
 يف �سل�سلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن احلالقة يف 
من  النوع  هذا  اندثر  حيث  الع�رشين  القرن  اوا�سط  حتى  بغداد 
احلالقة من بغداد وكرثت �سالونات احلالقة وحمالت احلالقة 
القدمية وهي ما كانت معروفة باحلالقة  الطرق  النا�س  وهجر 
يف  احلالق  ي�سعها  احلالقة  ادوات  كون  عام  ب�سكل  ال�سفري 
حقيبة �سغرية وين�رشها يف املكان الذي اعتاد احلالقة فيه او 
ادواته  ن�رش  احدهم منه احلالقة  فاأن طلب  ال�سوارع  انه  يقطع 
تنت�رش  ال  لكي  الرقبة  بها  ليلف  ابي�س  قما�س  قطعة  واخرج 
خملفات احلالقة على باقي اجزاء اجل�سم وي�سع احلالق  مراآة 
احلياة  كانت  عندما  هذا  نف�سة  ال�سخ�س  بها  يرى  �سغرية 
مالية  مبوارد  ال�سكان  قليلة  امل�ساحة  �سغرية  وبغداد  ب�سيطة 
وحت�سن  الدخول  بزيادة  انتهى  هذا  ولكن  ل�سكانها  حمدودة 
الو�سع االقت�سادي ودخول ادوات احلالقة الكهربائية اجلديدة 
وتا�سي�س حمالت احلالقة اجلديدة والكبرية ومن انواع احلالقة 
التي كانت �سائدة �سابقا ١-  زيان احلواف اأي احلالقة باإزالة 
�سعر الراأ�س ب�سكل خط يحيط بالراأ�س وبقاء ال�سعر يف منت�سف 
الراأ�س وهو مياثل اىل حد ما حالقة ال�سباب يف هذه االيام لكن 

لي�س بطيات ال�سعر املوجودة حاليا 
٢- زيان املجيدي اي حالقة و�سط الراأ�س باملو�س ويبقى ال�سعر 

الذي يحيط بالراأي يقال لها كعكولة بالعامي
٣- زيان القلم وهي احلالقة التي تزيل ال�سعر مباكنة من نوع 
الو�سط ويتم حتديد الرقبة باملو�س وهي طريقة حالقة ال�سبيان
٤- زيان الگذلة اي حالقة جميع الراأ�س مبكينة ناعمة وترك 
ال�سعر املن�سدل على اجلبهة واعلى الوجه حيث ي�سمى هذا ال�سعر 

كذلة .
يتم  حيث  )�سبورت(  بحالقة  يعرف  ما  او  التواليت  زيان   -٥
الر�ستمية  ان حالق حملتنا قرية  اتذكر  ال�سعر ومازلت  تخفيف 
عند  خا�سة  احلالقة  من  النوع  بهذا  يحلقنا  كان  بغداد  جنوب 
املوعد اخلا�س باحلالقة ليلة العيد رحم اهلل عبد حالق القرية  
فلقد كانت طقو�س للحالقة ومواعيد ومنا�سبات اذ عند حالقة 
للحالق كثريا يختلف عن  يتم دفعه  الطفل الول مرة يكون ما 
ونرث  والزغاريد  الهالهل  و�سط  احلالقة  وتتم  العادية  احلالقة 
ال�سعر املق�سو�س لالحتفاظ به  ياأخذ االهل  احللوى وامللب�س  

طول العمر او �رشاء ذهب بوزنه 
حتى  الطفل  حالقة  عن  اجرة  ياأخذوا  ال  ان  احلالقون  واعتاد 

موعد ختانه حيث االجرة املرتفعة .
والبد لكل عري�س ان يذهب قبل ليلة الزفة والدخول اىل احلالق 

حلالقة راأ�سه ذلك ان احلالقة من موجبات العر�س 
الوجوبية ان يقول احلالق واملوجودين ملن اكمل  العادة  ومن 
اهلل  )اأنعم  بعبارة  باأجابتهم  ملزم  وهو  )نعيما(  كلمة  احلالقه 
وامنا  فقط  يقت�رش عمله على احلالقة  عليكم( وكان احلالق ال 
يقوم باأعمال منها قلع اال�سنان بوا�سطة ) الكالبتني( او اخليط 
باالر�س  اخليط  بداية  تثبت  حيث  الربي�سم(  نوع)  من  املفتول 
بوا�سطة م�سمار ونهايته بال�سن وحال رفع الراأ�س او اجل�سم اىل 

