
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

بغداد/املدى
تــرأست   سـهيلــة عبــد جعفـر
وزيــرة املهجـريـن واملهـاجــرين
اجـتـمــــاعــــا مـــــوسعــــا لـلجـنــــة
الفـرعيـة الفنيـة املنبثقـة عن
الـلجـنــــة الــــوزاريــــة اخلــــاصــــة

باملرحلني قسرا.
وأكدت الـسيدة الـوزيرة خالل
ــــــــى ضــــــــرورة االجـــتـــمــــــــاع عـل
تشكيل غـرفة عمليـات خاصة
يف جميع احملـافظـات برئـاسة
الـسـادة احملــافظـني وعضـويـة
الدوائر ذات العالقة من اجل
متــابعـة احـتيـاجــات العــوائل
املـــرحلـــة والـبـت بقـضـــايـــاهـــا
إضــافــة إلـــى رفع املقـتــرحــات
والــتـــــوصــيـــــات إلـــــى الـلجــنـــــة
املــركــزيــة يف مجلـس الــوزراء.
وشـددت   على ضـرورة توعـية
املــرحلـني قـســرا بعــد أحــداث
سـامـراء وتــوجيـههم ملـراجعـة
فـــروع الـــوزارة يف احملـــافـظـــات
لــــــدى وصــــــولهـــم لهــــــا وذلـك
لـتقــدمي التـسهـيالت الالزمـة
لهـم والعـمل علـــى مخــاطـبــة
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الــــــوزارة والــــــدوائــــــر األخــــــرى
إلعــــــادتهــم إلــــــى وظــــــائـفهــم
وتـــــامـني الـــــدراســـــة ألوالدهـم
إضــافــة إلــى تــوفـيــر مفــردات
احلــصــــة الـتـمــــويـنـيــــة لــتلـك
الـعــــــــوائـل، وكــــــــذلــك الـعـــمـل
اجلـــاد علـــى جـمع الـبـيـــانـــات
الــــــصـحــــيـحــــــــــة اخلــــــــــاصــــــــــة
ــــــوضع ــــــرحلــني قــــســــــرا ل بــــــامل
إحـصــائيــة دقـيقــة إلعــدادهم
وأمــــــــــــــــــاكــــــن ســــكــــــنــــــــــــــــــاهــــــم

ومتطلباتهم.
كمـا طـالـبت الــسيــدة سهـيلـة
ــــــــاإلســــــــراع ــــــــد جـعـفــــــــر ب عـــب
بـتعــويـض ذوي الــشهـــداء من
ـــــــرحـلـــني قــــــســـــــرا بــــــســـبـــب امل
اإلرهــــاب وضـمـــــان حقـــــوقهـم
كافـة ومراعـاتهـا، إضافـة إلى
تفعـيل عمل اللـجان املـنبثـقة
ــــــــــوزراء .ويف ـــــــس ال عــــن مـجـل
ختـام االجـتمـاع مت رفع عـدد
مـن التـــوصيــات واملـقتــرحــات
ــــــــا يف ــــــــة الـعـلـــي ــــــــى الـلـجـــن إل
مجلــس الـــوزراء للـمـصـــادقـــة

عليها والعمل بها.
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بغداد/عامر السعدي
مـن اجل ان يحــافظـوا علـى ارواحهـم اختــار البغـداديـون
مالزمـــة بـيــــوتهــم كحـل ميكــن له ان يــبعـــدهـم مـن شــبح
القـتل املـنـتــشـــر يف الــشــــوارع وعلـــى الـــرغـم مـن ان هـــذه
الطـريقـة جـديــدة وغيـر مـألـوفـة لهـم إال انهم فـضلـوهـا
مـجبــريـن فنــراهـم يعــودون مـســـرعني إلـــى بيــوتهـم بعــد
سـاعـات عـملهـم اليــومي، هــذا اخليــار لم يـصمـد طــويالً
واخـذ يشهـد انهيـاراً كبيـراً يف اآلونة االخـيرة فـيا تـرى ما
الذي جعل من هذه البيـوت تتحول من مالجئ آمنة إلى

