
لكل م�شكلة حل

ق���د ال ن�س���يف �س���يئا اذا ما تكلمنا ع���ن ازمة ال�س���كن التي 
تع�س���ف مبجتمعن���ا وامل�س���كالت الناجم���ة عنه���ا ، والتي 
متثل���ت بالتج���اوزات اخلطرية على ام���الك الدولة وحتى 

على امالك املواطن نف�سه.
هناك ازمة وم�س���كلة  فعلية ولكن مما يوؤ�سف له ال تقابلها 
حل���ول مطروح���ة جتد لها جت�س���يدا عل���ى ار����ض الواقع.
احيان���ا جن���د العك����ض، اي ان اجلهات املعنية ت�س���اهم يف 
جع���ل االزم���ة اك���ر ا�س���تفحاال وا�س���د وطاأة.مواط���ن من 
املواطن���ن التقي���ت ب���ه فاأجمل يل  م���ا يعاني���ه بالقول: ان 
الدول���ة عاجزة عن توفري ال�س���كن للمواط���ن وباملقابل ان 
قي�س���ت له م�س���احة من االر�ض ي�س���يد عليه���ا دارا لعائلته 
هدته!و�س���رب يل مثال على  ذلك ،باأن كثريًا من املواطنن 
مم���ن الميلكون دارا او قطعة ار�ض ا�س���طروا ا�س���طرارا 
اىل �سراء م�ساحة �سغرية يف االرا�سي الزراعية املرتوكة 
وباثم���ان لي�س���ت بالهينة وعان���وا الكث���ري وال يزالون من 
انعدام اخلدمات يف هذه االرا�س���ي املنت�سرة على م�ساحة 
وا�سعة من اطراف العا�سمة بغداد ، وهذا االأمر مل يقت�سر 
على الوقت احلا�س���ر بل حدث قبل التغيري يف العراق منذ 
�س���نن طويلة وكان م���ن املفرت�ض )واحلدي���ث للمواطن ( 
ان تق���وم اجلهات املعنية بدءا م���ن امانة بغداد اىل وزارة 
اال�س���كان واالعم���ار وغريها م���ن اجلهات بامل�س���اهمة يف 
العم���ل عل���ى تي�س���ري االأم���ور له���ذه العوائل التي �س���يدت 
له���ا دورا عل���ى ارا����ض مرتوكة و�س���احات كان���ت قبل ذلك 
م�ستنقعات تطفح باملياه االآ�سنة او اأرا�ض ملحية ال فائدة 
منها، ال اأن جتعلهم يف دوامة من التهديد وعدم اال�ستقرار 
وانعدام اخلدمات، ال�س���يما اأنها م�سجلة باأ�سمائهم قانونا  
.كان من املفرت�ض ان تتدخل ل�س���احلهم وتعمل على جعل 
�س���كنهم اكر احتماال من خالل مدهم مبياه �س���رب او تيار 

كهربائي.
يف حديث املواطن هذا �س���يء من الواقعية واملو�س���وعية 
ال�س���يما ان هن���اك اأحي���اء �س���يدت يف ه���ذه االمكن���ة عل���ى 
م�س���احات مت �س���راوؤها م���ن م���الك  االرا�س���ي الزراعي���ة 
املرتوك���ة . وم���ن يتمك���ن زيارتها واالطالع عل���ى اأحوالها 
يج���د اإن بناءه���ا لي����ض بالع�س���وائي او املت���دين، وميك���ن 
للم�س���ات ب�س���يطة ان جتعل من هذه االحياء امل�سيدة اكر 
ع�س���رية من العديد من احياء ومدن بغداد القدمية ومنها 

مدينة ال�سدر التي تعترب منوذجا مرتديا لل�سكن.
امانة بغداد �س���بق لها ان اأعلنت عن عدم ال�سماح ال�سحاب 
االأرا�س���ي الزراعية املرتوكة ببيعها مب�س���احات �س���غرية 
،وكان ميكن البدء من هذه النقطة من خالل االقرار باالمر 
الواقع بالن�س���بة لالرا�سي التي بيعت على املواطنن قبل 
ذلك والعمل على حتويل جن�سها ومن ثم مدها باحتياجاتها 
من ماء وكهرباء وما اإىل ذلك ،واال كيف ميكن تف�سري االمر 

القائل )ال تبني لك �سقفا وال اوفر لك دارا (.!