مباغتة  ب�رشبة  احلركة   حت�سل  ما  وعادة  ال�سن  ُيقلع  االعلى 
العني  القطرة يف  االخرى و�سع  اعمال احلالق  او دغدغة ومن 
لديه  اذ  االطفال  وختان  االظافر  وتقليم  ال�سدر  �سعر  وحالقة 
ادوات الق�س ويقوم احلالق بعملية الت�رشيط مبو�س احلالقة او 
ما ي�سمى) احلجامة( حيث ي�سع الكاأ�س ال�سغري واالنبوب حيث 
ي�سحب الدم ويقوم احلالق اي�سا بعملية الف�سد اي وخز الوريد 
يقوم  الفا�سد وكذلك  الدم  ليخرج  االن�سان  يد  يف مو�سعني من 
ذلك  و�سوى  ال�سعر  وجود  عدم  ومعاجلة  ال�رشة  مبداواة  احلالق 
ي�ستخدمها  التي  ادوات احلالقة  اما  حيث يكون طبيبا وحالقا 

حالقو تلك االيام فهي :-
١- مو�س احلالقة وهي اآلة حادة من الفوالذ االجنبي حيث يتم 
حالقة الراأ�س منرة �سفر بها ويتم �سحذة بني فرتة واخرى وله 

ا�سماء عديدة منها ابو ال�سيف وابو البكرة وابو التاج
الق�س منها منرة  ٢- ماكنة احلالقة وهي بارقام ح�سب نوع 

اربعة او ثالثة اواثنان او منرة �سفر
من  ويكون  احلالقة  ادوات  �سن  فيه  يتم  الذي  وهو  امل�سن   -٣

احلجر االزرق
٤- القاي�س وهو قطعة من اجللد امل�سقول ُيحد بها املو�س بعد 

حده بامل�سن
٥- وم�سط وقطعة من ال�سب ملعاجلة اجلروح التي حتدث اثناء 
ت�سمى)  و�سطه  يلفها احلالق على  القما�س  احلالقة وقطعة من 
بها  يو�سع  وطا�سة  االدوات  هذه  جتمع  جلدية  وحقيبة  وزرة( 

املاء ومطارة ماء واداة ) الچرخ( حلد اموا�س احلالقة
ومن متطلبات حمل احلالقة مروحة يدوية يقوم �سبي بتحريك 
مروحة  يحمل  �سبي  او  حالقته  تتم  ملن  هواء  لتوفري  عجلتها 
�سغرية  تفطية  وماكنة  النخيل  خو�س  من  مهفة(    ( يدوية 

لت�سخني املاء امل�ستخدم باحلالقة .

الن�رش  حتقق  حيث  م�ساء   ١٠/٧/٢٠١٧ يوم   
اعلن  واورد كلمات  الن�رش  راية  الوزراء  رئي�س  ون�رش 
الن�رش العظيم وما حتقق يف املو�سل يوجب تاأ�سي�س 
يف  ولتبقى  االنت�سارات  هذه  لتخليد  جديد  متحف 
و�سعادة  و�رشور  فرح  حققت  كمحطة  ال�سعب  ذاكرة 
تولت  اإذ  عقود   منذ  العراقي  ال�سعب  افتقدها  وبهجة 
العظيمة يف  املنا�سبات  وال�سعوب تخليد  املجتمعات 
عن  حفظه  ميكن  ما  ي�سم   متحف  باإقامة  تاريخها 
املو�سل  يف  وانت�سارنا  ومنا�سبتنا  املنا�سبة  هذه 
يفوق منا�سبات كثرية تولت دول العامل اقامة متاحف 
انت�سارا  يكن  العا�رش من متوز مل  لها فما حتقق يف 
ع�سكريا للعراقيني وامنا انت�سارا اخالقيا واجتماعيا 
و�سيا�سيا واعالميا وتربويا وعلى جميع ال�سعد �سواء 
واالقليمي  والعربي  والعراق  املحافظة  �سعيد  على 
الطائفية واملذهبية و�سد  انت�سار �سد  والدويل وهو 
�سد  االنت�سار  وهذا  ال�سعب  لتفريق  اخر  معيار  اي 
واموالهم  النا�س  بحياة  يتعاملون  الذين  ال�سيا�سيني 
واعرا�سهم هذا االنت�سار اعلى القلب العراقي والعقل 
الفراتني  وار�س  الرافدين  ببالد  واالميان  الوطني 
بد  ال  لذا  للبالد  وال�سالح  للعباد  بالفالح  ونادى 
القادمة  االجيال  يذكر  مما  �سيء  وحفظ  تخليده  من 

