
"يف كل ا�سب��وع هنال��ك حال��ة اعت��داء مهينة 
للمعلم��ن يف ذي ق��ار" به��ذه العب��ارة ا�ستّهل 
مدي��ر اإح��دى املدار���س، حديث��ه ع��ن ح��االت 
االعت��داء املتك��ررة على الهيئ��ات واملوؤ�س�سات 
التعليمي��ة يف ذي ق��ار، و�س��ط �سك��وت وع��دم 
مب��االة من قبل اجلهات التي يفرت�س اأن تتخذ 
موقف��ًا من ه��ذه االعتداءات املتك��ررة اأو حتى 
تطمئن الكوادر التدري�سية بعدم تكرارها، مدير 
املدر�س��ة حذر م��ن تك��رار اأية حماول��ة اعتداء 
رمبا قد تت�سبب باإ���راب ملعلمي املدر�سة يف 
اأق��ل تقدي��ر. يف ذات الوقت مل يخ��ف ا�ستغرابه 
م��ن ع��دم تدخ��ل االأجه��زة االأمني��ة يف توفري 
احلماية او منعها بالرغم من تواجد عنا�رها 

بالقرب من املدار�س...
 15 اعتداًء يف الن�سف االأول

نقاب��ة املعلم��ن يف ذي ق��ار قد عق��دت مطلع 
الع��ام احل��ايل 2017  موؤمت��راً ح��ول االعتداء 
املتك��رر عل��ى الك��وادر الرتبوي��ة و�سب��ل احل��ّد 
منها حتت �سعار "حماي��ة املعلم واجب وطني 
و�رعي"، �س��ارك فيه �سيوخ ووجهاء الع�سائر، 
ودعا امل�ساركون فيه اىل توفري بيئة اآمنة متّكن 
املعل��م م��ن اإي�س��ال ر�سالت��ه االن�ساني��ة وحتّد 
م��ن املظاه��ر ال�سلبي��ة التي ت�سته��دف العملية 
الرتبوية. ب�ساأن ظاه��رة تكرار االعتداءات على 

الهيئ��ات التدري�سي��ة، بّن نقي��ب املعلمن يف 
ذي ق��ار ح�س��ن عل��ي ال�سعي��دي ،اأن املعلم��ن 
ي��وؤدون مهمة �سعب��ة ويبذلون جه��وداً كبرية 
يف تعلي��م الطلب��ة وتربيته��م و�س��ط جمل��ة من 
امل�ساكل والتحدي��ات التي تواجههم واملتمثلة 
باالعتداء على الهيئ��ات واملوؤ�س�سات التعليمة 
واكتظ��اظ ال�سف��وف الدرا�سية ونق���س االأبنية 
للم�ستلزم��ات  املدار���س  وافتق��ار  املدر�سي��ة 
والل��وازم واملختربات العلمي��ة، ف�ساًل عن قلة 

التخ�سي�سات املالية.
قامات و�سكاكن وقطع الطريق

وع��ن اأن��واع االنته��اكات واالعت��داءات الت��ي 
تتعر���س له��ا املوؤ�س�سات والك��وادر التعليمية، 
اأو�سح ال�سعيدي، اأن االعتداءات غالبًا ما يقوم 
به��ا الطلبة اأو اولي��اء اأمورهم. منوهًا: اىل انها 
تتن��وع بن ال�س��ب وال�ستم واالهان��ة وال�رب 
واالعتداء باالآالت اجلارحة يف بع�س االحيان، 
ف�ساًل ع��ن قيام بع���س االف��راد بامل�سايقات 
وقطع الطريق على املعلمن. مردفًا: كما يقوم 
البع���س م��ن اف��راد الع�سائر بتهدي��د املعلمن 
واعرتا���س طريقهم بق��وة ال�س��الح ب�سبب عدم 
تعيين��ه يف املدر�س��ة كفرا���س اأو كحار���س اأو 
ب�سب��ب ر�س��وب ابن��ه. وا�سف��ًا: تل��ك احل��االت 
والع��ادات  للقي��م  واملخالف��ة  بامل�ستهجن��ة 

