
خوف��ًا م��ن تك��رار ماآ�س��ي االمط��ار وغ��رق االحياء 
ال�سكنية ابدى مواطن��ون تخوفهم من مو�سم ال�ستاء 
وبدءوا ا�ستعداداتهم وحت�سرياتهم ال�ستقبال االمطار 
يف االحياء التي غرقت يف املوا�سم املا�سية , غالبا 
م��ا ي�سكك في�سل ماجد )موظ��ف( �ساكن يف منطقة 
ال�سع��ب ببغداد الت��ي ت�ستهر بغرق احياءه��ا, نف�سه 
باالأخب��ار الت��ي تتناقلها بع���ض  و�سائ��ل االإعالم, 
مو�س��م  با�ستقب��ال  اخلا�س��ة  اال�ستع��دادات  ب�س��اأن 
ال�ست��اء, وعرب في�سل مف�سحا ع��ن ال�رس الذي يكمن 
وراء ذلك: »كثرية ه��ي الت�رسيحات, وقد �سمعناها 
م��ن م�سوؤول��ني �سابقني, ولك��ن النتيج��ة امللمو�سة 
ه��ي ان اأغل��ب مناطق بغ��داد و�سواحيها تغ��رق اإذا 
م��ا ا�ستمر املط��ر لعدة �ساع��ات  متتالية«. وي�سيف 
في�سل متم�س��كا مبنطق يحاول الرك��ون اإليه »لي�ض 
املهم الت�رسيحات بل ما يجري على اأر�ض الواقع«.  
وتابع في�سل بابت�سامة عري�سة تتجلى على حمياه 
»حت��ى والدت��ي االأمية والكب��رية ال�س��ن و�سلت اإىل 
قناع��ة مفادها ان �سبكة جم��اري العا�سمة �ساخت 

مثلها, ولن تنف��ع معها االأدوية امل�سكنة وال العالج 
الطبيعي, احل��ل الوحيد هو ا�ستبدالها ب�سبكة جديدة 
ق��ادرة عل��ى مواجهة املتاع��ب وامل�ساعب ال �سيما 
ان ف�سل ال�ستاء ينذر باأمطار غزيرة«. اأما املهند�ض 
مهيم��ن عم��ار ال��ذي يب��دو اأك��ر ت�ساوؤم��ا فيق��ول: 
»�سمعنا وقراأنا الكثري من االأخبار ب�ساأن ا�ستعدادات 
اأمان��ة بغداد لل�ستاء املقبل, ولكننا مل نعد نثق بهذه 
الت�رسيح��ات, فلقد �سمعنا مثلها مرارا وتكرارا, وقد 
ردت االأمطار بعنف على تلك الت�رسيحات, وغرقت 
يف العام املا�سي الكثري من �سوارع ومناطق بغداد 
نتيجة عدم وجود بديل ل�سبكات ال�رسف املت�رسرة 
واملخ�س�س��ة لت�رسي��ف مي��اه االأمط��ار". واأ�ساف 
مهيمن » ان الأمانة بغ��داد اأعذارها اجلاهزة واأولها 
اأن املوازن��ة تق�سفي��ة ولي�س��ت لديها اأم��وال متكنها 
م��ن ا�ستب��دال تل��ك ال�سب��كات بجدي��دة, الدليل على 
كالمي ه��ذا اننا ن�سهد م��الكات اأمانة بغ��داد تقوم 
ببع���ض عمليات التنظيف لتل��ك ال�سبكات ومل ن�سهد 
تبديال اأو ت�سييدا ل�سبكات �رسف جديدة, االأمر الذي 