الن�رش  متحف  اقامة  فاإن  لذا  العراقيني  ببطوالت 
والتحرير م�ساألة عظيمة متحف يكون اأول حمتوياته 
وي�سم  الن�رش  معلنا  الوزراء  رئي�س  ن�رشه  الذي  العلم 
من  اول  ب�سطال(  حذاء)  منها  اخرى  كثرية  ا�سياء 
نينوى  يا  قادمون  عمليات  بدء  اعالن  بعد  ا�ست�سهد 
بحيث يكون هذا االعالن اال�سا�س يف االحتفاظ برتبة 
قائد عمليات نينوى و�سرتة او قمي�س او بنطال يعود 
ملختلف الرتب من رتبة جندي اىل رتبة ال�سابط اىل 
االمر اىل القائد من اول الوحدات التي �سدرت االوامر 
ذلك اجلندي  ي�سمل  املو�سل بحيث  للتقدم نحو  اليها 
رتبة  الأعلى  وهكذا  عريف  والنائب  االول  واجلندي 
واملدفع  والدبابة  املتميز  للقنا�س  قن�س  وبندقية  
اول طيار  وبدلة  داع�س  توجهت �سد  اول من  وقنبلة 
مقاتلة واول طيار يف طريان اجلي�س وغطاء راأ�س اول 
اعالمي  اول  القبائل وكامريا  واول متطوع من  ح�سد 
�سيارة  واول  مذيع   اول  ومايكرفون  القوات  رافق 
منظمة  اول  و�سعار  وم�سمد  طبيب  واول  ا�سعاف 
و�سيء  النازحني  اغاثة  يف  �ساركت  وعراقية  احنبية 
االوىل  اللحظة  يف  اندفعوا  الذين  النواب  مالب�س  من 
ومالب�س  حمافظة  جمل�س  ع�سو  واول  العمليات  لبدء 
يف  �ساهم  من  واول  التنظيف  توىل  �سفل  �سائق  اول 
واول  ارزاق  جلبت  �سيارة  واول  املفخخات  رفع 
اول عائلة تركت  الهدف و�سيء عن  اندفعت اىل  همر 

املدنيني  باأ�سماء  وقوائم  العمليات  بدء   بعد  داع�س 
توىل  حمل  واول  داع�س  عن  معلومات  قدموا  الذين 
للجانب  ومثله  االي�رش  اجلانب  حترير  بعد  افتتاحه 
االمين وقائمة باأ�سماء الن�ساء البطالت الالتي �ساركن 
املو�سل  اهل  من  والطفلة  الطفل  وا�سم  التحرير  يف 
اللذين كانوا اكرث فرحا بالتحرير واول �ساحب مهنة 
واملهند�س  كاملحامي  املو�سل  اىل  عاد  حرفة  او 
املو�سل  دخل  ع�سرية  �سيخ  واول  والرباد   واحلالق 
التحرير واول رجل دين دخل  واول زواج بعد اعالن 
املو�سل م�سلم وم�سيحي وايزدي و�سواهم واول مدير 
العالج  ونوعية  جريح   واول  كلية  وعميد  مدر�سة 
وقائمه  مل�ساب  جراحية  عملية  واول  له  املمنوح 
بالتحرير  �ساركوا  الذين  واالمراء  القادة  جميع  ت�سم 
واول مدير جهة خدمية دخلت لتقدمي اخلدمات الهل 
الدرا�سة فيها واول جامعة  املو�سل واول كلية بداأت 
يف  �سهداء  قدمت  التي  املحافظات  اكرث  وا�سم  كذلك 
معركة املو�سل واول �سيارة نقلت اول وجبة جمازين 
من املقاتلني وامل�سد�س الذي كان يحمله اعلى القادة 
ذلك  و�سوى  طلقة  اول  اطلقت  التي  والبندقية  رتبة 
حق  ذي  كل  نعطي  ولكي  االنت�سار  هذا  يخلد  مما 
ال�سوداء والقبعه  حقه وعلينا ان نوؤكد على ان البدلة 
ال�سوداء التي ارتداها رئي�س الوزراء عند اعالن الن�رش 

جزء مهم من هذا املتحف . 

