
ـنظر امـامي مثير ـنصور . ا في هذه الـلحظـة أقف في تقاطع الـبياع لـلذهاب الى ا
بكل تفاصيله .

شرطـي مـرور يطـلـب من سـائق كـيـا إجـازته واألخـيـر يـتـعهـد لـه انه سـوف يـتـحرك
واليقف قرب التقاطع.

عـدد من أفـراد الشـرطـة االحتاديـة ينـظـمون الـسـير ويـحـاسبـون اي سـيارة تـتوقف
قرب التقاطع.

ـاء والـكـلـيـنـكس وايـضـا ـارة لـبـيع ا اطـفـال صـغـار يـتـجـولـون حـول الـســيـارات وا
لالستجداء.

بـســيـطـات اخملــضـر والـفــواكه تـراجـعـت عـدة أمـتــار الى اخلـلف بـعــد أن خـسـروا
معركتهم االخيرة مع رجال األمانة التي كانت حازمة في قراراتها.

ـشـهـد اصـحـاب بــيع الـفالفل والــبـيض والـشــاي مـازالـوا شـامــخـ يـتـصــدرون ا
بـاألكالت الـسريـعـة وجتد الـعـمال والـكـسبـة بـالقـرب مـنهم يـأكـلون لـفـات اسعـارها

رخيصة ال تتجاوز األلف دينار.
شاهدت سيارة كيا واقفة بـالقرب من التقاطع غير مشـمولة بعدم التحرك وتب ان
الـسائق صـديق شرطي مـرور واقف يتـحـدث معه وصـوت مسـاعده يـصرخ عالوي

عظم. باب ا
قررت الصعـود في الكيا وكـنت اول الصاعدين وخـالل خمسة دقايـق اكتمل العدد
مع شكـر وابتسـامة من الـسائق لصـديقه الشـرطي الذي لم يـسمح ألي سيـارة كيا

ا جعله يقبط بسرعة. بالوقوف 
امرأتان وثمانية رجـال جالس في باص الكيا . الرجل الـذي يجلس بجانبي يبلغ
من العـمر تـقريـبا  65 سـنة يـرتـدي بنـطلـونـا اسود وقـمـيصـا ابيض وبـيـده سبـحة

وشعره ابيض واظن انه معلم او موظف متقاعد.
خالل حلـظات  جتـمـيع الـكروة وتـسـمع احدهم يـقـول هاي

الف لــلــيـرمــوك والــثــاني يـقــول هــاي خــمـســة بــيه اثــنـ
لـلـعـالوي وثـالث يــقـول هــاي الـعـشــرة خـلي الــسـائق

عظم. يكطع مال اربعة الباب ا
الـسـائق يـده تـتـحـرك كل دقـيـقـة الى اخلـلف السـتالم

بلغ. الدنانير وتعود بسرعة إلعادة باقي ا
قرب مستشفى اليـرموك سمعت صوت امراة تبدو في
األربع من الـعمر ترتـدي احلجاب تقـول عندك نازل .
نـزلت بسـرعة بـعـد ان نهض شـاب طـويل القـامة من

مــقـعـده األمــامي وفـسح اجملــال لـهـا بــالـنـزول
وهي تقول له شكرا جزيال.

انـظـر من الـشـبـاك فـأجـد سـيـارة مـظـلـلة
دفع ربـاعي تـسـير عـكس الـسـيـر فـقال
ــســعــول مــيـطــبق احــد الــركــاب اذا ا
ـواطن وسـائق الـكـيا الـقـانـون تـريـد ا
يطـبقه . رد علـيه السـائق حجي هذا
ـســلـسـل الـسـوري الــبـلــد "يـشــبه ا
حمـام الهـنا " حـارة كلـمن إيـــــــده
إلــــو . اي ولـــــله صـــــحــــيـح حــــارة
كلمــــــن أيده إلو رددها رجل كبير
في الـــــسن واحلـــــزن بــــاديـــــا عــــلى

وجـــــهه.
راكب يــجــلس خـلــفي قــال لـلــسـائق "
بـاقي الكـروة مـرجعـتـلي " صـوته جعل
الـســائق يــنــتـبـه بـســرعــة ومــد يـده الى
الـدنــانـيــر الـتي يــضــعـهــا عـلى دشــبـول
السـيـارة وفوقـها قـطعـة قمـاش تبـعده عن