والتقالي��د االجتماعي��ة ومب��ادئ الدي��ن وهي 
ناجتة عن خل��ل يف منظومة القيم االجتماعية 

لدى البع�س من اأفراد املجتمع .
واأ�سار ال�سعي��دي: اىل اأن نقابة املعلمن قامت 
موؤخ��راً مبخاطب��ة قيادة �رط��ة ذي قار حول 
توف��ري احلماي��ة للمعلمن لكن قي��ادة ال�رطة 
اأك��دت عدم قدرتها عل��ى توفري احلماية جلميع 
املدار�س يف املحافظة. مطالبًا: جمل�س النواب 
بالتعجي��ل بت�ري��ع قان��ون حماي��ة املعلمن 
ال��ذي م��ا زال يف ادراج الربمل��ان، م�سدداً على 
اهمي��ة ت�ري��ع القان��ون يف ردع املتجاوزين 
املوؤ�س�س��ات  وحرم��ة  املعلم��ن  كرام��ة  عل��ى 

التعليمية.
ت�ريع قانون حماية املعلمن

اال�ستاذ في�سل غازي )مدي��ر مدر�سة( ابتدائية 
يف النا�ري��ة ب��ّن ، اأن هن��اك فهم��ًا خاطئ��ًا 
القوان��ن  انته��اك  اىل  اأدى  للدميقراطي��ة 
والتج��اوز عل��ى حرم��ة املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة 
واالعتداء على الكوادر التعليمية وهو ما ا�ساع 
القي��م الع�سائري��ة املتخلف��ة وهيمن��ة �سعاف 
النفو���س و�سطوته��م عل��ى املجتمع .مبين��ًا اأن 
التج��اوزات املتكررة الت��ي ا�ستهدفت املعلمن 
يف االآون��ة االأخ��رية مهين��ة وقا�سي��ة ومل مي��ر 
اأ�سب��وع م��ن دون ح�س��ول حال��ة اعت��داء على 
املعلم��ن. منوهًا: اىل اأن املدر�س��ة التي كانت 
حممية من قبل االأهايل باتت اليوم مهددة هي 
وكوادره��ا التعليمية من قبل بع�س االفراد يف 

املجتمع .
كذب الطلبة على اأولياء اأمورهم

ت�س��ّم مدار�س حمافظ��ة ذي قار اكرث من 567 
ال��ف طال��ب وطالب��ة، يتوزع��ون عل��ى جمي��ع 
املراح��ل الدرا�سية )ريا���س االطفال، ابتدائية، 
متو�سط��ة، اعدادي��ة، ثانوية، معاه��د معلمن، 
مهن��ي(، فيما يقّدر عدد االبنية املدر�سية بنحو 
)1109( بناي��ات مدر�سي��ة تتن��اوب الدرا�س��ة 
فيها اكرث من 1839 مدر�سة ومعهداً، معظمها 
ب��دوام ثنائ��ي وثالثي، والكث��ري منه��ا باأبنية 
تع��اين م��ن التقادم لكن رغم ذل��ك جند الكوادر 
التدري�سي��ة والتعليم��ة مواظب��ة عل��ى ا�ستمرار 
الدوام، لكنها يف ذات الوقت متخوفة من تكرار 
اأي اعت��داء، املعلم��ة حليم��ة �سلم��ان، من ق�سم 
الن�س��اط الريا�س��ي يف تربي��ة ذي ق��ار بينت، 
اأن االع��وام املا�سي��ة والع��ام الدرا�سي احلايل 
�سهدت اعتداءات قا�سية على الهيئات التعليمية 
وانتهاكات حلرمة املوؤ�س�سات الرتبوية .الفتة: 
اىل اأن االعت��داءات تاأت��ي م��ن ا�سخا���س غ��ري 
متفهم��ن ملب��ادئ العملي��ة الرتبوي��ة، م�سرية 
اىل اأن تف�س��ي ظاهرة عدم اح��رتام القانون يف 
املجتم��ع ا�سهم��ت يف زي��ادة ح��االت االعتداء 
على املعلمن. داعية الطلبة واأولياء االأمور اىل 
احرتام املعلم والهيئات واملوؤ�س�سات التعليمية 

والرتبوية.

