
 
واملدن  بغداد  العا�صمة  بني  الرابط  الطريق  طول  على   
احلديد  من  اآخر  بعد  يومًا  ترتفع  اأكوام  ثمة  بها،  املحيطة 
وال�صكراب، معرو�صة على ال�صارع العام اأو يف �صاحة م�صّيجة 
تعود ملتاجرين بال�صكراب الذي اليعرف اأين يذهب اأو كيف 
اأو  الع�صكرية  العجالت  �صكراب  وبخا�صة  معه،  التعامل  يتم 
املخاطر  اأن  يعني  ما  تفجريات،  اىل  تعر�صت  التي  املدنية 
العاملني  اأم  املنطقة  اأهايل  على  اأكانت  �صواء  كبرية 

بال�صكراب، مابني جمع وبيع ونقل و�صهر.
ال�صكراب  ت�صدير  ُمنع  املا�صي،  القرن  من  ال�صتينات  منذ 
من  خمتلفة  اأنواع  الإنتاج  �صهره  اإعادة  عند  الأهميته 
�صلطة  اأ�صدرت   ،2003 بعد  لكن  احلديدية،  ال�صناعات 
عّد  حيث  وبيعه،  بت�صديره  ي�صمح  قراراً  املوؤقت  االئتالف 
العملية  هذه  اأن  مزهر،  يو�صف  ال�صناعي  بال�صاأن  املخت�ص 
تكّلف البلد الكثري من االأموال. مبينًا، فباالإمكان اال�صتفادة 
من هذا ال�صكراب يف اعادة �صهره ودخوله يف �صناعات عّدة. 
م�صدداً، على �رصورة منع ت�صديره وح�رص التعامل به بوزارة 

ال�صناعة واأهل ال�صاأن ال�صناعي االإنتاجي.
عالء هادي �صاحب حمل لتقطيع وبيع ال�صكراب وجمعه، بنّي 
اأن لديه عدداً من العّمال يجوبون املناطق ال�صكنية. مو�صحًا، 
انهم ي�صرتون هياكل املكيفات واملولدات واملربدات واأ�صياء 
وبيعها  فرزها  واإعادة  بجمعها  يقوم  اأنه،  اىل  الفتًا  اأخرى. 
اغلبهم  هادي،  ذكر  وعملهم،  التجار  هوؤالء  وعن  لتجار... 
من  ومنهم  باأخرى.  اأو  بطريقة  ال�صكراب  هذا  بت�صدير  يقوم 

يعيد �صهره اأو تقطيعه ب�صكل اآخر ثم بيعه جلهات جمهولة.
لكنه  يهّرب،  وكيف  احلديد،  يذهب  اأين  جيداً،  يعرف  عالء   
الذي  العمال  اأحد  الأن  ذلك  عّدة،  الأ�صباب  ذلك  جتنب  حاول 
اىل  اأ�صار  طن،   2 كيا  نوع  �صيارة  من  حمولة  باإفراغ  يقوم 
اأن كل هذا ال�صكراب �صيدخل يف م�صانع دول اجلوار، ويعود 
اأن  موؤكداً،  لال�صتهالك.  �صاحلة  غري  اأغلبها  �صتى  كب�صائع 
فهو  وجد  واإن  ال�صاأن  بهذا  غائبة  الرقابية  اجلهات  دور 
اأن  ال�صعد،  احل�صن  عبد  البيئي  بنّي  فيما  وفا�صد..    �صعيف 
هو  الذي  بال�صكل  ال�صكراب  من  الكبرية  الكميات  هذه  بقاء 
منوهًا  خطر.  اأمر  االإ�صعاعي  الفح�ص  اجراء  دون  االآن  عليه 
�صناعته.  واإعادة  لل�صهر  منها  ال�صالح  حتديد  اهمية  اىل 
م�صدداً على �رصورة جرد كل كمية ال�صكراب، وعزل كل نوع 
منه على حدا، مثل �صكراب العجالت الع�صكرية واملدنية، التي 
منها  امل�صّعة  معرفة  الأجل  والبقية  التفجريات،  يف  احرتقت 
اأبقى  وال�صلب،  احلديد  معمل  تاأهيل  عدم  بيئيًا.   وال�صارة 
وامل�صوؤولني  واملهربني  الع�صابات  يد  متناول  يف  ال�صكراب 
كميات  جمع  بعد  خا�صة  ال�صناعة،  وزارة  يف  الفا�صدين 
الكميات،  لتلك  ومراقبة  دقيق  جرد  دون  احلديد،  من  كبرية 
لل�صيطرة  )احلكومية(  الع�صابات  امام  الفر�صة  اتاح  مما 
على تلك الكميات الهائلة من احلديد، والقيام بعملية تفكيك 

