محليات
تصريح صحفي

اجلبوري :ا�ست�ضافة وزيرة ال�صحة
الأحد املقبل
بغداد ـ العالم
أعلن�ت لجنة الصحة النيابي�ة ،امس األربعاء ،أنها قررت اس�تضافة
وزي�رة الصح�ة عديلة حمود األح�د املقبل ملناقش�ة معوقات تجهيز
املحافظات املحررة باملستلزمات الطبية.
وق�ال رئي�س اللجنة قتيب�ة الجب�وري إن "اللجنة عق�دت اجتماعاً،
وقررت استضافة وزيرة الصحة عديلة حمود ورئيس صندوق اعمار
املحافظ�ات املح�ررة وم�دراء الصح�ة يف محافظات نين�وى واالنبار
وصالح الدين يوم األحد املقبل".
وأضاف الجبوري ،إن "االس�تضافة س�تأتي ملناقش�ة املعوقات التي
تعترض تجهيز األدوية واملس�تلزمات الطبية وكذل�ك اعمار وتأهيل
املؤسسات الصحية يف املحافظات املحررة".
وكانت وزارة الصحة وجهت يف وقت س�ابق ،منتس�بيها من املالكات
الطبي�ة باملب�ارشة يف ال�دوام الرس�مي يف املناطق املح�ررة يف نينوى،
فيم�ا أكدت أنها وجه�ت بتجهيز املناط�ق املحررة بم�ا تحتاجه من
مستلزمات طبية ودوائية.

القدو :هيئة الإعالم واالت�صاالت
فا�شلة و�سيتم ا�ستجواب رئي�سها
بغداد ـ العالم
وصف النائب عن كتلة ب�در حنني القدو ،امس األربعاء ،هيئة اإلعالم
واالتصاالت بـ"الفاش�لة" ،معتربا أنه�ا كانت "ضحية" للمحاصصة
مساع برملانية الستجواب
السياس�ية والحزبية ،فيما أش�ار إىل وجود
ٍ
رئيسها صفاء الدين ربيع.
وق�ال القدو إن "هيئ�ة اإلعالم واالتصاالت كباقي الهيئات املس�تقلة
كانت ضحية للمحاصصة السياس�ية والحزبية ووضع الشخص غري
املناس�ب يف املؤسس�ات الخدمية ما تس�بب يف فش�لها وعدم تلبيتها
ملصال�ح املواط�ن" ،مبين�ا أن "هيئ�ة اإلعلام أصبحت م�ن الهيئات
الفاشلة بعملها دون تقديمها أي يشء يصب باملصلحة".
وأضاف أن "غياب املهنية وانتشار الفساد وضعف األداء كان الصفة
املالزمة لهيئة اإلعالم واالتصاالت ،كما نراه يف اغلب املؤسسات نتيجة
زج ش�خصيات غري مهنية أو كفوءة يف عملها" ،مشريا إىل أن "الهيئة
نستطيع أن نصفها بالفاشلة يف تقديم خدمات االتصاالت واالنرتنيت
إضاف�ة إىل الحف�اظ عىل رسي�ة املعلوم�ات الش�خصية واالتصاالت
لصالح تحقيق األمن واالستقرار".
وأوض�ح القدو أن "هيئة اإلعالم من املمكن أن تكون لها فوائد كبرية
وكثيرة يف املجاالت االقتصادية واألمنية ،لكن ما نأس�ف له أن الواقع
يجعله�ا بعي�دة كل البع�د عن تحقيق أدن�ى درجات الفائ�دة لصالح
األمن" ،مش�ددا عىل "رضورة أن تكون هن�اك وقفة حقيقية ملتابعة
عمل الهيئة وتقويم عملها".
وأكد القدو أن "هناك اس�تجوابا يتم اإلعداد له من قبل بعض أعضاء
الربمل�ان لرئيس هيئة اإلعالم م�ن اجل متابعة عمله�ا وتقييم أدائها
نتيجة فشلها بتحقيق الفوائد وكسب ثقة املواطن".