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

بغداد/ كرمي احلمداين

كانت املواطنة التي و�سفتها  تبحث عن حبوب 
خا�س���يتها  حت���د م���ن ن�س���بة الده���ون يف الدم 
وال�س���راين تالئم املر�س���ى امل�س���ابن ب�س���غط 
الدم.  والأين اتعاطى هذا النوع من  العالج منذ 
عدة �سنوات واأعرفه جيدا وما مقدار ما يرتتب 
عل���ى متعاطي���ه من خط���ورة ان هو ا�س���تخدمه 
اأ�س���غيت  خمت����ض،   طبي���ب  ار�س���ادات  دون 
للحديث بن امل�س���رتية والبائع���ة التي تناولت 
اول علبة من )الب�س���طة( م���ع تاأكيدها انه عالج 
اجنب���ي! والين اعرف العالج واعرف منا�س���ئه 
ويطلق عليه )الزاكور( ومتوفر يف ال�سيدليات 
من منا�سئ  هندية، و�سورية، واردنية، ونادرا 
مايوج���د من���ه االمريك���ي املن�س���اأ، العلب���ة التي 
اقتنتها املواطنة  من �سيدلية الر�سيف جعلتني 
ا�س���توقفها لتفح�ض ما ح�س���لت علي���ه من دواء  
ك���وين جرب���ت جمي���ع امل���اركات الدوائي���ة لهذا 
النوع من االمرا�ض  ومل ي�س���ادف ان راأيته يف 
م�ست�سفى او �سيدلية. كانت العلبة بلون احمر، 
و ال حتمل ا�س���ما اأو ماركة �سركة دوائية عندها 
طلبت منها  ان نعر�ض هذا الدواء الذي ح�سلت 
عليه  على احد ال�س���يادلة ف���كان يل ذلك  وكانت 
املفاج���اأة كم���ا توقع���ت ان العلبة حتت���وي على 
حبوب )م�س���كنات( للقرحة منتهية ال�س���الحية 
والعالقة لها من قريب او بعيد باعرا�ض املر�ض 

الذي ت�سكو منه.
ه���ذا املوق���ف جعلن���ي اتخ���وف عل���ى النا����ض 
الب�س���طاء م���ن ظاه���رة تعاطي ال���دواء يف غري 
القطاعات املتخ�س�سة بغياب املتابعة والرقابة 
الدوائي���ة، �س���واء من قب���ل نقابة ال�س���يادلة او 

وزارة ال�سحة التي �سدر منها ت�سريح تناقلته 
و�س���ائل االعالم قبل فرتة من�س���وب اىل املفت�ض 
الع���ام او دائرت���ه مفاده ان وزارة ال�س���حة غري 
م�سوؤولة وال معنية بتوفري االأدوية والعالجات 
كاف���ة الت���ي يحتاجه���ا املواطن!ا�س���افة اىل ان 
املواطن نف�س���ه مل يتح�س���ن بعد بثقافة �سحية 
ميكن ان تبع���ده عن مكامن اخلط���ورة املتمثلة 

بباعة الب�سطات املتعاملن ببيع االدوية .
وهن���ا نت�س���اءل اذا كان���ت وزارة ال�س���حة غ���ري 
معني���ة بتوفري دواء االن�س���ان،  م�س���وؤولية من 
اذن ؟ ه���ل ه���ي م�س���وؤولية التجار؟! ف���ان كانت 
كذل���ك  فم���ن ب���اب اوىل ان تخ�س���ع ب�س���اعتهم 
اىل الفح����ض والتدقي���ق خا�س���ة اذا كانت دواء 
او غذاء ولي�س���ت اأدوات احتياطي���ة او مالب�ض 
وبع����ض جتارن���ا له���م �س���والت وج���والت يف 

