
على  الأ�سماء  لتطلق  ريا�ض  ملياء  الربعينية 
و�ساعة  احلظ،  برج  اىل  تعود  ان  دون  اأولدها 
التفا�سيل  الولدة والطالع والكواكب وغريها من 

احلديثة املتعلقة بالبراج فهي تقول:
على  والنفتاح  التكنولوجي،  والتطور  العوملة  ان 
اأظهر  ال�رشقية منها والغربية،  الثقافات املختلفة 
املعاين  واملتعددة  الغريبة  ال�سماء  من  الكثري 
ول  العادات  ول  الخالق  ل  لتنايف  ولأنها 
اأولدنا،  على  اطالقها  من  ال�سري  فما  العراف، 
اذ  جدا،  مهمة  وهي  البراج  معرفة  عن  ف�سال 
وهوؤلء   ، ابراجها  مع  لتتوافق  ا�سماء  هناك  ان 
حياتهم،  يف  الكبري  واجلهد  التعب  �سي�سيبهم 
اولدهم  ا�سماء  يختاروا  ان  الوالدين  على  لذا 
حياتهم  يف  اوفر  حظا  ينالوا  لكي  ابراجهم  وفق 

امل�ستقبلية".
با�سم  والبراج  الفلك  بعلم  املخت�ض  ويرى 
الزاهد:ان اختيار ال�سم من قبل الوالدين ملولودهم 
اثر  كلما  حممودا  كان  وكلما  �رشعي  تكليف  هو 

امل�سوؤوليات  ومن  حامله،  يف  اليجابي  بال�سكل 
اختيار  الوالدين  عاتق  على  تقع  التي  الكبرية 
يحر�ض  من  وهناك  ملولودهم،  املنا�سب  ال�سم 
ان  املثال  �سبيل  على  البراج  مع  توافقه  على 
املرتبط  امل�سرتي  بكوكب  يرتبط  القو�ض  برج 
ارتباط  لديهم  مواليده  فان  لذا  وال�سعادة،  باحلظ 
ال�سماء  واختيار  والقمر،  والزهرة  بامل�سرتي 
ب�سكل يتالءم مع البراج كان �سائدا يف احل�سارة 
وهو  تلتها،  التي  الخرى  واحل�سارات  اليونانية 
وعلماء  دين  رجال  من  خمت�سوه  له  م�ستقل  علم 
ولي�ض  معينة  علمية  ا�سا�سيات  وفق  يعملون  لغة، 
ال�سحيح،  ال�سم  اختيار  طريقة  اما  اتفق،  كيفما 
فيف�سل ان يرتبط بالربج مثال برج احلمل يختار 
له ا�سماء ترتبط باملريخ وعطارد وم�سرتي والقمر، 
اأن  القراآن يجب  ا�ستخارة  ال�سم وفق  ومن يختار 

يكون عاملا بها وخمت�سا بهذا ال�ساأن".
 الفاأل احل�سن

من  ال�سابع  �سهرها  يف  �سقيقتي  دخلت  ان  منذ 

ينحدر  ال�سماء  �سيل  بداأ  فقد  الآن  ولغاية  احلمل 
عليها من زوجها والقارب وال�سدقاء، ا�سارت اىل 
�سقيقتي  :بداأت  قائلة  جميل  لبنى  الثالثينية  ذلك 
تعد ل�ستقبال مولودها منذ ال�سهر الوىل للحمل، 
املالب�ض  ح�رشت  جن�سه  من  تاأكدت  ان  وبعد 
وال�رشا�سف، ثم بداأت رحلة اختيار ال�سم املنا�سب 
له وكانت القرتاحات خمتلفة، وهناك من يعتقد 
�سيكون  ال�سحابة  او  النبياء  من  واحدا  ا�سما  ان 
فاأًل ح�سنًا على املولود، واخرون يرون ان تيمنه 
باحدى ال�سفات املحمودة �سيكون لهالثر الكرب 
يف حياته، لن هناك من يعتقد ان ال�سم بامكانه 