�سليم �شوقي  :ا�ستبعد مترير تعديل
قانون العفو العام
بغداد ـ العالم
اس�تبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ،امس األربعاء،
تمرير تعديل قانون العفو العام املرسل من قبل الحكومة اىل الربملان،
مبين�ا أن نص التعديل يتضمن عدم ش�مول جميع جرائم االختطاف
أو الجرائ�م اإلرهابية ،فيما أوضح أن القوانني النافذة تشير اىل عدم
إمكانية رسيان أي تعديل جديد من حيث الزمان بأثر رجعي.
وقال شوقي إن "التعديل املرسل من الحكومة عىل قانون العفو العام
وال�ذي وصل اىل مجل�س النواب هو تقريبا نف�س التعديل األول الذي
أرس�ل سابقا وتم رفضه من قبل مجلس النواب" ،مبينا أن "مرشوع
القانون املعدل يركز عىل ش�مول جرائم الخطف بشكل تام واستبعاد
امل�ادة  13الخاصة باملش�مولني بقانون اإلرهاب رقم  4لس�نة 2005
دون أي استثناءات".
وأضاف ش�وقي ،أن "املش�مولني بجرائم اإلرهاب لم يتم استثناءهم
باألص�ل يف القانون الذي ص�وت عليه ،أما جرائ�م االختطاف فقد تم
تفصيله�ا من قبلنا يف حينها بان عمليات االختطاف التي لم يتس�بب
منها عوق أو وفاة أو فقدان مصري بوجود تنازل فس�يتم شمولها أما
البقي�ة فال تش�مل" ،الفتا اىل أن "مجلس الوزراء يرص عىل اس�تبعاد
قضية االختطاف عن العفو العام بشكل كامل دون استثناءات".
وأش�ار اىل أن "اللجنة القانونية س�تتعامل مع مشروع التعديل كما
تعامل�ت مع جميع القوانني بالنقاش وم�ن ثم طرحها للقراءة األوىل
والثاني�ة وم�ن ثم التصوي�ت بالقب�ول أو الرفض" ،مبين�ا أن "نص
القانون األصل الذي صوت عليه س�ابقا بإن املادة  15منه تنص عىل
تش�كيل لجان بالسلطة القضائية لالستئناف وبارشت عملها إضافة
اىل م�واد أخ�رى ترتبت عليها منافع للمس�تفيدين وهذا س�يتعارض
قانونيا مع التعديل يف حال تم إقراره".

