
 ال يختل��ف اثن��ان ان العراق من ال��دول املتقدمة 
يف املنطق��ة والع��امل ميتلك��ون �رشيح��ة ال�شباب 
والعلي��ا  االولي��ة  الدرا�شي��ة  ال�شه��ادات  وحمل��ة 
رغم ك��رة احل��روب واالزمات الداخلي��ة وتواجد  
االره��اب و هجرة الكف��اءات و ال�شباب اال ان ذلك 
ال يثن��ي من عزمية ال�شب��اب العراقي من التعلم و 
احل�ش��ول على �شه��ادات البكالوريو�س و املا�شرت 
و الدكتوراه ولكن ه��وؤالء ال�شباب ا�شابهم الكثري 
م��ن االحب��اط ب�شب��ب عدم وج��ود وظائ��ف تليق 
مبوؤهالته��م بع��د التخرج مما ا�شطره��م للدخول 
يف �شل��ك وزارة الداخلي��ة للعم��ل ب�شفة �رشطة او 
عرفاء او مفو�شني و املفرو�س و ح�شب القوانني 
�شه��ادات  حمل��ة  م��ن  الكلي��ات  خريج��و  يعم��ل 
البكالوريو���س ب�شفة �شب��اط و لكن هناك بع�س 
القوانني املجحفة و الف�شاد االداري الذي تعانيه 
اغلب مفا�شل الدولة و موؤ�ش�شاتها مت قبول حملة 
�شه��ادات البكالوريو���س للعم��ل ب�شف��ة �رشطة و 
روؤ�ش��اء عرف��اء و مفو�ش��ني و املفارق��ة هن��اك 
بع���س ال�شب��اط يحمل��ون �شه��ادات املتو�شط��ة 
و االعدادي��ة او املعاه��د باأف�ش��ل االح��وال و مت 

لغر���س  �رشيع��ة  تاأهي��ل  دورات  يف  ادخاله��م 
احل�ش��ول عل��ى الرتب��ة الع�شكري��ة )�شب��اط ( اما 
ه��وؤالء حملة �شه��ادات البكالوريو���س مت قبولهم 
للعمل ب�شفة �رشط��ة و روؤ�شاء عرفاء حيث هناك 
بع���س القوان��ني ال ت�شم��ح له��م يف الدخ��ول يف 
كلي��ات ال�رشط��ة او دورات تاأهيل ال�شباط ب�شبب 
���رشط العمر املو�شوع يف �رشوط القبول و هو ان 
ال يتج��اوز عمر املتقدم ع��ن )27( عام متنا�شني 
ان ه��وؤالء اخلريجني يخدمون يف وزارة الداخلية 
ل�شن��وات طويل��ة و ه��ذه اخلدم��ة م��ن املفرو�س 
هن��اك   ، العم��ر  ���رشط  ع��ن  جمزي��ة  تك��ون  ان 
دع��وات كث��رية و موافقات ر�شمي��ة و حكومية مت 
ا�شتح�شاله��ا و كذلك هناك تعاطف كبري من قبل 
الن��واب ممثلي ال�شعب يف الربمل��ان و امل�شوؤولني 
م��ن اجل حتوي��ل حمل��ة �شه��ادات البكالوريو�س 
العامل��ني ب�شف��ة �رشط��ة و مفو�ش��ني اىل العمل 
امل��دين يف موؤ�ش�شات الدولة و ح�شب االخت�شا�س 
و هذا بحد ذات��ه �شيوفر للدولة اموال كبرية لدعم 
موازن��ة الدول��ة او ادخاله��م يف دورات تاأهيلي��ة 
للح�ش��ول عل��ى رتب �شب��اط و لك��ن الروتني من 

�شب��ب و ي�شب��ب ه��ذا التاأخ��ري و االرب��اك يف هذه 
االج��راءات الت��ي يعتربها حمل��ة ال�شه��ادات انه 