ر�سم ال�سعادة او ال�سقاء يف حياة �ساحبه".
بغداد  جامعة  يف  والجتماع  النف�ض  علم  ا�ستاذة 
هو  ال�سم  ان  جتد:  عبدالعزيز  �سيماء  الدكتورة 
اأهميته  ليعي  قد  للفرد،  كاملة  �سخ�سية  مبثابة 
بداية عمره، ولكن لحقا يف  وتاثريه بحياته يف 
العوائل  الكثري من  الكثري، فهناك  امل�ستقبل يعاين 
يختارون ا�سماء غري لئقة لأبنائهم، قد ت�سبب لهم 
والبتعاد  الجتماعي  والنطواء  وال�سيق  احلرج 
كينونة  للفرد  بالن�سبة  هو  فال�سم   ، اقرانهم  عن 
متفردة به، وهو جواز مروره للحياة الجتماعية 
العربية  املجتمعات  من  الكثري  وهناك  والعملية، 
وفق  ابنائها  ا�سماء  تختار  مازالت  املحافظة 
العادات  على  وحفاظا  العربية،  وال�سفات  املزايا 

والتقاليد الرا�سخة لديهم."
دواعي تغيري ال�سم

التي  العوام  يف  البالد  طالت  التي  الحداث  مع 
الكثري  عمد   2007 وحتديدا   2003 العام  اعقبت 
ذلك  يقول  ا�سمائهم،  تغيري  اىل  ال�سخا�ض  من 

الربعيني جا�سم خليل متابعا:
يف  ا�سمائهم  بتغيري  قاموا  ا�سدقائي  من  "الكثري 
الطائفي  العنف  ب�سبب  تالها  وما   2007 العام 
ل  ال�سماء  يطيل  كان  الذي  البالد،  يف  اثر  الذي 
تلك  على  ا�ستقروا  غريوها  ان  وبعد  التعيني  على 
مبواكبة  رغب  من  منهم  واي�سا  اجلديدة،  ال�سماء 
وع�رشية  جديدة  ا�سماء  واختار  والتطور  احلداثة 

اكرث من التقليدية".
الوجهة  من  العزاوي:  تاأميم  املحامية  وتقول 
اذا  ا�سمه،  يغري  ان  �سخ�ض  اي  بامكان  القانونية 
مل يكن لئقا او يعود حليوان او �سيء ي�سمئز منه 
م�سدر  يكون  او  حلامله،  احلرج  في�سبب  املجتمع، 
ان يغريه ويختار عنه بديال،  ازعاج وتندر فيقرر 
القانونية  الدعاوى  من  الكثري  رفعت  وبالفعل 
الثمانينيات  فرتة  يف  ل�سيما  ال�سم  لتغيري 
والت�سعينيات من القرن املن�رشم، اذ عمدت الكثري 
مواكبة  القدمية  ا�سمائهن  تغيري  اىل  الن�ساء  من 
الحوال  حماكم  كانت  اذ  والتطور،  للح�سارة 
فتم  لحقا  اما  بالمر،  تبت  من  هي  املدنية 
اي  حق  ومن  املدنية  الحوال  دوائر  اىل  حتويلها 
�سخ�ض ان يبدل ا�سمه اما بتقدمي طلب، او توكيل 
حمام فهو القدر على معاجلة الق�سايا والدعاوى 

القانونية".

اجراءات قانونية 
طلب  فان  العراقي  املدنية  الحوال  قانون  وفق 
يف  واحدة  وملرة  �سخ�ض  لكل  حق  ال�سم  تبديل 
احلياة، على ان تكون هناك ا�سباب تدعو اىل ذلك، 
الناحية الجتماعية،  ال�سم معيبا من  كاأن يكون 
ذلك  يتعدى  األ  على  والذكور  الناث  ي�سمل  وهذا 
ا�سمي البوين واجلدين، وذلك مبوجب املادة  اىل 
ل�سنة   65 رقم  املدنية  الحوال  قانون  من   )20(
1972املعدل ، ول يجوز ملن �سحح ا�سمه او لقبه 
العودة اىل نف�ض ال�سم واللقب امل�سحح عن طريق 
التبديل املن�سو�ض عليه يف الفقرة )1( من املادة 
التبديل  هذا  لجراء  والع�رشين،وي�سرتط  احلادية 
ا�سباب مقنعة ومنطقية تدعو اىل  ان تكون هناك 

تبديل او تغيري ال�سم. 

