ب�صكل كامل، كما ان النوار التي 

كانت تع��ج بها املنطقة قبيل التفج��ري، والذي �صبق 
عيد الفطر باأيام، قد انطفاأت، لتدخل املنطقة مرحلة 
م��ن الظ��ام. ويق��ول اأحم��د ماج��د، ال��ذي جنى من 
 Smile" احلادثة برمي نف�صه من الطابق الثاين يف
cafe"، "مل نكن نعرف اين ن�رضف الأموال التي كنا 
نح�صل عليها من البيع خال موا�صم العمل ال�صيفي 
وال�صتوي ب�صكل خا�ض، اأما الآن؛ فاإن فبالكاد جنمع 

بدل اليجار وم�رضوفات الكهرباء واخلزن".
ول ي��زال احمد )29 عامًا(، يعاين من الأمل يف �صاقه 
الت��ي اأ�صيبت بتمزق، ور�ص��ت يف اأماكن منها، لكنه 
ل يبدي قلقًا عليها كالذي يبديه على م�صتقبل عمله، 
حيث يبدو وهو يتحدث عن اإمكانية التحاقه باأخويه 
الذين غادرا الع��راق قبل التفجري، حازمًا كل احلزم، 

لكن اأموراً �صغرية من هنا وهناك تقف امامه.
النقل الداخلي

اأ�صحاب ال�صيارات اخلا�ص��ة بالنقل العام مل يكونوا 
اأح�ص��ن حاًل، ففي وقت ما كان��ت �صيارات "ني�صان" 
تروح وجتيء، وبعدد جت��اوز ال� 200 مركبة، لكنها 
قلت ب�ص��كل كبري يف احلادثة، لتنح���رض اىل الن�صف، 
متاأث��رة بقل��ة ال��ركاب والإج��راءات الأمني��ة الت��ي 

فر�صت على املنطقة.
حي��ث ن�صبت �صيط��رة املدخل م��ن جه��ة "اأرخيته" 
�صي��ارة �صون��ار، للك�ص��ف ع��ن ال�صي��ارات امللغومة، 
تل��و  واح��دًة  الداخل��ة  املركب��ات  تفتي���ض  مهمته��ا 
الأخ��رى، لي�صل معدل انتظ��ار ال�صخ�ض يف الطابور 
ال��ذي ي�صببه بطوؤ التفتي�ض ما ب��ن 30-20 دقيقة، 

يف امل�صافة التي ل تتجاوز 500 مرت.
كم��ا وا�صتقدمت الق��وات الأمنية الوح��دات اخلا�صة 
ب��كاب )K9( للتفتي�ض ب�صكل دقيق عن املتفجرات، 
م��ع احلر�ض على اإنزال الركاب من ال�صيارة يف حال 

كانت �صيارة خا�صة.
كم��ا وحول ع��دد كبري م��ن اأ�صحاب �صي��ارات النقل 
العام طريقهم امل��ار بالكرادة، لي�صلكوا طريق �صارع 
اب��ي نوؤا�ض، املحاذي، لكن النق��ل يف الأخري مل يكن 

مب�صتوى النقل على �صارع "كرادة داخل".
وكم��ا هو احلال يف النقل واملحال التجارية، هبطت 
اأ�صع��ار العق��ارات يف املنطقة ب�ص��كل ملحوظ خال 
الف��رتة الأخ��رية، وخ�صو�ص��ًا فيم��ا يتعل��ق ببدلت 
اليج��ار، لت�ص��ل اأ�صع��ار ال�صق��ق ال�صكني��ة م��ا ب��ن 
600-500 األف دينار، بعد ان كانت تام�ض مبلغ 

مليون دينار لل�صهر الواحد.

