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صالح الساير

في احلقيقة كانت والزالت مساجدنا هي مناذج للمدرسة 
والتربية واألخالق، وزمان كانت املســاجد داخل املدينة 
وضواحيها شبه محدودة في األحياء والفرجان، واليوم 
بحمــد اهلل أصبحت كل الضواحــي واحملافظات مكتظة 

باملساجد التي تنتشر في الكويت!!
بالطبع رسالة املسجد منذ القدم والتزال معروفة عند 
اهل الكويت حتى وإن تطورت احلياة وتطورت معها رسالة 
وزارة األوقاف تبقى رســالة املسجد الهادفة هي الرسالة 
الثابتــة على املنهج الذي تعــارف عليه أهل الكويت عبر 

تاريخ هذه املساجد!!
ونحن بالتأكيد ندعم هذه الرســالة املباركة التي اقبل 
أهل اخلير وامليسورون عليها في بناء هذه املساجد على 
احدث املواصفات والطرز الهندسية التي ال تخرج عن آلية 
التصاميم اإلسالمية في العمارة، وبالطبع وزارة األوقاف 
لها اإلشراف الكامل عليها بعد تفعيل العمل بهذه املساجد 
في كل احياء وضواحي ومحافظات الكويت، وبال شــك 
نحن نقــدر الدور الكبير الذي تلعبــه الوزارة وبخاصة 
قطاع املساجد في رعاية هذه الدور التي أُسست للعبادة!!

ولكن املالحظ في اآلونة األخيرة أن وزارة األوقاف دأبت 
في استغالل هذه املساجد ضمن خطة »التكدس« الوظيفي 
إلى حتويل بعض مساجد املناطق في جميع احملافظات إلى 
إدارات تابعــة لها حتت غطاء مراكز تعليم وحتفيظ كتاب 
اهلل، القرآن الكرمي، وبالتأكيد نحن ندعم هذا التوجه وفق 
الضوابط التي حتافظ على مكانة املســجد كدار للعبادة 
ال أن يكون موقعا حكوميا كإدارة تتكدس فيه املوظفات 
والعامالت في املراكز التابعة لوزارة األوقاف حتت »حجة« 
تسبب مضايقة الكثير من األحياء السكنية بسبب وجود 
كثافة من املركبات اخلاصة بالدارسني والدارسات وكذلك 
بالعاملني والعامالت في هذه املراكز التي حولت مســاجد 

الكويت الى ادارات عمل تابعة لهذا القطاع او ذاك!!
في احلقيقة نحن ناشدنا والنزال نناشد وزارة االوقاف 
ومعالي الوزير وســعادة الوكيل ومن يهمه األمر بسبب 
معاناة أهالي وسكان األحياء واملناطق من ظاهرة حتويل 
»مصليات النساء« الى مراكز او ادارات تابعة لقطاع املساجد 

او مراكز حتفيظ القرآن بني األحياء السكنية.
ونقترح على املعنيني بهذه الوزارة تأسيس مراكز في 
مواقع بعض املدارس التي تتمتع مبساحات كبيرة وبناء 
هذه املراكز بعيدا عن السكن اخلاص أسوة باتخاذ الوزارة 
في بعض املناطق بعضا من زوايا املدارس لبناء مساجد في 
كل احملافظات!! ونعتقد أن وزارة التربية بالتأكيد سوف 

تتعاون مع األوقاف في هذه اآللية!!
لذلك نحن نكرر مناشــدتنا ملعالــي الوزير النظر في 
شكوى تقدمنا له بها اول ما تولى هذه املهمة الرسمية ونقدر 
اعباء املسؤوليات التي تقع عليه ولكن نؤكد له أن األمور 
اصبحت ال تطاق وهذه مسؤولية جسيمة خاصة ان هذه 
املراكز تبدأ من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا وتكدس 
مركبات العاملني والدارسني وسواقهم تضايق الناس حتى 
ان »الفرجان« الهادئة اصبحت »تكتظ« باملركبات ودوريات 
الشرطة، نتيجة شكوى الناس بسبب عرقلة حركة السير، 
فهل تتعاطف الوزارة بعد هذه الرسالة املفتوحة ملعالي وزير 
األوقاف ونسأل اهلل العفو،، نحن بانتظار اإلجراء احلازم..!!