ينب��ئ باأننا �سنغرق جم��ددا هذه ال�سن��ة ال حمالة«. 
وال تن�س��ى ربة البيت ام قا�س��م االأ�رسار التي حلقت 
باأث��اث منزله��ا ومفرو�ساتها ومبقتنياته��ا الثمينة 
اأثناء ت���رسب مياه االأمطار الت��ي امتزجت مع مياه 
املج��اري اإىل منزله��ا الواق��ع يف منطق��ة ح��ي اأور 
ببغداد.  وتقول اأم قا�سم بقلق وا�سح: »ال اأن�سى كيف 
اجتاحت موجات املياه منزلنا, وقد متلكتنا احلرية 
عندم��ا راأين��ا املياه تخ��رج من فتح��ات املجاري, 
فيم��ا تدخ��ل مي��اه اأخ��رى اإىل املنزل م��ن الزقاق, 
وعل��ى الرغم م��ن ا�ستعداداتنا املبك��رة اإال اأن تدفق 
املي��اه وهجومه��ا ال��ذي مل ينقطع اأط��اح بخططنا 
واأفقدنا حتى بديهي��ات الت�رسف«. وتوؤكد اأم قا�سم 
وعلى مالحمها م�سحة من اخلوف والقلق ال يخطئها 
الناظ��ر »بتن��ا حما�رسين لع��دة اأي��ام. ا�ستنفدنا ما 
لدين��ا من اأطعم��ة, وانقط��ع االأطفال ع��ن املدر�سة, 
ال��دوام ويع��ود ملطخ��ا  اإىل  وكان زوج��ي يخ��رج 
بالوح��ل وثياب��ه مبلل��ة يقط��ر منها امل��اء بكثافة. 
اخل��وف يتملكن��ي كلما تذكرت تل��ك امل�ساهد«. لكن 
زوج ام قا�س��م يب��دو غ��ري من�سغ��ل بتل��ك امل�ساه��د 
بق��در ما يجول يف ذهنه م��ن مقرتحات, وهو يقول 
»لق��د قمنا مبخاطبة املجال���ض البلدية باأهمية فتح 
املج��اري املغلق��ة, واإن�س��اء خط��وط ط��وارئ تعمل 
عل��ى ت�رسيف مياه االأمطار الزائ��دة اىل نهر دجلة, 
ولكن العذر بق��ي حائال اأمام كل املقرتحات, وبتنا 
ن�سم��ع با�ستم��رار نف���ض الع��ذر ب��اأن موازن��ة اأمانة 
بغ��داد تق�سفي��ة ولي�ض لديه��ا ما يكفي م��ن االأموال 
للقيام بتلك االأعم��ال التي جتنبنا الغرق يف ال�ستاء 
املقبل«. وي�سيف الرجل ويف وجه ملمح من الياأ�ض 
»لذل��ك بادرن��ا وباالتفاق م��ع خمتار املحل��ة باأن 
نق��وم نحن �سكان املحل��ة بجمع مبالغ تطوعية من 
االأهايل يف حملة تعاوني��ة تربعية وبو�سوالت اىل 
املجل�ض البلدي اأو اأمانة بغداد لت�سييد خط الطوارئ, 
اأو القيام بفتح اخلطوط املغلقة كي نتجنب ما حدث 
لن��ا يف الع��ام املا�س��ي, وق��د يكون احل��ل ترقيعيا 
ولك��ن ذل��ك اأف�سل من ال �س��يء«. وتع��ود زوجته ام 
قا�س��م لتكم��ل احلديث مو�سح��ة »اإذا م��ا ت�سافرت 
اجله��ود جميعها فلن يتكرر غ��رق العا�سمة, ويجب 
اأن ت�س��ارك كل الدوائ��ر الر�سمي��ة يف و�س��ع خط��ة 
حمكم��ة واأن ي�س��ارك املواطن��ون بها, وه��ذه دعوة 
مل�سان��دة املجال���ض املحلية يف عمله��ا �سواء كانت 
مادي��ة من خالل حم��الت الت��ربع اأو معنوية بعدم 
�س��ب ج��ام الل��وم والغ�س��ب عليه��ا الأن االأمر فوق 
طاقتها«. وي�سري ع�سو جمل�ض حمافظة بغداد غالب 
الزامل��ي اىل اأن »الدوائ��ر اخلدمي��ة ب��داأت مبكرا يف 
اال�ستعداد باإجراءاتها لل�ستاء املقبل, حت�سبا لتجنب 
الغ��رق كال�سن��وات املا�سي��ة الت��ي �سه��دت اأمطارا 
كثيف��ة يوازيها االن�سداد يف �سب��كات ت�رسيف مياه 

