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 للنفايات مكب   الى جميلة مائية واحة من ...الِخر نهر
 تبقى ما لىع بالحسرة شعور ينتابني العامة المخابرات جهاز مبنى من مقربة على الواقع الخر جسر عبرت كلما

 الى ويتحول تالتسعينيا منتصف في كليا ليطمر المنصرم القرن ستينات في مترا   عشرين بعرض كان الذي النهر هذا من

 وانهرها لبغداد حصل اماذ: لها إجابة ال أسئلة أمام تضعنا المؤسفة الحالة تلك للنفايات، ومكب   الراكدة المياه من بركة

 الوفيرة؟ المياه تغمرها خصبة أرضا كانت عندما
 والجداول نواتالق من الواسعة بشبكتها تأسيسها منذ قسمين الى دجلة نهر يشطرها التي المدينة لتلك حصل ماذا

 الروعة؟ في ةغاي جماليا طابعا اضفائها عن فضال المياه، من اليها يحتاجون ما وسكانها لمزارعها توفر كانت التي
 النهر مجرى

 وحتى دلبغدا اإلدارية الحدود خارج الماضي، القرن بدايات في يقع ”بشطيط“ يعرف ما أو الخر، نهر كان

 الكاظمية ةمدين من بغداد الى بالدخول ويبدأ حدودها، ضمن دخل المدينة في الحاصل التوسع وبعد منه، الخمسينات

 براتالمخا“ الملكي الرحاب قصر ثم والمنصور، والوشاش والعدل الغزالية بمناطق مارا   المحيط منطقة من وتحديدا

 منطقة في جلةد نهر في يصب ان قبل والقادسية الزهور قصري بجانب السابقة الكندي ثانوية خلف الحارثية ثم ”الحقا

 من قريبا به لتقيت كانت التي الداودي قناة منها كثيرة، صغيرة وأنهر قنوات فيه وتصب النهر من تتفرع كانت .الجادرية

 ثم براثا، امعج من قريبا يمر حيث قريبة، فترة حتى باقية آثاره كانت الذي المسعودي نهر منه يتفرع كما الخر، جسر

 بن ية جامع اهباتج العالوي منطقة في الوقود تعبئة محطة مقابل قنطرة الى ليصل الكرخي، معروف الشيخ جامع خلف من

 بالتقلص النهر حوض عرض وبدأ مبزل الى النهر تحول الزمن وبمرور. دجلة في ليصب جريانه في يستمر ثم الحالي،

 مجمعا   حأصب حيث جدوى دون لكن. ..النهر لتنظيف محاوالت عدة وجرت.. السبعينات في أمتار 5 نحو الى وصل حتى

 .اكآنذ الرئاسي القصر ببناء المباشرة بعد 2002 عام نهائيا   طمره تم ان الى. اآلسنة والمياه للفضالت
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 طمر النهر أضرار
 على لعمله رخالك لجانب بالنسبة كبيرة اهمية الخر لنهر كان: المأمون منطقة سكنة احد القزويني، هاشم يقول

 لزراعة ىحت صالحة وغير وملحية رطبة المناطق تلك اصبحت اندثاره وبعد بها، المحيطة المنطقة من الرطوبة سحب

 .المنزلية الحدائق
 في الصابئية ائفةالط مندى قرب يمر الخر نهر كان: فيقول المندائية، الصابئة طائفة رئيس جبار، ستار الشيخ أما

 ثم الماضي لقرنا تسعينات لغاية شاطئه على الدينية طقوسنا نؤدي كنا حيث دجلة، نهر في يصب ان قبل القادسية منطقة

 لنا صالح يرغ الخر نهر اصبح عندها آنذاك، الطاغية قصر الى النهر مجرى تحويل بعد فيه، الجريان عن الماء توقف

 المندى من بهقر بسبب يخدمنا كان الذي النهر طمر بعدما كثيرا تضررنا كان. طقوسنا بحسب الميت الماء بحكم واصبح

 .المالبس تبديل احيانا تستوجب التي الدينية والطقوس للعبادة يصلح مغلقا مكانا وكونه

 المدينة توسع
 حّول العشرين، نالقر بدايات في كان عما اضعاف ثمانية الى وصل والذي بغداد، لمدينة الواسع السكاني االمتداد

