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بــان مـــثـل تــلـك االعـــمــال قـــوبـــلت
بـالـكـثيـر من االنـتـقـادات  واجلدال
ـــوسع بـــصـــفـــحـــات الـــتـــواصل ا

االجتماعي) .
من جـانــبه قــال اخلـبـيــر الـنــفـسي
مـحمـود احلاج مـحمـود ان (عقـلية
ـديـنـة مـرتبـطـة بـحـرصهم اهـالي ا
عــلى الــتــمــسك بـالــتــقــالــيـد وبطء
انــســجــامـــهم مع ايــة تـــغــيــيــرات
كن ان تـطرا على واقعهم طية 
ومــجــتــمـــعــهم  مــبـــيــنــا بــان اهل
ـــوصل يـــرغــبـــون بـــالـــتــحـــديث ا
والــتـطــويـر لــكن بـوتــيـرة بــطـيــئـة
لــلــغــايـــة  وهم مــعــذورين كــونــهم
اط معـينة للحياة تعودوا على  ا
حـينـما كـانوا يـخضـعون لـسيـطرة
داعش الـــتي لـم تـــكــون مـــرهـــونــة

ـبـاشـرة  خالل بـفـتــرة سـيـطـرتـه ا
صـيف عام 2014 ومـاتالهـا حتى
انــطالق الــعــمــلــيـات الــعــســكــريـة
للـتحـرير  الـتي انتـهت عام 2018
فـقـد كـان التـنـظـيم يحـكم سـيـطرته
ولـو بشـكل غـيـر علـني  لـذلك بدات
اخملـاوف مـنـطـقـيـة ازاء اي تـغـيـير
ـكن ان يــطــرا واليـواكب عــقـلــيـة
سلح الذين كـانوا يستخدمون ا
ـواطن القـتل والترهـيب الخافة ا
عـلى اداء اعـمـالـهم  واشـار احلـاج
محـمود الى ان (الـفئـة االكبـر التي
تــضـررت جـراء تـلك الــسـيـطـرة هم
ـعـاهد شريـحـة الـفـنـان وطـلـبـة ا
ـعــنــيــة بـالــفــنـون ــؤســســات ا وا
وكـانـوا ايـضل الشـريـحـة السـبـاقة
ـديــنـة بـالــنـزوح والــهـرب خــارج ا
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اثــــارت مــــواقع الــــتــــواصل  بــــ
ــوصـــلــيـــ انــتـــقــادات اوســـاط ا
واســــعـــة ازاء اســـتــــخـــدام الـــوان
ـركـز الطالبي في بـتـزي جـدران ا
ــوصل مــشــيــريـن عــبـر جــامــعــة ا
تعليقات لقسم منهم بابقاء اجلدار
عروف وصـلي ا طـعم باحلالن ا ا
كـهـويـة خـالـصـة لـلمـديـنـة بـدال من
استخدام االلوان الـتي باتت تظهر
بــ فـتـرة واخــرى من خالل اقـدام
عـدد من الشـباب بـاستـخدام فـنون
الـكـرافـيت في تـزيـ تـلـك اجلدران
ـديـنـة ..وقـال مـؤمن مـحـمـود ان (ا
وبــنـاءا عــلى خــروجــهــا من حـرب
ضـــــد تـــــنــــــظـــــيم داعـش فـــــان كل
تـغيـرات التي تشـهدهـا ستواجه ا
الكثيرمن االنتقادات واجلدال كون
ـديــنـة غـيــر مـتـعــودين عـلى اهل ا
تـغـييـر واسع ومـفـاجيء فضال عن
ــغــلــقــة الــتي الحتــبــذ بــيــئــتــهم ا
مـواكـبـة الـتـطـورات والـتـحـديـثـات
سـتمرة) فـيما اشـار فاضل ذنون ا
ـــــوصل الى ان  (اهـل مــــديـــــنـــــة ا
مـعـروفـ بـانـغالقـهم فـلـذلك الغرو
بــان نـســمع بـ فــتـرة واخـرى من
انـتـقـادات  وتـعــلـيـقـات تـخـرج من
قـبل الــبــعض ازاء اقــدام الـشــبـاب
على استخدام فـنون الكرافيت  في
تــــزيــــ اجلـــــدران  فــــضال عن ان
طـالب مــعــهــد الــفــنــون اجلــمــيــلـة
وطالب الـكـلـيـة  ايــضـا يـواجـهـون
بنظرة ضيـقة من قبل االهالي كون
انـهم غــيـر مـســتـوعـبـ لــتـوظـيف