االأمط��ار, كما اأن جمل���ض املحافظة يف جعبته اأكر 
م��ن 750 م�رسوع��ا متوقفا ع��ن العم��ل ب�سبب قلة 
التخ�سي�سات املالية يف ظل اأزمة اقت�سادية كبرية 
تع�سف بالبلد«. واأ�ساف الزاملي »اأوؤكد اأن احلكومة 
ال ت�ستطي��ع يف الوق��ت احل��ايل اأن تغط��ي نفق��ات 
هذه امل�ساري��ع, وعليها التوج��ه باجتاهات اأخرى, 
اإذ ينبغ��ي اأن جت��د املوؤ�س�س��ات املالي��ة وال��وزارات 
املعني��ة والبن��ك املرك��زي, حل��وال له��ذه امل�سكل��ة, 
كاأ�سل��وب اال�ستثم��ار باالآج��ل, وهو اأ�سل��وب ت�سديد 
معم��ول ب��ه عامليا �سمن ���رسوط �سامن��ة لتفادي 
اأن يح��دث ما حدث يف ال�سن��وات املا�سية«. ويقول 
املتقاع��د احل��اج اأب��و م�سطف��ى: »من من��ا ال يحب 
�سق��وط املطر؟ ولكن ما �سهدن��اه يف العام املا�سي 
ويف �سنوات �سابقة حتول املطر اإىل اأحد املنغ�سات 
ومل نع��د ن�ستقبل��ه مث��ل �سي��ف عزي��ز, ال �سيما يف 
جانب الر�سافة ال��ذي يقع �سكني فيه عندما غرقت 
اأغلب املناطق وال�سوارع وال�ساحات العامة, وحتول 
املطر م��ن نعمة كنا نبتهج مبجيئها اإىل نقمة ندعو 

اهلل اأن يجنبن��ا �رسوره��ا«. ويعتقد اأب��و م�سطفى اأن 
»احل��ل يكم��ن يف اال�ستعان��ة ب���رسكات عاملية لها 
ب��اع يف جم��ال ال���رسف ال�سحي وت�رسي��ف مياه 
االأمط��ار«. وقال املتحدث با�س��م اأمانة بغداد حكيم 
عب��د الزهرة: اإن »اأمانة بغداد من مهامها االأ�سا�سية 
يف الوق��ت احلايل ه��و القي��ام با�ستع��دادات كبرية 
ملواجه��ة االأمط��ار لهذا املو�س��م, خا�س��ة ان العام 
ال�ساب��ق قد �سهد �سقوط كمي��ات غزيرة من االأمطار, 
ونقوله��ا ب�رساحة مل تك��ن اأمانة بغ��داد وكوادرها 
م�ستعدة لهذا الكم من االأمطار, يف ظل توقف بع�ض 
امل�ساريع املهمة, وافتقادنا خلطوط طوارئ وكانت 
النتيجة ح��دوث غرق يف كثري من �سوارع العا�سمة 
كمناط��ق �رسق القن��اة«. وا�س��اف ان »اأمانة بغداد 
لديه��ا تقريب��ا �ست��ة م�ساري��ع مل تكتمل حت��ى االآن 
ب�سب��ب قلة التخ�سي�سات, وفيم��ا م�سى حاولنا اأن 
ن�ستفيد من اخلط��وط االأخرى لتحويل مياه االأمطار 
وال�رسف ال�سح��ي خا�سة اخلط امل��وازي مل�رسوع 
اخلن�س��اء, لكّن هناك خطني يف جهة الكرخ اأحدهما 

