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العمالة الناقصة ظاهرة خطرة تهدد االقتصاد الوطني يجب التصدي لها

النشاط االقتصادي للذكور أعلى بكثري من اإلناث يف مجيع احملافظات
النــاقصــة بسـبب عــدم تطـابق
االختصـاص بني نفس الـشرحية
من الـسكـان 2.3% وقـد ظهـر يف
حمافظـة ميسـان تليها حمـافظتا
ذي قـار وواسط مبعـدل 3.1% لكل

منهما.
بسبب قلة الدخل

وبلغ معدل العمالـة الناقصة بني
السكـان بعمـر 15 سنـة فاكـثر يف
العـراق عـدا مـنطقـة كـردستـان
بـسبب قلة الـدخل 21.2% تتصدر
بابل هذا املعدل بارتفاع 43% لكال
اجلنـسني وتأتي واسط بـالدرجة
الثانية حيث بلغ املعدل فيها 37.1
وتلـيهــا حمــافـظــة املـثنــــــــــى
بنسبة 36.5 وقد سجل اقل معدل
للعمـالـة النـاقصــة بسـبب قلـة
الدخـل يف حمافظة البصرة حيث
بـلغ 12.1% وبـــني أعلـــــــى واقل
املعـــدالت تـــراوحـت معـــدالت
العـمالـة النـاقصـة يف احملافـظات
األخــرى بـني 28.1% و 19.1% لكال

اجلنسني.
النشاط االقتصادي

وقد اشـارت نتائج مسح التشغيل
والـبطـالـة إىل ان معـدل الـنشـاط
االقـتصادي للسكان هلذه الشرحية
عـدا منطقة كـردستان بلغ %44.1
لكـال اجلنــسني ويـشـكل معــدل
النشاط االقتصادي للذكور %72.7
فـيـمــــا ال يــتجـــــاوز املعــــدل
لإلنـــــــــــاث 14.2% وعلى مستوى
البـيئـــة بلــــــــــغ هــذا املعــدل
وتبـني ان النـشـاط االقـتصـادي
للذكـور أعلى بكـثري من النـشاط
االقـتـصـــادي لإلنــاث يف مجـيع

حمافظات القطر.

احلضـرية مقابل 39.6% يف املناطق
الـــريفـيـــة.. وبـني اعلـــى واقل
املعدالت للعمـالة الـناقصـة بسبب
قلة ساعات العمل يف احملافظة اليت
اشـرنــا إليهـا تــراوحت معـدالت
العمـالـة النـاقصـة يف احملـافظـات
األخــرى بـني 32.2% و 20.9% لكال
اجلنسني وان نتائج املسح تشري اىل
ان معـدل البـطالـة النـاقصـة بني
االثاث تتمـيز بارتفـاعها الكبري يف
املناطق الريفية مـقارنة باملناطق
احلضـريــة يف مجيع حمــافظـات
القطـر باستثـناء حمافظـة ميسان
حـيث بـلغ 28.1 بني إنــاث حضـر
احملافظة و 25.8% بني إناث ريفها.
عدم تطابق لالختصاص

وبلغ معــدل العمـالــة النــاقصـة
لعمر 15 سنة فـاكثر يف العراق عدا
مـنطقـة كـردستـان بـسبب عـدم
تــطـــــابق االخـتــصـــــاص مع
العـمــــــــل 5.6% يف كـال اجلنــسني
وهـذا املعــدل يتـميـز بـارتفـاعه
امللحــوظ بني الـذكــور مقـارنـة
بـاالنـاث حيـث بلغ 6.3% للـذكـور
مقــــابل 2.8% لالنـــاث. وعـنـــد
املقـارنــة بني معــدالت العمـالـة
النـاقصـة يف هـذا االجتـاه جنـد ان
حمــافـظــة نـيـنــوى تـتـصــدر
احملافظـات بارتفاع معـدل العمالة
الـنــاقـصــة فـيهــا إىل 11.1% لـكال
اجلنـسني.وتفيـد نتـائج املسح إىل
ان معـدل العمالـة الناقصـة بسبب
عــدم تـطـــابق االخـتـصــاص يف
حمـافـظيت بغـداد والتــأميـــــــــم
بلغ 6.7% لكل منهما وهو أعلى من
احملـافظات األخـرى بعد حمـافظة
نـينوى وسجل اقـل معدل للعمـالة

