
ـراكـز الـصـحـيـة وكل شيء مـتـوفر , وا
ــنـاطـق الـبــعــيـدة تــتــطــلب الــعـيش وا

كالغرباء وهذا ما اريده .. 
ــة بـوقــوعـهـا ــنـاطق الــقـد وتـمــتـاز ا
وسـط الـبـلــد وقـريـبــة من كل اخلـدمـات
وتـمـتاز ايـضـاً بالـعالقـات االجـتمـاعـية
الـرصــيـنـة فــيـمـا بــ اجلـيـران واالهل
واالقــــارب واالصــــدقــــاء وهـي امـــور ال
ـنــاطق احلــديــثـة اال بــعـد تــوجــد في ا
مـــرور عـــقـــود من الـــزمن ويـــتـــحــدث "
عـصام عـبـد السـتار " صـاحب محل عن
وضـوع فـيـقول / اشـتـرى ولدي دارًا ا
كبيرة في منطقـة غير بعيدة وطلب منا
ـنـزل الـقـد واالنـتـقـال مـعه الى بـيع ا
البيت اجلديد وقد رفضنا الفكرة جملة
ـنزل وتـفـصيـالً ألننـا نـعـيش في هـذا ا
ـنـطـقـة ابـاً عن جـد ونـعـرف كل ابـنـاء ا
ولــنــا اواصـــر ونــسب ومــصــاهــرة مع
الـكـثـيـرين ونـحن نـتـشارك فـي االحزان
سـرات ومـثل هـذه االمور لن تـتـكرر وا
ــنــاطق اجلــديــدة فــهــذه الــعالقــات بــا
حتـــتــاج الى ســـنــوات لــكي تـــبــنى مع
أالخرين  ,واعتقد اننا لن نغادرها ابداً
ـــنــطـــقــة ومن يـــرغب بـــالــذهـــاب الى ا
اجلديدة فهو حر امـا بقية العائلة فهي

متمسكة بسكنها الى االبد . 
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ناطق ويقول غادرة تـلك ا  يتمـسك الكثيـرون بسكنهم ومـناطق عيشـهم منذ الصـغر وال يفكـرون ابداً 
مواطنـون / ان العيش لسنوات طويلـة يرسخ التعايش ويقوي االواصر والـعالقات ويشّد الكثيرون الى
" كاسب / ان الـسكن وطنه ونحن اً وغير مـريح ويرى " ياسر حـس سكـنهم حتى لوكـان السكن قـد
نـطقـة ورغم بنـاء االبناء نـسكن مـثالً في منـطقـتنا مـنذ اكـثر من خـمسـ سنـة ونشـأنا وترعـرعنـا في ا
نـطقـة فهم يـزورون بيت الـعائـلة يـومياً بـيوتـاً لهم في مـناطق كـثيـرة اال انهم ال يـستـطيعـون فراق هـذه ا

ويجلسون في مقهى احلي يومياً وهم غير مرتاح لسكنهم البعيد ..
.وبــالـرغم من ان اجلــمـيع يـبــحـثـون عن
الـــراحــــة والـــســــكن احلــــديث اال انــــهم
يـــحـــنـــون الى الـــعالقـــات االســـريـــة مع
اجليران ومع االصدقاء واالقارب اضافة
ـديـنـة الى مـوقع الـسـكن الـقـد وسط ا
ويـوضح " مقـداد محـمد" عـامل حدادة /
االمـــر فــيــقـــول / انه ســكـن مــؤخــراً في
ضـواحي بغـداد بعـد ان اكمل بـناء بـيته
وغـادر منـزل االسرة (مـرغمـاً) حيث نـشأ
ودرس وعــــمل وله اصــــدقـــاء وجـــيـــران
وعالقـات مع الــكـثـيـرين والـسـكن خـارج
نـطقـة التي نـشا بـها امـر محـزن ولكن ا
الـــظــروف وتـــغــيـــر االحــوا دفـــعــته الى
السـكن البـعيـد وهو يـأمل في ان يتـأقلم
هو وابـنـاؤه في السـكن اجلـديـد وعسى