و�س��ل اىل مراحله النهائي��ة واآخر و�سل اىل مراحل 
متقدمة م��ن العمل, وهذان اخلطان �سيعطيان اأمانا 
جلان��ب الك��رخ يف ا�ستقبال مو�سم ال�ست��اء املقبل«. 
واكم��ل بالق��ول: »كم��ا اأن اأمانة بغ��داد عملت على 
تنفي��ذ ع��دة خط��وط طوارئ م��ن بينه��ا )15( خطا 
بع�سه��ا يف قناة اجلي�ض والبع���ض االآخر على قناة 
ال�رسط��ة, كم��ا اأن هن��اك جه��ودا مبذولة م��ن اأجل 
تهيئة ال�سبكات وتنظيفها وتهيئة املحطات وتزويد 
جميع م�سخات املياه بالوق��ود و�سيانتها لتاليف 
اأي ط��ارئ يف ح��ال ت�ساق��ط اأمط��ار غزي��رة عل��ى 
العا�سم��ة, واأمينة بغداد ووكالء االأمانة يف جوالت 
تفقدية م�ستمرة لتل��ك املحطات, من اأجل التح�سري 
والتهي��وؤ للمو�سم املقبل«. وختم ت�رسيحه قائال: اإن 
»م��الكات االأمان��ة تعمل عل��ى اإزال��ة الرت�سبات يف 
املجاري وفتح ال�سبكات املتوقفة عن العمل بجهود 
ا�ستثنائية«, مطمئنا ب�«عدم تكرار االأزمة واالأخطاء 

التي ح�سلت خالل العام املا�سي«.

املفارق��ة ان درو�ض التقوي��ة التي كانت تعطى 
للط��الب ب�سبب �سع��ف م�ستواه��م الدرا�سي يف 
بع���ض امل��واد حتول��ت اىل درو���ض خ�سو�سية 
انته��ى بها االأم��ر االآن اىل معاهد تقوية جمازة 
م��ن قب��ل وزارة الرتبي��ة, التي يفرت���ض عليها 
متابعة املدر�ض واملعل��م والطالب بدل ت�سجيع 

تلك الظواهر التي تعزز الطبقية . 
ا�ستمارة بيانات ب�)10( اآالف

رافقن��ا رحل��ة البحث عن مرك��ز التقوية لعائلة 
الطالبة مي�ساء حممد ال�ساد�ض االعدادي - ق�سم 
االحيائ��ي حيث كان��ت املحط��ة االوىل منطقة 
ال�سيدي��ة ال�س��ارع التج��اري وال نري��د ذك��ر اي 
اأ�سم م��ن مراكز اأو معاه��د التقوية حتى النّتهم 
بت�سوي��ه �سمعته��ا, وبعد اال�ستف�س��ار عن مكان 
املعه��د ال��ذي كر احلدي��ث عن �سه��رة ا�ساتذته 
و�سلنا ب�س��الم ودخلنا اىل البناي��ة التي كانت 
عب��ارة ع��ن بي��ت متك��ون م��ن طابق��ني بناءه 
ق��دمي, احلديق��ة و�سع فيها كرف��ان م�ساحته ال 
تتع��دى االربع��ة امت��ار وجمهزة بجه��از �سبلت 
وعدد من املقاعد اخل�سبي��ة )الرحلة املدر�سية( 
ا�ساف��ة اىل لوح��ة الكتاب��ة ال�سب��ورة, وم��ا ان 
دخلنا الباب الداخلي ا�ستقبلتنا امراأة كبرية يف 
العمر ويجل���ض بجوارها رج��ل يف العقد الرابع 
م��ن العمر قال��وا تف�سلوا- طبع��ا – فقلنا نريد 
ت�سجي��ل الطالب��ة مي�س��اء يف املعه��د ومعرف��ة 
اأوقات املحا�رسات وهن��ا اخرجت املراأة ورقة 
قال��ت ا�ستم��ارة بيان��ات وه��ذه �سعره��ا )10( 

االف دينار الأنها لوزارة الرتبية!
 اأربعة ماليني دينار فقط!