عيون احلاسدين.
كـنت مـنــدمـجـا في الـكـتـابـة وبـدال من الـنـزول في
احلـارثـيـة رفـعت رأسي فـوجـدت نـفـسي بـالـقرب

من كراج العالوي دون أن أنتبه.
عـبــرت الـشـارع وصـعـدت بــكـيـا اخـرى ونـزلت
بالقرب من معرض بغداد الدولي وكان سائقنا
في غــــايـــة احلــــزن وهـــو يــــســــتـــمـع ألغـــنــــيـــة
احــــــــــــالم " تـــــدري لـــــيـش أزعل عـــــلـــــيك "
والـظاهـر عـنده زعـل وي احلبـيـبة وكـنت اتـمنى
ــاذا هــو حــزين لــكــني أن أبــقـى مــعه ألعــرف 
ـعرض وعـد فقـلت له عنـدك نازل  ا متـربط 
! تـــوقف وودعـــتـــني احالم والـــســائـق احلــزين

بأجمل األحلان.
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بـيع االنـديـة او حتـويـلـهـا الى شـركات
نـحــتـاج الى قــوانـ وانـظــمـة جـديـدة

واستقرار امني وسياسي
{ هـناك أسـماء في إدارات األنـدية الـوطنـية
ـر مـنــذ زمن طـويل... فـلــمـاذا ال يـتم لـم تـتـغــيّ
تـغيـيـرهم? وهل أنت مع الـتـغـيـير ?أم لـلـهـيـئة

العامة قول الفصل باالنتخابات?
- اعتقد لـلهيئات العـامة القول الفصل

في اختيار االنسب لقيادة اي نادي.
{ مـا هي ابرز النتائج للـنادي على الصعيد

احمللي والقاري للسنوات السابقة ?
- نـــتـــائج جـــيـــدة في الـــدوري وكــاس
العراق وفي السـلة واليد ومراكز اولى
الكمة واجلودو والتاكواندو في ا

ـاذا ال يـتم تـركـيب شــاشـات إلـكـتـرونـيـة  }
لـلنادي في ملعـب القدم وأين انتم من حتويل
ـوذجي (ثـقـافي أجـتـماعي الـنـادي الى ناد 

رياضي )?
- لـديـنـا شـاشة عـمالقـة في مـلـعب كرة
ـثابـة ع لـعش الكـناري الـقدم وهي 
وهـــو اسم مـــلــعـب نــادي الـــكــرخ وفِي
الــنــيـــة تــطـــويــر مـــنــشـــاءات الــنــادي

وبناءمسبح وقاعة احتفاالت
{ كلـمـة تـود ان تـتـحـدث بهـا عـبـر صـحـيـفة

الزمان ?
- اتـمـنى ان تـسـود الـعالقـات االخـوية
في الـــوسط الـــريـــاضي وان يـــبـــتـــعــد
نـاكفـات التي الطائل من اجلمـيع عن ا
ورائـهـا وان نعـمل بـصدق لـبـناء الـبـلد
وان حتقق رياضتنا اجنازات تتناسب
مع اجنازات وتضحيات قواتنا البطلة
الــتي حــررت مــدنــنــا من الــعــصــابـات

االرهابية.

صـلحة الـعامـة ومصـلحة - نـحن مع ا
االنـديـة العـراقيـة وال فـرق لديـنا بـشأن
من هي مرجـعيتنـا ونؤكد عـلى تطبيق

القوان واالنظمة العراقية
{ هل انتم مع زيادة الهيئة العامة للنادي ?
- نـحن مع تطـبـيق القـانون وهـو الذي

يفصل الهيئة العامة للنادي
{ رايـكم بالقـانون الـنافذ لالنـدية ? وهل هو

بحاجة الى تبديل أو تعديل
- جميع القوان الـعراقية بحاجة الى
تعديالت او اضـافات لكي تـتماشى مع
التـغـييـرات الـكـبيـرة الـتي حـصلت في

العراق كدولة وشعب
{ هل انــــتـم مع تــــشـــــريع قــــانــــون خــــاص
بـالرياضـة ينظم الـعمل الريـاضي في العراق

نطقة والعالم? أسوة بباقي دول ا
- نـعم نـحـن مع تـشـريع قــانـون جـديـد
يـنـظم الـريـاضـة الـعـراقـيـة في الـعـراق

اجلديد.
وجودة في النادي ? { ماهو عدد األلعاب ا
- عـدد االلـعـاب هي سـتـة الـعـاب ثـالثة

فردية وثالثة جماعية
{ كم كانت تكلفة البناء واعمار النادي?

