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    وق���ال رئي����س اللجن���ة الزراعية 
ملحاف���ظ  الأول  النائ���ب  العلي���ا 
للم���دى  الدخيل���ي  ع���ادل  ق���ار  ذي 
ان"ادارة املحافظة وجهت مالكات 
امل�شت�شفى البيطري وقيادة �شرطة 
درج���ات  اق�ش���ى  برف���ع  ق���ار  ذي 
احليطة واحل���ذر والقيام بالر�شد 
والتح���ري ع���ن مر����س اأنفلون���زا 
ن���وع  ال�ش���راوة  ع���ايل  الطي���ور 

.")H5N8(
    واو�ش���ح الدخيل���ي ان"ت�شجيل 
اأنفلونزا الطيور  ا�شابات مبر�س 
املج���اورة  ال���دول  م���ن  ع���دد  يف 
ا�شتدع���ى اتخاذ اج���راءات رقابية 
امل�شت�شف���ى  قب���ل  م���ن  م�ش���ددة 
البيط���ري وقي���ادة ال�شرط���ة عل���ى 
حرك���ة الدواج���ن ومنتجاتها على 
ان يك���ون دخولها مع���ززًا ب�شهادة 

�شحية بيطرية".
اللجن���ة  رئي����س  واأ�ش���اف      
الزراعي���ة اإن"حمافظ���ة ذي قار مل 
ت�شج���ل اي حالة ا�شاب���ة باملر�س 
حت���ى الن، والتح���ري م�شتمر يف 
حقول الدواجن والطيور املنزلية 
وحم���ال بي���ع الدواج���ن والطيور 
يف الأ�ش���واق املحلي���ة با�شتخ���دام 

اجهزة الفح�س ال�شريع".
الج���راءات  اأن  اىل  منوه���ا      
التي تتخذه���ا املحافظة حاليا هي 

اجراءات احرتازية لتفادي انتقال 
املر����س اىل املحافظ���ة، وذلك بعد 
ت�شجي���ل ح���الت ا�شاب���ة مبر����س 
ال���دول  يف  الطي���ور  اأنفلون���زا 

املجاورة.
    وا�ش���ار الدخيل���ي اىل جملة من 
الجراءات اتخذته���ا املحافظة من 
بينها ت�شديد الج���راءات الرقابية 

عل���ى حرك���ة الدواج���ن والطي���ور 
ومنتجاتها بني املحافظات واملدن 
والبالغ عن احل���الت امل�شتبه بها 
ف���ورًا لتخ���اذ م���ا يل���زم ب�شددها، 
ف�شال ع���ن �ش���رط احل�ش���ول على 
للدواج���ن  البيطري���ة  ال�شه���ادة 

الوافدة اىل املحافظة.
الج���راءات  اأن  اىل  منوه���ًا   

حتدي���د  تت�شم���ن  الحرتازي���ة 
اأوق���ات دخول �شاحن���ات الدواجن 
الطب���ي  للفح����س  واإخ�شاعه���ا 
املناف���ذ  دخوله���ا  قب���ل  املوقع���ي 
وتكثي���ف  للمحافظ���ة  احلدودي���ة 
اجل���ولت التفتي�شية عل���ى حقول 
الدواج���ن للتاأك���د م���ن ع���دم ظهور 

اإ�شابات.

تع���اون  اأهمي���ة  عل���ى  م�ش���ددًا      
ومديري���ة  البيط���ري  امل�شت�شف���ى 
اأج���������راء  يف  ق���ار  ذي  �شرط���ة 
الفح����س الطبي على الدواجن من 
قب���ل الأطباء البيطري���ني والتاأك����د 
الفح����س  �شه���ادة  وج���ود  م���ن 

الطبي".
    يذك���راأن مر�س انفلونزا الطيور 
من الأمرا�س التي تنتقل بوا�شطة 
الطيور املهاجرة خالل هذا املو�شم 
الذي ي�شهد هج���رة مكثفة للطيور 
اىل الع���راق حيث يق���ع بلدنا على 

خط �شري الطيور الوافدة.
وكان���ت زراعة بابل اعلنت يوم )4 
كان���ون الث���اين 2018( عن اإتالف 
اأكرث من 200000 طري دجاج ثبت 
ا�شابته مبر����س انفلونزا الطيور 
ن���وع )H5N8( يف اإحدى حقول 
الدواج���ن الواقع���ة يف ناحية ابي 
غ���رق يف حمافظ���ة باب���ل و توؤك���د 
مل ت�شج���ل اأي اإ�شاب���ة اأخ���رى يف 
باق���ي احلقول القريبة اأو يف باقي 

