
و�أك��د �ل�سي��ديل �أن “هن��اك 1560 مدر�سة مهدمة يف 
�لعر�ق مل يتم �عادة بنائها حتى �الن”.

و�أ�س��اف �أن “طموحات �ل��وز�رة كبرية لكنها ت�سطدم 
بو�ق��ع �ملو�زن��ة و�لظ��رف �القت�س��ادي �ل��ذي يعي�سه 
�لبل��د”. وتاب��ع �ل�سيديل �أنه “من��ذ ت�سلمنا للوز�رة يف 
ه��ذه �حلكومة و�جهنا حتديا كب��ري� يف �ملو�زنة حيث 
�أن �ملو�زن��ة �نخف�س��ت �ىل �لن�س��ف �و دون �لن�س��ف 

ب�سبب �نخفا�ض �أ�سعار �لنفط”.
و��س��ار �ىل �ن “تغيري �ملناهج يت��م كل 4 �سنو�ت و�ذ� 
�ردن��ا طباع��ة �لكت��ب بالكامل وبن�سب��ة 100 % �سيتم 

طبع 100 مليون كتاب وهذ� عدد هائل جد�”.
و�أك��د �أن “هناك تطوي��ر� للمناهج �لرتبوي��ة و�لوز�رة 

د�خل��ة يف تفاهم و�تفاق دويل مع منظمات �ليون�سكو 
و�ليون�سي��ف يف تطوير تلك �ملناه��ج منها مادة �للغة 
�النكليزي��ة و�لريا�سيات و�لعل��وم” ، موؤكد� �أن “دمج 
�لكت��ب وف��ّر لنا �لكثري من �الم��و�ل و�سهل �ملهمة على 

�لطالب”.
وتابع وزير �لرتبية �أن “�حلكومة �لزمتنا بطبع �لكتب 
يف �ملطاب��ع �حلكومي��ة ويف حال �نه��ا مل تغط جميع 

�لكتب، فحينئذ تتحول �ىل �ملطابع �الهلية”.
و�أ�س��اف “هن��اك قر�ر م��ن جمل�ض �ل��وزر�ء �سدر قبل 
ث��اث �سن��و�ت بع��دم �لطباع��ة خ��ارج �لبل��د”، موؤكد� 
“نح��ن نتعام��ل مع �كرث من 25 مطبع��ة يف �لقطاع 

�لعام ومطابع �خرى للقطاع �خلا�ض”.
و�أك��د �أن “هناك عقود� �سابق��ة يف �لوز�رة حتتم علينا 
�لطباع��ة خ��ارج �لبل��د ون�سب��ة �لطباع��ة خ��ارج �لبلد 

ب�سيطة مقارنة مبا يتم طبعه د�خل �لبلد”.
وب�س��اأن ���رورة توفري �لطاق��ة �لكهربائي��ة للقاعات 
�المتحاني��ة خ��ال ف�س��ل �ل�سيف ق��ال �ل�سي��ديل �إن 
“�ل��وز�رة لي�س��ت معني��ة بتوف��ري �لطاق��ة �لكهربائية 
للط��اب، و�ن وز�رة �لكهرباء متفاعلة معنا يف توفري 
�لطاق��ة �لكهربائي��ة ولك��ن موج��ة �حلر �لت��ي �ربت 

�ملنطقة �كرب من طاقة �لوز�رة”.
كما �كد وزير �لرتبية �أن “معظم �ملعلومات �لتي �ثريت 
حول �لطالبة �ملتوفية غري �سحيحة”، م�سيفا �أنه بعد 
�لتحقيق يف �ملو�سوع تبني �ن �لطالبة تعاين من �أزمة 
�سحية وهي �رتفاع �سغ��ط �لدم �ملزمن منذ �ن كانت 
يف �لر�بع �العد�دي ومل تتوف يف يوم �المتحان ولكن 
بع��د 4 �و خم�س��ة �يام حني �أجرت عملي��ة جر�حية يف 

�لدماغ وتوفيت على �إثرها.

 عان��و� �الأطب��اء عل��ى وج��ه �خل�سو���ض م��ن �ملخا���ض �لع�س��ري 
�ل��ذي ر�ف��ق �لعر�ق منذ ع��ام 2003 ولغاي��ة �الآن وموؤخر�ً ��سبح 
��ستهد�فه��م ممنهج��ًا ويتطل��ب وقفة ج��ادة من �جله��ات �ملعنية 
و�لد�خلي��ة ع��ن طريق فر�ض �سط��وة �لقانون وجع��ل �سوته �على 
من �سوت �لبنادق و�ال�سو�ت �الخرى �لتي تن�زش �سوت �حلياة . 