الــذكــور 11.7% امــا اإلنــاث فــان
نـسـبتهــا وصلـــت إىل 22% تـليهـا
حمـافظـة نينـوى مبعـدل 16.6 ثم

حمافظة الــــبصرة %19.5.
وعلى مـتسوى املـناطق احلضـرية
والـريفية فقد شكل معدل العمالة
النـاقصة 12.6% يف حضـر حمافظة
بغـداد و 20.5% يف ريف حمــافظـة
بغـداد ويـرتفع هـذا املعــدل بني
اإلنـــــاث يف ريف احملـــــافــظـــــة
مبقــــــــدار 18.3% نقطـة مئـويـة
بــالقـارنــة مع اإلنـاث يف حـضـر
احملافـظة حيث بلغ 32.3% و %15.5

على التوالي. 
البصرة

اما يف حمـافظـة البـصرة فقـد بلغ
هـــذا معـــدل 16.9% يف املـنـــاطق

العمالة الناقصة بسبب قلة ساعات
العمل يف حمـافظـة ذي قـار قـــــد
بلغ 34.2% وتـــأتـي يف الـــدرجـــة
الثـانية بعد حمافظة بابل بارتفاع
معــدل العمـالــة النــاقصــة فيهـا
مقارنـة باحملافظـات األخرى تليها
حمافـظة القـادسيـة مبعدل %33.9
لكـال اجلنــسني وتــشـكل نــسبــة

اإلناث 60.1% يف حمافظة ذي قار.
اقل معدل للعمالة

الناقصة
وقـد سـجل اقل معـدل لـلعمـالـة
الـناقصة بسبـب قلة ساعات العمل
بـني الـــسكـــان بعـمـــر 15 سـنـــة
فـــاكثـــــــــر 13.7% وقــد ظهــر يف
حمــافظـة بغـداد وتـشكل نـسبـة

هـذه العمـالة فـتصل فيـها إىل %56
لكال اجلـنسني ونسبة اإلناث تفوق
بكثـري عمـا علـيه بني الـذكـور اذ
تـبلغ بسبب قلة ساعات العمل بني
اإلنـاث 77% مقـابل 45.7% للـذكـور
وتشـري النتـائج إىل ارتفـاع معـدل
العمالة الـناقصة يف حمـافظة بابل
مبقـدار 39.5% نـقطــة مئـويـة اذ
بلـــغ 67.6% يف املناطق الـريفيـــــة
و 28.4 يف املـنـــاطق احلـضـــريـــة
ويــرتـفع املعــدل بـني اإلنــاث يف
احملافظة مبقدار 55.4 نقطة مئوية
حـيـث بـلغ 86.7% يف املـنـــــاطق
الـريفيـة مقـابل 31.3% يف املنـاطق

احلضرية.
ذي قار

وتفيد النتائج للمسح إىل ان معدل

احلضـريـة 15.7% مقـابل 36.3% يف
املناطق الريفية .

ان هـذه املؤشـرات تعكس ظـاهرة
طـبيعيـة جـدًا بـالنـسبـة للعـراق
حيـث هنــاك الـكثـري من ربــات
الـبـيـــوت الالتـي يعـملـن بــدوام
جزئي كما ان ساعات اشتغال املرأة
بــشـكل عـــام وعلـــى االخـص يف
القـطاع غري املـنظم يف االغلب اقل
من ســاعــات العـمل بــالنــسبــة

للرجل.
محافظة بابل

وعنـدمـا نـريــد املقـارنــة بني
معــدالت العمـالــة النـاقـصـة يف
احملـافظات جنـد ان حمافظـة بابل
تتصدر احملافظـات بارتفاع معدل

 )املـدى( تناولت يف مـوضوع سابق
يف هـذه الـصفحـة )الـبطـالـة بني
السـكان بعمـر 15 سنة فـاكثر( ويف
هذا املوضوع سنتناول جانبًا آخرًا
من البـطالـة قضيـة اجلميع وهي
العـمالـة النـاقصـة الظـاهرة بـعد
احـداث احلرب يف العـراق والتغيري