الهنداوي :ارتفاع م�ؤ�شر الت�ضخم
بن�سبة  % 0.2فـي كانون الأول
بغداد ـ العالم
اعلنت وزارة التخطيط امس االربعاء عن ارتفاع مؤرش التضخم خالل
ش�هر كانون االول املايض بنس�بة ( )% 0.2بعد ان كان ( )0.7%يف
ش�هر ترشين الثان�ي  ،2016فيما انخفض التضخم الس�نوي خالل
الشهر املذكور بمعدل ( )0،7%باملقارنة مع شهر كانون االول .2015
واوض�ح املتحدث الرس�مي ل�وزارة التخطيط عبد الزه�رة الهنداوي
يف بي�ان ورد لـ"العالم" ،ان "مؤرش التضخم األس�اس ارتفع بمعدل
( )0.5%عن الش�هر الس�ابق وأرتفع بمعدل ( )1%عن شهر كانون
االول ."2015
وأضاف انه "باملقابل س�جل الرقم القيايس العام الس�عار املس�تهلك
( )CPIلش�هر كان�ون االول  2016يف الع�راق ( )103.8%بارتف�اع
( )0.2%عن شهر ترشين الثاني ."2016
وأض�اف ان "س�بب هذا االرتف�اع يرجع اىل ارتفاع االرقام القياس�ية
لقس�م السكن بنس�بة ( ، )1.9%وقسم التعليم بنس�بة (، )19.6%
وقسم الرتفيه والثقافة بنسبة (.")0.7%
أش�ار إىل أن "التضخ�م الس�نوي انخفض خالل ش�هر كان�ون االول
 2016بمع�دل ( )0.7%ع�ن ش�هر كانون االول  2015بس�بب الرقم
القيايس لقسم االغذية واملرشوبات غري الكحولية".
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حر�س احلدود تطالب بـ«بديل» لرفع جتاوزاتها على ح�صن الأخي�ضر
و�إدارة كربالء تتعهد بتوفري مقر لها
بغداد ـ العالم
أك�دت قي�ادة ق�وات ح�رس الح�دود ،ام�س
االربعاء ،رفع مقر الدعم اللوجس�تي للحش�د
الش�عبي القري�ب من آث�ار حص�ن األخيرض
بمحافظة كربالء ،وطالب�ت بـ"البديل" لرفع
مقرها الج�وال ومعاملها القريب�ة من اآلثار،
يف حين أش�ارت إدارة كربلاء اىل االتفاق عىل
رضورة إبع�اد جمي�ع املنش�آت واملقرات عن
محي�ط الحصن األث�ري ،تعه�دت بتخصيص
موقع ملقر قوات الحدود واملعامل التابعة لها.
وق�ال قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود ،الفري�ق
الرك�ن حامد عبد الل�ه ،إن "مقر قوات حرس
الح�دود القريب م�ن آثار حص�ن األخيرض يف
صحراء كربلاء الغربية ،جوال ومؤقت لقيادة
املنطقتني الثانية والخامسة التابعتني للقيادة
وهو عبارة عن كرفانات" ،مشريا ً إىل أن "قوات
ح�رس الح�دود جه�ة رس�مية تمث�ل الدولة
وتحرتم آثار البالد وتراثها ،وطلبت رسميا ً من
إدارة محافظة كربالء تش�كيل لجنة مشرتكة
للوقوف عىل املوقع الذي تشغله قرب األخيرض
وتحديد ما إذا كان متجاوزا".
وأضاف عبد الله ،أن "املوقع كان مشغوال من
قبل ل�واء املغاوير من�ذ عام  2006وش�غلناه
نحن بعده ،وهو بعيد عن قرص األخيرض لكن
هيئ�ة اآلث�ار اعتربته ضمن محرم�ات املوقع
األث�ري" ،مبين�ا ً أن "القي�ادة رفع�ت مقرات
الدع�م اللوجس�تي التابعة للحش�د الش�عبي
م�ن موقعه�ا القري�ب م�ن محرم�ات قرص
األخيرض".
وبين قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود ،أن "لدى
القي�ادة معم�ل كونكري�ت وكس�ارات حىص
ومعم�ل اس�فلت بالقرب من موقعن�ا الجوال
ق�رب القصر ،أقيمت به�دف تصني�ع الكتل
الكونكريتي�ة لتحصين املخاف�ر الحدودي�ة،
وتعبيد الطريق الرئيس�ة املؤدية لها" ،مشددا ً
على رضورة "تخصي�ص أرض ملق�ر ق�وات
حرس الحدود واملعامل التابعة لها ،بالتنسيق

م�ع إدارة كربلاء لنتمكن من اخلاء موقعنا
املؤقت".
من جانبه قال النائ�ب الثاني ملحافظ كربالء،
عيل املي�ايل ،إن "إدارة املحافظة ش�كلت لجنة
مشرتكة من الدوائر املختصة وأجرت الكشف
امليدان�ي عىل موقع املق�ر املؤقت لقيادة قوات
ح�رس الح�دود القريب من قصر األخيرض،
غربي كربالء ،لحل االش�كاالت بشأن اتهامها
بالتج�اوز على محرم�ات اآلث�ار" ،مبين�ا ً أن
"االتف�اق تم عىل ابعاد املنش�آت واملقرات عن