�إذ ع��م �لغ�س��ب �الأو�ساط �ل�سحي��ة و�ل�سارع �لعر�ق��ي بعد �غتيال 
طبيب��ة �الأ�سن��ان �ملمار�س��ة �س��ذى فال��ح �لت��ي كان��ت تعم��ل يف 
م�ست�سف��ى �لطف��ل �ملرك��زي يف منزله��ا بح��ي �الإ�س��كان و�غتيال 
�لطبي��ب �سلي��م عب��د �حلم��زة د�خل عيادت��ه يف منطق��ة �ملعامل ، 
ف�س��ًا ع��ن �ختطاف رئي���ض ق�سم �جلر�ح��ة �لعام��ة يف م�ست�سفى 

�ل�سعلة �لطبيب حممد ز�ير و�إطاق �ر�حه بعد دفع �لفدية .
منظم��ة �ل�سحة �لعر�قية ��ستنكرت حو�دث �الغتيال  �لتي تعر�ض 
له��ا �الأطب��اء �لعر�قيني ببغ��د�د يف �الأ�سب��وع �الأخ��ري، م�سرية �إىل 
ت�ساع��د عمليات �الإعت��د�ء على �الأطباء، مبقاب��ل �سعف �إجر�ء�ت 
�جله��ات �ملعنية بحماية ه��ذه �ل�ريحة �ملهم��ة يف تعزيز �الأمن 

�الجتماعي
وق��ال رئي���ض منظمة �ل�سح��ة �لعر�قية با�سم �ل�سهاب��ي، يف بيان 

�س��در ع��ن مكتبه ، �إننا "نطال��ب باإجر�ء�ت �أمني��ة �ريعة وجادة 
حلماية �الأطب��اء و�لكو�در و�ملوؤ�س�سات �ل�سحي��ة كافة، كما ندعو 
لت�سكي��ل خلية �أزم��ة ت�سم ممثلني ع��ن وز�رتي �ل�سح��ة �لد�خلية 
و�لنقابات و�ملنظمات �ملعنية ف�سًا عن جلنة �ل�سحة و�لبيئة يف 
جمل���ض �لنو�ب، التخاذ وتنفيذ �لقر�ر�ت �لازمة مع تفعيل قانون 
حماي��ة �الأطب��اء ومنع �لف�س��ل �لع�سائري بحقهم، و�إع��ادة �لعمل 
باملحاكم �خلا�سة بق�سايا �العتد�ء على �الأطباء �أو �لق�سايا �لتي 

بني �الأطباء و�ملر�سى".
 و�أ�س��اف �ل�سهاب��ي، �أن "�العت�سام��ات �لت��ي ن�سمه��ا �الأطب��اء 
��ستجاب��ة لن��د�ء نقاب��ة �أطب��اء �لعر�ق، ه��ي بد�ية ملوج��ة غ�سب 
�إىل  ت�س��ل  ق��د  �حتجاجي��ة  وفعالي��ات  تظاه��ر�ت  �ستت�سم��ن 
�العت�سام �لعام، وهنا نطال��ب �حلكومة باالإ�ر�ع بتلبية مطالب 
�ملعت�سم��ني، ونح��ذر �جله��ات �ملعنية م��ن تز�يد هج��رة �الأطباء 
�لعر�قي��ني �إىل خارج �لباد، يف حال ��ستم��ر�ر �لتحديات �الأمنية 

�لتي يو�جهونها". 
كم��ا دع��ت �لربملانية عن كتل��ة بدر ، ميثاق �حلام��دي ، �حلكومة 

�لعر�قية لتوفري �حلماية �لازمة للكفاء�ت �لعر�قية 
وقال��ت  �حلامدي يف بيان �سحفي له��ا ، "�إن ت�ساعد �الغتياالت 
و��ستهد�ف �الأطباء و�ل�سحفيني وباقي �لكفاء�ت، �أمر خطري يهدد 

م�ستقب��ل �لبل��د، وال ب��د م��ن وقفة ج��ادة و�إجر�ء حتقي��ق مو�سع". 
موؤكدة "�أهمية �لك�سف عن �جلهات �لتي تقف خلف هذه �لعمليات 