احلقول باملحافظة.
ب���ني العام���ني      و�شه���د الع���راق 
العدي���د  2009 - 2010 ت�شجي���ل 
م���ن ح���الت الإ�شاب���ة بالأنفلونزا 
وزارة  اأعلن���ت  حي���ث  الوبائي���ة، 
ال�شح���ة حينها ت�شجي���ل اأكرث من 
1300 اإ�شاب���ة، بينها 66 يف اإقليم 
كرد�شتان، كم���ا �شجلت العديد من 

حالت الوفاة يف عموم العراق

فو�ش����ى  هن����اك  ا�شب����ح  وا�ش����اف 
وت�شوي�س ح�ش����ري لواجهات البنية 
ل����وين  العراقي����ة وت�شوي����ه  امل����دن  يف 
الت�شكي����ل  جمالي����ات  ع����ن  وابتع����اد 
الب�شري لف�ش����اءات املدين����ة واإحداث 
ت�شويه وت�شوي�����س ب�شري للف�شاءات 

احل�شرية.
خ�ش����ري  م�شطف����ى  الدكت����ور  وب����ني 
عبادي/ق�شم هند�شة العمارة  جلريدة 
اأ�ش����د  م����ن  كمعماري����ني  نح����ن  امل����دى  
امل����ادة  ه����ذه  ل�شتخ����دام  الراف�ش����ني 
فه����ي مادة دخيل����ة لتتالءم م����ع البيئة 
العراقي����ة الت����ي تت�شم بارتف����اع درجة 
حرارته����ا فهي م����ادة عاك�ش����ة للحرارة 
داخ����ل  احل����رارة  بارتف����اع  وتت�شب����ب 
املدن وم����ن اجلانب اجلم����ايل اأحدثت 
ت�شويه����ًا ب�شريًا على م�شتوى ال�شارع 
مم����ا جتع����ل العني غري مرتاح����ة للنظر 
ب�شب����ب اخت����الف الأل����وان  ه����ذه املادة 
ام����ا  وا�شكاله����ا،  ت�شاميمه����ا  وتباي����ن 
على امل�شت����وى الجتماع����ي فقد ولدت 
هذه امل����ادة  اح�شا�شا للف����رد واملجتمع 
باأنه����ا لي�س لها عالقة م����ع واقع املدينة 
وا�شبحت ت�شتغل على ا�شلوب يختلف 
متاما عن ال�شلوب املعتمد يف ت�شميم 
الواجهات التقليدية للمحال التجارية 
والبنية وال����دور ال�شكنية، لذلك نحن 
كمعماري����ني ن����رى اأن م����ادة الكوبوند 
�شوه����ت ط����راز واجه����ات املدينة ودعا 
عب����ادي اىل توظيف ه����ذه املادة ب�شكل 

ولي�����س  حم����ددة  اماك����ن  ويف  اأف�ش����ل 
كظاهرة عامة.

ق�ش����م هند�ش����ة  التدري�ش����ي يف  وب����ني 
العم����ارة حممود عام����ر جابك  جلريدة 
املدى اىل ان العمارة العراقية معروفة 
الطاب����وق  كم����ادة  املحلي����ة  مبواده����ا 
واحلج����ر لكن م����ادة الكوبون����د دخيلة 
عل����ى املدين����ة العراقي����ة وه����ي عب����ارة 
ع����ن �شفائ����ح معدني����ة �شريع����ة التلف 
�شعيف����ة الدميوم����ة مقارن����ة م����ع مواد 
نوعي����ة  وان  �شيم����ا  الخ����رى  البن����اء 
امل����ادة امل�شتخدم����ة من ه����ذه املادة يف 
امل����دن العراقي����ة تت�ش����م برداءتها وهي 
امل�شتخدم����ة يف  باملوا�شف����ات  لي�ش����ت 
ال����دول الخ����رى واغلبه����ا غ����ري ا�شلي 
للتل����ف  عر�ش����ة  تك����ون  فانه����ا  وله����ذا 
ال�شريع وبالتايل اأحدثت ت�شويهًا عند 
�شقوطها من املباين ف�شاًل عن اإحداثها 
م�شكل����ة معمارية جمالية لهوية املدينة 
العراقي����ة وهند�ش����ة العم����ارة وافتقار 
واجهات العمارة املعا�شرة اإىل الطابع 