عندما تشكل أي وزارة جديدة فعليها مسؤولية ملفات 
كثيــرة، والذي يتطلع إليه املواطن هو حتقيق آماله وأولها 
مكافحة الفساد، والذي يعد في املعنى الدارج واملتداول لدى 
العامة التربح من املنصب واستغالل النفوذ وكسر القوانني 
لصالح فئة من املنتفعني، وإذا استشــرى الفساد في بلد 
ضاعت مصالح األمة، واألمور عندنا في الكويت تسير في 
االجتاه األسوأ فلدينا الكثير من الشهادات املزورة وآخرها 
شهادات أثينا وعرفت أسماؤها كما عرفت أسماء املزورين 
سابقا فأين العالج؟ البد أن جترى مع املزورين حتقيقات 
مطولة وعقوبات تصل إلى العزل من املنصب واسترجاع 
األمــوال التي أخذها كل منهم بــدون وجه حق وبعضهم 

مسؤولون كبار في الدولة.
ومن الفساد كذلك قضية ضيافة »الداخلية« ويوجد الكثير 
من املسؤولني عليهم شبهات في الفساد، وكذلك قضية سرقة 
الرمال والصلبوخ فــي منطقة الصبية، وهذه القضية بها 
عمليات تنفيع تصل فيمتها ملبالغ طائلة وموقع الصبية كان 
مخصصا له رسميا موقع واحد وانتهت مدته ولكن صاحبه 
تطاول واستولى على مساحات كبيرة من األراضي لسرقة 
الرمال والصلبوخ. وهناك أيضا السرقات في البلدية والتي 
قال عنها صاحب السمو إن الفساد في البلدية ال تستطيع 
أن حتمله اجلمال، وقد علمنا كذلك عن شبهات ومخالفات 
في وزارة الصحة بالتعدي على املال العام، وتوجد مخالفات 
كما أشار وزير الصحة ومن أبرزها مخالفة االرتباط بالتعاقد 
قبل احلصول على موافقة ديوان احملاسبة، وفي كل مكان 
وفي كل وزارة نالحظ سرقات في املال العام، فأين العقوبة 
الصارمة الرادعة لهؤالء وغيرهم وسرقة قضية التأمينات 
التي هزت أركان البالد، وإلى اآلن ال نرى لها أي بارقة أمل 

في القبض على املتهم املتواجد في لندن.
مرافقنا في البالد معطلة ومنها مشكلة الشوارع وتطاير 
احلصى الذي أتلف سيارات املواطنني واملقيمني، هل يجوز أن 
يحصل ذلك في بلد املليارات ال نستطيع أن ننشئ شوارع 
دائمة وأموالنا تبعثر ميينا وشماال على دول لم تقف معنا 
فــي فترة الغزو، هل هذا يجوز؟ ونحن أحق بهذه األموال 
فــي بلدنا وكذلك زيادة األســعار والبطالة ألوالدنا الذين 
ينتظرون سنة أو سنتني للحصول على الوظيفة، التاريخ 
ال يرحم وسيسجل من احرف من نور أسماء كل من عمل 
مــن اجل الكويت فاتقوا اهلل ببلدنا الكويت وأفيقوا إلى ما 
يدبر لنا واضربوا بيد من حديد كل من تســول له نفسه 

العبث بأمن واستقرار الكويت.
قــال تعالى: )ومن الناس من يعجبــك قوله في احلياة 
الدنيا ويشــهد اهلل على ما في قلبه وهو ألد اخلصام وإذا 
تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 
واهلل ال يحب الفساد وإذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلثم 
فحســبه جهنم وبئس املهاد( اللهم احفــظ بلدي الكويت 

وأميرها وشعبها من كل مكروه اللهم آمني.

سعى اإلنسان في مناكب هذه 
األرض وترّحل بعيدا عن األهل 
والعشيرة واألصدقاء. ويخبرني 
احــد أبناء العائــالت اللبنانية 
املسيحية العريقة ويشغل منصب 
»رئيس رابطة العائلة« أن من بني 
املنتسبني للرابطة أسر شيعية 
وسنّية ودرزية )لبنانية( وفسر 
بانتقال  الالفتة  التعدديــة  تلك 
شخص في املاضي من ضيعته 
للعمل في ضيعة اخرى بعيدة 
يغلب على أهلها دين أو مذهب 
آخر، فيبدل الوافد اجلديد دينه 
أو مذهبه لينســجم مع احمليط 
االجتماعــي وال يعود لضيعته 
األولى لصعوبة التنقل في املاضي 
لكنه يبقى محتفظا باسم العائلة.