ان يوفق في مسعاه اجلديد. 
ويـرفض الــكـثـيــرون مـغـادرة مـنــاطـقـهم
ناطق التجارية واالسواق حيث توجد ا
توفرة والسكن احلديث وكل اخلدمات ا
الذي يـقع بـعـيـداً عن كل شيء والبـد من
الـركـوب في اكــثـر من حـافـلــة لـلـوصـول
" مـصـور/ ان الـيـه ويـقـول "فـريـد حـسـ
ــنــطــقــة امـر الــســكن بــعــيـداً عـن هـذه ا
صــعب جـداً وحـتى لـو فـكـرت مـسـتـقـبالً
نطـقة حيث شراء بـيت فلن اغادر هـذه ا
ـدارس الـقـريـبـة االسـواق الـتـجـاريــة وا
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مع قدوم مـوسم الـشـتـاء كل عام
تبدأ مشـاكل النفط االبيض ففي
واطن مـحافـظة ديـالى يـعتـمـد ا
عــــــلـى ( اخملـــــتــــــارين) مـن اجل
احلــصـول عــلى الـنــفط االبـيض
ـشــاكل ألن هـؤالء وهـنــا تـبــدأ ا
اخملـتـارين يـجـمعـون الـبـطـاقات
ـــواطـــنــ الــتـــمـــويـــنــيـــة من ا
ــزاج) والــذي جتــمع (وحــسب ا
مـنه الـبـطـاقـة يـحـصل عـلى مـئة
لـتر من الـنفط االبـيض والذي ال
يدري وال يـعـلم (فهـذه مـشكـلته)
وبــالــطـبـع فــأن في كل مــنــطــقـة
هــنـاك مـنـازل بـعـيـدة وسـكن في
اطـراف الـنـواحي او االقـضـيـة ,
كـــمـــا ان اســـعــــار بـــيع الـــنـــفط
تـــخــــتــــلف من مــــخـــتــــار آلخـــر
والســيـمـا وان اغــلب اخملـتـارين
من ( صـغـار السن) ولـيـسوا من
ويــــقـــسم ـــنــــطــــقـــة  , اهــــالـي ا
اخملـتــارون وجـبـات الـنـفط عـلى
ـئة ثالث او اربع وجـبـات وان ا
لــتـر ال تـكــفي لـسـد احــتـيـاجـات

الــــعــــوائل في مــــواسـم الــــبـــرد
الــشـــديـــد..ولـــهـــذا فــأن تـــوزيع
بـــطـــاقـــات وقــوديـــة حـل لـــهــذه
ـشاكـل كمـا هـو مـعـمول به في ا
ناطق االخرى االصمة وبعض ا
بــعــد ان بـــاتت مــشـــاكل الــنــفط
تــقـلق الـكــثـيـرين ويــحـسب لـهـا

الـف حــســـاب في كــيـــفــيـــة نــقل
الــــنــــفط داخـل الــــبــــرامــــيل من
ـنازل وغيرها .من الشارع الى ا
ــشــاكل الــكــثــيــرة في كــيــفــيـة ا
توزيع الـنـفط االبيض .. فـشـكراً