اهداف حتيطها اخملاطر.
أم إسـراء قالت: كنـا نظن ان وجودنـا يف بيوتنـا يف ساعات
النهار االخيرة ستدفع عنا اخملـاطر وفعالً صرنا بعيدين
عـنهــا إال ان تـطــور املــواجهــات جعـلنــا يف مــرمــى اخلـطــر
فـالتـراشق بـالهـاونـات كمـا يقـال صـار امـراً طبـيعيـاً عـدا

حاالت قتل العوائل داخل مساكنها.
علي عبـيد قـال: احرص عـلى ان يكـون اجلميـع يف البيت
قبل حلـول الظالم إال ان هـذه الطـريقـة فـشلت علـى اثـر
مواجهة مسلحة مت قصـف بيتي بالقاذفات. ال أعرف أي
نـوع من املـواجهـات هـذه أيعقل ان يـستهـدف النـاس وهم

يف دورهم؟
عالء نــور قــال: علــى الــرغم مـن قلــة حــركـتنــا يف اخلــارج
وتــركنــا اعمــاالً مهمـة فـضلنــا ان منكـث يف بيــوتنـا إال ان
األمر لم يجنبنـا اخملاطر فعلى العكس صار البيت هدفاً
وصرنا فيه مـقيدين بعد ان تعرضت بيـوتنا قبل ايام إلى
وابل مـن الــرصــاص انــطلقـت مـن سـيــارات يـسـتخــدمهــا
مسلحون فجرح العديد من االهالي ونحن اليوم نحرس
بيــوتنــا ليالً خـوفـاً مـن تكــرار ذلك. حـقيقـة ال نعـرف مـا
نفعل فـالشـوارع مليئـة باحلـوادث والتفجيـرات واالسواق
تشهد اغتياالت مستمرة وبيوتنا حتت رحمة الرصاص.

اذن لم يعــد هنـاك يف بغــداد مكــان آمن إن كــانت الـبيـوت
تدرأ االخطار صارت هي اآلن يف مواجهاتها.. مجبرة.

يف بغداد

البيوت مل تعد آمنة

جلنة املرحلني قرسًا تويص 
بتشكيل غرف عمليات يف املحافظات    

واجهة مبنى
املتحف الوطني

العراقي تشهد
اعمال ترميم
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بغداد / نصير العوام
قـــــال الــــســيـــــد رئــيــــس الـــــوزراء
الــدكتـور إبــراهيـم اجلعفـري يف
كلـمة ألـقاهـا ظهـر امس، خالل
مأدبة الغـداء التي أقامـها على
شــــــرف رئــيــــس الــــــوزراء املـكـلف
الـــسـيــــد نــــوري كـــــامل املــــالـكـي
وحـضـــرهـــا رئـيــس اجلـمهـــوريـــة
الــــــســـيـــــــــد جـالل طـــــــــالـــبـــــــــانـــي
والـــدكـتـــور عـــادل عـبــــد املهـــدي
نـائب رئيس اجلمهـورية ورئيس
مـجـلــــــس الـــنــــــــواب الــــــــدكـــتــــــــور
محـمــــود املــــشهــــدانـي، ورئـيـــس
الـــسلــطــــة القــضـــائـيـــة الــسـيـــد
مـدحت احملمـود، والسـادة نـواب
ـــــــــــــوزراء ـــــــــــــوزراء وال رئـــــيــــــــــس ال
واملــســـؤولـــون ورؤســـاء وأعـضـــاء
الكـتل الــسيـــاسيــة: لقــد جـســد
اخــــوتـكـم يف اجـتـمــــاع مـجلـــس
الوزراء مفهوم ان املسؤولية من
حـيـث املــــدى ابعــــد مـن املــــوقع،
وانهـم سـيــسـتـمـــرون يف عــملهـم
آلخـــــر حلـــظـــــة حــتـــــى يــتـــــسلــم
اخوتهم مسؤولياتهم اجلديدة.
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يف كلمةله خالل مأدبة الغداء على شرف رئيس الوزراء املكلف

