
قـرب اجلـوامع في اوقـات الـصالة
وخاصـة يـوم اجلـمعـة او الـدخول
ـقـاهي ومـثل هـذه الـظـواهـر الى ا
بــاتت مــسـألــة صـعــبــة فالبـد من
وجــود رعــايــة اجــتــمــعـيــة تــرعى
الــــــنـــــســـــاء الـالتي يــــــضـــــطـــــرن
لالسـتـجـداء خـاصـة وانـهن صـرن
يشكلن اعـدادا كبيرة جدا وفي كل
ـدن وال يـقـتـصـر االمـر مـكـان من ا
عـلى العـاصمـة بغـداد بل شمل كل
احملـافـظـات وهـذه الـظـاهـرة اخذة
بـالـنمـو النـها تـعـتبـر كسـبـا سهال
بـال تــــعب مـع ســــقــــوط قــــطــــرات

احلياء.
ازهر طاهر
بغداد/ الكرادة
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مـازالت ظاهـرة االسـتـجداء مـاثـلة
للجمـيع في كل مكان وبعد ان كان
للـرجال نـصيب كـبيـر في التـسول
اصـــبـــحـت الـــنـــســــاء من االرقـــام
الـكـبــيـرة الـتي تــمـارس عـمــلـيـات
االسـتجداء وتـستدر عـطف الناس
بـــالـــكالم واالدعـــيـــة والـــشـــكـــوى
ـــرض واجلــوع وقــد واالدعـــاء بــا
اصـبــحت عــمــلــيــات الــنـزوح هي
فـضلة لـدى غالـبيـة النـساء فهن ا
يدع بانهن نازحات ويعان من
ــرض ودخـلت قــسـوة االجــواء وا
الـنـسـاء الـقـادمـات من دول اخـرى
عـــلى خط الــــتـــســـول واصـــبـــحن
يشـكلن اكـثرية كـبيـرة ب الـنساء
ــتـســوالت الــلـواتي يــسـتــجـدين ا

س
لنا
ل ا
حوا
ا
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بســـــم الله الرحمن الرحيم

الســـيد معالي وزيـــر التربيــــة
احملتـــــــرم

حتيــــــــة طيبــــة ..
م/ اخــــــــــتـــــــــبـــــــــار االشـــــــــراف

االختصاصي
درس (مـحمد عـادل محمد إني ا
عـسـكــر اجلـبـوري) اخــتـصـاص
ــــنــــســــوب الى (حــــاســــوب) وا
مـديريـة تـربيـة نـينـوى حـصلت
مــوافـقــة مـعـالـي وزيـر الـتــربـيـة
عــــلى تـــــرشـــــيــــحـي لإلشــــراف
االخـــتـــصـــاصي حـــسـب كـــتــاب
ـــديـــريــــة الـــعـــامـــة لإلشـــراف ا
الــــــتـــــربـــــوي قــــــسم االشـــــراف
ــــرقم /14/4 االخــــتــــصــــاصي ا
 14841فـــي  19/4/2018وقد
ـوافــقـة بـعـد انـتـهـاء تــبـلـغت بـا
االخـتـبـار في مــحـافـظـة نـيـنـوى
بـــــــتــــــاريخ  .29/4/2018وقـــــد
صـرحت الــست هــديل اسـكــنـدر
بـــــان هـــــنــــاك فـــــرصـــــة اخــــرى
لالخـــتـــبـــار اســـوة بـــإقـــرانـــنــا
. لــذا نــلــتــمس من ـــمــتــحــنــ ا
مــعـالــيـكم بــاإليـعـاز الـى اجلـهـة
ذات الــعالقــة لــغــرض مــنــحــنــا

فرصة االختـبار أسوةً بزمالئنا.