> > >
احلديث عن الغربة واالغتراب 
أمر حديث طــارئ أو من باب 
الترف. ورمبــا يكون صنيعة 
شــاعر مرهف احلس. أما في 
الفردية  واقع احلال فالهجرات 
القدم.  واجلماعية معروفة منذ 
وفي أميركا قد تغادر فتاة في 
مقتبل العمــر منزل ذويها في 
شرق البالد وتعيش في غربها 
للدارســة والعمــل وال تعود 
ثانية. لذا يعجب املرء من رجال 
)مشوربني( يبكون الغربة ومن 
حولهم نسوة آسيويات )خادمات 
وعامالت( تركــن عيالهن وراء 
البحار وجئن للعمل في بالدنا 
في رحالت اغتراب تســتدعي 
االحترام. وأشــير الى نســاء 
كويتيات يقمن بصورة دائمة 
في أوروبا وأميركا وكندا لرعاية 
أبنائهن ولم تشــك واحدة من 

أوهام الغربة.
> > >

أعرف عجوزا خليجيا دائم 
الشكوى من اآلخرين رغم انه 
يعيش وحيدا في اإلمارات. فكلما 
صدفته اسأله عن األهل يصرخ 
بي »اذونــي العيال يا صالح« 
يقولها وهو يضحك ويشير إلى 
هاتفه الذكي. والقصد ان وسائل 
االتصال احلديثة لم تدع مجاال 
للغربة واالبتعاد. فاألهل واألحبة 
والديار في القلب وفي الهاتف 
الذكي. ونحن في الدول اخلليجية 
شهدنا آالف الناس من الوافدين 
الذين تركوا بالدهم وعاشوا معنا 
حياة طبيعية. وفي املاضي كان 
االجداد يغادرون قراهم للعمل 
في مناطق أخرى بعضها يقع ما 
وراء البحار. وقدميا قيل: أينما 

علقت معطفي يكون بيتي! 

او بالغات عن أسماء حملة شهادات 
وهمية أو مــزورة، والتعامل مع 
كل قضية على حدة وإحالتها إلى 
اللجنة  لفريق  القضاء، كما يكون 
القضائيــة مقر لتلقي بالغات من 
أي شخص ضد من يحمل شهادة 
وهمية، كمــا يحق للجنة الدخول 
على أرشيف ملفات املوظفني في 
أي جهة او شركة عامة أو خاصة 
والكشف على شهادات موظفي تلك 
اجلهة وفحصها ملعرفة ما إذا كانت 

مزورة أو وهمية.
> > >

هذا إذا كانت احلكومة جادة في 
القضاء على هذه الظاهرة وبشكل 
نهائي وقانوني وإلى األبد، إما هذا 
وإال مثــل ما نقــول... »ما عندك 
أحد« وســيتنامى الفســاد أكثر 
البلد  وأكثر ويتغلغل في جســد 
ومفاصلها، وأعتقد أن هذا مخالف 
ألبســط تصورات حتول الكويت 
إلى مركــز مالي وجتاري كما هي 
رؤية صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

من الدولة املبتعثة لها، ومن ثم مت 
تصديقها من الســفارة من قبل 
املكتب الثقافي، ومت إرســالها إلى 
وزارة التعليم العالي وديوان اخلدمة 
الشهادة وتعديل  املدنية العتماد 
الوضع الوظيفي اخلاص، بي هذا 
كان باألمس البعيد أما اليوم »فننام 
البعض أصبحوا  ونقوم ونالقي 
دكاترة متى وشلون اهلل أعلم »شر 

البلية ما يضحك«.
مســك اخلتام: كلماتنا ليس  ٭ 
بالتقليــل ممــا يقوم بــه بعض 
املسؤولني في وزارة التعليم العالي 
واجلهات املختصــة األخرى من 
التي  الشهادات  العديد من  كشف 
ليس لها أساس قانوني أو أكادميي، 
ولكن سطورنا اليوم تسلط الضوء 
على دور املكاتب الثقافية وأهميتها 
في الكشف عن املزورين، والسؤال 
الذي يطرح نفســه: أين املكاتب 

الثقافية من شهادات هؤالء؟

تكونوا شركاء في اخلطأ بصمتكم 
عن كارثة.