فيم��ا بّينت املعلم��ة ميادة جلي��ل، ان ا�ستمرار 
ه��ذه االعت��داءات اأو تكرارها �ستك��ون عواقبها 
�سلبية عل��ى العالقة بن الطالب واملعلم وعلى 
امل�ستوى الدرا�سي للطلب��ة. مو�سحة: اأن بع�س 
تلك االعتداءات �سببها امل�ستوى املتدين لبع�س 

الطالب ور�سوبهم يف اكرث من در�س. 
الكرة يف ملعب الربملان

مديري��ة تربي��ة ذي ق��ار اعلن��ت بتاري��خ )25 
م��ن كان��ون االول 2016( ع��ن تنظي��م وقف��ة 
املحافظ��ة  مدار���س  جمي��ع  يف  احتجاجي��ة 
ال��ذي  باالعت��داء  للتندي��د  املديري��ة  ودي��وان 
تعر�س��ت له الهيئة التعليمي��ة يف مدر�سة رقية 
االبتدائي��ة للبنات من قبل �سباط من منت�سبي 
مديري��ة �رط��ة ذي ق��ار .من جانبه��ا جددت 
اللجن��ة الرتبوي��ة يف جمل�س حمافظ��ة ذي قار 
مطالبته��ا ملجل���س الن��واب، بت�ري��ع قان��ون 
يحمي املعلم ويحّد م��ن التجاوزات، موؤكدة اأن 
املعلمن يتعر�سون اإىل حاالت اعتداء من قبل 

بع�س الطلبة واأ�رهم.
ب��دوره دعا حمافظ ذي ق��ار يحيى حممد باقر 
النا�ري اىل التعجيل بت�ريع قوانن لرعاية 
الت��ي  املعلم��ن وحمايته��م م��ن التج��اوزات 
حت�س��ل على املعلم داخل املوؤ�س�سات الرتبوية، 
مبين��ًا اأن ت�ريع مثل ه��ذه القوانن من �ساأنه 

اأن يوف��ر احلماي��ة ويدعم جه��ود املعلمن يف 
اي�سال ر�سالتهم الرتبوية اىل الطلبة. الفتًا: اىل 
اأن ادارة املحافظ��ة �سب��ق واأن فاحت��ت جمل�س 
الن��واب واحلكوم��ة املركزي��ة باإع��داد قوان��ن 
توؤّم��ن احلماي��ة والرعاية الكاملت��ن ل�ريحة 
املعلمن. حاثًا: االأ�رة التعليمية على امُل�سّي 
ُقُدم��ًا يف تق��ومي العملي��ة الرتبوي��ة وتعمي��ق 
االإح�سا���س الوطن��ي وح��ب الوط��ن يف نفو���س 

الطلبة.
�سوء �سلوك بع�س املعلمن

لك��ن بع���س املواطنن رم��وا الك��رة يف ملعب 
الهيئ��ات التدري�سي��ة، اإذ ي��رى املواط��ن حممد 
ح�س��ن )اأح��د اولي��اء ام��ور الطلب��ة( اأن تك��رار 
ح��االت االعت��داء عل��ى املعلم��ن ال يتحمله��ا 
غ��ري  ال�سل��وك  يدخ��ل  وامن��ا  وح��ده،  الطال��ب 
الرتب��وي لبع���س املعلم��ن حاف��زاً للتج��اوز 
واالعت��داء. مو�سحًا: اأن  ح��االت االعتداء على 
املعلم��ن واإن كانت غري مقبول��ة وغري مربرة 
م��ن قبل املتورطن فيه��ا اإال اأن لهذه الظاهرة 
ا�سبابه��ا ودوافعه��ا، وم��ن ه��ذه الدواف��ع هي 
جل��وء بع�س املعلم��ن اىل انته��اج �سلوك غري 
ترب��وي جت��اه الطال��ب، كالتعني��ف وال���رب 
وا�ستخ��دام كلم��ات مهين��ة حت��ط م��ن كرام��ة 
الطال��ب وت�سته��زئ ب��ه ام��ام زمالئه.واأ�ساف 