محي�ط موقع األخيرض حت�ى إن كانت خالية
من اآلثار".
وذك�ر املي�ايل ،أن "االتفاق يقضي بالحصول
على موافق�ة وزارة الثقافة عىل بق�اء قيادة
ق�وات الح�دود يف مقره�ا الحايل لحين ايجاد
م�كان بديل له�ا" ،الفت�ا ً إىل أن "إدارة كربالء
س�تخصص قطع�ة أرض ملق�ر قي�ادة قوات
الح�دود واملعامل التابعة لها ،نظ�را ً الهميتها
ودورها يف حفظ حدود البالد".
ويقع حصن االخيرض وسط الصحراء الغربية

لكربلاء ،و ُيعد من املبان�ي التأريخية واآلثرية
الب�ارزة يف الع�راق ،لضخام�ة بنائ�ه وتفرده
بأن�واع م�ن التصامي�م والزخ�ارف ،وهو من
الحص�ون الدفاعية الفريدة م�ن نوعها وقلما
نجد بناء بضخامته يف منطقة مقفرة وبعيدة
عن العم�ران ،وهو مش�يّد بالحج�ر والجص
ويحيط به س�ور كبري مستطيل الشكل طوله
من الشمال إىل الجنوب  175.80م وعرضه من
الشرق إىل الغ�رب  163.60م ويبل�غ ارتفاعه
نحو  21م.

اللجنة املرورية امل�شرتكة تقدم تو�صياتها
حلل م�شكلة االختناقات املرورية فـي �شوارع العا�صمة
بغداد ـ العالم
قدم�ت اللجن�ة املرورية املشتركة
املؤلف�ة م�ن أمان�ة بغ�داد وقي�ادة
عملي�ات بغ�داد ومديري�ة امل�رور
العام�ة ،ام�س االربع�اء ،توصيات
عدة ملعالج�ة املش�كالت التي تعيق
حركة السري واملرور يف أغلب شوارع
العاصمة.
وقال�ت مديري�ة العالق�ات واالعالم
ألمان�ة بغ�داد ،يف بي�ان تلق�ت،
"العالم" ،نس�خة من�ه ،إن "اللجنة
املروري�ة املشتركة برئاس�ة وكيل
امان�ة بغداد للش�وؤن البلدية كريم
عزي�ز البخات�ي عق�دت ،اجتماعها
بحضور ممثيل مرور قاطعي الكرخ
والرصاف�ة وممث�ل قي�ادة عمليات
بغ�داد وممثلي دوائ�ر التصامي�م
واملش�اريع والحراس�ات واالم�ن
والعالق�ات واالعلام" ،مبين�ة أن
اللجنة "ناقش�ت ع�ددا من القضايا
املطروحة عىل جدول اعماله".
وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف
االمانة أن "املجتمعني ناقشوا الزخم
امل�روري ال�ذي يحص�ل يف تقاط�ع
مطعم الس�اعة ضم�ن قاطع بلدية

املنص�ور" ،موضح�ة أن االجتم�اع
"اوىص بتش�كيل لجن�ة برئاس�ة
الوكيل البلدي وممثيل مديرية مرور
الك�رخ إلج�راء الكش�ف املوقع�ي
لوض�ع الحل�ول املناس�بة لتطوي�ر
التقاط�ع ومعالج�ة االختناق�ات
املرورية فيه".
واضاف�ت أن "اللجن�ة ناقش�ت
االرضار يف االنفاق ومجرسات مدينة
بغداد" ،مبين�ة أن االجتماع "أوىص
اىل االس�تعانة باملكتب االستش�اري
يف جامع�ة بغداد إلجراء دراس�ة عن

االرضار وتكلي�ف دائ�رة املش�اريع
برفع تقرير اىل االجتماع الجديد عن
حالة الجسور واالنفاق وماتم خالل
ع�ام  2016من صيان�ة لبعض هذه
االنفاق والجس�ور ومابق�ي بهدف
صيانتها واصالح االرضار".
واوضح�ت ان "اللجن�ة ناقش�ت
صيانة مجرس شارع محمد القاسم
للم�رور الرسي�ع ال�ذي من�ع مرور
الش�احنات الكبرية عليه للمحافظة
علي�ه حت�ى يت�م صيانته كلي�ا ً من
قب�ل دائ�رة املش�اريع والطل�ب من