لوزارة النفط . 
حسام احمد/ ديالى 
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ـــواطن ـــوضـــوع ادنـــاه بـــعث به ا ا
" من بغـداد/ الدورة / "ريـاض حسـ
يـتـنـاول فـيه آراءه الـشـخـصـيـة حول
ـا يـراه في مـسـيـرة واقع الـتـعـلـيم 
ـــواطن هــذا الــتـــعـــلــيـم ويــبـــتـــد ا
وضـوع بـالقـول / تعـرض الـتعـليم ا
في الـعراق الى هـزات عـنـيفـة ابـتداء
من عام  1958وحتى يومنا احلاضر
ـرات االمر نـاهج عـشرات ا وتغـيـر ا
الـــذي اربك واقع الـــتـــعـــلــيـم وخــرب
ــكن ان الــقــاعــدة الــعــريـــقــة الــتي 
ناهج يعتمد عليـها الطالب فتغيير ا
ارباك لـلتعـليم وتشـتيت آلراء وافكار
ــعــلــوم ان الـــطــلــبـــة حــيث انه مـن ا
الـــطــالب يــعـــتــمــد فـي اســاسه عــلى
عـلـومـات الـتي يـتـلـقـاها في خزيـن ا
مراحل الـدراسة وفـقدانه لـلبـنات من
ذلك الـسلم يـعني تـشـتيت مـعلـوماته
ـــكن ألي طـــالب الـــرجـــوع الى اذ ال
ــواد اجلــديــدة اخلــلف الســتــذكــار ا
ـتـغـيـرة  ,وهـذه الـهـزات الــعـنـيـفـة ا
الـتي تـطـول كل مراحل الـتـعـلـيم تدل
عـلـى تــخـبـط واضح وعــدم درايـة او
مـعـرفة بـطـبيـعـة التـعلـيم في الـعراق
كن ان يعالج من وعدم معرفة ماذا 

ــنــاهج , االمـــور بــدال من تــغــيـــيــر ا
فـالـطالب يـعـانـون من صدمـة عـنـيـفة
في افـــكــارهم جــراء الــواقع اجلــديــد
الـذي طــرأ عــلى حــيــاتــهم كــالـوضع
االقـــــتــــصـــــادي الــــصـــــعب ودخــــول
االنـتـرنـت والـفـضـائــيـات والـهـواتف
احملمولة ووسـائل الغش االلكتروني
ـنـاهج ولـكن ـشـكـلـة التـكـمن في ا وا
فــيـمـا يـحــيط بـالـطــالب من تـغـيّـرات
والتأثيرات السلبية التي طرأت على
حـيـاته وتــفـكـيــره وعـدم وجـود دافع
يـــدفــعـه الى اكــمـــال تــعـــلــيـــمه فــفي
السابق كان الطالب يخشى الرسوب
مخـافة االلتحـاق باخلدمة الـعسكرية
وهـذا الـعــامل تـبــدد بـعـد عـام 2003
ولم يــعـد الــطـالب يــخـشـى الـرسـوب
فـهـو اليـطـمـح بـإكـمـال تـعــلـيـمه لـكي
يــحـصل عـلى شـهــادة ثم يـجـلس في
ــنــزل بال عــمـل وبال مــســتــقــبل او ا
تــكــوين اســرة والــزواج فــالــشــهـادة
والتـعـلـيم اصبـحت بـنـظر الـكـثـيرين
بال فـائـدة  ,والـتـعـلـيـم الـذي يـتـلـقـاه
ـدرس الـذي الــطـالب يــعـتــمـد عـلـى ا
يــدرس بال طــمــوح او امل وال يــهـمه
ان فـــهم الـــطـالب الـــدرس ام ال .. مــا

دامت هـــنــــاك دروس تــــعـــلــــيـــمــــيـــة
خـصـوصـيـة تـدّر عـلى الـبـعض دخالً
ــدرسـة مــنــاســبــاً افــضل من تــعـب ا
وهموم الطالب وتهـديداتهم العائلية
والعشائريـة! وقد اعتقد الطالب على
جنــاحـهـم اجملـاني اذ ان هــنـاك دوراً
ــا رابع وسـنـوات ثـانـيــاً وثـالث ور
عــدم رسـوب ومـسـاعـدات بـالـدرجـات
ـدرســيـة ورغم كل هــذه الـتــنــازالت ا
فـــإن الـــطالب ال يـــكـــتــرثـــون وهـــبط
مـــــســــتــــوى الـــــتــــعـــــلــــيـم الى ادنى