 اأ�سماء غريبة
جعلني  ا�سمي  على  وتندرهم  ال�سدقاء  تظارف 
النادرة  ال�سماء  من  انه  من  بالرغم  منه  اخجل 
جيان  الع�رشينية  كالمها  بداأت  هكذا  واجلميلة 

تيمنا  هذا  ا�سمي  عائلتي  "اختارت  وقالت:  حممد 
خال�سة  وحمبة  مكانة  لها  قريباتنا  من  بواحدة 
لديهم، ولكني مل احبه يوما لن زمالئي وزميالتي 
يف املدر�سة، وحتى يف اجلامعة كثريا مايخطئون 
عادة  احب  انا  والغ�سب،  احلرج  يل  في�سبب  به، 
وارى  اجلميع،  لدى  واملعروفة  املاألوفة  ال�سماء 
ان عملية اختيار ال�سماء للمولود يجب ان تكون 
ال�سابق  "ويف  العزيز:  عبد  وتو�سح  ودقة".  بتاأن 
على  م�ستحبة  غري  ا�سماء  يطلق  من  هناك  كان 
�سابقا  او لنه فقد  اأولده، وذلك خوفا من احل�سد 
ا�سماء لتثري النتباه، ظنا منه  لذا اختار  اطفال، 
ان هذا �سيطيل باعمارهم ولكن هذا المر يعود اىل 
يختار  قد  �سحيحة،  غري  را�سخة  وتقاليد  عادات 
على  غريبة  ا�سماء  العائلة  افراد  احد  او  الوالدان 
يبلغ  وحاملا  لحقا،  النزعاج  له  ت�سبب  املولود، 
�سن الر�سد يقوم بتغيريها حتى لت�سبب له ال�سيق، 
وهناك من يختار ا�سما يوحي بال�سعادة والبهجة 
نف�سيته  على  �سينعك�ض  وهذا  احلميدة،  وال�سفات 
اجتماعيا،  قبول  اكرث  فيكون  اخلا�ض  وتكوينه 

وليدة  لي�ست  فهي  الغريبة  الأ�سماء  يخ�ض  ما  اما 
ولكن  القدم  منذ  عليها  متعارف  هي  بل  اللحظة، 
والدور  التكنولوجيا،  ودخول  والتطور  احلداثة 
الغريبة  لال�سماء  بالرتويج  العالم  لعبه  الذي 
تطلق  ال�سماء  فا�سبحت  الوا�سع،  مداها  اخذ 
امل�سل�سالت  با�سماء  تيمنا  حديثا  املولودين  على 
والربامج الجنبية، ودخلت ا�سماء غريبة ودخيلة 
على املجتمعات العربية، الكثري منها غري معروف 
ب�سكل وا�سح، وقد يكون مثارا لال�ستغراب  معناه 
ولرغبة  تقبال،  اكرث  ي�سبح  لحقا  ثم  البداية،  يف 
احل�سارات  وحماكاة  بالتقليد  امل�ستمرة  الن�سان 
ا�سماء  لختيار  اخر،  �سبب  هي  الخرى  وال�سعوب 
ال�سماء  ن�رش  دورا يف  النرتنيت  لعب  كما  غريبة 
يعك�ض  الفراد  قبل  من  اختيارها  وان  املختلفة، 
وهناك  الخرين،  عن  والتفرد  بالتميز  منه  رغبة 
البنات فيوؤثر ب�سكل  ا�سماء الولد على  من يطلق 
والت�رشف  بالولد  بالت�سبه  فيبداأن  فيهن  �سلبي 
بنف�ض ت�رشفاتهم، من املفرت�ض ان يروج ل�سماء 

ذات املعاين اجلميلة واملحببة".