يف  حدث  كما  بهما،  والت�رصف  والنحا�ص  االملنيوم  وعزل 
)هيئة  ال�صناعة  لوزارة  التابعة  احلكومية  املن�صاآت  بع�ص 
واأن  �صبق  ال�صناعة،  الع�صكري(.  م�صدر يف وزارة  الت�صنيع 
ذكر اأنه بناًء على تو�صيات جلنة الت�صمني املركزية، �صادق 
الوزير على ت�صمني املديرين مبلغًا قدره 21 ملياراً و645 
مليون دينار، عن فقدان �صكراب حديد يقّدر بـ77398 طنًا 
ال�صمود  ل�رصكة  التابع  الطارمية  يف  الطا�صة  تل  موقع  يف 

يف  تق�صريهما  ب�صبب  وذلك  الفوالذية.  لل�صناعات  العامة 
وفق  عملت  الوزارة  اأن  واأ�صاف  العام.   املال  على  احلفاظ 
قانون الت�صمني الذي اأقره الربملان رقم )31( ل�صنة 2015 
ا�صدار  2017 على  ل�صنة   )2( وتعليمات وزارة املالية رقم 
تقدمي  ثم مت  ال�رصكتني،  مدير  على  بالت�صمني  العقوبة  قرار 
اأن يح�صب  ال�صكراب، على  لبيع  الوزارة  لرئا�صة  روؤى جديدة 
معمل  اكمال  حلني  الوزارة(  )ملكية  الدولة  اموال  �صمن 

احلديد وال�صلب غري املوؤهل، كي تتمكن الوزارة من العودة 
عن  ع�صو  منه.  واال�صتفادة  الوزارات  من  ال�صكراب  لتجميع 
اأن جلنته  جلنة النزاهة النيابية، حيدر الفوادي، �صبق وبنّي 
مبينًا  ال�صناعة،  وزارة  يخ�ص  جديد  ف�صاد  ملف  يف  حققت 
باأ�صعار  ال�صكراب  احلديد  من  طن   700 باعت  الوزارة  اأن، 
وزارة  تخ�ّص  جديدة  ف�صاد  ملفات  اأن  متابعًا  "رمزية"، 

ال�صناعة، تعمل عليها جلنة النزاهة يف الوقت احلا�رص.