بين التشرد والتسول .. معاناة االطفال ال توصف 
ظاه��رة الت�رضد نراها بكرثة يف الآون��ة الخرية وتعرف هذه 
الظاه��رة باأنه��ا اح��داث معر�ص��ة لاأنحراف وه��ي الظواهر 
ال�صائع��ة يف دول الع��امل الثال��ث واكرثه��ا انت�ص��ارا يرج��ع 
ال�صب��ب يف ت��دين القت�صاد والفق��ر ..كذلك له جوان��ب �صلبية 
من الناحي��ة الجتماعية حيث يتحول اىل طاقة هدامة تهدد 
امن و�صام��ة املجتمع وكرثة امل�رضدين توؤثر على م�صتويات 
اخلدم��ة وت�ص��كل �صغ��ط يف املج��الت ال�صحي��ة والمني��ة 
وال�صك��ن واملوا�ص��ات ؛ م��ن اوىل ال�صب��اب التي ت��وؤدي اىل 
ظاه��رة الت�رضد هي التفكك ال�رضي و�ص��وء املعاملة من قبل 
اله��ل تتبعها العوام��ل القت�صادية والفق��ر ونتيجة الهجرة 
ب�صب��ب احل��روب وغري هذه ال�صب��اب هي حرم��ان الطفل من 
�رضوري��ات احلياة وطيباتها م��ن طعام وملب�ض وغريها مما 
ي�صط��ر الطفل اىل الفرار من اهله لعله يجد ما ي�صبع حاجاته 
،وان عمر امل�رضد ل يتجاوز ال�١٨ عام يف الطرقات با �صكن 
ياأوي��ه ويعي���ض خ��ارج ا�رضت��ه نتيج��ة لظ��روف خارجه عن 

ارادت��ه ومنه يتعاطى املخ��درات واما اأن يكون عاطا ولي�ض 
ل��ه عائل يعتمد يف عي�صه على نف�ص��ه عن طريق الن�صطة غري 
امل�رضوع��ة ، يف درا�صت��ي امليدانية زرت احد ال��دور اخلا�صة 
بامل�رضدي��ن الذكور ترتواح اعمارهم بن ً)7_18( �صنة كان 
هناك طفل من املو�صل يبلغ عمره )٨ �صنوات( يقول يف وفاة 
الم��ام مو�صى الكاظ��م )عليه ال�صام( ذهب��ت اىل زيارته مع 
والدت��ي واذ بي اتوه عنها يف الزح��ام.. جلاأت اىل اأحد رجال 
ال�رضطة وبيدي بطاقة دونت فيها والدتي املعلومات الازمة 
لك��ن مل يت�صل��وا به��ا جاءوا ب��ي اىل دار امل�رضدي��ن وات�صلوا 
بوالدتي لتاأخذين منهم لكنهم طلبوا هوياتنا التي قد احرتقت 
يف منزلن��ا يف مدين��ة املو�صل م�صت ٣�صه��ور وانا بعيد عن 
والدت��ي تاأتي يف كل مرة لزيارتي ول ي�صمحون يل بالذهاب 
معه��ا ال اأن ت�صدر هوياتنا الت��ي من املحتمل ان تاأخذ فرتة 
زمني��ة لت�صدر وق��د ت�صل اىل )�صن��ة( انا ل اري��د �صيء �صوى 

الذهاب اىل امي( 
 ام��ا الفت��ى الخ��ر البال��غ م��ن العم��ر )16 ع��ام( كان ا�صم 
ول ي�صتطي��ع التكل��م وكان م��ن ال�صعب فهم��ه فحاول جاهد 