اجلعفري: أمام احلكومة اجلديدة حتديات واهداف كبرية وأمتنى ان يكون
رائدنا خدمة املواطن العراقي

يكون السـيد املالـكي خير خلف
خليـر سلف وان يواصل املـسيرة
وســنـــــدعــمه لــيـــــزدهــــــر العـــــراق
وشعـــبه ويـــبقــــــى العـــــراق حـــــراً

مستقالً. 
وقال السيد نـوري كامل املالكي
رئيـس الــوزراء املـكلف يف كـلمــة
له بهــذه املـنــاسـبـــة: انه لــشــرف
وسرور غـامر ان نلتـقي مع هذه
الثلـة الطيبة الذين شمروا عن
سـاعد اجلـد، مثنـياً علـى جهود
حـكــــومــــة الــــدكـتــــور اجلـعفــــري
الـتي تـسلـمت مـســـؤوليــاتهــا يف

ظل ظروف وحتديات صعبة.
واكـد السيد املـالكي: ان اجلهود
ستكـون منصبـة خلدمـة العراق
والعــراقـيني، مـتمـنيـــا ان يكــون
العــــراق معـتـــرفـــاً بـــوجـــوده وان
يـــتفــــــاعـل مع أجــــــواء احملــيـــط
الــذي يجـب ان يكــون لـتحقـيق
افضل العالقات الـطيبة مع كل
دول اجلـــــوار، معـبــــرا عــن ثقــته
بان اجلميـع سيكون فريق عمل
مـــتــكــــــــامـالً بـــني احلــكــــــــومــــــــة و

اجمللس و القضاء.

عـــدونـــا الـــوحـيـــد هـــو اإلرهـــاب
الـذي يــستهـدف إزهــاق النفـس

واالعتداء على الكرامة . 
وأمتنى ان يكون رائدنا كما كان
ســـــابقــــاً هــــو خــــدمــــة املــــواطـن
العـراقي وتكــريس اجلهـد بـأداء
تـكـــــاملـي يــــشعــــر فــيه اجلـمــيع
انـهـــم امـــتـــــــــداد ألخـــــــــوتـهـــم يف
البـرملان وان املـسيرة الـتي بدأت
لـن تقف، متنيـاتي من األعـماق
بــأن تـكحلــوا عـيـــون العــراقـيـني
والعـراقيات وان تـستمر املـسيرة
ويـتـحقق الـتقـــدم والـــرفـــاه مـن
خالل وحدة الصف والكلمة.  

من جــانبه قـال الــرئيـس جالل
طــالبـانـي لقـد: تـشــرفنــا اليـوم
بحــضــــور هــــذا احلـفل الـكــــرمي
والقــيّــم بـكـل معــــــانـــيه والــــــذي
دعـــانـــا له دولـــة رئـيــس الـــوزراء

الدكتور إبراهيم اجلعفري. 
واضــــــــاف: أنــــــــا أهـــنـــئ بــــــــدوري
األخـــويـن الـــدكـتـــور اجلـعفـــري
والـسيـد املــالكي واثـني علـى مـا
تفــضل به الـــدكـتــــور اجلعفـــري
مــن حــــــديــث قــيــم وامتــنــــــى ان

دستوريـة ووالدة برملـانية ووالدة
حكومة. 

ان أمـام هـذه احلكـومــة املبـاركـة
حتديـات كبيـرة وأمامهـا أهداف
كـبيرة ولـكن ثقتنـا باهلل وثقـتنا
بـــــــإخـــــــوانــنـــــــا األعــــــــزاء كل مــن
مـوقعه بــأنهم اكبـر من كل هـذه
الـتحــديــات وانهـم سيــواصلــون
مــسـيـــرتهـم بـكل جـــدٍ ومـثـــابـــرة
لتحقيق اإلجنازات املشروعة. 