 
عن  حما�رصة  لنا  كانت  بغداد  تراث  �صل�صلة  يف 
يف  اذ  في�صل  االمري  بغداد  على  ملك  اول  تتويج 
برئا�صة  القاعده  موؤمتر  عقد  مت   ٢١/٣/١٩٢١
بح�صور  الربيطاين  امل�صتعمرات  وزير  ت�رص�صل 
العراقي  اجلانب  عن  وح�رصه  انگليز  م�صوؤولني 
اليهودية  البغدادية  ال�صخ�صية  ح�صقيل  �صا�صون 
جعفر  والفريق  للمالية  وزيرا  كان  والذي  امل�صهورة 
الع�صكري الذي كان وزيرا للدفاع وقد ح�صل االتفاق 
امللك  ابن  في�صل  االمري  يكون  ان  على  النهائي 
احل�صني ملك احلجاز وقائد الثورة العربية ملكا على 
لهذا  ر�صحت  �صخ�صيات  هنالك  كانت  وان  العراق 
قبل  عمله  مهام  مبمار�صة  امللك  بداأ  وقد  املن�صب 
تتويجه وو�صوله اىل بغداد ففي ١/٤ من هذه ال�صنة 
املوافقة على ا�صتقالة عدد من الوزراء ب�صبب هجوم 
عبد  بتعيني  امرة  وا�صدر  اجلنوب  على  �صعود  اآل 
 ١٢/٦/١٩٢١ ويف  للعدل  وزيرا  ال�صعدون  املح�صن 
)نورث  الربيطانية  الباخرة  في�صل  امللك  ا�صتقل 
بروك( من مدينة جدة على البحر االحمر اىل مدينة 
الذي  الدين  �صدر  حممد  العراقيني  ومعه  الب�رصة 
وحم�صن  اليا�رصي  وعلوان  بعد  فيما  تتويجه  توىل 
وال�صخ�صية  ال�صيعة  من  العطية  ورايح  طبيخ  ابو 
روؤ�صاء  من  اثنني  والد  ال�صويدي  يو�صف  املعروفة 
العراقية  ال�صخ�صية  وهو  وناجي  توفيق  الوزراء 
واولهم  حا�صيته  امللك  مع  وجاء  الوحيدة  ال�صنية 
ال�صيعية  اللبنانية  ال�صخ�صية  حيدر  ر�صتم  �صديقه 
ويف ٢٣/٦ و�صلت الباخرة اىل الب�رصة ومن هنالك 
يف  بغداد  وو�صل  وكربالء  النجف  لزيارة  توجه 

باالجماع  الوزراء  جمل�ص  اأقر   ١١/٧ ويف   ٢٩/٦
املناداة بااالمري في�صل ملكا على العراق �رصيطة ان 
تكون حكومته حكومة د�صتوريهة نيابية دميقراطية 
فورا  امللك  تن�صيب  النقيب  الرحمن  عبد  اقرتح  وقد 
اجراء  بعد  ال�صعبية  املوافقة  ح�صلت   ١٨/٨ ويف 
اال�صتفتاء على تعيني امللك وعادت املناداة بتتويجه 
فورا لكن امللك طلب تاأجيل تتويجه اىل يوم ٢٣/٨ 
يوم  ي�صادف  اليوم  هذا  الن   ١٩٢١ ال�صنة  هذه  من 
احلجة  ذي   ١٨ املوافق  الثالثاء  يوم  وكان  الغدير 
عام ١٣٣٩ هج اليوم الذي حتتفل به ال�صيعة لذكرى 
اختيار  مت  وقد  )ع(  علي  لالمام  الر�صول  اختيار 
بناية الق�صلة مكانا لالحتفال كونها مكانا للحكومة 
جمل�ص  ومكان   ١٨٦٩ با�صا  مدحت  الوايل  عهد  منذ 
الوزراء والوزارات اذ كانت ق�صلة بغداد جممع الدوائر 
احلكومية العليا التي تتوىل ال�صلطة يف العراق وبداأت 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  بالتتويج  اخلا�صة  االحتفاالت 
حممد  ال�صيد  �صديقه  امللك  تتويج  وتوىل  �صباحا 
بنت  التي  االوىل  ال�صخ�صية  يعترب  الذي  الدين  �صدر 
غازي  امللك  تتويج  توىل  انه  حتى  امللكي  العهد 
ت�صهد  الق�صلة  وكانت  ذلك  بعد  الثاين  في�صل  وامللك 
مكان  كانت  حيث  وقتها  املتوا�صعة  االحتفاالت 
الفرمانات  اىل  بغداد وغريهم لال�صتماع  اهل  جتمع 
اي االوامر التي ي�صدرها ال�صلطان العثماين وخا�صة 
ما يتعلق بتعيني والة بغداد وت�صهد الق�صلة ا�صتقبال 
التظاهرات  ال�صيوف واملهنئني باملنا�صبات وكذلك 
واختريت كمكان لتن�صيب وتتويج في�صل ملكا على 
العراق حيث مت تهيئة من�صة خ�صبية بارتفاع �صبعني 
والكرا�صي  العر�ص  كر�صي  اعداد  ومت  تقريبا  مرتا 
للمدعوين وخ�ص�ص مكان للجمهور البغدادي وزينت 