الرتاثي الأ�شيل
 واأ�ش����ار ا�شت����اذ هند�ش����ة العم����ارة يف 
كلي����ة الهند�ش����ة جامعة باب����ل الدكتور 
جلري����دة  املعم����وري  �شلم����ان  حم����زة 
امل����دى اإن التط����ور يف جم����ال العمارة 
دائم����ًا مايق����دم اجلدي����د ومن ب����ني ذلك 
التطوره����و ظه����ور )م����ادة الكوبوند( 
والت����ي انتجت لأه����داف معينة ووفق 
موا�شف����ات ومعاي����ري خا�ش����ة ل�شيما 

يف البني����ة متعددة الطوابق ل�شرعتها 
يف الجن����از وقل����ة الكلف����ة وامكاني����ة 

الت�شكيل
م�ش����ريًا اىل ان الجتاه����ات املعماري����ة 
املواكبة للتطور التكنولوجي ا�شهمت 
يف تكوين العديد من واجهات املباين 
الت����ي تقتب�س حل����وًل غربية وتتجاهل 
متامًا القيم احل�شارية والبيئية للمدن 
ومن هن����ا تبدو امل�شكلة حيث اأ�شبحت 
يف  املعا�ش����رة  العم����ارة  واجه����ات 
مرك����ز مدينة احللة تفتق����ر اإىل طابعها 
الرتاث����ي الأ�شي����ل كم����ا فق����دت عام����ل 
الوحدة املتاأ�شل يف جذورها، وبداأت 
تفقد عوامل التن����وع النابعة من قيمها 

احل�شارية واملعمارية املحلية.
املعم����اري   املهند�����س  الدكت����ور  وق����ال 
امل����دى  جلري����دة  احل�شين����ي   ن�ش����ري 
غ����ري  و  املرتبك����ة  املجتمع����ات  متت����از 
و  التحدي����ات  م����ن  بحزم����ة  املتزن����ة 
خا�ش����ًة بع����د ت�شي����د نظ����ام العومل����ة و 
حت����ول الع����امل اىل ق����رى مت�شل����ة م����ع 
بع�شها البع�����س و ارتباطهم مب�شالح 
�شتى بف�ش����ل التط����ور التكنلوجي يف 
جمالت الت�شالت ف�ش����اًل عن ارتفاع 
ن�شبة النم����و ال�ش����كاين و تزايد ن�شبة 
املهاجري����ن م����ن امل����دن الخ����رى و من 
الري����ف اىل املدين����ة و ب����روز حتديات 
متنوع����ة اخ����رى، و تنا�شل����ت امل�شاكل 
و حتّول����ت اىل ا�شكالي����ات و اأ�شبحت 
احلل����ول معقدة ج����دًا بف�ش����ل الرتابط 

ال�شيا�ش����ي و القت�ش����ادي  الفك����ري و 
و ال����ذي اأنت����ج ف����وارق اقت�شادية اأدت 
اىل ت�ش����ارع النمو يف ال����دول املتقدمة 
يف ح����ني اأ�شيب����ت امل����دن يف البل����دان 
ظ����ل  يف  الع����راق  منه����ا  و  ال�شعيف����ة 
الأزمات املتتالية و احلروب امل�شتمرة 
باأمرا�����س �شت����ى اأ�شاب����ت ق�شم����ًا منها 
العمارة العراقي����ة ومن هذه الأمرا�س 
التقليد الأعمى ب�شب����ب فقدان اخلطط 
�شع����ف  و  ال�شرتاتيجي����ة  العمراني����ة 
التخطي����ط و �شعف القان����ون و اإهمال 
الت�شري����ع  مم����ا اأرب����ك الو�ش����ع الع����ام 
و زاد م����ن تعقيدات����ه، و انعك�����س ذل����ك 
عل����ى تفا�شي����ل كثرية و منه����ا العمارة 
حماول����ة  و  امل�شتقبلي����ة  حتدياته����ا  و 
اللحاق بالتطور ب�شتى الو�شائل ف�شاًل 
عن الهيمن����ة القت�شادي����ة و الإنتاجية 
للم����واد م����ن قب����ل ال����دول املج����اورة و 
املت�شي����دة و املهيمن����ة عل����ى تفا�شي����ل 
القت�ش����اد م�شتغل����ة الو�ش����ع املتدهور 
و ظهر ذلك جلي����ًا يف املواد امل�شتوردة 
و منها اللو كوب����ون و املواد الأخرى 
و �شاهم رخ�س ثمنها اأي�شًا يف �شيوع 