 أخضر زاما  وح مائية واجهة توفير يتطلب دجلة نهر عن واالبتعاد سكنية، مناطق الى الزراعية األراضي من الكثير

 ندو واسعة وقصور يةسكن أحياء بإقامة والمتمثلة العمرانية بالنهضة االهتمام إن. الصحراوي الجو تأثير إلبعاد للمدينة

 النظر اعادة بتتطل جديدة مشاكل بظهور تسبب البيئي التوازن في اختالل الى أدى للنهضة األخرى بالنواحي االهتمام

 .خلفه الذي السيئ التأثير البعاد عهده سابق الى اعادته ومحاولة الخر نهر بطمر
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  منزل منخفض الطاقة

 

مستويات و، طاقةافذ ذات كفاءة في استخدام ال، ونوة الطاقة مستويات عالية من العزلعادة ما تستخدم المباني منخفض

صميم نيات تاستخدام تق التدفئة والتبريد. كما يمكناقة منخفضة من تسرب الهواء وتهوية استرداد الحرارة لخفض ط

 ارة الماءوير حرالمبنى الشمسي السلبي أو تقنيات الطاقة الشمسية النشطة. قد تستخدم هذه المنازل تقنيات إعادة تد

اءة ضاإلنوعة بعريف اإلضاءة واستخدام الطاقة المتالساخن الستعادة الحرارة من االستحمام وغساالت الصحون. يتم ت

 .بانيواألجهزة الفعالة. يوفر التوطين مزيًدا من المعلومات حول زيادة كفاءة الطاقة في الم االقتصادية

 

اري جسير الحرل التاألهمية المتزايدة لفقدان الحرارة من خال ,من السمات الهامة للمباني ذات الطاقة المنخفضة للغاية

خلق ي”( جسورال)“رات الحرارية من األسطح الدافئة إلى الباردة الفشل في القضاء على المسا الخطي داخل البناء.

عفن. مع تالن والظروف للتكثيف الخاللي الذي يتشكل عميقاً داخل البناء ويؤدي إلى مشاكل خطيرة محتملة لنمو العف

، ءالبنا فيفال يمكن االعتماد على حركة الهواء لتجو، رية للترشيح من خالل نسيج المسكنوجود خسائر تقارب صف

 .ويوصى بتحليل شامل لمخاطر التكثيف لكل تفاصيل الدعامات

 

 تحسينات على التدفئة والتبريد والتهوية وتسخين المياه

 ثالجة امتصاص

 الطاقة الحرارية األرضية السنوية

 أنابيب تبريد األرض

 مضخة حرارية تعمل بالطاقة الحرارية األرضية

 تهوية استرداد الحرارة

 الماء الساخنإعادة تدوير 

 التبريد السلبي

 حرارة متجددة

   )STES( تخزين الطاقة الحرارية الموسمية

 تكييف الهواء بالطاقة الشمسية

 الماء الساخن بالطاقة الشمسية

 األجهزة الشمسية
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                     خطوط الضغط العالي:
وت صسمع وك.ف فأكثر  132لكثير منا مر على خطوط النقل الموجودة بالطرق الخارجية والتي تبدأ من ا

 ولماذا ينشأ وكيف نحمي الخطوط من هذه الظاهرة ؟ما سببه  صادر عن هذه الخطوط بشكل ازيز ؟؟

 (Corona Effect ) اكيد الكثير منكم سمع عن ظاهرة كورونا
 .. يمكن ان نعرفها بالبداية

ن سجية اللوية بنفظاهـرة الكورونا هـي ظاهرة تحدث علـى خطوط الضغط العالي الهوائية. وهـي عبــارة عـن هاله اكليل
تأين  ليه ايشـكل حلقة أو حلقات حول الموصل وتنتج عـن تحرر بعض اإللكترونات عـن ســطح الناقل ورجوعها إ على

ل مجال ج تشكيالوسط الناقل )الهواء( نتيجة للظروف المحيطة بالناقل متمثلة بوجود رطوبة عالية في الجو مما ينت
ة الظاهر النقل كوميض المع مائل للزرقة و تكون هذةكهربائي غير منتظم ويمكن مالحظة هذة الظاهرة على خطوط 