و�صط  املكان  وكان  العراقية  باالعالم  اجلدران 
احلديقة داخل الق�صلة قريبا من مكان �صاعة الق�صلة 
والوزراء  الدبلوما�صية  البعثات  من  الكثري  وح�رص 
واملوظفني  الدولة  وموظفي  والعلماء  وامل�صايخ 
االنگليز وال�صعراء والوفود من جميع انحاء العراق 
جندي  مائتا  وا�صطف  وال�صحفيني  وامل�صورين 
امللك  ي�صلكه  الذي  الطريق  جانبي  على  بريطاين 
وكان اجلوق املو�صيقي يعزف ن�صيد ليحم اهلل امللك 
الربيطاين  ال�صامي  املندوب  يرافقه  امللك  وح�رص 
ال�صري بر�صي كوك�ص وقائد اجلي�ص الربيطاين اجلرنال 
�صكرتري  افنان  ح�صني  وتبعه  هالدين  ايلمر  جيم�ص 
جمل�ص الوزراء ال�صخ�صية البغدادية البهائية واثنان 
العر�ص مرتديا  امللك على  امللك وجل�ص  من مرافقي 
بدلة ع�صكرية خاكية اللون مع قبعة ع�صكرية يحيط 
وجل�ص  و�صامان  �صدره  وعلى  مذهب  عقال  بها 
بجانبيه كوك�ص وهالدين وبداأ احلفل بقراءة كوك�ص 
واال�صتفتاء  الوزراء  جمل�ص  بيان  فيه  وذكر  لبيانه 
واعلن ان �صمو االمري في�صل انتخب ملكا للعراق وان 
بريطانيا اعرتفت به وختم كلمته بعبارة يحيا امللك 
النقيب  الرحمن  عبد  الوزراء  رئي�ص  قدم  ذلك  وبعد 
اللهم  ابنه بدله وابتدا بقوله: قل  الدعاء حيث تواله 
مالك امللك توءتي امللك-- ومت رفع العلم العراقي 
على احد اركان العر�ص ثم وقف امللك متحدثا بلغة 
عربية ف�صيحة والقى خطابه الذي ابتداأ ب�صكر �صعب 
املجل�ص  االنتخابات وجمع  اجراء  واكد على  العراق 
التاأ�صي�صي والد�صتور واحلريات وبعد ان انهى خطابه 
اطلقت املدافع باالحتفال ال�صعيد بعد اجراء التتويج 
تهنئة  برقية  كوك�ص  قدم  اخلتام  ويف  الربوتوكويل 

من ملك بريطانيا امللك جروج اخلام�ص .

�ساعر ذ� مذاق خا�ص، فقد احتفى بر�ؤى ال�سرياليني من خالل 
تت�سالح  مزج  يف  �الإدها�ص  بالغرائبية  تتميز  عالقات  اإقامة 
اخلا�ص  فيه  �يخل�ص  املتوافقات  �تتفارق  الأ�سداد،  فيه 
بال�سعر  اإميانه  عن  معرًبا  �كتب  �الأبدي،  العام  اإىل  �الآين 
ال�سمري �الكاأ�ص، �مدح  �ال�سعراء فهم طعامه ��سرابه، �هم 
فكان مغايًرا للمدح باملعنى املتوارث �املعر�ف؛ فاملمد�ح لديه 
ي�سبح مادة �سعرية يبثها ذكرياته �حنينه �حبه للوطن. يبدي 
املتعب،  الأب  �سورة  خالل  من  للمعوزين  �ت�سامًنا  انحياًزا 
�الأم املرهقة يف �سعرية تقا�م القهر، ��سنوف الظلم يف هذا 
بالرمزية  لغته  ات�سمت  اإىل طبقات.  النا�ص  يق�سم  الذي  العامل 
ال�سعر ملتزًما ب�سعر  �الرثاء، �خياله مت�سعب �ف�سيح. كتب 