ا�شتخدامها
العراقي����ة متت����از  العم����ارة  اإن  وب����ني  
بالتقليد لعمارة الآخر وا�شتخدام مثل 
هذه املواد نوع من التقليد وقد حتدثت 
ع����ن ذلك يف كتابي الخ����ري العمارة ما 
بع����د العوملة و تاأثري ذلك على اخلطاب 

املعماري يف املدينة العراقية
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   اأْن حتيا حياة عاقلة، خالية من املتع واللهو واملغامرة لهو ال�شخف 
بعين���ه، حي���اة اأقبح ما فيه���ا اأنك ت�شط���ر اىل �شرقة متعت���ك من لقمة 
عيالك، وعيالك �شابرون حمت�شبون، يظنون بك اخلري واحلنو، ول 
اأعتق���د اأنَّ حياتنا يف العراق اإل �شمن ال�شياق هذا، اإن ا�شرتيت بذلًة 
جديدًة، حذاًء اأعجبك، هاتفًا نقاًل، اأو علبة حلوى، فذلك مما تقتطعه 
من تكاليف حياتهم، لذلك �شتحي���ا احلياة العاقلة تلك، مت�شي وئيدًا، 
تقل���ل من الذهاب اىل املقهى، وتقنن ع���دد كوؤو�شك، ومثل ذلك، تغ�س 
الط���رف عمن يتط���اول عليك اأو على اأحد منه���م، لأن ذلك �شيكلفك من 
املال والع�شاب ما ل طاقة لك به. ل ت�شهر ول ت�شافر، ول تتاأخر يف 
ليل، ول تفتح الباب اإل ملن تاأمن، لأنك لن تظل بال خ�شوم اىل الأبد. 
تتقط���ع اأنفا�ُشك ح�شرات اأم���ام املحال التجاري���ة واملولت اجلديدة، 
وتغرّي من وجهة �شريك بعيدًا عن املطاعم الفاخرة، التي باتت تغطي 
ال�شفة ال�شمالية لنهر اخلورة بالكامل. اأهذه حياة، اأم كي�س �شنوات 

ل معنى لها؟  
  يف ال�شب���اح تفزعك قرقعة املركبات، خّباط���ات ال�شمنت، �شاحنات 
الزب���ري  مقال���ع  اىل  الذاهب���ة  واحل�ش���ى  والطاب���وق  الرم���ل  نق���ل 
والدريهمي���ة. عّم���ال �شخاب���ون، ملثم���ون وغري معروف���ني، باأحذية 
مطاطية طويلة و�شوداء، اأخ���ذوا جمال�شهم اأعلى اخل�شب واحلديد، 
تفت���ح الناف���ذة فرتاه���م يف �شاع���ة الفج���ر الأوىل، ه���م مثل���ك، فقراء 
ومك���دودون، لكنه���م يطلون عل���ى بيتك من �شاهق، ف���ال حت�شن الظن 
به���م، ل يبال���ون بوح�شت���ك يف الظلم���ة، ول يراعون لك ه���داأة، اأنت 
بحاج���ة لها، ي�شخرون منك اإن طالبتهم الهدوء، وقد يتطاولون عليك 
اإن عّنفته���م. وحني تظن اأنَك �شتنعم بخيوط ال�شم�س الوىل، باأغنية 
م���ا بعد القهوة واحللي���ب، بت�شفح بريدك عل���ى املا�شنجر والوات�س 
اآب، يك���ون بائع العتيق قد توقف اأم���ام بيتك، وعرب م�شخم ال�شوت 
�شارخ���ا بك:"ماطورات للبيع، بطاري���ات للبيع، طحني للبيع، مكيف 
عاط���ل للبي���ع، فاف���ون للبيع.."تغل���ق الأغنية وتكفئ فنج���ان القهوة 