ان�شاف لهم و لق�شيتهم .
 مطالبنا �رشعية وقانونية هو حتويلنا اىل 

العمل يف الدوائر املدنية
 رئي�س عرفاء �رشطة )�شعد نا�رش( خريج جامعة 

بغداد كلية الزراعة )مهند�س زراعي( يقول :
ان��ا خريج هند�ش��ة زراعية و اعم��ل ب�شفة رئي�س 
عرفاء يف وزارة الداخلية يف �رشطة املرور و �شبق 
يل ان قدم��ت الأكر م��ن خم�شة مرات على دورات 
ال�شب��اط لكوين من حملة �شهادة البكالوريو�س و 
لكن��ي مل اح�شل على فر�شة الدخ��ول اىل دورات 
ال�شب��اط لعدة ا�شباب منها ادارية و منها الف�شاد 
االداري و منه��ا العالق��ات ال�شخ�شي��ة و كذل��ك 
و�ش��ع ���رشط العمر التعجي��زي انا عم��ري حاليا 
)33( �شن��ة و العم��ر املطلوب ه��و )27( و لكنهم 
تنا�ش��وا ان لدي خدمة تتجاوز ال� )10( �شنوات و 
هناك بع�س ال�شباط ال ميلكون �شهادات جامعية 
ه��م اما خريجو متو�شط��ة او اعدادية او معاهد و 
ادخلوا يف دورات تاأهيل �رشيعة للتخرج ك�شباط 
ام��ا نحن اخلريج��ني ال نريد حالي��ا ان ندخل يف 
ه��ذه ال��دورات و امن��ا نري��د ان يت��م حتويلنا اىل 
العم��ل يف الوزارات املدنية االخرى  للعمل ح�شب 
اخت�شا�شاتن��ا العلمية  مع العلم ان هذا التحويل 
�ش��وف يقوم بتقليل رواتبن��ا اىل اكر من الن�شف 
لكون الرواتب يف دوائر الدولة املدنية اقل بكثري 
م��ن رواتب املوؤ�ش�ش��ات االمنية و لكنن��ا نريد ان 

نعمل باخت�شا�شاتنا .
 يف�شلون املتخرجون حديثا على حملة ال�شهادات 

ا�شحاب اخلربة يف العمل
 العريف )مازن �ش��الم( خريج كلية القانون يقول : 
ال اعرف ملاذا يف�شل��ون خريجو الدرا�شة االعدادية 
و املعاه��د و الكليات املتخرجون حديثا الإدخالهم 
يف دورات تدريبي��ة للح�ش��ول عل��ى رتبة �شباط و 
يقوم��ون با�شتثنائن��ا نحن اخلريج��ني و العاملني 
)�رشط��ة  الداخلي��ة  وزارة  موؤ�ش�ش��ات  جمي��ع  يف 
الكهرب��اء ، حماي��ة املوؤ�ش�شات ، امل��رور ، اجلن�شية 
، النج��دة ( و غريه��ا من موؤ�ش�ش��ات وزارة الداخلية 
و نح��ن منتلك اخل��ربة و اخلدمة و ح�ش��ب علمنا ان 
هن��اك ع�رشات من الكت��ب الر�شمية التي تن�س على 
الدول��ة  العم��ل يف وزارات  امكاني��ة حتويلن��ا اىل 
املدنية و هذه �شوف توفر للدولة الكثري من االموال 
تق��در بامللي��ارات و موازنة الدول��ة حمتاجة لهذه 
االم��وال نح��ن نريد حل مل�شكلتن��ا و لي�س الوعود و 
ا�شتخدام نظام تخدير االع�شاب امل�شتخدم من قبل 

امل�شوؤولني يف الدولة .
 القانون ال يعار�س حتويل اخلريجني للعمل يف 

باقي وزارات الدولة بعد تنظيم ذلك بقانون
و يقول املحامي )علي ال�شاعدي( :

م��ن وجه��ة النظ��ر القانوني��ة ال يوج��د اي ا�ش��كال 

قانوين او اعرتا�س على حتويل اخلريجني العاملني 
يف وزارة الداخلي��ة اىل موؤ�ش�ش��ات الدول��ة املدني��ة 
حي��ث توج هن��اك خماطبات و كت��ب ر�شمية تن�س 
عل��ى ذلك و هناك تعاط��ف كبري من قبل الكثري من 
الن��واب يف جمل�س النواب و امل�شوؤولني يف الدولة و 
وزارة الداخلي��ة يوؤيدون قرار حتويل اخلريجني من 
حمل��ة ال�شه��ادات العامل��ني يف وزارة الداخلية اىل 
الوظائ��ف املدني��ة و لكن هناك بع���س املعرقالت 