ا�س���ترياد الب�س���اعة الرديئة كونها قليلة الكلفة 
وت���در ارباح���ا، واملالح���ظ ان���ه لي�ض هن���اك اي 
فح����ض وتفتي����ض لهذه االدوية الت���ي تباع على 
قارع���ة الطري���ق نهارا جه���ارا يف �س���وق الباب 
اك���رب  ال�س���رطة  بدوري���ات  املح���اط  ال�س���رقي 
دلي���ل حيث تب���اع خمتلف االدوية واملن�س���طات 
اخلطرية على �س���حة االن�سان )على املك�سوف( 
كما يقال ومنذ خم�ض �سنوات دون متابعة تذكر 
م���ن الرقابة الدوائية التي ن�س���مع عنها فقط يف 
ت�س���ريحات امل�س���وؤولن الذين مل يكلف احدهم 
نف�س���ه يوما بامل���رور يف هذا ال�س���وق الدوائي 
العجي���ب والكثري من هذه االدوية م�س���رب من 
امل�ست�س���فيات واملراكز ال�س���حية احلكومية او 

مهرب من دول اجلوار .
العديد من املراجعن اىل امل�ست�سفيات احلكومية 

واملراك���ز ال�س���حية يجرون ل���ه الفح�ض وعليه 
�س���راء الدواء من �سيدليات ال�س���وق وباأح�سن 

االحوال موجود جزء من العالج .
يق���ول اح���د املواطن���ن: اأدخل���ت زوجت���ي اأحد 
م�ست�س���فيات ال���والدة احلكومي���ة ابلغن���ي احد 
�س���رورية  معين���ة  اب���رة  اجل���ب  ان  االطب���اء 
يف ح���االت ال���والدة وانه���ا غ���ري متوف���رة يف 
امل�ست�س���فى وق�س���دت ال�س���يدليات االهلية ومل 
اجده���ا حتى يف بع����ض املذاخر وعدت يائ�س���ا 
اىل امل�ست�س���فى،احد احلرا����ض يف امل�ست�س���فى  
عرف حاجتي وقام باأجراء ات�ساالت باملوبايل 
ان حاجت���ك موج���ودة  وق���ال يل  احده���م  م���ع 
عند امل�س���مد ك���ذا ولكن ب�س���عر )75( الف دينار 
والين كنت م�سطرًا وافقت علما ان �سعرها يف 
ال�سيدليات)2000( دينار فقط كما ابلغني احد 

ال�سيادلة .
باعة الدواء على االر�سفة يروجون لب�ساعتهم 
كم���ا ي���روج باع���ة اخل�س���روات والفواك���ه يف 
اال�س���واق فيجد احدهم ينادي باأن لديه اف�س���ل 
عالج للقلب واخر لل�سغط وال�سكر وهكذا بقية 
االمرا�ض م�س���تغلن عدم املتابعة وجهل بع�ض 
املواطنن الذين ي�سرون على �سراء دوائهم من 
هوؤالء ب�س���بب رخ�ض اال�س���عار ولك���ن يجهلون 
العواقب الوخيمة حت���ى بلغ االمر باأحد هوؤالء 
الباعة ان علق على جنربه الدوائي قطعة ت�سري 
اإىل اإمكاني���ة توف���ري ع���الج انفلون���زا اخلنازير 

للمحتاجن !!
نعرف باأن وزارات �س���حة ومنظمات ان�س���انية 
ما زالت ال ت�س���تطيع توفري ام�سال هذا املر�ض 

الوبائي .
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

عنـد امل�شمـد واحلـار�س.. ابحـث عن الـدواء!ت��������ق��������ري��������ر

اثناء مروري املعتاد 
باأحد اال�ش�اق 
حيث يباع فيه كل 

�شيء، ا�شت�قفني ما دار 
من حديث بني م�اطنة  

�شابة واخرى  جتاوزت 
اخلم�شني كانت تفرت�س 
االر�س يف احد ف�شاءات 

ال�ش�ق بب�شطتها الدوائية 
التي حتت�ي على حب�ب 

و�شرابات وعلب خمتلفة!