وتكفر بال�شم�س.
  م�شت اأ�شهر ثالثة واأنت حتاول كتابة ق�شيدة جديدة، وم�شت �شنة 
كامل���ة اأو نحو ذل���ك واأنت ترّو�س نف�شك اأمام امل���راآة، تقنعها باأنك ما 
زل���ت بحاج���ة اىل تبديل طق���م اأ�شنانك، ذاك ال���ذي مل يح�شن الطبيب 
الآذري �شنع���ه، وم�ش���ى عق���د واأن���ت تك���ّذب الطبي���ب، ال���ذي اأكد لك 
�شوفان الرقبة وت�شالب الفقرات العنقية، ومثل ذلك حتاول األ تنظر 
اىل حتليل الدهون والكوري�ش���رتول وت�شخم الربو�شتاتا، ت�شتبدل 
نظارتك وتتنا�شى ال�شداع ال���ذي يعاودك بني الفينة والخرى.. اأّما 
يبلغ���ن عندك الياأ�س اأكربه واأعظم���ه، فذلك ما ل تتحدث فيه مع اأحد، 
ها، اأنت ترت�شي بن�شف احلل���ول، ن�شف ال�شئلة ون�شف الأجوبة، 
فتوؤخر موعد الطبيب، وتهمل اإر�شال ابنك اىل مدر�شة خا�شة، ترجئ 
ت�شديد قائمة الكهرباء، وتقرتح �شيغة اأخرى لل�شجر والياأ�س، ولأنه 
�شديقك، فقد تغا�شيت عن دفع ق�شط الثالجة، ولأنه من الأقربني، مل 

جتعله يف قائمة اهتماماتك، ابن عمك الذي عر�س بيته للبيع.
  احلي���اة العاقل���ة تلك، ه���ي ا�شخف ما تتمناه ياطال���ب، ذلك لأنك ابن 
النزوع احلر، ابن املنى امل�شتع�شية، ابن ال�شى اخلالد، ذلك لأنك اأنت 
ال�شاعر، اأنت املختلف، لكن دعك من هذا الهراء، فل�شت من ذلك ب�شي، 
حت���ى تخرج عن ميين���ك و�شمالك واأمامك وخلف���ك، ظاهرك وباطنك، 
ومتوت امليتة التي اأردتها لنف�شك، ل احلياة العاقلة ال�شخيفة هذه.    

حياة عاقلة �سخيفة

اأفتحت اأمانة بغداد �شارع �شوق الرحمانية اأمام حركة ال�شري واملرور بعد 
اإغالق دام عدة �شنوات.

وذك���ر بيان لالأمانة تلقت  املدى  ن�شخة منه، ان"دائرة بلدية مركز الكرخ بالتعاون 
والتن�شيق مع قي���ادة عمليات بغداد فتحت �شارع �شوق الرحمانية بعد تنفيذ حملة 

لإزالة التجاوزات ورفع الكتل الكونكريتية وتنظيف ورفع النفايات منه".
واأ�شاف���ت ان"الدائرة البلدية قامت باإزالة ال�شقائ���ف واللوحات العالنية املخالفة 
مبنطق���ة الع���الوي و�ش���ارع ]6[ ومنطق���ة الرحماني���ة باإ�شتعم���ال اجلهدي���ن الآيل 

والب�شري".
كم���ا وجه���ت اأمين���ة بغداد ذك���رى علو�س باإج���راء حملة لرف���ع الكت���ل الكونكريتية 
بالتع���اون مع قيادة عمليات بغ���داد يف ال�شارع املحاذي لق�شر ال�شجدة قرب �شاحة 

الن�شور �شمن قاطع بلدية املن�شور.
وذك���رت مديرية العالقات والع���الم ان"اأمينة بغداد وخالل جول���ة لها يف ال�شارع 
املحاذي لق�شر ال�شجدة وجهت باجراء حملة لرفع النقا�س يف ال�شارع الذي تبلغ 

م�شاحته نحو 25 األف مرت مربع".

اأك���دت احلكومة املحلية ملحافظ���ة مي�شان، الثالث���اء، اأن اخلطط اخلدمية 
لتنفي���ذ م�شاريع �شبكات املياه ال�شاحلة ل�شرب و�شبكات ال�شرف ال�شحي 

يف املحافظة غري وا�شحة لعدم توفري التخ�شي�شات املالية لعام 2018.
وق���ال معاون املحافظ علي �شبي���ح  يف ت�شريح اإعالمي، اإن"مي�ش���ان مل ت�شتلم اأي 
تخ�شي�ش���ات مالية اإل اجلزء الي�شري منذ ع���ام 2015، م�شريًا اإىل اأنه يف حال عدم 
توفر التخ�شي�شات املالية فان اخلطط اخلدمية يف املحافظة لن تكون وا�شحة يف 

العام اجلاري".
واأ�شار اإىل اأن"جمل�س النواب مل ُيقر موازنة 2018 لغاية الآن، لفتا اإىل اأن تاأخري 
اإقرار املوازنة وتاأخ���ري �شرف اأموالها من قبل احلكومة الحتادية يوؤثر �شلبا على 

اخلدمات التي تقدمها حمافظة مي�شان اإىل الأق�شية والنواحي".