ومعاقبة �ملنفذين باأ�سد �لعقوبات حتى يكونو� عربة لاآخرين".
وطالبت �حلامدي ، �حلكومة �إىل توفري �حلماية �لازمة للكفاء�ت 
�لعر�قي��ة، حم��ذرة م��ن �لرج��وع �إىل �ملرب��ع �الأول وهج��رة ه��ذه 
�لكف��اء�ت. وكان��ت م�سار �أمني��ة يف بغد�د قد �أك��دت �إن م�سلحني 
جمهول��ني قتلو� طعن��ا بال�سكاك��ني �لطبيبة �لعر�قي��ة �سذى فالح 
�ل�سامر�ئي بعد �قتحام منزلها، م�سيفة �أن �مل�سلحني �رقو� �أي�سا 
حمتويات �ملنزل �لو�ق��ع يف حي �الإ�سكان قبل �أن يلوذو� بالفر�ر. 
وتاأت��ي �حلادثة بعد يومني من �غتي��ال �لطبيب �سليم عبد �حلمزة 
طعن��ا بال�سكاك��ني، حي��ث قال��ت نقاب��ة �الأطب��اء �لعر�قي��ة وذوو 
�ل�سحي��ة �إن م�سلحني �قتحمو� عيادته يف ح��ي �ملعامل باأطر�ف 
بغ��د�د، ووجهو� له طعنات يف �ل�سدر و�لقل��ب، ثم ُنقل للم�ست�سفى 
وتويف فيه كما �ختطف رئي�ض ق�سم �جلر�حة يف م�ست�سفى �ل�سعلة 

ومل يطلق �ر�حه �ال بعد دفع فدية طائلة.
و�أز�ء ه��ذه �الأعت��د�ء�ت �لت��ي تط��ال �الأطب��اء ت��د�ول �خب��ار تفي 
وز�رة  �ن  �إال  للمطالب��ة بحمايته��م  �لطبي��ة  �لك��و�در  باإعت�س��ام 
�ل�سح��ة نف��ت �عت�سامات �ي��ه د�خل �ل��وز�رة لكن هنال��ك دقيقة 
�سم��ت يف �ل��وز�رة ح��د�د� عل��ى �سحايا �الأطب��اء �لذي��ن طالتهم 

�ي��دي �الإره��اب”. وق��ال �لناط��ق �لر�سم��ي با�س��م وز�رة �ل�سحة 
�سي��ف �لبدر ل��� »�جلورن��ال« �ن” وز�رة �ل�سح��ة ال ميكن �ن تقوم 
باعت�سام��ات لكنه��ا د�عم��ة لنقابة �الأطب��اء وهنال��ك تن�سيق ما 
ب��ني �لوز�رة و�لنقاب به��ذ� �ل�ساأن”، الفتا �ىل �ن” �لوز�رة م�رفة 
عل��ى �مل�ست�سفي��ات و�لدو�ئ��ر �حلكومي��ة �لطبية ويختل��ف عملها 
ع��ن �لنقابة لك��ن هنالك تن�سيق ع��ايل مع �لنقاب��ة وم�رفة على 

�جلو�نب �لفنية”
ولفت �ىل �ن” �حلو�دث �الإرهابية �لتي طالت �الأطباء ال تثني عمل 

�الأطباء يف مو��سلة م�سو�رهم بالرغم من �لتحديات �لتكبرية” .
م��ن جهتها، دعت جل��ة �ل�سح��ة �لنيابي��ة ، وز�رة �لد�خلية توفري 
�المن لاأطباء يف بغد�د و�حلفاظ على �لعقول �لطبية يف �لعر�ق .

وق��ال �لنائ��ب عن �للجن��ة �سالح �حل�سن��اوي ل� »�جلورن��ال « �ن 
“هناك نية لدى نقابة �الأطباء و�لكو�در �لطبية يف �مل�ست�سفيات 
باالإحتج��اج و�العت�س��ام عل��ى ح��و�دث �الغتيال �ملتك��ررة �لتي 

تطال �الأطباء”.
و��س��اف �ن ” �لنقاب��ة معنية بالدفاع عن �الأطباء لكن بطريقة ال 
تاأثر على �ملو�طنني �ملر�جعني يف �مل�ست�سفيات”، د�عيًا �ل�سلطات 
�المني��ة ووز�رة �لد�خلي��ة �ىل “حماي��ة �ملو�طن��ني وفر�ض �الأمن 

وهيبة �لدولة”.

