
ال�سبعة  االع��وام  ذات  رهف  الطفلة  وف��اة  اث��ارت 
التعذيب  اث��ار  بفعل  بغداد،  م�ست�سفيات  احد  يف 
وال�رضب وال�سعق الكهربائي التي مل يقو ج�سمها 
الراأي  ال�سغري على احتمالها غ�سبا عاما وهزت 
العراقي، فيما يبيت م�رضوع قانون العنف  العام 
االأ�رضي يف ادراج جمل�س النواب منذ 2015 دون 
العنف  مديرية  م�سوؤول  وقال  ح�سم.  اأو  ت�سويت 
حممد  علي  العميد  الداخلية  وزارة  يف  االأ���رضي 
اأبي رهف جاءت بها اىل امل�سفى  اأعلن ان زوجة 

فاقدة الوعي و ادعت ان ارتفاع حرارتها ال�سبب، 
لكن �رضعان ما الحظ الفريق الطبي اآثار التعذيب 
اأكدت  وال�سعق الكهربائي على ج�سدها". الوزارة 
النداء  جاءها  ان  بعد  �رضيع  ب�سكل  حتركت  انها 
االأب  زوج��ة  اأن  واكت�سفت  امل�سفى  مفرزة  من 
توقيف  موؤكدة  ال�سحية،  بتعذيب  قامت  من  هي 
وا�ساف  املخت�س..  القا�سي  قبل  من  املتهمة 
العراقي، فتناقلت  العام  الراأي  "احلادثة هزت  ان 
عراقية وحولت  اخبار  مواقع  و�سورها  حكايتها 
غ�سب  من�سات  اىل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
للطفلة  العدالة  بتحقيق  مطالب  حملت  واحتجاج 

التي ماتت ب�سبب التعذيب وت�رضيع قوانني حتمي 
جمال  يف  النا�سطة  وقالت  العنف".  من  االأطفال 
بال�سدمة  "اأ�سعر  ادوار،  هناء  االن�سان  حقوق 
انه �سيء  الربيئة،  الطفلة  له هذه  اثر ما تعر�ست 
من  ان  املعقول  من  "هل  وح�سي،  وفعل  م��وؤمل 
املفو�سية  ا�ستنكرت  وقد  قلبا".  ميتلك  هذا  يفعل 
العليا حلقوق االإن�سان اجلرمية وطالبت ال�سلطتني 
الرادعة  القوانني  بتفعيل  الت�رضيعية  و  التنفيذية 
يف  اأطفاال  يعنف  اأن  نف�سه  له  ت�سول  من  بحق 

العراق حتت اي عذر او م�سمى.
منه   29 امل���ادة  ال��ع��راق��ي  الد�ستور  وخ�س�س 

هذه  م��ن  الرابعة  الفقرة  تن�س  حيث  ل��ا���رضة، 
والتع�سف  العنف  ا�سكال  كل  منع  على  امل��ادة 
واملجتمع،  واملدر�سة  اال���رضة  يف  االطفال  جتاه 
العقوبات  قانون  من   41/1 املادة  تن�س  بينما 
العراقي رقم 111 ل�سنة 1969 املعدل، على عدم 
ا�ستعماال حلق مقرر  الفعل  اذا وقع  وجود جرمية 
لزوجته  الزوج  تاأديب  وياتي  القانون.  مبقت�سى 
وتاأديب االباء واملعلمني ومن يف حكمهم االوالد 
الق�رض يف حدود ما هو مقرر �رضعا او قانونا او 
عرفا" يعترب ا�ستعماال للحق. اأي اأن افعال ال�رضب 
والعنف التي ميار�سها الزوج جتاه زوجته واالباء 

من  تعد  املذكورة  للمادة  ا�ستنادا  اأبنائهم  جتاه 
قبيل ا�ستعمال احلق. وي�سرتط القانون اأن "يكون 
التاأديب يف حدود املقرر عرفا و�رضعا وقانونا" 
حدود  �سمن  الع�سائري  الت�رضف  ان  يعني  وهذا 
العرف وبالتايل القانون. ويرى حقوقيون ان هذا 
يف�سح  كونه  للعنف  ومكر�سا  ظاملا  يعد  القانون 
االطفال  بحق  واي��ذاء  �رضب  ملمار�سات  املجال 
وذكر  و"العرف".  "ال�رضيعة"  بذريعة  والن�ساء 
"يتم  انه  التميمي،  جابر  علي  القانوين  اخلبري 
توقيف اجلاين وفق املادة 405 القتل العمد، واإذا 
ب��اإرادة،  وقعت  اجلرمية  ان  التحقيق  بعد  ات�سح 

