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آخر األخبارملحق زاد&مالحقاألخیرةمنوعاتثقافةریاضة&آراء وأفكاراألقتصاددولیة&شؤون عراقیة

مواجھات بین متظاھرین مناھضین للسلطة وقوات األمن في بیروت

 VIEWS 83 0 تعلیق دیسمبر 18TH, 2019 شؤون عراقیة الصباح الجدید

 الحكومة االتحادیة تضع شروطاً جدیدة لقاء االتفاق مع حكومة اإلقلیم

أمیركا تخصص 71.5 لعملیاتھا العسكریة في أربع دول بینھا العراق

 شؤون عراقیة  التربیة النیابیة: 30 الف دینار منحة للتالمیذ في موازنة 2020

التربية النيابية: 30 الف دينار منحة للتالميذ في موازنة 2020

جريدة الصباح الجديد جريدة يومیة سیاسیة مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جمیع أنحاء العراق. رئیس تحريرھا
ومؤسسھا أسماعیل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بھا كبار األدباء والكتاب العراقیین والعرب. لدى الصحیفة ملحق

زاد، وھو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خمیس.
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بغداد – الصباح الجدید: 
كشفت لجنُة التربیة النیابیة عن سعیھا إلدراج منحة التالمیذ في الموازنة المالیة لعام 2020.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصریح صحفي ان “قانون منحة التالمیذ والطلبة الذي اقر منذ عام 2014 لم یفعل لغایة االن، مبیناً ان
االجتماع الذي عقد مع وزیرة التربیـة والمسؤولین في الوزارة نوقش فیھ تطبیق القانون خالل ھذا العام لیشمل التالمیذ فقط، في محاولة

لتحفیزھم على االستمرار بالدوام واعانة المتعففن والفقراء الكمال مشوارھم الدراسي”.
وأضاف الزاملي ان “اللجنة اكدت سعیھا الدراج ھذه المنحة البالغة 30 ألف دینار لكل تلمیذ ضمن موازنة 2020، على ان تسلم المنحة

للتلمیذ حصراً ولیس لوالدیھ لتكــــون حافـزاً لھ على اكمال دراستھ، الفتاً إلى أن المنحة ستتوقف عن التلمیذ في حال رسوبھ او بلوغ عدد ایام
غیابھ 25 یوماً في العام الدراسي أو في حال فصلھ من المدرسة”.

وأشار إلى أن وزارة التربیة ملزمة باعتماد تقنیات حدیثة لتوزیع ھذه المنحة بین الطلبة كأن تكون وفق البطاقة الذكیة، منوھا بأن ھذه المنحة
ستقلل نسبة خط الفقر في العراق الى نحو ثالث درجات عن معدلھ”.

وكانت لجنة التربیة في مجلس النواب قد اتفقت مع وزارة المالیة عام 2014 على تخصیص 426 ملیار دینار لمنحة التالمیذ، ألشھر تشرین
االول، وتشرین الثاني، وكانون االول.
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「いいね！」した友達はまだいません

الصباح الجدید
105,898 「いいね！」の数
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