اهليكلي  يف مؤسسات الدولة.
العمالة الناقصة الظاهرة

والـذي نعنيه بـالعمـالة الـناقـصة
الظاهرة هو معدل العمالة لالفراد
الـذين يؤدون عماًل مـدفوع األجر
أو يعملون حلسـابهم اخلاص، سواء
كــانــوا مــوجــوديـن يف العـمل أو
متغـيبني عنه، والـذين يشـتغلون
ســاعــات عـمل يــومـي تقـل عن
معــدالت االشتغـال العـاديـة )35(
ساعـة اسبـوعيـًا أو االفراد الـذين
يعـملون ولكنهـم يتسلمـون دخواًل
قليلـة مقارنـة مبستـوى العمل أو
اجلهــد املبـذول أو االفـراد الــذين
يعملـون بـاعمــال ال تتنـاسب مع

مؤهلهم العملي أو التقين.
قلة ساعات العمل

وقـد بني مسح التشغـيل والبطالة
الــذي قـــام به اجلهــاز يف جمــال
العمـالــة النــاقصـة بـسـبب قلـة
ساعـات العمل بـني اعمار الـسكان
بعمـر 15 سنـة فـاكثـر يف العـراق
بـاستثناء منطقة كردستان %23.5
لكال اجلنسني وانه يتميز بارتفاع
ملحــوظ بني اإلنـاث بــالنــسبـة
للـذكـور حيـث بلغ 40.2% لالثـاث
مقـــابل 19.4% للـــذكـــور وعلـــى
مـستـوى الـبيئـة فقـد بلغ معـدل
الـبطـالــة النــاقصــة يف املنـاطق

حديثة/ املدى
إذا كانت كل حـديثة مجيلـة بنواعريهـا وبساتيـنها واهلها
الـطيبني ومـظائفهـم العامـرة.. فإن لعـيون وادي حقالن
وجسـره ذي االقواس العـباسـية خـسفاته الـيت تضم بني
حناياهـا مسكًا فريدًا مـن نوعه هو السمـك االعمى مسحة

مجالية أخرى..
ووادي حقالن الـذي تـؤلف بـدايــاته منـطقـة الغـابـات
والـواحات الـصحراويـة وميتد ملـسافـة مخسني كـيلو مرتا
بـشكل متعـرج وتكثـر فيه عـيون املـاء الصـافيـة ويلتقي
اخريًا بنهـر الفرات خمـرتقًا منـطقة احلقالنـية، وله عمق

تأرخيي يف حياة مدينة حديثة..
نـزلنا إىل هذا الـوادي بصحبة اآلثاري يـاسني خليل جبارة

من مراقبة آثار حديثة حيث حدثنا بالقول..
ـ ان هذا الـوادي مسي حبقالن نسبة إىل عيـون املاء املنتشرة
فيه وترتاءى للزائـر انها متبـاعدة صيفـًا ومتقاربـة شتاءًا
كمـا ان بعضها كـربييت يصلح لعالج الكـثري من االمراض..
والـوادي ذو احنـدارات وتـصب فـيه بعـض الـشعــاب من
اهلضـاب احمليطة مبسريه ايام االمـطار الغريزة واهم معامل
هذا الوادي جسـره العباسي الذي كان الـوحيد الذي يربط
الطريق بني بغداد والشام ومدنها وهو نفس الطريق الذي
سلكه اإلمـام علي بن أبـي طالب علـيه السالم عنـدما اجته

إىل الشام يف معركة صفني..
وعلى الـرغم من انشاء جسر حـديث يربط جانيب الوادي
إىل ان األنظـار بقيت مـتجهة إىل ضـرورة اعادة اعمـار هذا
اجلسر الذي يعد أثريًا وتارخييًا وقد تهدم جزءا من سقفه

ومل يعد سالكًا حاليًا..
ويف بطـن الوادي كـما يقـول اآلثاري يـاسني خليل جـبارة
خسفات عـميقة وان التمعن يف حقيقـة هذه اخلسفات من
الداخل يـعطي فكـرة عن الفضـاءات املمتـدة حتت األرض
وقد قمت بالنزول إىل داخل احدى اخلسفات واعمقها وهي