�ستتحول الق�سية اىل املادة 406 القتل العمد مع 
اال�رضار والرت�سد وعقوبته االعدام واذا مل يتوفر 
املادة  وفق  اجلانية  �ستحاكم  املعنوي،  الركن 
410، وهي ال�رضب املف�سي اىل املوت وعقوبتها 
 2015 "منذ  انه  اىل  وا�سار   عاما".   20 ال�سجن 
ادراج  يف  االأ���رضي  العنف  قانون  م�رضوع  يبيت 
ح�سم".  اأو  ت�سويت  دون  العراقي  النواب  جمل�س 
تداخل  القانون  ه��ذا  ينهي  ان  املفرت�س  وم��ن 
االأ���رضي،  العنف  حاالت  يف  وت�سابكها  القوانني 
اذا  واالزواج  االطفال،  عنفوا  اذا  االباء  ويحا�سب 

�رضبوا زوجاتهم". 
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الثاين للربملان  الت�رضيعي  الف�سل  انطاق  مع قرب 
ال��وزارات  ازمة  النهاء  ال�سيا�سية  التحركات  ب��داأت 
ال�ساغرة، اذ ك�سفت م�سادر مطلعة عن اتفاق الكتل 
ال�سيا�سية على ح�سم مر�سحي احلقائب ال�ساغرة قبل 

بدء الف�سل الت�رضيعي الثاين.
وقالت امل�سادر ل� »اجلورنال « ان "الكتل ال�سيا�سية 
اتفقت  املا�سية  االي��ام  يف  مكثفة  ح��وارات  اج��رت 
والداخلية  ال��دف��اع  حقيبتي  منح  على  خالها 
وزارت��ي  بينما   ، متقاعدين  ل�سباط  او  مل�ستقلني 
الكرد  قبل  م��ن  ح�سمهما  مت  ق��د  والرتبية  ال��ع��دل 
على  اتفقت  "الكتل  ان  وا�سافت  ال�سني".  واملكون 
قبل  املتبقية  االرب��ع  ل��ل��وزارات  املر�سحني  تقدمي 
يف  تقدميهم  يتم  لكي  املقبل  اذار  �سهر  من  االول 
ك�سفت  جهتها  م��ن  للربملان".  االوىل  اجلل�سات 
ال�سبت،  البناء ميثاق احلامدي،  النائبة عن حتالف 
عن بوادر انفراج يف ازمة مر�سحي الوزارات االمنية 
الداخلية �ستعلن خال االيام املقبلة، م�سرية  �سيما 
اإىل اأن اي حل �سيكون بالتوافق مع حتالف االإ�ساح 
ب�سكل عام. وقالت احلامدي يف ت�رضيح �سحفي اإن 
“االيام القليلة املقبلة �ست�سهد عقد عدة اجتماعات 
حل  اجل  من  والبناء  اال�ساح  حتالفي  ق��ادة  بني 
'الكتل املن�سوية  ان  ازمة ت�سكيل احلكومة”، مبينة 
عقد  على  اتفقت  والبناء  اال�ساح  حتالفي  �سمن 
الكابينة  ازم��ة  انهاء  اجل  من  مركزة  اجتماعات 
والفتح  �سائرون  'حتالفي  ان  وا�سافت  الوزارية'.  
خال االجتماع املا�سي اتفقا على ت�سمية مر�سحي 
املقبلة  املرحلة  خال  بالت�ساور  والداخلية  الدفاع 
للم�سي يف انهاء احلكومة ودعمها ومراقبة تطبيق 
اتفاقا  “هناك  ان  مو�سحة  احلكومي'،  برناجمها 
معني  �سخ�س  الختيار  و�سائرون  الفتح  بني  حدث 

مل يعلن عن ا�سمه ملن�سب وزير الداخلية، باال�سافة 
اىل التطرق اىل حقيبة وزارة الدفاع”.