لأفهامن��ا م��ا يريد التحدث عنه، كان �صب��ب جميئه لهذا الدار 
ه��و خوفه م��ن والدته ف��اأذا ع��اد للمن��زل ولي�ض بي��ده مبلغ 
م��ن املال ين��ال العقوبة القا�صية منها ،ل يح��ب عائلته لأنه 
مل يج��د احل��ب منهم  وذل��ك اأدى ب��ه اىل الت�ص��ول يف ال�صارع 
وجم��ع النق��ود من حت��ى القي القب���ض عليه م��ن قبل رجال 
ال�رضط��ة ،ام��ا بالن�صبة لل��دار التي ي�صكن بها ف��ا يوجد فيها 
�ص��وى العن��ف و�ص��وء املعاملة م��ن قب��ل اجله��ات امل�صوؤولة 
علي��ه ا�صاف��ة اىل �ص��وء التغذية وع��دم الهتم��ام باجلوانب 
الأن�صاني��ة اىل جان��ب رغبت��ه يف التعلي��م وامت��ام ال�صحي��ة 
والعلمي��ة لك��ن ل ي�صمح ل��ه لعدم قدرت��ه عل��ى النطق)اأ�صم( 
وه��ذا يقف عائقا امام حتقيق طموح��ه الذي حلم به منذ من 
�صغ��ره بح�صوله على �صهادة اكم��ال درا�صته وعمل ي�صتطيع 
م��ن خاله ال�صف��ر اىل باد تعطيه المن والم��ان غري الباد 
الت��ي ول��د به��ا و�صلبت حقوق��ه.. نح��ن بحاج��ة اىل معاجلة 
ظاه��رة الت�رضد فاأنه��ا ت�صتلزم عاجا �صام��ا متعدد البعاد 
منه��ا ان�صاء املوؤ�ص�ص��ات الرتبوية املتخ�ص�ص��ة يف ا�صتيعاب 
وتاأهي��ل الطف��ال امل�رضدين ا�صاف��ة اىل الهتمام بالبحوث 

والدرا�ص��ات العلمية يف جمال درا�صة ه��ذه التظاهرة وو�صع 
احلل��ول العلمي��ة الكفيل��ة ، م��ن جه��ة اخ��رى دور الدولة يف 
انت�ص��ال اطف��ال ال�صوارع م��ن معاناتهم ا�صاف��ة اىل ت�صجيع 
كفال��ة اليت��ام وتفعيل برنام��ج ال�صم��ان الجتماعي لدعم 
ال�رض الفقرية بهدف تق��دمي امل�صاعدات املادية والعينية من 
خ��ال تقدمي امل�صاعدات املادية والعينية من خال منح ا�رض 
ال�صحاي��ا العاج��زة املاأكل وامللب���ض ، واي�ص��ا بهدف تقدمي 
امل�صاع��دات املادي��ة والعينية من خال منح ا���رض ال�صحايا 
العاج��زة املاأكل وامللب�ض ، واي�صا تق��دمي امل�صاعدات الطبية 
والجتماعي��ة اذ لب��د م��ن تدخل اطب��اء نف�صاني��ن وخرباء 
اجتماعي��ن بت�صخي���ض العرا���ض بدق��ة واعط��اء ار�صادات 
نف�صي��ة ح�صب احلالت والطلب. اخريا نوجه دعوة للموؤ�ص�صات 
الرتبوي��ة والإن�صاني��ة اىل النهو���ض مب�صوؤولياتها واحلد من 
هذه الظاهرة من خال مد يد العون لكل الطفال املحرومن 
من الرعاية وتوفري املن��اخ الرتبوي والإن�صاين لإنقاذ هوؤلء 
الطفال من الت�رضد وال�صياع فالطفل العراقي اوىل من غريه 

بالرعاية وهو �صاحب حق وحقوق يف وطنه وثروته.

بغداد ـ خاص 

تخيل ان تكون بال رعاية  
وبال اأب واأم واأن تعي�ش عال 

على املجتمع دون وجود 
اي يد تدله على طريق 

اخلري, اأن املكان الطبيعي 
لالأطفال امل�شردين لي�ش يف 

ال�شوارع امنا على مقاعد 
الدرا�شة ويف معاهد الرعاية 

الرتبوية , الن االطفال 
ميثلون الرباءة واجلمال 
واخلري والنقاء وميثلون 

الرقة وال�شعف الذي يحتاج 
اىل رعاية وعناية طويلة 

حتى يكونون ركيزة ا�شا�شية 
تخلف الذين �شبقوهم. 