ا�سمه الكامل وحيد بن خيون بن مهنا بن منخي اخلفاجي 
�ساعر عراقي ُوِلَد عام }1966[ يف النا�رشية يف �سوق 
ع�سو  حتديداً.  �سعيد  بني  كرمة  ناحية  ويف  ال�سيوخ 
االحتاد العام لالأدباء والكتاب العراقيني ببغداد منذ عام 
1988.ع�سو االحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب. عمل 
 1988-1991 ببغداد  عربية  اآفاق  جملة  يف  �سحفيا 
قل  التي  االأدبيِة  وُجراأِتِه  ب�سجاعِتِه  خيون  وحيد  ُعرَف 
نظرُيها فقد وقَف اإىل �سف ال�سعِب حني كان اأكرث النا�ِس 
حينها  عمرُه  كاَن   , حكومِتِه  و  �سداِم  جانِب  اإىل  يقفون 
17 عامًا مما اأدى بِه اإىل عزلٍة كبريٍة من االأ�سواِء, قارَع 
فلم  امل�سوؤولنَي  جميِع  على  متمرداً  الفا�سي  البعِث  نظاَم 
للطغاِة  واحدًة  كلمًة  يكتب  ومل  �سداٍم  حروِب  يف  ي�سارك 
اأبداً. �سدرت له املجموعة ال�سعرية االوىل)مدائن الغروب( 
ال�سعرية  املجموعة  تلك  منحتُه  وقد  ببغداد   1988 عام 
ال�سهرة يف العراق , اإذ مل ميدح فيها �سدام ح�سني مطلقا 
مما ادى اإىل امتعا�س ال�سلطة و دعوته للكتابة , اال انه مل 
يكتب فتم ف�سله من املجمع الثقايف العراقي. �سارَك عام 
1991 م�ساركة فعالة يف االإنتفا�سة ال�سعبانية العراقية 
�سد �سداٍم , ومن ق�سائِدِه ال�سهريِة يف ذلك الوقت والتي 
.. بغايٍة  األقاها على املنتف�سنَي: خاِطْر بنف�ِسَك مالوجوُد 

اإْن مل ُتخاِطْر
هَي كربال عادْت واإَنّ يزيَدها َلهَو امُلعا�رْش

مب�ساعدِة  ح�سني  �سدام  قمَعها  التي  االإنتفا�سِة  وبعَد 
اأمريكا التي وقفْت اإىل جانِبِه لكي ال ت�سمح بنظاٍم اإ�سالمي 
مع  خيون  وحيد  هاجر   , املنطقة  يف  اإيران  حذَو  يحذو 
املنتف�سنَي اإىل )الرفحاء( وهي منطقٌة يف اأر�ِس احلجاز. 

كتَب اأجمَل الق�سائِد اإىل عراِقِه احلبيب
تاأجيج  بتهمته   1994 عام  غيابيا  باالإعدام  عليِه  ُحكَم 
ال�سارع العراقي �سد النظام احلاكم , باعتباره وجه ادبي 
معروف و �سخ�سية عراقية موؤثرة يف ال�سارع العراقي وقد 
ن�رشت جريدة الثورة ذلك احلكم اجلائر على رمز من رموز 
العراق. دعتُه احلكومُة الهولنديُة لالإقامِة فيها باإعتباره 
االآن. كتب  لندن حيُث هو  اإىل  ثم غادرها  �سيا�سي  الجئ 
العراقية  ال�سحف  من  العديد  يف  ن�رش  ..و  �سبيا  ال�سعر 
والعربية يف الوطن العربي وخارجه. �سارك يف العديد من 

املهرجاناِت القطرية والعربية .
البابطني  معجم  يف  و�سعِرِه  حياِتِه  عن  و�سئ  ا�سُمُه  ورد 

لل�سعراء العرب املعا�رشين ال�سادر عام 1992.
�سدرت لهالتالية :

مدائن الغروب عام 1988 ببغداد.
طائر اجلنوب عام 1996 بدم�سق .

