
 -العناٌة بالطرق الخارجٌة:المحاضرة الخامسة عشر  :   

Caring for external roads:                                                             

ٌتضح بأن شبكة الطرق الخارجٌة المعنٌة بالدراسة الحالٌة لد تعرضت الى انواع 

النمل ٌفرض مجموعة من مختلفة من التلف ، وان النهوض بوالع خدمات 

التغٌٌرات التً تسهل عملٌة النمل و تشجع عملٌا المسافرٌن على استخدام شبكة 

الطرق البرٌة عندما تتوفر بدائل اخرى منافسة . من خالل االطالع على ادبٌات 

العناٌة بالطرق عالمٌا واللٌمٌا وحتى محلٌا ، كان ال بد من وضع بعض المؤشرات 

  -ساسٌات فً اي شبكة طرق خارجٌة وهً :التً تعتبر من اال

 -.العناٌة بعملٌة االكساء:1

تخضع الطرق الخارجٌة لمعاٌٌر عدٌدة عند الشروع بعملٌة اكسائها والتً تعتبر 

محصلة دراسة مستفٌضة ألهداف انشاء الطرٌك ونوع االستخدام والكثافة 

ها الطرٌك من المرورٌة . وتعتبر عملٌة تحدٌد االثمال التً ٌمكن ان ٌتحمل

اساسٌات المحافظة على ادامة الطرٌك و سالمة استخدامه  اضافة الى ما تمدم 

فانه حتى االثمال المرخصة بالمرور ٌجب ان ٌتم التصرٌح لها خالل اولات معٌنة 

و لٌس تصرٌحا عشوائٌا , فمثال تؤدي درجات الحرارة المرتفعة فً واضحة 

طرٌك و تصل حرارتها الى درجات عالٌة مما النهار الى تسخٌن الطبمة السطحٌة لل

ٌؤدي الى لابلٌة هذه الطبمة الى التمدد ، وعند مرور المركبات ذات االحمال 

العالٌة تؤدي الى تلف هذه الطبمة تدرٌجٌا وبالتالً الى انهاء عمر الطرٌك 

 االفتراضً . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -العناٌة بالطرق الخارجٌة:   

ٌة المعنٌة بالدراسة الحالٌة لد تعرضت الى انواع ٌتضح بأن شبكة الطرق الخارج

مختلفة من التلف ، وان النهوض بوالع خدمات النمل ٌفرض مجموعة من 

التغٌٌرات التً تسهل عملٌة النمل و تشجع عملٌا المسافرٌن على استخدام شبكة 

الطرق البرٌة عندما تتوفر بدائل اخرى منافسة . من خالل االطالع على ادبٌات 

ناٌة بالطرق عالمٌا واللٌمٌا وحتى محلٌا ، كان ال بد من وضع بعض المؤشرات الع

 -التً تعتبر من االساسٌات فً اي شبكة طرق خارجٌة وهً :

  

 -العناٌة بعملٌة االكساء: -1

تخضع الطرق الخارجٌة لمعاٌٌر عدٌدة عند الشروع بعملٌة اكسائها والتً تعتبر 

الطرٌك ونوع االستخدام والكثافة محصلة دراسة مستفٌضة ألهداف انشاء 

المرورٌة . وتعتبر عملٌة تحدٌد االثمال التً ٌمكن ان ٌتحملها الطرٌك من 

اساسٌات المحافظة على ادامة الطرٌك و سالمة استخدامه  اضافة الى ما تمدم 

فانه حتى االثمال المرخصة بالمرور ٌجب ان ٌتم التصرٌح لها خالل اولات معٌنة 

عشوائٌا , فمثال تؤدي درجات الحرارة المرتفعة فً واضحة و لٌس تصرٌحا 

النهار الى تسخٌن الطبمة السطحٌة للطرٌك و تصل حرارتها الى درجات عالٌة مما 

ٌؤدي الى لابلٌة هذه الطبمة الى التمدد ، وعند مرور المركبات ذات االحمال 

عمر الطرٌك العالٌة تؤدي الى تلف هذه الطبمة تدرٌجٌا وبالتالً الى انهاء 

االفتراضً . ان تغٌر درجات الحرارة لٌال هو االخر ٌؤدي الى انكماش هذه الطبمة 

بحٌث تكون هذه الطبمة معرضة بشكل مستمر الى التلف، ولد وجد من الضروري 

 02_15استخدام المادة المبردة التً اسهمت فً انخفاض درجات الحرارة بنحو )