مديرية امل�رور بإيجاد ط�رق بديلة
لتحوي�ل السير عنه وغل�ق املجرس
عن�د بدء الصيانة الكلية له إذاتطلب
االمر ذلك" .واش�ارت اىل ان "اللجنة
ناقشت مشكلة االختناقات املرورية
يف اغل�ب ش�وارع العاصمة وس�بل
معالجته�ا" ،مشيرة اىل أن "اللجنة
أوصت بإتخاذ بعض االجراءات بعد
اس�تحصال املوافقات الالزمة منها
فتح بع�ض الط�رق املغلق�ة ورفع
بعض الس�يطرات ومحاولة تنظيم
الدوام يف بعض املؤسس�ات لفس�ح
املجال للس�يطرة عىل حركة السير
السيما يف بدء الدوام وعند نهايته".
وبين�ت ان "اللجن�ة ناقش�ت ايضا ً
بع�ض املقرتحات الت�ي تقدمت بها
امانة بغ�داد وامل�رور العامة ومنها
الزح�ام الكبير يف الش�ارع ال�ذي
يبدأ من س�احة النس�ور اىل تقاطع
الفارس العرب�ي ضمن قاطع بلدية
املنص�ور" ،موضح�ة أن "اللجن�ة
إقرتحت بتقليص الجزرة الوس�طية
وتوس�يع الش�ارع ملعالج�ة الزخم
امل�روري بعد اجراء دراس�ة من قبل
دائ�رة التصامي�م يف امان�ة بغ�داد
للمقرتح ورفعه للس�ادة املسؤولني
للموافق�ة علي�ه" .ولفت�ت اىل أن

املركزي متفائل بتح�سن الو�ضع االقت�صادي
ويرجح احل�صول على  18مليار دوالر كقرو�ض
بغداد ـ العالم
أك�د البنك املركزي العراق�ي ،امس األربعاء،
تفاؤله بتحس�ن الوض�ع االقتصادي املحيل
وخف�ض العجز باملوازن�ة ،مبين�ا ً أنه يركز
على إيجاد قاع�دة انطلاق واس�عة للدفع
االلكرتون�ي وتعزي�ز الرقاب�ة االحرتازي�ة
لنظ�ام االمتث�ال والحوكم�ة ،يف حين
دع�ت رابط�ة املص�ارف الخاص�ة لتوطني
روات�ب املوظفين باملصارف األهلية ،ش�دد
مس�ؤولون مرصفيون لبنانيون عىل أهمية
التعاون بين البلدين واالمتث�ال للمتطلبات
الدولي�ة واألنظم�ة املتعلق�ة بانخ�راط
املص�ارف بالعومل�ة والتع�اون املصريف بني
الدول العربية ،والشفافية والتبادل التلقائي
للمعلومات.
ج�اء ذل�ك خلال أعم�ال ال�دورة الثالث�ة
مللتق�ى الع�راق املصريف ،التي ب�دأت امس،
يف العاصم�ة اللبناني�ة بيروت ،بمش�اركة
محافظ البنك املركزي العراقي ،عيل العالق،
واملستش�ار املايل لرئيس الحكومة العراقية،
مظه�ر محمد صال�ح ،واملدير العام ملرصف
الرافدي�ن ،خول�ة األس�دي ،ورئي�س رابطة
املصارف الخاص�ة العراقية ،وديع الحنظل،
وحاك�م مصرف لبن�ان ،ري�اض سلامة،
و 350من كبار املسؤولني يف القطاع املرصيف
العراقي واللبناني ،ورشكات املال والخدمات
املالية واملعلوماتية يف العراق ولبنان ،بحسب