> > >
أما مجلس الوزراء ودون الدخول 
في تفاصيل ما يجب أن يفعل وما ال 
يجب أن يفعل، فاعتقد ان احلل هو 
بتشكيل جلنة رباعية من »التعليم 
العالي« و»الداخلية« و»ديوان اخلدمة 
املدنية« و»ديوان احملاسبة« بحيث 
يكون لفرق اللجنة صفة الضبطية 
القضائية، وتقوم مبراجعة أسماء كل 
من ترد أسماؤهم في اي كشوف 

السفارة للجهات املعنية، ومن ثم 
اعتمد من وزارة التعليم واخلدمة 
املدنية بعد التدقيق على كل من: 
»الوظيفة.. منح إجازة دراســية.. 
واالعتماد األكادميي للجامعة«، وبعد 
املوافقات بــدأت مرحلة االبتعاث 
حتى انتهاء الدراسة ونيل درجتي 
املاجستير والدكتوراه واستخرجت 
شهادتي واعتمدت أكادمييا وجامعيا 

الوهميــة واملــزورة وبدأنا فعال 
مبراجعة ما يســتجد وإعادة فتح 
ملفات عدد من الشهادات خلريجني 
من جامعات محددة لتحديد اخلطأ 
واتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة 
ضد كل من يثبت نيله شهادته أو 
درجته العلمية بغير وجه حق«، هذا 
باختصار ما كان يجب على التعليم 
للعالي فعله منذ اليوم ألول النطالق 
املوجة الثالثة عن الشهادات املزورة، 
وها أنا أعطيكم مجانا ما كان يجب 
أن تصرحوا به، على األقل حتى ال 

السؤال الذي يطرح نفسه: أين 
دور املكاتــب الثقافية؟ أتذكر في 
املاضي البعيد عندما كنت أستكمل 
دراســتي لنيل درجة املاجستير 
والدكتوراه، بدأ املشوار بكتاب من 
الثقافية بترشيح اسمي  امللحقية 
كطالبــة مرفق به اســم اجلامعة 
وموافقة اجلامعــة بقبولي، ومن 
ثم أرسل ذلك الكتاب مصدقا من 

ســكوتك عن خطأ يقع ضمن 
صميم عملك يجعلك منطقيا شريكا 
في ذلك اخلطــأ، هذا متاما وضع 
وزارة التعليــم العالــي في حال 
صمتها عــن التعليق على قضايا 
التي  الوهمية واملزورة  الشهادات 
ظهرت على السطح حتى أصبحت 
واقعا حيا نعيشــه ونعيش كامل 
تبعاته، قياديون ومسؤولون عن 
مرافق حساسة منها القطاع النفطي 
وأساتذة ومحاضرون ومهندسون 
وقانونيون كلهم حامت او حتوم 
حول شــهادات بعضهم عالمات 
االســتفهام التي ترقى إلى الشك 
الكامل مبا يصل إلى درجة التزوير 
وعدم االستحقاق للدرجة العلمية 
التي يحملونها، ما يعني اننا امام 
كارثــة حقيقية يجب ان يتم حلها 

وبشكل جذري عاجل.
> > >

احلل إعالميا كما يفترض على 
وزارة التعليم العالي إصدار بيان 
يستند إلى جملة: »نؤكد أننا نتابع 
باهتمام كل ما أثير عن الشهادات 

تلك هــي اجلملة التي يرددها 
الكثير عندما يسمع عن موضوع 
الشــهادات املــزورة واجلامعات 
غير املعترف بها، فبالفعل أصبح 

املوضوع عقيما.
سنوات وأعوام ونحن نسمع عن 
هذا وذاك، فمنهم من قام بتزوير 
انتسب جلامعة  شهادته، واآلخر 
غير معتمدة، وذاك قام باستكمال 
دراسته وهو على رأس عمله، وهذا 
التحق بجامعة على خارطة اخليال، 
أي غير موجودة! ومن هذا وذاك 

»صرنا ضايعني بالطوشة«!
كل يوم تصريح يطلق، تعقبه 
جلان تشكل، ولكن أعتقد أنها ال 
تنعقد والســبب في هذا االعتقاد 
أنــه لو كانت تلك اللجان تعمل ملا 
ســمعنا في كل يوم عن فضيحة 
الشهادات املزورة واجلامعات غير 
املعترف بها إلى أن أصبحنا نقول: 

السالفة امصخت.