ح�سن: اأن طرائق التدري�س والتعامل مع الطلبة 
تتطلب االأخذ باحل�سبان حالة وظروف الطالب 
وتراعي مراحله العمرية، منوهًا: اىل اأن الطالب 
وال�سيما من ه��و يف مرحلة املراهقة غالبًا ما 
مييل اىل التم��رد واالعتداد الزائد بالنف�س وهو 
م��ا ي�ستدع��ي ا�ستخدام ا�سلوب ترب��وي منا�سب 

الحتواء هذا التمرد.  
اإال اأن املوط��ن مهدي الزم، اأب لثالثة اوالد يف 
مراح��ل درا�سي��ة ابتدائي��ة ومتو�سط��ة، اختلف 
م��ع ح�س��ن بطروحاته. مبين��ًا: اأنه مهم��ا ا�ساء 
البع�س من املعلمن والتدري�سين، ال يفرت�س 
االعتداء عليهم او حت��ى تهديدهم فهناك طرق 
قانوني��ة ميكن مبوجبها حما�سبة من ي�سيئ اأو 
يعتدي بال�رب على الطالب اأو يتعمد اعطاءه 
درجات متدنية. م�ستطرداً: كذلك علينا االنتباه 
اىل حج��م الفو�سى يف الب��الد وغياب القانون 
يف ارج��اء كثرية منه، بفعل االره��اب اأو ت�سّيد 
االع��راف الع�سائرية كما هو موجود يف بع�س 
مدن جن��وب البالد. داعي��ًا: اىل �رورة ايجاد 
عالق��ة متين��ة وحمرتمة ب��ن الطل��ب واملعلم 
اواًل وب��ن اأ�ر الطلب��ة واإدارات املدار�س الأجل 
ا�ساعة روح التعاون واالحرتام التي �ستنعك�س 
حتم��ًا على حت�س��ن امل�ستوى الدرا�س��ي للطلبة، 

بالتايل النهو�س بقطاع التعليم.

 
حلول بديلة

وحت��دث املواط��ن ليث عبد االم��ري بعد بره��ة �سمت 
ثقيلة: "م�سكلة اأزمة ال�سكن يف العراق معقدة وعميقة 
ومتج��ذرة من��ذ زم��ن، وعليه الب��د ان تك��ون احللول 
املو�سوع��ة لها حلول ا�سرتاتيجية �ساملة، ومن جملة 
احلل��ول التي يجب ان تفك��ر فيها احلكومة هي ق�سية 
توزي��ع االأرا�س��ي بن املواطن��ن، اذ ات�سم��ت م�ساألة 
توزي��ع قط��ع االرا�س��ي للمواطن��ن بالت�س��وه، ب�سبب 
انه��ا مل تت�س��م مبعاي��ري العدال��ة يف التوزي��ع، اذ البد 
م��ن ان يك��ون اال�سته��داف للطبقات الفق��رية التي ال 
متل��ك �سكنًا "، م�سيفا"  اأم��ا م�ساألة بناء ال�سكن باتت 
م��ن امل�ساكل االك��رث تعقيدا من احل�س��ول على قطعة 
اأر�س، وبالتايل تعد احللول البديلة التي اتبعتها دول 
الع��امل منذ زمن بعيد هي احلل املنا�سب مل�سكلتنا يف 
العراق"، موؤك��دا ان" طريقة البناء اجلاهز اأو ال�سديق 
للبيئة م��ن احللول الناجعة الت��ي باإمكانها اأن تكون 