ـــســـتـــويــــات ولم تـــعـــد ا
الــــــــــشـــــــــهـــــــــادة
اجلــــــامــــــعــــــيـــــة
الـعراقـية مـعترف
بــــهــــا نـــتــــيــــجـــة
الــتـــنـــازالت الــتي
ـدارس تــقـدمــهـا ا
والـكـليـات لـلطالب
واخــرج الــتــعــلــيم
من مــــــحـــــتـــــواه ,
ــعـلم او واصــبح ا
ـــــدرس يــــخــــشى ا
عـــــلى نـــــفـــــسه من
انــــتـــقــــام الــــطالب

ــعــلم او وعــوائــلـــهم وبــهــذا فـــقــد ا
ـدرس جـزءاً من سطـوته واحـترامه ا
الــــذي يـــــعــــتــــز بـه وضــــاع اخلــــيط
واعـصفـور في مستـوى التـعليم ومع
ــنــاهـج ومــحــاوالت اجنــاح تــبـــدل ا
ـــســاعـــدة فــإن الــطـالب بــالـــقــوة وا
الـــطــــالب اجلـــامــــعي اصـــبح اآلن ال
يعرف ادنى مسـتوى من التعليم وما
تـعلـمه خالل الـسنـوات الـسابـقة ولم
تعـد لديه مـعـلومـات عامـة وضاع كل

شيء .
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ــواطن " حـسن عــبــد الـله" مـن بـغــداد/ الـشــعب / مــوضـوع يـطــرح ا
تـخطـيط الـطـرق اخلـارجـية الـرابـطـة بـ احملـافظـات ويـقـول / يـسـتدل
الـسـواق عـلى تــخـطـيط الـشــوارع اثـنـاء سـيـرهم فـي مـوسم الـضـبـاب
للـحيـلولـة دون وقوع حـوادث الطـرق اثـناء الـضبـاب الكـثيف وان اكـثر
الطـرق اخلارجـية دون خـطوط بـعـد ان محـا الزمن تـلك اخلطـوط والبد

من اعادة تخطيطها خدمة للسواق ومرتادي الطرق . 
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اكـتب لـكم هـذه االنـطـبـاعات عن
مـــــدرســــة واحـــــدة كــــنـــــمــــوذج
لـلمـدارس االخـرى وارجـو مـنكم
عدم حجب او استبدال اية كلمة
ابـــعــثــهـــا الى جـــريــدتــكـم فــقــد
اضي في سجلت ابنائي العام ا
ــــدارس االبـــتــــدائـــيـــة احـــدى ا

ــــدرســـة حتـــتـــاج الى وكـــانت ا
طالء وتـرميم  ,وكـانت سـاحتـها
من الـــتـــراب الــذي مـأل االجــواء
وكانت نتـيـجة حـركـة الصـغار  ,
بعض ابواب الصفوف مكسورة
وال زجـاج في بــعض الـشـبـابـيك
وكــانت الــصــفــوف بال مـراوح ,

والصف الـواحد مكـتظ بعشرات
الـطالب صـغـار السن  ,وانـتـشر
ــدرســة  ,وكــان الـــصــغــار فـي ا
بـعــضــهم يــشــتــبك بــااليـدي مع
اآلخرين وبـالـطبع لم تـكن هـناك
ميـاه للشرب  ,بل اخذ كل طالب
قـنـينـة ماء  ,وبـعد ان تـفـرغ تلك
الـــــقــــــنــــــاني يــــــبـــــدأ الــــــطالب
شاكسون بضرب اآلخرين بها ا
ـــدرســــة وقـــفت ! وفي خــــارج ا
أكوالت بعض الـعربات وبـاعة ا
وكـان بـعض الـطالب يـتـسـلـقون
اجلـدار مـن اجل شــراء شيء مـا
من تــــلـك الــــعــــربـــات  ,وكــــانت
ســتــوتـــات نــقل الــطـــلــبــة تــمأل
الــــشـــــارع لــــنــــقل الـــــطالب الى
بيوتهم وبالعكس وكانت وجوه
الطلـبة مـتعبـة ومصـفّرة نتـبجة
سـوء .التغـذية وفقـر الدم .. فهل
هـناك اجـمل وافضل من مـدرسة