التفعيلة  �فيها تويف �عا�ص يف العراق طيلة ايام حياتِه .
 �لد يف مدينة الدغارة يف حمافظة الديوانية  �در�ص مبدر�سة 
يف  درا�سته  اأمت  ثم  �من   ،1953 عام  البتدائية  الديوانية 
مبعهد  بعدها  ليلتحق   1968 عام  للبنني  الديوانية  ثانوية 

الهند�سة يف بغداد �يتخرج منه عام 1972.
عمل يف دائرة �زارة الزراعة �الإ�سالح الزراعي يف حمافظة 
الديوانية منذ عام 1973 �بقي فيه حتى تقاعد عام 1992، 
�بعد تقاعده عمل مديًرا لالإعالم يف جامعة القاد�سية مبحافظة 

الديوانية)1992 - 2000(.].
العراق  يف  �الكتاب  لالدباء  العام  الحتاد  يف  ع�سًوا  كان 
الغابة  ديوانان   له  الديوانية،  حمافظة  يف  فرعه  �راأ�ص 
احلمراء - �زارة الإعالم - بغداد 1988، �اأ�سعد اإن�سان يف 
العامل - �زارة الثقافة - دار ال�سوؤ�ن الثقافية - بغداد 2001

بسبب عدم تأهيل معمل الحديد والصلب.. السكراب ثروة كبيرة في أيدي تجار ومهربين
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب

النفعالِت  َعن  تعبرٍي  جمرَد  لي�ص  ال�سعَر  اإنَّ  اأد�ني�ص  يقوُل 
َ�الأ�سياء،  َ�العامل  لالإن�ساِن  متكاملة  ر�ؤية  هو  ا  َ اإنَّ َ�حدها، 
يِف  متّعني  اأَنَّ  �سرًا  اأخفي  �ل  كبري.  مفكٌر  هو  كبري  �ساعٍر  َ�كل 
الر�ؤيِة املذكورة اآنفًا، كان ِمن بني اأهِم ال�سباب املو�سوعية التي 
– ِمْن جتربِة ال�ساعر  – َما اأتيح يل  حفزتني للخو�ِص يِف غماٍر 
ِمْن  تيقنُت  اأْن  بعد  الإن�سانية،  باأبعاِدها  ال�سما�ي  يحيى  الكبري 
اأْن  يِف  غرابة  فال  فكري،  برثاٍء  املغم�ص  ال�سعري  منجزه  �سمِو 
تباين  َما  يف  �جداينٌّ  ح�سوٌر  �اجلمال  َ�احلِب  لالإن�ساِن  يكون 