بديال عن البناء التقليدي املكلف والطويل االأمد." 
ويرى عادل ريا�س �ساحب �ركة جتارية مت بناوؤها 

بالبناء 
اجلاهز:

"مت تاأج��ري ال�ركة من قبل��ي منذ �سنتن بالتحديد، 
وب�راح��ة تام��ة مل اأك��ن اأعل��م �سيئ��ا ع��ن ممي��زات 
و�سلبي��ات طريق��ة البناء اجلاهز، او م��ا ي�سمى البناء 
ال�سدي��ق للبيئة فيم��ا �سبق، كون خربت��ي تتخ�س�س 
بهند�س��ة االغذية، ولكن بعد مرور �سنتن تو�سلت اىل 
نتيج��ة اأن طريقة البناء اجلاهز له العديد من امليزات 
للباحثن ع��ن وحدات �سكنية اقت�سادية منها، �سغط 
نفق��ات البن��اء والتدفئة ف�س��ال عن اخت�س��ار الزمن، 
م�سيف��ا تنج��ز م�ساريع البناء اجلاه��ز خالل �سهرين 
وبكلفة قليل��ة وبذلك تكون حال جذري��ا لذوي الدخل 

املحدود ." 
طرق كال�سيكية

 " وبين��ت املوظف��ة احلكومي��ة �سهيل��ة ج��رب ح��ول: 
نح��ن كمجتم��ع عراقي تعودن��ا اأن ندافع ع��ن الطرق 
او  اجتماعي��ا  كان  �س��واء  اأم��ر  اي  يف  الكال�سيكي��ة 
اقت�سادي��ا اأو حت��ى عمرانيا، وهناك م��ن يرى وجود 
فرق  يف التكلفة بن البناء التقليدي واجلاهز، ف�سال 
عن عدم تف�سيله املنزل اجلاهز الأنه غري اآمن يف ظل 
االو�س��اع ال�سائدة يف البالد، ولكن بعد جتربة والدي 
ال��ذي يعمل مهند�سا مدنيا وال��ذي قام ببناء بيت لنا 

بطريق��ة البناء اجلاهز، اثبتنا ل��كل اقاربنا وجرياننا 
عك���س م��ا توقع��وه متام��ا، خا�س��ة ان تل��ك العيوب 
الت��ي كان احلديث متداوال نحوه��ا مل تكن دقيقة يف 
م��ا يخ�س املتان��ة، وت�ري��ب ال�سوت وع��دم حتمله 
للرطوب��ة، وه��ذا مل ن�سه��ده عل��ى االط��الق يف بيتنا، 
كون��ه ال يختل��ف كثريا ع��ن البن��اء التقلي��دي اال انه 

ا�رع واقوى واف�سل". 
قوة ومرونة

واأ�س��ار املتح��دث الر�سمي لوزارة اال�س��كان واالعمار 
عبد الواحد ال�سمري اىل :

اعلن��ت ع��ن ط��رح  اال�س��كان واالعم��ار  " ان وزارة 
 ثالث��ة مناذج ل��دور �سكني��ة  واطئة الكلف��ة يبلغ �سعر 
امل��رت  املربع الواحد لها 600 ال��ف  دينار با�ستعمال 
اأنظم��ة  ان�سائي��ة جدي��دة ، ومت  افتت��اح ثالث��ة مناذج 
لدور  �سكنية نف��ذت با�ستعمال اأنظمة  ان�سائية جديدة 
�سديقة للبيئة  وتختزل الوقت والكلفة  وتعتمد عوامل 
الع��زل  احلراري، و�سيتم اعتماد هذه  النماذج يف بناء 
املجمع��ات  ال�سكني��ة الت��ي تنفذه��ا ال��وزارة  وتغيري 
االنظم��ة الكال�سيكي��ة  ال�سائ��دة يف تنفي��ذ امل�ساري��ع 