الـــيـــــــوم يف اجـــتـــمـــــــاع مـجـلــــــس
الوزراء حتـدث األخوة بكل همة
بأنهـم سيستـمرون يف العمل يف
وزاراتهـم آلخـــــر حلــظـــــة حـتـــــى
يـــتــــــسـلـــم اخــــــــوتـهـــم اآلخــــــــرون
مـسـؤوليــاتهم اجلـديـدة، ليـركـز
مـجلس الـوزراء علـى مفهـوم ان
املسـؤوليـة من حيث املـدى ابعد

من املوقع. 
نـتـمـنـــى كل الـتــوفـيق والـنجــاح
لكل مـن اختــار تـــاج التـضـحيــة
لـيكلل مـسيـرته يف بنـاء العـراق
اجلـــــديـــــد ولــتــــســــــود العـــــدالـــــة
ويــــــســـــــود االســـتـقـــــــرار األمـــنـــي
واالسـتقــرار الــسـيــاسـي ويـبقــى

وهــــــــــذا الـــيــــــــــوم اذكــــــــــر فـــيـه ان
الـعالقــــــة الــتــي تــــــربـــطــنـــي مع
األخـــــــــــوة يف اخلــــــط األول مــــن
الـتصـدي قــد امتـدت الــى اكثـر
مـن ربع قــرن وان العالقــة الـتي
تـــربـطـنـي مع اخـي يف الـطـــريق
ويف الـتــصــــدي األسـتــــاذ نــــوري
املــــالـكـي متـتــــد الــــى 30 عــــامــــاً
عــشـنـــاهـــا معـــاً نعـمل مـن اجل
تقـــويــض الـــسلــطـــة الـــســــابقـــة
والـنــظــــام املقـبــــور الــــى جــــانـب
أبـنــــاء شعـبـنــــا، ولقــــد واصلـنــــا
املــسيـرة مـن داخل العــراق ومن
خـــــــارج العــــــراق حــتــــــى مــنّ اهلل
علينـا بإسـقاط الظـالم، وهكذا
تــسلـمـت هــذه الـثلــة الــوطـنـيــة
العـــراقيــة مبخـتلف خلـفيــاتهــا
واجتاهاتها الدينية والسياسية

تسلمت زمام احلكم. 
ان عــــــام 2005 عــــــام اإلجنــــــازات
اإلســتـــــراتــيجــيـــــة والــتحـــــوالت
الكبيرة عام التحديات بتضافر
جهودكم كل من موقعه، ليشهد
ويحـقق هــــــــذا العـــــــام فـــصـــــــوالً
انتخـابيــة متعـددة وشهـد والدة

وفيما يأتي نص الكلمة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فخامـة الرئيس جالل طالباني
رئـيـــس اجلــمهــــوريــــة، األسـتــــاذ
جــــواد املــــالـكـي رئـيـــس الــــوزراء
املـكـلف، اخـــي العــــــزيــــــز نــــــائــب
رئـيـــس اجلــمهــــوريــــة الــــدكـتــــور
عــــادل عـبــــد املهــــدي، الــــدكـتــــور
محــمــــــود املـــــشهــــــدانــي رئــيــــس
مـجلــــس الــنــــــواب، األخ رئــيــــس
الــسلـطـــة القـضـــائـيـــة األسـتـــاذ
مدحت احملمـود، السادة الوزراء

واملسؤولون. 
نيـابــة عن نفـسـي وعن أخــواني
نــــواب رئـيـــس الــــوزراء والــــوزراء
وبشعور غـامر بالسعادة واحملبة
نسـتقبلكـم هذا الـيوم يف فـضاء
رئــاســة الــوزراء، وكـلنــا أمل بــان
احلكــومــة اجلــديــدة مبــراكــزهــا
املـتعـــددة، رئـــاســـة اجلـمهـــوريـــة،
رئـاسـة الـوزراء، رئـاسـة البـرملـان،
رئـاسة الـسلطـة القضـائيـة وكل
مفــــــاصل الـــــدولـــــة، ســتــــــواصل
املسيـرة التي شقهـا شعبنـا منذ

زمن بعيد. 