التي نتمنى ان حتل يف القريب العاجل .
 حتويل اخلريجني له جانبني مهمني اقت�شادي 

و معنوي
 ام��ا املنت�شب )ج��ودت كاظم( خري��ج كلية ادارة و 

اقت�شاد له راأي باملو�شوع :
م��ن الناحي��ة االقت�شادي��ة ق�شية حتوي��ل خريجي 
الكلي��ات و حملة �شه��ادات البكالوريو�س العاملني 
ب�شف��ة �رشط��ة او مفو�ش��ني او روؤ�ش��اء عرف��اء يف 
وزارة الداخلي��ة اىل املوؤ�ش�ش��ات املدنية له جانبني 
االول اجلانب االقت�شادي و الثاين اجلانب املعنوي 
، يف اجلانب االقت�شادي عند حتويل اخلريجني اىل 
العم��ل يف وزارات الدولة �ش��وف يوفر يف ا�شعف 

احل��االت م��ن )7 اىل 10( مليار دين��ار �شهريا و 
ه��ذا رقم كب��ري حتتاج��ه الدولة يف دع��م موازنة 
الدول��ة التي تع��اين من عجز م��ايل حيث �شيكون 
هن��اك توفري اكر من )100( مليار دينار �شنويا 
. ام��ا اجلان��ب املعن��وي فه��و و�ش��ع اخلريج يف 
مكان��ه ال�شحي��ح و يعم��ل باخت�شا�ش��ه و كذلك 
مل يت��م اإن�ش��اف ه��ذه ال�رشيح��ة املثقف��ة ط��وال 
فرتة خدمتهم و مل يت��م اال�شتفادة من موؤهالتهم 
العلمية و الفنية و االدارية و القانونية من خالل 
اإدخاله��م يف دورات ال�شب��اط و ذلك لعدة ا�شباب 
منه��ا التحجج بالعمر متنا�ش��ني ان هذا املنت�شب 
ام�شى �شنوات طويلة من زهرة �شبابه يف اخلدمة 
و له احلق يف اخلول يف هذه الدورات بغ�س النظر 

عن العمر المتالكه اخلربة و اخلدمة .
املحامي )وليد الالمي( مفو�س يعمل يف حماية 
املن�ش��اآت يق��ول : ن��ود ان نق��دم �شكرن��ا لكل من 
وق��ف معن��ا م��ن و�شائ��ل االع��الم و ال�شحافة و 
املحامي��ني و م�ش��وؤويل الدول��ة املتعاطف��ني مع 
ق�شيتن��ا و نخ�س بال�شكر ل��كل من النائب )ناظم 
ال�شاع��دي( رئي���س جلن��ة اخلدم��ات النيابي��ة و 

النائب ال��ذي ي�شاند ق�شيتنا م��ن بدايتها )عادل 
ر�شا�س املن�ش��وري( و الذي ار�ش��ل بكتب ر�شمية 
و مطالع��ات و مقرتح��ات اىل جمل���س الن��واب و 
وزارة الداخلي��ة و جمل���س ال��وزراء و اح��دى هذه 
وزارة  موافق��ة  ه��و  املقرتح��ات  و  املطالب��ات 
الداخلي��ة على مقرتح حتويل منت�شبيها من حملة 
�شهادات البكالوريو�س و ح�شب االخت�شا�س بعد 
خماطبته��ا من قب��ل جمل���س ال��وزراء و املقرتح 
موج��ود يف اروقة جمل�س الوزراء  من اجل و�شع 
الي��ة لتنفيذه و اال���رشاع يف متكني اخلريجني يف 
العم��ل ح�ش��ب االخت�شا�س من اج��ل االبداع يف 
جم��ال عمله��م و امل�شاهم��ة يف خدم��ة و بن��اء و 
طنن��ا العزي��ز ، و كذل��ك ن�شكر من وق��ف معنا كل 
م��ن النائ��ب )كاظم ال�شي��اي( و النائ��ب )زيتون 
الدليم��ي( و النائب )من��ال امل�شلماوي( و النائب 
ع��ن حمافظ��ة وا�ش��ط )عل��ي غ��ركان( و لعمله��م 
ال��دوؤوب م��ن اج��ل ان�ش��اف �رشيح��ة اخلريجني 
املثقف��ة و حتويله��م للعمل يف ال��وزارات املدنية 
و رف��ع الظل��م و احلي��ف ال��ذي عانوه ط��وال هذه 

ال�شنني .