وجـدت صعـوبة يف الـسري داخـل اخلسفـة الصل اخريًا إىل
نهـر كامل يبلغ عـرضه ثالثة امتـار ويصل عمقه إىل مرت
ونـصـف املرت وقــد دامـت عمـليــة نــزولي إىل اخلـسفــة
وهبـوطي إىل النهـر حبدود اربع سـاعات ووجـدت يف هذه
اخلسفـة والنهر عـددًا من األمساك العميـاء وهي من أنواع

األمساك النادرة جدًا..
وأخـريا.. يبقـى مـا كـتبنـاه جـزءًا يـسريًا من تـأريخ هـذا
الــوادي وعيـون مـائـه الصــافيـة وجـسـره ذي األقـواس
العبـاسيــة وفضــاءاته ويبقـى هنــاك الكثـري من أسـرار
الصـحراء بـني جنبـاته اليت تـشد الـزائريـن إىل منطـقة

حديثة املنطقة السياحية األمجل يف حمافظة االنبار.

عبــارة عـن فجــوة دائــريــة
القطـر فتحتها حبـدود مخسة
امثـار وعـمقهـا ثالثــون مرتًا
وحني اصبحت يف قاع اخلسفة
بواسطة سلم حديدي واجهت
فـوهـة واسعـة تنحـدر أرضهـا
بـوعـورة واضحـة حتـى تـنتهـي بفتحـة صغـرية أسفلهـا
صخرة عـمودية وبعـد ايصال االنـارة اليها تـبني أنا تؤدي
إىل قـاع عميق سقفهـا مرتفـع ينحدر علـى شكل قوس إىل
نهايته ويتم اهلبوط إىل هذه الـقاع بواسطة حبل مربوط
يف أعلى الصخـرة وعلى ميني اهلابط ميتـد ممر وساع وقد

البصرة تأتي باملرتبة األخيرة يف قلة الدخل.. وبابل األقل يف ساعات العمل
بغداد/رمحن اجلواري

استجابة للوضع
االقتصادي املتردي

يف العراق وكثرة
البطالة والعمالة

الناقصة املتنوعة
االشكال قامت وزارة

التخطيط من خالل
اجلهاز املركزي

لالحصاء واجلهات
الساندة له يف وزارة

العمل والشؤون
االجتماعية بتنفيذ

مسح ميداني
للتشغيل والبطالة

من اجل توفير
مؤشرات رقمية

والوقوف على أهم
الطرق التي ميكن

معاجلتها من خاللها.

دعوة لالهتمام باملنطقة سياحيًا
ضمن زاويـة بريـد املدى وصلـتنارحلة يف عيون وادي حقالن واجلسر ذي االقواس العباسية..!

عـدة رسـائل هلـذا األسبـوع حتمل
معـاناة خمتلفـة يطالب مـرسلوها
بـإجياد حٍل هلـم وها حنن ننـشرها

لعلها جتد حاًل، منها:

أبناء الشعلة يستغيثون
ابـناء مـدينـة الشعـلة بعـثوا لـنا
برسالة مع الزميل رائد الركابي
يـطـــالبــون فـيهــا بـــرفع تالل
النـفايـات من االحـياء الـسكنـية
ووسـط الـسـاحـات ومـفرتقـات
الـطــرق اليت اصـبحـت مبـعثــًا
للـــروائح الكــريهــة ومــرتعــًا
لـلحشـرات واجلـراثـيم اليت تعـد
مصدرًا للعديد من األمراض مما
دفع املـــواطـنـني إىل حـــرقهـــا
للتخلص من روائحها اليت تدخل
بيـوتهم بـدون استئـذان وهم ال
يعرفـون بان هـذا االجراء يـزيد
الطني بلة ويؤدي إىل تلوث بيئي
رمبــا تكـون خمـاطـره اكـرب من
تكـدسهـا، واملـصيبـة كمـا تقـول
الـرسـالـة ان األمـانـة واجمللـس
الـبلدي ومحاية البيـئة والرقابة
الصحية وبالرغم من مراجعاتنا
املـتكـررة هلـا مل تـكلف نفـسهـا
الجيـاد حٍل هلـذه الظـاهـرة اليت
باتت تـسبب العديـد من املشاكل

الصحية لسكان املنطقة.