ورجحت احلامدي “عدم التو�سل اىل اتفاق لابقاء 
للداخلية، حيث �سيبقى  الفيا�س مر�سحًا  على فالح 
وا�سارت  الوطني”.  لامن  م�ست�ساراً  من�سبه  يف 
واال�ساح  البناء  كتلتي  يف  ال�سنة  “النواب  ان  اىل 
حيث  الدفاع،  لوزارة  معني  مر�سح  اىل  يتو�سلوا  مل 
هناك اختاف فيما بينهم خا�سة ان النواب ال�سنة 
اال�ساح”.  يف  ال�سنة  زمائهم  من  اكرث  البناء  يف 
بدوره اأكد النائب اأ�سعد يا�سني، اأن هناك مفاو�سات 
عادل  حكومة  يف  املتبقية  ال��وزارات  حل�سم  حثيثة 
اإن  �سحفي  ت�رضيح  يف  يا�سني،  وقال  عبداملهدي. 
"جميع املوؤ�رضات توؤكد اأن اجلل�سة الربملانية املقبلة 
عادل  حكومة  يف  املتبقية  ال��وزارات  ح�سم  �ست�سهد 
جتري  حثيثة  "مفاو�سات  اأن  موؤكداً  عبداملهدي". 
حاليًا بني الكتل ال�سيا�سية حل�سم احلقائب الوزارية 
للدفاع والداخلية والعدل". واأ�ساف، اأن "املباحثات 
بديلة عن  اأ�سماء  تقدمي عادل عبداملهدي  اإىل  ت�سري 
ال�سخ�سيات املطروحة حاليًا حل�سم من�سبي الدفاع 
بني  مفاو�سات  اأي�����س��ًا  جت��ري  فيما  وال��داخ��ل��ي��ة، 
الوطني  الكورد�ستاين، واالحتاد  الدميقراطي  احلزب 
حتالف  وي�رض  العدل".  حقيبة  ب�ساأن  الكورد�ستاين 
هادي  بقيادة  الفتح  حتالف  ي�سم  "الذي  البناء 
نوري  بزعامة  القانون  دول��ة  وائتاف  العامري، 
للمكون  املمثل  الوطني  املحور  من  املالكي وجزءاً 
ال�سني" على تر�سيح فالح الفيا�س حلقيبة الداخلية، 
له  املوؤيدة  والتحالفات  ال�سدر  عار�سه  ما  وهو 
ب�سدة. اأدى رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي اليمني 
اإىل  املن�رضم  االأول  ت�رضين  اواخ��ر  يف  الد�ستورية 
جانب 14 وزيرا من قائمة ت�سكيلته احلكومية بعد 
اأن ف�سل النواب يف التو�سل اإىل توافق ب�ساأن وزارات 

رئي�سية منها الداخلية والدفاع.

والتي  املو�سل  االأوىل على جامعة  ال�سبت، بتعيني مينا رغيد  ال�سهيل،  العلمي ق�سي  والبحث  العايل  التعليم  وجه وزير 
اللجنة الطبية  التوا�سل االجتماعي باحلفاظ على حقها بالتعيني بعد اعرتا�س  طالبت مبنا�سدة ن�رضت لها على مواقع 
يف وزارة ال�سحة على ذلك كونها من املكفوفني. وقالت الوزارة يف بيان ُن�رض مبوقعها الر�سمي وتابعته ال�سومرية نيوز، 
الطلبة واحلفاظ على  واأبنائها  التدري�سية  اأ�رضها  الوزارة من رعاية  بها  التي تنه�س  امل�سوؤولية  "اميانا بحجم وطبيعة 
حقوقهم وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي ق�سي ال�سهيل بتعيني مينا رغيد خريجة كلية االداب ق�سم اللغة العربية 
االأوىل على جامعة املو�سل للعام الدرا�سي ٢٠١٧/ ٢٠١٨". ال�سحة ت�سدر تو�سيحا ب�ساأن اخلريجة االوىل على جامعة 

املو�سل
و�سدد ال�سهيل، بح�سب البيان، على "�رضورة االلتفات اإىل طبيعة الظروف التي مير بها طلبة املحافظات املحررة ومنها 
مدينة املو�سل وتوفري امل�ستلزمات ال�رضورية التي توؤمن االإفادة من الطاقات العلمية للطلبة املتفوقني �سيما من ذوي 

االحتياجات اخلا�سة".