- حـوالي مــلـيــار ديـنــار كـلــفـة الــبـنـاء
طابقة مواصفات االحتاد االسيوي

{ من هـي اجلــهــات الــتي ســـاهــمت بــبــنــاء
النادي?

- اعـــضــاء شــرف الــنـــادي هم اجلــهــة
الـوحـيـدة التي سـاهـمت بـبنـاء الـنادي

واعماره باموالهم وجهودهم.
{ هل أنت مع بـيع األنـديـة أو حتـويـلـهـا الى

الشركات ?
- لسـنـا مـسـتـعـدين حـتى االن خلـطوة

- ادخـلنـا بعـض موضـفيـنا في دورات
لـتــطــويـر الــقـدرات االداريــة سـواء مع
احتاد كـرة القدم او مع وزارة الـشباب

والرياضة.
{ هـنــالـك مـشــكـالت في االدارة لــلــنـادي ?

تقوم الوزارة بحل مشكلة ?
- ال توجد لدينا اية مـشكلة في الهيئة
االداريــة بـل بــالــعــكس فــادارة الــكــرخ
تــضم شـخـصــيـات مــحـتـرمــة وتـشـغل
مـــنـــاصب مـــهــمـــة في دوائـــر الـــدولــة

العراقية
ـتلك الـنـادي رؤية حـقـيقـية لـيـصبح { هل 
ــمــيـــزة في مــنــشـــآته وتــكــون من األنــديـــة ا

وذجية ?
ــــتـــازة - مــــنــــشــــآت الــــنــــادي االن 

وذجية قياسا باالندية العراقية. و
{ ما هي خطط وزارتا (التربية أو الشباب)
ــــســـاعـــدةالــــنـــادي لـــتــــأســـيس مــــشـــاريع
رصودة ال يزانيات ا استثمارية علماً بأن ا

تطلبات األندية? تفي 
- عمل وزارة الشباب شامل وكبير وال
كن ان نـعطي رأيـا ببـرنامج الوزارة
الننا لسنا موظف فيها ولدى الوزارة

خطط وبرامج خاصة بها.
{ مـتى نرى إدارة مـنتـخبـة من قبل أعـضاء

الهيئة العامة للنادي ?
- االدارة احلــالـيــة مـنــتــخـبــة من قـبل
الـهيـئة الـعامـة والتي سـتنـتخب ادارة

اخرى خالل فترة وجيزة.
{ هـاهـو رايـكم بــالـوضع احلـالي من حـيث
الـتجـاذبـات احلاصـلة في الـوسط الـرياضي
حـول عـائـديــة األنـديـة ?وهل انـتـم مع الـبـقـاء

بية? ضمن وزارة الشباب ام اللجنة االو
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ــصــريـة خالل تــاريـخــهـا الــطــويل احلـافل مـن أجـمل االفالم ا
خـتـلف االفالم والـقـصص واحلـكـايـات الـتي تـتكـلم عن واقع
صـري والعربي  فيـلم لم أمل من مشاهـدته عشرات الشـعب ا
بدع فيه ابتداء رات وذلك لقصته الـواقعية وكثرة النجـوم ا ا
من نـور الـشـريـف وحـسـ فـهـمي ومـحـمـود عـبـد الـعـزيـز ومن
خلفهم اخملرج الرائع علي عبد اخلالق  الفيلم يحكي قصة رب
أســرة يــعـــمل في اخملــدرات في الـــســر وفي الـــعــلن هــو رجل
ـسجـد يـصلي  جـميع محـتـرم و يخـاف الـله ودائمـا تـراه في ا
الناس اليعـرفون غير ذلك سواء انه يـخاف الله في عمله  حتى
عائلـته تخـشاه وتـعتـبره قـدوة لهم بـاستـثنـاء ابنه نـور الشربف
الــذي كــان ذراعــة الـــيــمــ في بــيـع والــتــجــارة في اخملــدرات
وت االب وينكشف سـره بعد أن غرق في الدين  ويقوم نور و
الشريف بكشف احلـقيقة الشقائه الذين أنـصدموا بهذا اخلبر
... وبـعــدهـا أجـبـرهم أن يـعـمـلــوا مـعه الخـرة مـرة حـيث هـنـاك
بضـاعة مخدرات يـستلمـوها ومن ثم بيـعها لتـسديد ديون االب
ال يوزع بينهم نهايـته محزنه حيث تتلف البضاعة في وباقي ا
النـهر بسـبب سوء اخلزن وانـتحار حـس فهـمي وغرق بوسي
الـعبـرة من الـفـيلم  هـنـاك نـاس لهم وجـه مخـفي ال احـد يـعرف
عنه شي  والوجه الثاني الذي هو يتعامل به مع الناس  وكذلك
ـباد الـذي كان يـحمـلها حـس فـهمي ومـحمـود عبد الـقيم وا
ال وأصـبحـا مثل نـور الشريف الـعزيز الـذان رضخـا الغراء ا