اطفالي ?! 
حس زبون/ بغداد
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في احـد الـشـوارع الـتـجـاريـة
الرئـيسـة في بغـداد كانت لـنا
ــــواطن " حـــسن وقــــفـــة مع ا
راضي" البالغ من العمر ثمان
وثالثـ سنـة ويعـمل في بيع
ـواطن الــبـاالت وقـد حتــدث ا
الـــيــنـــا عن عـــمــله وهـــمــومه
/ اعـمل في هــذا الـعـمل قـائـالً

فـائـض عن احلـاجــة ويـصـدر
لـلــدول الـفــقــيـرة يــعـتــبـر من
الــبــاالت كــاالثــاث واالجــهـزة
تنوعة ولكن اكثرنا امنزلية ا
يـــعــــمـــلـــون في بــــيع مالبس
الـبـاالت ألنـهـا سـريـعـة الـبـيع
وربـحـهـا مـضـمـون كـمـا انـها
في االسـاس ال تـستـهـلك فهي
ان لم تـبع هذه الـسنـة فيـمكن
بـيــعـهــا في مـوسم آخــر كـمـا
ــكن نــقــلــهــا من مــكـان الى
آخر بسـهولة وهي ان لم تلق
طـلـوب هـنا فـيـمكن الـرواج ا
ــكــان آخــر  ,واذا بــيــعـــهــا 
البس كـانت هـناك قـطع من ا
جــيـدة ونــظـيــفـة جـداً فــنـحن
نعـتز بهـا ونبيعـها لالصدقاء
واالهل واالقــــــارب كـــــمـــــا ان
هـــــنــــاك بـــــعض االصـــــدقــــاء
يــوصــون عــلى نــوعـيــات من
تـلك البـاالت ومتى مـا توفرت
فـإنـنا نـرسـلهـا الى الـراغـب

بها .

اجنـبية  ,كمـا ان عدداً كـبيراً من
كـبــار الــسن يــشــتــرون الــبـاالت
عاطف التي تناسبهم وخاصة ا
الـثــقــيــلـة بــحــثـاً عـن الـدفء في
االجواء الـباردة  ,وعالم الـباالت
عـالم مــتـعـدد االشــكـال وااللـوان
فــــهــــنـــاك بــــاالت تــــأتي من دول
تحدة كثيـرة اهمها ( الـواليات ا
ـــــانـــــيـــــا ودول اوربــــا ودول وا
اخــرى مــثل كــوريــا اجلــنــوبــيـة
والـيــابــان والـســويــد) وغـيــرهـا
ـة يـسـتغى البس القـد وهـذه ا
عــنـهـا اصـحـابـهــا هـنـاك فـتـقـوم
اجلمـعـيات والـشركـات بجـمعـها
وتـصديرهـا للدول الفـقيرة وهي
تأتي غـالـباً كـمسـاعدات لـلفـقراء
وهـــنـــاك بـــاالت جتــاريـــة تـــبــاع
وتــشـــتـــرى وخـــاصـــة االشـــيــاء
اجلـيدة مـنهـا ومثل هـذه الباالت
هـنـاك مالبس مـتـنـوعـة واغـطـية
وشــراشف والــبــاالت مــتــنــوعــة
ايـضـاً وهي تـبـدأ من الـسـيارات
وال تـــنــــتـــهي ابـــداً  ,فــــكل شيء