رئي�س  �رضف  متي  داود  نيقودميو�س  مار  املطران  انتقد 
طائفة ال�رضيان االرثودوك�س يف املو�سل و كركوك و اقليم 

كرد�ستان ا�ستمرار التهمي�س بحق االقليات يف العراق.
ان  اربيل،  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  �رضف  متي  وقال 
بالنهار  ال�سارع  يف  يلقون  ان�سان  الف   145 من  "اكرث 
ولي�س يف الليل"، مردفا بالقول ان "هذه املرحلة قد ولت".
يف  ع��ادت  كبرية  تبعات  "هناك  ان  بالقول  وا�ستدرك   
ال�سيئات على الوطن وكل من يعي�س فيه من كل املكونات 
قد  اجلميع  ان  الأقول  املكونات  كل  من  كلمة  على  واركز 
من  حدث  مما  االم��ور  اق�سى  اىل  وتعر�سوا  وعانوا  ت��اأذوا 

"من االن�ساف  داع�س االرهابي". وا�ساف متي �رضف ان 
واالمل  االذي��ة  ان  اال  ت���اأذوا  قد  اجلميع  ان  مع  نقول  ان 
العراق"،  يف  االقليات  بحق  م�ساعفة  كانت  واملعاناة 
االقليات  له  تعر�ست  ال��ذي  االمل  "ن�سبة  ان  اىل  م�سريا 
االخرى  الكبرية  باملكونات  مقارنة  �سعف   100 تعادل 

يف العراق".
كفى  هنا  من  ر�سالة  نر�سل  ان  "نريد  ان��ه  بالقول  وزاد 
تهمي�سا وجتاها وعدم التعاون والدراية مع االن�سان يف 

هذا الوطن وال�سيما االقليات"،
وتابع متي �رضف قائا "نتمنى ان تكون املرحلة املقبلة 
عن  خمتلفة  امل��ه��دي  عبد  حكومة  تكون  وان  خمتلفة 

�سابقاتها وت�سعى اىل اعمار هذا البلد".

ك�سف م�سدر اأمني عن دخول اأرتال ع�سكرية اأمريكية 
من  قدومها  مرجحا  االأن��ب��ار،  حمافظة  اإىل  كبرية 
�سوريا، بعد ا�سبوع واحد من اعان الرئي�س االمريكي 
دونالد ترامب عن نيته ابقاء قوات باده يف العراق، 
م�سريا اىل اأن الهدف من ذلك هو ملراقبة ايران.  وقال 
نوع همر  �سيارات  اأمريكية حتمل  "اأرتال  ان  امل�سدر 
ومدافع ومدرعات، �سوهدت وهي تدخل اإىل حمافظة 
"القوات  ان  م�سيفا  لها"،  الغربية  اجلهة  من  االأنبار 
فيها  ترابط  التي  االأ���س��د،  عني  قاعدة  نحو  توجهت 
"�ساحنات نقل كبرية، هي  اأمريكية"، مبينا ان  قوات 

هذه  وتاتي  والهمرات".  املدافع  حتمل  كانت  التي 
الرئي�س االمريكي  الع�سكرية بعد ان ك�سف  التحركات 
نيته  عن   ،2019 �سباط   3 االح��د  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
الهدف  اأن  اىل  م�سريا  العراق،  يف  باده  قوات  ابقاء 
الوزراء  رئي�س  اأكد  فيما  اي��ران،  ملراقبة  هو  ذلك  من 
2019(، على  �سباط   5( الثاثاء  املهدي،  عادل عبد 
رف�س ا�ستخدام العراق من قبل اأية دولة اأخرى، نافيًا 
برملانيا،  العراق.  يف  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  وجود 
ي�رضى  واالعمار  اال�ساح  حتالف  عن  النائب  اكدت 
من  يحد  قانون  ت�رضيع  النواب  جمل�س  ع��زم  رج��ب، 
ان  اىل  ا���س��ار  فيما  ال��ع��راق،  يف  االم��ريك��ي  التواجد 
حل�سن  العراق  مراعاة  على  م�رضة  العراقية  احلكومة 