نقابة المعلمين تطالب بإصدار قانون حماية المعلم ردًا 
على حادثة مقتل مديرة روضة في النجف

تصديق اعترافات 10 تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة 
من "الممنوعات"

بغد�د � متابعة : ��ستنكرت نقابة �ملعلمني �لعر�قيني، �لثاثاء، "�العتد�ء �الجر�مي" 
�لذي تعر�ست له مديرة رو�سة �أطفال يف حمافظة �لنجف.

وقالت �لنقابة يف بيان لها، �إن "هذه لي�ست �حلادثة �لوحيدة، ولن تكون �الأخرية، 
ماد�م��ت �لدولة غائبة و�لقتلة يتجولون با ر�دع"، فيما طالبت ب� "��سد�ر قانون 
حماي��ة �ملعل��م". ولقي��ت مديرة رو�س��ة �جلنائ��ن يف �لنجف، �ح��ام رز�ق دب�ض، 

م�رعها على يد �أ�سخا�ض جمهولني، قامو� باطاق �لنار عليها د�خل �لرو�سة.
�أعلن��ت، بدورها، مديرية �رطة حمافظة �لنجف و�ملن�ساآت، ت�سكيل فريق حتقيقي 
با�ر�ف قائد �ل�رطة �لعميد �حلقوقي ماجد حاكم كاظم، للتحقيق بحادث مقتل 

مديرة �لرو�سة.

بغ��د�د � متابعة : �سدقت حمكمة حتقيق �لكرخ، �لثاث��اء، �عرت�فات متهمني بتجارة 
�ملخ��ّدر�ت، فيم��ا لفت��ت �إىل �سب��ط ع���رة كيلوغر�م��ات من �مل��و�د �ملخ��ّدرة كانت 
بحوزته��م. وق��ال �ملتح��دث �لر�سمي ملجل���ض �لق�ساء �الأعل��ى، �لقا�سي عب��د �ل�ستار 
بريق��د�ر، يف بي��ان ل��ه، �إن "ع���رة متهم��ني �عرتف��و� �أم��ام حمكم��ة حتقي��ق �لكرخ 
بقيامه��م ببي��ع �ملخدر�ت و�ملتاجرة به��ا عرب �ملحافظات، و�ن �مل��و�د كانت تنتقل 
�إىل �ملحافظ��ات عن طريق �سائقي �سيار�ت �الجرة". و�أ�ساف بريقد�ر، �أن "�ملتهمني 
�سبط��و� و�لق��ي �لقب�ض عليهم يف منطق��ة �ملن�سور ومت �سب��ط 10 كيلوغر�مات من 
�ملو�د �ملخدرة بحوزتهم"، متابعًا �أن "�ملحكمة �أد�نت �ملتهمني وفق �ملادة 14 من 

قانون �ملخدر�ت، ومتت �إحالتهم على حماكم �ملو�سوع".

ضبط كمية من األدوية والمستلزمات الطبية مصنعة 
في سامراء بمخابئ “داعش”

بغ��د�د � متابعة : ك�سف ع�س��و جمل�ض حمافظة �ساح �لدين مهدي تقي، �لثاثاء، 
ع��ن �سبط كمية كبرية من �الأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية م�سنعة يف معمل �أدوية 
�سامر�ء يف خمابئ لتنظيم “د�ع�ض” يف �ملو�سل، مبينا �ن �ملجل�ض يحقق حاليا 

بهذ� �ملو�سوع.
وق��ال تق��ي، �ن 'جمل���ض �ملحافظ��ة كان يفك��ر خال �لف��رتة �ملا�سي��ة بالتوجه 
لتطوي��ر معمل �أدوي��ة �سامر�ء، و�إع��ادة توفري بع�ض معد�ته �لتالف��ة وت�سليح ما 
ه��و خارج �خلدمة، لك��ن ما �أوقفه عن ذلك عثور �لقو�ت �الأمنية يف �أمين �ملو�سل 
وبع��د �قتح��ام عدد م��ن خمابئ و�أنفاق د�ع���ض، على كمية كب��رية من �لعاجات 

و�مل�ستلزمات �لطبية �مل�سنعة من �ملعمل نف�سه'.
و�أ�س��اف، �ن '�لتحقيق ج��اري �الآن، بكيفية و�سول �سحنات �الأدوية �مل�سنعة يف 
�سام��ر�ء �ىل �ملو�س��ل، وقوعها بيد �الإرهابيني من د�ع���ض”، موؤكد� على “ت�سكيل 

جلنة للك�سف عن هذ� �خلرق �خلطري'.
ولف��ت تق��ي �إىل �ن 'نتائج �لتحقي��ق �ستعلن لاإع��ام و�سيتم حما�سب��ة �ملتو�طئ 
و�ملتع��اون يف و�سول هذه �الأدوية �إىل �الإرهابي��ني، و�سيكون �لتوجه �ملقبل هو 

تطوير �ملعمل لاإ�ستفادة منه حمليا'.