ه ال�سعرية. ِمْن اأجنا�ِص ن�سو�سِ
ِمْن ��سوِح ما  الرغم  َ�َعَلى  ال�سما�ي،  ال�سما�ة يوم �لد يحيى 
عراقِتها،  َعَلى  الأثرية  ال�سواهد  َ�تعدد  ثقافتها،  مقومات  يوؤكد 
بح�سِبه  اأنَّها  َبْيَد  ق�ساء،  بدرجِة  اإدارية  �حدة  كوِنها  َعْن  ف�ساًل 
ُتوِلِها  مل  من�سيَّة  اأَنَّها  اإذ  مدينة؛  كوِنها  ِمْن  اأكرث  قريًة  كانت 
احُلُكومات املتالحقة الرعاية َ�الهتمام؛ فـال عجَب اأْن ينظر اإليها 
َمْن قال ِفيها ذات م�ساء )ال�سما�ة جنتي �جحيمي معًا(، بو�سِفها 
حمّرمة  منطقة  تكون  تكاد  التدجني،  َعَلى  ع�سّية  َمارقة  مدينة 
الأنظمة  اأغلب  انتهاِج  ِمْن  الرغِم  َعَلى  التقدمي،  غري  الفكِر  َعَلى 
تغييِب  اأجِل  ِمْن  القمعية  املمار�ساِت  اأ�سر�ص  املتعاقبة  يَّة  يا�سِ ال�سِّ
ميكن  الإطار،  َهَذا  َ��سمن  العقل.  َ�نفى  الفكر  َ�تعطيل  احلرية 
يِف  املدينة  تلك  عا�ستها  الَِّتي  �الوقائع  الأحداث  اإنَّ جملَة  القول 
حقبٍة قا�سيٍة ِمْن تاأريِخ العراق املعا�سر، �ُسكلْت عالمة بارزة لها 
يِف معار�سِتها للنظاِم ال�سابق، �رف�ص اأهلها مِلَا انتهج ِما تباين 
ِمْن حما�لِت الرت�ي�ص. َ�لعلَّ ِمْن َبنْي تلك الإ�ساءات الإن�سانيَّة 
اخلالدة، َ�الَِّتي ُتَعّد خرَي م�سداق َعَلى َما نوهنا َعنه، هو اإيجابية 
ما  حيال  1963م،  عاِم  ِمْن  متوز  �سهِر  اأيام  اأحِد  يِف  اأهلها  �قفة 
اأ�سري اإليه با�ْسِم قطاِر املوت، َ�الَِّذي ُيَعّد اأ�سوء م�سر�عات املوت 
الَِّذي ابتكرته احُلُكومة العراقية حينئذ َعَلى خلفيِة حركة ال�سهيد 
ح�سن �سريع يِف مع�سكِر الر�سيد �سبيحة يوم الثالث ِمْن متوز عام 
1963م، حيث جرى ح�سر اأعداٍد كبرية ِمن املنا�سلني يِف عرباِت 
قطاٍر حديدية خم�س�سة بالأ�سا�ِص لنقِل الب�سائع - ي�سبه ُكلٍّ َمْنَها 
اإىل حٍد كبري علبة ال�سردين - خالل عملية نقلهم يِف اأجواٍء �سديدِة 
احلرارِة ِمْن �سجِن رقم )1( يِف َبْغَداد اإىل مدينِة ال�سما�ِة بق�سِد 
َ�الَِّذي  ال�سهري،  ال�سحرا�ي  ال�سلمان  نقرة  �سجِن  اإىل  اإي�سالهم 
اإدراكه  �املتوجُب  ال�سما�ة.  ملدينِة  املحاذية  ال�سحراِء  يِف  يقع 
اخل�سية  تدخل  مَلْ  َ�ا�ستبدادها،  لطة  ال�سُّ دمويَة  اأَنَّ  هو  اأي�سًا 
َعْن  التعبرِي  ِمن  منِعهم  اإىل  تف�ِص  �مَلْ  ال�سما�ة،  اأهل  نفو�ِص  يِف 
الإنتماء  مبوجباِت  التم�سِك  َعْن  ف�ساًل  للخري،  َ�حبهم  طيبتهم 
ا�ستقبل  اإذ  املوت؛  قطاِر  حادثِة  يِف  الإْن�َسان  َ�ِاحرتام  الوطني 
ال�سجناء عند ��سولهم املدينة ببالِغ الرتحاب، �هرع الكثري ِمن 
الأهايل اإىل حمطِة القطار حاملني املاء �الطعام �امللح، بالإ�سافِة 
اإىل مرافقِة �سيارِة حمل - جهزت باملواِد الغذائية َ�املاء - لقافلِة 
اإىل  القطاِر  حمطِة  ِمْن  َ�املتجهة  بال�سجناء،  املحملة  ال�سيارات 

�سجِن نقرة ال�سلمان. 