( باللون (LOS ANGEIESة ذاتها فً (درجة مئوٌة حٌث اجرٌت هذه الطرٌم

االبٌض وادت الى نتائج اٌجابٌة ،اما دولة لطر لامت بطالء شوارع الدوحة باللون 

االزرق بدال "من اللون االسود الذي ٌمتص حرارة الشمس وٌعكسها ، ولد بٌنت 

الهٌئة انخفاض درجات حرارة الطرٌك اضافة الى المنظر الجمٌل كما فً الصور 

 .الموضحة 



( بالمادة البٌضاء LOS ANGEIESكٌفٌة طالء طرق مدٌنة ) (3م )صورة رل

الخافضة للحرارة.

 

 لصٌانةا

تكلف عملٌات تنفٌذ الطرق الرئٌسٌة ضمن المواصفات المٌاسٌة العالمٌة ملٌارات 

الدوالرات وتعتبر الطرق وفما لذلن ثروة لومٌة ال ٌمكن التفرٌط بها. لكً ال تذهب 

على الطرق سدى و تضٌع االهداف وراء تنفٌذها ، ٌجب ان  االموال المنفمة

 تخضع هذه الطرق الى الصٌانة للحفاظ علٌها و اطالة عمرها.

ترصد الدول مٌزانٌات محددة ألجراء عملٌات الصٌانة على الطرق حٌث ٌمكن 

 تمٌٌز نوعٌن من انواع الصٌانة هما:

 الصٌانة الدورٌة -أ

مه فً فترات زمنٌة محددة و ٌشمل كل ما موجود ٌتم هذا النوع كما ٌدل علٌه اس

 على الطرٌك من وسائل تعٌن المستخدمٌن اضافة الى الطبمة االسفلتٌة للطرٌك.

 الصٌانة الطارئة -ب

ٌعتبر هذا النوع من الصٌانة فً الحاالت الطارئة والتً تحتاج الى تدخل سرٌع من 

تً تمتضً ضمان لبل الجهات الخاصة فً اولات العواصف واالعاصٌر وال

انسٌابٌة السٌر على الطرٌك  ومعالجة االضرار ورفع المخلفات التً تتركها 

 العواصف واالعاصٌر من على الطرٌك.



فً بعض الحاالت لد تتعرض الطرق لالنجراف نتٌجة السٌول او االمطار الغزٌرة 

 لفترات طوٌلة  فً هذه االحوال ٌجب التدخل لحماٌة الطرق من االنهٌار.

المؤكد ان اهمال الصٌانة بنوعٌها الدوري والطارئ ٌمكن ان ٌؤدي الى من 

عوالب وخٌمة تتمثل فً خسارة مبالغ تكلفة الطرق فً حالة االضرار الشدٌدة من 

ناحٌة, ومن ناحٌة اخرى فمدان الطرق لحٌوتها نتٌجة العزوف عن استخدامها 

لمعالجتها. حٌث ٌمكن بسبب المشاكل المتراكمة التً تتعرض لها والتً ال وجود 

 اجمال عملٌات الصٌانة على الطرق بالفمرات التالٌة

 

 

 

 صٌانة سطح الطرٌك -

 صٌانة جوانب الطرٌك -

 صٌانة مجاري الطرٌك -

 صٌانة اكتاف الطرٌك و الممتربات -

 صٌانة الجسور -

 صٌانة المرور -

 صٌانة انظمة السٌطرة على الطرٌك -

 -ٌك :اما دور صٌانة سكن الحدٌد ٌمكن بٌانها عن طر

ان النهوض بوالع السكن الحدٌدٌة فً محافظة االنبار واعمار الوحدات المتحركة 

ٌكمن ذلن باستخدام موالع صٌانة إضافٌة لمطارات المسافرٌن وتطوٌر اعمال 

الٌات السكة االختصاصٌة ومنها مكائن عملٌة لحام الخطوط والتحشٌة والتحكٌم 

عكاشات (  –خط سكة حدٌد ) المائم ومد لضبان السكة وإعادة التأهٌل الكامل 

حدٌثة ( بعد التدمٌر الشامل من جراء العملٌات  –بٌجً  –وخط ) كركون 

ان تطوٌر النمل بالسكن الحدٌد جاء ، %( 92لمجرم والبالغ نسبتها )ااالرهابٌة 

لغرض المحافظة على شبكة طرق النمل البرٌة وعدم تعرٌضها للمزٌد من التلف ، 



حطات استراحة سكن الحدٌد وماله من أهمٌة تذكر ، فمن الواجب والشن فٌه ان لم

) المائم ، عكاز ، والطبعات (  بانشاء محطات استراحة بوالع ثالث محطات لر

 لسهولة نمل المسافرٌن وبضاعهم ولتملٌل فً الولت والجهد .