 
من  بات  بانه  م�سريا  املراقبني،  اإعداد  وحمدودية   
يف  ومتطورة  جديدة  اأ�ساليب  اتباع  ال�رشوري 
التقنية  من  ال�ستفادة  اأهمها  من  لعل  املجال  هذا 
التوا�سل الجتماعي يف ر�سد املخالفات،  ومواقع 
الرتخي�ض  يف  النظر  يعاد  اأن  املهم  من  اأن  كما 
ال�رشوري  من  اأرى  بل  تقليدي،  ب�سكل  للمطاعم 
مناذج  باعتماد  تتعلق  جديدة  ا�سرتاتيجية  اعتماد 
بالعتبار  يوؤخذ  بحيث  للمطاعم،  حمددة  عمل 
املوقع، وطبيعة املنتج، وم�ستوى اخلدمة، ومنوذج 
م�سيفا  المانات،  فرق  عليه  ت�رشف  داخلي  رقابة 
من املهم العمل على رفع م�ستوى املطاعم، بحيث 
وق�رش  القطاع،  هذا  يف  الت�سرت  على  الق�ساء  يتم 
قادرة  تكون  و�رشكات  موؤ�س�سات  على  الرتخي�ض 
اأ�سار حممد ح�سني  على رفع م�ستوى اخلدمة. فيما 
باملريرة  اياها  وا�سفا  املطاعم  مع  جتربته  اإىل 
ال�سحية،  بال�سرتاطات  يلتزم  من  قليل  اأنه  مبينًا 
الهتمام،  من  جانبا  امل�ستهلك  يعري  من  وقليل 
لي�ض مهمًا مكان اجللو�ض فيها فهي حتت الأنظار، 
العاملني  التزام  مدى  يف  احلقيقية  امل�سكلة  ولكن 
اإعداد  واأثناء  النظافة  خا�سة  ال�سحية  بال�رشوط 
القفازات،  لب�ض  خالل  من  احلذر  وتوخي  الوجبات 
ف�سل  يف  الن  اننا  لفتا  الراأ�ض،  �سعر  وتغطية 
عدم  حال  ففي  و�سديدة  قوية  واحلرارة  ال�سيف 
ب�سالمة  والبوفيهات  املطاعم  قبل  من  الهتمام 
يعر�ض  قد  العاملني  وتقاع�ض  واملقيم  املواطن 

�سحة امل�ستهلك للكثري من امل�ساكل ال�سحية .
وبينعلي ر�سيد اأن امل�سكلة الكربى اأي�سا يف اأماكن 
داخل  الغذائية  املواد  وتكد�ض  الطعمة،  حت�سري 
رعبا  املطاعم  بع�ض  باتت  ال�سديد  لالأ�سف  املحل 
ل تعرف متى ت�سيبك بدائها، واأعتقد من املهم اأن 
البلديات  الرقيب، ويتفاعل مع  يكون امل�ستهلك هو 
والأهم  وال�سكاوى،  املالحظات  عن  الإبالغ  يف 
يف  �سيقع  كثري  فغريك  الياأ�ض،  وعدم  املتابعة  هو 
تفاعل  على  دائما  مراهنتي  امل�سكلة، م�سيفا  نف�ض 
ممثلة  املخت�سة  اجلهات  اإىل  الأمر  ورفع  املواطن 
ب�سحة البيئة. وبني �سعد ح�سن اأن الغذاء يعترب من 
يوؤدي فوائده  ا�ستمرار احلياة، وحتى  اأهم مقومات 
على اأح�سن وجه ينبغي على �سحة البيئة املحافظة 
على �سالمته من الف�ساد حيث انه عر�سه للتلوث من 

مراحل  وخالل  انتاجه  باأماكن  بدءاً  م�سادر  عدة 
للم�ستهلك  بتقدميه  وانتهاًء  وجتهيزه  ت�سنيعه 
�سالمة  احلفاظ على  الأهمية مبكان  فان من  لذلك 
التي  ال�سحية  والتعليمات  الأنظمة  وو�سع  الغذاء 
نظافة  م�ستوى  وعن  والف�ساد.  التلوث  من  حتميه 
املطابخ واملطاعم قال: نظافتها ممتازة لكن كلما 
اأ�سبحنا بعيداً يخف م�ستوى النظافة ال ان الو�سع 
ان  احلقيقة  يف  م�سيفا  وجيد،  مقبول  عام  وب�سكل 
من  جتده  ملا  جيد  نظافة  مب�ستوى  تلتزم  املطاعم 
كل  فلهم  البيئة  �سحة  فرق  من  متوا�سلة  مراقبة 
ال�سكر والتقدير على جهودهم واملوؤمل منهم كثري، 
املعروف  املطعم  ال  يختار  ل  املواطن  اأن  موؤكدا 
واملحافظة  الزبائن  جذب  فاإن  ولذلك  بنظافته 
املطاعم  عدد  كرثة  بعد  خا�سة  قوي  حافز  عليهم 
يف  تطور  هناك  لذلك  بينهم  القوي  والتناف�ض 
ويبني  اف�سل.  نظافة  �رشوط  لتحقيق  ال�ستجابة 
الدكتور احمد عواد اأن "بالرغم من اإمكانية حدوث 
الفئات  بع�ض  توجد  اأنه  اإل  �سخ�ض  لأي  الت�سمم 
الغذائي  بالت�سمم  لالإ�سابة  عر�سة  الأكرث  هي 