لطي��ف  جا�س��ب  �لك��رخ،  �سح��ة  د�ئ��رة  مدي��ر  �ك��د 
�حلجامي، �لثاثاء، �ن �الحتجاجات و�العت�سامات 
جاءت للت�سامن مع �الطباء بعد �ن ت�ساعدت وترية 
�العتد�ء�ت و�لتجاوز�ت على �الطباء، منا�سد�ً �سيوخ 
ووجه��اء �لع�سائ��ر باعان �ل��رب�ءة م��ن كل �سخ�ض 
يعت��دي عل��ى �الطب��اء. وقال��ت د�ئرة �سح��ة �لكرخ، 
يف بي��ان �سحفي ، �ن "�حلجامي �س��ارك يف �لوقفة 

�الحتجاجي��ة �لت��ي نظمته��ا �مل��اكات �لطبي��ة يف 
مدين��ة �المام��ني �لكاظم��ني )ع( �لطبي��ة، بح�س��ور 
رئي���ض جمل�ض حمافظ��ة بغ��د�د و�الطب��اء �لعاملني 
يف �مل�ست�سف��ى". ونق��ل �لبي��ان عن �حلجام��ي قوله 
و�العت�سام��ات  و�الحتجاج��ات  �لوقف��ة  "ه��ذه  �ن 
ج��اءت للت�سامن مع �الطب��اء حيث ت�ساعدت وترية 
وكذل��ك  �الطب��اء  عل��ى  �لتج��اوز�ت  و  �العت��د�ء�ت 
عل��ى �مل��اكات �ل�سحي��ة و�لتمري�سي��ة ومو�س��وع 
�العتد�ء�ت لي�ض باجلديد"، موؤكد�ً �نها "تتز�يد ب�سكل 

كب��ري وذل��ك نتيجة ع��دم وجود قو�ن��ني ر�دعة بحق 
�ملتجاوزي��ن ف�سًا عن وج��ود جهات تريد �لتخريب 
من خال �فر�غ �لبلد من �لطاقات �لعلمية و�لطبية".
وطال��ب "�جلهات �حلكومية وغ��ري �حلكومية وكذلك 
رج��ال �لدي��ن ومنظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين، باخ��ذ 
دوره��م يف �ملجتم��ع و�تخ��اذ �الج��ر�ء�ت �ملنا�سبة 
لل��رد على هذه �حل��االت �ملتكررة"، منا�س��د�ً �ل�سيوخ 
ووجه��اء �لع�سائر ب��ان "يقومو� باع��ان �لرب�ءة من 
كل �سخ�ض يعتدي �و يهني �و يقوم بتهديد �الطباء �و 

ذوي �مله��ن �لطبية و�ل�سحية و�لتمري�سية �لعاملني 
يف �ملوؤ�س�سات �لطبي��ة وكذلك نحث �لق�ساء �لعر�قي 

�ن ال يتهاون مع �ملعتدين".
وذك��ر �ن "هن��اك تع��اون كب��ري ووثي��ق ب��ني د�ئرة 
�سح��ة بغ��د�د �لك��رخ ونقاب��ة �الطباء ولك��ن ال نريد 
م��ن �جلهات �لر�سمي��ة ت�سكيل �للجان بع��د كل حالة 
�عت��د�ء"، معترب�ً �ن "هذه �الج��ر�ء�ت غري جمدية بل 
نري��د �جر�ء�ت فعالة ور�دع��ة و�حلل هو بيد �لقانون 

و �جلهات �المنية".