ولكم جزيل الشكر والتقدير
رفقات ا

كتاب الترشيح
درس ا

مــحــمــد عـــادل مــحــمــد عــســكــر
اجلبوري

وصل /ا علم معهد اعداد ا
مديرية تربية نينوى

07714860036 /
07508675839
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اكــد مـــواطـــنــون من مـــخـــتــلـف شــرائح
اجملــتـمع ان هــنـاك اعــمـاال صــعـبــة جـدا
حتت ظـروف قــاســيـة وســيـئــة وان مـثل
هــذه االعـمـال سـبــبت االمـراض والـتـعب
الصــــحـــابــــهـــا وقــــالـــوا فـي احـــاديث لـ
(الزمـان) ان بعض االعـمال الـيدويـة مثل
حــفــر االســفـــلت واالســمــنـت بــواســطــة
كائن واعمال البـناء وحتميل البضائع ا
اعـمـال قــاسـيـة جـدا جتــرى حتت اشـعـة
ــطــر وقــد الــشـــمس الالهــبـــة او حتت ا
ـآسي الصحـابـهـا ويرى سـبـبت بـعض ا
(عــلـي كــاطع) عـــامل بــنــاء انـه عــمل في
فصل الصيف باعـمال البناء حتت درجة
ـا حـرارة تـزيـد عن اخلـمــسـ مـئـويـة 
تـــســبب في حـــصــول ضــربـــة شــمس له
وتطلب عالجـه مئات االالف من الـدنانير
وعـانى مـن الـبـطـالــة السـابـيع مـتــتـالـيـة
وهو امـر اصـابه باالحـباط والـتعب ومع
هذا فانه عمل مـثل باقي االعمال االخرى
وانه يعيش عـلى رزق ذلك العمل الذي ال
يـعـرف بـديال عـنه. وجترة اعـمـاال كـثـيرة
وسط ظـــروف صـــعـــبـــة جـــدا وبـــأجـــور
بـســيـطــة ويـتـحــدث عالء مـحــسن عـامل
طابوق انه يـعمل الكثر من ثـمان ساعات
في مـعـمـل النتـاج الـطـابـوق ويـعـاني من

ضيق فـي التـنفس والـربو جـراء الدخان
ــنــهك والــوجه ـــتــصــاعــد واجلــســـد ا ا
ــتــعب بــســبب الــعــمل الــصــعب وسط ا
اجــواء الهــبـــة النه يــعــمل وهــو مــحــاط
بــاالتـــربــة والــدخـــان االســود واحلــرارة

الـعالـيـة جـدا من جراء رفع
الــطــابــوق وحــرارة اجلــو.
وهناك اعـمال كثـيرة جترى
وسط ظــــــروف مـــــعــــــقـــــدة
وبـعـضهـا خـطـرة جدا ومع
هــذا فــانه عــمل ولـه اجـورا
وال يــوجـد عــمل ســهل فـكل
االعــمـــال شــاقــة وصـــعــبــة
ولــكن هـنــاك اعـمــاال تـتـسم
اكــثـــر مـن غـــيــرهـــا بـــتـــلك
الــتـفـاصـيل ويـرى مـحـمـود
جنم كاسب ان هنـاك اعمال
ـتـدرب ان ال يـسـتـطـيع اال ا
يعـمل بهـا مثل ازالـة حقول
االلـــغــــاء فـــهــــذه االعـــمـــال
تـتـطـلب مـهـارة عـالـيـة جـدا
واعــصــاب قــويــة حــيث ان
اخلـطأ فـيها يـعنـي النـهاية
وهـنــاك اعـمــال شـاقــة مـثل
حـــفــر االســـفـــلت بـــالــدريل
لـــــســــاعـــــات حتت ظــــروف
صــعــبـة وقــاســيــة وايــضـا

هـــنـــاك عـــمل رجـــال االطـــفـــاء والـــدفــاع
دني.. وحالوة هذه االعمـال تكمن ح ا
اجنـــازهـــا واحلـــصـــول عـــلى اجـــورهـــا
ـــتــصـــبـب من جـــبــاه ومـــسح الـــعـــرق ا
الــعـمـال. وجـوه كــثـيـرة اتــعـبـهــا الـعـمل

الــصـعـب واالجـواء الــقــاســيــة ومع هـذا
فـهي تـعمل يـومـيا طـوال حيـاتـها بـنفس
العمل بال ملل او كلل حتصل على رزقها
من خالل اجنـاز تــلك االعـمــال الـصــعـبـة

وهذه هي سنة احلياة دائما وابدا.
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صلى/ الوضعية ) من محافظة كركوك/ ا واطن (كر حس ينتقد ا
الـبائـسـة لـطـريق بـغـداد/ كـركوك ويـقـول ان هـذا الـطـريق بـات يـشكل
ـسـافـرين لـوضـعـيـة الـطـريق الـبـائـسـة ولـكـثـرة خـطـرا وارهـاقـا عـلى ا