مبدعون
من العراق حكاية تتويج أول ملوك بغداد عام ١٩٢١ في القشلة

كزار حنتوش

مرافئ في ذاكرة 

يحيى السماوي 

بقلم / لطيف عبد سالم

أقالم حرة

والفندقه  لل�صياحه  كربالء  معهد  طالب  نا�صد   
ال�صياحة  وزير  و  املحرتم  الوزراء  رئي�ص 
املحرتم:ال�صالم عليكم نحن طالب معهد كربالء 
من  بالعديد  قمنا  الذي  الفندقه  و  لل�صياحه 
�صمعة  دمرت  التي  املعهد  اداره  على  ال�صكاوي 
الطالب اواًل نبداأ اليكم من املرحله االوىل التي 
تعامل  مثاًل  االمور  من  بالكثري  فيها  عانينا 
اولياء االمور وغرياها من  املدير الطالب و مع 
امور و قمنا ب�صكوى �صد املدير و كان االجتاه 
عقيل  اال�صتاذ  كربالء  حمافظ  اىل  هو  االول 
حلل  اجراء  �صيتاخذ  انه  وعدنا  الذي  الطريحي 
هذه االمور ولكن �صاهدنا بعد ال�صكوى بداأ املدير 
مبحا�صبه من ذهب اىل املحافظ و لن ن�صاهد حل 
الثانيه  املرحله  يف  و  للمعهد  التابعه  لالزمات 
بداأت االمور تكون ا�صوء يوم بعد يوم يف بدايه 
تواجد  مبنع  املعهد  مدير  اعلن  الدرا�صي  العام 
للطالب  م�صتلزمات  من  وغريه  املاء  لبيع  حمل 
و ال احد يعرف ال�صبب حيث قاموا الطالب ب�رصاء 
)القفز  اخلارجيه  املحالت  ا�صحاب  من  املاء 
ان هذا املعهد خمتلط  العلم  من فوق جدار( مع 
املاء  على  الطالبه  حت�صل  فكيف  بالطالبات 
يف  املعاهد  م�رصفة  اال�صتاذه  جائت  بعدها  و 
بوقفه موحده  االداره  ب�صكوى �صد  العراق قمنا 
املعاهد  م�رصفه  و  املدير  امام  الطالب  من 
اال�صتاذه)فاتن( والتي دخلت اىل املعهد بداعي 
االطالع على م�صاكل املعهد ولكن كانت االمور 
الغذاء و اخلروج من املعهد  تناول  خمتلفه هي 
املرحله  يف  و  معاناتهم  على  الطالب  ترك  و 
التطبيق  الطالب  من  املعهد  مدير  طلب  الثالثه 
الفنادق و هذا قانون املعهد لي�ص لدينا اي  يف 
اعرتا�ص و لكن االعرتا�ص عندما يكون الطالب 
مكمل بدر�ص او اكرث كيف يطبق و هو ال يعرف 
م�صريه هو مرحله ثانيه او ثالثه و اي�صاء هناك 
الطالب  احرتام  عدم  هو  جداً  مهم  و  اخر  امر 
املطبق من قبل بع�ص اداره الفنادق للعلم وقت 
وغري  )٨�صاعات(  يوميًا  الفنادق  يف  التطبيق 
م�صمولني اي عطله ر�صميه و عندما ذهب بع�ص 
الطالب قال لهم املدير انتم عمال و لي�ص طالب 
يف الفندق ونتمنى منكم متابعه هذا املعهد الن 
احد  ينزفز  انه  لدرجه  و�صل  املعهد  هذا  مدير 
بطريقه  املقد�ص  احل�صد  يف  املتواجدين  الطالب 
من  العديد  ميلكون  طالبه  احل�صد  اىل  اىل  ي�صئ 

وال�صكوى

طالب معهد كربالء للسياحة 
والفندقة يناشدون رئاسة الوزراء

المواطن و المسؤول
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