يحاول فنانون عراقيون �شباب التعبري عن اأنف�شهم 
وم�شكلته��م ع��ن طري��ق هك��ذا فن��ون لتاأخ��ذ �شكال 
تعبريي��ا يعطي اإ�شارة م��ا عن الطبيع��ة واالإن�شان.  
بع���س الفنان��ني ال�شباب اأكدوا اأن مث��ل هكذا فنون 
موج��ودة و�شائع��ة يف اأوربا ولك��ن ال توجد مناذج 
عراقي��ة منه، كم��ا يقول ال�شاب عبد الق��ادر النائب 

وهو �شاحب ور�شة لفن اخلردة.
اأما زهراء طالب وهي فنانة ت�شكيلة عراقية وطالبة 
يف كلية الزراعة وهي تر�شم على احل�رشات واحلبوب 
والفواك��ه واالأ�شي��اء ال�شغرية، بدال م��ن الر�شم على 
ال��ورق والقما���س واجل��دران. وانت���رش الر�ش��م على 
احل�رشات وعل��ى االج�شام ال�شغ��رية يف العامل منذ 
زم��ن بعي��د، وتق��ول زهراء ان��ه يه��دف اىل ت�شخري 
جمي��ع اال�شياء حولنا واال�شتف��ادة منها يف اعمال 
فنية مينحه��ا �شكال جديدا خمتلفا عما كانت عليه. 
وب��داأت زهراء الر�ش��م على احل�رشات من��ذ ان كانت 
طالب��ة يف املرحل��ة االوىل من الكلي��ة حيث قامت 
بتلوين خنف�ش��اء ميتة وبعد ان واأ�شبحت احل�رشات 
من اخت�شا�س درا�شتها جربت الر�شم على ح�رشات 
حي��ة. وتوؤك��د ان من ال�شعوب��ة التعام��ل مع �شيء 
متح��رك يف الر�ش��م كما ان من ال�شع��ب تربية هذه 
الكائن��ات فمعظمه��ا يل��دغ، ولكن �شغفه��ا فالر�شم 
�شجعه��ا على جم��ع العلم مع الف��ن يف التعامل مع 
هذه الكائنات ال�شغرية وحتويلها اىل لوحات فنية. 
وتق��ول "احل�رشات كائن��ات جميلة، ول��و اننا قمنا 
بدرا�شته��ا وجمع معلومات عنها لتبني ان فوائدها 
اأك��ر م��ن م�شارها، ولك��ن جمتمعن��ا ت�شيطر عليه 
ثقاف��ة �شلبية تطلق على احل�رشات ت�شميات وح�شية 
وتربطه��ا بنق��ل االأمرا���س اخلط��رية. ولك��ن افالم 
الكارت��ون والوثائقية اخلا�ش��ة باحل�رشات كان له 
دور مه��م يف تر�شي��خ حبها واعجابه��ا باحل�رشات 
كم��ا تقول �شج��ى، بعد ان اكت�شف��ت انها جمتمعات 
�شغرية تقوم عل��ى التعاون والتعا�شد، ولهذا بداأت 
تر�شم مب��واد ب�شيطة جذبت نظر زمالئي من حويل. 
وتقول انها عر�شت ذات يوم ر�شوماتها على طبيب 
ج��راح ال��ذي اأخربها ب��دوره على ���رشورة عر�س 
ر�شوماته��ا الأهميته��ا وجماله��ا وكونه��ا جترب��ة 
فنية جدي��دة يف العراق. حتر�س زهراء على عر�س 
ر�شوماته��ا يف اجلامع��ات والكلي��ات والتجمع��ات 
اخلريية ومالجئ االأيتام وتختار منا�شبات خا�شة 
لعر���س لوحاتها مثل ي��وم ال�شالم، واليوم العاملي 
�ش��د التدخ��ني، والي��وم العامل��ي حلق��وق االإن�شان 