الفن في احلياة اليومية). 
واستشهـد احمد حازم بـالكثير من

االمــثــلــة  ازاء الــتــغــيــيــرات الــتي
ـوصل فــقـال انه ــديـنــة ا حـدثت 
ــثـال حــيـنــمـا طـلي (عـلى ســبـيل ا
اجلـسـر الـعـتـيق  بـالـلـون االخـضر
ـوصــلـيـ لم يــسـتـوعـبـوا اغـلب ا
مثل هذا التغـيير الصارخ وبادروا
عـبر وسـائل االعالم  بـتغـييـر لونه
الذي حتـول الى الـلون الـرصاصي
ثل اختـفاء احلياة الباهت الـذي 
كــمــا ان شـــبــاب مــعــهـــد الــفــنــون
اجلــمـيـلـة اليـجـدون فـرصـتـهم  في
ابراز مواهبهم من خالل استخدام
فـنـونـهم الـتي يـتـقـونـهـا  في ابراز
ـديـنة  كـما لـفت  حازم جـمالـيات ا
الى ان مــواقـع الــتـــواصل  ابــرزت

ـديـنـة  صــورا لـزقـاق قــد في ا
طالئها بلون ازرق صارخ مشيرين

فــيــمـــا بــقي مـــنــهم انـــاس بــاتــوا
يعيـشون هواجس اخلـوف وفقدان
الــنـــفس فـي اي حلــظـــة نـــتــيـــجــة
ـتـعـامـل ـنـتـشرين وا اخملـبـرين ا
ـثـابة مع الـتـنـظـيم  الذيـن كانـوا 
عـيـون لـلـتنـظـيم في اي مـنـطـقة او

زقاق).
وقـــــلـل رامـــــز جــــــاسم  مـن شـــــدة
الـتـعـلـيقـات الـتي طـالت اسـتـخدام
ـــركـــز الـــوان بــــتـــزيـــ جــــدران ا
ـــوصل الــــطالبـي  في جــــامـــعــــة ا
مــشـيــرا الى ان (اجلـامــعـة هي من
ـؤســسـات الـتي من شـانـهـا عـلى ا
طلوب في عقلية احداث التغييـر ا
ـدينـة في ضوء الـدراسات اهالي ا
ـــمـــكن ان والـــبـــحـــوث الـــتي من ا
تصدر من اروقة الكـليات واالقسام

العلمية التي تتبع اجلامعة  فلذلك
ــكن ان نــقـــول ان االمل مــرهــون
ــيــة عـلى ــؤسـســة االكــا بــهــذه ا
ادراك نظرة اكـثر تقـبال للتـغييرات
ـكن ان تـطـرا في الـنـمـطـيـة الـتي 
ـديـنـة سـواء بـاسـتـخـدام الـنـخب ا
الـعــلـمـيــة  النـشـــــــطــة ومـبـادرات
ــــكن ان تــــبــــدل وتــــغــــــــيــــر من
الـتقـاليـد الـتي استـحكـمت  وباتت
( ـوصلي سيـر لسلـوك وحياة ا ا
وتـــــابع جــــاسـم  ان (االمــــر لــــيس
مرهـون بعدد االعـوام لكـنه مرهون
ـعـايـيـر واحملـددات بـالـكـثـيــر من ا
ـكـن ان تـوظـفـهـا الــعـقـلـيـة الـتي 
ـية  في احـداث التـغيـيرات االكاد
ــــطـــلــــوبـــة عــــلى واقع احلــــيـــاة ا

وصلية اليومية) . ا

خط انتاجي في معمل تابع لوزارة الصناعة
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كم هو عدد الدكـاك  التي تـبيع طالء الوجوه واالكـسسوارات النـسائية
في العراق ? وكم عدد دكاك تصفيف ولف البيرم وصبغ الشعر ورسم
ـكواة االبـريـة الـكهـربـائـية وكـم هو عـدد عـيادات احلـاجبـ  (الـتـاتو) بـا
وكـم سعر حقن الـفيـلر ألزالـة جتعد  او غـضون  او عـوجاج مالمح   
عمليـة جراحية واحـدة لشفط دهـون او شد معدة  في مـنافسة مـعيبة مع
ضاهاة البريطانـية عارضة االزياء تويجي التي استحقت  لقب الرشاقة 