بقيمه وسلوكه غير األخالقي  فيلم جميل جدا جدا

تـوجت العـراقيـة دموع حتـس بـلقب "أحـلى صوت" في
وسم الرابع من بـرنامج "ذا فويس" الـذي يعرض على ا

شاشة "إم بي سي".
وحـصــلت دمـوع الـتي تـمــثل فـريق الـفــنـانـة أحالم عـلى
أكــبـر نــســبــة تــصـويـت بـعــد مــنــافــسـة قــويــة مع بــقــيـة

. تسابق ا
وفـازت الــعـراقـيـة دمــوع بـعـد أن تـنــافـست في الـعـرض
ـباشـر النـهائي مع كل من يـوسف السـلطـان من فريق ا
عـاصي وهالـة مالـكي من فريق إلـيسـا وعصـام سرحان

تسابقة العراقية باللقب. من فريق حماقي لتفوز ا

وإلى جـانـب حـصـد الـلــقب تـشـمل جــائـزة دمـوع إنـتـاج
ألبوم غنائي من شركة "بالتنيوم ريكوردز" السعودية.
وعـقب إعالن الـنتـيـجـة قـالت أحالم في كـلـمة لـلـجـمـهور
"الــيـوم أنـا مــا أتـوج دمـوع.. الـيــوم أتـوج بـلــدي الـثـاني

العراق. يستحقون الفرحة ويستحقون النجـــــــــاح".
وتــزامن الــفــوز الــعـراقـي بـ"أحـلـى صـوت" مـع " عـزوف
ا أرادوا نـسبة كـبيـرة من العـراقي عن الـتصـويت. كا
تـوجـيه رسالـة الى السـياسـيـ بأنـكم غيـر مرغـوب من
غــالــبــيــة الـشــعب الــعــراقي ألنــكم فــشــلــتم في عــمــلـكم

السياسي خالل اخلمسة عشر سنة التي مضت.

ــشــكــلـة اســبــوع 
مــــعــــيــــنــــة مــــثل
االســــبـــوع االول
ــشــاكل االيــتـام
والـــــــفـــــــقـــــــراء
االســـــــــــبــــــــــوع
الـــــــثـــــــانـي عن
انـــــــــقــــــــطــــــــاع
الــــــكـــــهــــــربـــــاء
وهــكــذا دوالــيك
كل عـام ومــقـهى
الـــشــابــنــدر هــو
ـصـغـر الـعـراق ا

بكل اطيافه.

ـــاذا راودتــــني فـــكـــرة أن ال اعـــرف 
قر الرسمي يكون مقهى الشـابندر ا
ويــكـون جملــلس الــنــواب الــعــراقي  
انتـخاب اعضـاء مجـلس النواب عن
ـباشـرة وبدون طـريق االنتـخابـات ا
ـرشـحـ هم دعـايـات انـتـخـابـيـة وا
ـتـنـبي بـكل اطـيـافه ) (رواد شـارع ا
تنبي هو الوحيد الذي كون شارع ا
ــــذاهب يــــجــــمع كـل الــــطــــوائف وا
الـعـراقـيـة عـلى احملـبة وحـب الوطن
وأقــتـرح أن يــكــون الــسـيــد مــحــمـد
قـهى والذي فـقد احليـالي صـاحب ا
قهى خمـسة من اوالده في تفـجيـر ا
قــبل ســنــوات أن يــكــون هــو رئـيس
مـجـلـس الـنـواب لـهـذه الـدورة كـونه
ضحى بـاوالده من اجل الوطن وهو
افضل مـن بعض الـسيـاسيـ الذين
لـم يـــضــــحــــوا بـــديــــنــــار واحـــد بل

بالعكس سرقوا كل الوطن  .
تـكــون االنـتـخـابـات جملـلس الـنـواب
ـدة يـومـ متـتـالـي وهـنـاك جلـنة
ـثـقفـ والـنـشـطاء من االشـخـاص ا
الــسـيــاســيــ يـشــرفــون عــلى هـذه

االنتخابات التي من شروطها .
ــرشـح من اعــضــاء { أن اليـــكــون ا

. مجلس النواب السابق
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{ ان اليـكـون مـحكـومـا سـابـقـا باي
تهمة أو جنحة مخلة بالشرف. 