مــسـاء كل يــوم في هــذا الـشـارع
اما البـقيـة فأنـني اعطـيها ألخي
الـــذي يـــعــمـل بــنـــفس الـــعــمل ,
البس اجليدة النظيفة وانتقاء ا
يـضمـن لي ربحـاً مـعـقـوالً افضل
ـالبس االخـرى وكـمـا ترون من ا
ـعـاطف الشـتـوية فـأنني ابـيع (ا
والـــــقـــــمــــاصل
وبــــــــــــــــــــعــض
الـــــســــــراويل)
البس وهـذه ا
يــقـبـل عـلــيـهـا
بـــــــــــــــــــــعــض
الشباب الذين
يـبـحـثـون عن
االســــــــعــــــــار
ـــنــــاســــبـــة ا
واالشــــــيــــــاء
اجلـمـيـلة ألن
اكـثـر مالبس
الــبــاالت هي
مـن مــاركـات
ـــــــيــــــة عــــــا

منـذ اشهر فأنـا اساساً اعمل في
احدى البسـطيات ونظراً خلالف
شــــــخـــــصـي مع شــــــريك لـي في

هنة  العمل حتولت الى هذه ا
حـيـث اقـوم بــشــراء الــبـاالت من
الـتـجـار واقـوم بـفـردهـا وانـتـقاء
اجلـيــد مـنــهــا وبـيــعه في عــربـة

فـي اتـــصــــال هـــاتـــفـي مع هـــذه
واطن " حس الصفحة يطرح ا
عـبــاس" من مـحــافـظـة الــبـصـرة
شط الـعــرب / مـوضـوع تـهـريب

الـطيور ويـقول/ هل سـمعتم من
قـبل بتـهريب اطـيور ! فـقد باتت
الطـيـور تهـرب من دول مـجاورة
الى الـــعــــراق بـــعـــد ان مــــنـــعت

ــثـنى /الــسـمـاوة/ الى " مـن مـحـافــظـة ا ـواطن " عــادل حـسـ يــشـيــر ا
خطورة طـريق السماوة  –الناصـرية . ويقول البـد من االهتمـام بالطريق
وحتويـله الى مسـارين وتبـليطه حـديثـاً بعـد ان كثـرت احلوادث فيه وراح

واطن ضحايا ذلك الطريق اخلطير .  عدد من ا
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شكاوى كـثيـرة واتصاالت هـاتفـية وكـلها تـشكـو من شروط الكـفالء الصـعبة
ـعـنـية ان يـكـون الـكـفيل ( مـن اهالي بـغـداد- وغـير حيـث تشـتـرط اجلـهات ا
عـسـكـري ولم يـسـبق له ان كـفل احـداً- راتـبه مـجـز وغـيـر ذلك من الـشـروط

واطن حالياً)! التي قليل من يتمتع بها احد من ا
ـواطن من القروض فهل من تسـهيالت تساعد على  وهو امر صعب يحرم ا

قترض .  حل مشاكل ا

 WO½UŁ UNK UA Ë  ôUHJ «

 WCNM « l u  »d  WOz«uAŽ Vz«d
ـواطن " حـس عـلـيـوي " من بـغداد مـوضـوع مـرآب النـهـضة يطـرح ا
رائب الـعـشوائـية فـي الشـارع وعمـل اغلب الـسـيارات من الـشارع وا
سؤولة واطن اجلهات ا بحيث تؤثر على باقي عمل السـواق ويناشد ا
بــضــرورة مـنـع عــمل الــســيـارات فـي الــشـارع بــدال مـن الـدخــول الى

رآب. ا

ـواطن " حسن جواد" في إتصال هـاتفي مع هذه الـصفحـة : يتناول ا
ـرضى للعالج الى مـدينة من بغداد / مـدينة الـصدر/ موضـوع نقل ا
ريض غير الـقادر على السير وعند الطب ويقول / انه ذهب مع ابيه ا
ــسـتــشـفـى اراد عـربــة جلـلــوس والـده وفــوجئ بــأن تـلك دخـولــهـمــا ا
واطنـ هناك وهـو امر غريب فهل العربات البـد ان تؤجر من بـعض ا