ويتوج��ه بع���س الفنان��ني ال�شباب ع��ادة اىل جمع 
اخل��ردة القدمية م��ن املحال التجاري��ة للبحث عن 
اال�شياء املرتوكة والقدمية وعمل حتف فنية منها، 
ول��دى بع�شهم القدرة على اإ�شف��اء مل�شات �شاحرة 
وحتويلها اىل حتف بحرفية بارعة تعرب عن حاالت 
التحول يف املجتمع العراقي. ويوؤكد مي�رش احمد ان 
ه��ذه الفكرة ماأخوذة من الفن العاملي وتعتمد على 
تكري��ر نفايات لي�شت لها قيم��ة وحتويلها اىل ذات 
قيمة لت�شفي جمااًل بعد ان كانت جمرد خردة وان 
مث��ل هكذا فنون ت�شاه��م يف احلفاظ عل��ى البيئة . 
مي���رش اأو�ش��ح ان��ه ال يوج��د اإط��ار مع��ني اأو قالب 
جاه��ز لتحويل اخلردة اإىل حتف فنية الأن حتويلها 
يعتم��د على اأف��كار االأ�شخا���س وتف��اوت قدراتهم 

واأذواقهم. وي�شيف اأن اأحد االأ�شدقاء دعمه باملال 
وامل�شتلزم��ات املهم��ة يف العم��ل لكن��ه مل يح�شل 
عل��ى اأي دع��م حكومي يف جمال عمل��ه، وهو ومنذ 
�شن��وات يعم��ل على تطوي��ر نف�شه واجن��ازه يف هذا 
املج��ال متاأم��ال النم��اذج العاملي��ة لك��ن من دون 
حماولة تقليده��ا. وا�شرت�شل مي���رش يف �رشح عمله 
قائ��ال اإنه يقوم بجمع اخلردة م��ن ال�شوارع وور�س 
الت�شلي��ح ويح�شل من بع���س االأ�شدقاء على قطع 
الغي��ار التالف��ة اخلا�ش��ة بال�شي��ارات والدراج��ات 
الناري��ة واملح��ركات. وي�ش��ري الفن��ان اإىل ان��ه بعد 
ح�شوله على اخلردة يفكر م�شبقا يف طريقة الإعادة 
�شياغ��ة م��ا ح�شل علي��ه منها وحتويل��ه اإىل حتف 
فني��ة واأ�ش��كال تعبريي��ة خمتلف��ة. مي���رش ق��ال اإن 

الهدف من ذلك هو تعريف النا�س ب�رشورة احلفاظ 
عل��ى البيئة واالإفادة من االأ�شياء التالفة وحتويلها 
اىل اأ�شي��اء مفي��دة، ويع��رب عن ���رشوره ملا حتظى 
به اأعماله من قبول ل��دى النا�س وا�شتح�شان. واأكد 
مي�رش يف خت��ام حديثه انه ي�ش��ارك يف املعار�س 
املحلي��ة ويبيع معرو�شاته م��ن دون اأن يحدد لها 
ثمن��ا لكنه ي��رتك للزبائ��ن تقدير اأثمانه��ا. عدنان 
جمي��ل زميل مي�رش وي�شاعده يف عملية جمع ونقل 
اخلردة و�ش��ف مي�رش باالإن�شان املثاب��ر وال�شبور 
و�شاح��ب اأول ور�شة ل�شناعة اخل��ردة يف العراق. 
عدن��ان اأكد اأن مي�رش ال يتع��ب وال يتذمر من عمله 
فه��و يخ��رج �شب��اح كل ي��وم جلم��ع اخل��ردة م��ن 
خمتل��ف املناطق ويع��ود اإىل الور�شة ليقوم بف�شل 