{ ان يـــكــون حــاصال عــلى شــهــادة
للدراسة االعدادية فما فوق .

{ أن ال يغادر الـعراق خالل وجوده
في مجلس النواب باستثناء االيفاد

الرسمي .
{ راتـبه اليـتـجـاوز  3ماليـ ديـنار

عراقي بدون اي مخصصات .
{ اليحصل عـلى راتب تقاعـدي بعد

انتهاء عمله.
وبـعدهـا جتـري االنتـخـابات ويـكون
عـدد اعـضـاء عـلى مـجـلس عـلى عدد
ـقـهى  واعـتـقـد هي تـتـسع مـقـاعـد ا
لـثـمـانـ شـخـصـا  فـيــكـون اعـضـاء
اجمللس  80عضوا  شي جمـيل لو
تتحق هكذا امنية  وفي كل يوم
جــمــعــة يــكــون هــنــاك لــقــاء
مـــفــــتـــوح بــــ اعـــضـــاء
مــــــجــــــلـس الــــــنـــــواب
واجلـــمـــاهـــيـــر عـــلى
صــفـاف نـهــر دجـلـة
ـشـاكل وتـعــرض ا
وكــيــفــيــة حــلــهـا
ويـــخـــصص كل

االسـيـوية عـلى االنـدية الـعـراقيـة لـهذا
وسم ا

ـستـحقات { هل الـتزم نـادي الكـرخ بدفع ا
لالعــبـــ واألجــهــزة الـــفــنــيـــة وخــصــوصــا
بـالــنـســبـة لــلـمـحــلـيــ  رغم هـبــوط الـنـادي

للدرجة األولى ?!
- نـعم نادي الـكرخ مـلتـزم بدفع جـميع
ـدربـ هـذا مـســتـحـقــات الالعـبــ وا
ـــــوسم وايــــضــــا ديـــــون الالعــــبــــ ا

اضية . درب للمواسم ا وا
{ ماهي عالقة النادي بوزارة التربية?

- الـــنـــادي مــرتـــبط رســـمـــيـــا بــوزارة
كتب التـربية ويعـتبر قسـما مرتبـطا 

السيد وزيرالتربية
{ كـــيف هـي الـــعالقـــة بـــ نـــادي الـــكـــرخ

ووزارة الشباب?
ـتازة مـع وزارة الشـباب - عالقـاتنـا 
ونطـبق جمـيع تعـلـيمـاتهـا باعـتبـارها
سـؤولة عن قـطاع اجلـهة احلـكومـيـة ا

الرياضة والشباب
{ بـرايكم ...متى ستجـرى انتخابـات الهيئة
االداريـة وهل سـيـتم أدخال كـفـاءات لـلـنادي

ووجوه جديدة?
- سـتجـري االنـتخـابات قـريبـا ان شاء
الــله وســتــضــاف كــفــاءات الى االدارة

ن يخدم النادي واجملال مفتوح 
{ هل تـمتـلـكـون خـطة عـمل لالسـتـثـمار في

النادي ?
- نعم لـديـنـا خطـة اسـتـثمـار لـتـحويل

النادي الى اجتماعي ثقافي رياضي.
نشئات في النادي بعد عام { مـاهو واقع ا

2003?
- واقع مـنــشـآت الـنــادي كـان بـصـورة
بــائــســة جــدا قــبل ان تــقــوم الــهــيــئـة
االداريـــة احلــالـــيـــة بــاعـــادة االعـــمــار
والتجـديد حتى وصل الـنادي الى هذا

الوضع اجليد.
{ مــتى ســيــتم بــنــاء مــقــر إداري مــتـكــامل

للنادي?
تاز في - لدينا مقـر اداري متكامل و
نـادي الكـرخ. جـواب هذا الـسـؤال لدى

وزارة الشباب واحلكومة العراقية.
ــسـاواة ــاذا ال تـتـم مـعــامـلــة األنـديــة بـا  }
ـقـدمـة من ـشـاريع أو بـاخلـدمـات ا سـواء بـا