والـنقل اخلـــاص وبعـض دوائــر
الـنقل االخــرى ويـضـيف لقــد
اتعبـتنا املراجعات واصابنا احليف
والعـــوز واجلـــور فـمـتـــى حتل

مشكلتنا؟

أنابيب مياه الشراب يف
معسكر الرشيد

رسـالة أخـرى من املـواطن رشـيد
محيـد يقـول ان ساكـين معسـكر
الـرشيـد واملتخـذيـن من مقـرات
أفـواج اجليش وثـكناتـه مأوى هلم
تسببوا بطريقـة أو بأخرى بكسر
بـعض أنــابيـب امليــاه الصـاحلـة
للـشـرب ممـا أدى إىل انـسيــابيـة
ضعيفـة للمنـاطق اليت تقـع على
مقربة مـن املعسكر وعلـيه تدعو
وحـده الكـرادة إىل معـاجلـة هـذه
احلـالـة وعـدم هـدر املــاء الصـاحل
للشـرب يف الوقت الذي حنن بأمس

احلاجة إليه.
أسواق شعبية

رسـالـة أخـرى بعث بهـا املـواطن
ستار دوشان يقول فيها ان الكثري
من األسواق الشعبية زحفت على
الــشـــارع العـــام يف مـنــطقـــة
الزعفـرانيـة بعد ان اسـتحوذت
علــــى األرصفــــة ممــــا ادى إىل
اختـناقـات مروريـة نرجـو من

اجلهات املسؤولة معاجلة ذلك.

قاتلو احلشرات
امـا الرسـالة الـثانيـة فهي من ابي
اخلصـيب محلها الينا الزميل عبد
احلسني الغراوي ويقـول مبعثوها
)بـاهلل عليكـم ان تفاحتـوا اجلهات
املخـتـصـــة عـن مـنــطقـــة ابـي
اخلصـيب فـان انتـشــار البعـوض
واحلـرمـس واحلـشــرات الضـارة
أصبح ال يـطــاق فق أرهق سكـان
املنطقـة وأصبح مصـدرا  رئيـسًا

للكثري من األمراض(.
وتنـاشـد الـرسـالـة دائـرة صحـة
الـبصـرة ان تـشكل فـرقـًا صحيـة
ملكافـحة هذه احلـشرات من خالل
رشهـا بـاملـبيـدات بـالـطـائـرات
الـشـراعيـة  بــالتعـاون مع وزارة
الزراعة خـاصة ان البساتني تكثر
يف هـذه املنطقة، وردم املستنقعات
اليت تعـد مـرتعـًا هلـا وإال ملـاذا هم
مسؤولون عـن صحة املواطنني يف

هذه احملافظة.

مفصولون سياسيون
اما رسـالة املـواطن عقيـل صادق
الربـيعي املفـصول الـسيـاسي من
وزارة النقل فـتضمـنت عتـابـا إىل
هـذه الوزارة النهـا مل تطـبق قرار
)51( اخلـاص بـإعــادة املفـصــولني
الـسيـاسـيني إىل دوائـرهـم البـالغ
عـددهـم أكثـر مـن 600 مفصـول
سيــاسي يف مــؤسـســات الـسـكك

بريد املدى

هذه رسالة مواطن سنعرضها عليكم
بال رتوش

))مضى أكثر من عـام على انتظاري
غـري املعلن الستالم مكافـأة )جمزية(
من وزارة العلـوم والتكنولـوجيا اليت
انتسب إليها واعمل يف احدى دوائرها
ـ  دائــرة الـبحــوث بـصفــة ســائق

البيئية..
و اآلن  اطرق ابواب جـريدتكم لعلي
اوصل قضـييت إىل السيد الوزير، لقد
حــافظـت أكثـر ممـا احــافظ علـى

عائلـيت على سـيارتـني حديـثتني،
هــمـــــا )بــيـكــب دبل قــمـــــارة
ــــا، 2000( وسـيــارة ــ ــ ــ ــ ــ تــويــوتـ
ـــدل 2002( وبعـد )النـدكـروز مـويـ
عـودة )الـنظــام( واستـتبــاب األمن
سـلمتها لـدائرتي فـوعدوني مـكافأة
اسوة ببقية املوظفني الشرفاء الذين

حافظوا على ممتلكات الدولة.
وقبل أكثـر ن شهر عثرت بـالصدفة
علــى صنــدوق خمبــأ يف النفـايـات
داخل دائـرتي واكـتشفـت انه حيوي

بال رتوش
إىل وزارة العلوم والتكنولوجيا

شكرًا على )وعودكم( !
علـــــى اربع بـنــــادق مـن نــــوع
كالشنكـوف مع عتاد وسلمتهما على
الفـور إىل رجــال األمن يف الـدائـرة
فـزادت وعود دائرتي مبـكافأة اكرب..
ولكـين مل استلـم أي شيء غـري تلك
الوعود اليت قتلتين وجعلت اطفالي
)يعتـاشـون( عليهـا منـذ أكثـر من
عـام.. ملــاذا يكـون جـزاء املــواطن

الشريف هي الوعود فقط((
املواطن 
مؤيد إمساعيل عبد الرزاق

الذي أثار استنكارهم ودهشتهم.
وقـــال احلـــراس املــشـــاركـــون يف
االجتمـاع ان يف هـذا االجـراء ظلمـا
فـادحـا هلم ولعـوائلهم وقـالـوا حنن
الـذيـن ضبـطنـا الــوضع األمين يف
احملافظة، وان الـضحايا كانوا حراسًا
لـيليـني وهم الــذين قـامــوا جبمع
االسلحــة عــشيــة سقــوط نـظــام
الـطـــاغـيـــة، وقـــال احـــدهـم ان
املـسؤولني فـرضوا عليـنا ارتداء زي
مـوحد نتحمل حنن تكـاليفه إضافة
إىل تـزويـدنـا بهـويـة )بـاج( جيـري

بابل/ علي املالكي
عقـد اجـتمـاع مـوسع علـى قـاعـة
نقـابـة الفنـانني يف حمـافظـة بـابل
مـؤخـرًا حضـره قـائـممقـام احللـة
وقائـد قوات الـشرطـة يف احملافـظة
وعـدد من املختاريـن الذين يتـولون
اإلشـراف علـى احلـراسـة اللـيليـة يف
احملافظـة ملناقشـة املشكلة الـرئيسة
اليت يـواجههـا احلـراس الـليليـون يف
احملــافظـة حيـث مت تبلـيغهم بـأن
وزارة الداخلية قد خفضت رواتبهم
مــن )200( ألف إىل )100( ألف األمـــر

مـنحنــا ايهــا مببـلغ )5000( دينـار
وعلى الـرغم من تفهم السـيد عماد
البياتي قائـممقام احللة  للمشكلة إال
ان االنفعـال سـيطـر علـى احلـراس
واملختارين وخـرجوا احتجاجًا على
عـدم حـسم املـشكلـة اليت تلخـصت
بــتخفـيـض رواتـبهـم وهـــذا حق
منطقي إال ان العديـد من املختارين
وهـم رؤســـاء حـــراس احـتجـــوا
وطـالبوا حبل عملي ملشكلة ختفيض
رواتب احلراس الـليليني يف حمافظة

بابل.

مطاليب احلراس الليليني يف بابل تستحق االهتمام

بغداد/رمحن اجلواري
يتـابع قـسم الـرقـابـة البـيئيـة يف
وزارة الـبـيـئــة عـمل وانــشـطــة
املـديريـات البـيئيـة يف احملافـظات
بهدف الـنهوض بـالواقع الـبيئي يف
العــراق.. حـيـث متـت مفــاحتــة
مـديـريـة بـيئـة بــابل خبصـوص
حبريات االمسـاك يف االسـكنـدريـة
وبيـئة صالح الدين ملتـابعة التلوث
النفطي يف مـنطقة وادي املـر قرب
نـاحيـة زمـار فضـاًل عن متـابعـة
معامل الطابوق والسمنت يف القطر
لتشغـيل منظـومات احلـرق اآللية
ومرسـبات الغبار االلكرتوستاينكية
يف املعــامل واخـتيــار مــواقع ذات
مواصفات بيئية ملعامل الطابوق يف