بغداد/املدى 
حـــــــــــذرت وزارة الــــــصـحـــــــــــة مــــن
ـــــــــــــــوجـــــــــــــــات ـــــــــــــــرات امل ـــــــــــــــأثــــــي ت
الكهرومغناطيسية املنبعثة من
ابـراج الهواتف احملمولة خاصة
علـــــى االجــنـــــة عــنـــــد الــنــــســـــاء
احلـــوامـل واالطفـــال يف حـــالـــة
زيـــادة تـــردد املـــوجـــات تـلك عـن

حد معني.
صــرح بـــذلك الــدكـتـــور محـمــد
شعيب مدير عـام دائرة الصحة
العـــامـــة والـــرعـــايـــة الــصحـيـــة
االولــيـــــة. مـــــوضحـــــاً بـــــان تلـك

ـ ـ ـ ـ

الصحة حتذر من تأثريات املوجات الكهرومغناطيسية
الصادرة من ابراج اهلواتف املحمولة

مــن كـل محــــــافـــظــــــة لـــتقــــــدمي
اخلـــدمـــات الــطـبـيـــة ملـنـتــسـبـي
وزارة الـــداخلـيــة نـظــراً لـظهــور
احلـاجـة إلـى معـاجلـة منتـسبي
الــوزارة. كمـا تقـررت اعــادة فتح
مـــــســتـــــــوصـف االمــني الــــطــبــي
الـتخصـصي لتقـدمي اخلـدمـات
للــمـــــدنــيــني بـــــاالضـــــافـــــة إلـــــى
مـــــــســـتــــــــــوصـف الــــــــــرصــــــــــافــــــــــة
الــــــتــخـــــــــصـــــــــصــــــي والــــكــــــــــــــــرخ
التخـصصي )شـرحبيل سـابقاً(
لــتقــــدمي اخلــــدمــــات الــطـبـيــــة

والعالجية لعموم املواطنني.

ـ

املـوجـات تـؤثـر ايضـاً علـى عمل
االجـهــــــــزة االلــكـــتــــــــرونـــيــــــــة يف
املــسـتـــشفـيـــات مــضـيفـــاً: قـيـــام
الوزارة اآلن بالتنسيق مع وزارة
الـبيئـة مـن خالل تشـكيل جلنـة
مشتـركة بهـذا اخلصـوص. وهو
وضع مـحدادات بـيئيـة وصحـية
والـوزارة بـصـدد احلـصــول علـى
القرار الـرسمي لتلك احملددات
وبـالتـالي اعتـمادهـا عنـد نصب

تلك االبراج.
ومـن جهـة اخـرى قـررت الـوزارة
تخــصـيــص مــسـتــــوصف واحـــد

السماوة / عدنان سمير
توقفت حركة القطارات بني بغداد والبصرة
يف مـــدينــة الــسمـــاوة من الـســاعــة احلــاديــة
عـشـــرة صبــاحـــاً حتــى اخلــامـســـة والنـصف
عـصراً جراء اعـتصام اكثـر من )250( عامالً

وفنياً يف محطة قطار السماوة.
واوضـح محمد الـبحار رئيـس احتاد نقـابات
عـمـــال املـثـنـــى ان االعـتـصـــام جـــرى بــسـبـب
تــــوقف االجــــراءات اخلــــاصــــة بـتــملـيـك دور
الــسـكك يف حـي الـنـصـــر بـــالــسـمـــاوة والـتـي
صدر بـها امـر التملـيك من مجلـس الوزراء