هبطت اأ�شعار املحال واإيجاراتها, 
وانخف�ش املدخول اليومي 
الأ�شحابها ب�شكل كبري, مما 

ا�شطرهم للجوء اىل البيع اأو 
التاأجري, هربًا من اخل�شارة, كما 

ان �شور ال�شهداء مل تزل متالأ 
ال�شوارع يف منطقة الكرادة, 

وخ�شو�شًا يف مكان احلادث, 
لتتحول من منطقة زاهية تعج 

باحلياة واملتب�شعني, اىل مدينة 
�شبه مهجورة.

مجلس واسط يعلن اكتمال خطته الستقبال 
5 ماليين زائر إيراني

البيئة تؤكد السالمة اإلشعاعية لناحية 
اإلسكندرية في بابل

األنواء الجوية: طقس شمال البالد ممطر والوسط 
غائم لأليام األربعة المقبلة

خياران أحالهما مر.. إما الجوع أو فقدان األمن

محال الكرادة تغلق تباعًا بعد 155 يومًا من فاجعتها

بغ��داد � متابع��ة : اعل��ن ع�ص��و جمل�ض حمافظة وا�ص��ط حيدر ه�ص��ام الفيلي ، 
ع��ن اكتمال خطة ا�صتقبال الزوار القادمن من منف��ذ زرباطية لأداء الزيارة 
الربعيني��ة. وق��ال الفيل��ي وهو امل�رضف الع��ام على حمور مه��ران زرباطية 
يف بي��ان ان��ه "مت التو�ص��ل م��ع اجلان��ب الإيراين عل��ى ار�ص��ال 800 با�ض 
و200 تريل��ة ايراني��ة لنقل الزوار م��ن منفذ مهران ولغاي��ة النجف وكرباء 
وبالعك���ض وكذل��ك �صيت��م تزويد حمافظة وا�ص��ط مب�صت�صفى متنق��ل �صعة 60 
�رضيرا وثاث اأجه��زة )c.t.scan(متطورة وكادر طبي عايل امل�صتوى ي�صم 
اأطب��اء متخ�ص�صن وجراحن مبختلف التخ�ص�ص��ات و�صيكون بخدمة اأبناء 
املحافظة و الزوار". و�رضح الفيلي اإىل اأن "الأعداد املتوقع دخولها من منفذ 
مه��ران – زرباطية لهذا العام قد يتجاوز 5 مليون زائر قادم من اجلمهورية 

الإ�صامية الإيرانية".

بغداد � متابعة : اأكدت التقارير الفنية لعمليات امل�صح الإ�صعاعي التي قام بها 
مركز الوقاي��ة من الإ�صعاع يف وزارة ال�صحة البيئة  خلو ناحية الإ�صكندرية 
يف حمافظ��ة باب��ل م��ن اي تل��وث اإ�صعاعي. وق��ال مدير عام دائ��رة التوعية 
والع��ام البيئ��ي امري عل��ي  احل�صون يف بي��ان ،ان "امل�صوح��ات ال�صعاعية 
التي اجرتها  الفرق الفنية التابعة ملركز الوقاية من الإ�صعاع اكدت خلو حي 
النتفا�ص��ة وحي احل�صن يف ناحية ال�صكندري��ة مبحافظة بابل من التلوث 

الإ�صعاعي ، بعد اجراء الفحو�صات ال�صعاعية عليها".

بغ��داد � متابعة : توقعت هياأة الأنواء اجلوي��ة والر�صد الزلزايل، ان يكون طق�ض 
الأيام الربعة املقبلة ممطراً يف �صمال الباد وغائمًا يف الو�صط واجلنوب.