النجف مع تغطية مجيع املديريات
لــسحـب منــاذج مـن الـتـصـــريف
النهائي لربك االكسدة والتأكيد على

صيانة احملطات.
امـا يف حمــافظـة بغـداد فقـد قـام
القسم مبفـاحتة أمانـة بغداد حول
تـردي الـواقع الـبيـئي يف مـنطقـة
البتـاويني واختـاذ مـا يلـزم الزالـة
املخلـفات إىل جـانب مفـاحتة وزارة
الـصحـة الختــاذ احللــول الالزمـة
حــول جتـمع الـنفــايــات مقــابل
مـستـشفـى الكــاظميـة ومفـاحتـة
اجلهـات املعنيـة األخرى والشـركات
االجنـبيـة حـول تـنفيـذ شـبكـة
تـصــريف ميـاه االمـطــار وامليـاه

الثقيلة يف عدد من مناطق بغداد.

متابعات للنهوض بالواقع البيئي يف بغداد
وعدد من احملافظات

البصرة /عبد احلسني الغراوي
يف خـضم الفـوضـى الـيت تشهـدهـا
شـوارع الـبصـرة بعـد ان عجـزت
مسـاحـاتهـا عن اسـتيعـاب اعـداد
الـسيـارات اليت تـدخل احملـافظـة
باملئات يوميـًا عن طريق املنفذين
احلدوديني البحري والربي لدرجة
ان حركـة السري يف مـركز املـدينة
والشوارع الـرئيسـة والفرعيـة قد
اختـنقـت بهــذه الــسيـــارات من
خمتلف االنواع واالحجـام، فارتبك
املرور يف الشوارع والتقاطعات وهنا
نتسـاءل.. هذا الزخم من السيارات
وحاالت الفوضى اليومية املستمرة
أمل تتـطلب جهدًا مـن رجال املرور
هؤالء الذيـن يبذلون جهودًا سخية
واسـتـثـنــائـيـــة ملعــاجلــة هــذه
االختنـاقات وتسهيل حـركة السري
وانسيـابيتها مـنذ ساعـات الصباح

وحتى ساعات الليل..
بـكل نـكـــــران ذات واخالص ويف
اقـصى درجات حرارة الصيف اليت
تـضيق االنفـاس، أال جيـدر بـبعض
سواق الـسيارات واصحـابها الـنظر
إىل هذا اإلنـسان الـذي يبقـى واقفًا
علـى رجليه طـوال سـاعـات عمله
ويتـحرك بكـل حواسه اإلنـسانـية
والبـدنيـة فيـمنحـوه ولــو كلمـة

طـيبـة بــداًل من أمسـاعـه كلمـات
نابـية وقاسـية وقد حـدث لرجال
املرور أكـثر مـن حادثـة للتهـديد
والوعيـد وشاهـدت )املدى( حـالة
اعتــداء علــى رجل مــرور شـهم
وشجاع استجـاب ملتلطبات الواجب
الـــــوطـــين ودافع عـــن نفـــــسه
بالـطريـقة اليت وجـدها منـاسبة
لــدرء اخطـار شلــة من الــذين ال
يعـريون أي اعتبـار الهميـة املرور
والسـاهريـن على تـنظيم  حـركة
الــسـري، وان حـــدوث مـثل هـــذه
احلـاالت الشـاذة والالانسـانيـة من
قبل ضعاف الضمائر اخذت تطفح

علـى سـطح احليــاة اليــوميـة يف
املـدينـة نـتيجـة غيـاب القـانـون
واستمرار حاالت الفـوضى وانعدام
األمـن واالستقــرار، وريثمـا يـزداد
الوعي املروري ويدرك امثال هؤالء
الشواذ قيمـة رجل املرور واهميته
القانونـية واحلضاريـة يف جمتمعنا
العراقي اجلديد البد ان نعامل رجل
املرور بـالكلـمة الـطيبـة واالحرتام
املتبـادل وليس بالتهـديد والتجاوز

الالاخالقي، .
وعلـى اجلـميع ان يعـرف ان هنـاك
قانـونًا حيـمي رجل املرور كـإنسان

يؤدي واجبه املرسوم له.

دعوة حلماية رجل املرور وإنصافه

قضايا الناس