اإىل/ جريدة املدى الغراء 
م/اجابة 

 )1580( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/9/13 مو�س���وعا 
بعن���وان )املحل���ة 745دون ماء �س���رب 
(ن���ود تو�س���يح م���ا ج���اء في���ه: لقد مت 
االنته���اء م���ن تنفي���ذ االعم���ال املتعلقة 
بتمدي���د �س���بكة املاء ال�س���الح لل�س���رب 
-743( املح���الت  تغذي���ة  لغر����ض 
تخ�سي�س���ات  �س���من   )745-741
تنمي���ة االقالي���م لع���ام 2006 ه���ذا اىل 
جان���ب االعم���ال امل�س���تمرة يف تنفي���ذ 
اعم���ال اخلزانات االر�س���ية يف جانب 
الر�س���افة ومنها اخلزان )R7( والذي 
التخزيني���ة )120000( تبل���غ طاقت���ه 
مرت مكعب يف منطقة امل�ستل حيث من 
املوؤمل ان يعالج ال�س���حة املوجودة يف 
املحلة )745(. �س���اكرين تعاونكم. مع 

التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 
م/اجابة 

حتية طيبة..
)1589( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/8/24 مو�س���وعا 
بعنوان )املهدية وازقتها (نود تو�سيح 

ما جاء فيه :
ان الغالبية العظمى من �سوارع منطقة 
املهدية قدمية ومت�س���ررة وحتتاج اىل 
اعم���ال خدمي���ة مث���ل ق�س���ط اال�س���فلت 
القدمي واعادة اك�س���اء وه���ذه االعمال 
تعد من امل�س���اريع الكبرية التي حتتاج 

�س���تقوم  كب���رية  فني���ة  امكاني���ات  اىل 
البلدية بتفعيلها حال توفرها. �ساكرين 

تعاونكم ..مع التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 
م/اجابة

 )1549( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/8/30 مو�س���وعا 
اىل  102بحاج���ة  )املحل���ة  بعن���وان 
خدمات (نود تو�س���يح ما جاء فيه: ان 
املوق���ع املذك���ور يف �س���كوى جريدتكم 
ه���و نقطة جتميع موؤقت���ة للنفايات يتم 
تنظيفها يوميا من قبل بلدية الر�سافة 
التابع���ة المانة بغ���داد .ال تتوفر حاليا 
حاوي���ات معدنية كبرية ل���دى الدائرة 
املذك���ورة ويف ح���ال توفرها �س���نقوم 
بتوزيعها وح�س���ب اال�سول. �ساكرين 

تعاونكم ...مع التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 
م/اجابة

حتية طيبة..
بعدده���ا)1597( جريدتك���م  ن�س���رت 
مو�س���وعا   2009/9/2 يف  ال�س���ادر 
جم���ار  �س���بكة  )العطيفي���ة  بعن���وان 

جديدة( نود تو�سيح ما جاء فيه :
ان امل�س���روع امل�س���ار الي���ه يف �س���كوى 
جريدتك���م مت تنفي���ذه من قبل )�س���ركة 
اليه���ا اعم���ال  الت���ي احيل���ت  الهي���زم( 
امل�س���روع م���ن قب���ل دائ���رة امل�س���اريع 
�س���اكرين  بغ���داد.  المان���ة  التابع���ة 

تعاونكم. مع التقدير.

اىل جريدة املدى الغراء

م/اجابة 

حتية طيبة..
)1575( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
مو�س���وعا   2009/8/8 يف  ال�س���ادر 
بعنوان )�س���ارع الربيعي ..تعبان(نود 

تو�سيح ما جاء فيه :
مت اجناز كافة االعمال املتعلقة ب�سارع 
الربيعي م���ن قبل بلدية الغدير التابعة 
المانة بغداد وال توجد م�س���كلة يف ذلك 
ال�س���ارع االن. �س���اكرين تعاونكم. مع 

التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

حتية طيبة..
 )1557( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/7/13 مو�س���وعا 
بعن���وان )اىل بلدي���ة ح���ي اور ( ن���ود 

تو�سيح ما جاء فيه :
ان جمي���ع ال�س���يارات املوؤجرة من قبل  
بلدية الكرخ التابعة المانة بغداد ت�سع 
اغطي���ة ملنع تطاير النفايات منها. وكل 
م���ن اليلت���زم به���ذه التعليم���ات يعاقب 

ا�سد العقوبات.