قبل ستة اشهر.
واشار إلـى انه بعـد اكمـال جمـيع االجراءات

اعتصام يف حمطة قطار الساموة يوقف حركة القطارات
االصـــوليــة والقــانـــونيـــة من حـيث الـتثـمني
ونــــســب االســتقـــطـــــاع وســنـــــوات الــتــملــيـك
بــواسطـة محــام عني لهـذا الغـرض مـن قبل
الـعمـــال ومتــابعــة نقــابـــة عمــال الـسـكك يف
الـــدوائــــر املعـنـيـــة فـــوجـئ العـمـــال بـتــــوقف
اجـــراءات الـتـملــيك مـن قـبل املـــديـــر العـــام
للـسكك لـذا قــرر العمـال تـشكـيل جلنـة من
االحتــــاد والــنقــــابــــة للــتفــــاوض مع مــــديــــر
املنـطقـة الــذي اوضح ان االمــر من املــراجع
الـعلـيــــا واضـــــاف: لقــــد ذهــب العـمــــال إلــــى
املـــســــؤولـني يف وزارة الـنـقل واوعــــز الــــوزيــــر
بصـدور قـرار يـوم غـد االحـد يقـضي بـالغـاء
ـــــــــة الـــتـــمـلـــيــك. ـالـقـــــــــرار واجـــــــــراء عـــمـلـــي ـ ـ

النجف / املدى
قــام مــركــز حمــايــة وتـطــويــر املــرأة يف الـنجف بــالـتعــاون مـع منـظمــة
العـون االسالمي بتوزيع مواد اغـاثة ومساعدات غـذائية على العوائل
النـازحـة علـى املــدينـة مـن املنـاطق الـتي تـشهـد تـوتـراً امـنيـاً يف مقـر

املركز.
وقـالت ابتهـال الكالبي "مديـرة املركـز" لـ )املدى(: كمـا ترون اننـا نقدم
مجـموعـة من املـساعـدات الى الـعوائل الـنازحـة كي نـرفع عن كـاهلهم
بعض املـعانـاة . وتتـمثل وجبـة كل عـائلـة ببـطانـية عـدد اثنني وسـرير
عـدد اثـنني وطبـاخ نفـطي ومـصبـاح نفـطي وخـزان مـاء سعـة 20 لتـراً
اضافـة الى املواد الـغذائية: رز خـمسة كيلـو غرامات وسكـر اثنني كيلو

غرام وشاي كيلو وسمن نباتي اثنني كيلو غرام وفاصوليا كيلو.
يــذكــر ان محــافـظــة الـنجف تـسـتقـبل يف كل يـــوم اكثــر مـن خمــسني

عائلة نازحة حسب تصريح محافظ النجف.

توزيع مواد إغاثة ومساعدات غذائية
عىل العوائل النازحة يف النجف

كربالء / املدى
قال عـبد العـال اليـاسري نـائب رئـيس مجلـس محافـظة
كـربالء: إن اجمللس قـرر فرض رسـوم تؤخـذ كضـرائب من
املـــواطـنـني علـــى بـيع وشـــراء الـعقـــارات وقــطع األراضـي
الــسكـنـيــة .وأضــاف الـيــاســري  إن هــذه الـضــرائـب الـتـي
سـتجـبـــى مـن املـــواطـنـني تــصل إلـــى مـــا نــسـبـته 5% مـن
الــرســـوم املفــروضـــة علـيه مـن دائـــرة العقــارات وضــريـبــة
احملـافظـة..مـبينـا إن القـرار قـانـوني واتخـذ للـصالحيـات
اخملـولـة  جملـالـس احملــافظـات وفق قـانـون 71 الـذي أتـاح
جملـالس احملافـظات استحصـال وتوليـد الضرائب بـنسبة
ال تــتجــــاوز 5% واعـتـبــــار ذلـك حتـت عـنــــوان مــــا يـــسـمــــى
بـالـضمـيمـة... مـوضحـا إن كـربالء مـدينـة مقـدسـة وهي
بحـاجـة إلـى الـكثيـر مـن املشـاريع لـذلك كـان لـزامـا علـى
اجمللس ولعدم وجـود تخصيـصات كافـية إلقامـة مشاريع
خـــدمـيـــة مــن إيجـــاد مــنفـــذ لــتحــصـيـل بعــض األمـــوال
لغـــرض إقـــامـــة مـثـل هكـــذا مــشـــاريع..مـــؤكـــدا إن بعـض
الــدوائــر جتـنـي ماليـني الــدنــانـيــر مـن مــواطـنـي كــربالء
شهـريا إال إن هـذه األموال تـذهب إلـى خزيـنة الـدولة يف
حني احملــافظـة أحـوج مــا تكـون السـتغالل هـذه األمـوال
لـتنـفيــذ مـشـــاريع تخــدم أهـــالي احملــافـظــة وان اجمللـس
بـانتظـار العمـل بالـدستـور اجلديـد من اجل سن قـوانني