وصلت االمور الصحية الى هذا احلد ?!
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½qI∫ مواطن يقوم بنقل اثاثه من منطقة سكناه القد الى منطقته اجلديدة
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ـواطنـ العـسكـري يطـالبـون في اتصـال هاتـفي اجراه مع عدد من ا
ن ســالـم" بــاســمــهم بـــضــرورة تــوزيع االراضي هــذه الــصــفـــحــة "ا
ناسـب او بناء مجـمع سكني في كل مـحافظة للعسـكري او الـسكن ا
ـلـكـون الـسكن خاص بـالـعـسـكـري وان هـنـاك آالف الـعـسـكريـ ال 
ويـعـيـشون مـع ذويـهم رغم عـدد ابـنـائـهم او الـسـكن بـااليـجارات الـتي

باتت تؤثر على ميزانياتهم . 
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ـواطن " عـبـد الـسـتـار عــبـد اجلـبـار" من بـغـداد/ الـكـاظـمـيـة/ يـطـرح ا
ـتــقــاعـدين كــمــا هـو مــعــمـول به بــالــنـســبـة مـوضــوع تــعـديـل رواتب ا
ـتـقـاعـدين لـلـعـسـكــريـ الـذين عـدلت رواتـبــهم ويـقـول ان كـثـيــراً من ا
ـدنـيـ غـبـنـوا في احـتـسـاب الـرواتب والبـد من تـعـديل تـلك الـرواتب ا

ورفع االستقطاعات عنهم وجعل الرواتب شهرياً . 

اجلـــهــات اخملــتــصـــة دخــولــهــا
بـسبب االوبئـة وتهريب الـطيور
مسـتـمـر لـلـطيـور الـنـادرة وغـير
ـــوجــــودة بـــالـــعـــراق وتـــبـــاع ا

بـاسـعـار غـالـيـة في اسـواق بيع
الـطـيـور وتـبـاع عـلـنـاً وال يـسال
احــد عن مــصــدر تــلك الــطــيــور

وكيف وصلت لالسواق ?!

ـواطن " عـلي صادق " يتـنـاول ا
من بغداد / الكاظمية/ موضوع
تــــصـــديــــر الـــســـــــــــكـــراب الى
ــؤسف اخلـــارج ويــقــول / من ا
ان نــرى ســيـــارات احلــمل وهي

حتـــمل الــســــــــــكــراب مـــتــعــدد
االنـــــواع وتــــتـــــــــــــــجـه به الى
شــمــال الـــعــراق ومــنه الى دول

اجلوار . 
فالسـكراب مـواد اوليـة لصـناعة
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رائــدة لـــديــنــا مـــعــمـل احلــديــد
والـصـلب في الـبـصـرة والـذي ال
يعـمل حـــــــــــالـياً حـسب علـمنا
ــــعــــــــــــــــمـل هــــو مع ان ذلـك ا
اســاس الـصــنــاعــات الـوطــنــيـة

فــالــســكــراب واحلــديــد خــاصـة
يصـهر ويصـب من جديـد مثـلما
نـريــده في ايــة صـنــعــة فـلــمـاذا
يـصــدّر الـســكـراب ? وهــو ثـروة

بحد ذاته .

ـواطن "يـاسـر راضي" من بــغـداد اجلـديـدة / يـنـتــقـد ظـاهـرة تـأجـيـر ا
ـعـامل الـتي (كـانت) انـتـاجـيـة ويـعـمل بـهـا آالف الـعـمـال الـشـركـات وا
عـامل االنتـاجية الذين يـعيـلون عـوائلهـم ومن الغـريب ان تتـحول تـلك ا

الى مرائب ومخازن .
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