للدول  الداخلية  ال�سوؤون  باحرتام  والتزامه  اجل��وار 
حديث  يف  رجب  وقالت  الد�ستور.  ن�س  بح�سب  كافة، 
الت�رضيعي  الف�سل  يف  عازم  "الربملان  اإن  �سحفي، 
التواجد  بخ�سو�س  ق��ان��ون  ت�رضيع  على  املقبل 
اىل  م�سرية  العراق"،  يف  االجنبية  والقوات  االمريكي 
على  يحتم  والقانوين  وال�رضعي  الوطني  "الواجب  اأن 
جتاه  ج��ادة  وقفة  يقفوا  ان  النواب  جمل�س  اع�ساء 
امل�سيئة  االمريكية  الت�رضيحات  ورف�س  التواجد  هذا 
على  الربملان  "عزم  رجب،  واأك��دت  العراق".  ل�سيادة 
الت�سويت على القانون"، مبينا اأن "احلكومة العراقية 
م�رضة على تنفيذ املادة الثامنة من الد�ستور العراقي 
التي تن�س على مراعاة العراق حل�سن اجلوار والتزامه 

الوقت  يف  كافة،  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  باحرتام 
العراقية".  ال�سوؤون  يف  دولة  اي  تدخل  نرف�س  ذاته 
امن  لزعزعة  حماولة  ترامب  "ت�رضيح  اأن  وتابعت، 
يعني  العراق  ا�ستقرار  ان  العراق واملنطقة، خ�سو�سا 
ا�ستقرار املنطقة برمتها ، وجمل�س النواب يرف�س اي 
النائب عن حتالف  اعترب  تدخل خارجي". من جهته 
الفتح حممد كرمي البلداوي، اأن التواجد االأمريكي يف 
االأرا�سي العراقية "يهدد" االأمن العراقي، موؤكداً وجود 
اإخراج  �رضورة  على  وحكومي  برملاين  اإجماع  �سبه 

القوات االأمريكية ورف�س ت�رضفاتها "غري امل�سوؤولة.
جت��اوزت  ترامب  "ت�رضيحات  اإن  ال��ب��ل��داوي،  وق��ال 
اللياقة واالأدب والعرف ال�سائد بني الدول يف احرتام 

االأمريكية  "ال�سيا�سة  اأن  مبينًا  بع�سها"،  �سيادة 
اال�ستفزاز  على  تعتمد  ترامب  يتبعها  التي  اجلديدة 
حت�سل  وق��د  االآخ��ري��ن  �ساأن  من  التقليل  وحم��اول��ة 
الرعناء".  ال�سيا�سة  حروب دامية بالعامل نتيجة لتلك 
واأ�ساف، اأن "ان�سحاب ترامب من االتفاق النووي مع 
من  قواته  وان�سحاب  امل�ستمر  رو�سيا  وا�ستفزاز  اإيران 
�سوريا بعد دعم اجلماعات االإرهابية وتدريبها هناك 
والتدخل املبا�رض وغري املبا�رض ب�سوؤون دول املنطقة 
والعامل، واليوم نراه يتحدث بكل وقاحة عن ا�ستغال 
اأمور  جميعها  جارة  دولة  ملراقبة  العراقية  االأرا�سي 
ال ميكن ال�سكوت عليها و�سيدفع ترامب وادارته ثمنها 
برملاين  اإجماع  �سبه  "هناك  اأن  مبينًا  جدا"،  غاليا 

االأمريكية  ال��ق��وات  اإخ���راج  ���رضورة  على  وحكومي 
القانونية والتي  اأو  ورف�س ت�رضفاتها غري امل�سوؤولة 
تعترب خرقًا وا�سحًا ل�سيادة العراق". واأكد البلداوي، اأن 
"العراق ال ميكن اأن يكون م�رضحًا لل�رضاعات الدولية 
واالإقليمية اأو قاعدة ل�رضب الدول االأخرى ولن ن�سمح 
بالعراق"،  ت�رض  حم��اور  هكذا  مثل  اإىل  العراق  بجر 
م�سدداً على اأن "تواجد القوات االأمريكية على اأرا�سينا 
يهدد االأمن العراقي على اعتبار اأن تلك القوات جاءت 
اأرا�سينا  ا�ستغال  وتريد  اأخ��رى  دول  على  لاعتداء 
وت�سعل حروبًا  باملنطقة  لت�سفية ح�ساباتها  ك�ساحة 
ال تنتهي بغية اإنعا�س املاكنة الع�سكرية االأمريكية من 

خال بيع االأ�سلحة التي لديهم". 