اأغاين القمر عام 2000 مب�رش .
موت حتت املطر عام 2013 القاهرة.

وله الكتب التالية :
حقيقتي, وهو كتاب نرٍث جميل.

 ( املعا�رش  العربي  ال�سعر  ف�ساحة  يف  ال�سلبية  املوؤثرات 
ر�سالة ماج�ستري(.

و�سائل االت�سال يف االإعالم االإلهي.

قصات تعود هذه األيام.. الحالقة في بغداد حتى منتصف القرن العشرين
بغداد ــ خاص

بغداد ــ طارق حرب

االنت�صار  ؟  داع�ش  بعد  ما  العراق  ينتظر  ماذا 
قاب قو�صني  النهائي يف احلرب اخل�صنة  الع�صكري 
او ادنى بعد اعالن الن�صر الكبري يف املو�صل، وما 
تبقى من حروب يف احلويجة وتلعفر وراوة وعانة 
والقائم وبع�ش اجليوب ال تعدو ان تكون نزهة لدى 
ابطال القوات االمنية واحل�صد ال�صعبي لتحريرها، 
فمعركة املو�صل التي �صبهت باحلرب العاملية الثانية 
جاأ�صهم  ورباطة  باأ�صهم  �صدة  العراقيون  فيها  اثبت 
النهاء دولة اخلالفة املزعومة، وتك�صرت على ايدي 
التي  واخلوف  الرعب  اأ�صاطري  كل  العراق  ابطال 

بثتها تلك الع�صابات املجرمة.
التي  املوؤامرات  واإحباط  غزو  كل  ف�صل  بعد  لكن 
حتاول النيل من اإرادة ال�صعب، ت�صن احلرب الناعمة 
�صموم  بث  عرب  املجتمع  ا�صالء  متزيق  اىل  الهادفة 
الفرقة والفتنة والتنافر والتناحر، لذا فنحن مقبلون 
الوحدة  نعمة  ت�صتهدف  ع�صواء  ناعمة  حرب  على 
الو�صع  اعادة  وحتاول  داع�ش  نقمة  عن  الناجتة 
وا�صتفحال  بتفرعن  ت�صببت  حقبة  اىل  ال�صيا�صي 

االرهاب .
يف  للتاأثري  املتاحة  الو�صائل  كل  �صي�صتخدم  العدو 
اخلو�ش  على  امل�صموم  اإعالمه  و�صريكز  االآخرين، 
يف الق�صايا الداخلية والطائفية والعرقية والقومية، 
خو�صه  من  الناعمة  احلرب  يف  فتكا  ا�صد  و�صيكون 
اخليار الع�صكري وذلك با�صتهدافه العقول والتاأثري 

يف الراأي العام . 
البنى  اإعادة  اىل  بحاجة  داع�ش  بعد  ما  العراق 
املتطرفة  فاالأفكار  احلجر،  قبل  لالن�صان  التحتية 
ا�صد  لرمبا  جديدة  اإرهابية  جماعة  اىل  بنا  �صتعود 
جي�ش  اىل  بحاجة  نحن  وكذلك  داع�ش،  من  جرما 
املعوجة  الفكرية  الهجمات  ي�صد  وطني  اإعالمي 

وي�صاهم برت�صيخ مبداأ املواطنة . 
واأخريا ..البلد على مفرتق طرق، والطريق اال�صلم 
اخلالفات  ت�صفري  نحو  الذهاب  ابنائه  وجلميع  له 
بني القوى ال�صيا�صية واملجتمعية املختلفة وتو�صيع 
عرب  اخلالف  فجوات  وتقلي�ش  االلتقاء  نقاط 
بعيدا  البناء  احلوار  ا�صا�صه  جامع  وطني  م�صروع 
منها  البلد  يجِن  مل  التي  اخلارجية  االجندات  عن 
�صوى املوت الذي طال جميع اأبنائه و�صيع مقدراته 
واالأيتام  االرامل  مئات  وابكى  ومدنه  اثاره  ودمر 