اإع��ادة فت��ح �س��ارع �س��وق الرحماني��ة بعد 
غلقه ل�سنوات

ال�سحة تك�سف عن اح�سائية الإ�سابة 
مبر�ض ال�سل الرئوي خالل 2017

املحافظ��ة: خططن��ا اخلدمي��ة 
غري وا�سحة املعامل
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  الحياة العاقلة تلك، هي ا�سخف 
ما تتمناه ياطالب، ذلك لأنك 

ابن النزوع الحر، ابن المنى 
الم�ستع�سية، ابن ال�سى الخالد، ذلك 

لأنك اأنت ال�ساعر، اأنت المختلف،

مهند�سون معماريون :   مادة الكوبوند تعد من املواد الدخيلة 
على العمارة العراقية وعملت على ت�سويهها

ذي ق��ار ت�س��تنفر دوائرها للتحري ع��ن انفلونزا الطي��ور يف حقول 
الدواجن والأ�سواق املحلية
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ك�شفت دائرة �شحة حمافظة دياىل، اأم�س الثالثاء، عن اح�شائية ال�شابة 
مبر�س"ال�شل الرئوي"يف املحافظة خالل عام 2017.

وق���ال م�شوؤول اإعالم �شحة دياىل فار�س الع���زاوي ل�"الغد بر�س"، اإن"دائرة �شحة 
دي���اىل �شجلت 185 اإ�شاب���ة مبر�س التدرن او ما ي�شمى بال�ش���ل الرئوي يف عموم 

املحافظة خالل عام 2017 املا�شي".
واأ�شاف اأن"الكوادر الطبية تقدم العالجات الالزمة للم�شابني املر�شى"، م�شريًا اىل 

اأن"عالجات اغلب المرا�س متوفرة يف عموم امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية".
ويع���د مر�س التدرن اأو ما ي�شمى بال�شل م���ن الأمرا�س النتقالية ال�شائعة والقاتلة 

التي ت�شيب الرئة وتنتقل اىل اأجزاء اأخرى من اجل�شم.

ك�سفت اللجنة الزراعية العليا في محافظة ذي قار الثنين )15 كانون الثاني 2018( 
ع��ن جملة م��ن الجراءات لتف��ادي ال�ساب��ة باأنفلونزا الطيور وذل��ك بعد ت�سجيل 
عدد من حالت ال�سابة بالمر�ض في الدول المجاورة، وفيما اكدت خلو المحافظة 
م��ن ال�سابات، ا�س��ارت الى ا�ستنفار م��الكات الم�ست�سفى البيط��ري وقوات ال�سرطة 

للتحري عن المر�ض في حقول الدواجن والطيور الوافدة الى المحافظة.

اأكد مهند�سون معماريون اإن مادة 
الكوبوند التي تغلف واجهات المباني 
تعد من المواد الدخيلة على العمارة 
العراقية وعملت على ت�سويهها كما 
انها �سوهت واجهات المباني لرخ�ض 
ثمنها و�سهولة عملها واخت�سارها الوقت 
والكلفة والجهد ولهذا فهي لم تعِط 
لهند�سة العمارة اية اهمية جمالية
رئي�ض ق�سم هند�سة العمارة  في كلية 
الهند�سة بجامعة بابل الدكتور ماجد 
عبا�ض النجاراأكد لجريدة المدى اأن 
مادة الكوبوند تعد من المواد الدخيلة 
على العمارة العراقية وعملت على 
ت�سويهها كما انها �سوهت واجهات المباني 
لنها غير قابلة للتغيير فهي ب�سكل 
واحد م�ستمر كما انها غير نظيفة 
ال�سكل وباألوان غير زاهية لكنها دخلت 
العراق لرخ�ض ثمنها و�سهولة عملها 
واخت�سارها الوقت والكلفة والجهد 
ولهذا فهي لم تعط لهند�سة العمارة اية 
اهمية جمالية.

ب�����اب�����ل/ اق�����ب�����ال حم��م��د

تغليف واجهات املباين

حمل جزر وتنظيف دواجن