السيطرات والقطوعات والتأخير وهو امر البد من معاجلته.
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ـدن الــعـراقــيـة اصـبــحت شــوارع ا
مـكـتـظـة بـاالف الـسـيـارات وخـاصة
الــعــاصــمـــة بــغــداد حــيـث يــعــاني
ــــواطـــنــــون من االزدحــــام وعـــدم ا
تمكنهم من ايجاد موقف للسيارات
ـناطق قريب من امـاكن التـسوق وا
الـتي تــكـثـر بــهـا مـحـال الــتـجـاريـة
وتــــوجـــد فـي اغـــلـب تـــلـك االمـــاكن
مــرائب بــائـــســة ومــتــخـــلــفــة مــثل
حتـويل ارض بيت مـهـدم الى مرآب
لـوقـوف الـسـيـارات او قـطـعة ارض

خـالـية تـتحـول بـ ليـلـة وضحـاها
الى مــــــرآب وحــــــتـى امــــــاكـن رمي
الــــقــــمــــامــــة حتـــولـت الى مــــرائب
وبــاالمـكــان بــنــاء مـرائب عــمــوديـة
حـديـثــة مـصـمـمـة بــشـكل حـضـاري
ــكن بـدال من اليــواء الــسـيــارات و
بـقاء تـلك االماكن اخلـاليـة البـائسة
ان تــتـحــول الـى مـرائـب وعــمـارات
عموديـة ذات طوابق عاليـة متعددة
ـكن تــشـغـيل اليـواء الـســيـارات و
الــعـاطــلـ عـن الـعــمل فـيــهـا كــمـا

ـــكـن حتـــويــــلـــهـــا الـى شـــركـــات
رائب تـلك وهنا نسـتفيد تستـثمر ا
من الــبـنــاء والـعــمــارات والـقــضـاء
عــلى االمــاكـن اخلــالــيــة الــبــائــسـة
تخلفة ونوفر للمواطن مرائب وا
باجلملة لوقوف السيارات وخاصة
في الـشـوارع الــتـجـاريـة الــرئـيـسـة
والــســيـــطــرة امـــنــيــا عـــلى دخــول

وخروج ووقوف السيارات.
عادل نور
بغداد/ الكرادة

sÞ«u*« Í√—

WM¼«d « WKŠd*« WLÝ  «“ËU−² «
ـــــوضــــوع ادنــــاه بـــــعث به ا
ــواطن (عــمــار جــمــعــة) من ا
مـحـافـظــة الـبـصـرة/ خـمـسـة
مـــــيل يـــــتــــنـــــاول فــــيه اراءه
الـشــخـصــيـة حـول الــتـجـاوز
صالح العامة على االرض وا
ـواطن مــوضـوعه ويــبـتــد ا

هذا بقوله من

او يــوظـــفـــهـــا لــنـــفـــسه ومن
ــسـتــغـرب ايــضـا ان يــعـمل ا
الـــبــــعـــض عـــلـى اســـتـــغالل
اراضي الـــدولـــة لــزراعـــتـــهــا
حلسابـه اخلاص او ان يعمل
االخرون عـلى االستـيالء على
اراض وتـقسيـمها وحتـويلها
لقـطع سكـنـية ومن ثم بـيعـها
لـوكة لـلدولة! وهي اسـاسا 
فـكيف تـتم مـثل هـذه االعـمال
ومن يــهــيئ ويــوفــر االجــواء
ثل هذه التصرفات ناسبـة  ا
كن تـسجـيل تلك ال بل كـيق 
االراضي او استغاللـها! انها
مـعـادلـة صـعــبـة وتـمت كـذلك
عـــمــلـــيــات حتـــويل االراضي
الــــزراعــــيــــة والــــبــــســــاتــــ
ـنـاطق اخلـضر الى اراض وا
ســـكــنــيــة وقــســـمت وبــيــعت
والتسـاؤل هو كيف مرت تلك
ـــــــــعـــــــــامـالت في دوائـــــــــر ا
الــتـســجـيل الــعـقــاري وكـيف

تمت تلك العمليات?