(قلم الرصاص) لنحافتها .
كم  عـدد احملالت واالرصفـة و(الـبـسطـيـات) الـتي تعـرض اخـر مـناورات
صـانـعي االزيـاء وضــحـكـهم الـتـجـاري عـلـى (ذقـون) نـسـاء لـتـرويج اخـر
صيـحات وتـعـقيـدات التـصامـيم في مـناكـدة صريـحـة للـحشـمة واجلـمال
وهندسة البالغة اجلسديـة والنفسية واالجتـماعية  بل كم هو عدد اطباء
االسنان الذي جـيروا اختـصاصهم  لـتصنيع ابـتسامـات مزورة تضاهي

ابتسامة (هوليود) لنساء اكلت احللوى اسنانهن   
هل لديكم معلـومات احصائية عن عـدد هذه الدكاك بـاختصاصات تلك

احلاجات االنثوية.
 ال شك ان االمر يحتاج الى مركز متخصص في اجراء مسح احصائي
توثـيـقي من هذا الـنـوع  ولكن مـن نظـرة فـاحصـة تسـتـطيع ان تـتـب كم
هي تـشـعـبـات اللـعـبـة الـتي تـريـد الـنـيل من الـبـراءة  حتت ذريـعـة اضـفاء
المح زيـد من اجلـمال واحملـاولـة اليـائـسة في االلـتـفاف عـلى نـضارة ا ا
ــاركـات بــطالءات االصـبــاغ االتــيـة من هــون كــونك  وتــيالنـد  او تــلك ا
ية  مـثل شانـيل او ماكس فـاكتـر  التي تـصرف كلف مـاليـة للـدعاية العـا
يزانـية التـعليـمية ألحـدى الدول العـربية لتسـويق مستـحضراتـها  بقـدر ا
الفقيرة  وحتضرني هنا عينات لنساء جلأن لتصغير اعمارهن في دوائر
النفوس للـمفاخرة بهـذا الصغر  مع ان احلـقيفة غيـر ذلك  ولعل الطرفة
الشـائـعة الـتي يـتداولـها عـراقـيون مـا يـكشف عن هـوس االخـتصـام على
ـغـمى عــلـيـهـا  الى الـعـمــر احلـقـيـقـي لـلـمـرأة  فـلــقـد نـقل رجل زوجــته ا
ـناوب في وعـنـدما سـأل الـطـبـيب ا ـستـشـفى نـتـيـجة عـارض مـرضي   ا
اجاب الزوج قسم الـطوار  عن عـمرهـا لتـدوينه في اسـتمـارة الفـحص 
) سـنة اربعـ سـنة فـمـا كان مـنهـا اال وصـاحت عمـري  (ثـمانـيـة وثالث
متـهمة زوجـها بـزيادة سـنت عـليه بـغيـر وجه حق !! السـؤال كيف كانت

في غيبوبة  وكيف استيقظت لتصحيح عمرها.
ان الصور  التي اشرت اليها ال تعكس ما ينبغي ان تكون عليه النساء 
لكـنـها صـور رائـجة مع االسف في حـ الجنـد رواجا حـقـيقـيـا  للـصور
التي ينـبغي ان تكـون حافز اقـتداء وتبـصر واثرة حـسن لسلـوك نساء لم
تتـخل عن فرص الـلمـسات الـتي جتعل مـنهـا مصـدر جذب لـكنـها لـيست

القوة الوحيدة التي تتحكم بها .
ـة الريـاضيـات  السـيـدة االمريـكيـة الزجنـية علـيكـم االنحـناء تـقديـرا لعـا
بـجـلـة كاتـرين جـونسـون الـتي غـادزت الدنـيـا يوم 24 من شهـر شـباط ا
اضي العام احلالي 2020 عن عمر 102 سنة قضت اغلبه في وكالة ا
دارية لرحالت الفضاء كانيكا ا الفضاء االمريكية ناسا خبيرة حساب ا
عـمـارية الـراحلـة زهـا حديـد التي  وعلـيـنا االنـحـناء تـقديـرا لـلمـهنـدسـة ا
ذهـلة لدور اوبـرا ومتاحف ـعماريـة ا غزت  العـالم جمـاليا بـتصـاميمـها ا
ومراكز فنـون تشكيلـية ومالعب رياضيـة ودور فقراء وواجهـات متنزهات
وجتديـد معـالم تـراثيـة وماوي (جـمع مأوى) مـشـردين  وواجهـات بنـايات
ـدهش  بل علـيـنـا االنحـنـاء تـقديـرا لـتلك غـاية في الـتـكـوين الهـنـدسي  ا
الـسـيــدة الـعـراقــيـة الـريـفــيـة (شـاهه) الــتي رفـعت شـعــار (اذا تـقـاعـست
امهات الطـيور فسد الـبيض) فحولت حـقالً استثمـرت فيه طاقتـها عنوانا
للخضـرة واالنتاج الـزراعي الوفيـر ألنقاذا اسرتـها من العـوز بعد مرض

عضال اصاب زوجها  فأقعده البيت    
اخلالصة االستـنتاجيـة   مقابل هـذه النماذج الـنسائـية الباهـرة وغيرها
واظبة وا من النماذج النسائـية الصامدة عمال  وهدوءا  ونـقاء سريرة 
هـنـاك فـجـيـعـة نـساء اقـول  مـقـابل ذلك  ـعـرفـة الـنـافـعـة  عـلى  الـعـمل وا
ــال الـعـام والـتـحـريض عـلى الـتـورط في الـهـدر الـثـرثـرة والـسـطـو عـلى ا

وافساد البيض .
نـزلي في ـاء الـصـالح لالسـتـخـدام ا ئـة من هـدر ا للـمـعـلـومات  49 بـا
العراق سببه ربات بـيوت  تشغلـهن الثرثرة عبر الـهاتف احملمول تاركات

احلنفيات  مفتوحة على هواها
لـلمـعـلومـات ايـضـا  ال تعـرف بـعض االسـر  ميـزانـيات مـسـتـقرة عـنـدما
تـتـحـكـم الـنـزعـة االسـتـهالكـيــة بـسـيـدة الـبـيت   وايــضـا لـلـمـعـلـومـات  
سياسـية عـراقية من صـنيعـة االخطـبوط الطـائفي  تـنظم لهـا سفرات الى
بيـروت ب ح واخـر جملرد شـراء طالء لوجـههـا مع دزينـة عطور  وكم
ــيـة الخـفـاء جتـاعــيـد بـدأت تـزحف عـلى ـاركـات الـعـا عـلـبـة  دهــون من ا

مالمحهـا بينمـا تترك لـلتجـاعيد السـياسيـة ان تهيمن
عليها . 

رأة الـتي يـصـيبـهـا  هوس الـتـجـميل واالحـتـيال ا
ــا تـمــارس انــتــهــاك حــقــوقــهـا عــلى الــعــمــر  ا
الطبـيعـية اجزم لـو كان للـحيـاء  دكاك  لـكسدت

بضاعته.
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-1-
من أبـشع مظـاهـر األنـانـية واجلـشع جلـوء بـعض الـصيـدلـيـات الى اخـفاء
الكـمـامات الـتي يـبحث عـنـها الـنـاس للـوقـاية من فـايـروس (كورونـا) الذي

اجتاح الص وعبر منها الى العديد من بلدان العالم .
-2-

انّ الكـثيـر من الصـيدلـيات اتـفقـت على خـطة لـلعـمل من شأنـها مـضاعـفة
األرباح من باب االستغالل للحاجة الى الكمّامات تقوم على أحد أمرين:

طلوبة  إما االخفاء واالدعاء بعدم وجود الكمامات ا
وإمـا بـرفع األسـعــار ومـضـاعـفـتـهــا الى حـدّ غـيـر مـقــبـول  يـشي بـحـجم
ــقـيت الـذي تــنـطـوي عــلـيه تــلك الـقـلــوب الـقـاســيـة الـبــعـيـدة عن اجلـشع ا

االنسانية وعن مكارم االخالق .
-3-

ان بـيع األكــفـان في الــشـريــعـة االسالمــيـة مــكـروه  والـســر واضح وهـو
خشية تمني موت الناس وال خير في ربح 

وت لآلخرين ... مصدره تمني ا
وهنا نقول :

ـرض ال خـيـر فـي ربح مـــصـدره اســتـغالل حــاجـة الـنــاس لـلـوقــايـة من ا
الفتّاك .

هل يحـسن بالـصيـدلي الشـريف ان يـتسـبب في إصابـة النـاس باحلـيلـولة
دون حصولهم على الكمامات بِيُسر ?

ا يؤول اليه احلال ? وهل يحسن به أنْ يُهمل التفكير 
-4-

وقد استمعت الى خيّـاط عراقي نبيل بدأ بـاعداد الكمامـات وتوزيعها على
ـثــوبـة واألجــر االلـهي وســمّـاهــا (جتـارة مع الــله) ودعـا الـنــاس ابـتــغـاء ا
اخلياطـ في محافـظته ليـقتدوا به ويـسدوا حاجـة الراغبـ في احلصول

على تلك الكمامات مجاناً ..
أين هذا اخلياط العراقي النبيل من أصحـاب الصيدليات الذين ال يتوقون

االّ الى استغالل أهلهم أبشع استغالل ?!
انهم بـدل ان يبـذلوا جـهدهم لـتمـكـ أهلـهم من احلصـول على الـكمـامات
الواقية بأرخص األسعار  –ان لم نقل بالتـبرع بها الـيهم كبادرة انـسانية

بالغـة في األسعار في مـنحى بالغ  –يسارعون الـى ا
الداللة على الدونية .

-5-                      
ونـحـمـد الـله تـعــالى عـلى أنّ الـعـراق حـتى اآلن ال
يــعـاني (الــكــورونــا) عــلى نــحـو مــقــلق أو خــطــيـر

ونسأله تعالى ان يصونه من كل سوء .
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يــحــتــوي عـــلى الــبــروبـــيــوتــيك وهي
بـكــتـيـريـا نــافـعـة حتـافـظ عـلى األمـعـاء
سـببة لألمراض. خاليـة من اجلراثيم ا
واألفــضل تــنـاول الــزبــادي في صـورته

العادية دون نكهات أو إضافات.
dOFA «Ë ÊU uA «

حتــتــوي هــذه احلــبــوب عــلـى الــبــيــتـا
جـلـوكــان وهـو نـوع من األلــيـاف الـتي
حتــتــوي عــلى مــضــادات األكــســـــــــدة
الـفـعـالـة في حـمـايـة أنـسـجـة اجلســـــم
من التلف وتـكوّن ما يـعرف باجلـــــذور
احلــرة وهـي جـــزيــئـــات تـــتـــســـبب في
الـــعـــديـــد من األمـــراض عـــلى رأســـهــا
الــســرطــان وأمــراض الــقــلب والــســكـر

ر. واأللزها
Âu¦ « 

يــحــتــوي الــثـوم عــلى مــادة األلــيــسـ
الـفــعـالــة في مـحــاربـة الــعـدوى وأنـوع

البكتيريا اخملتلفة.
ÍUA «

األشــخـاص الــذين يــشـربـون  5 أكـواب
يــومـيًّـا من الـشـاي األسـود أو األخـضـر
ـدة أسـبــوعـ يـتـكـون لــديـهم مـضـاد
ن ال لـــــلـــــفـــــيـــــروســـــات مـــــقـــــارنـــــة 
يـتنــــــــاولونه نـتيـجة الحـتواء الـشاي
بأنواعه اخملـتلفة عـلى حمــــــض يقوي
ـناعي يُـسمى الـثيـان وذلك اجلـهاز ا
وفـــقًـــا لـــدراســـة بـــجـــامـــعـــة هـــارفــارد
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األمريكية. 
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الـشـوربـة بـأنواعـهـا اخملـتلـفـة -خـاصة
الــدجـــاج- تـــمـــنع حتـــرك خـاليـــا الــدم
ــســؤولـة عن ــلـتــهــبـة وا الــبــيـضــاء ا
أعـراض الــبـرد لــتـراكــمـهـا فـي الـشـعب
الـهوائـيـة. والـشـوربـة الـسـاخـنـة تُـبقي
اخملــاط رقـيــقًـا وســائـلًــا وتـســاعـد في
عالج الـــتـــهـــاب الـــشـــعـب الـــهـــوائـــيــة
والــسـعــال وبــذلك فـإنــهــا تـقــوم بـدور

أدوية السعال.
كنكِ إضافة بعض العناصر الغذائية
ــفـــيــدة إلى الـــشــوربـــة مــثـل الــثــوم ا
والـبـصل والـتـوابل لـزيـادة أثـر تـعـزيز

ناعة. ا
pL « 

حتــــتــــوي األســـمــــاك عــــلـى عــــنــــصـــر
الـسـيلـينـيـوم الذي يـسـاعد خاليـا الدم
البيضـاء على إنتاج  بروتـينات تساعد
عـلـى مـحـاربــة فـيــروسـات اإلنـفــلـونـزا.
وكذلك حتتوي أالسماك على األحماض
الدهنية األوميجا 3 التي تدعم اجلهاز
ـنــاعي وتـزيـد من قـوته في مـواجـهـة ا

العدوى.
ÍdI³ « r×K « 

يعاني كثير من األشخاص نقص الزنك
- وأولــئك الــذين -خــاصــة الــنــبــاتــيــ
خـفـضـوا مـن تنـاول الـلـحم الـبـقـري في
نظـامهم الـغذائي. ونـقص الزنك -حتى
كن أن يزيد من ولو بصورة معتدلة- 

خــطــر الــعــدوى إذ إنه مـن الــعــنــاصـر
ـهمـة لـتـطـويـر خاليـا الـدم الـبـيـضاء ا
ناعي الـتي تعمل وهي خاليا اجلهـاز ا
عـــلى مـــواجـــهـــة غـــزو الـــبـــكـــتـــيـــريـــا

والفيروسات.
…uK(« UÞUD³ « 

يـشكل اجلـلد خـط الدفـاع األول للـجسم
ضد الـبكتـيريا والـفيروسـات واألشياء

رغوب فيها.  األخرى غير ا

ولـلحـفاظ عـلى اجلـلد في صـحة جـيدة
فـهو يـحتـاج إلى فـيتـام أ ألنه يـلعب
دورًا رئــيــســيًّـــا في إنــتـــاج األنــســجــة
الضامة وهي أحد الـعناصر األساسية
في تكـوين اجللـد والبـطاطـا من أفضل
صادر التي يحصل اجلسم منها على ا

فيتام أ.
 ∫ ©dDH «®ÂËdA*« 

ـشـروم يسـهم في زيـادة إنـتـاج خاليا ا

فايروس كورونا حتت قوة اجملهر الطبي

الـدم الـبـيـضـاء وحتـسـ نـشـاطـهـا ما
يـجـعلـهـا أكثـر صمـودًا أمـام البـكـتيـريا
والـفـيـروسـات. نصـائح لـتـقويـة مـنـاعة
اجلــســمــلــكن هــنــاك اشــخــاص لـديــهم
حتـسس من الـفطـر فـلـذلك يجب الـتـنبه
الى ذلك.الــسـبـيــنـاغ كــذلك يـســاعـد في
تــقــويــة مــنـاعــة اجلــسم.احلــمــضــيـات
كـالبـرتـقـال والـلـيمـون الحـتـوائـهـا على

فيتام سي.
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نـظـم مركـز بحـوث وإنتـاج األدوية
البـيطـرية التـابع الى هيـأة البحث
والــــتــــطــــويـــر الــــصــــنـــاعـي إحـــد
عادن تشكيالت وزارة الصناعة وا
محـاضرة علـميـة بعنـوان (فيروس

كورونا) .
وتـضـمــنـت احملـاضـرة مــعـلـومـات
شـامــلـة عـن الـوبــاء اجلـديــد الـذي
يـغـزو العـالم هـذه األيـــــــام والذي
يــســـــــــبـب مــرضــاً تـــنــفـــســـــــيــاً
حـــــاداً قد يـــــــؤدي الى الوفــــــاة
والــــــنـــــــــــاجت عـن اإلصــــــــــــابــــــة
(ncov19)   بــفـــايــروس كـــورونــا
بـجـيـنـات جـديـدة والـذي ظـهر أوالً
فـي الــصـــ في مــنـــطــقـــة ووهــان
ومـنـهـا أنـتـشــر الى انـحـاء الـعـالم
تفرقة فقد وصل عدد الدول التي ا
ظــهــر فــيــهــا الى 27 دولــة قــابــلــة
لـــلــزيـــادة وإصـــابـــة مـــايــزيـــد عن

الـعــالم حـيث اثـر الـفـايـروس حـتى
على احلـالة االقتـصاديـة في العالم
ــــا وخــــصــــوصـــــاً في الــــصــــ 
أسـتــدعى أن تــتـخــذ جـمــيع الـدول
إجـراءات احــتـيـاطــيـة واحــتـرازيـة
وحــجــز الــقـادمــ مـن الـصــ في
أمــاكـن خــاصــة حلــ الـــتــأكــد من

رض). خلوهم من ا
وحـــصــــلــت الـــشــــركــــة الــــعــــامـــة
لـلصـناعات الـهيـدروليـكيـة التـابعة
ــعــادن عـلى لــوزارة الــصـنــاعــة وا
بـــراءة أخـــتـــراع فـي ( أســـتـــخــدام
ـاء ـغــلـقـة لـرفع ا ـائـيـة ا الـقـنــاة ا
بـتـأثـيـر الـضــغط لـلـمـهـنـدس رضـا

شاكـر هاشـم هـادي.
وتتلخـص الـدراسة بأن االنهار في
جـــمــيع دول الـــعــالـم تــخـــتــلف من
مـنـطـقة الى أخـرى بـحـسب البـقـعة
اجلـغــرافـيــة لـهــا لـذا ســيـتم وضع
مـجمـوعة مـائيـة قرب الـنهر بـحجم
مـحـدد يــعـتـمـد عـلـى مـؤثـرين هـمـا
كــمــيــة الــتــصــريف وعــمـق الــنــهـر
طرديـاً مع مـراعاة أقـصى منـاسيب
ــيــاه الــتـي حتــدث لــكي ال تــؤثــر ا
ـياه حيث عـليهـا عنـد عمـليـة نقل ا
تـوجـد قنـاة مـائـيـة مـغـلـقـة قـطـرها
يــعــتــمــد عــلى كــمــيــة الــتــصــريف
وسرعة اجلريان في الـنهر وغيرها
من تـــلـك االمـــور وهـي مـــتــــصـــلـــة
ـتدة ـائـيـة وتـكـون  بـاجملـمـوعـة ا
ـائـية عـنـد مـستـواهـا وان الـقنـاة ا
ــغـلــقــة أمـتــدادهــا امـا قــريب من ا
جـرف الـنـهـر او بعـيـد عـنـه وتـمـتد
ـســافـة مـحـددة ـســار مـسـتـقــيم 
وتتغير بـحسب اجلغرافية لالرض

ــســافــة اذ تــســـيــر عــلـى االرض 
مــحـددة وكـوكـذلـك تـمـتـد في داخل
ـــســافـــة مــحـــددة أيــضــاً االرض 
وضمن حـسابـات رياضـية بـحسب
البقعة اجلغرافية للنهر واالرض).
وأعلنـت الشركة العامة للصناعات
الــفــوالذيـــة إحــدى شــركــات وزارة
ـعادن عن إمـكانيـاتها الصـناعة وا
ــسـقــفــات احلــديــديـة في إنــتــاج ا
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ودعــــا مــديـــر عــام الــشـــركــة عـالء
ناصر حسيـن في تـصريح للمكتب
اإلعالمـي فـي الـــــوزارة تــــــلـــــقــــــته
(الزمـان) امس ان جمـيع الشـركات
الـــشـــقـــيـــقـــة والـــوزارات االخـــرى
والــقـطـاع اخلــاص الى االسـتـفـادة
نتج من هذه االمكانيـات وأقتناء ا
حـيـث سـبق وان  جتـهـيـز امـانـة

بـغـداد ووزارة الـداخـلــيـة وغـيـرهـا
وفق أحدث التصاميم  مشيراً الى
ان مـعـمـل الـهـياكـل احلـديـديـة يـعد
ــهـــمــة في الــشــركــة ــعــامل ا مـن ا
ويــخــتص بــتــصــنــيع الــعـديــد من
ــســـقــفــات ـــنــتـــجــات ومـــنــهـــا ا ا
ــــواصـــــفــــات احلـــــديــــديـــــة ذات ا
اخلـاضـعـة لـلـتــقـيـيس والـسـيـطـرة
الــنـوعــيــة وإنــتـاج أعــمــــــــدة نـقل
الطـاقة الكـهربائـية والكـرفـــــــانات
ـقـوســة والـكـريـنـات ـسـقــفـات ا وا
اجلــســـريـــة واســـيــــــجـــة الـــطــرق
الـــســـريـــعـــة واخلـــزانـــات وأبــراج
االتــــــصـــــاالت وغـــــيـــــــــــــرهـــــا من
نتجات).وأعلـن مدير عام الشركة ا
الــــعـــــامــــة لـــــصــــنـــــاعــــة األدويــــة
ـسـتـلزمـات الـطبـيـة في سـامراء وا
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعــة
ــعـــادن عـــبـــد احلـــمـــيـــد عـــبـــد وا

الـــرحـــمـن الـــســـالـم عـن جتـــهـــيــز
األقـسام اإلنـتاجـية بـخطـوط إنتاج
ـواصــفـات حـديــثـة ومــتـطــورة و
ـية عـاليـة الـدقة وإعـادة تـأهيل عـا
وتـشغـيل اخلـطوط الـعـاطلـة ضمن
ــوضـوعــة لــهـذا خــطــة الـشــركــة ا
العام.وأوضح في تصـريح للمكتب
ـالكـات اإلعالمي فـي الـوزارة أن (ا
الــهــنـــدســيــة والـــفــنــيـــة في قــسم
الــصــيــانــة في الــشــركــة تــمــكــنت
وبـــجــهـــود ذاتـــيــة من نـــصب خط
إنـتـاجي جـديـد لـلـبـاودرات وشراء
خـط ســـــاشــــيـت بــــاودرات تـــــركي
نـشأ يختص بـتعبـئة مسـتحضر ا
ـتاز سـتروكـران بـعلب صـغـيرة و
ــتــطــورة وطــاقــته ــواصــفـــاته ا
اإلنــتــاجـــيــة الـــعــالــيـــة فــضالً عن
ضـادات احلـيـاتـية جتـهـيـز قـسم ا
اكنة تعبـئة كبسول وخط حديث
لـلــمـعـلـقــات اجلـافـة) .مــشـيـراً الى
بـذولة من قبل (اجلهـود الكـبيـرة ا
ــهـــنــدســ والــفــنــيــ في قــسم ا
الــصــيــانــة في تــصــلــيح وتــأهــيل
وتــشــغــيل مـاكــنــة تــعـبــئــة مـراهم
ـة انكـليـزية عـاطلـة عن الـعمل قـد
ــنــشــأ و(جــلــر) خــاص بــتــبــريـد ا
ات) مـؤكداً (سعي راهم والـكر ا
الـشـركـة الـدائم لـتـطـويـر إنـتـاجـها
وزيـــــادتـه وأســـــتـــــخـــــدام أحـــــدث
ــعــدات الــتــقــنــيــات واالجــهــزة وا
قاييس احلديثة في اإلنتاج وفق ا
يـة الـرصيـنة والـدســــــــاتـيـر العـا
بــهــدف تــأمـــ أفــضل الــعالجــات
لـــلـــمـــواطـــنــــ وبـــأســـعـــار تالئم

مستوى دخلهم).

وصل يزينون جدران مباني اجلامعة طلبة جامعة ا

محاضرة عن فايروس كورونا

24000 إصـــابــــة كـــمــــا تــــنـــاولت
ـــرض ومن احملـــاضــرة أعـــراض ا
اهمها الضيـق الشديد في التنفس
مـع الــتـــهــاب الـــرئــتـــ وأعــراض
تـــنــــفـــســــيـــة أخــــرى واإلجـــراءات
الوقائية لالفراد من أرتداء األقنعة
ـصـابـ الـواقـيــة واالبـتـعـاد عـن ا
ــشـكــوك بــأصــابـتــهم وخــاصـة وا
الــقـادمـ من مـنـاطق مـصـــــــــابـة
وعـــدم تــــنــــاول الــــلــــحــــوم غــــيـــر
ـطــــــــــبـوخــة جـيــداً واحلـذر من ا
التـعامل مع احلـيوانات واالهـتمام
ــعـقـمـات بـالــنـظـافـة وأســتـخـدام ا

وغيرها . 
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(تـــمـت االشـــارة الى ان مـــنـــظـــمــة
الــصــحــة الــدولــيــة أعــلــنـت حــالـة
ـواجهـة الـفايـروس وقد الـطوار 
تضـطر الى أعالن حـالة الـوباء في