واالمهات الثكلى.
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�ساعات  معظم  يق�سي  بانه  كاظم  ابراهيم  الطالب  افاد 
االمتحان يف داخل القاعات االمتحانية والتيار الكهربائي 
يف  اال  الكهربائي  التيار  منها  ينقطع  حيث  متوفر  غري 
اوقات ق�سرية مع توفر املراوح ال�سقفية ولكن هنالك خلل 
مل  القاعات  اىل  الداخلني  الطلبة  تفتي�س  عملية  يف  وا�سح 
يقم اأي من الهيئات التدري�سية امل�رشفة على اداء االمتحان 
بتفتي�س الطلبة الداخلني الداء االمتحان طول فرتة ادائها 
الطلبة  االخرين حمل عدد من  اليومني  كما الحظت خالل 
القاعة  اىل  بها  ويدخلون  جيوبهم  داخل  �سغرية  اوراق 
املركز  ان  اىل  اح�سان �سادق  الطالب  وا�سار   . االمتحانية 
الطاقة  مولد  فيه  يوجد  فيه  ميتحن  الذي  االمتحاين 
الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  يعمل  حيث  الكهربائية 
القاعة  داخل  ال�سديد  احلر  من  نعاين  ولكننا  املركز  عن 
والقاعات االخرى يف املركز التي تفتقر اىل وجود االجهزة 
ففي  العمل  عن  عاطلة  االجهزة  تلك  اكرث  الن  الكهربائية 
�سقفية  كهربائية  مروحة  توجد  بها  امتحن  التي  القاعة 
واحدة فقط  واخرى التعمل وان عدد الطلبة داخل اكرث من 
هذه  فان  للمركز  العلوي  الطابق  يف  وتقع  طالب  ع�رشين 
الذين  طالب  �ستة   او  اربعة   على  عملها  يتق�رش  املروحة 
يجل�سون حتتها ونحن نعي�س يف ف�سل ال�سيف التي ترتواح 
اما بقية  فيه درجة احلرارة اكرث من اربعني درجة مئوية 
ال�ستخدامها  الورقية  املناديل  يجلبوا  ان  ن�سيبهم  الطلبة 
يف م�سح العرق عن وجوهم حتى التبتل الدفاتر االمتحانية 
امام  الذي يقف   العط�سان  مباء عرق جبينهم مثلنا كمثل 
بئر فيه ماء ولكن اليوجد فيه دلو . الطالب مهدي ا�سماعيل 
يف حديثه  يقول بانه تّعود دائما ان اجلب معي قنينة ماء 
النهائية  االمتحانات  ادائي  خالل  واحد  لرت  ب�سعة  باردة 
ومن�سف قطني �سغري ا�ستخدمه عادة ملقاومة احلر ال�سديد 
داخل القاعة النها التوجد فيها �سوى مروحتني �سقفيتني 
وتعطي هواء حار جدا وجافا  يف الوقت الذي ت�سل درجات 
حيث  مئويا  االربعني  املعدل  فوق  اىل  اليومية  احلرارة 
ت�ساعدين هذه املن�سفة بعد ترطيبها باملاء البارد وو�سعها 
واقوم برتطيبها  الرطب  الهواء  على   للح�سول  را�سي  فوق 
با�ستمرار النها جتف ب�رشعة ومع تلك املعاناة اجد نف�سي 
االمتحانية  البطاقة  ي�ستخدمون  الذين  زمالئي  من  اف�سل 

كمرواح يدوية اثناء تادية االمتحان .
الوزارة  تقوم  ان  يف   ال�سري  ما  �سلمان  الطالب  وت�ساءل 
التي  ال�سغري  النوع  من  هواء  مبردات  املدار�س  بتجهيز 
دينار  الف   150 من  اكرث  اال�سواق  يف  �سعرها  التتجاوز 
اىل  وت�سلم  فقط   النهائية  االمتحانات  الداء  وتخ�س�سها 
جلان خا�سة ذمة من اجل احلفاظ عليها من العبث وال�رشر 
وعند انتهاء االمتحانات تو�سع يف خمزن املدر�سة وجتهز 
من  بكثري  اقل  �سعرها  ان  بـ)15( مربدة حيث  مدر�سة  كل 
اجهزة احلا�سوب التي تقوم الوزارة بتجهيز املدار�س فيها 
والتي ي�سل �سعر اجلهاز الواحد اىل اكرث من )700( الف 
 )16 دينار عراقي وكل خمترب يحتاج اىل ما بني )-12 

حا�سبة.

معاناة الطلبة في قاعات 
االمتحانات.. ال ماء والكهرباء!

المواطن و المسؤول
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