دفعت فورا وكانت اال�ستمارة عبارة عن حقول 
تتك��ون من اال�سم, ا�س��م املدر�سة, املواد الراغب 
اأخ��ذ درو�ض تقوية فيها ومن ثم توقيع الطالب, 
واثن��اء ذل��ك  ط��رح اق��رتاح م��ن الرج��ل ال��ذي 
كان يجل���ض بجان��ب املراأة بان��ه توجد خطوط 
نق��ل  لكل مناطق بغ��داد وال�سع��ر ح�سب الرقعة 
اجلغرافية وموع��د املحا�رسات وقبل املغادرة 
�ساألن��ا كم تكون اق�س��اط اربعة م��واد درا�سية , 
االجابة كانت �رسيع��ة طبعا من املراأة والرجل 
اجلال���ض بقربه��ا وكاأن جلو�سه��م خ�س�ض فقط 
لال�ستقب��ال الط��الب وعوائ��ل للت�سجي��ل حي��ث 
االثن��ان قال��وا وب�س��وت واح��د اربع��ة ماليني 
دين��ار فق��ط  واكم��ل الرج��ل الكالم قائ��اًل: عدا 
ا�سع��ار امل��الزم التي يقوم اال�سات��ذة بتوزيعها 
عل��ى الط��الب يف املعه��د. بع��د اي��ام حاول��ت 
العائل��ة تغي��ري املعه��د الأن ا�سح��اب اخلطوط 
يري��دون مبل��غ )300( االف دين��ار الن اأوقات 

املحا�رسات خمتلفة يف كل ايام اال�سبوع .
جباية لوزارة الرتبية

 املحط��ة الثاني��ة كانت التوجه الأح��دى مراكز 
التقوي��ة يف املن�س��ور والذي ميك��ن اال�ستدالل 
علي��ه من الالفتات املعلق��ة يف ال�سوارع وقرب 
املن�س��ور م��ول علقت الفت��ة كب��رية على طول 
ال�س��ارع الرئي���ض ت�س��ري اىل مكان��ه وامكاني��ة 
الت�سجي��ل خ��الل ف��رتة ا�سب��وع فق��ط فاالأعداد 
حم��دودة علمًا ان الالفتة كانت ت�سري اىل وجود 
ا�سم��اء ا�ساتذة معروفني بني الطالب بكفاءتهم 
العلمية يف اي�سال املادة الدرا�سية للطالب , مت 
فعال االت�سال عرب املوبايل باإدارة املعهد التي 
طلب��ت احل�سور ي��وم اجلمعة التا�سع��ة �سباحا 
م��ن اجل معرف��ة التفا�سيل لكن قب��ل ذلك البد 
من ت�سجيل اال�س��م الذي يرغب باالنتماء وفعال 
ذهبن��ا ي��وم اجلمع��ة , كان يختلف ع��ن املعهد 
ال�ساب��ق حي��ث كان ترتي��ب البناية عل��ى �سكل 
بناي��ة مدر�س��ة �سغ��رية ومرتبة ب�س��كل يعطي 
انطباعا وقبوال للطالب والعائلة لكن يف البداية 
الب��د من دفع مبلغ )25( األف دينار وهنا يقال 
اي�س��ا ل��وزارة الرتبي��ة اما اال�سع��ار فقد كانت: 

الكيمي��اء �ستمائ��ة وخم�س��ون ال��ف, الفيزي��اء 
�سبعمائ��ة ال��ف دين��ار والريا�سي��ات �سبعمائة 
ال��ف دينار وم��ادة اللغة العربي��ة �ستمائة الف 
دين��ار اي املجم��وع يبلغ مليون��ني و�سبعمائة 
دين��ار وميك��ن دفعه��ا ق�س��ط واح��د او ق�سطني 
وتكم��ل امل��ادة بن�سب��ة )%70( اثن��اء العطل��ة 
ال�سيفي��ة و)30 %( خالل الع��ام الدرا�سي اأما 
بالن�سب��ة اىل الف��رع االدب��ي فاالأ�سع��ار طبع��ا 