باإلضافة الى دعم شركة النمل البري من خالل المساهمة الفعالة فً تعزٌز 

الطالات والكوادر المعطلة والمستنزفة لمٌزانٌة الشركة والدولة الى  وتحوٌل

 طالات منتجة وتوفٌر عمل اكبر للحد من البطالة .

 -أثاث الطرٌك: :"خامسا

ٌعتبر أثاث الطرٌك من ضرورٌات سالمة وامن الطرٌك لما ٌساعد فً تجنب 

الطرٌك.  الحوادث المرورٌة وٌسهل من عملٌة تدفك المركبات السالكة على 

تتسابك الدول عادة" على تأثٌث الطرٌك بكل ما ٌلزم من تطورات تكنولوجٌة 

لتٌسٌر عملٌة السٌر وسالمة المسافرٌن، وٌمكن اجمال هذه التجهٌزات بالنماط 

 التالٌة:

 االشارات المرورٌة:  حٌث تنمسم هذه االشارات الى عدة انواع: -1

الطرٌك الى اتباع االتجاهات العالمات االرشادٌة: هً التً توجه مستخدمً 

تزوٌدهم بالبٌانات الالزمة و التً ٌكون  الصحٌحة و تدلهم على وجهتهم من خالل

الشكل الخارجً لها اما مربع أو مستطٌل.  اما عالمات اإلعالم فتكون بلون ازرق 

و تستخدم رموز بٌضاء للداللة على نوع الخدمات أو األماكن التً لد ٌحتاجها 

ٌك. اضافة الى ذلن فهنان عالمات الداللة التً تكون على شكل مستخدم الطر

مستطٌل توضح بها أبعاد وأسماء المدن وأرلام الشوارع والمسافات البالٌة 

للوصول إلى مدٌنة أخرى وتكون بلون ازرق والكتابة بلون ابٌض فً الطرٌك 

 جٌة.السرٌع وتكون باللون االخضر والكتابة باللون األبٌض فً الطرق الخار

( كم  02 – 12ترلٌم الطرق : تحتاج الطرق الى ترلٌم بمسافة تمدر حوالً )  -أ

وٌجب تكرار الالفتات على الطرق السرٌعة ومن خالل الدراسة المٌدانٌة نجد 

ان الطرٌك ٌخلو من الترلٌم وبالدرجة االولى الطرق الخارجٌة ولد نجد فً 

على ارض الوالع ال ٌوجد أي البٌانات  )امانة المواصالت ( رلم الطرٌك ولكن 

ترلٌم ،ومن المهم وضع لوحات ارشادٌة لبل الوصول الى المولع المحدد 

 كم (حسب المعٌار العالمً.0لمحطة استراحة المسافرٌن بمسافه) 

عالمات السرعة:  وهً عالمات مرورٌة هدفها ارشاد السائك الى السرعة  -ب

 مستخدمً الطرٌك. الواجب االلتزام بها حفاظا على سالمته و سالمة



الغاٌة من هذه العالمات هو تنبٌه مستخدمً الطرٌك عن العالمات التحذٌرٌة:  -ج

وجود خطر فً الطرٌك لبل مسافة مناسبة حتى ال ٌتفاجأ السائك او غٌره من 

المستخدمٌن بهذا الخطر وٌصعب تالفٌه ومن ثم ولوع حادث معٌن. ٌكون شكل 

ته لألسفل والرأس لألعلى محاط بإطار احمر هذا النوع من العالمات مثلث لاعد

 اللون واألرضٌة للعالمة تكون باللون األبٌض والرمز بالون األسود.