ـــاضي وتـــاريخ الـــســـنـــ في ا
مــجـيـد عــلم الـبــشـريــة الـكــتـابـة
والــقــانــون واخــتــراع الــعــجــلـة
والـزراعة والـتحـضر وحتى االن
الزالت اراض كــثـيـرة عــبـارة عن
جتـــمــعـــات عــشــوائـــيــة يـــطــلب
ساكنيها تمليكهم تلك االراضي!
ـنـطق ابدا وال يـوجد مـثل هـذا ا
ــــكن فـي كل مـــــكــــان اذ كــــيـف 
لــشـــخـص ان يــســـلـب ارضــا او
سكـنا ويـطالب بـتمـليـكه اياه ثم
ـنـطـقي هـو الـوارد ان الـسـؤال ا
وهــــــــو (ايـن كــــــــان يــــــــســـــــــكن
ـــتــجــاوزون قـــبل الـــتــجــاوز)? ا
اذا هـذه الـفـوضى واسـتغالل و
الـوضع الـذي كان سـائـدا انذاك!
ومن الـغـريب ان يـعمـل االخرون
ـال الـعـام عـلى الـتــجـاوز عـلـى ا
ويبيح لنفسه التصرف والفساد
بامـوال الـشعب ومـثل هـذا االمر
هـو اخطـر انـواع الـفسـاد فـكيف
ـواطـن وضع في مـنـصب ـكن 
او مسـؤولـية ان يـسـرق االموال

االســـــــتــــــــيالء عــــــــلـى االراضي
الــســـكــنـــيــة الــعـــائــدة لـــلــدولــة
نشآت واجملـمعات احلكومية وا
وكذلك االراضي الزراعـية بحجة
عــدم امـــتالك ســكـن او انــهم من
مـتضـرري الـنـظام الـسـابق وهو
امـــــر اتــــسم
بــالــفــوضى
وخــــــــــــــــرق
الـــقـــوانـــ
واالعـــتــداء
عــــــــــــــــــــلـى
ـمـتـلـكات ا
الـــــعــــامــــة
ومـثل هـذه
االعــمـال ال
ـــــكن ان
يـقـوم بـهـا
شــــــــــــعـب
مـتـحـضـر
لـه جـــذور
تـــــمـــــتــــد
االف

رحلة التي الصعب ان نتصور ا
مـرت فـهي حتـمل كل الـسـلـبـيات
واالعـمال غـيـر النـظـامـية في كل
انــــحــــاء الــــعــــراق ابــــتــــداء من
متلكات التجاوز على االرض وا
الــعــامــة حــيث قــام االالف بــعــد
الى االحــــــــــتـالل عـــــــــام  2003 
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اشــاد مــواطــنــون بــاجلـهــود الــتي
يبذلـها قسم صـيانة شـبكة اجملاري
في مــنــطــقــة احلــبــيــبــيــة بــبــغـداد
ةاشــاروا بـشـكل خــاص الى سـرعـة
واطن استجابة القسم لشكاوى ا
وطلـباتـهم وحل االشكـاالت بأقصى
ـواطن عبـاس جـهاد سـرعة. وقـال ا
شــــــويع فـي اتــــــصــــــال هــــــاتــــــفي
مع(الــــزمـــان) ان (قــــسم صـــيــــانـــة
ــارس عـمـله مـجــاري احلـبـيــبـيـة 
بـإنـسيـابـية كـبـيرة من خالل تـلـقيه
الــشــكـــاوى الــيــومــيـــة وتــســجــيل

عـلومات الـكافـية لعـنوان صاحب ا
الشكوى مع رقم هاتفه لإلتصال به
عند احلاجة) مضـيفًا ان( العامل
ـواطن (صفـاد يحيى)فـي الـقـسم يـحــرصـون عـلى سـرعـة يـتساءل ا

من بـــغـــداد/ الــــصـــاحلـــيـــة عن
مــسـؤولــيــة الـذين يــعـلــنـون في
دائـــرة الـــتـــقـــاعـــد ان اضـــبــارة
واطن وظف مفقودة! ويقول ا ا
هل يـعقل ان تـفقـد االضابـير من
دائــرة مــهـــمــة? ولــنــفــتــرض ان
االضـبـارة فـقـدت فـمـاذا سـيفـعل
ـوظف? ومــاذا ســتـفــعل دائـرة ا

التقاعد في هذه احلالة?