االأغرا���س وجتهيزه��ا من اج��ل اإع��ادة �شناعتها 
ب�ش��كل جدي��د وجميل. ويب��دو اأن ه��ذه الفنون غري 
معروف��ة على نط��اق وا�شع يف الع��راق، فكثري من 
النا���س ي�شتغربون ه��ذا الفن الذي ال يج��د ت�شويقا 
ل��ه اإال يف نط��اق �شي��ق، وتعد �شفح��ات التوا�شل 
االجتماع��ي اأف�ش��ل و�شيل��ة للموهوب��ني لرتوي��ج 
�ش��اب م��ن  واأعماله��م. م�شل��م ح�ش��ن  منتجاته��م 
مدين��ة النا�رشي��ة حا�شل على دبل��وم يف الفنون 
اجلميل��ة موه��وب هو االآخر يف جم��ال فن اخلردة. 
ويق��ول م�شل��م ان��ه يح�شل عل��ى قطع اخل��ردة من 
اأماك��ن النفايات املعروفة بال�شك��راب ومن بع�س 
االأ�شدق��اء الذي��ن يحاولون م�شاعدت��ه يف جمعها. 
ب��داأ م�شلم العم��ل يف هذا الفن خالل ف��رتة درا�شته 
الت��ي ت�شمن��ت تعليم��ه فن النح��ت ون��ال اإعجاب 
وتوجيهات اأ�شاتذت��ه، وا�شتطاع اأن ينجز اأول عمل 
فني له من قطع اخلردة والقى ا�شتح�شان الكثريين 
م��ن زمالئه يف الكلية. ويقول م�شل��م انه يحب هذا 
الف��ن كثريا وق��رر اخلو�س في��ه بع��د اطالعه على 
من��اذج فني��ة عاملي��ة يف االنرتن��ت، وان��ه حاول 
�شناعة �شيء ي�شبه ما ي�شنعه الفنانون العامليون 
م��ن اخل��ردة حتى تكون��ت لدي��ه املعرف��ة الكاملة 
الت��ي متّكنه من اإنتاج االأعم��ال بطريقة احرتافية. 
وم��ن اأبرز ما تت�شف به ه��ذه االأعمال هي حتقيق 
ال�شدم��ة لدى امل�شاهد وال�شوؤال عن طريقة �شنعها 
ع��رب اإتقان جتمي��ع القطع ب�شكل يتنا�ش��ب والروؤية 
الب�رشي��ة، وه��ذا العم��ل ه��و فر�ش��ة لالبتعاد عن 
االو�ش��اع ال�شيا�شية واالأمني��ة املرتدية يف العراق 
وما يرتتب عليها من قلق ورعب”. ويقول اأي�شًا اإن 
ه��ذه االأعمال لي�شت اأ�شكااًل جميل��ة تعر�س وتباع 
فح�شب، بل فيها اأي�شًا من االإيحاءات والرموز التي 
تتناول الق�شايا االأ�شا�شية املتعلقة باحلياة. ويبدو 
وا�شح��ا اأن هذه االأعمال الت��ي ي�شنعها ال�شباب ال 
توفر فر���س عمل يف بلد تنت�رش فيه البطالة ب�شكل 
وا�شع لكنها فر�ش��ة اأمام ال�شباب للخلق والتطوير. 
و  "بالرائع��ة  الهواي��ات  ه��ذه   ناق��دون  وي�ش��ف 
ابتك��رت فن��ا ومل تر�شم ب�ش��كل تقلي��دي، و ان "فن 
حتويل اخل��ردة او الر�شم على احل�رشات واالغرا�س 
ال�شغ��رية يف وارب��ا ب��داأ كمغام��رة و�رشع��ان م��ا 
انح�رش يف البلدان االوربية وبات يقت�رش على عدد 
حم��دود من الفنانني واملعجبني". وو�شفوا  النقاد 
هوؤالء ال�شب��اب "باجلرئة "، وا�شافوا ان "الظروف 
املعقدة التي يعي�شها الع��راق تفرز حاالت ابداعية 
ا�شتثنائي��ة، وتعط��ي ه��ذه التج��ارب مث��اال كبريا 

لل�شالم فيما يغرق النا�س بالدم واحلقد.

يعملون بصفة شرطة او رؤساء عرفاء..

حملة شهادات البكالوريوس في الداخلية يطالبون بتحويلهم الى وزارات الدولة المدنية 

باستخدام فنون وطرق تعبيرية مبتكرة.. فنانون شباب يحاولون التعبير عن أنفسهم 
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بد�أت فنون جديدة بني 
�ل�ضباب ��ضافة �ىل 

�لفنون �الخرى كطريقة 
للتعبري عما يجول يف 

د�خلهم. و��ضبحت هذه 
�لفنون ت�ضتهوي بع�ض 

�ل�ضباب �لعر�قي، يف 
فر�ضة لالبتكار و�لتعبري 

عن �ل�ضغوط د�خلهم 
وتخلي�ض �لبلد �لز�خر 

من بع�ض �عبائه وحماولة 
للخروج من �لرتابة يف 

�حلياة �ليومية . وتتمّيز 
�الأعمال �لفنية �ملنتجة عن 

طريق هذه �لفنون باأنها 
ُنفذت من نفايات �حلديد 

بطريقة �إعادة �لتدوير �و 
با�ضتخد�م مو�د وطرق 

�خرى غريبة ولكنها ت�ضنع 
�ضيئًا مميزً�.
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