العالمات المانعة:  تعمل هذه العالمات على منع السائك أو مستخدم الطرٌك من  -د

المٌام بعمل معٌن ٌستدل علٌه من الرمز الموجود فً العالمة لغرض تنظٌم حركة 

 والمرور وٌكون الرمز على شكل دائري محاط بإطار أحمر.السٌر 

الغرض من هذه العالمات هو الزام السائك على االنعطاف   العالمات االجبارٌة: -ه

على شكل دائري ازرق اللون وفً الداخل او االستدارة من مكان معٌن و تكون 

 .االستدارةأسهم تشٌر إلى االتجاه الذي ٌجبرن أو ٌلزمن إلى االنعطاف أو 

غالبا ما تخطط ارضٌة الطرق بالوان معٌنة او خطوط ذات العالمات االرضٌة:-و

اشكال هندسٌة معٌنة تشٌر الى مخارج الطرٌك او اتجاه السٌر او مناطك التجاوز 

او السرعة على الطرٌك او منطمة عبور مشاة و غٌرها من العالمات المهمة التً 

 ال ٌستغنى عنها فً الطرٌك

هذه مجموعة من العالمات التً توضح لمن اسبمٌة المرور   اسبمٌات المرور: -ي

فً الشارع و تكون على شكل مثلث مملوب.  غٌر ان هنان مجموعة من 

 االسبمٌات التً على السائك ان ٌعٌها بشكل جٌد لبل مباشرته استخدام الطرٌك.

تعٌن السائمٌن على ٌجب تجهٌز الطرق الخارجٌة بنظام انارة كافٌة  -اإلضاءة :-0

تحسس الطرٌك والعالمات المرورٌة بشكل افضل خاصة فً الحاالت التً تتغٌر 

فٌها حالة الطمس بحٌث تجعل من الرؤٌا اللٌلٌة امرا صعبا حتى مع كشافات 

المركبات على الطرٌك، ان األبحاث العلمٌة الجارٌة حدٌثاً تظهر حوادث الطرق 

إلنارة او سوء استعمالها ولد تكون الطرق الل تزداد بنسبة عالٌة نتٌجة لملة ا

ازدحاماً منها خالل ساعات اإلضاءة ولكن المٌادة خالل الظالم تكون بحد ذاتها اكثر 

خطورة 
(1)

فالمطلوب من انارة الطرق هً تحمٌك الراحة للسائك والمسافرٌن  

 وعدم حدوث البهر وان ٌتمكن السائك من تمٌز تفاصٌل الطرٌك وان ال ٌنشغل

بغٌر الطرٌك حتى ٌستطٌع اخذ المرارات المهمة ولت الضٌك فأناره السٌارة 

وحدها محدودة وألتمكن السائك من رؤٌة كامل الطرٌك ولذلن ٌجب تصمٌم أناره 

الطرٌك بحٌث تكون لرٌبة من ضوء النهار. ففً الطرق السرٌعة استخدام إضاءة 

                                                           
 



زٌد من التركٌز وٌملل ( وٌسبب الل بهر وٌ  Low pressure sodiumعالٌة ) 

من اثر الحوادث ومن ممٌزاته هو انه اعلى كفاءة بٌن الكثافات ومن المعاٌٌر 

كم( أي  1( عمود لكل )  02المهمة الخاصة باإلنارة على الطرق الرئٌسٌة هً ) 

( كم  عمود انارة واحده ، واالنارة متوفرة من مركز لضاء الرمادي الى 52كل ) 

وتكاد تكون معدمة من مركز الرمادي الى المناطك الغربٌة  مركز لضاء الفلوجة ،

، كما وان اغلب اعمدتها للكهرباء تعانً من التأكل نتٌجة الصدأ اثر مرور فترة 

طوٌلة من الزمن على اتخاذها بمعنى انه بمجرد هبوب رٌاح تسمط االعمدة التً 

 تأكلت بسبب الصدأ .

ورٌة جدا إللزام السائمٌن باتباع السرع اجهزة الرادار: تعتبر هذه االجهزة ضر -3

 المحددة على الطرٌك بهدف تفادي ولوع الحوادث المحتلة .