بي�ان للجن�ة املنظم�ة ،تس�لمت (العال�م)
نسخة منه.
ويس�عى امللتقى الذي ينظمه البنك املركزي
العراق�ي ومجموعة "االقتص�اد واألعمال"،
بالتعاون مع مرصف لبنان ورابطة املصارف
الخاصة العراقي�ة وجمعية مصارف لبنان،
بمش�اركة  54مرصفاً ،و 14رشكة خدمات
مالية ،و 15رشك�ة معلوماتية ،و 26رشكة
راعية ،إىل "بحث اآلفاق املستقبلية للنشاط
املرصيف يف العراق".
وتعق�د على هام�ش ال�دورة ،اجتماع�ات
ثنائي�ة بين املص�ارف اللبناني�ة العاملة يف
الع�راق ،ومحاف�ظ البنك املرك�زي العراقي،
لبحث آفاق التعاون .
واس�تهلت الجلس�ة االفتتاحي�ة للملتق�ى
بكلم�ات للرئي�س التنفي�ذي ملجموع�ة
االقتصاد واألعمال ،رؤوف أبو زكي ،ورئيس
جمعي�ة مصارف لبن�ان ،جوزي�ف طربية،
أكدت على أهمية "التنس�يق والتعاون بني
الع�راق ولبن�ان يف مج�ال النش�اط املرصيف
واإلس�هام يف التنمي�ة املس�تدامة يف العراق،
وتعزي�ز التجرب�ة املرصفي�ة يف البلدي�ن
واس�تخدام الوس�ائل التقني�ة الحديث�ة يف
النش�اط املصريف ،وتأمين سلامة العم�ل
املصريف يف البلدين" .ورك�زت الكلمات ،عىل
أهمي�ة "سياس�ة التواص�ل بين املصارف
العراقي�ة واللبناني�ة وااللت�زام الص�ارم
بتعليم�ات وتوجيه�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي" ،داعي�ة إىل "س�د منافذ الفس�اد

وإيالء االهتم�ام األكرب لسلامة التحويالت
املالية ومحاربة غسل األموال" .
وأع�رب رئي�س رابط�ة املص�ارف الخاصة
العراقي�ة ،يف كلمته ع�ن تقدي�ره لـ"لبنان
الحتضان�ه أعم�ال امللتق�ى" ،مس�تعرضا ً
"التط�ورات التي ش�هدها القط�اع املرصيف
العراق�ي والتحديات الت�ي يواجهها ،يف ظل
األزمة املالية والرك�ود االقتصادي يف العراق
واملنطقة والحرب عىل اإلرهاب".
وعد الحنظل ،أن "القط�اع املرصيف العراقي
تمكن برغم تلك الظروف من تجاوز العقبات
وتص�دى ملخاط�ر غس�ل األم�وال ،وتطبيق
القواع�د الت�ي تضم�ن س�معة املص�ارف
العراقي�ة يف عالقاتها مع البنوك املراس�لة"،
مبينا ً أن "رابطة املصارف الخاصة العراقية
تواصل جهودها لتأهيل املوارد البرشية بعد
أن نظمت دورات تدريبية ملئتني من العاملني
يف املص�ارف خلال الع�ام  2016املنصرم،
وس�عيها لتدريب  400آخري�ن العام 2017
الحايل".
وأض�اف رئيس رابط�ة املص�ارف الخاصة
العراقية ،أن "الرابطة تس�عى لتنفيذ خطة
البن�ك املرك�زي العراقي وااللت�زام باملعايري
الت�ي يصدره�ا يف مج�ال االمتث�ال وإيلاء
اهتم�ام خاص لإلق�راض يف ض�وء مبادرة
البن�ك املرك�زي بتخصي�ص س�تة مليارات
دوالر لهذا الغرض لدعم املش�اريع الصغرية
واملتوس�طة وتنش�يط القط�اع االقتصادي
العراقي".

