
تقارير وتحقيقات

ت�ستوعب  بغداد  ان  املرورية  االح�سائيات  ذكرت 
ت�ستقبل  بينما  مركبة  الف   200-300 مابني 
العدد  ويتزايد  1,880,000مركبة  حاليا 
با�ستمرار مع موا�سلة ا�سترياد املركبات , ويجري 
وانفاق  وا�سعة  �سوارع  توفر  عدم  مع  ذلك  كل 
اأدى اىل فو�سى  وج�سور متطورة وهو االأمر الذي 
قادت  عديدة  �سري  وحوادث  وخمالفات  مرورية 
موؤخرا اىل اقرار قانون املرور اجلديد الذي يهدف 
تطبيقه يف  فهل ميكن   , الفو�سى  تنظيم هذه  اىل 

ظل غياب املقومات الالزمة لذلك ؟!
عقوبات ..وغرامات 

تنوعت  مادة   50 اجلديد  املرور  قانون  يت�سمن 
املخالفة  نوع  بح�سب  والغرامة  احلب�س  مابني 
الر�سمي با�سم مديرية  الناطق  – ح�سب  و�رضرها 
يعاقب  اذ   – وليد  عمار  العميد  العامة  املرور 
من  كل  دينار  الف   )200  ( قدرها  مالية  بغرامة 
مل ميتثل ال�سارة رجل املرور او اال�سارة ال�سوئية 
ومن يقود مركبته ب�رضعة او عك�س االجتاه او بدون 
م�سلال  زجاجا  او  �ستائرا  ي�سع  او  ت�سجيل  لوحة 
..ويعاقب بغرامة قدرها )100 ( الف دينار كل من 
االرتفاع  جتاوز  او  غطاء  بدون  حمل  مركبة  قاد 
املقرر للحمولة , كما يعاقب بغرامة قدرها )50( 
غري  �سوق  باجازة  مركبة  قاد  من  كل  دينار  الف 
خم�س�سة بنوع املركبة او ا�ستعمل ال�سوء العايل 

مكان  يف  يقف  او  ال�سوق  اجازة  يجدد  مل  ومن 
وهنالك   , الهوائي  الهورن  ي�ستعمل  او  ممنوع 
التقل  مدة  باحلب�س  مرتكبها  يعاقب  خمالفات 
عن �سهر والتزيد عن �سنتني او بغرامة التزيد عن 
مليون دينار او بكال العقوبتني مثل احداث عاهة 
القيادة من دون مراعاة االنظمة  م�ستدمية ب�سبب 
ثالث  اىل  �سنة  مدة  باحلب�س  ويعاقب   , والقوانني 
�سنوات او بغرامة التقل عن مليون دينار او بكال 
العقوبتني كل من قاد مركبته حتت تاأثري امل�سكر 
عن  التزيد  مدة  باحلب�س  يعاقب  كما   , املخدر  او 
املرور  رجل  على  اعتدى  من  كل  �سنوات  ثالث 
لذكرها  الجمال  اخرى  عديدة  فقرات  ..وهنالك 
يف  املرور  عملية  تنظيم  اىل  جميعا  تهدف  لكنها 

�سوارع بغداد واملحافظات ...
وبينما يرى البع�س ان هنالك العديد من الفجوات 
يف القانون اجلديد وان العقوبات فيه جمحفة بحق 
املواطن و�سائق املركبة , يرى مدير املرور العامة 
اللواء عامر العزاوي ان هذا القانون هو اول قانون 
الغرامات  وان  املرور  لتنظيم   2003 بعد  ي�سدر 
التقع على املواطن بل على املخالف موؤكدا على 
بينما  العراق  خارج  بالقوانني  يلتزم  العراقي  ان 
قد  الغرامات  زيادة  وان   , داخله  يف  يخالفها 
حق  �سي�سمن  القانون  ان  كما   , التزامه  ت�سمن 
رجل املرور الذي يتعر�س العتداء او يتم تهديده ..