��س��در وزي��ر �لد�خلي��ة، قا�سم �العرج��ي، توجيهات �ىل 
منت�سب��ي �ل��وز�رة، لتنظي��م عمله��م بوجب��ات الرتف��اع 
درج��ات �حل��ر�رة.  وق��ال بي��ان لل��وز�رة ، �ن "وزي��ر 
�لد�خلي��ة قا�س��م �العرجي وج��ه مديرية �مل��رور بجعل 
دو�م منت�سب��ي �رطة �مل��رور على �سكل ث��اث وجبات 
"توجيه��ات  �ن  و�أ�س��اف  و�ملحافظ��ات".  بغ��د�د  يف 
�العرج��ي �تت �هتمام��ًا منه باملنت�سب��ني �لذين يقفون 
�ساع��ات طويلة حت��ت ��سعة �ل�سم�ض خا�س��ة مع �رتفاع 
درجات �حلر�رة يف �لباد بعد �ن �جرى �سيادته جوالت 
ميد�ني��ة تفقدي��ة لعمل منت�سب��ي �رطة �مل��رور، م�سيد� 
ب�سربهم وحتملهم خدمة للمو�طنني". و�أ�سار �لبيان �ىل 
�ن "مديري��ة �ملرور �لعامة �رعت بتنفي��ذ �و�مر �لوزير 
لتق��دمي �ف�سل �خلدمات للمو�طن��ني وتنظيم حركة �سري 
�ملركبات، وو�سع خط��ة لتنظيم �لدو�م على �سكل ثاث 
وجبات بدل �لوجبتني فيك��ون �لو�جب للوجبة �لو�حدة 

7 �ساعات . 5 �ساعات بدل 

عق��دت �مان��ة �لعا�سم��ة، �جتماعا، بح�س��ور عدد من 
�لقي��اد�ت �الأمني��ة يف بغ��د�د، نوق���ض في��ه جمل��ة من 
�لق�ساي��ا، �برزها مو�سوع �لتج��اوز�ت �حلا�سلة على 

�ل�سو�رع و�الر�سفة و�ماك �المانة و�لدولة.
وذك��رت مديرية �لعاقات و�الع��ام لامانة يف بيان 
�سحف��ي، �ن " �مينة بغد�د ر�أ�س��ت �الجتماع �لتن�سيقي 
م��ع قيادة عمليات بغ��د�د بح�سور �لل��و�ء �لركن جليل 
�لربيع��ي قائ��د عملي��ات بغ��د�د وقي��اد�ت �لت�سكيات 
�المني��ة و�ل�سيد �لوكيل �لبلدي المانة بغد�د و�ملديرين 
�لعامني للدو�ئر �لبلدي��ة و�لعاقات و�العام ملناق�سة 
ع��دد م��ن �ملو��سي��ع �لتن�سيقي��ة و�ل�سب��ل �لكفيلة حلل 
جمي��ع �ال�س��كاالت". و��ساف��ت �ن "�الجتم��اع تناول 
مو�سوع �لتجاوز�ت �حلا�سلة على �ل�سو�رع و�الر�سفة 
جتري��ف  وعملي��ات  و�لدول��ة  بغ��د�د  �مان��ة  و�م��اك 
�الر��سي �لزر�عية وتقطيعها الإقامة جممعات �سكنية.

مدير صحة الكرخ يناشد الشيوخ ووجهاء العشائر بإعالن البراءة من المعتدين على األطباء

التربية: العراق بحاجة إلى 10 آالف مدرسة بكلفة 2.5 مليار دوالر والميزانية خاوية ! 

متى ينتهي مسلسل اغتيال الكفاءات .. ومن يقف وراءه؟

وزير الداخلية يصدر توجيهات 
لمنتسبي إحدى دوائر الوزارة 
بشأن ارتفاع درجات الحرارة

عمليات بغداد وأمانتها تصدران 
قرارات مشتركة بشأن التجاوزات 

على األمالك واألرصفة

بغداد ت متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

الذئاب  اكلتك  ذئبًا  تكن  مل  " ان 
اأربعة  بعد  بديهيًا  بات  " منطقًا 
ع�شر عامًا من حوادث الأغتيال 

واخلطف وتهديد الكفاءات 
بغية تهجريها اىل خارج 

العراق وا�شتنزاف اإمكانياتها 
بالرتهيب واخلوف

اأكد وزير الرتبية، حممد 
اإقبال ال�شيديل، حاجة 

الوزارة لبناء ع�شرة اآلف 
مدر�شة اإ�شافية يف اأرجاء 

العراق كافة، م�شيفا 
اأن بناء هذا العدد من 

املدار�س يكلف احلكومة 
ومن  دولر  مليار   2.5
امل�شتحيل اأن ت�شتطيع 

احلكومة القيام بذلك يف 
الوقت احلايل.
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