اتفاق على منح حقيبتي الدفاع والداخلية لمستقلين.. تسوية سياسية النهاء ازمة الوزارات الشاغرة 

قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ.. قوات اميركية تدخل االنبار لمراقبة ايران

وزير التعليم يوجه بتعيين الطالبة الكفيفة األولى على جامعة الموصل 

السريان: 150 الف مسيحي عراقي ُألقوا بالشارع 
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ان  بغداد،  يف  املطابع  ا�سحاب  من  عدد  ذكر 
الثالث  للعام  يتكبد  العراق  يف  املطابع  قطاع 
بع�رضات  ق��ّدرت  قا�سية  خ�سائر  التوايل  على 
ت�سبب  ذلك  ان  الدوالرات، مبينني  املايني من 
باإغاق عدد كبري من املطابع وت�رضيح املئات 

من العاملني فيها.
 ونقلت م�سادر �سحفية عم ع�سو احتاد املطابع 
يف بغداد ح�سني احللي قوله انه "خال ال�سهرين 
والنجف  واالأنبار  بغداد  يف  اغلقت  املا�سيني 
خم�س مطابع جديدة"، مبينا ان "الف�ساد املايل 

مع  للتعاقد  عراقيني  م�سوؤولني  يدفع  واالإداري 
بداًل  واجلامعات  املدار�س  كتب  لطباعة  اإيران 
كلفة  اأق��ل  اأننا  رغم  العراق،  يف  طباعتها  من 

واأكرث جودة".
الرابعة  للمرحلة  الفيزياء  "كتاب  ان  واأ�ساف 
تكلف  �سفحة،   90 م��ن  امل��ك��ّون  االإع���دادي���ة 
مقابل  يف  دوالرات،  �ستة  العراق  يف  طباعته 
ت�سعة دوالرات يف اإيران وبجودة �سيئة وتاأخري 
فامل�سوؤولني  ذلك،  "رغم  انه  اىل  م�سريا  كبري"، 
حتى  لطبع  اإي���ران،  نحو  يتجهون  وال���وزارات 

الروزنامة".
اإيران تت�سمن �سفقات  "الطباعة يف  وتابع ان 

ورحات وتذاكر �سفر وم�رضوف جيب وعمولة، 
وجميع هذه االمور لن تتوفر يف حال لو متت 

الطباعة بالعراق".
باأ�سوات  ت�سّج  املتنبي  �سارع  اأزق��ة  وكانت 
فيها،  بالعاملني  الطرقات  وتزدحم  املطابع 

لتتحول اليوم اإىل اأماكن مهجورة.
ويدعى  ببغداد  مطبعة  �ساحب  اكد  جهته  من 
امل�سالح  "ب�سبب  ان��ه  قوله  البغدادي،  ظافر 
�سفقات  ات�سعت  امل�سوؤولني  لبع�س  اخلا�سة 
ما  هائلة،  بعقود  العراق  خ��ارج  الكتب  طبع 
دفع �رضيحة كبرية من عمال واأ�سحاب مطابع 
"توقفت املطابع  واأ�ساف  البطالة".  اإىل قائمة 

اإ�سافة  احلكومة،  من  دعم  وج��ود  عدم  ب�سبب 
املنافع  اأج��ل  من  العراق  خ��ارج  الطباعة  اإىل 
ال�سخ�سية"، الفتا اىل ان "هناك تعمد لاإ�ساءة 
�سدور  بعد  خا�سة  املحلية،  امل��ط��اب��ع  اإىل 
عند  املطابع  اإغ��اق  وقت  بتحديد  توجيهات 
على  بالتوقيع  ونقوم  ع�رضاً،  الرابعة  ال�ساعة 
تعهد". وكان عدد من النواب قد ابدوا يف وقت 
�سابق ا�ستغرابهم من ا�رضار الوزراء الذين تولوا 
الدرا�سية  املناهج  طباعة  الرتبية  وزارة  ادارة 
يف اخلارج، فيما طالبوا رئي�س الوزراء بت�سكيل 
وتف�سيلي  �سامل  حتقيق  وفتح  خا�سة  جلنة 

بهذه الق�سية.

اتساع صفقات طبع الكتب خارج العراق بعقود هائلة 
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