 ال�سكنية. " 
ودعا ال�سمري اىل: " ا�ستخدام البناء اجلاهز  يف ت�سييد 
البيوت بدال م��ن  الطريقة التقليدية املتبعة،  كون تلك 
الطرق متنح املباين القوة واملتانة  واملرونة ومقاومة 
لالحرتاق  والتكييف مع املتغريات  املناخية، اكرث من 
املب��اين  التقليدية، وي�سه��د العراق تط��وراً يف  تغليف 
البناي��ات التجاري��ة لكن��ه  يف ذات الوق��ت يفتقد اىل 

 جتربة البناء اجلاهز ال�سديق للبيئة. " 
�سديق البيئة

وق��ال رئي�س احدى منظم��ات البن��اء ال�سديق للبيئة 
املهند�س حيدر خالد:

" منظمتن��ا تبنت م���روع )البناء ال�سدي��ق للبيئة( 
كتجربة حية تعمل جاه��دة على نقلها للعراق تهدف 
م��ن ورائه��ا ايجاد ح��ل الأزم��ة ال�سكن على غ��رار ما 
قام��ت ب��ه ال��دول االجنبي��ة، منوه��ا بي��ت االح��الم 
ال��ذي باإم��كان بنائ��ه، يف الوق��ت نف�س��ه ميك��ن بناء 
جميع املن�س��اآت االأخرى ك�ال�)مدار���س، م�ست�سفيات، 
عم��ارات  ذات طوابق متعددة، غ��رف التجميد، غرف 
االت�ساالت، قاعات الدواجن، املختربات النموذجية، 

امل�ساب��ح(، موؤك��دا يع��د البن��اء ال�سديق للبيئ��ة اآمنا، 
مالئم��ا  قويا جدا، ع��ايل الكفاءة با�ستخ��دام الطاقة 
ال�سديقة للبيئ��ة، عازال للرطوب��ة، مقاوما للح�رات 
مث��ل )االر�س��ة( ومينع م��رور اي من احل���رات، وال 

يحتاج اىل �سيانة كبرية ، وبكلفة اقل". 
البن��اء  الت��ي ت�ستخ��دم يف  " الطريق��ة  وا�س��ار اىل:  
)قوال��ب  ا�ستخ��دام  عل��ى  تعتم��د  للبيئ��ة  ال�سدي��ق 
الكونكري��ت املعزول��ة( امل�سم��اة )ICFs( حي��ث اأن 
التقنية تت�سم��ن كل املنافع التي باإمكانها احل�سول 
عليها م��ن الكونكريت يف وقتنا احلا�ر، ا�سافة اىل 
متتع��ه مبقاوم��ة عالية جدا ل��كل الظ��روف الطبيعية 
من )الزالزل، العوا�س��ف، واحلرائق، واالعا�سري( الأن 
الرغ��وة الت��ي يف داخل اجل��دران م�سنوع��ة من مواد 
قوي��ة ج��دا ومقاوم��ة لال�ستع��ال، والتي تبق��ى ملدة 
ارب��ع �ساعات حتت تاأثري الن��ار دون ان ت�ستعل، كون 
اجلدران متت معاجلتها مبواد غري قابلة لال�ستعال ."
 وا�ساف: " ان طريقة البناء تكون فيها خ�سائر قليلة 
من الف�س��الت، وتوفر الكلف العالية حيث حتتاج اىل 
انظم��ة تربيد وتدفئة اق��ل وذلك ب�سبب خا�سية العزل 