تنشــئة األجيال اجلديدة وفق مبدأ أنهم 
»الثروة احلقيقية ملواجهة مختلف التحديات« 
هدف تسعى إلى حتقيقه جميع الدول، السيما 
املتحضرة منها، فالشــباب هم بناة احلاضر 
وصنّاع املستقبل، وعلى أيديهم تعقد اآلمال 

لنهضة املجتمع وتقدمه.
ومن حســن حظنا في الكويت أن حبانا 
املولى عز وجل قائدا يتميز باحلكمة واحلنكة، 
يحرص دائما على منح الشباب األولوية في 
الرعاية واالهتمام من قبل الدولة، وهو ما نراه 
ونسمعه كثيرا من خطابات وتوجهات وأوامر 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، إلى احلكومة، ومن ثم رأينا البرامج 
واملشــروعات التي تسهم في صقل خبرات 
الشباب وتشجيعهم على التسلح بالعلم، وارتياد 
مجاالت األعمال واالقتصــاد احلر، وهو ما 
نتوقع أن نرى ثمرته في املســتقبل القريب 
بأن تســتعيد الكويت مكانتها الريادية على 

مستوى منطقة الشرق األوسط.
ومبوازاة تسليح الشباب بالعلم واملعرفة، لم 
تغفل الكويت عن احلرص على حتصني أبنائها 
باألخالق الكرمية، والقدوة احلسنة ليكونوا 

قادريــن على احلوار وإيصال وجهة نظرهم 
ومقارعة احلجة باحلجة بأسلوب علمي وأخالقي 

يتوافق مع ديننا احلنيف وعاداتنا األصيلة.
وفــي هذا اإلطــار، ال بد أن أشــير إلى 
أستاذ اإلعالم في كلية اآلداب جامعة الكويت 
البروفيســور بدر ناصر احلجي، الذي يعد 
واحدا من أفضل القيادات األكادميية والقدوة 
احلسنة لشبابنا، السيما مع ما يتميز به من 
عقلية راجحة متزنة، وقدرة عالية على التأثير 
اإليجابي في نفوس طالبه، وتشجيعهم على 

مواصلة مشوار البحث العلمي، وفي الوقت ذاته 
احلرص على خدمة وطنهم الكويت ومراعاة 
مصلحتها العليا عندما يبدأون حياتهم العملية 

في مختلف مجاالت اإلعالم.
وقد تتلمذ على يدي البروفيســور بدر 
ناصر احلجي الكثير من الصحافيني والكتّاب 
واألدباء، ليس فقط في رحاب قســم اإلعالم 
بجامعة الكويت، ولكن أيضا في جريدة آفاق 
اجلامعية التي تولى رئاسة حتريرها على مدى 
سنوات طويلة، وانطلق بها إلى آفاق رحبة ليس 

فقط لتقدمي مطبوعة إعالمية على مســتوى 
عاٍل من احلرفية، بل وأيضا كنافذة مضيئة 
لصقل خبرات اإلعالميــني واإلعالميات من 
الشباب الوطني ليكونوا خير من يحمل شعلة 
إعالمنا مبا يتميز به من شفافية ومصداقية 

وحرية عالية.
وقد تولى د.بــدر احلجي منصب الناطق 
الرسمي باسم جامعة الكويت، عندما اختارته 
لذلك جلنة العمداء في شــهر يوليو من العام 
2015، ثم قرار مدير اجلامعة د.حسني األنصاري 

بتعيينه في نوفمبر من نفس العام.
كما شارك د.بدر احلجي في اإلشراف على 
تقييم بعض قطاعــات األمانة العامة جلامعة 
الكويت، فضال عن حضوره الفعال في الكثير 
من املؤمترات وورش العمل والدورات، ومبوازاة 
كل ذلك يتحلى بالتواضع وُحسن اخللق وكرم 

العطاء.
ومــن هنا وفي الوقت الذي أمتنى فيه أنا 
)أم أحمد محمود( املزيد من التوفيق للدكتور 
بدر، فإنني أدعــو طلبة جامعة الكويت عامة 
وقسم اإلعالم خاصة أن يحرصوا على االقتداء 

به واالستفادة من علمه والسير على نهجه.