وت�سمل  اأكرب،  ب�سكل  منه  الوقاية  عليهم  ويتوجب 
اخلم�ض  عمر  دون  والأطفال  امل�سنني  الفئات  هذه 
ال�سكري  كداء  املزمنة  الأمرا�ض  واأ�سحاب  �سنوات، 
الذين  والأ�سخا�ض  املناعي،  اجلهاز  واأمرا�ض 
اأو  ال�ستريويدات  اأو  احليوية  بامل�سادات  يعاجلون 
فرتة  اأثناء  الن�ساء  وكذلك  الهي�ستامني،  م�سادات 
احلمل، والأ�سخا�ض كثريي ال�سفر. و اأفاد اأن بع�ض 
يف  للت�سبب  اأعلى  فر�سة  على  ت�ستمل  قد  الأطعمة 
خماطر �سحية منها الت�سمم الغذائي اإذا مّت التعامل 
ذلك  ويت�سمن  �سليمة،  غري  بطرق  حفظها  اأو  معها 
يف  ترتك  التي  والأطعمة  املطهية،  غري  الأغذية 
جتهيزها،  بعد  طويل  لوقت  مرتفعة  حرارة  درجات 
واللحوم والدواجن املطهية، وكذلك الأطعمة الغنية 
هذه  ت�سمل  كما  اأنواعها،  اختالف  على  بالربوتني 
غري  اأو  املربدة  غري  املطهية  الوجبات  الأطعمة 
املب�سرتة،  غري  الألبان  ومنتجات  جيًدا،  املخزنة 
واملايونيز، والآي�ض كرمي امل�سنع يف املنزل، وحتى 
الأ�سناف  لهذه  لالأكل، حيث ميكن  احلم�ض اجلاهز 
واأ�سار  الغذائي.  للت�سمم  م�سدًرا  تكون  اأن  جميًعا 

مراعاتها  يجب  التي  الهامة  اخلطوات  من  عدد  اإىل 
اأهم  من  "اإن  فقال:  الأطعمة،  تلّوث  دون  للحيلولة 
الذي  بالقدر  الطعام  طهو  الغذائية  ال�سالمة  قواعد 
الأطعمة  اأما طهي  اليوم،  نف�ض  ا�ستهالكه يف  �سيتم 
خالل اليوم لتقدميها يف اليوم التايل )يف احلفالت 
واملنا�سبات مثاًل( فهي ممار�سة ل ين�سح بها؛ حيث 
اإن الكثريين ل يولون اأهمية كبرية لعملية التخزين 
الأطعمة  تخزين  فعند  املطهية،  لالأطعمة  ال�سحيح 
يف الثالجة ل بد من مراعاة و�سع الأطعمة املطهية 
يف الرفوف العليا وو�سع الأطعمة النيئة يف الرفوف 
ميكروبات".  اأو  عدوى  اأي  انتقال  لتفادي  ال�سفلى 
اتباع  ا  اأي�سً البع�ض  يهمل  ما  "غالًبا  واأ�ساف: 
الطرق ال�سليمة يف جتهيز اللحوم والأغذية املجّمدة 
لعملية الطهي، فبع�ض النا�ض يقومون باإذابة الثلج 
بالدجاج املجمد من خالل و�سعه يف حو�ض مغ�سلة 
اإىل  النتباه  دون  اجلاري  للماء  وتعري�سه  املطبخ 
التاأكد  ينبغي  حيث  املاء؛  حرارة  درجة  ارتفاع 
ل  ال�سنبور  من  املتدفق  املاء  حرارة  درجة  اأن  من 
تتجاوز 21 درجة مئوية. وين�سح بتعري�ض الأغذية 

املراد اإخراجها من مرحلة التجّمد اإىل ماء بارد جاٍر. 
فيما ذكرت زينب ح�سن اأنها بعد تناولها وجبة يف 
اأحد املطاعم )رف�ست ذكر ا�سمه( وميتلك فروعًا يف 
خمتلف حمافظات العراق ، بداأت ت�سعر بالقيء، مع 
للم�ست�سفى، ومتت  وتوجهت  واجل�سد،  للوجه  انتفاخ 
واكتفت  بامل�ست�سفى،  الت�سمم  اإدارة  يف  معاجلتها 
تقدمي  وعدم  اأخرى،  مرة  للمطعم  الذهاب  بعدم 
علمها  لعدم  وذلك  املخت�سة،  اجلهات  لدى  �سكوى 
وجود  حالة  يف  اتباعها  يجب  التي  بالإجراءات 
الأمر،  هذا  يف  قليلة  التوعية  لأن  غذائي،  ت�سمم 
يتجهون  الذين  للكثريين،  يومية  اإ�سابات  وهناك 