احل��راري للج��دران ونظام التربي��د والتهوية الذي مت 
 )ICFS( تطويره بوا�سطة ج��ودة الهواء، وهي بيوت
معزول��ة عزل ممت��از مع املحي��ط اخلارج��ي حولها، 
كم��ا ان هذا النظام له املرون��ة العالية يف الت�سميم، 
وميك��ن ت�سمي��م اي �س��كل م��ن اال�س��كال الن قوال��ب 
)ICFs( باالإم��كان ت�سكيله��ا ب�سهول��ة ك��ي حتق��ق 
اأج��زاء الت�سميم الأية بناية حديثة واي�سا نظام القفل 
الرباع��ي باإمكان��ه تطبيق اي م��ن الت�سطيب النهائي 
للبناي��ة م��ن )تغلي��ف احلج��ر، لب��خ ون��رث، القرميد ، 
تبي���س اجل��دران م��ن الداخ��ل والنقو���س املغربي��ة 
لل�سق��وف، تغلي��ف اجل��دران بال�سريامي��ك للحمامات 
واملطب��خ، تغلي��ف اجل��دران باخل�س��ب او الكاب��ون او 
اي نوع م��ن ورق التغليف(، موؤك��دا ان البناء اجلاهز 
كلفت��ه اقل من البناء التقلي��دي بن�سبة ت�سل اىل  40 
باملئ��ة للم��رت املرب��ع الواحد لع��دة وح��دات �سكنية، 
وبذل��ك �سيكون حال ناجعا ل��ذوي الدخل املحدود يف 
بن��اء وحدة �سكني��ة مطابق��ة للموا�سف��ات العاملية، 
وهذا ما ن�سعى اليه يف الوقت احلايل من خالل عمل 

منظمتنا".
مالذ اآمن

وقال اخلبري االقت�سادي بدر�ساكر:
" تع��د م�ساأل��ة توفري ال�سكن املالئ��م للمواطن �سمن 
قاع��دة احتياج��ات االن�س��ان اال�سا�سي��ة بع��د م�ساألة 
جمي��ع  ام��ام  �سعب��ًا  حتدي��ًا  متث��ل  وه��ي  االأم��ن، 
احلكوم��ات، اال ان الدول املتقدم��ة ا�ستطاعت ان حتد 
من حجم هذه امل�سكلة اىل امل�ستوى الذي ماعاد ميثل 
م�سكلة لها، يف حن وعلى الرغم من اتخاذ العديد من 
املعاجلات وال�سيا�سات حلل هذه امل�سكلة، اال انها ما 
زالت متثل عائقا امام الدول النامية ومنها  العراق". 
واأك��د اأن: "دخ��ول تقني��ة البن��اء اجلاه��ز اأو ال�سديق 
الوق��ت  يف  االآم��ن  امل��الذ  اعتب��اره  ميك��ن  للبيئ��ة 
احل��ايل حلل اأزم��ة ال�سكن يف الع��راق، يف ظل ظروف 
اقت�سادية واأمنية �سعبة، وهذه التقنية وبعد �سمولها 
وخ�سوعه��ا للتط��ور العلم��ي والهند�س��ي املدرو���س 
واملعال��ج لكم هائل من العيوب اأج��ده ا�سبح مرادفا 
للبن��اء التقليدي بل يفوقه اي�سا، م��ن ناحية التكلفة 
البناي��ات  "ه��ذه  ان  مبين��ا  والنظاف��ة"،  وال�رع��ة 
باإمكانها ال�سمود لعق��ود طويلة دون اأن حتدث فيها 
م�س��اكل، كم��ا اأن التج��ارب اثبت��ت �سموده��ا عندما 
ت�سي��د  يف بيئ��ة رطب��ة كث��رية االمطار وبذل��ك توفر 
للمواطن  الكثري من االموال التي قد تنفق يف عمليات 

الرتميم واال�سالح 

الهيئات التدريسية في ذي قار قلقة من تكرار االعتداءات 
مع قرب انتهاء العام الدراسي ..
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اأزمة ال�سكن يف العراق، 
م�سكلة باتت مزمنة 

وثقيلة يف ظل تزامنها مع 
اأزمات اأمنية و�سيا�سية 

واقت�سادية. املنازل 
ال�سريعة البناء واملوفرة 

للوقت، ورمبا املال اي�سا، 
بداأت تدخل �سوق البناء 
يف العراق، على اأمل اأن 

تكون بديال عن البناء 
التقليدي املكلف ورمبا 

هي حل لأزمة ال�سكن 
يف العراق خا�سة لذوي 

الدخل املحدود.
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