تكون اقل بن�سبة 100 الف دينار.  
 ذنب اولياء الطلبة

الدكت��ور خليل علي م�س��وؤول اال�رساف الرتبوي 
يف مديرية تربية الكرخ  قال , ان افتتاح مراكز 
التقوي��ة يج��ب ان يك��ون حتت ا���رساف مبا�رس 
م��ن وزارة الرتبي��ة وهذا ما يح�س��ل فعال , وال 
ميكن التدخ��ل يف ذلك. منوها: من حق الطالب 
االنتم��اء اىل ه��ذه املراك��ز واختي��ار اال�ساتذة 
الذي��ن يعتق��دون انه��م �س��وف ي�ساعدوه��م يف 
حت�س��ني م�ستواهم العلمي وهي تعترب بديال عن 
الدرو�ض اخل�سو�سية. وم��ا فيما يخ�ض دورات 

التقوي��ة يف املدار�ض فقد ذكر: ان الوزارة تعمل 
بذلك دائما ولكن مع االأ�سف اولياء امور الطالب 
وحتى التالمي��ذ انف�سهم ا�سبح��وا يبحثون عن 

من ياأخذ منهم املال ولي�ض يعطيهم العلم.
 ترحيب بالفكرة ولكن؟

الرتبوي حمم��د عبد الرحمن رحب بفكرة ان�ساء 
مراك��ز تقوية للطالب معتربا ان ذلك �سيء رائع 
ومه��م. م�ست��دركا: لكن يج��ب ان تكون من اجل 
رفع م�ستوى الط��الب وحتقيق م�ستويات جناح 
عالية ولي�ض من اجل املال والربح. متابعا: كما 
يج��ب ان تك��ون االأجور رمزي��ة يف حالة كانت 

درو�ض التقوية حتت ا�رساف وزارة الرتبية.
وا�سرت�س��ل عب��د الرحم��ن بحديث��ه كل �سيء يف 
العراق اختلف حتى و�سل اىل العملية الرتبوية 
الت��ي يفرت���ض ان تكون يف اأعل��ى الهرم. الفتا: 
ان التعلي��م اأ�سبح عند البع���ض من التدري�سيني 
جتارة رابح��ة. م�سيفا: لذلك جند انت�سار مراكز 
التقوي��ة واملعاهد املجازة من ال��وزارة نف�سها 
مقاب��ل ح�سوله��ا عل��ى ن�سب��ة معين��ة يف حني 

يكون وارد هذه املعاهد املاليني �سنويا. 
 اال�ساءة اىل التعليم

فيم��ا ت�س��اءل خل��دون ح�س��ني ويل اأم��ر طالب 
جن��ح من اخلام�ض اىل ال�ساد�ض االعدادي قائاًل: 
ملاذا ال تقوم وزارة الرتبية بعمل دورات تقوية 
للطالب يف مدار�سه��م. مردفا: لكنها وان فعلت 
ذل��ك �سيك��ون امل�ست��وى متذبذب��ا واال�سات��ذة 
ياأت��ون وه��م يحملون الط��الب ف�س��اًل.  مبينا: 
ل��و كان املعلم او املدر�ض يب��ذل جهدا وي�ساعد 
الط��الب على ا�ستيع��اب امل��ادة ويلخ�سها لهم 
مثلم��ا يفعل عندما يعطي الدرو�ض اخل�سو�سية 
ملا و�سل حال التعليم يف العراق اىل هذا احلال. 
وب�ساأن اقرتاح ح�سني ب��اأن تقوم وزارة الرتبية 
بعم��ل دورات تقوي��ة , ذك��رت وال��دة الطالب��ة 
فرح �سامي ال�ساد�ض اع��دادي: ان اغلب الطالب 
والطالب��ات ال يرغ��ن بذل��ك ب�سب��ب معرفته��ن 
مب�ست��وى املدر�س��ني وطريق��ة تدري�سهم وحتى 
�سلوك بع�سهم. مو�سحة: ان هذه املعاهد باتت 
م��ن و�سائ��ل الرب��ح ال�رسيع��ة ا�س��وة باملدار�ض 
االأهلي��ة الت��ي اخ��ذ الكث��ري منه��ا يتعام��ل مع 
اخلريج��ني اجل��دد ب�سب��ب ع��دم توف��ر فر�س��ة 
التعي��ني لق��اء مبالغ زهي��دة قيا�سا مب��ا يطلبه 
اال�ست��اذ املتمر�ض و�ساحب اخلربة. م�سددة: ان 
اغل��ب العوائل تريد جني ثم��ار تعب ال�سنني لذا 