حكيم عبد الزهرة ح�شن 
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم 
امانة بغداد  

�شاحة احلمزة.. البد من اآلية
ت�شهيل مرور 

ي�س���كو املواطنون من �س���الكي الطريق املار ب�ساحة احلمزة 
املوؤدي���ة اىل مناطق البلديات واحلبيبية  وامل�س���تل ومدينة 
ال�س���در من �سدة الزحام يف ال�سري الذي ي�ستهلك الكثري من 
اجله���د والوقت نتيج���ة نقط���ة التفتي�ض املوج���ودة بالقرب 
منها والتي الت�سمح اال مبرور �سيارة واحدة بعد اخ�ساعها 
لتفتي�ض جهاز التح�س����ض امل�ستخدم ويطالب املواطنون من 
�س���كنة املناطق املذكورة باإيجاد احلل الذي يتيح لهم املرور 

من واىل مركز املدينة باقل معاناة ممكنة.
امل�اطن م�ؤيد جبار 
منطقة احلبيبية

ملاذا يتم اهمال هذا ال�شارع
ال�س���ارع املحاذي لل�سدة ال�س���رقية واملمتد من منطقة ك�سرة 
وعط����ض وحت���ى منطق���ة االورفلي ال ي���زال ال ين���ال العناية 
الكافي���ة م���ن اجله���ات ذات العالق���ة ال�س���يما وان���ه يع���د من 
املمرات التي تربط مناطق عديدة لكنه مع ذلك تكتنفه احلفر 
واملطبات ا�سافة اىل التجاوزات العديدة من ا�سحاب حمال 
احل���دادة واملواد االن�س���ائية التي يتوج���ب الزامها بالنظام 
وف�س���ح املجال ملرور ال�س���يارات ونتمن���ى ان يلقى االهتمام 

الالزم باأقرب فر�سة ممكنة.
امل�اطن يا�شني حم�د 
�شائق �شيارة اجرة

نفايات .. نفايات يابلدية بعق�بة !!
ي�سكو اأهايل منطقة املفرق حملة )201( من تراكم النفايات 

واالأو�س����اخ وان�س����داد املجاري مكونة بركًا اآ�س����نة و�س����ط 
الزقاق ت�سبب باإعاقة مرور ال�سابلة وحركة املركبات، كما 
ان االوق����ات التي يعمل فيها عم����ال التنظيف داخل مدينة 
بعقوب����ة والتي غالب����ا ما تاأت����ي يف ذروة حركة املواطنن 
م����ع ب����دء ال����دوام الر�س����مي ت�س����كل عائقا و�س����ببا م�س����افا 
لالختناق����ات املروري����ة التي ت�س����كل م�س����در ازعاج يومي 

للمواطنن.
مطل����وب من بلدي����ة بعقوبة معاجل����ة هذه امل�س����اكل وهي 

غي�ض من في�ض كما تعرف البلدية ذاتها.

قرى العبارة ت�شك� العط�س
�س����كان قريت����ي حد مك�س����ر والدوري����ن التابعت����ن لناحية 
العب����ارة يعان����ون من ع����دم وجود املاء ال�س����الح لل�س����رب 
ب�س����بب ع����دم وجود اأنب����وب ناقل للمياه من م�س����روع ماء 
الناحية التي ال تبعد كثريا عنهما ، اأهايل القريتن بعثوا 
بر�س����الة لنا ينا�سدون فيها امل�سوؤولن �س����رورة االلتفات 
حل����ل م�س����كلتهم هذه بعدما يئ�س����وا م����ن مراجعة اجلهات 

الفنية املعنية  باالأمر.

من ي�شدق!
ان تربية دياىل تعاين من قلة الكادر التدري�سي يف مالكها 
وهن����اك طوابري م����ن اخلريجن تقف عل����ى اعتاب ابواب 
دوائ����ر الرتبية التما�س����ا للتعين واال مباذا ميكن تف�س����ري 
ان كادر مدر�ستي اال�سالة واملاأمون يف ناحية �سد العظيم 
ب����كادر اليتجاوز الثالثة معلمن فقط وعدد طالبهما 450 
طالبا ما ادى اىل توقف الدرا�س����ة .فهل من اجراء ال�سيما 

ونحن يف بداية عام درا�سي جديد.