 .نت الراديو وينتج عنها غاز األوزومصاحبة بصوت ازيز و تحدث تداخل مع موجا

 :ظاهرة الكورونا بالعوامل التالية تتأثر 

 (كوروناد ظهور الازمنتظم والغير نة السطح ازاد المجال الكهربائي حالة سطح الموصل )كلما ازدادت خشو .1

 جوي(الضغط ال –وع الغاز ن –رجة الحرارة د –حالة الغاز المحيط )نسبة الرطوبة  .2

 شكل الموصالت الكهربائية و المسافة بينها .3

 صدر هذا الصوت ؟؟؟يلماذا 

سبب لشيء يهذا الصوت يصدر بسبب عدم انتظام المجال الكهربائي وبالتالي مجاالت كهرومغناطيسية متغيرة وهذا ا
 السلك الموصل والعوازلتأين الهواء بين 

 هذا الصوت فقط يحدث في مناطق الجنابر )الوصالت( تقريبا .....وعلية يصدر صوت

 .... يهاوكذلك عند اتصال السلك مع جسم البرج الحامل للموصل عند العوازل نتيجة تراكم األتربة والغبار عل

ة مقطع و ذلك عن طريق تزويد مساح (bundle conductorsـ)عن طريق عمل ما يسمى بال (coronaـ)يمكن تقليل ال
 .. الموصل وذلك بجعل الخط الواحد عبارة عن أكثر من موصل

 مىازل تسكما يمكن الحفاظ على العوازل من االنهيار حيث يتم وضع حلقة موصلة معدنية عند بداية ونهاية العو
(corona rings)  المرفقة ةرتقلل من الضغط الحاصل عليها والصوتحافظ على انتظام الجهد عند أطراف العازل مما 

 .عتوضح حالة الكورونا وكذلك استخدام الحلقات المعدنية عند العوازل وتأثيرها على سالمتها من التصد
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 البشرية تاريخ في زمنية فترة اطول انجازه استغرق الذي لقاموسا
 مجلد 21 من ويتكون عاما تسعون انجازه استغرق والذي شيكاغو جامعة عن صدر الذي االشوري القاموس انه

 كلمة 28,000 عم – شيكاغو – آشوري قاموس) عنوان تحت ولفورد نوبل جون االكاديمي كتبها التي بمقالة مرفقة

 التوماز العالم ذهلتا حضارة والمذهلة المتقدمة الرافدين بالد لحضارة ميسرة نافذة أنه واستعماالتها ومرادفاتها اشورية

 باللغة يرفسس نيوز تايمز نيويورك جريدة في نشر وقد(  القدم في والسحيقة الغابرة العصور تلك في بتقدمها لغزا

 نظرا   شيكاغو ةلجامع األلكتروني الموقع على نشر كما نشره( Gulf News – نيوز كلف) جريدة عادتأو اإلنكليزية

 .االشوريات علم في القاموس لهذا القصوى لألهمية

 في قيالشر المعهد مؤسس بريستيد، هنيري جميس قبل من م1921 عام في القاموس هذا بمشروع العمل أستهل

 منه تهىأن االشوري القاموس من جزء وأول. القدماء للمصريين برلين قاموس على أيضا عمل والذي شيكاغو جامعة

 واللغات اراالث خبراء خيرة من وآثاري ومؤرخ وباحث عالم 90 بحدود إنجازه في وساهم وتناوب م 1956 عام في كان

 .مفردة 28,000 يجمع القاموس فأصبح م2011 سنة منه انتهى الذي األخير 21 المجلد حتى النهرين بين ما لبالد

 الرافدين الدلب القديمة للغة مجلدا   21 ذو قاموس تنظيم على مضت سنة تسعون...  مقاله في ولفورد جون يقول

 طينية ألواح ىعل محفوظة بقيت ولكن الماضية سنة 2000 خالل محكية غير لغة هي والتي واآلشورية البابلية ولهجتيها

 هذه شيكاغو ةجامع من علماء أيدي على أخيرا اكتملت والتي الماضيين القرنين خالل شيفرتها فك تم صخرية ومنقوشات

 .(Nadera) حمورابي ولغة الكبير نسيركو لغة كانت االشورية اللغة هي
 