ت�سطر لدفع املاليني الأجل جناح ابنائهم.  
 اأرباح واأجور �سنوية لوزارة الرتيبة

مدي��ر مرك��ز تقوية املن��ار عبد احل�س��ني جا�سم  
حت��دث عن جترب��ة املعهد وما قدم��ه قائال: ان 
جمي��ع مراك��ز التقوي��ة تخ�سع الإ���رساف كامل 
م��ن جان��ب وزارة الرتبي��ة ومديري��ة التعلي��م 
االأهل��ي والت��ي تعط��ي اج��ازة للمعه��د. م�سريا: 
اىل ان املعاه��د تدف��ع اج��ورا �سنوي��ة لل��وزارة 
مقاب��ل فتح ه��ذه املعاهد. الفت��ا: اىل توا�سلها 
امل�ستم��ر مع الوزارة وباأ���رساف مبا�رس ملعرفة 
ح�س��ن �سري العمل االإداري والفني والتن�سيق مع 
م�رسيف املراك��ز واالأخذ ب��كل املالحظات التي 
ترفعه��ا اللج��ان امل�رسفة. وا�س��اف جا�سم: ان 
املعاه��د توف��ر اأ�سات��ذة اكفاء لذا جت��د الطالب 
ينتمون اليها. مبينا: ان بع�سهم يتمتع بطريقة 
تدري���ض ممي��زة تب�سط امل��ادة واإع��ادة �رسحها 
ب�سهول��ة والأكر من مرة حت��ى ت�سل اىل درجة 
اال�ستيع��اب. م�س��ددا: ان مراك��ز التقوية جاءت 
عام��ال م�ساعدا للطالب. م�ستط��ردا: ان املعاهد 
تعتم��د يف التعاق��د م��ع املدر�س��ني بن��اء عل��ى 
�سمعته��م بني الط��الب, لذا يطل��ب بع�سهم اجراً 
كب��ريا. عازيا �سبب ذل��ك ان جمرد االعالن بانه 
ي�سارك باإعطاء املحا���رسات يف املعهد كافية 
جلذب الط��الب وحتقيق ارباح مادي��ة. منوهة: 
اىل ان بع���ض اال�سات��ذة افتتح��وا مراكز تقوية 

اي�سا فامل�رسوع مربح.
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مل تبداأ العطلة ال�صيفية 
بعد حتى بداأ طالب املرحلة 
االعدادية خ�صو�صا ال�صف 

ال�صاد�س االعدادي بالت�صابق 
من اأجل احل�صول على 

مقعد درا�صي يف اأحد مراكز 
التقوية االهلية واملعروفة 
بني الطالب فاالأعداد تكون 
حمددة ب�صبب �صهرة بع�س 

مدر�صيها والتي متكنهم 
من فر�س املبلغ املايل الذي 

يريدونه على املركز او 
املعهد االأهلي الذي يرغب 
بالتعاقد معه كما ان هذه 

املراكز ت�صاهم ب�صورة غري 
مبا�صرة يف رفع ا�صماء 

بع�س املدار�س من خالل 
حتقيق ن�صب جناح للطالب 

الذين ياأخذون درو�صا يف 
تلك املعاهد.
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