وزارة النفط وهذه ال�شك�ى 

نحن ع���دد من العاملن يف حمطة تعبئ���ة الوقود احلكومية 
يف مرك���ز مدين���ة بعقوبة )القدمية( م�س���ى على خدمتنا يف 
الوظيف���ة ما يقارب من 13 عامًا وم���ا زلنا نعامل على كوننا 
عمااًل وقتين ومل ت�س���فع لنا كل هذه ال�س���نن الطويلة التي 

ام�سيناها من اجل تثبيتنا على املالك الدائم.
لذل���ك الجن���د غ���ري مطالب���ة وزارة النف���ط بتفه���م م�س���كلتنا 
والعمل على حلها ال�س���يما نحن من ا�س���حاب العوائل التي 

ت�سعى ل�سمان م�ستقبلها.

�شكنة احلرية وم�شكلة �شيطرة التفتي�س 
ع����دة ر�س����ائل وم����ن مواطنن م����ن خمتل����ف االحي����اء يف مدينة 
احلري����ة ت�س����ل ال�س����فحة وكلها ت�س����كو من م�س����كلة ال�س����يطرة 
الع�س����كرية املوج����ودة يف مدخ����ل املدين����ة والت����ي الت�س����مح اال 
بدخول �سيارة واحدة بالتعاقب وخ�سوعها جلهاز الك�سف مدة 
من الزمن مما يجعل املواطن مي�س����ي اكر من �ساعة يف �سبيل 
الو�س����ول اىل منزله ا�سافة اىل م�س����كلة تعامل افراد ال�سيطرة 
غ����ري ال����ودي مع املواطن لذل����ك تطالب ر�س����ائلهم بفتح اكر من 
مدخل اىل املدينة حلل هذه امل�س����كلة التي مل يجدوا لها خال�سا 

او تفهما من املعنين يف وزارة الداخلية او يف الدفاع.

���������ش��������ك��������اوى

واج���اب���ات ردود 

ر����ش���ال���ة ال��ع��دد

يب���دو ان ع���ددا من امل�س���وؤولن اأغلقوا 
اب�س���ارهم واآذانهم بالط���ن والعجن 
كم���ا يقول املث���ل العراق���ي، وجتاهلوا 
النا����ض  مكاب���دات  خم���ز  بنح���و 
وم���رارة معاناته���م الت���ي م���ا انفك���ت 
تن�س���رها  النا����ض(  �سفحة)�س���وؤون 
دائم���ًا، عل���ى العك����ض م���ن م�س���وؤولن 
واملحافظ���ات.  بغ���داد  يف  اآخري���ن، 

اأولئك عك�سوا ال�سورة امل�سرقة الأمانة 
الواج���ب املنوط باإعناقهم، والر�س���الة 
التالي���ة ن���داء اأن�س���اين عاج���ل، نتمنى 
على امل�سوؤول املخت�ض ان يفتح احدى 
اذنيه، يف االأقل، ل�سماعها واال�ستجابة 

حلاجتها.

املحرر

ت�س���ل ال�س���فحة ر�س���ائل عديدة من خمتلف املواطنن ومن الذين يعملون 
بعقد م���ع ال���وزارة بوظيفة )حار����ض مدر�س���ة( ويتحدث املواطن )�س���امل 
�س���دخان( عن م�س���كلة العاملن بهذا الن���وع من العقود م���ع وزارة الرتبية 

بالقول:
ان احلرا�ض العاملن يف املدار�ض مل يكن دافعهم اال�سا�سي يف العمل مقدار 
االجر املقرر لهم بل كان الدافع هو ايجاد ماأوى لعوائلهم يف ركن من اركان 
املدر�س���ة الت���ي يعملون فيها علما باأن اغلب العامل���ن هم من املتقاعدين او 
العاطلن عن العمل وم�س���األة ف�س���خ التعاقد معهم ال�سباب قانونية يجعلهم 
امام م�سكلة �سعبة تتمثل بعدم مقدرتهم على ايجاد دار �سكن توؤويهم لذلك 
يطمعون من الوزارة يف حالة وجود ابن للمتعاقد ان يحل حمله عند ف�سخ 

العقد ل�سبب قانوين.. مع جزيل ال�سكر والتقدير.

واقع طالبي ال ان�شاين

اىل وزارة الرتبية مع التحية