ـصارف التي فـيمـا زالت سلف ا
قدرهـا ثالثة ماليـ دينـار تثـير
كثيرا من االسئلة واالعتراضات
ــــواطــــنـــ ويــــقـــول مـن قـــبل ا
ـــــــواطن (حـــــــسـن فــــــالـح) من ا
بــــغـــداد/ حي اور انـه ذهب الى
ــصــارف لــلــتــقــد عــلى احــد ا
سلفة بقـدر الثالثة مالي دينار
اال انه فــــوجئ بـــعــــدم شـــمـــوله

بالسلفة النه كبير بالسن!
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واطن (عدنان عودة) من في اتصال هاتفي مع هـذه الصفحة يـطرح ا
مـحافـظـة الـبـصـرة/ الـزبيـر دخـول الـصـيـادين الى مـنـاطق عـديدة في
العـراق ويـقـول لن نـنـسى مـا حدث قـبل فـتـرة من الـزمن من تـداعـيات
لعـدد من الصـيادين الـعرب حـتى اصبـحنـا اضحـوكة لالعالم في كل
انحـاء العـالم والـيوم مـازالت اعداد من الـصيـادين في امـاكن متـعددة
من الـعـراق كـمـا يـؤكـد الـسـكـان والقـادمـون مـن احملافـظـات والبـد من

وضوع فأما السماح لهم او منع الصيد نهائيا. ايجاد حلول لهذا ا
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ـواطن (حـس مـروان) مـن محـافـظـة صالح الـدين/ بـيـجي في اكـد ا
ـديـنة ويـقول بـعد اتصـال هاتـفي مع هـذه الصـفحـة مـوضوع اعـمار ا
سنت من حتـريرها مـازالت مدينـة بيجي تشـكو االهمـال وعدم اعمار
واطـن ومازالت منـشـآتـهـا ودوائـرهـا وخاصـة تـلك الـتي تـمس حـيـاة ا
نازل مهـدمة ومعاناة الـناس مستمـرة فمتى تتم عمـلية االعمار اغلب ا

يا ترى?
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واطن (عامر حسوني) من مـحافظة البصرة/ شط العرب الى يشير ا
ان بسـطيـات سـاحة ام الـبـروم اغلـقت ومـنع العـمل بـها دون ان يـكون
هــنــاك بـديـال لـعــمـل اصـحــاب الــبــســطــيــات وهم شــبــاب بـدون عــمل
واصحـاب عوائل ولديـهم التـزامات مـاليـة وعائـليـة والبد من انـصافهم

بايجاد اماكن للعمل بها.

عـاهد في مـحـافظـة ذي قار/ الـناصـرية عدد من خـريجي الـكـليـات وا
يقـولـون في اتـصـال هـاتـفي اجـراه باسـمـهم مع هـذه الـصـفـحـة (علي
نعيم) انهم بـاتوا االن يشكـلون اعدادا كـبيرة بال عمل وبال زواج وبال
ـشروع الـذي كـفـله لهم مسـتـقـبل وهم يـطالـبـون بـالـعمل وهـو حـقـهم ا

الدستور والبد من توفير العمل لكل مواطن.
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واطن (طـارق جواد) من بغداد/ الـسيدية الى مـسألة االعتداء يشير ا
على الـفـنـان ويـقـول انه رأى ثالثـة رجـال اعتـدوا عـلى احـد الفـنـان
لسبب غير معروف وانه سمع من احد اقربائه ان البعض اعتدوا على
فنـانـ من مـحافـظـة ميـسـان وان تـلك االعتـداءات تـأتي بـعد مـسـلسل

درس وهو التخلف بعينه. االعتداء على احملام واالطباء وا

5½UMH « vKŽ  «¡«b²Ž≈

…d*« Ác¼

d¼Uþ…∫ تسول النساء ظاهرة غير حضارية

سـتنـصر بـالشـكر والـثناء قدم لـفيف من مـراجعي مـصرف الـرافدين فـرع ا
صـرف والسيـما صـفية على جـهود مديـر عام مـصرف الـرافدين ومـوظفي ا
بالغ الـنقديـة عبر الـبطاقـة الذكية ـسؤولة عن صـرف ا ـوظفة ا كاظم عوني ا
وحتـمـلهـا في بـعض االحـيـان رداءة الـشـبـكـة االلـكـتـرونـيـة واضـطرارهـا الى
اخلروج عند باب الـفرع لتامـ اشارة االنترنت ومن ثم الـصرف.وبذلك تعد
ـوذج حـسـن مـخـلص في اداء الــواحب وتـســتـحق االحـتــذاء بـهـا مـوظـفــة ا

وتقدير جهودها.
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تلبية الـطلبات من خالل حضورهم
ـشكلـة بحسب الـعنوان الى موقع ا
ــدون لـدى الــقـسم من اجـل انـهـاء ا
طــفح اجملــاري واالنــســدادات الـتي