لأقرب �سيدلية للح�سول على مطهر معٍو فقط.
دورها  تكثيف  الرقابية  اجلهات  على  واأ�سافت: 
الغذائي،  الت�سمم  بخطورة  امل�ستهلكني  بتوعية 
والطرق ال�سليمة حلفظ الأغذية، والأ�سناف التي من 
املمكن اأن تكون عر�سه للتلف يف املنزل اأو املطاعم، 
حتى يكون امل�ستهلك على دراية تامة بالطرق املثلى 
الغذائي«.  الت�سمم  وحالت  الأطعمة  مع  للتعامل 
ويرى مهند عبا�ض اأن تزايد امليكروبات يف الأماكن 
خ�سو�سًا  اخلاطئ،  والتخزين  ال�سيئة  التهوية  ذات 
الغذائي،  الت�سمم  م�سببات  اأبرز  ال�سيف،  ف�سل  يف 
اأن  ويجب  ال�سغرية،  اأو  الكبرية  املطاعم  يف  �سواء 
تكون هناك اآلية دقيقة يف نظام العقوبات ملحا�سبة 
اأفرعًا  متتلك  التي  تلك  خ�سو�سًا  املخالفة،  املنافذ 
تكرار  لحتمال  وذلك  الدولة،  مناطق  خمتلف  يف 
تنفيذ  متابعة  ويجب  الأخرى،  الأفرع  يف  املخالفة 
املنفذ  التزام  من  متامًا  التاأكد  يتم  اأن  اإىل  العقوبة 
تبدو  الغذائي  الت�سمم  حالت  اأن  واأ�ساف  الغذائي. 
وعدم  امل�ستهلكني،  لدى  الوعي  قلة  ب�سبب  قليلة 
مطالبًا  لها،  يتعر�سون  التي  احلالت  عن  اإبالغهم 
الإبالغ عند تعر�سهم  امل�ستهلكني ب�رشورة  بتوعية 
للت�سمم اأو ال�ستباه بحالت من هذا النوع، حتى يتم 
احلقيقية وحما�سبة كل من  والأرقام  احلالت  ر�سد 

ت�سول له نف�سه العبث ب�سحة اأفراد املجتمع.
الغذائي  واملنفذ  امل�ستهلك  اإن   ، زياد  عمار  ويقول 
والأجهزة الرقابية قواعد متكاملة اإذا اأ�ساب اأحدها 
خلل ف�سوف يت�سبب يف تلف الغذاء، وحدوث الت�سمم 
واملنفذ  يتناوله،  عما  م�سوؤول  فامل�ستهلك  الغذائي، 
يعدها  التي  املواد  �سالمة  عن  م�سوؤول  الغذائي 
م�سوؤولة  الرقابية  والأجهزة  للم�ستهلكني،  ويقدمها 

عن الت�رشيعات وال�سوابط.
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يف ظل ارتفاع درجات احلرارة 
وتاأثريها ال�سلبي على مواطن 
نالحظ ارتفاع حاالت الت�سمم 
الذي يعود اىل اأ�سباب عديدة 

منها تلوث اأدوات الطبخ ووجود 
البكرتيا واجلراثيم التي تعترب 

العامل االأ�سا�سي لكثري من حاالت 
الت�سمم الغذائي و�سط االأجواء 

الالهبة.
ويقول هاين جبار , لقد بات 
التعامل مع املطاعم �سروريا 

يف هذا الع�سر, ويتعامل معها 
النا�س ب�سكل يومي وم�ستمر 

ومل تعد خيارا ثانويا لذلك من 
ال�سروري اأن تلتزم ب�سكل �سارم 

وقوي باأنظمة ال�سحة العامة 
وو�سط هذا فلم نالحظ اأي جهود 

فعلية وقوية لالمانات وحتى 
االآن مل حتقق امل�ستوى املاأمول 

ومرجع ذلك العدد الكبري للمطاعم 
والبوفيهات,
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