املعاضل التربوية تزداد ســوءا مع تقدم 
السنني، والسبب ضرب القيم واإلهمال التربوي 
الذي هو سبب خلق الظواهر السلبية، فالبد 
من أبعاد تربوية جنتهد بها من أجل غرسها 

في نفوس أبنائنا.
لعــل الغالبية العظمى مــن الناس اليوم 
مستنكرون الوضع السلوكي والفكري للجيل 
اجلديــد، ولكن ال عجب في ذلك، فالفوضى 
النفسية  االجتماعية والفكرية والتناقضات 
لدى اآلباء واألمهات هي الســبب في جميع 

املعاضل التربوية.
فلألســرة دور كبير في غــرس القيم 
واملدرسة مكملة لها في إحياء املزيد من القيم 
للمتعلمني، ومما ال شك فيه ان محور جناح 
أي مجتمع مرتبط بجودة التربية والتعليم، 
فإن كانت كل من األسرة واملدرسة تضرب 
القيم من خالل إهمال األبعاد التربوية لألبناء 
من حيث األسلوب التربوي السيئ في احلوار 

والفكر، والعداء والعنف امللقى على هذا اجليل 
من اجلهتني، فما الذي ســوف نتوقعه من 

هؤالء الصغار؟
والثقافــة ال تبنى في يوم وليلة إنها أثر 
تربية وتنشــئة أجيال كل جيل جديد يأتي 
باجلديد ويغير ثقافة املجتمع إما لألفضل أو 
لألسوأ وهذه سنّة احلياة، والثقافة تدور حول 
عاملني مهمني: فكري وسلوكي، فاللباس ثقافة 
- واللغة ثقافة - واألسلوب البيئي املتبع ثقافة 
- واملبادئ ثقافة - والنظافة ثقافة - واالحترام 

ثقافة - والرقي ثقافة - والغيرة ثقافة - والهدوء 
النفسي ثقافة - والفكر الثقافة... إلخ.

فحتى نحصل على ثقافة راقية يجب اتباع 
السنة النبوية الشريفة بحذافيرها والتعمق 
بها وتعظيمها في نفوس أبنائنا، فرســولنا 
ژ يقول »وإمنا بعثت معلما«، ويقول »إمنا 
بعثت ألمتم مكارم األخالق«، ويقول أيضا 
»أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا«، فديننا 
مرتبط باألخالق بالدرجة األولى، وكما نوهت 
في أكثر من مقال سابق فإن اكتمال األخالق 

ال يحــدث إال باكتســاب رصيد قيمي وكل 
قيمة لها مفهومها اخلاص وأبعادها النفسية 
واالجتماعية التي تضمن للفرد تربية صاحلة 

راقية تنعكس على املجتمع باإليجاب.
فكيــف ألبنائنا أن يرتقوا بثقافتهم وهم 
يتعرضون لضرب قيمهم يوميا من األسرة 
واملدرسة، فعلى ســبيل املثال املعلم يتلفظ 
بأقبح األلفاظ وينفس عن ضغوطه من خالل 
حتقير املتعلمني، واإلدارة املدرسية ال تعي 
ضرورة النظام التربوي، واألسرة تستسهل 
اللباس الفاضح واملتبع للموضات الغابرة التي 
تهني الشخصية املسلمة، ووسائل التواصل 
السلوكيات  القبائح من  االجتماعي تنشــر 
واألفكار ولغــات احلوار الهابطة دون رادع 
أو مقاومة من األســرة ووعي من املدرسة، 
والوالدان يهمالن أبناءهما من حيث التوجيه 
والصالة، والكثير الكثير من السلوكيات التي 

تنصب على ضرب القيم.

مساحة للوقت

مساجدنا...!!
طارق إدريس

صراحة

نهب 
األموال

العامة
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

محلك سر

السالفة 
امصخت

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

أزاهير

قدوة أكادميية 
وإعالمية

ducky872000@yahoo.comجناة ناصر احلجي

للسطور عنوان

معاضل تربوية وضرب بالقيم
@family _ sciencesشيخة العصفور
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الشهادات 
الوهمية 

و»ما عندك أحد«
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي


