
كاظم اجلما�سي 
بع����ض مناط���ق املحافظ���ات وخا�ص���ة 
الق���رى منها م���ا زالت املدار����ض مبنية 
لطلبته���ا  توف���ر  وال  الط���ن  مب���ادة 
ادن���ى متطلب���ات االج���واء الدرا�صي���ة 
ا�صاف���ة اىل حاج���ة املدار����ض للتاأثيث 
وال�صواغ���ر يف املالك التدري�صي الذي 

ت�صكو منه .
املدار�ض وق�صيتها كانت مثار حديثنا 
م���ع ع�ص���وة جلن���ة الرتبي���ة والتعليم 
يف جمل����ض حمافظ���ة بغ���داد )ن�صرين 
هادي جواد( لن�صاألها اوال عن امل�صاكل 
الت���ي تقف حائال ما ب���ن ت�صييد ابنية 
بغ���داد  يف  للطلب���ة  جدي���دة  مدار����ض 
فاجاب���ت بالق���ول: ه���ذه امل�صكلة �صبق 
وان تداولنا ب�صاأنها مع وزارة الرتبية 
من اجل ايجاد ال�صب���ل الكفيلة بتنفيذ 
فكان���ت  املدر�صي���ة  االبني���ة  م�صاري���ع 
م�صكل���ة ال���وزارة ه���ي التخ�صي�صات 
املالي���ة غري الكافية م���ن اجل حل هذه 
امل�صكلة الت���ي ن�صكو منها والتي توؤثر 
�صلب���ا على �صري العملي���ة الرتبوية يف 

العراق برمتها.
واحلل الذي ميكن من خالله حل هذه 
املع�صل���ة )�صالناه���ا( قال���ت: اعتقد اأن 
اال�صتثم���ار كفيل بح���ل امل�صكل���ة لذلك 
توجهن���ا للتعاقد مع عدد من ال�صركات 
االبني���ة  م�صاري���ع  لتنفي���ذ  الرتكي���ة 
املدر�صي���ة كم���ا اقرتحن���ا م���ن جانبن���ا 
اكم���ال عدد م���ن االبني���ة املدر�صية يف 
حمافظ���ة بغ���داد والت���ي كان العمل قد 
توق���ف فيه���ا م���ن زم���ن دورة جمل�ض 

املحافظة ال�صابق .
وج���ود  ان  اعتق���د  االح���وال  كل  يف 
مديري���ة خا�صة لالبني���ة املدر�صية يف 
وزارة الرتبية حلقة زائدة والت�صاهم 
يف ح���ل ه���ذه امل�صكل���ة املتفاقم���ة ب���ل 
بالعك�ض ميكن القول عنها باأنها كانت 
معرقل���ة واحل���ل يكم���ن يف اناطة تلك 
املهم���ة بهيئ���ة خمت�ص���ة غ���ري مرتبطة 
بوزارة وتعمل عل���ى ا�صا�ض التن�صيق 
ذات  ال���وزارات  كل  م���ع  والتع���اون 
ال�صل���ة ومنها على وج���ه اخل�صو�ض 
وزارات الرتبي���ة واال�صكان واالعمار 

وال�صحة وغريها من الوزارات.
لكي حت���ل امل�صكل���ة نح���ن بحاجة اىل 
بناء م���ا يقارب م���ن الثالث���ن مدر�صة 
�صنويا موزعة عل���ى املحافظات ميكن 
ان ن�صتطي���ع م���ن خاللها ح���ل امل�صكلة 
تدريجيا ولي�ض مرة واحدة,وتوا�صل 
الق���ول ان يف مناطق مث���ل احل�صينية 
واملعامل و�صل عدد الطلبة يف ال�صف 
الواحد اإىل ما يق���ارب من 100 طالب 
هذا الع���دد يربك املدر�صة وادارتها يف 

العملية الرتبوية.
اال ميك���ن ا�صاف���ة �صف���وف اىل ه���ذه 
املدار�ض من اجل جعل ال�صف الواحد 

ي�صتوعب اقل مما ي�صتوعب االن ؟

نح���ن يف جمل����ض املحافظ���ة  م���ع هذا 
التوجه حلل م�صكلة اكتظاظ املدار�ض 
بالطلب���ة حلن و�صع درا�ص���ة متكاملة 
ميك���ن م���ن خالله���ا ح���ل امل�صكل���ة حال 

جذريا.

ثقافة اال�ستهالك
عند العائلة 

قد تك���ون هذه ال�صفحة بعيدة ع���ن اخلو�ض يف هذا املجال, 
جم���ال االقت�صاد الذي له خمت�صون ودار�صون ميكن الركون 
اىل ارائهم ودرا�صاتهم بينما ال تتوفر لنا املعلومات التي هم 

عليها.
ولك���ن مع ذلك لنا مالحظات من احلياة اليومية التي نعي�صها 
داخ���ل اال�ص���رة ون���رى ان هن���اك البع����ض من الع���ادات التي 

يتوجب االنتباه اليها وحماولة تغيري ما هو �صلبي منها.
يف املنا�صب���ات التي متر عل���ى اال�صرة العراقي���ة تراها تبالغ 
اىل ح���دود بعيدة يف تقدمي خمتل���ف االطعمة لل�صيف وغري 
ال�صي���ف وتهدر مبال���غ طائلة يف �صبيل حتا�ص���ي ان تو�صف 
باأنه���ا فقرية او مل جتار اال�صرة الفالني���ة يف تقدمي االطعمة 

الفاخرة ل�صيوفها. 
يف املناط���ق ال�صعبي���ة ما يجل���ب االنتب���اه ان البع�ض يغايل 
كث���ريا يف افراح���ه واتراح���ه ومب���ا ي�صب���ه اال�صتعرا�ض يف 
تق���دمي اال�صربة واالطعم���ة ملدعويه ومبا يزي���د عن حاجتهم 
ا�صعاف���ا م�صاعف���ة ,لذلك تاأخ���ذ طريقه���ا اىل احلاوية لتكون 
مرتع���ا ملختلف احل�ص���رات والهوام ومبا ينعك����ض �صلبا على 

البيئة واملحيطة.
كذل���ك وجبات اال�ص���رة اليومية ال تخلو من ه���ذه املبالغة يف 
تقدمي الطعام, اغلبها اليعري اهتماما ملقادير االطعمة املقدمة 
يف ال�صباح او امل�صاء وال تخطر بباله املبالغ امل�صروفة عليها 
واال�ص���رة ذات الثالثة اأفراد على �صبيل املثال تقدم مقدارا قد 
يكف���ي ل�صبع���ة ا�صخا�ض او اك���ر  لذلك دائما م���ا تكون هناك 
زيادة يتوج���ب التخل�ض منها والقاءها عل���ى قارعة الطريق  
يف ح���ال خل���و املنطقة ال�صكنية من حاوي���ة نفايات, او مكان 
مع���ن لها .ه���ذه العادات البد وان تنعك����ض �صلبا على احلالة 
االقت�صادي���ة لال�صرة ومن ثم املجتمع وبعده���ا الدولة .لذلك 
باعتقادن���ا يتوجب  ان تك���ون هناك ثقافة توجه نحو اال�صرة 
العراقي���ة الجل ان تكون اكر وعيا مبفه���وم االقت�صاد الذي 
يع���د االن عم���اد ال���دول املتقدم���ة وهدفه���ا ال���ذي ت�صخ���ر ل���ه 
ال�صيا�ص���ة بالعك�ض مما كنا نفعل ح���ن �صخرنا االقت�صاد من 
اج���ل ال�صيا�صة فخ�صرنا ث���روات كان ميكن ان توجه الوجهة 
الت���ي ي�صتفيد منه���ا املجتمع يف تطوي���ر موؤ�ص�صاته اخلدمية 

والتعليمية وال�صحية.
ه���ذا النوع من الثقافة ميكن ان ي�صاهم بجعلنا جمتمعا يقيم 
له ح�صابات���ه الدقيقة يف اي ن�صاط ميار�ص���ه ملعرفة خ�صائره 

من ارباحه.
ذك���ر يل احدهم ان ا�صت�صافته ا�ص���رة اجنبية :مل تتعد اأنواع 
االأطعم���ة الت���ي قدمت اأكر م���ن اأربعة اأ�صن���اف بالعك�ض منا 
حينما ي�صتعر�ض امل�صيف يف ه���ذه املنا�صبة انواعا الح�صر 
له���ا م���ن اخل�صار واللح���وم البي�ص���اء واحلم���راء واال�صربة 
واحلل���وى واخلبز اىل جانب امل���رق والتمن والبيب�صي كوال 

اىل جانب اللنب املثلج !
مائ���دة امل�صي���ف ركزت عل���ى قطعة حلم كب���رية داخل �صحن 
كب���ري واىل جانبه���ا قطعة خبز اق���ل من حجم قطع���ة اللحم! 
,وكان���ت هناك مقبالت ولكن مبق���دار حمدود.مايهم ذكره ان 
الذي���ن �صاركوا يف الطعام عندما انتهوا منه كانت �صحونهم 
نظيفة وخالية من اية بقية طعام وكان ذلك يعني انهم قدروا 
متام���ا ما يحتاجون من طعام لذلك مل يخلفوا �صيئا يذكر منه 
.ثقاف���ة ا�صته���الك العائل���ة  يف الطعام عندنا ال ت���زال ال تاأخذ 
بعن االعتبار حاجة الفرد لذلك دائما ما نرى �صحوننا تعود 
بكام���ل حمتوياته���ا وتاخذ طريقه���ا ملجمع النفاي���ات, اأي اأن 

هناك اأموااًل  ترمى.

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�سداوي
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بالتدري���ج  ياألف���ون  النا����ض  ب���داأ 
املظاهرالت���ي بات���ت الزم���ة تقت�صي 
وجودها الدعايات االنتخابية التي 
البد من ان ت�صبق  وترافق حمالتها 
و�ص���وال اىل الي���وم- الفا�صل, يوم 
يحم���ل كل مر�ص���ح كتاب���ه يف ميينه 
امال بحيازة اكرب ع���دد من ا�صوات 

املقرتعن..
الدعائ���ي  املارث���ون  له���اث  ويب���داأ 
ج���دار  م���ن  ف�صح���ة  اي���ة  م�صتغ���ال 
او  هن���ا  زاوي���ة  اي���ة  او  اوف�ص���اء 
هن���اك ال�صق���ا او معلق���ا اورا�صم���ا 
عليه���ا مايعتقد انه ي�صج���ع الناخب 
ملنح���ه �صوت���ه يف �صندوق)الدنيا( 

�صندوق االقرتاع. 
بلدًا)دميقراطي���ًا(  وباأعتبارن���ا 
ينبغ���ي ان يك���ون �صلوكن���ا الدعائي 
االأم���ر  )دميقراطي���ًا(,  بال�ص���رورة 
ال���ذي ظهر جليا وا�صح���ا يف االيام 
التي �صبقت احلملت���ن االنتخابينت 
العام���ة  االنتخاب���ات  ال�صابقت���ن, 
وانتخاب���ات جمال����ض املحافظ���ات, 
حي���ث �صهدن���ا االعاجي���ب يف جمال 
الدعاي���ة االنتخابي���ة, اذ مل يبق من 
�صنتمرت واحد من ار�صفة ال�صوارع 
احلكومي���ة  البناي���ات  ج���دران  او 
وغري احلكومي���ة وب�صمنها جدران 
او  املتنزه���ات  وا�صيج���ة  االنف���اق 
واب���دان  النفايات,الف���رق,  مكب���ات 
احلاف���الت او املركب���ات املتو�صط���ة 
تغط���ى  ان  دون  م���ن  وال�صغ���رية, 
ب�صتى اليافط���ات وال�صعارات, التي 

ل�صق���ت بط���رق فيه���ا م���ن الفجاجة 
الت�ص���وه  وم���ن  الغثي���ان  يث���ري  م���ا 
م���ا يث���ري الق���رف, وراح���ت بع����ض 
الكت���ل مت���زق اعالنات كت���ل اخرى 
اوتل�ص���ق فوقه���ا اعالناتها..وما ان 
انتهت تل���ك االنتخابات حتى ظهرت 
ا�صيج���ة وج���دران امل���دن واالق�صية 
والنواح���ي بحلة)قرقوزية( بائ�صة 
بنحو �صدي���د.. وراحت امانة بغداد 

البلديات يف املحافظات  ومديريات 
ام���واال  وتنف���ق  عماله���ا  جتي����ض 
طائلة, الزالة تلك الرتكة الثقيلة من 

الفجاجة والت�صوهات..
يت�ص���اءل املواطن هل م���ن �صوابط 
لتلك ال�صلوكيات الغريبة خ�صو�صا 
حم���الت  عل���ى  مقبل���ون  ونح���ن 
االنتخابات العام���ة؟ اأم �صنكرر تلك 

الظاهرة ال�صوهاء؟

مارثون دعائي فو�سوي

للمناق�سة ق�سية 

اال�ستثمار كفيل بحل م�سكلة االأبنية املدر�سية
دائما ما ترد هذه ال�سفحة �سكوى من مواطنني من خمتلف مناطق بغداد واملحافظات ت�سكو اما 
من عدم توفر ابنية مدار�س يف مناطقها او ان املدار�س املوجودة غري كافية ال�ستيعاب الطلبة 

فتكتظ ال�سفوف مبا الي�سمح للمعلم او املدر�س بال�سيطرة على طلبته او اي�سال املعلومات 
اليهم ب�سورة جيدة .ان كانت هناك ابنية للمدار�س فهي ابنية متهالكة وعمليات االعمار 

التي اعلن عنها يف وقت من االوقات مل تتعد دهان اجلدران اأو الرتميم غري املجدي هنا 
وهناك.

مي�سان/ رعد الر�سام  
خم�ص���ة اأ�صخا�ض اأربعة منهم من عائلة 
واحدة توف���وا خالل حلظ���ات معدودة 
�صعق���ا بالكهرب���اء, احلادث���ة وقعت يف 
حمل���ة املاجدي���ة م���ن �صواح���ي مدينة 
العمارة قب���ل اأيام قليلة, وتناقل النا�ض 
احل���ادث  كيفي���ة  ع���ن  �صت���ى  رواي���ات 
واأ�صباب���ه وللوقوف عل���ى حقيقة االأمر 
توجهت امل���دى للمكان وبع���د اأن قدمت 
الع���زاء ل���ذوي ال�صحاي���ا التق���ت باأحد 
اأقاربه���م ال�صي���د كاظ���م قا�ص���م املي���اح/ 
راأ�ض الع�صرية وال���ذي ي�صكن على بعد 
خطوات من منزل العائلة التي تعر�صت 
للحادث  حي���ث او�صح اأن احلادث وقع 
قبي���ل اأذان �صالة الفج���ر بقليل من يوم 
3/ كانون الثاين اجلاري حن تعر�ض 
اإثنان من ابناء عمومته وزوجة اأحدهم, 
�صقيقة املتح���دث, واأبنها, اإ�صافة ل�صاب 
م�صتط���رق لل�صع���ق بالكهرب���اء نتيج���ة 
�صقوط اأحد ا�صالك ال�صغط العايل )11 
األف فولت( داخل الباحة االأمامية للدار 
التي ت�صكنها العائلة ما ت�صبب بوفاتهم 

جميعا.
وع���ن تفا�صيل احلادث ب���ن املياح: اأن 
اأوىل ال�صحاي���ا, غال���ب وج���ر عبا����ض 
خ���رج م���ن غرف���ة املن���ام مبك���را ي���روم 
الو�ص���وء ل�ص���الة الفج���ر يف مغ�صل���ة 
باح���ة ال���دار كعادت���ه ومل يك���ن يعلم اأن 
�صلكا م���ن ا�صالك ال�صغ���ط العايل التي 
مت���ر ف���وق باحة ال���دار ق���د �صق���ط قبل 
حلظات داخ���ل منزله, وكان���ت االأر�ض 
رطب���ة ب�صب���ب اأمط���ار الي���وم ال�صاب���ق 
و�صب���اب الفج���ر,  لي�صع���ق م���ن فوره 
مطلق���ا اآه���ة اأيقظت من يف ال���دار فهب 
�صقيق���ه �صب���اح وج���ر عبا����ض حم���اوال 
اإنق���اذه لي�صع���ق ه���و االآخ���ر ولتعقب���ه 

زوجة االأول �صعدونة قا�صم حممد ومن 
ثم ابنها  ال�صاب مرت�صى غالب لي�صعق 
اجلميع ويتوف���وا ويف تلك اأالأثناء كان 
اأح���د ال�صباب امل�صتطرقن مارًا من اأمام 
ال���دار ف�صم���ع اجللب���ة وح���اول تق���دمي 
امل�صاعدة ولكنه �صعق من حلظة م�صكه 
لقب�ص���ة الباب احلدي���دي الرئي�ض للدار 

وتويف هو االآخر.
املياح اأكد للم���دى اأن ال�صلك الذي �صبب 
عمودي���ن  ب���ن  واملو�ص���ول  احل���ادث 
تف�صلهم���ا م�صاف���ة ال تتج���اوز 50 مرتا 
�صب���ق واأن �صقط على ف���رتات اأكر من 
م���رة نتيج���ة تهالكه ولكن امل���رات التي 

�صق���ط فيه���ا مل يك���ن التيارالكهربائ���ي 
مو�ص���وال, م�صيف���ا اأن ع���دد القطوعات 
يف ال�صل���ك كانت بح���دود االأربعة حيث 
اأن فرق ال�صيانة تقوم بتلحيمه كل مرة  
بطريق���ة الرب���ط )اجلوي���ن( وال تق���وم 

با�صتبداله كما يفرت�ض.
واأته���م املي���اح دائرة الكهرب���اء بالف�صاد 

الفتا اأىل اأن الدولة وفرت لهذه الدائرة 
االأموال الالزمة ل�ص���راء مواد ال�صيانة 
ولك���ن  اجلدي���دة  االأ�ص���الك  وب�صمنه���ا 
هنالك من يقوم ببيع اأغلبها يف ال�صوق 
ال�ص���وداء وهن���اك من يرمه���ا ويبيعها 
لتج���ار خ���ردة الفاف���ون وال ي�صتخدمها 

بح�ص���ب  القدمي���ة  ال�صب���كات  ملعاجل���ة 
قول���ه. وعن اإج���راءات دائ���رة الكهرباء 
عق���ب احل���ادث ق���ال املي���اح: "اأن فريقا 
من ق�صم اأمن كهرباء مي�صان جاء واخذ 
اإفادتي وقد ابلغتهم باأين وب�صفتي ابن 
ع���م ال�صحاي���ا و�صقي���ق احده���م وخال 
االآخ���ر �صاق���وم برف���ع دع���وى ق�صائية 

�صد دائ���رة كهرباء مي�ص���ان بخ�صو�ض 
احل���ادث ال���ذي وق���ع ب�صب���ب تق�ص���ري 
الدائرة", م�صيف���ًا: "اأن ال�صيانة قامت 
بعد احلادث ف���ورا با�صتبدال االأ�صالك, 
فيما كان���ت حتتج �صابقا  وقبل احلادثة 
عندم���ا نطالبه���ا بذل���ك باأنه���ا ال متتل���ك 

اأ�ص���الكًا؟! علم���ا اأن هنال���ك الكث���ري م���ن 
ح���االت الربط امل�صابه���ة ل�صلك احلادث 

يف معظم �صبكات املنطقة".
امل���دى الحظ���ت اأن  خط ا�ص���الك �صبكة 
ال�صغط العايل مير فوق بيوت املنطقة 
وبعم���ق ي���رتاوح م���ن 2 اىل 4 اأمت���ار 
وحدائ���ق  االأمامي���ة  الباح���ات  داخ���ل 
يك���ون  اأن  املفرت����ض  وم���ن   , املن���ازل 
خط التي���ار خارج ا�صيجة تل���ك املنازل 
ف���اإذا كان اأ�صح���اب املن���ازل متجاوزين 
عل���ى  الر�صي���ف فمن املفرت����ض بدائرة 
الكهرب���اء اإبالغه���م برفع التج���اوز واإال 
فاأخ���ذ تعهد منهم بع���دم م�صوؤوليتها يف 
ح���ال ح�صول ح���وادث كه���ذه احلادثة, 
كال  ينف���ون  املنطق���ة  �ص���كان  ولك���ن 

االأمرين.
ونح���ن نغ���ادر امل���كان باأجت���اه و�ص���ط 
املدين���ة رحنا نتفح����ض باب�صارنا على 
م�ص���ار الطرق الت���ي مررنا به���ا ا�صالك 
ال�صبك���ة الكهربائي���ة لنح�ص���ي ع�صرات 
بل مئ���ات حاالت الربط املماثلة, ورمبا 
�صيق���ول املخت�ص���ون اأن رب���ط االأ�صالك 
و�صم���ن  دارج  اأم���ر  الطريق���ة  به���ذه 
االأ�صالي���ب املعتم���دة والط���رق املعمول 
به���ا يف كل الع���امل ولك���ن م���ن يوؤكد اأن 
االأ�ص���الك ذاته���ا عل���ى درجة م���ن املتانة 
واأن الرب���ط مطاب���ق للموا�صف���ات ومت 

مبهارة واإتقان؟
لق���اء  م���رة  م���ن  اأك���ر  امل���دى حاول���ت 
م�صوؤويل دائ���رة توزيع كهرباء مي�صان 
وموقفه���م  حتليله���م  عل���ى  للوق���وف 
بخ�صو����ض احلادث���ة ولك���ن حماولتنا 
ب���اءت بالف�ص���ل ك���ون املدي���ر م�صاف���رًا 
خلارج القطر ومعاونه يف جمل�ض عزاء 
الأحد اقاربه واالآخرين ال ي�صرحون اإال 

مبوافقة املدير!

�سلك كهربائي  متهالك يودي بحياة خم�سة ا�سخا�ص فـي مدينة العمارة دائرة �سوؤون 
املحاربني مع التحية 
الكثري من املواطنن وعن طريق 
ه���ذه ال�صفح���ة ن�ص���روا �صكاوى 
ومطالب تخ����ض معامالتهم غري 
املنج���زة يف ه���ذه الدائ���رة وهم 
لل�صفح���ة  يتوجه���ون  م���ا  غالب���ًا 

لل�صوؤال ع����ن ردود الدائ����رة.
ولك���ن م���ا يوؤ�ص���ف ل���ه اأن دائ���رة 
املحارب���ن ال تكل���ف نف�صه���ا الرد 
عل���ى ر�صائ���ل املواطن���ن نتمنى 
التعاون م���ن اجل خدمة املواطن 
الذي ه���و بام�ض احلاج���ة للتفهم 
يعان������ي  الت�������ي  امل�صكل���ة  وح���ل 

منه���ا.

بغداد/ احمد نوفل 

التج���اوزات التي حدثت يف املناط���ق املختلفة يف العا�صمة 
بغداد عديدة واتخذت ا�صكاال خمتلفة.

منه���ا يف املناط���ق ال�صعبي���ة ال�صكني���ة وفيه���ا ق���ام ع���دد من 
املواطن���ن الذي���ن تقع منازلهم عل���ى ال�ص���وارع الرئي�صة ان 
احتج���زوا امل�صاح���ة الت���ي تقع ام���ام املنزل ومن ث���م القيام 
بت�صيي���د مبان عليها .البع�ض منهم ق���ام بت�صييد غرفة واآخر 

حمل جتاري وثالث ا�صتغلها لبناء حمام او مرافق! 
ه���ذا االمر جعل الر�صيف املعد حلركة املواطن ي�صيق �صيئا 
ف�صيئا وم���ن ثم اجرب املواطن على ان يتخذ من نهر ال�صارع 
طريق���ا ل���ه بداًل م���ن الر�صي���ف .هذا االم���ر ح���دث اي�صا من 
خ���الل ت�صييد حمالت جتارية مواده���ا اال�صمنت والطابوق 
ومب�صاح���ات كبرية بالن�صبة ملحل جت���اري اأقيم على نا�صية 
�ص���وارع مهم���ة ورئي�صي���ة ويف مناط���ق متع���ددة كذلك دفع 
املواطن ثمنه���ا حينما راح يبحث عن طرق و�صبل غري التي 

كان يالفها .
االخطر مم���ا يف االمر ان هناك مواطنن قاموا باإن�صاء دور 

له���م بطريقة التج���اوز ويف مناطق تع���د غاية يف اخلطورة 
عل���ى �صاكنيه���ا اذ ان هذه الدور تقع حت���ت ا�صالك كهربائية 
م���ن ن���وع ال�صغط الع���ايل وان اي متا����ض كهربائي او خلل 
ميكن ان يجعل من افراد عائلة �صاحب الدار �صحايا ا�صافة 
اىل ان البع����ض منه���م دورهم الم�ص���ت االب���راج الكهربائية 

بجدرانها ما يزيد من احتماالت التعر�ض للخطر .
ال���ذي يجلب االنتباه اكر ان الدور التي ذكرنا بانها �صيدت 
ق���رب االبراج معماري���ة بنائها ت�ص���ري اىل ان ا�صحابها على 
�ص���يء م���ن ي�ص���ر احل���ال وان اثم���ان بنائه���ا كان ميك���ن ان 
توف���ر ال�صحابه���ا دورا بديلة يف مناط���ق �صرعية وقانونية 
ب���دل جم���اورة خطر داهم ميك���ن ان ي���وؤدي اىل كوارث غري 

حم�صوبة.
ه���ذا االمر يدفعن���ا للقول بان على اجله���ات املعنية اأن تقوم 
بج���والت ميداني���ة ميك���ن م���ن خالله���ا حتذي���ر املواطن���ن 
وتوعيته���م والوق���وف عل���ى م���دى امكانياته���م والدواف���ع 
الت���ي جتعله���م يلج���اأون اىل ام���ور به���ذه اخلط���ورة, ذل���ك 
ميك���ن مالحظت���ه يف مناطق ك�صره وعط����ض و�صمال منطقة 

ال�صماعية ومناطق اأخرى.

التجاوزات واأ�سكالها

خماطر االهمال