"اللجن�ة تدارس�ت مقترح اقام�ة
ج�والت ميدانية ألعض�اء اللجنة يف
الش�وارع الرئيس�ة و(التقاطع�ات
واملجسرات) يف جانب�ي الك�رخ
والرصاف�ة" ،مبين�ة أنه�ا "اوصت
بوضع ج�دول زمني لخروج اعضاء
اللجنة بهدف وضع الحلول املناسبة
لح�االت االختناق�ات املروري�ة
والتخس�فات الحاصل�ة يف الط�رق
وصيانة الجس�ور لف�ك االختناقات
املروري�ة والتوصي�ة بفت�ح بع�ض
الطرق املغلقة ورفع السيطرات".
وس�بق أن اعلن�ت مديري�ة امل�رور
العام�ة ،يف وقت س�ابق ،عن تقديم
مقرتح�ات بش�أن االزدحام�ات
املروري�ة الت�ي تش�هدها العاصمة
بغداد ،مشرية اىل ان هذه املقرتحات
تتضم�ن تقلي�ل ع�دد الس�يطرات
وتغيير ال�دوام يف ال�وزارات
والجامعات.
يش�ار اىل ان العاصمة بغداد تش�هد
يف الفترة االخيرة زخم�ا مروريا يف
اغل�ب مناطقها ،ما ادى اىل اس�تياء
املواطنين الذي�ن يش�كون قض�اء
اوقات طويلة يف طوابري االزدحامات
وعدم وصوله�م اىل اماكن عملهم يف
الوقت املحدد.

الرتبية تتحدث عن اجراءات حازمة
ملنع االعتداء على الكوادر التدري�سية
بغداد ـ العالم
ش�ددت وزارة الرتبي�ة ،ام�س
االربعاء ،انها ستتخذ اجراءات
حازم�ة للحيلول�ة دون
تك�رار االعت�داء على الكوادر
التدريس�ية ،مؤك�دة انه�ا
س�تواصل مسيرتها وتنفي�ذ
مرشوعه�ا لبناء الع�راق مهما
كانت التضحيات والتحديات.
وق�ال وزي�ر الرتبي�ة محم�د
اقبال يف بي�ان تلقت" ،العالم"،
نسخة منه ان "الوزارة ترفض
رفضا قاطعا الي اعتداء يطال
الك�وادر التدريس�ية" ،مبين�ا
"اتخ�اذه اج�راءات حازم�ة
والتواصل م�ع الجهات االمنية
املس�ؤولة للحيلول�ة دون
تكرارها".
واض�اف اقب�ال ان "ح�وادث
االعت�داء على ك�وادر املدارس
تمس هيبة الدولة ،النها اعتداء
على بن�اة األجي�ال وتخري�ب
لصورة املستقبل الذي يهدفون
لتحقيقه" ،مشريا اىل ان "مهمة
حماي�ة مدارس�نا مشتركة

والواجب اليوم ملقى عىل عاتق
الجميع دون اس�تثناء" .وتابع
ان "املرتبصين ب�وزارة الرتبية
حاول�وا اس�تهدافها بش�تى
الطرق ،عبر اث�ارة االتهامات
الباطلة ،وعبر محاولة تعويق
مسيرتها ،وآخره�ا من خالل
اس�تهداف كوادرها التدريسية
بهذا الشكل املؤس�ف" ،مؤكدا
ان "الوزارة ستواصل مسريتها
وتنفيذ مرشوعها لبناء العراق
مهم�ا كان�ت التضحي�ات
والتحديات".
يذك�ر ان ع�ددا م�ن الك�وادر
التدريسية تعرضت اىل عمليات
اعت�داءات بالضرب ادت يف
بعضها اىل اصابات بالغة ،كان
اخرها يف البرصة حيث كشفت
نقاب�ة املعلمين باملحافظة ،يف
(  4كان�ون االول  )2017أن
معاونة مدير مدرس�ة ابتدائية
حكومية تقع شمال املحافظة
تعرض�ت اىل اعت�داء بالضرب
داخ�ل املدرس�ة ،فيم�ا دع�ت
النقاب�ة اىل اتخ�اذ اج�راءات
للحد من ظاه�رة االعتداء عىل
الك�وادرالرتبوي�ة.