جديدة يف هذا االجتاه.

البصرة / عبد احلسني الغراويجملس حمافظة كربالء يفرض رسوماً  عىل رشاء وبيع العقارات واألرايض السكنية
قـــامت شــركــة )القـــاسمـي( القـطــريــة بـتنـفيــذ
مــشــروع انــشـــاء مخـتـبـــرات يف كلـيــات جـــامعــة
الـبصرة.وقـال عالء عبد احلـسني املشـرف على
تـنفيـذ املشـروع: ان املنحـة القطـريـة خصـصت
النشـاء ثمـانيـة مختبـرات علمـية مـوزعة عـلى
كـليــات الـهنــدســة والعلــوم، الــزراعــة، التــربيــة،
الطب البيطري، الصيدلة، واالدارة واالقتصاد

ومركز احلاسبة االلكترونية.
واضاف: كـذلك خصصت النشـاء مختبرات يف

منحة قطرية  إلنشاء 8 خمتربات علمية يف البرصة
كلـيـــات مـيــســـان الـثالث، الـتـــربـيـــة االســـاسـيـــة

والتربية الرياضية والتربية.
واشار املـشرف على تنفيذ املـشروع هذا املشروع
إلــى ان الـشــركــة القـطــريــة ابــدت اسـتعــدادهــا
الســتــبـــــــدال االجهــــــزة الـعلــمــيــــــة اخلــــــاصــــــة
بــاخملـتبــرات يف حــالــة تعــرضهــا للعـطـل دعمــاً
منهــا للمـشـاريع العلـميـة يف جـامعـة الـبصـرة،
اضـافة إلـى التجهيـزات العلمـية االخـرى التي
شملت اقـراص التـنصيـب اجلديـدة واالقراص

التعليمية والتعريفية.

بغداد / املدى
اعلـن لـ )املـــدى( رئـيـــس اللجـنـــة املـكلفـــة بـتـــوزيع مـنحــــة مجلــس الـــوزراء علـــى االدبـــاء والكـتـــاب
والفـنــانـني  ان اللجـنــة لـن تـتـــدخل يف تـصـنـيف املــسـتحقـني لهــذه املـنحـــة وانهــا تـنـتـظــر قــوائـم
تـرشيحـات االحتـاد العـام لالدبــاء والكتـاب ونقـابـة الفنـانني ونقـابـة الـصحفـيني لتــدقيقهــا فقط
متهيــداً لتقــدمي املنحـة وقـد جــاء ذلك رداً علــى احتجـاج االدبـاء علـى وجـود اسـتمـارة خـاصـة يف
وزارة  الثقـافـة لـلتقــومي حيـث اعلن الــسيـد فــاضل ثـامــر رئيـس احتـاد االدبـاء ان االحتــاد يلتـزم
مقترحـات الهيئـة االدارية بهـذا الشـأن واعلن الفـريد سمـعان االمني العـام الحتاد االدبـاء ان هذه

املنحة ال تكفي لتوزيعها بشكل يؤمن حتقيق هدفها.
ومما يـذكر ان مجلس نقـابة الصحفيـني قد اعلن قائـمة ترشيحـاته التي شابهـا تكرار يف االسماء

وذكر اسماء صحفيني متوفني لم يشطبوا من سجالت النقابة.

االدباء يعرتضون عىل مبلغ منحة جملس الوزراء  
وقائمة الصحفيني غري دقيقة