وذك��ر بي��ان للهي��اأة ، ان "طق���ض اليوم ، �صيك��ون يف املنطق��ة ال�صمالية غائما 
جزئي��ا اىل غائم م��ع ت�صاقط زخات مطر تكون رعدي��ة احيانا، ويف املنطقتن 
الو�صطى واجلنوبية يك��ون �صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجة احلرارة العظمى 
املتوقع��ة يف مدين��ة بغ��داد 32 ْم". واأ�ص��اف، ان "طق���ض يوم غ��د �صيكون يف 
املنطق��ة ال�صمالية غائما جزئيا اىل غائم مع ت�صاقط زخات مطر تكون رعدية، 
ويف املنطقتن الو�صطى واجلنوبية غائما جزئيا كما يت�صاعد الغبار يف اماكن 
متعددة منهما، ودرجات احلرارة مقاربة يف املنطقة ال�صمالية وتنخف�ض قليا 
يف املنطق��ة الو�صطى اما يف املنطقة اجلنوبية فرتتفع ب�صع درجات عن اليوم 
ال�صاب��ق". واأ�ص��ار اىل "تاأث��ر الباد يوم الربع��اء املقبل باندم��اج منخف�صن 
جوي��ن الول من تركيا والثاين من البحر الأحم��ر والذي ينح�رض تدريجيا بعد 
الظه��ر ويبتداأ م��ن الق�ص��ام الغربية، ويف املنطق��ة ال�صمالية غائم��ا م�صحوبا 

بت�صاقط زخات مطر تكون رعديا احيانا يتحول تدريجيا اىل غائم جزئي

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

�ص��دد وزي��ر التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي عبد 
اأهمي��ة دع��م اجلامع��ات  ال��رزاق العي�ص��ى ، عل��ى 
واحلف��اظ على ا�صتقالها مب��ا يح�صن قراراتها من 

حماولت التدخل والتاأثري غري الأكادميي

وذك��ر بي��ان لل��وزارة ،ان��ه ج��اء ذلك ل��دى زيارته 
جامعة ذي قار وكلياتها وخمترباتها العلمية حيث 
اأك��د اأن"اهداف اجلامعات العراقي��ة ل تختلف عما 
ت�صب��و الي��ه املوؤ�ص�ص��ات الكادميي��ة يف العامل من 
اأهداف كونه��ا متثل �صواخ�ض و�صواهد على التطور 

و�صناعة احلياة".

واأع��رب العي�ص��ى ع��ن "تقدي��ره لأ�صات��ذة اجلامعة 
وطلبته��ا وه��م مي�صكون مهم��ة العل��م والدفاع عن 

الوطن يف وقت واحد".
وافتت��ح "عددا م��ن البنايات والق�ص��ام يف كليات 
الهند�صة وال�صيدل��ة والرتبية الريا�صية يف جامعة 
وماكه��ا  طلبته��ا  م��ن  جمع��ا  والتق��ى  ق��ار  ذي 

تطوي��ر  اأهمي��ة  عل��ى  التاأكي��د  وج��دد  التدري�ص��ي 
املاكات واقتبا�ض التجارب املفيدة من اجلامعات 
العاملي��ة واإعط��اء الأولوية للبحث العلم��ي وتلبية 
حاج��ات املجتمع وتطوي��ره وال�صه��ام والرتقاء 
بتاريخه��ا  يلي��ق  ق��ار مب��ا  بواق��ع حمافظ��ة ذي 

وح�صارتها وابداعها وبطولت اأبنائها".

 العيسى يشدد على دعم الجامعات والحفاظ على استقاللها من التدخل غير األكاديمي
بغداد ـ متابعة 

دعوة وزارة التعليم لمعالجة 
مشكلة مقاعد المجموعة الطبية

مفوضية االنتخابات توقع 
مذكرة تفاهم مع المؤسسة 

الدولية للديمقراطية