ٌفضل ان تؤسس هذه الخدمة على جانبً الطرٌك لكل   -الهواتف العامة: -4

عشرة كٌلومترات بحٌث ال تحتاج الى دفع اجور وترتبط بدائرة سٌطرة الطرٌك 

دائرة السٌطرة مولع المتكلم على الطرٌك مما بحٌث عند استالم المكالمة تحدد 

ٌسهل مهمة تلبٌة احتٌاجاته حسب تخصص الدائرة ، وان تكون الهواتف مركبة 

على مسافات موحدة وبأعداد كافٌة بحٌث تكون الصى مسافة بٌنها هً )خمسة 

كٌلومتر ( وٌجب وضع الفتات على الطرٌك كدلٌل توضٌحً لمكان الهاتف 

تعلٌمات واضحة تبٌن كٌفٌة استخدام الهاتف بالغتٌن )العربٌة  العمودي وان تكون

واإلنكلٌزٌة ( وانشاء محطات انتظار مكٌفة ومزودة بخدمة انترنٌت مجانً عن 

( م  152-02طرٌك تجهٌز شبكة السلكٌة تثبت من كركز معٌن ٌتراوح بٌن ) 

ً محطات ( وان ٌتم ربطها ف  Wi-Fiباستخدام نظام االتصال الالسلكً وٌسمى )

االنتظار،  فً اإلمكان العامة مثل نماط المطاعم والفنادق على ان تكون مجانٌة مع 

تجهٌز شواحن للهواتف وخالٌا شمسٌة ومزودة بكامٌرات مرالبة تبعاً بما ٌتناسب 

 مع التكنولوجٌا الحدٌثة .

 

 

 

 

 



 (  5صورة رلم ) 

 ارجٌة.(خWi-Fiصورة توضٌحٌة لمحطة انتظار مزودة بشبكة اتصال )

 

 (داخلٌةWi-Fiصورة توضٌحٌة لمحطة انتظار مزودة بشبكة اتصال )        

 

 المصدر: شبكة االنترنت .

 

 

 



محطات الولود: هذه المحطات ضرورٌة جدا لضمان وجود خدمة مستمرة -5

للمركبات العاملة على الخطوط الخارجٌة ،كما وان المعٌار المعتمد على اساس 

كم(مخصص او مشٌد لمحطة تعبئة 15ٌمل بعد المولع عن )المسافة هو ان ال 

ولود تحتوي على نفس الجانب من الطرٌك وتبعد عن حافة محرم الطرٌك بمسافة 

 م(.05)

من المهم ان ترافك هذه المحطات محطة استراحة تتضمن مجموعه من الخدمات 

لطرق الضرورٌة واألساسٌة شأنها توفٌر الطعام والشراب والولود لمستخدمً ا

الخارجٌة وبالدرجة االولى من كبار السن او ذوي االحتٌاجات الخاصة او االطفال 

او حتى اثناء الظروف الطارئة، كما ٌجب ان تتضمن هذه المحطات دورات مٌاه 

صحٌة لكال الجنسٌن. اضافة الى ما تمدم ٌجب ان تحتوي كل محطة على مرآب 

ربما تحتاجها المركبة عند تولفها صٌانة بسٌط ٌؤدي بعض الخدمات الطارئة التً 

كم( 5،اما المعٌار المطلوب من حٌث المسافة لخدمات الصٌانة بٌن محل واخر )

ولد وجد ان اغلب هذه الخدمات ال تمع ضمن المعٌار المعتمد خاصه عندما تكون 

هذه الخدمات عباره عن محالت صغٌره منفرده. ومٌدانٌا تبٌن ان اغلب محطات 

 الطرق الخارجٌة فً منطمة الدراسة تدار من لبل المطاع الخاص .االستراحة على 

هً حواجز طولٌة لحماٌة مستخدمً الطرق من اي حوادث  -حواجز الحماٌة : -6

محتملة  او تملٌل تأثٌر الحوادث او ألعاله خروج المركبات من المسار الطبٌعً ، 

(م والحد األدنى 3.22وتبعد هذه الحواجز عن الحافة الخارجٌة ألكتاف الطرٌك)

 -cm72(م وارتفاع الحواجز عن سطح الكتف          ) .1.02المناسب لهُ )

 ( م .1.22

 

 -حٌث تصنف حواجز الحماٌة الى نوعٌن :