�ستوتات ..وا�سارات مفقودة 
قانون  تطبيق  غ�سبان  جا�سم  املواطن  يوؤيد 

التقاطعات  يف  املرور  ا�سارات  وت�سغيل  املرور 
فاحرتام  بها  لاللتزام  �سي�سطر  املواطن  الأن 
 , الدولة  وهيبة  القانون  فر�س  دليل  هو  النظام 
ويت�ساءل غ�سبان عن �سبب جتاهل اال�سارات التي 
غياب  ب�سبب  ال�سم�سية  الطاقة  على  ت�سغيلها  مت 
الكهرباء وا�سطرار رجل املرور اىل ا�ستخدام يديه 

واذن يفرت�س تطبيق عقوبات بحق املخالفني ..
الزهرة  عبد  التخطيط  وزارة  اعالم  مدير  يرى  و 
الأن  وقته  يف  جاء  القانون  ت�رضيع  ان  الهنداوي 
من  والبد  وا�سحا  ا�ستقرارا  ي�سهد  االن  العراق 
يف  ولكن  املرورية  الفو�سى  من  للحد  تطبيقه 
توفري  اىل  يحتاج  القانون  تطبيق  فان   , املقابل 
الذين  نحا�سب  فلكي   , له  املنا�سبة  الظروف 
ينبغي   , بيها  امل�سموح  غري  االأماكن  من  يعربون 
, ونحتاج  ان نحدد بو�سوح مناطق عبور امل�ساة 
املرورية  بالعالمات  ال�سوارع  تاأثيث  اىل  اأي�سا 
ا�ستعمال  على  ,والعمل  الوقوف  اأماكن  وحتديد   ,
التقنيات احلديثة املتمثلة بالكامريات والرادارات 
ل�سبط حركة ال�سوارع وحتديد املخالفني , وتعبيد 
واالأر�سفة  اال�ستدارة  بفتحات  واالهتمام   , الطرق 
جتاوز  اأي  ومنع   , الو�سطية  واجلزرات  اجلانبية 
عليها , بو�سفها ممتلكات عامة , وعدا ذلك , رمبا 
املرور  قانون  تطبيق  يف  �سعوبات  اأمام  �سنكون 

اجلديد .
منع  �سباح  �رضغام  املواطن  ينتقد   , جهته  من 
ال�سوارع  يف  ال�سري  من  تك(  والتك  ال�ستوتات   (

بها  ا�رضته  يعيل  الذي  املواطن  الرئي�سية فماذنب 
موؤكدا على اهمية فر�س عقوبات على من يعتدي 
يت�سبب  الذي  املخمور  وعلى  املرور  رجل  على 
بحوادث �سري عديدة وعلى من ي�ستخدم املركبات 
من  انه  ملجرد  ال�سري  عك�س  ي�سري  من  او  امل�سللة 

حمايات امل�سوؤولني ..
العامة  املرور  مدير  العزاوي  عامر  اللواء  ويعود 
تطبيق  لغر�س  اجلميع  تعاون  اهمية  على  ليوؤكد 
عن  امل�سوؤولة  بغداد  بامانة  يفرت�س  اذ  القانون 
و�سارع  �سوئية  ا�سارات  توفر  ان  املرور  هند�سة 
منع  على  املخت�سة  اجلهات  تعمل  وان  موؤثث 
يقودها  التي   ) ال�ستوتات   ( ا�سترياد  من  التجار 
يافعون غالبا وتت�سبب بحوادث �سري عديدة فحتى 
على  �سنعمل  فهل  القانون  املرور  رجال  طبق  لو 

حب�س او تغرمي املئات من معيلي اال�رض الفقرية ؟
النائب  النيابية  والدفاع  االمن  جلنة  رئي�س  اما 
ال�ستوتات  ظاهرة  بانهاء  فيطالب  ر�سا  حممد 
الن العراق لي�س دولة فقرية ومن الالئق ان يعتمد 
هذه  كانت  واذا  واملرتو,  احلديثة  البا�سات  على 
املناطق  يف  حاليا  العي�س  لقمة  توفر  ال�ستوتات 
مقبلة  ل�سنوات  ت�رضيعه  يتم  فالقانون  الفقرية 
واليتوقف تطبيقه على هذه املرحلة فقط , موؤكدا 
على  للحفاظ  املرور  قانون  تطبيق  �رضورة  على 
املرور  رجل  وحق  الطرق  يف  املواطنني  جقوق 
ال�سارع  يف  الفو�سى  ولتنظيم  اي�سا  ال�سارع  يف 

العراقي .