تـعانـيـها الـشبـكـة) مشـيرًا الى ان(
الـــعـــامــلـــ فـي الـــقــسـم عـــادة مــا
شـكلة في يوم يذهبـون الى موقع ا
الـتـبـلـيغ عـنهـا او في الـيـوم الـتالي
في اسوأ الظـروف). وتابع ان(قسم
اجملـاري يـقـوم بـأعـمـاله طـوال ايـام
االســبـوع ومـنـهــا يـوم الـسـبت رغم
كونه عـطلة رسـميـة) مشيـدًا بشكل
خــاص بـ(الــعـامــلــ احــمــد حـسن
ولـؤي قـاسم  وأحمـد مـهـينه وعالء
ــــا يـــبــــذلـــونه مـن جـــهـــود جـــواد 
مـخلـصـة في سـبـيل تـلـبـيـة طـلـبات
ــــواطــــنـــــ والــــتـــــخــــفـــــيف من ا

معاناتهم).
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ـواد كما ـواد الغـذائيـة بسـوء خزن ا تمـتاز اغـلب محـال بيع ا
واد تقـدم محـال بيـع اللـحوم واالسـماك الـدجاج بـعرض تـلك ا
ـا يـعـرضـها الى الـذوبـان وبـعد (اجملمـدة) في الـهـواء الـطلق 
ســاعــات عــدة يــذوب الـثــلج مــنــهــا ثم يـعــود اصــحــاب احملـال
لوضـعها في البرادات ثانية لكي تتجمد ويقوم اصحاب احملال
ـعلبـات وااللبان ـناطق الـشعبـية بوضع ا الصـغيرة وخـاصة با
ربـيـات واحلـلـيب في عـارضـات دون وضـعـهـا في الـبرادات وا
وخـاصة في الصـيف حيث تصل درجـات احلرارة الى ما فوق
ـتـنقـلـة (اصـحاب الـعـربات) االربـعـ وهـناك بـاعـة احلـلويـات ا

الذين يـضعون احلـلويات في صـوان مكشـوفة معـرضة لالتربة
من الـشارع ولدخـان والتـلوث مـن عوادم السـيارات وهـناك من
يبـيع اللـ في اوان مكـشـوفة عـرضة لالتـربة والـتلـوث وغيـرها
ـكـشـوفــة ان كل هـذه الــسـلـبـيــات من سـوء اخلـزن ــواد ا من ا
ـدى يـشـكـل اخـطـارا مـضـاعــفـة عـلى صـحــة االنـسـان وعـلى ا
ــعـلـبـة عـرضـة لـلــتـلف والـلـحـوم واالسـمـاك الـطـويل فـااللـبـان ا
عرضـة للبكـتريا وكل هذه الـسلبيـات تشكل امراضـا كثيرة في

مقدمتها سرطان القولون.
محمد طاهر - بغداد/ مدينة الصدر
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ضـمن لفـيف مـن اهالي طـالب قسم هـنـدسـة تـقـنـيـات احلاسـبـات في كـلـيـة الـتراث
االهلية نتـقدم بتظلـمنا هذا وكلـنا امل في معاليـكم لرد الظلم الذي وقع عـلى ابنائنا
الطلـبة ان ادارة القسـم الهندسي تـعمدت وبـشكل واضح جدا الـى رسوب جماعي
ـستـوى الـعلـمي الـعالي رسـبـوا مع تأكـيد لطـلـبة هـذا القـسم وحـتى الطـلـبة ذوي ا
ـفاجـأة كانت في الـنتائج. ـتاز لكن ا جميع الـطلـبة انـهم ادوا االمتحـانات بـشكل 
ا يـجـعـلـنـا ان نـشك في ان ادارة واالعـتـراضـات الـتي تـقـدمـنـا بـهـا ال تنـفـع لـهـا 
ـادي وهو واضح بشكل جلي ذكور تـعمدت هذا الـعمل من اجل الكسب ا القسم ا

حيث يجبر الطلبة في الرسوب واعادة السنة ودفع قسط اضافي. 
نرجو من معاليكم االطالع على ما يحدث وحل مشـكلة ابنائك الطلبة الن ما يحدث

شكلة. ذكور يثير الريبة وكلنا امل فيكم حلل ا في القسم ا

www.azzaman.com

صورة من كتاب الوزارة
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