تعتبر هذه الحواجز مهمة بشكل ال ٌمكن ان   -:حواجز الجزرات الوسطٌة:6-1

ك االول الى ٌستغنى عنه      بهدف هو عدم انتمال المركبات من جانب الطرٌ

الجانب االخر ، غالبا ما تكون  هذه الحواجز مصنعة من الحدٌد الصلب المغلون 

)لعدم تأثٌره بالظروف البٌئٌة وٌتحمل الصدمات الكبٌرة ( او من الصبات 

الكونكرٌتٌة ، حسب مٌزانٌته الطرٌك بالتالً عدم حدوث  فرصة ولوع الحوادث 

 على الطرٌك. وتملٌل التأثٌر السلبً عن حركة السٌر



ٌفضل ان تكون هذه الحواجز من الحدٌد الصلب  -حواجز حافات الطرٌك: 6-0

المغلون وتعد ضرورٌة وجودها على الطرق الخارجٌة ضرورٌة جدا لمنع دخول 

الحٌوانات الى الشوارع الخارجٌة ومنع المركبات او العجالت الغٌر مرخصة 

لمصبات النائٌة التً ٌمر الطرٌك باالنتمال الى الطرٌك الخارجً من المرى او ا

 الخارجً من خاللها.

ٌجب ان تحتوي الطرق الخارجٌة فً تصمٌمها االساسً  -نظام تصرٌف المٌاه:-7

 على انظمة فعالة لتصرٌف مٌاه االمطار او السٌول التً تخلفها االمطار الغزٌرة.

، ال بد  عند مرور الطرق الخارجٌة بمرى او لصبات معٌنة  -ممرات السابلة:-8

من تعٌٌن اماكن محددة كممرات للسابلة مترافمة مع اشارة التحكم المروري 

 . الضوئٌة

ٌجب ان ٌحتوي تصمٌم الطرٌك الخارجً على تصامٌم للطرق  -طرق الخروج:-9

التً ٌستطٌع من خاللها سائك المركبة ان ٌغادر الطرٌك الى الطرق الفرعٌة 

ستخدام طرق مناظرة لهذه الطرق تؤسس المؤدٌة الى مداخل المدن كما ٌمكن ا

على الطرٌك الخارجً و تستخدم كطرق فرعٌة لالنضمام الى تدفك المركبات على 

 . الطرٌك الخارجً

 -المرافك المساعدة : وتمسم الى عدة السام :-12

فً األماكن المحدودة جداً والتً ٌسمح فٌها بعبور  -: سالمة المشاة :12-1

الجسور وانفاق خاصة لسالمة عبور المشاة ، وذلن لكون المشاة فالبد من بناء 

 منطمة الدراسة تفتمر الٌها مما ٌسبب الكثٌر من الحوادث على الطرق .

البد من توفٌر المرافك الخاصة بنمل المعولٌن وتوفٌر  -: حماٌة المعولٌن:12-0

دمات الوسائل المهمة لراحتهم وتسهٌل حركتهم والسٌما فً أماكن االستراحة والخ

 األخرى التً تتوافك مع احتٌاجاتهم الخاصة .

البد من توفٌر سٌاج أمن على طرفً الطرٌك فً   -:الحماٌة من الحٌوانات :12-3

األماكن التً ٌمشى فٌها مرور الحوٌنات لذا ٌتوجب منع مرورها وتوفٌر معابر 

تاز خاصة لمرورها  وخصوصاً فً المنمطة الغربٌة من منطمة الدراسة كونها تم

 بتربٌة ورعً الحٌوانات .

وهً مطبات توضع لتحدٌد السرعة وخصوصاً لرب  -:المطبات الصناعٌة :12-4

 المستشفٌات والمدارس وأماكن التسوق ومحطات الولود .



تساعد المواطنٌن فً الولوف على كتف الطرٌك حٌث ال ٌؤثر  -: :األرصفة12-5

 .على حركة السٌر عندما ٌروم الصعود او النزول 

ٌعتبر وجودها ضروري بشكل كبٌر وذلن للداللة  -اإلعالنات الضوئٌة :  :12-6

على االلتزام بمواعد السٌر الصحٌح . من المهم ان نذكر هنا ان جمٌع او جل هذه 

النماط كانت موجودة سابما على الطرق الخارجٌة العرالٌة ، وباألخص طرق 

خالل الحمبة السابمة ادى الى محافظة االنبار، غٌر ان ما تعرض الٌه العراق 

انهٌار هذه الخدمات والتً ٌفترض ان تعاد عملٌة تأهٌلها بشكل ٌتناسب مع تطور 

  . اثاث الطرق الحدٌثة، تكنولوجٌا
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