قانون المرور الجديد : هل سينظم الفوضى المرورية أم سيظلم المواطن ؟
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مع ارتفاع درجات احلرارة اإىل م�ستويات غري م�سبوقة, تنطفئ املراوح يف امل�ست�سفيات وي�سرتيح 
العبو كرة القدم كل ربع �ساعة ويف�سد الطعام يف الثالجات مع انقطاع الكهرباء, ما ينذر ب�سيف 

�ساخن يهدد �سالمة العراقيني.
درجة   48 حزيران/يونيو  مطلع  يف  احلرارة  بلغت  العامل,  يف  حرا  البلدان  اكرث  من  واحد  ويف 

مئوية, وهي درجات ت�سجل عادة يف متوز/يوليو او اآب/اغ�سط�س.
البنية  على  ال�سغط  زاد  ما  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  ارتفع  ال�سديد,  احلر  موجة  مواجهة  يف 
الكهرباء يف  اإنتاج  اأربعني باملئة من  ن�سبته  ي�سبب هدرا  اأ�سا�سا مع ت�رضب  املتدهورة  التحتية 

البالد, وفق وكالة الطاقة الدولية.
وقال عبداحل�سن اجلابري, مدير ال�سحة يف ذي قار جنوب بغداد, لوكالة ال�سحافة الفرن�سية اإن 

17 مرة يف اليوم". اإىل  "انقطاع التيار الكهربائي ي�سل 
الأنها  العالية,  التكاليف  رغم  العالج  لتلقي  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اىل  املر�سى  ويلجاأ كثري من 

تعتمد على نف�سها يف تاأمني الكهرباء.
قار. ويف  النا�رضية كربى مدن حمافظة ذي  ابو حيدر �رضاء مولدته اخلا�سة يف  البقال  وقرر 
هذه املحافظة التي ت�سم اأكرث من مليوين ن�سمة, يح�سل ال�سكان على كهرباء من الدولة من ع�رض 

�ساعات اإىل 12 �ساعة يوميا.
وف�سدت بع�س ب�سائع ابو حيدر بالفعل قبل اأن يتمكن من بيعها. ويقول "تاأثر عملنا كثريا ب�سبب 
م�ساكل  مع  خ�سو�سا  بيعها,  قبل  تتلف  الغذائية  املواد  من  كثريا  الن  احلرارة  درجات  ارتفاع 

الكهرباء", م�سريا اىل ان "الكثري من النا�س خف�سوا م�سرتياتهم من املواد الغذائية".
من  هناك  الطلق,  الهواء  يف  مياه  مر�سات  بو�سع  املحال  ا�سحاب  من  عدد  تطوع  بغداد  ويف 
ي�سع را�سه حتتها للتخفيف من �سدة احلرارة بينما يلجاأ اآخرون لال�ستعانة بقطع قما�س باردة 

لالم�ساك باآالت ومعدات احلديد.
اكرث  بل  اإرهاًقا  اأكرث  املهن  اأ�سبحت بع�س   , ال�سم�س  اأ�سعة  الالهبة حتت  االجواء  ويف ظل هذه 

خطورة وتهدد حياة الكثري من الذين ي�سطرون للعمل حتت اأ�سعة ال�سم�س.
من  عالية  بدرجات  وتت�سم  اخلليج  على  تقع  التي  بالنفط  الغنية  اجلنوبية  الب�رضة  مدينة  ففي 
الرطوبة واحلرارة, رفعت �رضكات النفط العاملة هناك العلم البنف�سجي لتنبيه العاملني من اجل 