قبل وزارة الشباب ?
- جـــواب هــــذا الــــســــؤال لـــدى وزارة

الشباب واحلكومة العراقية!
العب لـتـكـون قـابـلة ـاذا ال يـتم تطـويـر ا  }
الســتــضـافــة مــبـاريــات دوري ذهــاب وإيـاب
لـكرة الـقـدم ? وهل الـنادي جـاهـز الستـقـبال

االندية
- مـلـعب النـادي جـاهز جـدا السـتقـبال
ايـة مـبـاراة وحتـى االضواء الـكـاشـفة.
لـديــنـا خــبــرة كـنــادي في االســتـثــمـار
وليس لدينا جلنة مختصه بالتسويق
ــــشــــاركـــة فـي الـــدورات ــــكن ا { كــــيف 
الــتـدريــبـيــة واإلداريـة لــتـطــويـر الــكـوادر في
ستقبلية لذلك ? النادي ? وماهي خططكم ا

مــا أن تــطــأ قــدمك أرض مــلـعـب نـادي
الـــكــــرخ الـــريـــاضي حـــتـى تـــعـــود بك
الذكريـات الى سنوات طـويلة مرت من
عـمـر هـذا الـنـادي شـهـدت بـزوغ جنوم
رياضيـة المعة الزالت محـفورة بذاكرة
ــتـابـعـ سـواء بـألـعـاب اجلـمـهـور وا
بـكـرة الـسـلـة والـقـدم والـطـائـرة والـيد
وكانت نتـائج النادي في هذه الـلعبات
جيدة جدا .. عشـرات الهيئات اإلدارية
قادت مسيرة النادي منذ تأسيسه عام
 1963والى يـــومــــنـــا هـــذا وشـــهـــدت
الــســنــوات االخــيــرة أرتــبــاط الــنـادي
اداريـا بــوزارة الــتـربــيــة وحتـول أسم
الــنـادي الـى نـادي الــكــرخ الـتــربـوي .
وضع النادي احلالي يكاد يكون اليوم
في افضل حاالته بعد أن طالت مرافقه
ومـنشـآته حـمـلـة إعـمار كـبـرى جـعـلته
يـظــهـر بــحـلــة زاهـيــة وجـمــيـلــة تـسـر

الناظرين
جــريـــدة الـــزمــان زارت نـــادي الـــكــرخ
والـــتــقـت بــرئـــيس الــهـــيــئـــة اإلداريــة
الـــكــابــ شــرار حــيــدر الــغــني عن
الـــتــــعـــريـف فـــهــــو جنم دولي
ســابق مـــثل الـــعــراق في
الكثير من البطوالت
بـاريات الـدولية وا
الــــذي رحـب بــــنــــا
واثنى على جهود
الـعـامـلـ وكانت
فـاجاة انه كان ا
رئـــيس الـــقــسم
الــــــــريـــــــــاضي
جلريدة الزمان
عـــنــــدمـــا كـــان
مقيما في لندن
قبل عام 2003
فــــلــــهــــذا كـــان
ســـعــــيـــد جـــدا
بـــــوجــــودنـــــا في
الــنــادي حـــيث قــال
أنــــــــا أبـن الــــــــزمـــــــان
ومــســرور بـوجــودكم في
الـقـلـعـة الـصـفـراء . قـلت له
انـا أشـكـرك عـلـى هـذا الـلـقاء
ونــتـمــنى ان تــضع الــنــقـاط
على احلروف في الـكثير من
الـــقـــضـــايــــا الـــتي تـــشـــغل
الــــــوسـط الــــــريــــــاضـي في

الوقت احلاضر
{ رأيــك بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظــــــــــــــــام
الـــتــراخـــيص?وهل  تــطـــبــيق
ــــوسم ام االحـــــتــــراف هـــــذا ا

قبل? ا
- نـظـام الـتـراخـيص جـيد
جــدا بـالــنـســبه لــتـطــويـر
الــعــمل االداري والــبــنــيـة
الــتـــحـــتـــيه لـالنـــديــة و
ـسـتـويات تـطـبـيـقه بـاقل ا

ملصق فيلم العاردموع
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