تفادي التعر�س لال�سعة فوق البنف�سجية.
اما عنا�رض �رضطة املرور الذين يجوبون ال�سوارع والطرق املكتظة و�سط دخان املركبات املمزوج 
با�سعة ال�سم�س, فقد يكونون االكرث معاناة من االأو�ساع القا�سية ال�سائدة يف عموم البالد ب�سبب 
موجات احلر ال�سديد. ب�سبب هذه االجواء القا�سية, باتت بطولة الدوري العراقي لكرة القدم التي 

تعد االطول يف املنطقة, خطرا يهدد �سالمة الالعبني.
يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  ذروة  يف  اآب/اأغ�سط�س  منت�سف  يف  الدوري  م�سابقة  تنتهي  عادة, 
االنوار  منظومة  وجود  لعدم  م�ساء  املباريات  خو�س  القدم  كرة  العبي  على  ويتعذر  العراق. 

الكا�سفة يف اأغلب املالعب التي ت�سمح باقامة املباريات يف امل�ساء.
خو�س  اىل  الفرق  ت�سطر  الكا�سفة,  االنوار  ابرزها  متقدمة  ملعايري  مالعبها  افتقار  وب�سبب 

املباريات ع�رضا يف وقت تتخطى درجات احلرارة حاجز الـ46 درجة مئوية.
ومل يرتدد خبري التغذية الريا�سية ومدرب كرة القدم لطفي املو�سوي يف تاأكيد املخاطر املهددة 
ل�سالمة الالعبني.وقال اإن "االأجواء احلارة تت�سبب بجفاف �سديد وهذا يوؤدي اىل م�ساكل ابرزها 
امل�ساكل  بهذه  ي�سعر  ورمبا  االغماء  حد  اىل  ال�سديد  واالرهاق  التنف�س  و�سعوبة  ال�سكر  هبوط 

الالعبون م�ستقبال".ن�سف �ساعات اليوم من دون كهرباء 
املياه  ل�رضب  الالعبني  امام  الفر�سة  التاحة  متقطع  ب�سكل  املباراة  ايقاف  اإىل  احلكم  ويلجاأ 
اأن  اأخرى. من جهته, �رضح م�سوؤول املكتب االعالمي لنادي الكهرباء خيام اخلزرجي  و�سوائل 
"اجلهاز الطبي ي�سع يف ح�ساباته مثل هذه االثار ال�سلبية, ويف اليوم التايل يخ�سع الالعبون 

لفحو�سات روتينية للتاكد من �سالمتهم".
اأ�سهر  يف  متتد  لذلك  الدوري  مباريات  يف  العراقية  املدن  خمتلف  من  فريقا  ع�رضون  وي�سارك 
على  قادرة  العراق  القدم يف  لكرة  املباريات يف خم�سة مالعب  وتنح�رض  احلارة جدا.  ال�سيف 
النجف  ال�سعب", ومدن  "ملعب  امل�ساء, يف بغداد حيث جترى يف  الن�ساطات يف  ا�ست�سافة هذه 

والب�رضة وكربالء اىل جانب ا�ستاد فران�سوا حريري يف اربيل.
وال�سيف املا�سي وبعد �سل�سلة من التظاهرات الغا�سبة �سد نق�س الكهرباء, اقيل وزير الكهرباء. 

وهذا العام ي�ستعد الوزير اجلديد ملواجهة ا�ستفتاء فعلي على التقدم الذي و�سلت اليه احلكومة.
بح�سب   ,2011 عام  منذ  م�سبوقة  غري  درجات  احلرارة  فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 

املتحدث با�سم هيئة االر�ساد اجلوية عامر اجلابري.
وبات ف�سل ال�سيف من كل عام مو�سما لتظاهرات غا�سبة للمطالبة بتخ�سي�سات عائدات النفط 
لبناء اخلدمات العامة ولي�س لالثراء ال�سخ�سي ولل�سيا�سيني يف هذا البلد الذي ي�سغل الرتتيب 12 
بني اكرث البلدان ف�سادا يف العامل. وخرج مئات املتظاهرين مب�سرية يف الب�رضة والديوانية يف 

جنوب البالد , فيما يحذر اجلابري من �سيف �ساخن قد ت�سل فيه احلرارة "اإىل 50 درجة".


